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บทคัดยอ

1. บทนํา

งานวิจัยนี้มีจุดประสงคเพื่อศึกษาวิธีการออกแบบอุปกรณนํา
เจาะและจับงานของเฟองตะแกรงเตนในการชวยลดจํานวนของเสีย
โดยมีขั้นตอนวิธีการวิจัยคือ วิเคราะหงาน สรางเครื่องมือชวยผลิต
เฟองตะแกรงเตน การตรวจสอบเครื่องมือ และทดลองเครื่องมือ
อุปกรณที่ออกแบบแบงออกเปน 3 สวนคือ อุปกรณจับชิ้นงาน
แทนยึด และจานกําหนดตําแหนง โดยตรวจสอบอุปกรณและ
วิธีการผลิตที่ความเชื่อมั่น 95 % ในการผลิตจานกําหนดตําแหนง
ขนาด 36 ฟน 37 ฟน และ 68 ฟน จากอุปกรณตนแบบพบวาใหคา
p-value เทากับ 0.058 แสดงวามีความแปรปรวนไมแตกตางกัน
การตรวจสอบขนาดของฟนเฟอง 68 ฟนของการผลิตโดยอุปกรณ
ที่ออกแบบเทียบกับอุปกรณตนแบบ และคนผลิต 2 คน พบวา
p-value เทากับ 0.336 และ 0.169 ตามลําดับ แสดงมีความ
เหมือนกันของการผลิตเฟองทั้ง 2 ชุด การตรวจการผลิตเฟอง 3
ชุดโดยไมกําหนดคนหรืออุปกรณโดย Nonparametric Test พบวา
มีความเหมือนกันของเฟองทั้ง 3 ชุด การวิเคราะหงาน จากตาราง
Man Machine Chart ผลิตเฟอง 1 ฟน พบวา Utilization ratio ของ
เครื่องจักรในอุปกรณจับยึดและเจาะชิ้นงานเกากับใหมมีคา
ใกลเคียงกันแตของคนในอุปกรณแบบเกาเทียบกับใหมเทากับ
0.067 และ 0.044 เวลาวางงานของคน (Idle time) มีคาเทากันสวน
ของเครื่องจักรเกาเทียบกับใหมเทากับ 4 วินาที และ 2.5 วินาที
และจากการจับเวลาการผลิตระหวาอุปกรณแบบใหมจะมีการใช
เวลานอยกวา 11 % แตการจับเวลาการผลิตของการใชอุปกรณ
แบบใหมกับคน 2 คน มีความแตกตางกัน 3 % สรุปไดวาการสราง
อุปกรณโดยอุปกรณใหมใหชิ้นงานทีไ่ มแตกตางกันกับอุปกรณ
ตนแบบโดยมีขั้นตอนการผลิตนอยลง
คําสําคัญ Jic and Fixture, Workholder, Milling, Gear
Production, Indexing Fixture

อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม (Small and
Medium Enterprises: SMEs) นับวามีบทบาทที่สําคัญยิ่งตอภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากไดแทรกตัวเขาไปในหลายๆธุรกิจ
ทั้งอุตสาหกรรมการผลิต การคาปลีก คาสง และธุรกิจบริการ โดยมี
สัดสวนสูงถึงรอยละ 98 ของจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศ
และกอใหเกิดการจางงานถึงรอยละ 74 ของการจางงานทั้งหมดใน
ภาคอุตสาหกรรม ทําใหสามารถรองรับปญหาการวางงานได และ
ยังชวยชะลอการเคลื่อนยายแรงงานจากตางจังหวัดเขามาหางาน
ทําในเมืองหลวงอีกดวย จึงนับวามีบทบาทสําคัญในการชวยพัฒนา
ชนบทและกระจายความเจริญไปสูภูมิภาค รวมทั้งยังเปนการใช
ทรัพยากรในทองถิ่นใหเปนประโยชน เปนแหลงพัฒนาทรัพยากร
มนุษย และชวยสงเสริมธุรกิจขนาดใหญ ยิ่งไปกวานั้น ยังสามารถ
สรางรายไดจากการสงออกมาสูประเทศ คิดเปนสัดสวนสูงถึงรอย
ละ 50 ของการสงออกสินคาอุตสาหกรรมทั้งหมดของไทยอีกดวย
จากความสําคัญของอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม
ดังกลาว ทําใหมีการสงเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดยอมอยางจริงจัง เพื่อเปนหัวหอกสําคัญในการฟนฟู
เศรษฐกิจของประเทศที่กําลังอยูในภาวะซบเซาอยางหนัก ทั้งนี้
เพราะเล็งเห็นวาในขณะที่อุตสาหกรรมขนาดใหญจํานวนมาก
ประสบปญหาในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจเชนปจจุบัน แตกลับพบวา
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมปรับตัวไดดีกวา จึงนับเปน
ฟนเฟองสําคัญในการนําพาเศรษฐกิจของประเทศใหอยูรอดได
อยางไรก็ตามอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมยังคงประสบ
ปญหา และขอจํากัดบางประการที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนา ไมวา
จะเปนปญหาการขาดแคลนเงินทุน ขอจํากัดในดานการตลาด การ
ขาดขอมูลขาวสารและขาดการรวมกลุมกันของผูประกอบการ
ปญหาดานการบริหาร การจัดการที่ยังคอนขางลาสมัย การขาดการ
สงเสริมสนับสนุนในระดับรัฐบาล และขาดการทําวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ ปจจัยตางๆเหลานี้ จะชวยผลักดันใหอุตสาหกรรมขนาด
กลางและขนาดยอมพัฒนาไปไดจนเปนพื้นฐานที่แข็งแกรงที่จะ
เชื่อมโยงหรือรับชวงการผลิตกับอุตสาหกรรมขนาดใหญไดเปน

อยางดี และเปนรากฐานสําคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมและ
เศรษฐกิจของประเทศอยางมั่นคงในอนาคต (บริษัท ศูนยวิจัยกสิกร
ไทย จํากัด )
ในโรงงานที่มีลักษณะการผลิตที่ซ้ําๆกันของโรงงาน
ชวงการเตรียมงานจะเปนอุปสรรคและใชเวลามากกวาการทํางาน
จริงของเครื่องจักรเปนอยางมากและเมื่อศึกษาหลักการทางดาน
การตลาดการแขงขันกันแปรรูปผลิตภัณฑหรือสินคาประเภทที่ตอง
แขงกับเวลาในการเปลี่ยนรูปแบบเวลามีสวนสําคัญมากในการผลิต
เมื่อพิจารณาในแงของสมรรถนะดานคาใชจายและการผลิต
อุสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนเครื่องจักรกลทางการเกษตร
นนส
ั้ วนใหญจะเปนอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม ซึ่งเปน
อุตสาหกรรมหลักที่จะรองรับกระบวนการผลิตชิ้นสวนตางๆที่ใช
สําหรับการผลิตหรือซอมแซมเครื่องจักรเพื่อใชภายในประเทศหรือ
สงออกนอกประเทศ ในกระบวนการผลิตขาวเปนกระบวนการหนึ่ง
ที่จะตองใชเครื่องจักรในการทําการไถ หวาน หรือเก็บเกี่ยว รวมทั้ง
ขัดสีขาวในโรงสีขาว ซึ่งในกระบวนการขัดสีขาวนั้นเมื่อขาวที่ถูก
กะเทาะเปลือกออกเรียบรอยแลวจะตองผานกระบวนการฝดเปลือก
ขาวออกจากเมล็ดขาวกอนจําหนาย โดยการนําขาวที่ปนกับเปลือก
ขาวที่กะเทาะแลวมาเทลงในตะแกรงที่เตรียมไวแลวโยกเพื่อให
เปลือกขาวออกจากเมล็ดขาว เนื่องจากน้ําหนักของขาวและเปลือก
ขาวไมเทากันจึงแยกออกมาเปนขาวสารและแกลบ ซึ่งใน
กระบวนการที่ทําใหตะแกรงโยกไดนนั้ จะมีเฟองตะแกรงเตนหรือ
เฟองฟนตรงที่มีน้ําหนักไมสมดุลกันทําใหตะแกรงเตนได
จากการผลิตเฟองผูผลิตจะตองมีความรูและความ
ชํานาญในการผลิตและแมนยําในการตั้งคาเพื่อทําการกัดเฟองให
ไดตามขนาดที่ตองการซึ่งถาตั้งคาผิดจะทําใหเฟองที่ทําการกัด
ไมไดตามขนาดที่ตองการและไมสามารนํามาใชไดทําใหสูญเสีย
ตนทุนที่ใชในการผลิต ทั้งนี้ในการผลิตเฟองตะแกรงเตนนั้นเปน
เฟองฟนตรงที่มีขนาดใหญโดยมีจํานวนฟน 88 ฟนและ 100 ฟน
ขนาดของเสนผานศูนยกลาง 352 มิลลิเมตร ถากัดเฟองผิดจะทํา
ใหสูญเสียตนทุนจํานวนมากเนื่องจากเปนเฟองที่มีขนาดใหญ
จํานวนเนื้อโลหะทีจ่ ะนํามาทําการเตรียมชิ้นงานโดยการหลอจะมี
จํานวนมากดวยซึ่งในปจจุบันราคาคาวัสดุประเภทโลหะมีราคา
สูงขึ้นมากตามราคาน้ํามัน จึงจะตองมีการใชอุปกรณเสริมในการ
ผลิตเฟองเพื่อลดโอกาสที่จะทําใหเกิดการสูญเสียได
หัวแบง (Indexing Fixture) เปนอุปกรณเสริมที่ชวยใน
การผลิตเฟองโดยจะมีการกําหนดรูมาใหเพื่อทําการผลิตเฟอง
ตามจํานวนฟนที่ตองการซึ่งในบางครั้งถาตองผลิตเฟองที่มี
ปริมาณฟนจํานวนมากจะตองทําการคํานวณกอนการผลิตวาจะ
ใหหมุนกี่รอบของเครื่องกัด (Milling Machine) เพื่อใหไดเฟองที่มี
จํานวนฟนเทากับที่ตองการ จากการผลิตเฟองโดยใชหวั แบง
รวมกับเครื่องกัดชวยในการผลิตนับวาเปนวิธีที่ชวยลดระยะเวลา
ในการทําเฟองแตผูที่ทําการผลิตจะตองมีความรูและความชํานาญ
เพียงพอ เนื่องจากเฟองที่มีฟนจํานวนมากจะตองมีการคํานวณคา
ในการใชหัวแบง

จากสาเหตุดังกลาวจึงนํามาทําการศึกษาการออกแบบ
และสรางอุปกรณนาํ เจาะและจับงานเพื่อพัฒนาในกระบวนการ
เตรียมงานโดยใชเวลานอยและไมยุงยากในการใช เนื่องจากการใช
อุปกรณที่ออกแบบมาโดยเฉพาะจะทําใหลดเวลาและตนทุนในการ
ผลิตไดโดยประสิทธิภาพในการผลิตไมลดลงและโอกาสเกิดของเสีย
จากการติดตั้งจะลดนอยลง

2. วัตถุประสงค
การศึกษาวิธีการออกแบบจิ๊กฟกเจอรที่ใชกับการผลิต
เฟ อ งตะแกรงเต น เพื่ อ ช ว ยลดจํ า นวนของเสี ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน
กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมรูปแบบ
การวิจัยเปนการวิจัยเพื่อพัฒนาการผลิตเฟองเชิงปฏิบัติการ
ประชากรหรือกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ เปน
เฟองตะแกรงเตนที่ผลิตเพื่อสงใหตามคําสั่งผลิต

รูปที่ 1 เฟองตะแกงเตน
2.1 การวิเคราะหเครื่องมือชวยผลิตเฟองตะแกรงเตน
การวิเคราะหและกําหนดความตองการจากการวิเคราะห
ความสัมพันธของหัวแบงกับเครื่องกัด
1. กําหนดความตองการ (Requirement) หรือคุณลักษณะ
โดยการผลิตจากอุปกรณนําเจาะและจับงานเพื่อลด
ตนทุน และสามารถทําการผลิตโดยมือที่ถนัดในการ
ทํางาน โดยใชทักษะการผลิตไมยุงยากมาก
2. กําหนดหลักการทํางาน (Concept)
จากการสํารวจอุปกรณจะใชหัวจับงานที่มีใชอยูใน
โรงงานรวมกับแทนจับที่ไดออกแบบมาและจานกําหนด
ตําแหนงที่ผลิตมาจากอุปกรณจับและเจาะชิ้นงาน
แบบเดิม
3. กําหนดรูปราง (Embodiment)
แบงออกเปน 3 สวน
3.1 อุปกรณจับชิ้นงาน (ใชอุปกรณที่มีอยูแลวและ
สามารถเปลี่ยนไดตามความสะดวก)
3.2 แทนยึดหัวจับและจานกําหนดตําแหนง
3.3 จานกําหนดตําแหนง

รูปที่ 4 การปรับมุมการหมุน 90 องศา
รูปที่ 2 ชิ้นสวนอุปกรณจับและเจาะงานที่ออกแบบ
ก.) อุปกรณจับชิ้นงานแบบ 3 ตําแหนง ข.) แทนยึดหัวจับและ
จานกําหนดตําแหนง ค.) จานกําหนดตําแหนง
4. กําหนดรายละเอียด (Detail)
4.1 อุปกรณจับชิ้นงาน กําหนดใหใชอุปกรณการจับแบบ
มีที่จับยึด 3 ตําแหนง
4.2 แทนยึดหัวจับและยึดจานกําหนดตําแหนง
4.2 อุปกรณกําหนดตําแหนงผลิตจากอุปกรณแบบเดิม
โดยอาศัยการหมุนไปตําแหนงนั้นๆแลวทําการเจาะจาน
เพื่อกําหนดตําแหนง
การเลือกวัสดุที่นํามาใชในการผลิต
จากการผลิตเฟองตะแกรงเตนซึ่งผลิตมาจากโลหะซึ่งหา
ไดไมยากในทองตลาดและมีคุณสมบัติที่แนนอน โดยวัสดุที่ถกู เลือก
มาใชในการผลิตอุปกรณนําเจาะและจับงานก็คือโลหะ ST37 ซึ่งมี
คุณสมบัติในการใชออกแบบเครื่องจักร โดยมีสมบัติดังนี้
1. คารบอนรอยละ 0.20
2. ทนแรงดึง 360-440 N/mm2
3. ทนแรงดึงที่จุดลาตัว 235 N/mm2
4. อัตราการยืดตัว 25 in%
ที่มา รศ.บรรเลง ศรนิล และคณะ “ตารางโลหะ” สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ หนา 115 พ.ศ. 2524

นําจานโลหะที่เตรียมไวจับชิ้นงานในแนวตั้งเพื่อทําการเจาะ
และหมุนชิ้นงานตามระบบที่เครื่องตนแบบไดกําหนดไวเพื่อใหจาน
กําหนดตําแหนงหมุนไปตามองศาที่กําหนดไวในการผลิตเฟองแต
ละขนาดโดยตองเปดจากตารางการกําหนดขนาดฟนเฟอง

รูปที่ 5 การเจาะจานกําหนดตําแหนงโดยเครื่องกัดแนวดิ่ง
การประกอบอุปกรณจานกําหนดตําแหนงที่ผลิตเขากับ
อุปกรณตัวยึดและอุปกรณจับชิ้นงานที่มีอยูเพื่อลดตนทุนการผลิต

2.2 การผลิตจานกําหนดตําแหนงจากอุปกรณตนแบบ
อุปกรณนําเจาะและจับชิ้นงานแบบเดิมที่สามารถปรับ
องศาการหมุน โดยปรับใหมีองศา 90 องศาเพื่อทําการเจาะ

รูปที่ 6 อุปกรณนําเจาะและจับชิ้นงานที่ออกแบบ

รูปที่ 3 อุปกรณนําเจาะและจับงานตนแบบ

การผลิตเฟองทําโดยนําชิ้นงานที่ทําการตกแตงผิว
เรียบรอยจับกัดอุปกรณจับชิ้นงาน เลือกจานกําหนดตําแหนงที่
ตองการตามจํานวนฟนเฟองประกอบและหมุนจานกําหนดตําแนง
เพื่อใหอุปกรณจับชิ้นงานหมุนไปตามองศาที่ผลิตจากอุปกรณ
ตนแบบ และทําการกัดชิ้นงานที่เตรียมโดยเครื่องกัดที่เตรียมหัวกัด

หมายเหตุ เลือกหัวกําหนดตําแหนงและจํานวนรอบการหมุนเพื่อ
กําหนดตําแหนงในขั้นตอน 14 จะกําหนดจากการเปดจากคูมือ
เครื่อง และจะตองใชมือซายในการควบคุมการหมุนตามจํานวนรอบ
ตารางที่ Man - Machine Chart ในการผลิตเฟอง 1 ฟนโดยหัวจับ
และเจาะชิ้นงานทีอ่ อกแบบ

แนวนอน ดังรูป 7

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห Man - Machine Chart ในการผลิต
เฟอง 1 ฟนโดยหัวจับและเจาะชิ้นงานแบบใหม
Summary
Man Machine
รูปที่ 7 การกัดเฟองแนวนอนโดยอุปกรณที่ไดออกแบบไว

Working Time

3.5

77

Idle Time

76

2.5

3. การทดสอบทางสถิติของอุปกรณนําเจาะและจับชิ้นงาน

Cycle Time

ในการทดสอบ One-way ANOVA การสรางจานกําหนด
ตําแหนง 36 ฟน 37 ฟน และ 68 ฟน ของอุปกรณนําเจาะตนแบบ
ผลการทดสอบ ไดคา p-value 0.058
การทดสอบ Independent Sample T-Test ของความ
เหมือนกันในเฟองทั้ง 2 ชุด จากอุปกรณ เกาและใหมแบบ ใหคา
p-value 0.336
การทดสอบ Independent Sample T-Test ของความ
เหมือนกันในเฟองทั้ง 2 ชุด จากผูผลิต 2 คน ใหคา p-value 0.169
การทดสอบความเหมือนกันของเฟอง 68 ฟนกับ
คนงาน 3 คน โดยวิธีทางสถิติของ LSD และ Tamhane ใหคา
p-value ที่แสดงวามีความเหมือนกันของเฟองทั้ง 3 ชุด

Utilization ratio

4. การวิเคราะหงาน
การวิเคราะหงานใหผล Utilization ratio ของคนในอุปกรณ
จับยึดและเจาะชิ้นงานเกาเทียบกับใหมเทากับ 0.067 และ 0.044
และ Utilization ratio ของเครื่องจักรในอุปกรณจับยึดและเจาะ
ชิ้นงานเกาเทียบกับใหมเทากับ 0.951 และ 0.969 และเวลา
วางงาน (Idle time) ของคนในอุปกรณจับยึดและเจาะชิ้นงานเกา
เทียบกับใหมเทากัน 76 วินาที และ เวลาวางงาน (Idle time) ของ
เครื่องจักรในอุปกรณจับยึดและเจาะชิ้นงานเกาเทียบกับใหมเทากับ
4 วินาที และ 2.5 วินาที
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห Man - Machine Chart ในการผลิต
เฟอง 1 ฟนโดยหัวจับและเจาะชิ้นงานแบบเดิม
Summary
Man Machine
Working Time

5.5

77.5

Idle Time

76

4

Cycle Time
Utilization ratio

81.5
0.067

0.951

79.5
0.044

0.969

หมายเหตุ หัวกําหนดตําแหนงจะถูกสรางมาเฉพาะและเครื่องมือ
ถูกออกแบบมาใหใชมือขวาหรือมือซายขึ้นกับการติดตั้ง ในการ
ควบคุมการหมุนตามจํานวนเฟองที่ตองการกัด
เวลาการผลิตเฟองตะแกรงเตน 68 ฟน
เวลาในการผลิตระหวางคนงาน 2 คนเทากับ 107 นาที
และ 110 นาที
เวลาในการผลิตระหวาง อุปกรณ เกาเปรียบเทียบกับ
ใหมเทากับ 120 นาที 107 นาที

5. สรุป
จากการทดสอบที่แบงออกเปน 3 สวน โดยตอนที่ 1 เริ่ม
จากการวิเคราะหเครื่องมือชวยผลิตเฟองตะแกรงเตน กําหนดใหใช
อุปกรณจับชิ้นงานที่มีอยูรวมกับอุปกรณที่ผลิตขึ้นมาเพื่อสะดวกใน
การปรับเปลี่ยนและใชการกําหนดตําแหนงของอุปกรณแบบเดิม
กําหนดตําแหนงของอุปกรณนําเจาะแบบใหมที่สามารถผลิตไดทั้ง
มือซายและมือขวาโดยใชวัสดุเหล็ก ST37 ในการผลิตเนื่องจากมี
สมบัติที่แนนอน ตอนที่ 2 การผลิตอุปกรณกําหนดตําแหนงชิ้นงาน
จากอุปกรณแบบเกาโดยกําหนดใหใชแผนเหล็กที่มีขนาดเทากับ
ชิ้นงานโดยจับกับหัวจับแบบเดิมแตใหทํามุม 90 องศา เพื่อใช
เครื่องเจาะเจาะชิ้นงานโดยทําการเลื่อนตําแหนงไปตามระบบที่
ตองการกัดเฟองซึง่ เปดจากตารางทีม่ ากับเครื่องมือ การทดสอบ
เครื่องกัดระหวางการผลิตไดทดสอบการขยายตัวของหัวกัดโดย
การวัดหัวกัดกับตําแหนงอางอิง แสดงใหเห็นวาการขยายตัวของ
เครื่องกัดไมมีผลในการกัดชิ้นงานเนื่องจากมีการขยายตัวอยางคงที่
ตอนที่ 3 การทดสอบทางสถิติของอุปกรณนําเจาะและจับชิ้นงาน
การทดสอบจานกําหนดตําแหนงขนาด 36 ฟน 37 ฟน และ 68 ฟน
และทําการทดสอบความเหมือนกันของการใชวิธีการผลิตอุปกรณ
นําเจาะทั้ง 3 แบบ โดยการทดสอบเปนแบบ Homogeneity of

variance test และผลการทดสอบไดคา Sig. เทากับ 0.058 แสดง
ใหเห็นวาใชวิธีการผลิตดังกลาวผลิตอุปกรณนําเจาะไดความ
แปรปรวนเทากัน
การตรวจสอบขนาดของฟนเฟอง 68 ฟนของการผลิตโดยอุปกรณ
ที่ออกแบบและอุปกรณตนแบบ การทดสอบความเหมือนกันของ
เฟองทั้ง 2 ชุด จากอุปกรณ เกาและใหม โดยใช t-test แบบ
Independent Sample T-Test ซึ่งปรากฏไดคา Sig. 0.336 ที่แสดง
วามีความเหมือนกันของการผลิตเฟองทั้ง 2 ชุด การตรวจสอบ
ขนาดของฟนเฟอง 68 ฟนของการผลิตโดยอุปกรณที่ออกแบบ
เทียบกับ คน 2 คน
การทดสอบความเหมือนกันของเฟองทั้ง 2 ชุด จากคน 2 คน โดย
ใช t-test แบบ Independent Sample T-Test ซึ่งปรากฏไดคา Sig.
0.169 ที่แสดงวามีความเหมือนกันของการผลิตเฟองทัง้ 2 ชุดโดย
คน 2 คน
การตรวจสอบขนาดของฟนเฟอง 68 ฟนของการผลิตเทียบกับ
คนงาน 3 คน โดยวิธี Nonparametric Test ทั้งวิธีของ LSD และ
Tamhane แสดงวามีความเหมือนกันของเฟองทั้ง 3 ชุด
ตอนที่ 4 การวิเคราะหงาน โดยตาราง Man Machine Chart ใน
การวิเคราะหการผลิตเฟอง 1 ฟน จากการวิเคราะหงานจะได
Utilization ratio ของคนในอุปกรณจับยึดและเจาะชิ้นงานเกาเทียบ
กับใหมเทากับ 0.067 และ 0.044และ Utilization ratio ของ
เครื่องจักรในอุปกรณจับยึดและเจาะชิ้นงานเกาเทียบกับใหมเทากับ
0.951 และ 0.969 และเวลาวางงาน (Idle time) ของคนในอุปกรณ
จับยึดและเจาะชิ้นงานเกาเทียบกับใหมเทากัน 76 วินาที และ เวลา
วางงาน (Idle time) ของเครื่องจักรในอุปกรณจับยึดและเจาะ
ชิ้นงานเกาเทียบกับใหมเทากับ 4 วินาที และ 2.5 วินาที และจาก
การจับเวลาการผลิตระหวาอุปกรณเกาและใหม แบบใหมจะมีการ
ใชเวลานอยกวา 11 % แตการจับเวลาการผลิตของการใชอุปกรณ
แบบใหมกับคน 2 คน มีความแตกตางกัน 3 %
อภิปรายผล
จากงานวิจัยชวยลดเวลาในการผลิตเฟอง 68 ฟนโดยใช
หัวแบงที่ไดออกแบบไวเทียบกับแบบเดิมสามารถลดเวลาการผลิต
ได 11% และชวยใหผูผลิตไมเกิดความสับสนที่อาจทําใหเกิดความ
เสียหายจากความซับซอนของกรรมวิธีการผลิตโดยใชหลักการ
จัดแจงกรรมวิธีการผลิตใหม (Rearrangement: R) ทําใหขั้นตอน
งายลง (Simplification: S) กําจัดขั้นตอนที่ยุงยาก (Elimination: E)
และการรวมกระบวนการ (Combination: C) ในกรรมวิธีการใช
เครื่องมือแบบเดิม เมื่อทําการวิเคราะหผลทางสถิติ ความ
เหมือนกันของเฟองที่ทําการผลิตไมมีความแตกตางจากการใชหัว
แบงแบบเดิมกับแบบใหม การผลิตอุปกรณนําเจาะและจับงาน ใน
วิธีนี้จะใหผลความแปรปรวนที่ความเหมือนกันทางสถิติไมวาจะทํา
การผลิตชิ้นงานที่มีฟนเฟองจํานวนเทาใดตามการทดลองผลิต
อุปกรณนําเจาะ 3 ขนาด (36 ฟน 37 ฟน และ 68 ฟน) และการ
ผลิตโดยผูที่มีประสบการณความชํานาญและผูที่ไมมีความชํานาญ
พบวาใหเวลาการผลิตใกลเคียงกันในการผลิตโดยชิ้นงานยังมีความ

เหมือนกันทางสถิติแสดงวาสามารถทําการผลิตโดยคนงานที่ถูก
กําหนดมาไดทําใหลดการกําหนดบุคคลในการผลิตเฉพาะงานและ
ในการใชเครื่องมือแบบใหมจะเหมาะกับการผลิตเฟองแบบเดียวกัน
จํานวนมากๆแมคนงานในการผลิตจะมีความเชี่ยวชาญไมมาก แต
ถาเปนงานที่มีการผลิตจํานวนนอยๆมีความหลากหลายจะไม
เหมาะกับการใชวิธีดังกลาว ในการผลิตโดยวิธีนี้สามารถลดตนทุน
ในการผลิตอันเนื่องมาจากอุปกรณการผลิตที่มีความหลากหลาย
และมีราคาแพงมีความซับซอนในกรรมวิธีการผลิตที่มีราคาแพงเมื่อ
เปรียบเทียบกับการผลิตอุปกรณที่ไดรับการออกแบบใหมทําให
สามารถสรางอุปกรณนําเจาะและจับชิ้นงานในตนทุนเดียวกัน
ประมาณ 15 อัน
ขอสังเกต
1. ใชไดกับหัวกัดแบบแนวนอนถาเครื่องกัดบางเครื่องอาจ
มีหัวกัดแบบแนวตั้งเทานั้น
2. อุปกรณตนแบบที่สามารถใชวิธีดังกลาวตองสามารถ
ปรับองศาไดเทานั้น
3. ใชกับคนที่มีความเขาใจนอยในการผลิตเฟองไดไมยาก
นัก
4. แรงที่ใชในการกัดเฟองจะเปนแรงที่เปนแนวเดียวกับ
ตัวลอกของจิ๊กดังนั้นจึงมีโอกาสที่จะทําใหเฟองเกิดการ
เคลื่อนที่ไดนอย
5. ในการกัดเฟองจําเพื่อลดความผิดพลาดตองทําจิ๊กที่มี
ขนาดใกลเคียงกับขนาดของเฟองทําใหไมยากเกินที่จะ
ทําการคนหาแบบมาใชสําหรับผลิตเฟองลดโอกาสที่จะ
ทําใหเกิดความผิดพลาดไดนอยลงแตอาจจะไมเหมาะ
กับเฟองที่มีขนาดใหญมาก
6. ในการผลิตอุปกรณดังกลาวใชตนทุนในการผลิตไมมาก
ทําใหสามารถผลิตเฟองไดพรอมๆกันหลายๆอัน
7. การทําการทดสอบทางสถิติถาใชมีดกัดขนาดตางกัน
ตองมีการบวกสวนตางเพื่อเปรียบเทียบคาเฉลีย่
8. เฟองตะแกรงเตนจะมีลักษณะที่มีความหนามากกวา
เฟองปกติดังนั้นในการวัดควรมีการวัดขนาดของเฟอง
เปนระยะๆ (3 ระยะ/ฟน) เพื่อความแมนยําในการ
ตรวจสอบทางสถิติ
9. กรณีที่มีการแกไขชิ้นงานกัดฟนเกินสามารถกลับมาทํา
การกัดฟนกอนหนาไดไมยากเนื่องจากมีรูกําหนด
ตําแหนงไมมากขั้นตอนไมยุงยากนัก
ขอเสนอแนะ
1. ในการผลิตเฟองที่มีขนาดใหญมากๆอาจจะตองมีการ
ปรับเครื่องกัดใหสูงขึ้นหรือตองทําการเอียงหัวกัดเพื่อให
สามารถกัดได
2. มีดกัดควรทําการออกแบบใหทําการกัดใหไดขนาด
เทากับฟนเฟอง

3. การทดสอบทางสถิติควรมีการออกแบบการทดลองให
เขากับการทดสอบทางสถิติเพื่องายในการตรวจสอบ
ความถูกตอง

กิตติกรรมประกาศ
การจัดทํางานวิจัยในครั้งนี้นั้นสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี
เนื่ อ งจากการได รั บ คํ า แนะนํ า และการช ว ยเหลื อ จาก รอง
ศาสตราจารย ดร.เสรี เศวตเศรนี ที่ใหคําปรึกษาชี้แนวทางที่เปน
ประโยชนตอการทําวิจัยในครั้งนี้ ซึ่งผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณไว
เปนอยางสูง
นอกจากนั้นยังไดรับความรูทางการผลิตตางๆจาก นาย
คงพจน อริ ย สิ ท ธิ์ มาตั้ ง แต เ ด็ ก และได ชี้ ใ ห เ ห็ น สิ่ ง ต า งๆที่
นอกเหนื อ ไปจากการเรี ย นในห อ งเรี ย นซึ่ ง มี ค า มาก และได รั บ
คํ า แนะนํ า ทางการดํ า เนิ น งานจาก นภารั ฐ อริ ย สิ ท ธิ์ และเป น
กําลังใจเสมอมา ขอขอบคุณผูใหคําแนะนําทางดานสถิติ ผศ.อํานาจ
วังจีนและดร.ชานินทร ศรีสุวรรณนภา
ขอขอบคุ ณ มหาวิ ท ยาลั ย ศรี ป ทุ ม ที่ ไ ด ใ ห ทุ น ในการ
สนับสนุนผลงานวิจัยในครั้งนี้ และขอมูลจากหองสมุดตางๆทั้งที่
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย ศรี ป ทุ ม สถาบั น
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง และที่อื่นๆ อีกทั้ง
ไดรับการอํานวยความสะดวกตางๆจากสํานักงานวิจัยมาโดยตลอด
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