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บทคัดย่ อ
การค้นคว้าแบบอิสระนี้ เกี่ ยวข้องกับการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องพันลวด โรงงานผลิต
ชิ้ นส่ วนอิเล็กทรอนิ กส์ โดยมุ่งเน้นที่การลดเวลาในการปรับตั้งเครื่ องจักรและการปรับปรุ งขั้นตอน
การทํางานให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้นโดยประยุกต์ใช้เทคนิ คการปรับเปลี่ยนเครื่ องจักรอย่างรวดเร็ ว
ขั้นตอนในการค้นคว้าเริ่ มจากการวิเคราะห์กระบวนการทํางาน โดยระบุข้ นั ตอนงานที่สามารถทําได้
และขั้น ตอนงานที่ ไ ม่ ส ามารถทํา ได้ใ นขณะที่ เครื่ อ งจัก รทํา งาน แล้ว จึ ง แยกงานที่ ท ําได้ข ณะที่
เครื่ องจักรทํางานออกมาทําก่ อน หลังจากนั้นนําหลักการของการศึกษาการทํางาน มาใช้ในการลด
ขั้นตอนที่ไม่จาํ เป็ นและปรับเปลี่ยนวิธีทาํ งานใหม่
ผลการปรับปรุ งทําให้สามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องพันลวดได้โดยการปรับปรุ งแยก
ขั้นตอนการเตรี ยมอุปกรณ์และเครื่ องมือออกมาทําก่อน ใช้รถเข็นในการเตรี ยมอุปกรณ์เครื่ องมือ และ
ออกแบบใบตรวจสอบรายการเพื่ อ ใช้ใ นการเตรี ย มอุ ป กรณ์ แ ละเครื่ อ งมื อ นอกจากนี้ ยัง มี ก าร
ปรับเปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนลวด การประกอบสปิ นเดิลล่วงหน้า ออกแบบจิ๊กเพื่อช่ วยในการประกอบ
และการประกอบท่ อดู ด งานล่ วงหน้า ทําให้สามารถลดเวลาการปรั บตั้งเครื่ องพัน ลวดได้จากเดิ ม
470.31 นาที เหลือ 293.65 นาที ซึ่ งคิดเป็ นการลดลงจากเดิมร้อยละ 37.56 นอกจากนี้ งานค้นคว้าวิจยั
อิ ส ระยัง สามารถเป็ นแนวทางนํ า ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ กับ เครื่ อ งจัก รอื่ น ๆได้ อัน จะนํ า ไปสู่ ก ารเพิ่ ม
ประสิ ทธิภาพการทํางานของเครื่ องจักรในอุตสาหกรรม ซึ่งมีความสําคัญต่อการผลิตอีกด้วย
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ABSTRACT
This research focuses on efficiency improvement of Coil Winding Machine in production
department of electronics factory. The objective of this study is to improve working methods of
machine set up process inorder to reduce machine set up time. The research begins with the
analysis of the current set up process by divided processes into two categories which are, process
that can be performed while the machine is running and process the cannot be performed while
the machine is running. The principle of time study was used to eliminate unnecessary process
and to develop new working procedure.
The study has resulted in new working procedures. Firstly, tools preparation process was
scheduled to perform before machine set up start. New mobile tools cabinet was designed to assist
this process. Secondly, New jig was designed for spindle assembly to improve wiring process,
preparing assembly in advance helped to reduce machine setup time from 470 minute 31 second
to 293 minute 65 second, which equals to reduction of 37.56%. In addition, the result from this
research work can be applied to increase the efficiency of other machines that are important to
production process.
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