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บทคัดย่อ
การศึ ก ษานี้มีวัต ถุประสงค์ เ พื่อ จัดสรรก าลัง คนให้ เ หมาะสม เพื่ อเพื่ อ
ประสิทธิภาพในการผลิต โดยใช้แบบจาลองสถานการณ์เพื่อทดสอบการ
ปรับปรุง ที่นาเสนอแบบต่างๆ ปัจ จุบันพนัก งานจะแบ่งงานกันทาจาก
ความเคยชิ น และประสบการณ์ ก ารท างานโดยไม่ เ คยมี ก ารเข้ า ไป
วิเคราะห์หรือศึกษามาก่อน ผู้วิจัยจึงสร้างแบบจาลองโดยใช้โปรแกรม
อารีน่า มาวิเ คราะห์ ระบบ เพื่อวิเ คราะห์ หาความเหมาะสมของจานวน
พนักงานในแผนกต่างๆ
การดาเนิ นงานคื อ จั บเวลาการท างานของกระบวนการผลิ ต
กล่องกระดาษลูกฟูกทั้ง 3 กระบวนการจานวน 30 ครั้ง เพื่อแจกแจง
ข้ อ มู ล โดยใช้ Input Analyzer ที่ ค วามเชื่ อ มั่ น 95% และจ าลอง
กระบวนการผลิตในโปรแกรมอารีน่า
เสนอแนวทางปรับปรุง โดยการเปลี่ยนขนาดการขนย้าย รวมถึง
เปลี่ ย นลั ก ษณะให้ มี ค วามต่ อ เนื่ อ งมากขึ้ น ท าให้ ท างานได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยวิธีนี้จะสามารถลดเวลาการผลิตลงได้ โดยการ
ผลิตกล่องรองเท้า Converse เหลือเพียง 236.32 นาที การผลิตกล่อง
กระดาษลูกฟูกโดยวิธีปะกาวเหลือเพียง 419.02 นาที และ การผลิตกล่อง
กระดาษลูกฟูกโดยวิธีเย็บลวดเหลือเพียง 506.67 นาที

Abstract
The purpose of this study is to examine a proper manpower
allocation for effective production by using simulation technology to
suggest improvements. At present, manpower allocation has been
intuitively developed, mainly by years of experience, without analysis
or studies. In the simulation program, the researcher has used Arena to
analyze system in order to find the fit number of workers for each
station
Performance is. The timing of the production process of
corrugated cardboard boxes of 30 and 3 times to process the data
analyzed using the Input Analyzer at 95% and manufacturing process
simulation program Arena.

The first improvement suggestion is to reduce the waiting time
by decreasing the batch size. In over all, the suggestions have
successfully reduced the shoe box converse.production time by 236.32
minute, corrugated paper box by glue production time by 419.02 minute
and corrugated paper box by wire production time by 506.67 minute

1. บทนา
1.1 ประวัติบริษัท
บทความจะต้องประกอบด้วยส่วนต่างๆ ตามลาดับต่อไปนี้คือ
ชื่อเรื่องภาษาไทย ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ ชื่อนิสิตทาโครงงาน ชื่ออาจารย์ที่
ปรึกษา และภาควิชา บทคัดย่อภาษาไทย บทคัดย่อภาษาอังกฤษ เนื้อเรื่อง
แบ่งเป็น บทนา เนื้อความหลัก สรุป กิตติกรรมประกาศ เอกสารอ้างอิง

1.2 ที่มาและรายละเอียดของปัญหา
เนื่องจากปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมมีการแข่งขันค่อนข้าง
สูงจึง ต้องมีการปรับปรุงโรงงานให้ดีขึ้ นอยู่เ สมอ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่ม
ผลผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดมากขึ้น การลดต้นทุนใน
การผลิตโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ซึ่ง
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ดาเนินการหาวิธีการต่างๆ เช่น การซื้อเครื่องจักร
เพิ่ม การโยกย้ายพนักงาน การสับเปลี่ยนการผลิต ลดเวลาในการผลิต การ
จัดหาเทคโนโลยีใ หม่มาใช้ใ นองค์ ก ร การดาเนินการต่ างๆที่ก ล่าวมา
ข้ างต้น เป็น เรื่ องยากที่จ ะต้ องตั ดสิ นใจและเป็น เรื่อ งที่ ผู้ป ระกอบการ
จะต้องไตร่ตรอง
ให้รอบคอบ ทั้งทางด้านราคา ด้านเวลา ด้านความ
เหมาะสมของเทคโนโลยีที่นามาใช้ และด้านความสามารถของพนักงาน
บริษัทกรณีศึกษาเป็นบริษัทผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก ผลิต
ตามรายการสั่งของลูกค้า (Make to Order) ปัจจุบันประสบปัญหาคือ
เนื่องจากปริมาณการสั่งสินค้าไม่แน่นอน ทาให้การจัดสรรกาลังคนไม่
เหมาะสมกับการทางาน ทาให้แผนกผลิตทางานช้า เกิดการว่างงานของ
พนักงาน
ปัจจุบันทางผู้ประกอบการใช้ประสบการณ์ในการจัดสรร
กาลังคนไปทางานในแต่ละหน่วยผลิต
ดังนั้นจึงใช้โปรแกรมอารีน่า
จาลองสถานการณ์ในโรงงานเพื่อเพิ่มหรือลดกาลังคนให้เหมาะสมกับ
การทางานของแต่ละหน่วย

1.3 วัตถุประสงค์ของโครงงาน
1) เพื่อช่วยผู้ประกอบการตัดสินใจในด้านการวางแผนกาลังคน
ให้เหมาะสม
2) จาลองกระบวนการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก เพื่อให้ทราบ
ประสิทธิภาพของระบบ

ตารางที่ 2 การแจงแจกตัวแปรนาเข้าของกระบวนการผลิตกล่องกระดาษ
ลูกฟูกโดยวิธีปะกาว

1.4 ขอบเขตของโครงงาน
ศึกษาเฉพาะกระบวนการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก แผนกผลิต
หน่วยพิมพ์ หน่วยไดคัท หน่วยปะกาว และหน่วยแกะเศษ
พนักงานทางานวันจันทร์-เสาร์
8.00 - 12.00 น. พัก 10.00 - 10.15
13.00 - 17.00 น. พัก 15.00 - 15.15
OT แล้วแต่จานวนงาน

2. การจัดสรรกาลังคนเพื่อการผลิตให้สมดุลโดยใช้ตัวแบบการ
จาลองสถานการณ
2.1 การเก็บข้อมูล

ตารางที่ 3 การแจงแจกตัวแปรนาเข้าของการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก
โดยวิธีเย็บลวด

ตารางที่ 4 ข้อมูลทรัพยากรคน

2.1.1 ข้อมูลเวลา
1) เวลาการทางาน 30 ข้อมูลในแต่ละสถานี
2) เวลาการขนย้ายระหว่างแผนก
2.1.2 ข้อมูลทรัพยากรที่ใช้
1) ทรัพยากรคน
2) ทรัพยากรเครื่องจัก

2.3 การวิเคราะห์ตัวแปรนาเข้า ( Input Modeling )
ตัววิเคราะห์ข้อมูลรับเข้า ในการวิเคราะห์นี้จะใช้ตัววิเคราะห์
ข้อมูลรับเข้า เพื่อหาการแจกแจงที่เหมาะสมให้กับข้อมูลดิบ
ตารางที่ 1 การแจงแจกตัวแปรนาเข้าการผลิตกล่องรองเท้า Converse
ตารางที่ 5 ข้อมูลทรัพยากรเครื่องจักร

2.4 แนวทางในการปรับปรุง

รูปที่ 1 การออกแบบแบบจาลองสถานการณ์ด้วยโปรแกรมอารีน่า

2.3 สรุปผลเวลาที่ใช้ในการผลิตที่ได้จากการประมวลผล
ตารางที่ 6 ผลจากการประมวล

2.4.1 แนวทางปรับปรุงที่ 1
จัดสรรจานวนพนักงานในแต่ละแผนกให้เหมาะสม
จัดให้ พนัก งานขนย้ายจากหน่วยพิ มพ์ไปหน่ว ย
ไดคั ท ท าการข นย้ า ยทั้ ง จากเครื่ อ งผ่ า ไปเครื่ อ งพิ ม พ์
เครื่องพิมพ์ไปเครื่องปะกาว และเครื่องพิมพ์ไปเครื่องเย็บลวด
จัดให้พนักงานแกะเศษด้านนอก ทาทั้งแกะเศษด้านนอกและ
ขนย้ายไปหน่วยแกะเศษด้านใน จัดให้พนักงานแพ็กกระดาษ
ทาการแพ็กกระดาษและจัดวางบน pallet ให้พนักงานส่วนที่
เหลือไปทางานในหน่วยต่างๆ โดยใช้ Process analyzer ใน
การวิเคราะห์ ได้ โดยกาหนด Controls เป็น ทรัพยากรคนที่มี
อยู่ในแต่ละสถานีงาน กาหนด Responses เป็น เปอร์เซ็นต์
ทางานของทรัพยากรคนในแต่ละสถานีงาน เวลาที่ใช้ และ
จานวนที่ผลิต
2.4.2 แนวทางปรับปรุงที่ 2
เปลี่ยนขนาดการขนย้ายแต่ละหน่วย โดยการใช้
แนวทางปรับปรุงที่ 1 มาปรับปรุงขนาดการขนย้ายไปในแต่
ละหน่วย

3. ข้อสรุป
3.1 สรุปผลทางเลือกที่ดีที่สุด
จากการท าโครงงานนี้ ไ ด้ ศึ ก ษากระบวนการผลิ ต กล่ อ ง
กระดาษลูกฟูก เพื่อทาการจัดสรรจานวนพนักงานให้เหมาะสมเพื่อให้
เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด โดยท าการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จริ ง ท าการ
วิ เ คราะห์ ด้ ว ยแบบจ าลองปั ญ หา เพื่ อ ท าการเปรี ย บเที ย บให้ เ ห็ น ถึ ง
ประสิทธิภาพของระบบเดิมที่เป็นอยู่ โดยดูได้จากตาราง 5 และระบบงาน
ใหม่ที่ได้จากแบบจาลองซึ่งสามารถนามาปรับปรุงได้โดยที่เราไม่ต้องไป
ทากับเหตุการณ์จริงก่อน และทาการสรุปผลที่ได้ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 7 การเปรียบเทียบผลก่อนและหลังปรังปรุงตามแนวทาง

รูปที่ 2 ตารางแสดงผลเปอร์เซ็นต์สัดส่วนการทางานของทรัพยากร

ตารางที่ 8 การเปรีย บเทียบผลก าไรของก่อนและหลัง ปรับปรุง ตาม
แนวทาง

4 กิตติกรรมประกาศ

จากเดิ มกระบวนการผลิต ได้ จั ดสรรจ านวนพนั ก งานที่ ใ ช้
ทางานในแต่ละแผนก ด้วยความคุเคยชินและประสบการณ์ที่ทางานมา
ยาวนาน โดยไม่ เ คยมี ก ารเข้ า ไปศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพ หรื อ เปอร์ เ ซ็ น
สั ด ส่ ว นการท างานเลย จากการที่ ไ ด้ เ ข้ า ไปท าการศึ ก ษา และใช้
แบบจาลองช่วยในการจ าลองกิจกรรมในโรงงาน โดยได้มีการจาลอง
สถานการณ์ดังนี้ ทาการเปลี่ยนขนาดการขนย้าย จัดสรรจานวนพนักงาน
ในแต่ละแผนกใหม่ โดยจะเห็นว่าเมื่อทาการปรับปรุงทุกแนวทางร่วมกัน
จะสามารถก่อให้เกิดการทางานได้มีประสิทธิภาพสูงสุด จากแนวทางที่ 2
จะสามารถช่วยทางโรงงานได้กาไรเพิ่มมากขึ้นดังตารางที่ 6

ท้ายที่ สุดผู้เ ขี ยนขอขอบพระคุ ณอย่างสูง นายณรงค์ ชั ย กิ จ
บารุง ผจก.ฝ่ายบริหารระบบคุณภาพ QMR บริษัท ซี.ไทย ซาน่า จากัด
คนปัจ จุบั น และพนั ก งานในบริษั ท ทุ ก ท่ าน ที่ใ ห้ ก ารสนับ สนุ นด้ า น
สถานที่การอานวยความสะดวกต่างๆ ในการทาโครงงานเล่มนี้เป็นอย่างดี
คุณประโยชน์ของโครงงานฉบับนี้ ขอมอบตอบแทนให้แก่ผู้มี
พระคุณต่อผู้เขียนทุกท่าน

3.2 ประโยชน์ที่ได้รับ
1) สามารถหาดัชนีชี้วัดให้กับทางโรงงาน คือเวลาการผลิต เปอร์เซ็นต์
สัดส่วนการทางานของพนัก งาน และจานวนกล่องกระดาษลูกฟูกที่ผลิต
ได้
2) สามารถจัดสรรกาลังคนให้ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3) ได้นาความรู้ที่ได้ศึกษามาในบทเรียนไปใช้กับระบบการทางานจริง
4) สามารถเห็นคาตอบของปัญหาโดยไม่ต้องเข้าไปขัดขวางการทางาน
จริง
5) เสนอแนวทางให้กับทางโรงงงานได้นาไปปรับใช้ได้
6) มองเห็นภาพรวมทั้งหมดของกระบวนการทางานในโรงงาน

3.3 ข้อเสนอแนะ
จากการท าโครงงานนี้ ไ ด้ รู้ ว่ า มี ห นึ่ ง ปั ญ หาในโรงงานคื อ
พื้ น ที่ ใ นการจั ด เก็ บ ไม่ เ พี ย งพอ ไม่ ส ามารถจั ด เก็ บ เป็ น หมวดหมู่ ไ ด้
ดังนั้นจึงควรมีแนวทางแก้ไข นอกเหนือจากการวิเคราะห์ผลที่ได้ จาก
การทาแบบจาลองปัญหาเท่านั้น ซึ่งทางแก้ของปัญหาคือ จัดพื้นที่จัดเก็บ
ให้ เ ป็ น หมวดหมู่ ข องกล่ อ งแต่ ล ะชนิ ด และควรติ ดรหั ส ของสิ้ น ค้ า ที่
ชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าต่อการส่งมอบให้กับลูกค้า

ผู้จัดทาขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.รุ่งรัตน์ ภิสัช เพ็ญ อาจารย์ที่
ปรึกษาโครงงานเป็นอย่างสูงสาหรับคาปรึกษาที่ดี เสนอแนะแนวทางใน
การทาโครงงาน จนสาเร็จลุล่วงด้วยดี ทั้งนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณ ที่ได้ให้
ความรู้และคาแนะนาที่ดีที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการทาโครงงาน
อาจารย์ในภาควิศวกรรมอุตสาหการทุกท่าน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่ไ ด้ใ ห้
ความช่วยเหลือตลอดระยะเวลาในการทาโครงงาน

5. การอ้างอิงและเอกสารอ้างอิง
ผศ.ดร.รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ . คู่มือสร้างแบบจ าลองด้วยโปรแกรม Arena
(ฉบับปรับปรุง).กรุงเทพฯ. ซีเอ็ดยูเคชั่น. 2553.
ผศ.ดร.รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ, 2553. คู่มือสร้างแบบจาลองด้วยโปรแกรม
Arena (ฉบับปรับปรุง). กรุงเทพฯ. 612 น.

