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บทคัดย่อ
อุตสาหกรรมแปรรู ปกระจกแห่ งหนึ่ งมีความต้องการปรับเพิ่มกาลังการผลิตและปรับปรุ งสายการผลิต ด้วยการ
ติดตั้งเครื่ องจักรใหม่และปรับย้ายตาแหน่งห้องประกบ-อัดมือและห้องประกบลายผ้าและวัสดุพิเศษ ขั้นแรกทางทีมวิจยั ได้
ประยุกต์ใช้เครื่ องมือตามหลักการ Plant layout โดยใช้แผนภูมิความสัมพันธ์ในการวิเคราะห์เบื้องต้นและได้ผงั ใหม่หอ้ งละ 2
แบบที่ต่างกันตรงตาแหน่งของโต๊ะลบคม โต๊ะประกบ และ ตู ้ Climate box ซึ่ งส่ งผลให้ระยะทางการไหลของวัสดุ และการ
เดินทางของพนักงานต่างกัน ในขั้นสุ ดท้ายทางทีมวิจยั ได้ประยุกต์ใช้การจาลองสถานการณ์โดยพิจารณาปั จจัยเพิ่มเติมด้าน
ความแตกต่างของสัดส่วนผลิตภัณฑ์ เวลาและจานวนพนักงานที่ใช้ในการผลิต ทั้งนี้มีดชั นีช้ ีวดั เพิ่มเติมในด้านระยะเวลาการ
ผลิตและจานวนที่ ผลิตได้ โดยพบว่าห้องประกบ-อัดมื อควรใช้ผงั M2 เพราะสามารถลดพนักงานได้ 1 คน และผลผลิ ต
เพิ่มขึ้นร้อยละ 18 ส่ วนห้องประกบลายผ้าและวัสดุพิเศษควรใช้ผงั F1 เพราะผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเสร็ จก่อนเข้ากระบวนการอัด
เพิม่ ขึ้นร้อยละ 35 และมีเวลารอคอยลดลงร้อยละ 29
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Selection of Production Layout by Simulation Modeling:
A case study of a glass processing factory
Waressara Weerawat* Srisurang Khodtecha and Hathairat Taweesubpaiboon

Abstract
When combining glass, films or decorating materials are placed between two sheets, then compressed with a
heat source and air pressure. In our case study of a glass processing plant, machines for the new process of storing film
(Climate box) and compression (Hoaf) for its fabric combining room are to be installed for quality improvement and
capacity expansion. We identify the best machines location and rearrange the new layout. Two new layouts for each room
were developed based on the plant layout principle: using string diagram, relationship chart and dimensionless block
diagram. Different locations of the edges-smooth glass processing table, glass-combining table and climate box were
proposed. Each layout results in either better material flow or reduced walking distance. A simulation model, with
additional key measures, such as daily production, cycle time, and production waiting time, was used to evaluate the
layout selection. Product mix variety and the resource usage factors were considered in the model. Simulation and
analysis suggest selecting the M2 layout for the manual pressing room since productivity can increase by 18%, while
using fewer people. For the fabric combining room, we choose the F1 layout giving 35% higher productivity, with 29%
less waiting time.

Keywords: Glass industry, Plant layout, Process improvement, Simulation, Arena modeling
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ขึ้น สุดท้ายนาเข้าถังอัดเพื่อใช้ความดันทาให้ระหว่างกระจก
ขั้นตอนการแปรรู ปกระจกโดยทัว่ ไปประกอบด้วย การ ที่ประกบกันไม่มีอากาศเหลืออยูอ่ ีก
การทางานของห้องประกบลายผ้าและวัสดุพิเศษมีความ
นากระจกมาใส่ ฟิล์มหรื อวัส ดุ ตกแต่ง การประกบกระจก
การรี ดกระจก และการอัดไล่ความดันอากาศออกจากกระจก คล้ายคลึงกับการทางานของห้องประกบอัด-มือ แต่แตกต่าง
ที่ ป ระกบ จึ ง ได้ก ระจกแปรรู ป ที่ เ สร็ จ สมบู ร ณ์ โดย กันตรงมีวสั ดุเพิ่มเติมในการประกบกระจกนอกเหนื อจาก
อุตสาหกรรมการแปรรู ปกระจกจากกรณี ศึกษาบริ ษทั หนึ่ งมี ฟิ ล์มคือ ผ้าไหมหรื อวัสดุธรรมชาติ เมื่อประกบกระจกเสร็ จ
ความต้องการเพิ่มกาลังการผลิตและปรับปรุ งคุณภาพของ แล้วนากระจกเข้าเตา Hoaf โดยไม่ตอ้ งผ่านกระบวนการรี ด
การน าเครื่ องจั ก รมาใช้ เ พิ่ ม เติ ม หรื อทดแทนใน
ผลิตภัณฑ์ โดยการปรับย้ายตาแหน่งห้องประกบ-อัดมือมา
อยู่ใ นบริ เ วณเดี ย วกัน กับ ห้ อ งประกบ-อัด อัต โนมัติ และ กระบวนการผลิตนั้น จาเป็ นต้องมีการพิจารณาตาแหน่งที่ต้ งั
ติดตั้งตู ้ Climate box ใหม่ในกระบวนการเก็บฟิ ล์ม และเตา ของเครื่ อ งจักรที่ เ หมาะสมและแนวทางการปรั บ เปลี่ ย น
Hoaf ใหม่ในกระบวนการอัดไล่ความดันอากาศ เพื่อใช้ กระบวนการท างานให้ส อดคล้อ งกับ เครื่ อ งจัก รดัง กล่ า ว
งานวิจยั ชิ้นนี้ จึงเสนอแนวทางการวางผังสายการผลิตใหม่
สาหรับห้องประกบลายผ้าและวัสดุพิเศษ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องบริ ษั ท มี ค วามแตกต่ า งในด้ า นการ สาหรับห้องประกบ-อัดมือและห้องประกบลายผ้าและวัสดุ
ออกแบบและการใช้งาน ซึ่ งห้องประกบ-อัดมือดาเนิ นการ พิเศษ และใช้วธิ ีการจาลองสถานการณ์ดว้ ยโปรแกรมอารี น่า
ผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทกระจกนิรภัยลามิเนตและกระจกลามิ (Arena) เป็ นเครื่ องมือช่วยในการวิเคราะห์ ดชั นี ช้ ี วดั ต่างๆ
เนตเรนโบว์ ส่ ว นห้ อ งประกบลายผ้า และวัส ดุ พิ เ ศษ (KPI) ที่ เ กี่ ย วข้อ งเพื่ อ ประเมิ น ความเหมาะสมของผัง
ดาเนิ นการผลิ ต ผลิ ตภัณฑ์ป ระเภทกระจกผ้าแฟบริ ค กลา สายการผลิตที่ได้จากการออกแบบใหม่ของห้องทั้งสอง
สและกระจกวัสดุพิเศษ โดยกระจกนาเข้าของทั้ง 2 ห้อง
แบ่งเป็ น 2 ประเภท ได้แก่ กระจกลามิเนต (กระจกธรรมดา) 2. ทฤษฏีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
และกระจกเทมเปอร์ (กระจกที่ผ่านกระบวนการเทมเปอร์ ) 2.1 การออกแบบผังสายการผลิต
ซึ่ งกระบวนการผลิ ตปั จจุบัน ของห้องทั้ง 2 ห้องดังกล่าว
แนวทางการวางผัง สายการผลิ ต ใหม่ถู ก พิจ ารณาตาม
แสดงด้วยผังงาน [1] ดังรู ปที่ 1 ท้ายบทความ
หลักการวางผังโรงงาน โดยใช้แผนภูมิสตริ งเพื่อวัดความ
ห้องประกบ-อัดมือมีหน้าที่ในการประกบกระจก 2 แผ่น เข้ ม การไหลของวัส ดุ แ ละพนั ก งาน และใช้ แ ผนภู มิ
หรื อมากกว่าให้ติดกันโดยใช้ฟิล์มเป็ นตัวเชื่อม ขั้นตอนการ ความสัมพันธ์ AEIOU เพื่อเปรี ยบเทียบให้ทราบถึงความ
ทางานเริ่ มจากพนักงานสร้างรหัสกระจกและสกรี นโลโก้ลง จาเป็ นระหว่างกระบวนการที่ตอ้ งอยูใ่ กล้กนั หรื อสามารถอยู่
บนกระจก จากนั้น ดาเนิ นการลบคมของกระจก (เฉพาะ ไ ก ล กั น ไ ด้ แ ล ะ น า ข้ อ มู ล ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ไ ป ส ร้ า ง
กระจกลามิ เ นต ไม่ ร วมกระจกเทมเปอร์ ) และท าความ Dimensionless block diagram เป็ นแนวทางในการออกแบบ
สะอาดกระจกโดยเครื่ อ งล้า งกระจก ถัด ไปพนัก งานยก ผังการผลิตใหม่ที่เหมาะสม [2]
กระจกขึ้ นโต๊ ะ ประกบเพื่ อ ประกบกระจกและฟิ ล์ ม เข้า 2.2 การจาลองสถานการณ์
ด้วยกัน และยกกระจกเข้าเครื่ องรี ด โดยหลักการสาคัญคือ
การจ าลองสถานการณ์ (Simulation) เป็ นการจ าลอง
ใช้ค วามร้ อ นท าให้ ฟิ ล์ม หลอมละลายกลายเป็ นตัวเชื่ อ ม กระบวนการท างาน และสภาพการณ์ ต่ า งๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน
กระจก 2 แผ่น ให้ติ ด กัน ต่ อ มาใช้แ รงจากลู ก รี ด กดทับ ระบบงานจริ ง โดยนาผลที่ได้จากการจาลองปั ญหานั้นๆ มา
ชิ้นงานเพื่อรี ดอากาศออก ทาให้กระจกประกบกันสนิ ทมาก วิเ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บกับ ระบบงานจริ ง เพื่ อ เป็ นตัว ช่ ว ย
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ส าหรั บ การตั ด สิ นใจในการออกแบบหรื อปรั บ ปรุ ง
ระบบงานให้เหมาะสม [3]
2.3 งานวิจยั อืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ อง
งานวิจัย ที่ ทาการศึ กษาเพื่อเป็ นแนวทางในการจาลอง
สถานการณ์ ได้แก่ การจาลองสถานการณ์ดว้ ยวิธีการจัดส่ ง
สิ นค้า: กรณี ศึกษาการจัดส่ งสิ นค้าวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน
แบบส่ งถึ งบ้านลู กค้า [4] การกาหนดจานวนพนักงานใน
ร้านอาหารที่เหมาะสมด้วยแบบจาลองสถานการณ์ [5] และ
การขนส่ งวัสดุกรณี ศึกษาโรงงานปูนซี เมนต์นครหลวงด้วย
วิธีการจาลองแบบปั ญหา [6] โดยนามาประยุกต์ใช้ในการ
ก าหนดรู ป แบบของปั ญ หา การก าหนดจุ ด มุ่ ง หมาย การ
วางแผนการด าเนิ น งาน และการปรั บ เปลี่ ย นปั จ จัย ต่ า งๆ
เพื่อให้แบบจาลองสถานการณ์ที่สร้างขึ้นมีความถูกต้องและ
แม่นยามากขึ้น
สาหรั บ งานวิจัยที่ เกี่ ยวข้องกับการวางผังสายการผลิ ต
ได้แก่ การออกแบบผังโรงงานใหม่กรณี ศึกษาโรงงานผลิต
ชิ้ นส่ วนอุ ปกรณ์ ร ถจักรยานยนต์ [7] และการปรั บปรุ งผัง
โรงงานส าหรั บ ผลิ ต ถั ง ไฟเบอร์ ก ลาส [8] โดยน ามา
ประยุก ต์ใช้เ กี่ ยวกับเทคนิ คและแนวทางในการจัด วางผัง
สายการผลิตที่ก่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด คือ มีระยะทาง
ในการขนถ่ า ยล าเลี ย งและเวลาในการผลิ ต ลดน้ อ ยลง
สามารถรองรับการผลิตที่เพิ่มขึ้นได้

3. ระเบียบวิธีวจิ ัย
ขั้นตอนการดาเนิ นงานประกอบด้วย การจัดเตรี ยมและ
เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวางผังสายการผลิตและ
การจ าลองสถานการณ์ การวางผัง สายการผลิ ต ใหม่ ต าม
หลักการ Plant layout การสร้างแบบจาลองสถานการณ์การ
ผลิตในห้องประกบ-อัดมือและห้องประกบลายผ้าและวัสดุ
พิเศษ และการวิเคราะห์ผลที่ ได้จากการจาลองสถานการณ์
ด้วยโปรแกรมอารี น่า ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

3.1 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ข้อมูลที่ ทาการเก็บรวบรวมแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน ตาม
ขั้นตอนการดาเนินงาน ได้แก่
1) ข้อมูลสาหรับการวางผังสายการผลิตตามหลักการ Plant
layout ประกอบด้วย ข้อมูลเครื่ องจักรที่ ตอ้ งการใช้งานใน
ห้องที่ทาการศึกษา และข้อมูลพื้นที่ที่ตอ้ งการใช้งาน
2) ข้อ มู ล ส าหรั บ การสร้ า งแบบจ าลองสถานการณ์ ที่
ดาเนินการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์เพิ่มเติมนอกเหนื อจาก
ข้อมูลสาหรับการวางผังสายการผลิต หลักการ Plant layout
ซึ่ งได้ป ระมาณการณ์ ร่ ว มกัน กับ วิ ศ วกรผู ้ค วบคุ ม ห้ อ งที่
ทาการศึกษาประกอบด้วย ประเภทและขนาดของผลิตภัณฑ์
จานวนผลิ ตภัณ ฑ์ต่อวัน ระยะเวลาที่ ใช้ในการผลิ ตแต่ล ะ
กระบวนการ และจานวนพนักงานที่ ของการผลิ ตแต่ละ
ขั้นตอน โดยรู ปแบบฟั งก์ชนั่ ที่ได้จากการวิเคราะห์ ขอ้ มูล
ดังกล่าวแสดงดังตารางที่ 1 ท้ายบทความ
3.2 การวางผังสายการผลิตตามหลักการ Plant Layout
การวางผัง สายการผลิ ต ห้ อ งประกบ-อัด มื อ และห้ อ ง
ประกบลายผ้าและวัสดุพิเศษประกอบด้วย การสร้างแผนภูมิ
กระบวนการผลิ ต เพื่ อ ศึ ก ษาการไหลของคน วัส ดุ และ
สิ่ งของ ตั้งแต่เริ่ มผลิตจนกลายเป็ นผลิตภัณฑ์สาเร็ จรู ป และ
ใช้แ ผนผัง สตริ ง ในการวิเ คราะห์ ทิ ศ ทางการไหลของคน
วัสดุ และสิ่ งของ ข้างต้น จากนั้นดาเนิ นการวัดความเข้มการ
ไหลและเปรี ยบเทียบโดยใช้สญ
ั ลักษณ์ AEIOU และกาหนด
ระดับความสัมพันธ์ระหว่างเครื่ องจักรพร้อมระบุเหตุผลลง
ในแผนภู มิ ค วามสั ม พัน ธ์ (Worksheet for activity
relationship chart) แสดงดังรู ปที่ 2 ท้ายบทความ และนาผล
ที่ได้มาสร้าง Dimensionless block diagram เพื่อใช้ในการ
จัดตาแหน่งกระบวนการและการออกแบบผังสายการผลิต
ใหม่ [2]
ผลจากการวางผังสายการผลิต ด้วยวิธีการต่างๆ ข้างต้น
ได้ผงั สายการผลิตใหม่ห้องละ 2 รู ปแบบ โดยห้องประกบอัดมือคือ ผังสายการผลิตใหม่ M1 และ M2 ที่แตกต่างกัน
ตรงต าแหน่ ง ของโต๊ ะ ลบคมและโต๊ ะ ประกบ ส่ ว นห้ อ ง
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ประกบลายผ้าและวัสดุ พิ เศษคื อ ผัง สายการผลิ ต ใหม่ F1
และ F2 ที่แตกต่างกันตรงตาแหน่งของตู ้ Climate box ซึ่ ง
ความแตกต่า งนี้ ส่ งผลต่ อระยะทางการไหลของวัสดุ และ
ระยะการเดินทางของพนักงาน
3.3 การจาลองสถานการณ์
ในการวางผังสายการผลิ ต ใหม่พบว่า ผังสายการผลิ ต
ใหม่ใหม่ M1 และ F1 มีระยะทางการไหลของวัสดุมากกว่า
ผังสายการผลิตใหม่ M2 และ F2 แต่มีระยะทางการเดินจาก
โต๊ะประกบไปตัดฟิ ล์มน้อยกว่า จึงนาการจาลองสถานการณ์
มาใช้เ พื่ อ พิ จ ารณาร่ ว มกับ ปั จ จัย อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งในการ
ตัดสิ นใจเลือกผังสายการผลิตใหม่ที่เหมาะสม
3.3.1 สมมติฐานของการจาลองสถานการณ์
สมมติฐานที่ใช้ในการจาลองสถานการณ์น้ ีประกอบด้วย
พนัก งานไม่ มี ก ารสลับ ปรั บ เปลี่ ย นหน้า ที่ ใ นการท างาน
พนักงานมีทกั ษะการทางานที่เท่ากัน ไม่มีงานแทรกระหว่าง
การปฏิบตั ิงาน และไม่มีผลิตภัณฑ์เสี ยเกิดขึ้นในระบบงาน
3.3.2 วัตถุประสงค์ ของการจาลองสถานการณ์
เพื่ อ เปรี ยบเที ย บดัช นี ช้ ี วัด ที่ ส่ ง ผลต่ อ การจัด วางผัง
สายการผลิ ต ใหม่ ข องห้อ งประกบ-อัด มื อ และของห้ อ ง
ประกบลายผ้าและวัสดุพิเศษ
3.3.3 ดัชนีชี้วดั
ดัชนีช้ ีวดั ของการจาลองสถานการณ์น้ ีส่วนใหญ่เป็ นด้าน
ระยะเวลาที่ ใ ช้แ ละจ านวนที่ ผ ลิ ต ได้ ซึ่ ง ผลของดัช นี ช้ ี วดั
ส าห รั บ ห้ อ ง ป ร ะ กบ -อั ด มื อ จ ะ ถู กบั น ทึ ก ห ลั ง จ า ก
กระบวนการรี ด และสาหรั บ ห้องประกบลายผ้าและวัสดุ
พิเศษจะถูกบันทึกก่อนเข้าเตา Hoaf โดยดัชนี ช้ ีวดั ที่กาหนด
ขึ้นนี้ แบ่งออกเป็ น ดัชนี ช้ ี วดั หลักที่ ใช้ในการพิจารณาเลือก
ผัง สายการผลิ ต ใหม่ และดั ช นี ช้ ี วัด รองที่ ใ ช้ วิ เ คราะห์
ประกอบเมื่อไม่สามารถตัดสิ นใจเลือกผังสายการผลิตใหม่
จากการพิจารณาดัชนีช้ ีวดั หลักได้
1) ดัชนีช้ ีวดั หลักสาหรับห้องประกบ-อัดมือ
1.1) KPI-1-1 ระยะเวลารอคอยเฉลี่ย
1.2) KPI-1-2 ระยะเวลาโดยรวมเฉลี่ย

1.3) KPI-1-3 จานวนผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเสร็ จภายใน
5 ชัว่ โมง
2) ดัชนีช้ ีวดั รองของห้องประกบ-อัดมือ
2.1) KPI-1-4 ระยะเวลาในการเคลื่อนที่เฉลี่ย
2.2) KPI-1-5 ระยะเวลาการทางานเฉลี่ย
2.3) KPI-1-6 จานวนผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเสร็ จทั้งหมด
2.4) KPI-1-7 จานวนชิ้นงานที่เสร็ จสิ้ นกระบวนการรี ด
ต่อชัว่ โมงการทางาน
2.5) KPI-1-8 จานวนชิ้นงานเฉลี่ยที่ตกค้างอยูใ่ นระบบ
3) ดัชนีช้ ีวดั สาหรับห้องประกบลายผ้าและวัสดุพิเศษ
3.1) KPI-2-1 ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยก่อนเข้าเตา Hoaf
3.2) KPI-2-2 ระยะเวลาการทางานเฉลี่ยก่อนเข้าเตา
Hoaf
3.3) KPI-2-3 จานวนชิ้นงานที่เสร็ จก่อนเข้าเตา Hoaf
4) ดัชนีช้ ีวดั รองของห้องประกบลายผ้าและวัสดุพิเศษ
4.1) KPI-2-4 ระยะเวลาในการเคลื่อนที่เฉลี่ยก่อนเข้าเตา
Hoaf
4.2) KPI-2-5 จานวนชิ้นงานเฉลี่ยที่ตกค้างอยูใ่ นระบบ
ก่อนเข้าเตา Hoaf
4.3) KPI-2-6 จานวนชิ้นงานที่เสร็ จก่อนเข้าเตา Hoaf ต่อ
ชัว่ โมงการทางาน
3.3.4 การสร้ างแบบจาลองสถานการณ์
ในการสร้ า งแบบจ าลองสถานการณ์ ไ ด้ด าเนิ น การ
วิเคราะห์และปรับปรุ งแผนภูมิกระบวนการผลิตปั จจุบนั ให้
เหมาะสมกับการนาเครื่ องจักรมาใช้เพิ่มเติ มหรื อทดแทน
และสร้าง Conceptual model ของทั้งผังสายการผลิตปั จจุบนั
และผัง สายการผลิ ตใหม่ เพื่ อเป็ นแนวทางในการสร้ าง
แบบจาลองสถานการณ์ [2] แสดงดังรู ปที่ 3 และ 4 ท้าย
บทความ ซึ่งแบบจาลองสถานการณ์ที่สร้างขึ้นประกอบด้วย
ส่วนต่างๆ ดังนี้
1) ส่วนการสร้างกระจกที่เป็ นวัตถุดิบตั้งต้นเข้ามาในระบบ
ซึ่ ง มี ร ะยะเวลาการเข้า มาแตกต่ า งกัน ตามประเภทของ
ห้องแปรรู ป
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2) ส่ วนการกาหนดชนิ ดของกระจก ซึ่ งส่ งผลต่อการนาเข้า
หรื อไม่นาเข้ากระบวนการลบคม
3) ส่ ว นการก าหนดขนาดของกระจก ซึ่ งส่ ง ผลต่ อ ความ
แตกต่างด้านระยะเวลาการทางานของกระบวนการลบคม
การล้าง การประกบ และการบีบอัดกระจก
4) ส่วนการกาหนดขนาดและสี ของฟิ ล์มที่ใช้ในกระบวน
การประกบ ซึ่งส่งผลต่อระยะเวลาการจัดเตรี ยมฟิ ล์ม
5) ส่ วนการกาหนดระยะเวลาการทางานของกระบวนการ
ต่างๆ ซึ่งขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของกระจกและฟิ ล์มข้างต้น
6) ส่วนการบันทึกค่าดัชนีช้ ีวดั ด้านต่างๆ ซึ่งแตกต่างกันตาม
ประเภทของห้องแปรรู ป
3.3.5 จานวนรอบในการจาลองสถานการณ์
ในการจาลองสถานการณ์ จาเป็ นต้องกาหนดรอบการ
ประมวลผลให้เพียงพอ เพื่อลดความแปรปรวนของผลลัพธ์
[9] โดยผลจากการคานวณรอบพบว่า รอบการประมวลผลที่
เหมาะสมสาหรั บ ห้อ งประกบ-อัด มื อ คื อ 60 รอบ และ
สาหรั บ ห้อ งประกบลายผ้าและวัสดุ พิ เ ศษคื อ 200 รอบ
เนื่ องจากทาให้ค่าความกว้างระหว่างจุดกึ่งกลางของดัชนี ช้ ี
วัดทุกตัวมีค่าไม่เกินค่าที่ยอมรับได้ คือ ร้อยละ 5
3.3.6 การตรวจส อบความถู กต้ องของ แบบจ าลอ ง
สถานการณ์
ด าเนิ น การตรวจสอบความถู ก ต้อ งของแบบจ าลอง
สถานการณ์ที่สร้างขึ้นโดยเปรี ยบเทียบค่าระยะเวลาโดยรวม
ก่ อนเข้าเตา Hoaf และ ระยะเวลาการผลิ ตรวมทั้งหมดใน
ระบบด้วยวิธี Two-samplet-test พบว่า ไม่มี ความแตกต่า ง
กันอย่างมีนยั สาคัญโดยค่า P-value > 0.05

4. ผลการวิจัย และอภิปรายผล
ผลของค่าดัชนีช้ ีวดั หลักที่ได้จากการจาลองสถานการณ์
สาหรับห้องประกบ-อัดมือและห้องประกบลายผ้าและวัสดุ
พิเศษแสดงดังตารางที่ 2 และ 3 ท้ายบทความ ตามลาดับ
ทั้งนี้จากการเปรี ยบเทียบผลของผังสายการผลิตเดิมและผัง
สายการผลิตใหม่ดว้ ยวิธี Pair t-test พบว่า มีความแตกต่าง

กันอย่างมีนยั สาคัญโดยค่า P-value > 0.05 [9] จากตารางที่ 2
ท้ายบทความ กรณี หอ้ งประกบ-อัดมือพบว่า ผังสายการผลิต
ใหม่ M2 มีความเหมาะสมมากกว่าผังสายการผลิตใหม่ M1
เนื่องจากเมื่อมีการลดจานวนพนักงานภายในห้องประกบลง
1 คน ส่งผลให้จานวนผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเสร็จภายใน 5 ชัว่ โมง
ของผังสายการผลิตใหม่แบบที่ 2 เพิ่มขึ้น 4 ชิ้น หรื อคิดเป็ น
ร้อยละ 18 ของผังสายการผลิตปัจจุบนั และมีระยะเวลารอ
คอยลดลง 18 นาที หรื อคิดเป็ นร้อยละ 14 ของผัง
สายการผลิตปั จจุบนั ซึ่งระยะเวลารอคอยที่ลดลงส่งผลให้
ระยะเวลาโดยรวมของระบบลดลง 20 นาทีหรื อคิดเป็ นร้อย
ละ 13.5 ของผังสายการผลิตปัจจุบนั ส่วนดัชนีช้ ีวดั ตัวอื่นๆ
ของผัง M1 และผัง M2 ไม่มีความแตกต่างกันมากนัก
จากตารางที่ 3 ท้ายบทความ กรณี หอ้ งประกบลายผ้าและ
วัสดุพิเศษพบว่า ผังสายการผลิตใหม่ F1 มีความเหมาะสม
มากกว่าผังสายการผลิตใหม่ F2 เนื่ องจากผลิตภัณฑ์ที่ผลิ ต
เสร็ จก่อนเข้าเตา Hoaf มีมากกว่าผังสายการผลิตใหม่ F2
เป็ นจานวน 3 ชิ้น หรื อคิดเป็ นร้อยละ 18 ของผังสายการผลิต
ใหม่ F2 และมากกว่าผังสายการผลิตปั จจุบนั จานวน 5 ชิ้น
หรื อคิดเป็ นร้อยละ 35 ของผังสายการผลิตปั จจุบนั และใน
การเปิ ดเตา Hoaf แต่ละครั้ งมี เรื่ องของค่าใช้จ่ายเข้ามา
เกี่ ยวข้อง ดังนั้นยิ่งสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได้มากจะยิ่งช่วย
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเปิ ดเตา Hoaf ได้
นอกจากผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเสร็ จก่อนเข้าเตา Hoaf ของผัง
สายการผลิตใหม่ F1 มีจานวนเพิ่มขึ้นแล้ว ระยะเวลารอคอย
ของผังสายการผลิ ตใหม่ F1 ยังลดลงจากผังสายการผลิ ต
ปั จจุ บันถึ ง 35 นาที หรื อคิ ดเป็ นร้ อยละ 29.4 ของผัง
สายการผลิ ตปั จจุ บัน ในขณะที่ ผงั สายการผลิ ตใหม่ F2 มี
ระยะเวลารอคอยใกล้เคียงกับผังสายการผลิตปั จจุบนั
เมื่ อ พิ จ ารณาด้า นระยะเวลาในการท างานจริ ง (VA
Time) พบว่ า ผั ง สายการผลิ ต ใหม่ F1 มี ค่ า ต่ า กว่ า ผั ง
สายการผลิตใหม่ F2 คือ ใช้ระยะเวลาเพียง 28 นาที ส่ งผล
ให้ระยะเวลาโดยรวมของระบบมี ค่าลดลง ทาให้สามารถ
ผลิตผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้น
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ทั้งนี้ความแตกต่างระหว่างผังสายการผลิตใหม่ M2 และ
ผังสายการผลิ ตปั จจุบันของห้องประกบ-อัดมือ และความ
แตกต่างระหว่างผังสายการผลิตใหม่ F1 และผังสายการผลิต
ปั จจุบนั ของห้องประกบลายผ้าและวัสดุพิเศษ และแผนภาพ
อย่างหยาบของผังสายการผลิตใหม่ท้ งั สอง แสดงดังตารางที่
4 และ 5 และรู ปที่ 5 และ 6 ท้ายบทความ ตามลาดับ
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Manual pressing room
Input laminated glass

Fabric combining room

Input tempered glass

Input laminated glass

Clear sharp edges

Input tempered glass

Clear sharp edges
Clean

Clean

Create batch code

Create batch code

Screen logo

Screen logo

Combine

Combine
Wrap with plastic and attach with air sucking tube

Press
Press
รู ปที่ 1 แผนภูมิกระบวนการผลิตของห้องประกบ-อัดมือและห้องประกบลายผ้าและวัสดุพิเศษในปัจจุบนั
Fabric combining room

6. Climate box
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4. Combining table
A
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1. Area of raw glass cart

2

A
5
2. Edges smoothing table
A
5
3. Washing machine
E
1
4. Combining table
E
7
5. Computer
O
5
6. Spare film shelf
I
5
7. Film roll
U

8

1. Area of raw glass cart

3

1

1

Manual pressing room

Relationship
High density of flow
Continuous process
Same previous process
No need to close
No relationship

Code
1
2
3
4
5
6
7

Meaning
Material flow
Personal communication
Sharing equipment
Sharing data
Sharing worker
Easy to control
Sharing Communication

รู ปที่ 2 แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ AEIOU ของห้องประกบ-อัดมือและห้องประกบลายผ้าและวัสดุพิเศษ
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A01:
Customer
order

Separate by
glass type

A02: Clear
sharp edges

Laminated

A03: Move to
washing
machine

Tempered
Manual
pressing
room

Separate by
production

A04: Clean
glass

A05: Move to
Combine
table

A06: Create
batch code

A07: Screen
logo

A08: Collect
film

A09:
Combine
glass

A10: Move to
pressing
machine

A11: Press
glass

A12: Place
on cart

Fabric
combining
room A05: Move to
Combine
table

A06: Create
batch code

B13: Wrap with plastic and
attach with air sucking tube

A07: Screen
logo

A08: Collect
film

A09:
Combine
glass

A10: Move to
pressing
machine

A11: Press
glass

A12: Place
on cart

รู ปที่ 3 Conceptual Model ของแบบจาลองสถานการณ์ผงั สายการผลิตปัจจุบนั (AS-IS)
A01:
Customer
order

A06: Create
batch code

Separate by
glass type

Laminated

A02: Clear
sharp edges

Tempered

A04: Clean
glass

Separate by
production

Fabric
combining
room A05: Move to
Combine
table
A09:
Combine
glass

Manual
pressing
room

A05: Move to
Combine
table

A08: Collect
film
B14: Place
glass on tray
and skid

A10: Move to
pressing
machine

A03: Move to
washing
machine

A08: Collect
film

A09:
Combine
glass

A10: Move to
pressing
machine

A11: Press
glass

A11: Press
glass

A07: Screen
logo

B15: Move to
area of
product cart

รู ปที่ 4 Conceptual Model ของแบบจาลองสถานการณ์ผงั สายการผลิตใหม่ (TO-BE)
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Left side

2.15 m

Computer

1.5 m

3m

11.6 m
Washing Machine

Combining Table
Film Roll

12.2 m
Pressing Machine

Right side

Area of
Product
Cart

รู ปที่ 5 แผนภาพอย่างหยาบของผังสายการผลิตใหม่ M2 ห้องประกบ-อัดมือ
Left side
11.15 m
Washing Machine

Edges
Smoothing
Table
Climate Box

Combining
Table
Computer

1.7 m
6m

Area of
Raw Glass
Cart

Tray and Roller

9.2 m

8m

Edges
Smoothing
Table

Spare Film
Shelf

4.8 m

5m

Area of
Product
Cart

2.2 m

Hoaf

Right side

รู ปที่ 6 แผนภาพอย่างหยาบของผังสายการผลิตใหม่ F1 ห้องประกบลายผ้าและวัสดุพิเศษ
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ตารางที่ 1 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจาลองสถานการณ์
Data
A01: Create customer order

Time between arrivals
Glass type
Glass size
A02: Clear sharp edges
Size S
Size M
Size L
A03: Move glass from sharp clearing table to washing machine
A04: Clean glass

Size S
Size M
Size L
A05: Move glass from washing machine to combining table
A06: Create batch code
A07: Screen logo
A08: Collect film

Normal film

Color film
A09: Combine glass

Size S
Size M
Size L

A10: Move glass from combining table to pressing machine
A11: Press glass

Size S
Size M
Size L

A12: Place glass on product cart
B13: Wrap with plastic and attach
with air sucking tube

Size S
Size M
Size L

B14: Place glass on tray and skid
B15: Move glass from Hoaf to area of product cart

AS-IS
TO-BE

Manual pressing room
EXPO (10) min
Laminated: 50%, Tempered: 50%
S: 10%, M: 50%, L: 40%
TRIA(45,60,120) sec
TRIA(60,90,120) sec
TRIA(90,120,150) sec
AS-IS: TRIA(30,45,90) sec
TO-BE: TRIA(30,45,60) sec
TRIA(60,90,120) sec
TRIA(90,120,150) sec
TRIA(120,180,240) sec
AS-IS: TRIA(45,60,90) sec
TO-BE: TRIA(45,60,120) sec
CONSTANT 20 sec
CONSTANT 15 sec
TRIA(90,120,150) sec
Size S: TRIA(150,210,300) sec
Size M: TRIA(60,90,120) sec
Size L: TRIA(90,150,180) sec
AS-IS: TRIA(300,480,780) sec
TO-BE: TRIA(120,240,420) sec
AS-IS: TRIA(420,600,900) sec
TO-BE: TRIA(300,420,540) sec
AS-IS: TRIA(540,900,1020) sec
TO-BE: TRIA(360,540,720) sec
AS-IS: TRIA(720,1020,1200) sec
TO-BE: TRIA(480,660,840) sec
AS-IS: TRIA(60,90,120) sec
TO-BE: TRIA(40,90,150) sec
TRIA(180,240,300) sec
TRIA(180,270,360) sec
TRIA(210,300,420) sec
AS-IS: TRIA(60,90,120) sec
TO-BE: TRIA(30,45,60) sec
-

121

Fabric combining room
EXPO (15) min
Laminated: 50%, Tempered: 50%
S: 20%, M: 30%, L: 50%
TRIA(60,90,120) sec
TRIA(90,120,180) sec
TRIA(120,150,210) sec
AS-IS: TRIA(30,45,60) sec
TO-BE: TRIA(25,30,40) sec
TRIA(90,150,210) sec
TRIA(120,180,240) sec
TRIA(150,210,270) sec
UNIF(20,30) sec
CONSTANT 20 sec
CONSTANT 15 sec
AS-IS: TRIA(60,120,180) sec
TO-BE: TRIA(40,60,90) sec

TRIA(600,780,1020) sec
TRIA(780,1020,1320) sec
TRIA(900,1320,1800) sec
AS-IS: TRIA(480,540,600) sec
TO-BE: TRIA(300,420,480) sec
AS-IS: UNIF(4,6) hr
TO-BE: UNIF(6,8) hr
AS-IS: TRIA(360,480,720) sec
TO-BE: TRIA(120,240,300) sec
TRIA(210,300,420) sec
TRIA(300,480,660) sec
TRIA(420,600,780) sec
TRIA(120,240,300) sec
TRIA(270,300,360) sec
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ตารางที่ 2 ผลของดัชนีช้ ีวดั หลักที่ได้จากการจาลองสถานการณ์ของห้องประกบ - อัดมือ
Key Performance Index
KPI-1-1: Average waiting time in system (minutes)
KPI-1-2: Average total time in system (minutes)
KPI-1-3: Number of production units within 5 hours (items)

Current Layout
128.93
148.73
22

M1 Layout
110.63
124.47
26

M2 Layout
110.11
128.64
26

ตารางที่ 3 ผลของดัชนีช้ ีวดั หลักที่ได้จากการจาลองสถานการณ์ของห้องประกบลายผ้าและวัสดุพิเศษ
Key Performance Index

Current Layout

F1 Layout

F2 Layout

KPI-2-1: Average waiting time before pressing process (minutes)
KPI-2-2: Average total time before pressing process (minutes)
KPI-2-3: Number of combined sheets before pressing process (items)

119.81
36.700
14

84.626
27.972
19

104.82
34.120
16

ตารางที่ 4 ความแตกต่างระหว่างผังสายการผลิตใหม่ M2 และผังสายการผลิตปั จจุบนั ของห้องประกบ-อัดมือ
Comparison
Position of pressing machine
Number of combining table and worker
Position of combining table
Position of film storage

Current Layout
Left side
2 combining tables and 4 workers
Middle
Right side

M2 Layout
Right side
1 combining table and 2 workers
Right side
Share with automatic pressing room.

ตารางที่ 5 ความแตกต่างระหว่างผังสายการผลิตใหม่ F1 และผังสายการผลิตปั จจุบนั ของห้องประกบลายผ้าและวัสดุพิเศษ
Comparison
Film storing
Method of moving glass to pressing
process
Pressing process

Current Layout

F1 Layout

Share with manual pressing room.

Store in new climate box of fabric combining room.

Use cart

Use tray and skid

Share with Hoaf in central area.

Use new Hoaf in fabric combining room.
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