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บทที 1
บทนํา
อุตสาหกรรมรถยนต์ถือเป็ นหนึง ในสินค้ าอุปโภคบริ โภคทีมีความต้ องการตามการขยายตัว
ของสภาพเศรษฐกิจ ดังนันในการผลิ
)
ตของอุตสาหกรรมรถยนต์จึงเป็ นการผลิตตามความต้ องการ
จากคําสังซื อ) ของลูกค้ าที มี การขยายตัวเป็ นหลัก โดยปั จ จุบันวงการอุตสาหกรรมรถยนต์มี การ
เติบโตขึ )นอย่างรวดเร็ ว ดังเช่นข้ อมูลวิชาการ (สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม [สศอ.] กระทรวง
อุตสาหกรรม, 2554) ถึงข้ อสรุ ปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมปี 2554 และแนวโน้ มปี 2555 คือ
ภาวะอุตสาหกรรมรถยนต์ในปี 2555 คาดว่าจะมีการผลิตรถยนต์ประมาณ 2,000,000 คัน เพิมขึ )น
ร้ อยละ 33 เมือเปรี ยบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ทีผ่านมา อันเป็ นผลจากการลงทุนผลิตรถยนต์รุ่น
ใหม่และรถยนต์ ยีห้อใหม่ทีเ ริ ม ผลิตในประเทศ เพื อจํ าหน่ายในประเทศและส่ง ออกไปประเทศ
สําคัญในเอเชีย ตลอดจนการฟื น) ตัวของอุตสาหกรรมรถยนต์ภายหลังจากปั ญหาอุทกภัยทีเกิดขึ )น
ในหลายพื )นทีของประเทศ และการกระตุ้นยอดจําหน่ายจากนโยบายรถยนต์คนั แรก ประกอบกับ
การทีประเทศไทยจะก้ าวสู่การเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ทําให้ ภูมิภาคอาเซียน
ได้ รั บประโยชน์ ท างด้ า นภาษี ดัง นัน) จึ ง สามารถคาดการณ์ ไ ด้ ว่ าจะมี อัต ราการขยายตัวสูง ใน
อุตสาหกรรมรถยนต์ ส่งผลให้ เ กิ ดการแข่งขันในด้ านส่วนแบ่งทางการตลาดและทางธุรกิ จของ
บริ ษัทผู้ผลิตรถยนต์สงู เช่นกัน โดยการมุ่งเน้ นทีจะตอบสนองต่อยอดการสัง ผลิตทีเพิมขึ )นจึงเป็ นสิง
สําคัญ ซึงการเพิมสายการผลิตเป็ นหนึงในวิธีทีจะสามารถเพิมกํ าลังการผลิตได้ จึงต้ องทํ าการ
ออกแบบผังโรงงานทีเหมาะสมในการรองรับสายการผลิตทีเพิมขึ )น และทําให้ ต้นทุนการผลิตลดลง
ก่อให้ เกิดการแข่งขันผลิตภัณฑ์ในด้ านราคา และสามารถเป็ นผู้นําทางการตลาดได้
1.1 ข้ อมลทั
ู  วไปของโรงงานกรณีศึกษา
โรงงานกรณีศกึ ษาเป็ นโรงงานผลิตและประกอบชิ )นส่วนรถยนต์แห่งใหญ่ของประเทศไทย
มีศนู ย์การผลิตอยู่ในแถบภาคกลาง มีผลิตภัณฑ์อยู่ในประเภทของรถยนต์และชิ )นส่วนทีใช้ สําหรับ
ประกอบรถยนต์สง่ ให้ กบั ลูกค้ าทังภายในประเทศและต่
)
างประเทศ
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รถยนต์เป็ นยานพาหนะประเภทหนึงทีมีกระบวนการผลิตทีซบั ซ้ อน มีชิ )นส่วนทีแบ่งออกได้
เป็ นหลายประเภทตามตําแหน่งการประกอบและประโยชน์ใช้ สอย ในสายการผลิตรถยนต์จะอยู่ใน
รู ปแบบหนึงสายการผลิตสามารถผลิตรถยนต์ได้ หลายรุ่ น โดยจะขึ )นอยู่กับคําสัง ซื )อของลูกค้ าเป็ น
หลัก เพือตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าทีหลากหลาย
สายการผลิตรถยนต์ของโรงงานดังรู ปที 1 สามารถแบ่งออกเป็ นประเภทของกระบวนการ
ผลิตได้ ดงั นี )
1.1.1 กระบวนการปัE มขึ )นรูปโลหะแผ่น (Press shop)
กระบวนการที จะแปรสภาพจากแผ่นเหล็กเป็ นชิน) ส่วนต่างๆ ของตัวถังรถยนต์
เช่น ประตู หลังคา สามารถแบ่งการทํางานออกเป็ น 4 ขันตอนหลั
)
ก เริ มจากการป้อนแผ่น
เหล็กเข้ าเครื องอัด จากนันเครื
)  องอัดตัวแรกจะทําการปัE มขึน) รู ปชิน) งานตามลักษณะของ
อุปกรณ์ทีเรี ยกว่าแม่พิมพ์ (Die) ขันตอนนี
)
)เราเรี ยกว่าการปัE มขึ )นรู ป (Draw) และเครื องอัด
ตัวทีสองจะเป็ นขันตอนการตั
)
ดขอบ (Trim) แยกส่วนทีไม่ใช้ งานออกไป เครื องที 3 เป็ น
กระบวนการเจาะรู (Piercing) และขันตอนสุ
)
ดท้ ายจะเป็ นการพับขอบ (Flange หรื อ
Bending)
1.1.2 กระบวนการเชือมประกอบตัวถัง (Welding shop)
กระบวนการนี )จะนําชิ )นส่วนทีเป็ นโลหะซึงได้ ผ่านกระบวนการขึ )นรู ปมาแล้ ว และ
โลหะบางส่วนจากทางผู้ผลิตสินค้ าและวัตถุดิบ (Supplier) มาเชือมประกอบให้ เป็ นตัวถัง
รถ ซึงชิ )นส่วนแต่ละชิ )นจะถูกกํ าหนดตําแหน่งในการประกอบโดยใช้ อปุ กรณ์ทีเรี ยกว่าจิEก
(Jig) เป็ นตัวยึดจับ จากนันพนั
) กงานจะนําปื นยิงเชือมจุด (Spot welding gun) มายิงหรื อ
เชือมส่วนต่างๆ เข้ าด้ วยกัน หลังจากการเชือมประกอบเป็ นรู ปตัวถังรถแล้ ว ก็จะต้ องมีการ
ใส่ชิ )นส่วนอืนๆ เช่น บังโคลนหน้ า ประตู ฝาหน้ า จากนันจะเป็
)
นการขัดแต่ง เพือให้ จดุ เชือม
และรอยต่อต่างๆ มี ความเรี ยบร้ อย สวยงาม ก็จะได้ ตวั ถังรถทีสมบูรณ์ เพือนําส่งไปยัง
กระบวนการต่อไป
1.1.3 กระบวนการทําสี (Paint shop)
ขัน) ตอนหลัง จากที ไ ด้ ตัวถังรถจากการเชื อมประกอบแล้ ว ตัวถัง ที เ ป็ นโลหะนัน)
จะต้ องนํามาพ่นสีเพือความสวยงามและเป็ นการป้องกันการเกิดสนิม สําหรับกระบวนการ
ทําสีสามารถสรุปเป็ นขันตอนหลั
)
กๆ ได้ ดงั นี )
1) ขันตอนการล้
)
างและเตรี ยมผิวเหล็ก โดยจะนําตัวถังเข้ าล้ างคราบไขมันและสิง
สกปรก
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2) ขันตอนการชุ
)
บสีด้วยกระแสไฟฟ้าหรื ออีดีพี (Electro deposition paint) เป็ น
การชุบสีด้วยกระแสไฟฟ้าเพือให้ เนื )อสีสามารถเข้ าไปเกาะติดทีตวั ถังรถ หลังจาก
นันก็
) จะนําเข้ าอบสีให้ แห้ ง
3) ขันตอนการหยอดกาว
)
ในขันตอนนี
)
)จะอุดแนวต่อต่างๆ ของชิ )นส่วนแต่ละชิ )น
4) ขัน) ตอนการพ่นสี พืน) สํ าหรั บการพ่นสี พืน) จะเป็ นการเตรี ยมเฉดของสี ใ ห้
ใกล้ เคียงกับสีจริ งเมือทําการพ่นสีเสร็ จจะถูกสายพานลําเลียงเข้ าสูห่ ้ องอบสี
5) ขันตอนการขั
)
ดนํ )า เป็ นการขัดแต่งด้ วยกระดาษทรายเนื )อละเอียด
6) ขันตอนการพ่
)
นสีจริ ง โดยการใช้ ห่นุ ยนต์พ่นสีทงสี
ั ) พื )นและสีจริ ง จะทําให้ การ
พ่นสี มีประสิทธิ ภาพ สี มีความเงางามและสมํ าเสมอ เพิมความสวยงามและ
คุณภาพของสีตวั ถังรถ
1.1.4 กระบวนการประกอบ (Assembly shop)
หน้ าทีหลักของกระบวนการประกอบคือการนําเอาชิ )นส่วนหลักมาประกอบเข้ ากับ
ตัวรถ สามารถสรุปเป็ นขันตอนได้
)
ดงั นี )
1) การประกอบโครงรถ (แชสซีส์: Chassis) ส่วนของแชสซีส์ คือส่วนทีเป็ นฐาน
ของรถยนต์ ซึงเป็ นทียึดประกอบของชิ )นส่วนสําคัญๆ เช่น เครื องยนต์ ระบบ
รองรับนํ )าหนักล้ อ ระบบบังคับเลี )ยว เป็ นต้ น
2) การประกอบส่วนของตัวถังหรื อหัวเก๋ง ส่วนของตัวถังหรื อหัวเก๋ง หรื อในห้ อง
โดยสารนัน) จะประกอบด้ วยอุปกรณ์ อํานวยความสะดวก เช่น เบาะ พวงมาลัย
อุปกรณ์บงั คับเลี )ยว
3) การประกอบขันตอนสุ
)
ดท้ ายเป็ นการประกอบแชสซีส์กับส่วนของตัวถังเข้ า
ด้ วยกัน
1.1.5 กระบวนการตรวจสอบคุณภาพ (Quality shop)
กระบวนการนี )สามารถแบ่งได้ เป็ น 2 ส่วน คือ
1) การตรวจสอบชิ )นส่วนทีประกอบเป็ นรถยนต์ เป็ นการตรวจสอบเพือควบคุม
คุณภาพของชิน) ส่วนที ผ้ ูผลิตชิน) ส่วนได้ ผลิตขึน) ให้ ได้ คุณภาพตามมาตรฐานที
กํ าหนดไว้ โดยมี ลักษณะที จ ะต้ องควบคุม โดยทัว ไป คื อขนาดรู ปร่ า ง นํ า) หนัก
ความแข็งแรงของวัสดุ ความทนทานต่อสภาพต่างๆ เป็ นต้ น
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2) การตรวจสอบเมือเป็ นรถสําเร็ จรู ป โดยทัว ไปจะมีหวั ข้ อในการตรวจสอบตาม
สายงาน ลักษณะภายใน ภายนอก โดยคํานึงถึงความสวยงามเป็ นหลัก และ
ระบบการทํางานของอุปกรณ์เป็ นสําคัญ
1.1.6 กระบวนการขนส่ง (Logistics shop)
กระบวนการขนส่งเป็ นกระบวนการสนับสนุนการผลิตที สําคัญ คือวางแผนการ
จัดการชิ )นส่วนเริ มตังแต่
) การรับสินค้ าจากผู้ผลิต และขนส่งภายในกระบวนการผลิตแต่ละ
กระบวนการอย่ า งเป็ นระบบและส่ ง มอบสู่ ลูก ค้ า โดยใช้ ร ะบบการผลิ ต แบบโตโยต้ า
(Toyota Production System: TPS) เช่น ระบบดึง (Pull system) หรื อระบบคัมบัง
(Kanban system) เพือใช้ ในการเรี ยก-จ่ายชิ )นส่วนเข้ าสู่กระบวนการผลิต โดยรู ปแบบการ
จัดการขนส่งมีหลากหลายชนิดทีใช้ งานอยู่ เช่น ระบบสายพานลําเลียง ระบบยานพาหนะ
ขนส่งภายในและระหว่างกระบวนการ เป็ นต้ น
1.1.7 กระบวนการผลิตชิ )นส่วนเรซิน (Resin shop)
ผลิตภัณฑ์ทีได้ จากการผลิตได้ แก่ กันชนหน้ า กันชนหลัง และแผงหน้ าปั ทม์ โดย
กระบวนการของแผนกผลิ ต ชิ น) ส่ ว นเรซิ น เป็ นการผสมกันระหว่า งกระบวนการขึ น) รู ป
พลาสติกแบบฉีดกับกระบวนการทําสีชิ )นส่วนพลาสติกทีได้ จากการฉี ด และทําการส่งมอบ
ให้ กบั แผนกประกอบชิ )นส่วนรถยนต์เป็ นกระบวนการถัดไป
1.1.8 กระบวนการผลิตชิ )นส่วนชุดบังคับเลี )ยวล้ อหน้ าและแกนพวงมาลัย (Part shop)
ผลิตภัณฑ์ทีได้ จากการผลิตมีอยู่ 2 ชนิด คือชุดบังคับเลี )ยวล้ อหน้ า (Front-axle)
และแกนพวงมาลัย (Steering column) โดยชิ )นส่วนทัง) 2 ชนิดจะประกอบด้ วยวัตถุดิบ
ขนาดใหญ่ (Big part) กับวัตถุดิบขนาดเล็ก (Small part) จากผู้ผลิตสินค้ าและวัตถุดิบ
(Supplier) ประกอบเข้ าด้ วยกัน จากนันจะส่
) งไปให้ กบั แผนกประกอบชิ )นส่วนรถยนต์ และ
ส่งออกเป็ นชิ )นส่วนอะไหล่ไปยังในและต่างประเทศ
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รูปที 1 ขันตอนกระบวนการผลิ
)
ตรถยนต์
1.2 ทีมาและความสําคัญของปั ญหา
ปั จจุบนั วงการอุตสาหกรรมรถยนต์มีการเติบโตขึ )นอย่างรวดเร็ ว ส่งผลให้ เกิดการแข่งขันใน
ด้ านการตลาดและทางธุรกิจสูง ดังนันทางฝ่
)
ายโรงงานก็พยายามทีจะผลิตรถออกมาให้ ได้ จํานวน
และคุณภาพตรงตามความต้ องการของตลาด ซึงจะเห็นได้ ว่าการวางแผนควบคุมการผลิตเพือให้
การผลิตเป็ นไปตามเป้าหมายทีวางไว้ เป็ นสิงทีสําคัญ
กระบวนการทีนํามาทําเป็ นกรณี ศกึ ษาสําหรับโรงงานแห่งนี ) คือกระบวนการผลิตชิ )นส่วน
ชุดบังคับเลี )ยวล้ อหน้ า (Front-axle) เพราะเป็ นแผนกแม่แบบในเรื องของการพัฒนาการผลิต โดย
ใช้ ระบบการผลิตแบบโตโยต้ า (Toyota Production System: TPS) และมีความสามารถในการ
ผลิตตําเมือเทียบกับความต้ องการของตลาดทีสงู เนืองจากต้ องส่งไปประกอบทีโรงงานประกอบ
ถึง 2 แห่ง อีกทังยั
) งส่งเป็ นอะไหล่รถยนต์ไปขายยังในและต่างประเทศอีกด้ วย
แผนกผลิตชิ )นส่วนชุดบังคับเลี )ยวล้ อหน้ า (Front-axle) ได้ รับแผนการผลิตจากแผนกวาง
แผนการผลิต (Production planning) ล่วงหน้ าเป็ นระยะเวลา 3 ปี พบว่ามีอตั ราการขยายตัวของ
ยอดการสัง ผลิตชิน) ส่วนชุดบังคับเลี ย) วล้ อหน้ าจากบริ ษัทในเครื อ ทังในและต่
)
างประเทศตังแต่
) ปี
พ.ศ. 2554 ถึงปี พ.ศ. 2556 เมือเทียบกับปี พ.ศ. 2553 มีอตั ราทีสงู ขึ )นถึง 47.6% โดยยอดการสัง
ผลิตของปี พ.ศ. 2553 เฉลียเท่ากับ 1,064 คูต่ อ่ 1 วัน แต่ยอดการสัง ผลิตตังแต่
) ปี พ.ศ. 2554 ถึงปี
พ.ศ. 2556 สูงสุดเท่ากับ 1,600 คูต่ อ่ 1 วันดังรูปที 2
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คู/่ วัน

2556
2554
2555
รูปที 2 แผนการผลิตชุดบังคับเลี )ยวล้ อหน้ า (Front-axle) ตังแต่
) ปี พ.ศ. 2554 ถึงปี พ.ศ. 2556

สายการผลิตชุดบังคับเลี )ยวล้ อหน้ าทีนํามาศึกษาเป็ นสายการผลิตทีสามารถผลิตได้ ทงรุ
ั ) ่น
4X4 และ 2X4 (ใช้ แรงขับเคลือน 4 ล้ อและ 2 ล้ อ) โดยสายการผลิตนี )มีพนักงานทังหมด
)
7 คนต่อ
กะการทํางาน สามารถแสดงให้ เห็นรอบเวลาการทํางาน (Cycle time) ของพนักงานแต่ละคน โดย
แยกเป็ นเวลาทํางาน (Working time) และเวลาเคลือนไหว (Movement time) ดังรูปที 3
วินาที

รูปที 3 รอบเวลาการทํางานของพนักงานสายการผลิตชุดบังคับเลี )ยวล้ อหน้ า (Front-axle) รุ่น 4x4
และ 2x4
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ดังนัน) จากรู ปที 3 ข้ างต้ น พบว่าเวลามากทีสุดที พนักงานสามารถใช้ ในการผลิต (Takt
time) เท่ากับ 44 วินาทีหรื อสามารถผลิตชุดบังคับเลี )ยวล้ อหน้ าได้ เท่ากับ 1,363 คูต่ อ่ 1 วัน ซึงไม่
สามารถทีจะตอบสนองต่อยอดการสัง การผลิตทีเพิมสูงขึ )นได้ ที 1,600 คูต่ อ่ 1 วันหรื อเท่ากับเวลา
มากทีสดุ ทีใช้ ในการผลิต (Takt time) ที 36 วินาทีได้ ทําให้ เมือมีการขาดส่งสินค้ า ส่งผลให้ มีความ
เสียงในการทีบริ ษัทจะเกิดความสูญเสียปริ มาณการผลิตรถยนต์ตามเป้าหมาย ไม่สามารถครอง
ส่วนแบ่งทางการตลาดได้ และเกิดการล่าช้ าในการส่งมอบสินค้ าให้ กับลูกค้ า ก่อให้ เกิ ดการเสี ย
ความไว้ วางใจจากลูกค้ าทําให้ ลกู ค้ าต้ องหันไปซื )อรถยนต์ยีห้ออืนแทน
ผู้วิจยั สามารถสรุ ปได้ ว่าการดําเนินงานปั จจุบนั ของโรงงานตัวอย่างกํ าลังประสบปั ญหา
ด้ า นกํ า ลั ง การผลิ ต คื อ มี กํ า ลั ง การผลิ ต ไม่ เ พี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการของลู ก ค้ า ทั ง) ในและ
ต่างประเทศทีเพิมสูงขึ )น ด้ วยเหตุนี )ทางโรงงานจึงจําเป็ นทีจะต้ องหาแนวทางการพัฒนาและแก้ ไข
โดยการศึกษาและวิเคราะห์เพือเพิมกําลังการผลิตให้ สามารถรองรับกับยอดการสัง ผลิตทีเพิมมาก
ขึ )นในระยะเวลาจํากัด เพือเป็ นการรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดอันดับ 1 จากความน่าเชือถือและ
ความพึงพอใจของลูกค้ าทีเพิมขึ )น
การเพิมกํ าลังการผลิตนัน จะต้ องเริ มจากการพิจารณาเงื อนไขหลักที สําคัญเป็ นอย่างยิง
ซึง ก็คือความสามารถของเครื องจักร ณ ปั จจุบนั ในสายการผลิตชุดบังคับเลี )ยวล้ อหน้ าดังตารางที 1
ตารางที 1 ความสามารถเครื องจักรของสายการผลิตชุดบังคับเลี )ยวล้ อหน้ ารุ่น 4x4 & 2x4
Symbol : Manual time

Basic time (Sec.)

No.

Work step

1

A

4

4

8

4" 4"

2

B

8

12

20

5"

3

C

9

7

16

8"

7"

1"

4

D

8

10

18

4" 2" 4"

8"

5

E

11

7

18

9"

6

F

2

12

14

Manual time Auto time Complete time

Auto time

2"

3"

2"

7"

10 "

2"

12 "

จากตารางด้ านบนจะพบว่าขันตอนการทํ
)
างานลําดับที 2 คือขันตอนการทํ
)
างาน B เป็ น
ขันตอนที
)
มีเครื องจักรทีไม่สามารถทําให้ สายการผลิตนี )ปรับลดเวลามากทีสดุ ทีใช้ ในการผลิต (Takt
time) ลงมาที 36 วินาที ได้ เนื องจากความสามารถของเครื องจักรสามารถเดินได้ เต็มกํ าลัง
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ความสามารถเครื องจักรที 40 วินาทีเท่านัน) (เกิดจากการผลิต 1 ชิ )นใช้ เวลาทังหมดเท่
)
ากับ 20
วินาที แต่รถ 1 คันต้ องใช้ ชดุ บังคับเลี )ยวล้ อหน้ าทังด้
) านซ้ ายและด้ านขวา ดังนันจึ
) งเท่ากับ 2x20 =
40 วินาที) จึงสรุ ปได้ ว่าด้ วยความสามารถของเครื องจักร ทําให้ ไม่สามารถปรับลดเวลามากทีสดุ ที
ใช้ ในการผลิต (Takt time) ให้ ลดลงที 36 วินาทีได้
ดังนัน) ทางโรงงานจึง ต้ องทํ าการติดตัง) สายการผลิตชุดบังคับเลี ย) วล้ อหน้ าเพิมขึน) อี ก 1
สายการผลิต เพือให้ สามารถรองรับกับยอดการสัง ผลิตทีเพิมสูงขึ )นภายในระยะเวลา 3 ปี ข้ างหน้ า
ได้
1.3 วัตถุประสงค์ ของงานวิจัย
การปรับปรุงผังโรงงานเพือรองรับการเพิมกําลังการผลิตทีเพิมขึ )นภายในระยะเวลา 3 ปี
1.4 ขอบเขตของงานวิจัย
1) การเปรี ยบเทียบแนวทางการเพิมกํ าลังการผลิตให้ สามารถรองรับกับยอดการสัง ผลิต
จนถึงปี พ.ศ. 2556 เท่านัน)
2) การศึกษาและปรับปรุงผังโรงงานปั จจุบนั ของสายการผลิตชุดบังคับเลี )ยวล้ อหน้ าเฉพาะ
รุ่น 4x4 และ 2x4 เท่านัน) (รุ่น 4x2 ไม่ถกู นํามาพิจารณา)
3) การออกแบบผังโรงงานทางเลื อกจะพิจารณาเฉพาะบริ เวณพืน) ที ทีเกี ยวข้ องกับผัง
โรงงานภายในอาคารผลิตเท่านัน) ส่วนทีไม่เกียวข้ อง เช่น ป้อมยาม ทีจอดรถและพื )นทีด้าน
นอกอาคารจะไม่ถกู นํามาพิจารณา
4) นําเสนอผังโรงงานทางเลือกในการปรับปรุงไม่ตํากว่า 3 แบบ
5) การออกแบบสอบถาม กําหนดจํานวนผู้ตอบแบบสอบถามไม่ตํากว่า 30 คนแต่ไม่เกิน
50 คน (กํ าหนดให้ ผ้ ูบริ หารระดับผู้จัดการ วิศวกรการผลิต และหัวหน้ างานผู้มีส่วน
เกียวข้ องกับโรงงานกรณีศกึ ษาเท่านัน)
)
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1.5 ขัน/ ตอนในการศึกษาและวิจัย
1) ศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการผลิตและผังโรงงานปั จจุบนั เพือหาวิธีการปรับปรุ ง
กระบวนการผลิตของสายการผลิตชุดบังคับเลี )ยวล้ อหน้ ารุ่ น 4x4 และ 2x4 ในการรองรับ
การขยายตัวทางการตลาด
2) ศึกษาผลงานวิจยั บทความ และทฤษฎี ทีเกี ยวข้ องในการปรับปรุ งกระบวนการผลิต
การวิเคราะห์ทางเลือกและการออกแบบผังโรงงาน รวมทังศึ
) กษาวิธีการตัดสินใจเลือกผัง
โรงงานทางเลือกทีมีความเหมาะสม
3) เก็บรวบรวมข้ อมูลเพือวิเคราะห์หาวิธีการปรับปรุงกระบวนการผลิต
3.1) การวิ เ คราะห์ แนวทางและการคัดเลื อกวิ ธี การการเพิ มกํ าลัง การผลิ ตที
เหมาะสม
3.2) การศึกษาข้ อมูลด้ านการไหลของวัสดุ และความสัมพันธ์ ของพื )นที แต่ละ
แผนกเพือเป็ นแนวทางในการออกแบบผังโรงงานทางเลือก
3.3) ออกแบบผังโรงงานทางเลือกทีเป็ นไปได้
4) การเปรี ยบเทียบผังโรงงานทางเลือกทีเหมาะสมต่อการนํามาปรับปรุงผังโรงงานปั จจุบนั
4.1) การเปรี ยบเทียบข้ อมูลทางด้ านการผลิต ทังเชิ
) งปริ มาณและคุณภาพ
4.2) การออกแบบสอบถาม การเก็บข้ อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม
4.3) การประเมินผลของผังโรงงานทางเลือกทีมีความเหมาะสมทีสดุ
5) การนําผังโรงงานทางเลือกทีมีความเหมาะสมทีสดุ มาวิเคราะห์ร่วมกับข้ อจํากัดของผัง
โรงงานปั จจุบนั
6) สรุปผลการวิจยั แนวทางในการแก้ ไขปั ญหา และข้ อเสนอแนะ
7) จัดทํารูปเล่มวิทยานิพนธ์
จากขันตอนที
)
ได้ แสดงไว้ ข้างต้ น สามารถสรุปเป็ นแผนการดําเนินงานวิจยั ได้ ดงั ตารางที 2
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ตารางที 2 แผนการดําเนินงานวิจยั
ปี 2554
1
2
3
4
5
6
7

ลําดับขั9นตอนในการศึกษาวิจยั
ศึกษาและวิเคราะห์ กระบวนการผลิตและผังโรงงานปั จจุบนั
ศึกษาผลงานวิจยั บทความ และทฤษฎีที&เกีย& วข้อง
เก็บรวบรวมข้อมูลเพื&อวิเคราะห์ หาวิธีการปรับปรุ งกระบวนการผลิต
การเปรี ยบเทียบผังโรงงานทางเลือกที&เหมาะสมต่อการนํามาปรับปรุ งผังโรงงานเดิม
การนําผังโรงงานทางเลือกที&มคี วามเหมาะสมที&สุดมาวิเคราะห์ รว่ มกับข้อจํากัด
สรุ ปผลการวิจยั แนวทางในการแก้ไขปั ญหา และข้อเสนอแนะ
จัดทํารู ปเล่มวิทยานิ พนธ์

ปี 2555

มิ.ย ก.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค

1.6 ประโยชน์ ท ีคาดว่ าจะได้ รับ
1) สามารถปรับปรุงผังโรงงานปั จจุบนั ให้ สามารถตอบสนองต่อการเพิมกําลังการผลิตของ
ชุดบังคับเลี )ยวล้ อหน้ าภายในระยะเวลา 3 ปี ได้
2) ผังโรงงานทีออกแบบสามารถตอบสนองต่อความต้ องการของผู้บริ หารและนโยบายของ
โรงงานกรณีศกึ ษา
3) ผังโรงงานทีออกแบบสามารถเป็ นแนวทางในการตัดสินใจและประยุกต์ใช้ ในการวางผัง
โรงงานใหม่กบั สายการผลิตอืนๆ ได้
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บทที 2
ทฤษฎีและงานวิจัยทีเกียวข้ อง
2.1 การออกแบบผังโรงงาน
ปั จจุบนั วงการอุตสาหกรรมรถยนต์มีการแข่งขันกันอย่างรุ นแรง เนื องจากมีผ้ ูผลิตหลาย
ยี ห้อทัง# ภายในประเทศและต่างประเทศ ดัง นัน# การจะรั กษาส่วนแบ่งทางการตลาด และการมี
อํานาจแข่งขันจนสามารถเป็ นผู้นําทางด้ านอุตสาหกรรมรถยนต์ได้ นนั จะต้ องสามารถผลิตได้ ทนั
และมีคณ
ุ ภาพตรงตามความต้ องการของลูกค้ าทีเพิมสูงขึ #น ภายใต้ การรักษาให้ ต้นทุนในการผลิตตํา
ซึง การออกแบบผังโรงงานก็เป็ นหนึงในวิธีทีสามารถเพิมผลผลิต ลดของเสียและลดต้ นทุนทางการ
ผลิตได้
การออกแบบและจัดวางผังโรงงาน (ชัยนนท์ ศรี สภุ ินานนท์, 2552; Moore, 1970) ได้ ถกู
นิยามไว้ ว่าเป็ นการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพือการออกแบบและจัดวางตําแหน่งของแรงงาน วัสดุ
สิงของ เครื องจักร อุปกรณ์การผลิตและองค์ประกอบอืนๆ ภายใต้ การจัดการอย่างมีระบบ ให้ อยู่ใน
ตําแหน่งทีเหมาะสมโดยมีจุดมุ่งหมายเพื อให้ เกิ ดการไหลของงานอย่างมีประสิทธิ ภาพสูงสุด ได้
ผลผลิตทีเพิมขึ #น ลดต้ นทุนการผลิตและลดอุบตั เิ หตุจากการปฏิบตั งิ าน
2.2 สาเหตุในการออกแบบผังโรงงาน
สาเหตุทีทําให้ มีการวางผังโรงงาน (บุญวา ธรรมพิทกั ษ์ กลุ , 2521) การวางผังโรงงานจะถูก
นํามาพิจารณาใช้ ในกรณีดงั ต่อไปนี #
1) เมือมีการเปลียนแปลงของผลิตภัณฑ์ โดยเกิดการออกแบบของผลิตภัณฑ์ใหม่ ทําให้
เกิดวิธีการ ลําดับขันตอนในการผลิ
#
ต อุปกรณ์ ทีใช้ เปลียนไปจนไม่สามารถใช้ งานจากผัง
โรงงานเดิม
2) เมือมีการผลิตสินค้ าใหม่ มักจะมีการพิจารณาร่ วมกับการจัดสมดุลสายการผลิตใหม่
(Line balancing) จนทําให้ สายการผลิตเปลียนแปลง หรื อมีความต้ องการอุปกรณ์ การ
ผลิตใหม่ อาจจะต้ องมีการวางผังโรงงานใหม่ตามมา
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3) เมือความต้ องการผลิตภัณฑ์เปลียนแปลง ความต้ องการผลิตภัณฑ์ทีเพิมขึ #นหรื อลดลง
ส่งผลกระทบต่อหน่วยผลิตต่างๆ ทีทํางานต่างกัน ความต้ องการเนื #อทีในหน่วยการผลิตจึง
ต่างกันตามไปด้ วย จึงเป็ นสาเหตุในการปรับปรุงผังโรงงาน
4) เมือมีการซื #อเครื องจักรใหม่ หรื อใช้ กระบวนการผลิตใหม่ ขนาดของเครื องจักรสําหรับ
กระบวนการผลิตแบบใหม่ พื #นทีสําหรับคนงานคุมเครื องจักรและสิงสนับสนุนการผลิตจึง
ต่างไปจากเดิม
5) เมือมีอบุ ตั ิเหตุเกิดขึ #นและสภาพการทํางานทีไม่เหมาะสม ผังโรงงานอาจจะต้ องมีการ
พิจารณาปรับปรุง แก้ ไขข้ อบกพร่อง
6) เมือมีความต้ องการลดต้ นทุนในการผลิต ผังโรงงานสามารถมีส่วนช่วยลดการขนย้ าย
วัสดุ ลดความต้ องการแรงงาน อุปกรณ์ เครื องมื อ และสินค้ าระหว่างกระบวนการผลิต
(Work in process, WIP)
2.3 วัตถุประสงค์ ในการออกแบบผังโรงงาน
วัตถุประสงค์ในการออกแบบผังโรงงาน (Moore, 1970) หมายถึง การออกแบบผังโรงงาน
ทีดีและมีประสิทธภาพนันจะต้
#
องคํานึงถึงทุกๆ ฝ่ ายทีเกียวข้ อง ทังในส่
# วนของพนักงาน ผู้บริ หาร
และผู้ถือหุ้น โดยทุกๆ ฝ่ ายจะได้ รับประโยชน์จากการออกแบบผังโรงงานทีดีจากหัวข้ อหลักๆ ดังนี #
1) ทําทุกย่างให้ เรี ยบง่าย ไม่ซบั ซ้ อน
ข้ อนี ถ# ื อเป็ นวัตถุประสงค์ของการวางผัง โรงงานที ดีในเชิงกว้ าง โดยการวางผัง
โรงงานทีดีควรจะมีการวางแผนให้ ขนตอนการผลิ
ั#
ตมีความง่ายและสะดวกสบายมากทีสดุ
เนืองจากการวางผังโรงงานทีเรี ยบง่ายจะนําไปสูก่ ารปรับปรุงทีง่ายยิงขึ #น ดังต่อไปนี #
1.1) เครื องจักรต้ องถูกจัดเตรี ยมเพื อให้ เ กิ ดประสิทธิ ภาพสูงสุด โดย
เครื องจักรขนาดใหญ่ในโรงงานควรจะต้ องถูกวางไว้ เพือให้ สามารถใช้ งานได้ ง่าย
และหลากหลาย อาทิ อุปกรณ์ การขนถ่ายวัสดุควรจะต้ องวางไว้ ใ นตํ าแหน่ง ที
สามารถทําการผลิตได้ อย่างง่ายดาย
1.2) การวางผังโรงงงานทีดีต้องมีความล่าช้ าในการผลิต และพื #นทีแออัด
ให้ น้ อยที สุ ด ความล่ า ช้ าในการผลิ ต อาจจะลดหรื อ กํ า จั ด ได้ ด้ วยการวาง
สายการผลิตให้ สมดุล และการจัดเตรี ยมพื น# ทีว่างให้ เพียงพอก็มีส่วนสําคัญใน
การลดพื #นทีแออัดในการทํางานได้
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1.3) การวางผังโรงงานทีดีจะต้ องเอื #อให้ เกิดความสะดวกสบายในการ
ซ่อมบํารุ งเครื องจักร โดยเครื องจักรจะต้ องตังอยู
# ่ในทีๆ สามารถซ่อมบํารุ งได้ เป็ น
ประจํ า และผัง โรงงานจะต้ องแสดงที อยู่ข องเครื องจักร และอุปกรณ์ ไ ด้ อย่า ง
ชัด เจน อาทิ ถ้ า มี ก ารวางสลักเกลี ย วไว้ ใ กล้ กับกํ า แพงด้ านนอกและต้ อ งการ
ซ่อมแซมด้ ามของสลักเกลียวในอีก 1-2 ปี ถัดมา ซึงก็ควรจะวางอยู่ทีเดิมตามผัง
โรงงาน โดยผังโรงงานทีดีจะต้ องสามารถคาดคะเนถึงการซ่อมบํารุงในอนาคตได้
1.4) การเพิมผลผลิตหรื อการลดเวลาการผลิตก็สามารถทําได้ โดยการ
ปรับปรุงสายการผลิต ทังการเพิ
#
มผลผลิตและการลดเวลาการผลิตนัน# อีกนัยหนึง
ก็ หมายถึงการลดต้ นทุนต่อชิน# โดยโรงงานควรจะลดเวลาที ไม่ก่อให้ เกิ ดมูลค่า
อาทิโรงงานหนึง มีปัญหาเรื องส่งงานไม่ทนั ก็สามารถแก้ ไขด้ วยการลดความล่าช้ า
ในการผลิต และลดขันตอนการที
#
ไม่จําเป็ นออกไป
2) ใช้ ต้นทุนในการขนย้ ายให้ น้อยทีสดุ
ข้ อ นี ถ# ื อ เป็ นวัต ถุป ระสงค์ ข องบริ ษั ท ฟอร์ ด ในรั ฐ บัฟ ฟาโล่ มี ก ารจัด การเพื อ ให้
ชิ #นส่วนสามารถส่งตรงไปทีกระบวนการถัดไปได้ เลย โดยการใช้ อปุ กรณ์สําหรับการขนย้ าย
เข้ ามาช่วย เครื องจักรสําหรับการขนส่งถื อเป็ นอุปกรณ์ อตั โนมัติชนิดแรกๆ ทีผลิตขึ #นเพือ
ลดการการขนย้ ายโดยใช้ แรงงานมนุษย์ ซึงเครื องจักรอัตโนมัติสามารถลดการขนย้ ายโดย
มนุษย์ได้ ถึง 100 กระบวนการ ถึงแม้ ว่าในหลายๆ กรณี การขนย้ ายโดยมนุษย์จะสามารถ
ประหยัดค่าใช้ จ่ายไปได้ มาก แต่ก็ต้องตระหนักถึงระยะทางในการขนย้ ายด้ วยซึงสิงต่างๆ
เหล่านี # ควรจะต้ องถูกนํามาพิจารณาเมือมีการออกแบบผังโรงงาน
3) จัดให้ มีการส่งกลับเมือเกิดของเสียในกระบวนการผลิต
ของเสียในกระบวนการผลิต หมายถึงต้ นทุนของบริ ษัทที เพิมขึ #นในกระบวนการ
ผลิต ยกตัวอย่าง โรงกลัน ปิ โตรเลียม เมือมีการส่งกลับของเสียในกระบวนการผลิตมากขึ #น
ก็หมายถึง การจัดเก็บของเสียทีไม่จําเป็ นลดลง แต่ปัญหานี #ถือเป็ นปั ญหาทีเกิดจากการไม่
สามารถควบคุมการผลิตได้ ซึงการวางผังโรงงานทีดีนนต้
ั # องสามารถลดของเสียระหว่าง
กระบวนการผลิตด้ วย
4) ให้ พื #นทีวา่ งเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
การจัด การพื น# ที ว่ า งที ดี นัน# ไม่ เ พี ย งแต่จ ะต้ อ งพิ จ ารณาถึ ง การผลิ ต และพื น# ที
สํ าหรั บจัดเก็ บวัตถุดิบแล้ ว ยังจะต้ องพิจารณาถึงพื น# ทีใช้ สอยสํ าหรั บการอํ านวยความ
สะดวกต่างๆ ด้ วย ดังนันการวางวั
#
ตดุ ิบอย่างระเกะระกะ ช่องว่างทีไม่ได้ ถกู ใช้ งาน ถือเป็ น
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ความบกพร่ องของการจัดการพื #นทีว่างให้ เกิดประสิทธิ ภาพ โดยต้ นทุนต่อหน่วยสําหรั บ
พื น# ที ใช้ งานในแต่ละที จะไม่เท่ากัน ในบางบริ ษัท (เช่น เวสเทิร์น อิเล็ คทริ ค) ได้ มีการ
คํานวณต้ นทุนต่อหน่วย คือต้ นทุนทีน้อยลงจะเป็ นสัดส่วนโดยตรงกับการบริ หารจัดการ
พื #นทีวา่ งทีดีขึ #น
5) สร้ างความสะดวกสบายและความพึงพอใจให้ แก่พนักงาน โดยคํานึงถึงความปลอดภัย
เป็ นหลัก
พนักงานทุกคนต่างก็ต้องการทํางานด้ วยความสะดวกสบาย ดังนันการจั
#
ดพื #นที
สําหรับวางเครื องมือให้ แก่พนักงาน การให้ พนักงานสามารถใช้ พื #นทีสําหรับจัดเก็บวัตถุดิบ
อย่างสะดวกสบาย และการควบคุมความดังของเสียงโดยการสร้ างผนังเก็บเสียง รวมถึง
การคํานึงถึงความปลอดภัยเป็ นหลัก ซึง สิงต่างๆ เหล่านี #ควรจะต้ องถูกพิจารณาในการวาง
ผังโรงงานด้ วย รวมทังการให้
#
ความสนใจในเรื องความร้ อน การระบายอากาศ แสงสว่าง
และการควบคุม ความชื น# และฝุ่ นละออง ส่ ง ผลอย่ า งยิ ง ต่อ ความความพึ ง พอใจของ
พนักงาน
6) หลีกเลียงการลงทุนทีไม่จําเป็ น
การลงทุนทางด้ านอุปกรณ์ หรื อเครื องมือบางอย่าง สามารถลดได้ ด้วยการบริ หาร
จัดการเครื องจักรทีมีอยู่แล้ วได้ อย่างเหมาะสม อาทิ ถ้ าเรามี เครื องคว้ านรู 2 เครื องไว้
ทํางานกันคนละส่วน ดังนันถ้
# าเรามีการจัดการทีดีก็อาจจะไม่จําเป็ นต้ องมีเครื องคว้ านมือ
ถึง 2 เครื องก็ได้ ดังนันถ้
# ามีการวางแผนทีดีก็สามารถลดการลงทุนทีไม่จําเป็ นออกไปได้
โดยปั ญหานี #ถือเป็ นปั ญหาพื #นฐานซึง ต้ องถูกนํามาพิจารณาในขันตอนการวางผั
#
งโรงงาน
7) กระตุ้นการบริ หารด้ านแรงงานให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
การทํ า งานทุก ๆ ปี เราสูญ เสี ย เวลาในการทํ า งานของพนัก งานไปอย่ า งเปล่ า
ประโยชน์มากมาย เนืองมาจากการวางแผนทีไม่มีประสิทธิภาพ ถึงแม้ การวางแผนทีดีจะ
ไม่สามารถรับรองได้ ว่าจะกําจัดความสูญเสียไปได้ แต่ก็ถือเป็ นส่วนสําคัญในการกระตุ้น
การบริ หารด้ านแรงงานให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังต่อไปนี #
7.1) การบริ หารจัดการแรงงานทางตรง: การวางผังโรงงานทีไ ม่เหมาะสม
ก่ อ ให้ เ กิ ด การสูญ เสี ย อย่ า งมาก ทัง# เวลาในการจัด ส่ง ชิ น# ส่ว น เครื อ งมื อ หรื อวัต ถุดิ บ
นั บ เป็ นการสู ญ เสี ย อย่ า งมหาศาล ซึ ง การจั ด การทางวิ ศ วกรรมที ดี และการวาง
สายการผลิตทีมีความสมดุลจะสามารถลดเวลาสูญเปล่าได้
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7.2) การบริ หารจัดการแรงงานทางอ้ อม: การออกแบบอาคารให้ เอื #อต่อการซ่อม
บํ า รุ ง อย่ า งสมํ า เสมอสามารถลดต้ น ทุน ได้ เช่น การออกแบบช่อ งทางเดิน เผื อ ให้ ร ถ
โฟล์ คลิ ฟ ท์ ส ามารถผ่า นได้ อย่า งสะดวก รวมถึ ง การทํ า ความสะอาดเพื อ ให้ เ กิ ดความ
สะดวกสบายในการทํางาน
7.3) การบริ หารจัดการงานเอกสาร: การบริ หารจัดการงานเอกสารทีดีนนสามารถ
ั#
ลดเวลาการทํางานในส่วนนี #ลงไปได้ บริ ษัทผลิตเครื องใช้ โลหะแห่งหนึงได้ จดั ตังหน่
# วยงาน
เพือมาดูแลในส่วนนี #จนสามารถลดปริ มาณงานจาก 4,900 เป็ น 250 แผ่นต่อปี
7.4) การบริ หารงานทีดีของหัวหน้ างาน: หัวหน้ างานทีดีนนควรจะมี
ั#
การพูดคุยกับ
ผู้ใต้ บงั คับบัญชาอย่างสมําเสมอ เช่น การมีสํานักงานอยู่ใกล้ กนั ก็ทําให้ เกิดการสือสารกัน
ง่ า ยยิ ง ขึ น# ดัง นั น# จึ ง ควรให้ หั ว หน้ างานได้ ทํ า งานใกล้ ชิ ด กั บ ผู้ ใต้ บัง คับ บัญ ชา การ
บริ หารงานของหัวหน้ างานอาจส่งผลดีหรื อผลร้ ายต่อตัวหัวหน้ างานเองก็ได้ อาทิ โรงงาน
หนึงต้ องการให้ หวั หน้ างานดูแลงาน 2 แผนก ซึงอยู่ทีชนั # 4 และชันหนึ
# ง ในกรณี นี #ก็จะ
ส่งผลให้ หวั หน้ างานดูแลงานได้ ยาก
2.4 ประโยชน์ ของการออกแบบผังโรงงาน
ประโยชน์ของการออกแบบผังโรงงาน (วันชัย ริ จิรวนิช, 2541) การออกแบบผังโรงงานทีดี
ส่งผลให้ การดําเนินการผลิตต่างๆ มีประสิทธิ ภาพ โดยการพิจารณาข้ อมูลด้ านต่างๆ ในการผลิต
เพือการปรับปรุ งการทํางานในโรงงาน ประโยชน์ทีได้ จากการออกแบบและวางผังโรงงานทีดีพอ
สรุปได้ ดงั ต่อไปนี #
1) เกิดการปรับปรุ งของกระบวนการผลิต ทังวิ
# ธีการทํางานและการควบคุมกระบวนการ
ผลิ ต ลดปั ญหาในการขนย้ ายวัสดุ รวมทัง# สามารถควบคุม ปริ ม าณวัตถุดิบและงาน
ระหว่างกระบวนการผลิตได้
2) ช่วยให้ ลดค่าใช้ จา่ ยในการลงทุนสําหรับเครื องจักร อุปกรณ์และการซ่อมบํารุง
3) เกิดการปรับปรุงการใช้ แรงงานคน การออกแบบกระบวนการผลิตและการขนย้ ายวัสดุที
เหมาะสม สามารถลดขันตอนและการควบคุ
#
มโดยแรงงานคนได้
4) เกิดการใช้ พื #นทีในโรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ การวางแผนทีดีทําให้ เกิดการประสาน
งานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ได้ อย่างทัว ถึง การจัดสรรพื #นทีการทํางานอย่างมี
ประสิทธิภาพและการใช้ ประโยชน์จากอาคารโรงงานได้ อย่างเต็มที
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5) ช่วยให้ มีสภาวะแวดล้ อมของการทํางานดีขึ #น ลดความเสียงจากอุบตั ิเหตุ เพิมความ
ปลอดภัยต่อคนงานได้ เช่น แสงสว่างทีเพียงพอ การควบคุมเสียง อากาศไหลเวียนดีขึ #น
เป็ นต้ น
6) ช่วยให้ ลดค่าใช้ จา่ ยทางการขนย้ าย หากจัดวางตําแหน่งเครื องจักรทีเหมาะสม สามารถ
ลดระยะทางในการขนย้ าย อุปกรณ์ในการขนย้ าย และต้ นทุนทีเกิดจากการลงทุนด้ านการ
ขนย้ ายได้
7) ลดพัสดุคงคลังของวัสดุระหว่างกระบวนการผลิต การจัดการผังโรงงานให้ เกิดการไหล
ของวัสดุอย่างเหมาะสม สามารถลดการล่าช้ าหรื อการรอคอยในกระบวนการผลิต ส่งผล
ต่อการลดพัสดุคงคลังระหว่างกระบวนการผลิต รวมทังต้
# นทุนในความสูญเสียดังกล่าว
8) ลดเวลาของการผลิตต่อหน่วย ซึงผังโรงงานทีดีทําให้ การทํางานมีประสิทธิ ภาพ การ
ไหลทีราบเรี ยบ สมําเสมอ และระยะทางทีสนที
ั # สดุ เวลาการทํางานสามารถลดลงได้
9) ลดแรงงานทางอ้ อม เช่น แรงงานทีเกียวข้ องต่อการซ่อมบํารุ งรักษา และแรงงานด้ าน
การควบคุม และเก็บข้ อมูล เป็ นต้ น
10) เกิดการควบคุมดูแลการทํางานได้ ง่ายและดีขึ #น ลดความซับซ้ อนของกระบวนการผลิต
หรื อ เครื องจักรในการผลิต
11) ลดการติดขัดของการสัญจรต่างๆ และการเคลือนย้ ายวัสดุภายในโรงงาน เช่น การขน
ย้ ายแบบทับเส้ นทาง เป็ นต้ น
12) ลดความสูญเสียจากวัสดุหรื อผลิตภัณฑ์ทีเสียหายได้ ผังโรงงานทีดีสามารถช่วยให้
การผลิตเต็มประสิทธิภาพ อัตราของเสียในระบบสามารถลดลงได้
13) การปรับเปลียนเงือนไขสภาพของงานทําได้ ง่ายขึ #น ในกรณี ทีต้องการการโยกย้ าย
แรงงาน เครื องจักร และอุปกรณ์ สามารถทํ าได้ โดยง่ าย สามารถปรั บความยื ดหยุ่นใน
กระบวนการผลิตเมือเกิดการเพิมหรื อลดของปริ มาณการผลิต
2.5 ชนิดของผังโรงงาน
ชนิดของผังโรงงาน (ชัยนนท์ ศรี สภุ ินานนท์) จํานวนชนิดและปริ มาณของผลิตภัณฑ์แต่ละ
ชนิดทีจะทําการผลิตจะเป็ นเครื องชี #บอกว่าควรใช้ ผงั โรงงานชนิดใดจึงจะเหมาะสมทีสดุ โดยทัว ไป
มีการจัดแบ่งชนิดของผังโรงงานออกเป็ น 4 ชนิด คือ

17
2.5.1 ผังโรงงานแบบกระบวนการผลิตหรื อตามชนิดเครื องจักร (Process layout)
เป็ นการจัดวางเครื องจักรหรื อกระบวนการผลิตทีมีลกั ษณะเดียวกันให้ อยู่ในกลุ่ม
เดียวกัน เช่น เครื องกลึง เครื องกัด เครื องเจาะ จะมีเครื องจักรรวมอยู่บริ เวณเดียวกัน เป็ น
ต้ น เหมาะสําหรับกรณีการผลิตผลิตภัณฑ์หลายชนิด โดยแต่ละชนิดจะผลิตในปริ มาณที
ไม่มาก และการผลิตที เกิ ดอย่างไม่สมํ าเสมอ ผลิตภัณฑ์ใดทีต้องการใช้ เครื องจักรไหน
สามารถทําได้ หากการทํางานของเครื องจักรนันๆ
# ไม่ได้ ถกู ใช้ งาน ดังรูปที 4

โกดัง
วัตถุดบิ

กลึง

กลึง

เจาะ

เชือม

เชือม

กลึง

กลึง

เจาะ

พ่นสี

พ่นสี

กัด

กัด

เจียร

ประกอบ

กัด

กัด

เจียร

ประกอบ

โกดัง
สินค้ า

รูปที 4 ลักษณะการจัดวางผังโรงงานแบบกระบวนการผลิตหรื อตามชนิดเครื องจักร (Process
layout)
2.5.2 ผังโรงงานแบบผลิตภัณฑ์หรื อจัดตามขันตอนการผลิ
#
ต (Product layout)
ผังโรงงานแบบผลิตภัณฑ์เหมาะสําหรับการผลิตสินค้ าทีมีชนิดของสินค้ าไม่กีชนิด
แต่จะต้ องผลิตสินค้ าแต่ละชนิดเป็ นปริ มาณมากๆ ในแต่ละครัง# อาจผลิตเป็ นรุ่ นๆ (Batch
production) หรื อผลิตแบบต่อเนือง (Mass production) มีอตั ราการผลิตทีคอ่ นข้ างคงที
สามารถตอบสนองความต้ อ งการของลู ก ค้ า ได้ อ ย่ า งสมํ า เสมอ การจัด วางผัง แบบ
สายการผลิ ต เป็ นการจัด เครื อ งจัก ร แรงงาน อย่ า งเป็ นลํ า ดับ ขั น# ตอนตามการผลิ ต
ผลิ ต ภัณ ฑ์ นัน# ๆ การทํ างานจะทํ า ไปพร้ อมๆ กัน ของทุก ขัน# ตอนเป็ นการทํ า งานอย่ า ง
ต่อเนื อง กระบวนการทํ างานใดเริ มก่อน เครื องจักรประเภทนัน# จะถูกวางไว้ ก่อน ซึงจะ
จัดเรี ยงไปตามกระบวนการผลิต และเครื องจักรจะถูกจัดเรี ยงอยู่ในลํ าดับถัดไปจนจบ
กระบวนการผลิตเช่นกัน ดังรูปที 5
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โกดัง
วัตถุดบิ

กลึง

เจาะ

เจียร

ปัe ม

ตัด

เจาะ

กัด

เจาะ

กลึง

กลึง

เจาะ

ประกอบ

โกดัง
สินค้ า

เจาะ

รูปที 5 ลักษณะการจัดวางผังโรงงานแบบผลิตภัณฑ์หรื อจัดตามขันตอนการผลิ
#
ต (Product
layout)
2.5.3 ผังโรงงานแบบกลุม่ หรื อแบบเซล (Group technology or cell layout)
การจัดวางผังโรงงานจะเป็ นแบบผสมระหว่างผังแบบกระบวนการผลิต และผัง
แบบตามขันตอนการผลิ
#
ต เหมาะสําหรับเพือผลิตสินค้ าตอบสนองต่อความต้ องการของ
ลูกค้ าที ต้องการสิ นค้ าในปริ มาณที ไ ม่มากแต่ต้องผลิ ตให้ เร็ วด้ วยต้ นทุนที ตํา การจัดผัง
โรงงานจะทําการจัดกลุม่ สินค้ าทีมีลกั ษณะเดียวกันหรื อขันตอนการผลิ
#
ตทีเหมือนกันให้ อยู่
ในกระบวนการผลิตกลุม่ เดียวกัน และทําการผลิตทุกขันตอนไปพร้
#
อมๆ กัน ซึงจะทําให้ ลด
เวลาในการผลิตลงได้ อย่างมาก สําหรับการทํางานของคนงานในกลุ่ม อาจมอบหมายให้
คนงานหนึงคนทํางานหรื อควบคุมกระบวนการผลิตมากกว่าหนึงกระบวนการผลิตขึ #นไป
ดังรูปที 6
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โกดัง
วัตถุดบิ

กลึง

เจาะ

เจียร

ประกอบ

กัด

ประกอบ

เชือม

พ่นสี

ปัe ม

กลึง

เจาะ

ปัe ม

ประกอบ

เจียร

เจาะ

ประกอบ

เจาะ

เจียร

โกดัง
สินค้ า

รูปที 6 ลักษณะการจัดวางผังโรงงานแบบกลุม่ หรื อแบบเซล (Group technology or cell layout)
2.5.4 ผังโรงงานแบบตามตําแหน่งงานหรื องานอยูก่ บั ที (Fixed position layout)
การจัดวางผังโรงงานโดยการจัดให้ งานอยู่กบั ที และให้ เครื องมือ เครื องจักร และ
อุป กรณ์ การผลิ ตต่างๆ เคลื อ นที ไ ปหางาน การผลิ ต ส่ว นใหญ่ มัก เป็ นการสัง ผลิ ตโดย
เฉพาะเจาะจง เหมาะกับผลิตภัณฑ์ทีมีขนาดใหญ่อยู่กบั ทีและมีนํ #าหนักมาก เช่น การต่อ
เรื อบรรทุกสินค้ าขนาดใหญ่ การประกอบเครื องบิน เป็ นต้ น ต่อมาได้ มีการพัฒนาเครื องมือ
หรื ออุปกรณ์ ทีใช้ ในการขนย้ ายให้ สามารถขนถ่ายลําเลียงชิ #นงานขนาดใหญ่บางประเภท
ขึ #นมา ทําให้ สามารถใช้ แนวคิดของการผลิตแบบสายการผลิต ซึงทําให้ ผลิตชิ #นงานได้ เร็ ว
ขึ #น ดังรูปที 7
เจาะ

โกดัง
วัตถุดบิ

เจียร

เจียร

โกดัง
สิ นค้า

งาน

่
พนสี

ประกอบ

ตัด

รูปที 7 ลักษณะการจัดวางผังโรงงานแบบตามตําแหน่งงานหรื องานอยู่กบั ที (Fixed position
layout)
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2.6 การออกแบบผังโรงงานอย่ างมีระบบ
การออกแบบผังโรงงานอย่างมีระบบ (The Systematic Layout Planning, SLP) (ชัย
นนท์ ศรี สุภินานนท์) เป็ นวิธีการออกแบบและวางผังโรงงานโดยการรวมปั จจัยทีสําคัญได้ แก่ คน
วัสดุ เครื องจักรและอุปกรณ์ เข้ าด้ วยกันโดยอาศัยการจัดการอย่างเป็ นระบบ มีการกํ าหนดแบบ
แผนของปั จจัย รวมทังพื
# #นทีตา่ งๆ ทีเกียวข้ องกับวางผังโรงงานอย่างเหมาะสม โดย ริ ชาร์ ด มิวเตอร์
ได้ แบ่งขันตอนการออกแบบผั
#
งโรงงานอย่างมีระบบออกเป็ น 4 ขันตอนด้
#
วยกัน ได้ แก่
2.6.1 การเลือกทําเลทีตงโรงงาน
ั#
ใช้ สําหรับการเลือกตําแหน่งพื #นที ลักษณะและรู ปร่ าง
ของพื #นทีทีเหมาะสมต่อการตังโรงงาน
#
หากเลือกทําเลทีตงโรงงานที
ั#
ไม่เหมาะสมแล้ ว ก็จะ
มีผลต่อต้ นทุนการผลิตสินค้ า เนืองจากการจัดหาปั จจัยวัตถุดิบหรื อแรงงาน เสียค่าใช้ จ่าย
ในการขนส่ง
2.6.2 การออกแบบผังโรงงานแบบหยาบ (Block layout) ใช้ สําหรับการจัดพื #นทีทวั ไปแต่
ละหน่วยงานควรตัง# อยู่ทีตําแหน่ง ไหนของโรงงาน แผนภาพจะแสดงในรู ปของบล็ อ ก
สีเหลียมตามรูปร่างของพื #นที กําหนดจัดวางตําแหน่งของแผนกหรื อหน่วยงานต่างๆ ให้ อยู่
ในตําแหน่งทีจะให้ มีการทํางานทีสมั พันธ์ กนั โดยได้ เสนอแนะขันตอนดั
#
งแสดงในรู ปที 8 ซึง
สามารถสรุปออกมาเป็ น 7 ขันตอน
#
ดังนี #
1) เก็บรวบรวมข้ อมูลพื #นฐาน ทีจําเป็ นในการออกแบบและจัดวางผังโรงงานหรื อ
การปรับปรุ งผังโรงงานใหม่ ได้ แก่ ชนิด (P) และปริ มาณผลิตภัณฑ์ทีจะผลิต (Q)
ลําดับขันตอนการผลิ
#
ต (R) สิงอํานวยความสะดวกหรื อส่วนสนับสนุนการผลิต
ต่างๆ (S) และเวลาทีใช้ ในการผลิต (T) พร้ อมทังเหตุ
# ผลต่างๆ
2) วิเคราะห์ข้อมูล จะทําให้ เราได้ ทราบสิงต่อไปนี #
- การวิเคราะห์ข้อมูลชนิดและปริ มาณของผลิตภัณฑ์ หรื อสินค้ าแต่ละ
ชนิ ดที จ ะผลิ ต จะทํ าให้ ทราบว่า ควรเลื อกออกแบบผัง โรงงานชนิ ดใด
สําหรับการผลิต
- การวิ เ คราะห์ ข้อมูล ชนิ ด ปริ ม าณและลํ าดับขัน# ตอนการผลิ ตของ
ผลิตภัณฑ์ จะทําให้ ทราบลักษณะการไหลของวัสดุระหว่างหน่วยงาน ซึง
เป็ นข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณที จ ะใช้ ใ นการวิ เ คราะห์ เ พื อ หาความสัม พัน ธ์
ระหว่างหน่วยงานผลิต
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- การวิ เ คราะห์ ข้อมูล ชนิ ด ปริ ม าณและส่ วนสนับสนุนการผลิ ตของ
ผลิตภัณฑ์หรื อสินค้ าแต่ละชนิดทีจะผลิต จะทําให้ ทราบถึงความสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยผลิตและหน่วยสนับสนุนการผลิต
- การวิเคราะห์ข้อมูลลําดับขันตอนการผลิ
#
ตและส่วนสนับสนุนการผลิต
ของผลิตภัณฑ์ หรื อสินค้ าแต่ละชนิดที จะผลิต จะทํ าให้ ทราบว่าต้ องใช้
ปริ มาณของเครื องจักรและแรงงานเท่าไร ซึงจะทําให้ สามารถประมาณ
การความต้ องการพื #นทีของหน่วยผลิตได้
- การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนสนับสนุนการผลิตของผลิตภัณฑ์หรื อสินค้ าแต่
ละชนิดทีจะผลิต จะทําให้ ทราบถึงชนิดและขนาดของส่วนสนับสนุนการ
ผลิตที ทําให้ สามารถประมาณการความต้ องการพื น# ที ทัง# หมดของส่วน
สนับสนุนการผลิต
3) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ จากข้ อมูลเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ เพือหาตําแหน่ง
ทีตงของหน่
ั#
วยงานหรื อกิ จกรรมต่างๆ 2 หน่วยงาน คือ หน่วยผลิตและหน่วย
สนับ สนุ น การผลิ ต สํ า หรั บ หน่ ว ยผลิ ต ส่ ว นมากจะให้ ข้ อ มูล การไหลของวัส ดุ
ออกมาในรู ปของความหนาแน่นของการไหลเป็ นข้ อมูลเชิงปริ มาณ ส่วนหน่วย
สนับสนุนการผลิตจะใช้ ข้อมูลเชิงคุณภาพ ซึงเป็ นการใช้ เหตุผลในการกํ าหนด
ระดับความสัมพันธ์วา่ จะมีความสัมพันธ์กนั มากหรื อน้ อย
4) คํานวณหาพื #นทีทีต้องการ โดยพื #นทีสําหรับหน่วยผลิตนันขึ
# #นอยู่กบั จํานวนชนิด
จํานวนเครื องจักร และขนาดผลิตภัณฑ์ทีจะต้ องผลิต สําหรับพื #นทีทีต้องการของ
หน่วยสนับสนุนการผลิตนันจะขึ
#
#นอยูก่ บั นโยบายผู้บริ หารและผู้ทีเกียวข้ อง
5) ออกแบบผังโรงงานแบบหยาบด้ วยการเขียนผังความสัมพันธ์ ของหน่วยงาน
โดยใช้ ระดับความสัมพันธ์ ของหน่วยงานต่างๆ ตามทีได้ ทําการวิเคราะห์ทีผ่านมา
จัดพื น# ที ทีต้ องการให้ กับหน่ว ยงานตามผัง ความสัม พันธ์ และปรั บรู ปร่ างของ
หน่วยงานเป็ นรูปสีเหลียมผืนผ้ าหรื อจัตรุ ัสก็จะได้ ผงั โรงงานแบบหยาบ
6) ประเมินผลเพือเลือกผังโรงงานจากผังโรงงานทีออกแบบมา
7) นําผังโรงงานทีดีทีสดุ ไปออกแบบผังในรายละเอียด
2.6.3 ออกแบบแผนผังอย่างละเอียด
การออกแบบแผนผังในรายละเอี ยดจะมี การกํ าหนดตําแหน่งและพื น# ที จัดวาง
เครื องจักร สิงสนับสนุนการผลิตทีเกี ยวข้ องตามตําแหน่งทีออกแบบไว้ ในผังโรงงานแบบ
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หยาบ จากนันทํ
# าการปรับรู ปร่ างของพื #นทีเพือให้ สามารถทําการจัดวางเครื องจักรและสิง
สนับสนุนการผลิตต่างๆ ให้ เหมาะสม
2.6.4 ติดตัง# ติดตามผลและแก้ ไข
ภายหลังการดําเนินการวางผังโรงงานแบบละเอี ยดแล้ ว ต้ องพิจารณาติดตาม
แบบแสดงรายละเอียดและวางแผนการเคลือนย้ ายหน่วยงานตามทีได้ ออกแบบไว้
เก็บข้ อมูล PQRST
การวิเคราะห์การไหล

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์รวม
แผนผังความสัมพันธ์

พื #นทีทีต้องการ

แผนผังความสัมพันธ์ของพื #นที
ปรับให้ ได้ รูปผังโรงงาน

พิจารณาขีดจํากัด
ทางปฎิบตั ิ
แผนที 1

แผนที 2

พื #นทีทีมีอยู่

การปรับแต่งใน
ลักษณะทีเป็ นไปได้
แผนที 3

ประเมินผล
เลือกมา 1 แผน

รูปที 8 ขันตอนการออกแบบผั
#
งโรงงานแบบหยาบ (Block layout) (ชัยนนท์ ศรี สภุ ินานนท์)
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2.7 งานระหว่ างกระบวนการผลิต (Work in process, WIP) โดยทฤษฎี Little’s Law
การหาค่างานระหว่างกระบวนการผลิตจะต้ องทราบถึงคํานิยาม ดังนี #
1) สถานีงาน (Work station) หมายถึง การรวบรวมเครื องจักรหรื อกลุ่มงานมากกว่า 1
เครื องเพือทํางานหรื อทําการผลิต ยกตัวอย่างเช่น สถานีงานกลึงประกอบด้ วยเครื องกลึง
หลายๆ เครื อง เป็ นต้ น โดยการจัดเรี ยงสถานีงานมี อยู่หลายประเภท ได้ แก่ การจัดตาม
ชนิดเครื องจักร (Process-oriented layout) เป็ นการจัดวางเครื องจักรหรื อกระบวนการ
ผลิตที มีลักษณะเดียวกันให้ อยู่ในกลุ่มเดียวกัน การจัดตามขัน# ตอนการผลิต (Productoriented layout) เป็ นการจัดวางเครื องจักรหรื อกระบวนการผลิตเพือผลิตผลิตภัณฑ์แบบ
เฉพาะเจาะจง
2) ชิ #นงาน (Part) หมายถึง วัตถุดิบ ชิ #นส่วนประกอบ ชิ #นส่วนประกอบย่อย และชิ #นส่วน
ประกอบสําเร็ จทีเกียวข้ องกับสถานีงานของโรงงาน โดยวัตถุดิบ หมายถึง ชิ #นส่วนทีซื #อจาก
นอกโรงงาน ชิ #นส่วนประกอบ หมายถึง ชิ #นงานทีนํามาทําการผลิตให้ เกิดชิ #นส่วนทีมีความ
ซับซ้ อนขึน# ชิน# ส่วนประกอบย่อย หมายถึงชิ #นส่วนทีทําการประกอบหรื อผลิตให้ เกิดเป็ น
หน่วยย่อยของผลิตภัณฑ์ ชิ #นส่วนประกอบสําเร็ จ หมายถึง งานทีถกู ประกอบหรื อผลิตจน
จบกระบวนการผลิต สามารถเรี ยกอีกแบบได้ วา่ ผลิตภัณฑ์สําเร็ จรูป
3) วัตถุดิบแบบใช้ แล้ วหมดไป (Consumable) ได้ แก่วตั ถุดิบประเภท สารเคมี แก๊ สหรื อ
สารหล่อลืนทีใช้ งานในสถานีงานไม่นบั ว่าเป็ นชิ #นงาน โดยการแบ่งแยกกันระหว่างชิ #นงาน
กับวัตถุดิบแบบใช้ แล้ วหมดไปจากรายการวัสดุ (Bill of material, BOM) แต่ในบางกรณี
อาจถูกรวมเป็ นส่วนหนึง อยูใ่ นสินค้ าหรื อผลิตภัณฑ์ เช่น กาว บัดกรี เป็ นต้ น
4) เส้ นทาง (Route) หมายถึง ลําดับของสถานีซงึ มีการเคลือนผ่านโดยชิ #นงาน เส้ นทางการ
ไหลจะเริ มจาก วัตถุดิบ ชิ #นส่วนประกอบ ชิ #นส่วนประกอบย่อยหรื อชิ #นส่วนประกอบสําเร็ จ
ณ จุดเก็บและจุดสุดท้ ายของกระบวนการ
5) คําสัง ซื #อจากลูกค้ า (Customer Order) หมายถึง การร้ องขอจากลูกค้ า อันประกอบไป
ด้ วยข้ อมูลของหมายเลขสินค้ า ปริ มาณ วันจัดส่ง โดยเอกสารหรื อข้ อมูลการสัง จะอยู่ในรู ป
คําสัง ซื #อ (Purchasing Order) โดยภายในโรงงาน คําสัง ซื #อจะเป็ นตัวกํ าหนดปริ มาณ
สินค้ าคงคลัง
6) งาน (Job) หมายถึง กลุ่มของวัตถุดิบทีเคลือนย้ ายผ่านเส้ นทางร่ วมกับข้ อมูลเชิงตรรก
กะ (เช่น แบบ, BOM) ในทุกๆ งานจะถูกกําหนดโดยลูกค้ าทางตรงหรื อทางอ้ อม (เช่น การ
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พยากรณ์ความต้ องการ) งานเป็ นตัวกําหนดชิ #นงานแบบเฉพาะเจาะ ในขณะทีจํานวนของ
ชิ #นงานในงานหนึงๆ จะขึ #นอยู่กบั กระบวนการผลิตโดยไม่ได้ สมั พันธ์ กับปริ มาณการสัง ซื #อ
กับลูกค้ าแต่อย่างใด
7) ผลผลิตทีทําได้ ในช่วงเวลาหนึงๆ (Throughput, TH) หมายถึง ผลิตภัณฑ์เฉลียจาก
กระบวนการผลิตต่อหนึงหน่วยเวลา หรื อเรี ยกว่า อัตราการผลิต (Throughput rate) โดย
อาจจะถูกนิยามได้ ในหลายๆ แบบ เช่นค่าเฉลียของปริ มาณผลิตภัณฑ์สําเร็ จรู ป ชิ #นงานที
ผลิตได้ ตอ่ ช่วงเวลา ผลผลิตจะมีคา่ เท่าๆ กันในทุกสถานีงาน หากไม่มีของเสียผลผลิตทีได้
สูงสุดจะถูกเรี ยกว่า ความสามารถของกระบวนการ
8) วัตถุดิบคงคลัง (Raw material inventory, RMI) หมายถึง วัตถุดิบก่อนเริ มการเข้ าสู่
กระบวนการผลิตในขณะทีผลิตภัณฑ์ ณ จุดจัดเก็บท้ ายสุดของเส้ นทางการไหล เรี ยกว่า
ผลิตภัณฑ์คงคลัง (Inventory goods inventory, FGI) ชิ #นงานคงค้ างระหว่างจุดเริ มต้ น
และจุดท้ ายสุดของการผลิต เรี ยกอีกอย่างหนึงว่า งานระหว่างกระบวนการผลิต (Work in
process, WIP) โดยรวมถึงงานทังหมดในกระบวนการยกเว้
#
นบริ เวณจุดคงคลังท้ ายสุดของ
กระบวนการ
9) การหมุนเวียนสินค้ าคงคลังหรื ออัตราส่วนสินค้ าคงคลัง (Inventory turns or turnover
ratio) หมายถึ ง อัตราส่ว นของผลผลิ ต ต่อ สิ น ค้ าคงคลัง เฉลี ยในด้ านของคลัง สิ นค้ า
อัตราส่วนนี #หมายถึง TH/FGI ในกรณีของทังโรงงานจะถู
#
กพิจารณาในส่วนของ WIP เข้ าไป
ด้ วย โดยอัตราส่วนจะหมายถึง TH/(WIP+FGI)
10) รอบเวลาทํางาน (Cycle time, CT) นิยมเรี ยกว่า รอบเวลาทํางานเฉลีย รอบการไหล
เวลาทีได้ ผลผลิต เวลาเฉลียที ได้ ของงานจากเริ มการทํางานจนจบเส้ นทางถึงสินค้ าเข้ า
คลังสินค้ า
11) เวลานํา (Lead time) เวลาทีกําหนดการเริ มของชิ #นงานเข้ าสูก่ ารผลิต
12) ระดับการให้ บริ การ (Service Level) ตัววัดประสิทธิภาพของสายการผลิต สามารถ
นิยามได้ ดงั สมการที 1
Service level =
P(Cycle time ≤ Lead time)
(1)
13) การใช้ ประโยชน์ของสถานีงาน (Utilization) เวลาทีสถานีงานไม่ขาดชิ #นงาน หรื อเวลา
ทีสถานีงานทํากิจกรรมต่อชิ #นงานหรื อมีชิ #นงานรอทีจะทําต่อ โดยมักจะไม่มีความเสถี ยร
เนืองจากการชํารุดของเครื องจักร การติดตัง# ซึง สามารถคํานวณได้ ดงั สมการที 2
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การใช้ ประโยชน์ (Utilization)

=
อัตราการมาถึง (Arrival rate)
อัตราการผลิต (Effective production rate)

(2)

ตัวแปร (Parameter) หมายถึง ค่าตัวเลขทีอธิบายกระบวนการผลิตในด้ านต่างๆ ในทีนี #จะ
อธิบายตัวแปรทีสําคัญทีใช้ อธิบายกระบวนการผลิต ได้ แก่อตั ราการเกิดคอขวด (Bottleneck rate)
และเวลาผลิตจริ ง (Raw process time) ซึงจะนําไปสู่การคํานวณงานระหว่างกระบวนการผลิต
วิกฤติ (Critical WIP)
1) อัตราการเกิดคอขวด (Bottleneck rate, rb) คืออัตราทีสถานีงานมีช่วงการใช้ ประโยชน์
สูงสุด คือปราศจากเครื องจักรชํารุ ด พนักงานหยุดพัก ปั ญหาด้ านคุณภาพ ในกรณี ของ
สายการผลิตเดียว คือสถานีงานไม่มีของเสีย อัตราการมาถึง (Arrival rate) ของทุกสถานี
งานเท่ากัน ในสถานีงานทีมีความซับซ้ อนหรื อมีของเสีย การเกิดคอขวดอาจไม่ได้ มาจาก
สถานี ง านที ช้ า ที สุด แต่ใ นสถานี ง านที มี ค วามเร็ ว สูง อัต ราการมาถึ ง สูง อาจมี ก ารใช้
ประโยชน์สงู ดังนันจึ
# งเป็ นทีมาถึงการหาจุดคอขวดจากการใช้ ประโยชน์
จากรูปที 9 จะเห็นได้ ว่าอัตราการมาถึง r ชิ #นต่อนาที เวลาการผลิต 1 และ 2 นาที
ตามลําดับ ทีสถานีงานที 1 และ 2 เมือเวลาของสถานีงานที 2 ทําด้ วยอัตรา 0.5 ชิ #นต่อ
นาที ขณะทีสถานีงานที 1 ทําด้ วยอัตรา 1 ชิ #นต่อนาที เป็ นทีแน่ชดั ว่า สถานีที 2 ช้ ากว่า
และเป็ นจุดคอขวด เมือเกิดของเสีย y เปอร์ เซ็นต์ทีสถานีงานที 1 ก่อนถึงสถานีงานที 2

r

1 min
A

y

1-y
รูปที 9 การแสดงจุดคอขวดของสถานีงาน

2 min
B
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กรณี y < 0.5 การใช้ ประโยชน์ของสถานีงานที 1 จะสูงกว่าสถานีงานที 2 และ
เป็ นจุดคอขวดเนื องจากผลผลิตของสถานี งานที 1 กว่าครึ งเป็ นของเสียสถานีงานที 1
จะต้ องทํางานเพิมขึ #นเป็ นเท่าตัวพอๆ กับสถานีงานที 2 นัน จึงเป็ นเหตุผลทีสถานีงานที 1
ต้ องทํางานเร็ วกว่าสถานีงานที 2 เมือ r มาถึงเร็ วขึ #นจะมําให้ สถานีงานที 1 ทํางานเกิน
กํ า ลัง กว่า สถานี ง านที 2 ดัง นัน# สถานี ง านที 1 จึ ง ถื อ ว่า เป็ นจุดคอขวดในกรณี นี #
2) เวลาผลิตจริ ง (Raw process time, T0) หมายถึงค่าเฉลียของเวลาการผลิตระยะยาวใน
แต่ละสถานีงานของสายการผลิต สามารถหาเวลาการผลิตจริ งได้ จากเวลาเฉลียทีทํางาน
จนกว่าสายการผลิตจะว่างงาน ซึง มีความเกียวข้ องกับการวางแผนการผลิต
3) งานระหว่างการผลิตวิกฤติ (Critical WIP, W0) หมายถึงระดับที WIP ให้ คา่ rb และ T0
คือ ให้ ผลผลิตที ทําได้ สูงสุด และรอบเวลาผลิตน้ อยที สุด สมการคํานวณจะแสดงในรู ป
ความสัมพันธ์ดงั สมการที 3
W0

=

rbT0

(3)

2.8 กระบวนการลําดับชันH เชิงวิเคราะห์ (Analytic hierarchy process, AHP)
กระบวนการลําดับชันเชิ
# งวิเคราะห์ (วิฑรู ย์ ตันศิริคงคล, 2542) ใช้ ในการตัดสินใจเลือกผัง
โรงงานทีได้ ทําการออกแบบอย่างมีระบบไว้ หลายๆ ทางเลือก โดยเป็ นระบบทีเน้ นให้ ผ้ บู ริ หารและผู้
ทีเกียวข้ องร่วมกันพิจารณาเพือตัดสินใจเลือกทางเลือกทีมีความเหมาะสมทีสดุ
กระบวนการลําดับชันเชิ
# งวิเคราะห์ทีดีและมีประสิทธิภาพมีลกั ษณะดังต่อไปนี #
- ง่ายต่อการเข้ าใจ
- มุง่ เน้ นทีประเด็นสําคัญหรื อประเด็นหลัก และมีความสมเหตุสมผล
- สามารถนํ าปั จ จัยรู ปธรรมและนามธรรมมาวิ นิจ ฉัยเปรี ยบเที ยบเพื อประกอบการ
ตัดสินใจได้ รวมทังระบบยั
#
งมีความคิดเป็ นลําดับขันตอนดั
#
งกระบวนการคิดของมนุษย์
- สามารถนําไปใช้ กบั การตัดสินใจทีเป็ นส่วนบุคคลและทีเป็ นส่วนรวม
- ก่อให้ เกิดการประนีประนอมและการยอมรับจากส่วนรวม
ขันตอนของกระบวนการลํ
#
าดับชันเชิ
# งวิเคราะห์
1) สามารถกํ าหนดและตีแผ่ปัญหา โดยต้ องเข้ าใจประเด็นและสาระสําคัญของปั ญหา
อย่างละเอียด ซึง ปั ญหาทุกปั ญหามีความสลับซับซ้ อน แตกต่างกันไป ดังนันต้
# องพยายาม
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ตัง# สมมติฐ านให้ ถูกต้ องและสัม พันธ์ กับปั ญ หาที เ กิ ดขึน# โดยไม่ใ ช้ เ หตุผ ลและอารมณ์
ส่วนตัวในการพิจารณาทางเลือก
2) กําหนดเกณฑ์หรื อปั จจัยทีเป็ นทังรู# ปธรรมและนามธรรมเพือการตัดสินใจ เนืองจากการ
แก้ ปัญหาสามารถมีได้ หลายทางเลือกในการแก้ ปัญหา ซึงในแต่ละทางเลื อกก็มีจุดเด่น
และจุดด้ อยแตกต่างกัน ทําให้ แต่ละคนกําหนดเกณฑ์หรื อปั จจัยในการพิจารณาทีแตกต่าง
กัน
3) วิเคราะห์และเปรี ยบเทียบเกณฑ์หรื อปั จจัยในการตัดสินใจ เนืองจากแต่ละคนมีความ
คิดเห็นไม่เหมือนกัน ดังนันในขั
# นตอนนี
#
#ทําเพือกํ าหนดลําดับความสําคัญของเกณฑ์หรื อ
ปั จจัยต่างๆ ทีใช้ สําหรับการตัดสินใจ เพือทีจะได้ ทราบถึงความคิดเห็นทีแตกต่างกันของ
แต่ละคน โดยอยูบ่ นพื #นฐานของการมีเหตุผล
4) ระบุทางเลือกในการแก้ ปัญหา เป็ นการกําหนดแนวทางการปฏิบตั ิในทางเลือกต่างๆ
เพือให้ บรรลุถึงเป้าหมายในการตัดสินใจ
5) วิเคราะห์และเปรี ยบเทียบหรื อจัดอันดับทางเลือกต่างๆ ภายใต้ กฎเกณฑ์สําหรับการ
ตัดสินใจแต่ละเกณฑ์ โดยต้ องใช้ ความสามารถส่วนตัวของแต่ละคนในการวิเคราะห์และ
คาดการณ์ในสิงทีจะเกิดขึ #นในอนาคต โดยห้ ามใช้ เหตุผลและความอคติส่วนตัวมาทําการ
วิเคราะห์ เพือให้ การคาดการณ์ในอนาคตมีความถูกต้ อง และแม่นยํามากทีสดุ
6) คํานวณเพือหาทางเลือกในการแก้ ปัญหาทีดีทีสดุ โดยพิจารณาจากลําดับความสําคัญ
เป็ นเกณฑ์ นําเอาลําดับความสําคัญของแต่ละทางเลือกมาคูณกับลําดับความสําคัญของ
แต่ละเกณฑ์หรื อปั จจัย จากนันนํ
# าผลคูณทีได้ มารวมกัน จะได้ เป็ นค่าลําดับความสําคัญ
รวม ซึง ทางเลือกทีมีคา่ ลําดับความสําคัญรวมสูงทีสดุ หรื อนํ #าหนักสูงทีสดุ จะได้ รับเลือก
ดังนันกระบวนการลํ
#
าดับชันเชิ
# งวิเคราะห์ (Analytic hierarchy process, AHP) จึงเป็ น
กระบวนการทีใช้ ในการตัดสินใจสําหรับปั ญหาทีมีความสลับซับซ้ อนให้ มีความสะดวกและง่ายขึ #น
โดยเป็ นกระบวนการตัดสินใจทีเหมือนกับกระบวนการตัดสินใจของมนุษย์ AHP แบ่งองค์ประกอบ
ของปั ญหาทัง# รู ปธรรมและนามธรรมออกเป็ นส่วนๆ จากนัน# จึงจัดให้ อยู่ในรู ปของแผนภูมิตาม
ระดับชัน# ทําการกํ าหนดตัวเลขทีเกิดจากการวิเคราะห์และเปรี ยบเทียบหาความสําคัญของแต่ละ
ปั จจัยและสังเคราะห์ ตวั เลขของการวิเคราะห์นนั # เพือที จะคํานวณหาปั จจัยหรื อทางเลือกที มีค่า
ลําดับความสําคัญสูงทีสดุ และมีอิทธิพลต่อผลลัพธ์ของการแก้ ปัญหานันๆ
#
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ลักษณะของกระบวนการ AHP เพือการตัดสินใจ
1) การวางโครงสร้ างของแผนภูมิระดับชัน#
แผนภูมิระดับชัน# เป็ นเครื องมื อพื น# ฐานที ใช้ ในการตัดสินใจ โดยเริ มต้ นจากการ
ระบุองค์ประกอบหรื อปั จจัยที เกี ยวข้ องกับปั ญหา และจัดองค์ประกอบหรื อปั จจัยต่างๆ
เหล่านันให้
# เป็ นหมวดหมู่ จากนันแบ่
# งกลุ่มออกเป็ นระดับชัน# ซึงแผนภูมิจะแบ่งออกเป็ น
หลายระดับชันขึ
# #นอยู่กับความสลับซับซ้ อนของปั ญหา และแต่ละระดับชันจะประกอบไป
#
ด้ วยกลุ่มของปั จจัยต่างๆ เริ มจากระดับชันบนสุ
#
ดเรี ยกว่าจุดโฟกัสหรื อเป้าหมายโดยรวม
ซึง มีเพียงแค่ปัจจัยเดียวเท่านัน# ระดับชันที
#  2 สามารถมีได้ หลายปั จจัยขึ #นอยู่กบั ว่าแผนภูมิ
นันมี
# ทงหมดกี
ั#
ระดับชัน# ถ้ าแผนภูมิมีมากกว่า 3 ระดับชันขึ
# #นไป จํานวนปั จจัยในระดับชันนี
# #
ควรมีไม่เกิน 3 ปั จจัย แต่ถ้าแผนภูมิมี 3 ระดับชัน# จํานวนปั จจัยก็สามารถมีได้ ถึง 9 ปั จจัย
ในระดับชันนี
# # ตังแต่
# ระดับชันที
#  3 ลงมาจะมีจํานวนปั จจัยเท่าไรก็ได้ ขึ #นอยู่กบั ประสบการณ์
และความสามารถของแต่ละคนในการกํ าหนดปั จจัยต่างๆ ซึงสิงทีสําคัญทีสุด คือปั จจัย
ต่างๆ ในระดับชันเดี
# ยวกันต้ องมีความสําคัญเท่ากัน ถ้ าเกิดมีความสําคัญแตกต่างกันมาก
ก็ควรจะแยกเอาปั จจัยทีมีความสําคัญน้ อยกว่าลงไปอยูร่ ะดับชันที
# อยูถ่ ดั ลงไป
จากรู ปที 10 เส้ น
แสดงถึงการเชือมโยงกันของปั จจัยต่างๆ ในระดับชันที
# 2
นันทุ
# กปั จจัยมีการเชือมโยงกัน ส่วนในระดับชันที
#  3 นันปั
# จจัย D ถึง F เชือมโยงระหว่างกัน
และเชือมกับปั จจัย A แต่ไม่เชือมโยงกับปั จจัย G ถึง K เช่นเดียวกับปั จจัย G และ H ที
เชือมโยงกันและกันและเชือมกับ B เท่านัน# แต่อย่างไรก็ตามปั จจัย A ถึง C เชือมกันอยู่
แล้ ว ดังนันจึ
# งถือว่า D ถึง K เชือมโยงกันโดยทางอ้ อม โดยปั จจัย D ถึง K นันอาจจะมี
#
คุณสมบัติแตกต่างกัน เช่น ปั จจัย D ถึง F อาจจะเน้ นเกี ยวกับคุณภาพ ส่วน I ถึง K
อาจจะเน้ นปั จจัยทีเกี ยวกับรู ปลักษณ์ ภายนอก เป็ นต้ น ซึงไม่สามารถนํามาเปรี ยบเทียบ
กันโดยตรงได้ ส่วนปั จจัย L1 ถึง L3 ในระดับชันที
#  4 มีการเชือมโยงซึงกันและกัน และ
เชือมกับทุกปั จจัยในระดับชันที
# 3
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ภาพรวม

ระดับชันที
# 1
เป้าหมายหรื อปั ญหา
ระดับชันที
#  2 เกณฑ์
หลักในการตัดสินใจ
หรื อวัตถุประสงค์หลัก
ระดับชันที
#  3 เกณฑ์
รองในการตัดสินใจ
หรื อวัตถุประสงค์รอง
ระดับชันที
# 4
ทางเลือก

A

D

E

L1
ปั จจัย

B

F

G

C

H

I

L2

J

K

รายละเอียด

L3
เส้ นทีแสดงการเชือมโยงของปั จจัย

รูปที 10 โครงสร้ างแผนภูมิระดับชัน#
2) การจัดลําดับความสําคัญ
การหาลําดับความสําคัญของปั จจัยต่างๆ เริ มจากการวิเคราะห์และเปรี ยบเทียบ
ปั จจัยต่างๆ เป็ นคู่ๆ ภายใต้ เกณฑ์การตัดสินใจแต่ละเกณฑ์ โดยใช้ ตารางเมทริ กซ์ในการ
เปรี ยบเทียบเกณฑ์การตัดสินใจเป็ นคู่ๆ อีกทังตารางเมทริ
#
กซ์ยงั สามารถตรวจสอบความ
สอดคล้ อ งกันของการวิ เ คราะห์ แ ละความอ่ อนไหวของลํ าดับ ความสํ า คัญ เมื อ มี ก าร
วิเคราะห์ทีเปลียนแปลงไปได้ อีกด้ วย โดยเริ มต้ นจากระดับชันบนสุ
#
ดของแผนภูมิ เพือทีจะ
เลือกเกณฑ์ในการตัดสินใจ ดังตารางที 3 สมมติให้ ชือ C ซึงจะใช้ ในการเปรี ยบเทียบครัง#
แรก ต่อจากนันปั
# จจัยต่างๆ ทีอยู่ระดับชันถั
# ดลงมาจะถูกนํามาเปรี ยบเทียบกัน สมมติว่า
เป็ น A ประกอบด้ วย A1, A2, ต่อไปเรื อยๆถึง A5 ภายใต้ เกณฑ์การตัดสินใจ C ปั จจัย A1
ในแถวซ้ ายมือบนสุดจะถูกเปรี ยบเทียบกับปั จจัย A2 ถึง A5 ในแถวนอนของ A1 การ
เปรี ยบเทียบก็ดําเนินการเช่นเดียวกันในแถวแนวนอนที 2 ซึง AHP จะใช้ ตวั เลข 1 ถึง 9
แทนการเปรี ยบเที ยบ โดยตัวเลข 1 ถึง 9 นี แ# สดงมาตราส่วนวัดระดับความแตกต่าง
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ระหว่าง 2 ปั จจัยทีถกู เปรี ยบเทียบในแง่ของความพึงพอใจ อันเกิดจากความสามารถและ
ประสบการณ์ภายใต้ กรอบของเหตุผลเป็ นสําคัญ ดังตารางที 4
ตารางที 3 เมทริ กซ์เปรี ยบเทียบเกณฑ์การตัดสินใจเป็ นคูๆ่
เกณฑ์
ตัดสินใจ
A1

A1
1

A2
3

-

-

A5
-

A2

1/3

1

-

-

-

A5

-

-

-

-

1

ปั จจัย

ปั จจัย
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ตารางที 4 มาตราส่วนวัดระดับความแตกต่างระหว่าง 2 ปั จจัย
ระดับความเข้ มข้ น
ของความสําคัญ

ความหมาย

1

สําคัญเท่ากัน

ทัง# 2 ปั จจัยส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์เท่าๆ กัน

3

สําคัญกว่าปาน

5

สําคัญกว่ามาก

7

สําคัญกว่ามาก

9

สําคัญกว่าสูงสุด

ประสบการณ์และการวินิจฉัยแสดงถึงความพึง
พอใจในปั จจัยหนึง มากกว่าอีกปั จจัยหนึง ปานกลาง
ประสบการณ์และการวินิจฉัยแสดงถึงความพึง
พอใจในปั จจัยหนึง มากกว่าอีกปั จจัยหนึง มาก
ปั จจัยหนึง ได้ รับความพึงพอใจมากทีสดุ เมือ
เปรี ยบเทียบกับอีกปั จจัยหนึง ในทางปฎิบตั ปิ ั จจัย
นันได้
# มีอิทธิพลเหนือกว่าอย่างเห็นได้ ชดั
มีหลักฐานยืนยันความพึงพอใจในปั จจัยหนึง
มากกว่าอีกปั จจัยหนึง ในระดับสูงทีสดุ เท่าทีจะ
เป็ นไปได้
เป็ นการวินิจฉัยในลักษณะทีกํ #ากึ #งกันและไม่
สามารถอธิบายด้ วยคําพูดทีเหมาะสมได้

2, 4, 6,

1.1 – 1.9

สําหรับในกรณี
ประนีประนอมเพือลด
ช่องว่างระหว่างระดับ
ความรู้สกึ
ปั จจัยทีเสมอกัน

คําอธิบาย

เมือปั จจัยถูกเลือกขึ #นมานันมี
# ความสําคัญใกล้ เคียง
กันและเกือบหาความแตกต่างไม่ได้ เลย 1.3 คือ
ระดับกลางๆ ส่วน 1.9 คือระดับสูงสุด

เมือปั จจัยแต่ละอันเปรี ยบเทียบกับตัวเองในตารางเมทริ กซ์ ยกตัวอย่างเช่น A1
เปรี ยบเที ยบกับ A1 จะได้ ค่าเท่ากับ 1 เพราะเป็ นจุดที ปัจจัยแต่ละตัวเปรี ยบเที ยบกับ
ตัวเอง ส่วนพื น# ทีทีอยู่เหนือเส้ นทแยงมุมจะเป็ นตัวเปรี ยบเทียบระหว่างปั จจัย 2 ปั จจัย
ส่วนพื #นทีทีอยู่ใต้ เส้ นทแยงมุมจะเป็ นค่าต่างตอบแทนของค่าทีอยู่ในพื #นทีเหนือเส้ นทแยง
มุม จากนัน# จะต้ อ งทํ า การคํ า นวณหาลํ า ดับ ความสํ า คัญ เกิ ด จากการนํ า เอาผลการ
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วิเคราะห์และเปรี ยบเทียบเป็ นคู่ๆ ของทุกปั จจัยจากตารางเมทริ กซ์มาให้ นํ #าหนักและจึง
รวมนํ #าหนักเข้ าด้ วยกัน เพือจะได้ ผลลัพธ์เป็ นเลขหลักเดียวในการแสดงลําดับความสําคัญ
ของแต่ละปั จจัย
3) การวัดความสอดคล้ องของเหตุผล
ในกระบวนการลําดับชันเชิ
# งวิเคราะห์นนั # ความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยต่างๆ ต้ องมี
ความสอดคล้ องกัน ซึง การคํ านวณหาความสอดคล้ องกัน ของเหตุผ ล เริ ม จากนํ าเอา
ผลรวมของค่าการวิเคราะห์ของแต่ละปั จจัยในแถวแนวตังแต่
# ละแถวมาคูณด้ วยผลรวม
ของค่าเฉลียในแถวแนวนอนแต่ละแถว แล้ วก็นําผลคูณทีได้ มารวมกัน ผลลัพธ์ จะเท่ากับ
จํานวนปั จจัยทัง# หมดที ถูกนํามาเปรี ยบเที ยบ แต่ถ้าผลลัพธ์ ทีได้ ไม่เท่ากับจํ านวนปั จจัย
ทังหมดที
#
ถูกนํามาเปรี ยบเทียบก็จะถื อว่าเกิดความไม่สอดคล้ องกันของเหตุผล ดังนันจึ
# ง
ต้ องทบทวนกระบวนการใหม่ เพือให้ ได้ ผลการวิเคราะห์ทีมีความสอดคล้ องกันของเหตุผล
AHP เป็ นกระบวนการทีสามารถนําเอาความคิด หรื อความรู้ สึกทีเป็ นนามธรรม
มาทํ าการวิ เ คราะห์ ใ ห้ อยู่ใ นลักษณะรู ปธรรมหรื อเชิ งตัวเลข เพื อการตัดสิ นใจได้ อย่าง
ถูกต้ อง และสมเหตุสมผลมากทีสดุ ดังนันจึ
# งสามารถสรุ ปประโยชน์ของการใช้ AHP เพือ
การตัดสินใจได้ ดงั รูปที 11
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ความเป็ นหนึงเดียว
AHP เป็ นกระบวนการทีง่าย
ต่อการเข้ าใจและยืดหยุน่
กระบวนการทีทาํ ซําH ได้
AHP สามารถช่วยให้ กรอบ
ของปั ญหาสมบูรณ์ขึ #นและ
เพิมประสิทธภาพการ
วิเคราะห์โดยการทบทวน
การวิเคราะห์ และความเห็น
ส่ วนรวม
AHP เน้ นเรื องการสังเคราะห์
ข้ อมูลทีได้ จากการวิเคราะห์ของ
ทุกๆ คนในกลุม่
การได้ มาเสียไป
AHP พิจารณาถึงลําดับ
ความสําคัญเปรี ยบเทียบของ
ปั จจัยต่างๆ ในระบบ และช่วย
ตัดสินใจเลือกทางเลือกที
เหมาะสมทีสดุ ตามเป้าหมาย

AHP

การสังเคราะห์
AHP ช่วยวิเคราะห์ทางเลือก
ในรูปของลําดับความสําคัญ
โดยรวม

ความสอดคล้ อง
AHP เป็ นเครื องมือในการ
ตรวจสอบในการวิเคราะห์หา
ลําดับความสําคัญมีเหตุผล
สอดคล้ องกันหรื อไม่

ความซับซ้ อน
AHP แยกโครงสร้ างทีซบั ซ้ อน
ออกมาเป็ นส่วนๆ เพือให้ ง่าย
ต่อความเข้ าใจ
การเชือมโยง
AHP สามารถใช้ กบั
องค์ประกอบทีมีสว่ นเชือมโยง
กันทุกรู ปแบบ
โครงสร้ างทีเป็ นแผนภมิู
ระดับชันH
AHP เป็ นกระบวนการทีคล้ าย
กับความคิดของมนุษย์ ซึง ทํา
ให้ ง่ายต่อการใช้ และเข้ าใจ
การวัดผล
AHP สามารถวัดคุณสมบัติที
เป็ นนามธรรมได้ และมีผลการ
ตัดสินใจในรูปของลําดับ
ความสําคัญ

รูปที 11 ประโยชน์ของการใช้ AHP เพือการตัดสินใจ
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2.9 ผลงานวิจัยทีเกียวข้ อง
1) ผลงานวิจยั เกียวกับการปรับปรุงผังโรงงานอย่างเป็ นระบบ
ขัน# ตอนและการประยุกต์ ใ นงานวิ จัยนี # ได้ แ ก่ วิ ธี ก ารวางผัง โรงงานอย่า งเป็ นระบบ
(Systematic Layout Planning, SLP) โดยการออกแบบผังโรงงานทางเลือกมากกว่า 1 ผังและ
นํ ามาใช้ ปรั บปรุ ง เปลี ยนแปลงกับผัง โรงงานควบคู่ไ ปกับการพิจ ารณาข้ อจํ ากัดของผัง โรงงาน
ปั จจุบนั นอกจากนันยั
# งได้ พิจารณาปั จจัยทีเกียวข้ องและมีผลต่อการเลือกผังโรงงานทางเลือกโดย
ผู้เชียวชาญของพื #นทีผงั โรงงานมาใช้ ในการประเมินผังโรงงานทางเลือกทีได้ ออกแบบ โดยอ้ างอิง
วิธีการจากงานวิจัยเรื องการปรั บปรุ งผัง โรงงานสํ าหรั บโรงงานอัดบรรจุแก๊ ส ใส่ถัง (พรชัย ฤกษ์
อนันต์, 2546) ทีมีวตั ถุประสงค์เพือหาทางเลือกในการปรับปรุ งผังโรงงานให้ สามารถรองรับการ
ขยายตัวทางการผลิตภายใน 10 ปี ข้ างหน้ า โดยทําการศึกษาสภาพปั ญหาของพื #นทีจดั เก็บและ
ระยะทางทีใช้ ในการขนย้ ายถังแก๊ สระหว่างกระบวนการผลิต ได้ เสนอแนวทางการปรับปรุ งโดยใช้
วิธีการวางผังโรงงานอย่างเป็ นระบบ (SLP) มาประยุกต์ใช้ เพือแก้ ปัญหาด้ านระยะทางการขนส่ง
และพื #นทีจัดเก็บที ไม่เหมาะสม ซึงได้ นําเสนอทางเลือกการปรับปรุ งแบ่งเป็ น 2 ส่วนได้ แก่ การ
จัดทําผังโรงงานทางเลือกตามทฤษฎีและปฏิบตั ิจริ ง โดยพิจารณาถึงข้ อจํากัดปั จจุบนั และศึกษา
เปรี ยบเทียบผังโรงงานทีเหมาะสม ด้ วยดัชนีชี #วัดต่างๆ ได้ แก่ ระยะทางการขนส่งสินค้ า ต้ นทุนการ
ลงทุน เวลาการขนส่ง และความสามารถการรองรั บการขยายตัวในอนาคต สามารถสรุ ปได้ ว่า
ปั จจัยทีนํามาใช้ พิจารณาในการตัดสินใจเลือกผังโรงงานทางเลือก ได้ แก่ ความคุ้มค่าในการลงทุน
เป็ นอันดับแรกเมือเปรี ยบเทียบกับปั จจัยด้ านอืนๆ ด้ วย ในทางเดียวกันนี #งานวิจยั เรื องการออกแบบ
ผังโรงงานใหม่กรณีศกึ ษาโรงงานผลิตชิ #นส่วนอุปกรณ์รถจักรยานยนต์ (เศขฤทธิ ตันตระกู
#
ล, 2543)
ได้ ศกึ ษาปั ญหาของโรงงานกรณีศกึ ษา เพือนําไปเป็ นแนวทางในการเพิมประสิทธิภาพของโรงงาน
ในประเภทเดียวกัน โดยผู้วิจยั พบว่าปั ญหาของโรงงานกรณี ศกึ ษา ได้ แก่ ปั ญหาด้ านระยะทางใน
การขนย้ ายวัสดุระหว่างแผนก การจัดแบ่งพื #นที ในการจัดเก็บวัสดุและอุปกรณ์ การผลิตทีไม่เป็ น
ระเบียบ จึงได้ ประยุกต์ใช้ การวางผังโรงงานอย่างเป็ นระบบ (SLP) มาใช้ ในการปรับปรุ งออกแบบ
ผังโรงงานใหม่ ด้ วยการศึกษาการจัดแบ่งแผนกให้ ชดั เจน จัดสรรพื #นทีทีใช้ ในแต่ละแผนก รวมทัง#
วิเคราะห์ระยะทางและความหนาแน่นในการขนย้ ายออกแบบผังโรงงานใหม่ และนําเสนอให้ ใช้ การ
ประเมินเชิงคุณภาพและปริ มาณในการตัดสินใจเลื อกผังโรงงานที เหมาะสม และงานวิจัยเรื อง
Improvement of Industrial Production Process Design Using Systematic Layout Planning
(Fafandjel, Rubesa และ Matulja, 2009) ทีทําการศึกษาเพือปรับปรุ งกระบวนการผลิตท่อทีใช้ ใน
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อุตสาหกรรมอูต่ อ่ เรื อ ได้ เสนอให้ ใช้ เครื องจักรประเภท CNC และ Robotic มาใช้ ในการทํางานแทน
คนงาน โดยประยุกต์ใช้ การวางผังโรงงานอย่างเป็ นระบบ (SLP) มาใช้ ในการปรับปรุ งออกแบบ
กระบวนการผลิตใหม่เช่นกัน โดยเสนอให้ ทําการจัดประชุมเพือกํ าหนดไว้ ในโครงการ R&D ด้ วย
การกําหนดเป้าหมายต่างๆ ทีต้องการ และข้ อจํากัดในการดําเนินงานทีมี รวมทังด้
# านงบประมาณ
ก่อนการดําเนินงาน และแนะนําให้ ทําการออกแบบเบื #องต้ นเพือให้ เกิดการวิเคราะห์แบบจํานวน
ของผังโรงงานหลายๆ ทางเลือกก่อนนําไปสู่ขนตอนการออกแบบขั
ั#
นสุ
# ดท้ ายตามวิธีการของ SLP
ประเมินผลทางเลือกมีการใช้ ปัจจัยหลายๆ ปั จจัยจากความคิดเห็นของผู้เชียวชาญในพื #นทีมาทํา
การประเมินทางเลือกที เหมาะสม เช่น คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ประสิทธิ ภาพและความสามารถ
ทางการผลิต ความยืดหยุ่น งานระหว่างกระบวนการผลิต การใช้ ประโยชน์จากแรงงาน การซ่อม
บํารุง และต้ นทุน เป็ นต้ น จากการศึกษางานวิจยั ทัง# 3 แบบจึงได้ ประยุกต์ใช้ การปรับปรุ งผังโรงงาน
ด้ าน SLP มาช่วยในการวิเคราะห์และออกแบบผังโรงงาน โดยกรณีของพรชัย ได้ นําการเก็บศึกษา
ข้ อมูลสภาพปั ญหาปั จจุบนั ใช้ การศึกษาด้ านระยะทางทีใช้ ในการขนย้ าย เวลาในการขนย้ าย และ
เทียวการขนย้ ายของวัสดุ เพือนํามาหาความสัมพันธ์ของหน่วยงานตามแผนภูมิความสัมพันธ์ และ
การออกแบบผังโรงงานทางเลือกในทางทฤษฎีและในทางปฏิบตั ิจริ ง ส่วนกรณีของเศขฤทธินําการ
ประยุกต์ใช้ การวิเคราะห์ระยะทางและความหนาแน่นในการขนย้ ายเช่นเดียวกันกับงานวิจยั แรก
แต่ได้ นําเสนอให้ ใช้ การประเมินเชิงคุณภาพและปริ มาณในการตัดสินใจเลือกผังโรงงานทีเหมาะสม
และในกรณี ของ Fafandjel และคณะ ได้ เสนอให้ ทําการออกแบบเบื #องต้ นหลายๆ ทางเลือกก่อน
นําไปสูข่ นตอนออกแบบสุ
ั#
ดท้ ายประเมินผลทางเลือกมีการใช้ ปัจจัยหลายๆ ปั จจัยจากความคิดเห็น
ของผู้เชียวชาญในพื #นทีมาทําการประเมินทางเลือกทีเหมาะสม โดยปั จจัยทีนํามาใช้ ในงานวิจยั นี #
บางส่วนมีการกล่าวอ้ างอิงจากงานวิจยั ดังกล่าวเช่นกัน
2) ผลงานวิจยั เกียวกับการประยุกต์ใช้ แนวคิดงานระหว่างกระบวนการผลิต
ขันตอนและการประยุ
#
กต์ในงานวิจยั นี # ได้ แก่การพิจารณาใช้ งานระหว่างกระบวนการผลิต
(Work in process, WIP) มาทําการประเมินผังโรงงานทางเลือกทีได้ ทําการออกแบบ เพือให้ ได้ ผงั
โรงงานที ส ามารถปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการไหลของวั ส ดุ ที ส มํ า เสมอตามนโยบายของ
โรงงานกรณีศกึ ษาได้ จากการอ้ างอิงงานวิจยั เรื อง Modeling and analysis of congestion in the
design of facility layouts (Benjaafar, 1998) ทีได้ ศกึ ษาแบบจําลองเพือการแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างผังโรงงานทีออกแบบต่อประสิทธิ ผลของดัชนี ชีว# ดั ความหนาแน่น โดยได้ แสดงข้ อมูลใน
รู ป แบบของงานระหว่ า งกระบวนการผลิ ต (WIP) โดยทํ า การศึ ก ษาด้ ว ยการสร้ างสมการ

36
ความสัมพันธ์ระหว่างการขนส่งเมือมีวสั ดุเต็มและว่างในพาหนะขนส่งวัสดุ รวมทังศึ
# กษาในกรณีที
มีพาหนะขนย้ ายวัสดุมากกว่า 1 ชนิด และนํามาทดสอบสมมติฐานแบบจําลอง 6 ประเภท ที
เกียวข้ องกับปริ มาณ WIP ในกระบวนการผลิต รวมทังมี
# การทดสอบผลกระทบจากปั จจัยอืนๆ ต่อ
WIP เช่น การไหลของวัสดุเป็ นระบบ ตําแหน่งของแผนกในผังโรงงาน ความจุของพาหนะขนย้ าย
จํานวนของพาหนะขนย้ าย ความแปรปรวนของความต้ องการและเวลาของแต่ละกระบวนการ ซึง
ได้ ข้อสรุปจากการศึกษาวิจยั คือผังโรงงานทีให้ ปริ มาณ WIP ในกระบวนการตําทีสดุ ควรมี จํานวน
ของพาหนะขนส่งแบบจํากัดจํานวน มีพื #นทีและตําแหน่งการจัดวางแผนกทีสมมาตร มีการไหลของ
วัสดุทีส มํ าเสมอ จํ านวนพาหนะขนส่ง ควรน้ อยทีสดุ หรื อความแปรปรวนของความต้ องการและ
เวลาของกระบวนการควรจะต้ องสูง เหมาะกับการใช้ เ ป็ นข้ อมูล ต่อผู้บริ หารในการทบทวนผัง
โรงงานเพื อการปรับปรุ ง WIP ในกระบวนการผลิต จากการศึกษางานวิจยั นี ไ# ด้ นําแนวคิดการ
คํานวณ WIP ในกระบวนการและประยุกต์แนวคิดการออกแบบผังโรงงานทางเลือกให้ มีพื #นทีและ
ตําแหน่งการจัดวางอย่างสมมาตรเพือให้ มีการไหลของวัสดุทีสมําเสมอกับงานวิจยั ในครัง# นี #
3) งานวิจยั เกี ยวกับการประยุกต์ใช้ วิธีการของกระบวนการลําดับชันเชิ
# งวิเคราะห์ (Analytical
Hierarchy Process, AHP)
ขันตอนและการประยุ
#
กต์ในงานวิจยั นี # ได้ แก่การพิจารณาใช้ วิธีการของกระบวนการลําดับ
ชันเชิ
# งวิเคราะห์ (AHP) จัดทําแบบสอบถามกับผู้บริ หารและผู้ทีเกียวข้ อง เพือหาปั จจัยทีมีผลต่อ
การเลือกผังโรงงาน และนําปั จจัยทีได้ มาประเมินผังโรงงานทางเลือกทีได้ ออกแบบไว้ มากกว่า 1
แบบของโรงงานกรณีศกึ ษา ซึงปั จจัยทีถกู นํามาพิจารณา คือต้ นทุนของโรงงานทางเลือก การไหล
ของวัสดุ และระยะทางการขนย้ าย โดยอ้ างอิงวิธีการจากงานวิจยั เรื องการวิเคราะห์ทางเลือกใน
การวางผังโรงงาน: กรณีศกึ ษาโรงงานประกอบเครื องปรับอากาศ (รัชนีวรรณ ตังเผ่
# าพงศ์, 2543)
ซึง นํ าเอาวิ ธี การของกระบวนการลํ าดับชัน# เชิ งวิ เ คราะห์ (AHP) มาใช้ ใ นการเลื อกผัง โรงงาน
ทางเลือกทีเหมาะสม โดยผู้วิจยั ได้ ศึกษาเก็บรวมรวมข้ อมูลทีเกียวข้ องในการออกแบบผังโรงงาน
และพิ จ ารณาถึ ง ปั จ จัย ในการตัด สิ น ใจเลื อ กผั ง โรงงาน โดยนํ า ปั จ จั ย ที เ กี ย วข้ อ งมาทํ า การ
เปรี ยบเทียบค่าความสําคัญตามหลักการ AHP ร่ วมกับการใช้ โปรแกรม Expert choice ให้ ได้
ปั จจัยทีมีความสําคัญทีสดุ และนํามาออกแบบสอบถามผู้บริ หารของโรงงานเพือใช้ ในการตัดสินใจ
เลือกผังโรงงานทีเหมาะสม 5 แบบ โดยผลการวิจยั ได้ เสนอว่า ปั จจัยในการเลือกผังโรงงานทีได้
จากการตอบแบบสอบถามนัน# มีการให้ ความสําคัญ 6 ปั จจัย ได้ แก่ ระยะทางการขนย้ ายวัสดุ การ
ไหลของวัสดุมีประสิทธิภาพ การใช้ เครื องจักรและอุปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ ความปลอดภัยใน
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โรงงาน ลักษณะรู ปร่ างรู ปทรง ค่านิยมและการยอมรับ และการใช้ ประโยชน์จากพื #นทีตามลําดับ
เมือนํามาใช้ คดั เลือกผังโรงงานได้ ผงั โรงงานทางเลือกทีมีระยะทางการขนย้ ายสันที
# สดุ และการไหล
ของวัสดุทีมีประสิทธิภาพทีสดุ และงานวิจยั เรื อง Layout Design of a Furniture Production Line
Using Formal Methods (Pinto และ Shayan, 2007) ได้ ทําการทดลองหลายๆ วิธีในการออกแบบ
ผังโรงงานเพือแก้ ปัญหาผังโรงงานในบริ ษัทผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ด้ วยการเปรี ยบเทียบจากวิธีการของ
กระบวนการลําดับชันเชิ
# งวิเคราะห์ (AHP) โดยผู้วิจยั ได้ ทําการออกแบบผังโรงงานจากวิธี Graph
Theory, Block Plan, CRAFT, optimum sequence และ Genetic Algorithm จากนันทํ
# าการ
ประเมินผังโรงงานทีได้ ในแต่ละแบบด้ วยปั จจัย 3 ประการ ได้ แก่ พื #นทีทงหมด
ั#
ระยะทางการไหล
และสัดส่วนของการปรั บแต่งเมือทําการเปรี ยบเทียบผังโรงงานทัง# หมดที ออกแบบมาด้ วยวิธีการ
ของ AHP ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Expert Choice พบว่าปั จจัยทีมีคา่ ความสําคัญทีสุดคือ
ระยะทางการไหล และรู ปแบบการวางผังโรงงานทีดีทีสุดสําหรั บทุกปั จจัย คือแบบ Block Plan
จากการศึกษางานวิจยั ทัง# 2 แบบ จึงได้ นําการวิเคราะห์ด้วย AHP มาประยุกต์ใช้ โดยนําวิธีการ
ออกแบบแบบสอบถามเพือรวบรวมข้ อมูลมาประยุกต์ใช้ และปั จจัยทีนํามาใช้ ในงานวิจยั นี #บางส่วน
มีการกล่าวอ้ างอิงจากงานวิจยั ดังกล่าว
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บทที 3
การเพิมกําลังการผลิตด้ วยการเพิมสายการผลิต
ปั จจุบนั โรงงานกรณี ศึกษากํ าลังประสบกับปั ญหาด้ านกํ าลังการผลิตไม่เพียงพอต่อยอด
การสัง& ผลิตที&เพิ&มสูงขึ *นภายในระยะเวลา 3 ปี ข้ างหน้ า รวมทังไม่
* สามารถปรับสมดุลสายการผลิต
ให้ มีกําลังการผลิตที&เพิ&มขึ *นได้ เพราะมีคอขวด (Bottleneck) ที&เครื& องจักร ดังนันการที
*
&จะเพิ&มกําลัง
การผลิ ตจึง ต้ อ งทํ าการติดตัง* สายการผลิ ตเพิ& ม อี ก 1 สายการผลิ ต สื บเนื& องจากผู้วิ จัยได้ ใ ห้
ความสําคัญทางด้ านผลิตภาพทางการผลิต (Productivity) ซึ&งความสามารถในการผลิตที&สามารถ
รองรับต่อยอดการสัง& ผลิตจากลูกค้ าที&มีความผันผวนในรายเดือนได้ นนั * ก็จะสามารถรักษาความ
เชื&อมัน& และความไว้ วางใจจากลูกค้ า จนสามารถขึ *นเป็ นผู้นําในตลาดได้ รวมทังผู
* ้ วิจยั ได้ เล็งเห็นถึง
ความสามารถทางการผลิตเพื&อตอบสนองต่อการขยายตัวทางอุตสาหกรรมรถยนต์ในระยะยาวที&
มากกว่า 3 ปี และต้ องคํานึงถึงความปลอดภัย (Safety) เนื&องจากความปลอดภัยเป็ นหัวใจหลักใน
การทํางานที&สําคัญ เพราะถ้ าการทํางานไม่มีความปลอดภัยก็จะส่งผลให้ เกิดความเสียหายทังที
* &
เป็ นตัวเงิ นและที& ไ ม่ส ามารถนับได้ จ ากตัวพนักงานหรื อผลิ ตภัณ ฑ์ จนอาจส่งผลในด้ านลบต่อ
ภาพลักษณ์ของบริ ษัทอีกด้ วย
3.1 ผลิตภาพทางการผลิต (Productivity)
โรงงานกรณีศกึ ษาเป็ นโรงงานที&ใช้ ระบบการผลิตแบบทันเวลา (Just in time, JIT) ภายใต้
ระบบคัมบัง (Kanban system) ในการเรี ยกผลิต ดัง นัน* จึงไม่มีการทํ าการผลิตเพื& อเก็ บเป็ น
ผลิตภัณฑ์สํารอง ซึ&งจากการเก็บข้ อมูลย้ อนหลังในปี พ.ศ. 2553 เป็ นระยะเวลา 1 ปี ดังรู ปที& 12
และรูปที& 13 พบว่ายอดการสัง& ผลิตจริ งระดับรายเดือนมีความผันผวนเมื&อเทียบกับแผนการสัง& ผลิต
อยูใ่ นค่าประมาณ -5% - 10%
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ยอดการสั งผลิตรายเดือนประจําปี 2553

แผนการสัง& ผลิต

ยอดการสังผลิตรายเดือนประจําปี พ.ศ. 2553
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รูปที& 12 ยอดการสัง& ผลิตรายเดือนประจําปี พ.ศ. 2553

อัตราความผันผวนระหว่ างแผนการสังผลิตเทียบกับ
การสังผลิตจริงประจําปี พ.ศ. 2553
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รูปที& 13 อัตราความผันผวนระหว่างแผนการสัง& ผลิตเทียบกับการสัง& ผลิตจริ งประจําปี พ.ศ. 2553
ดังนันการเพิ
*
&มเครื& องจักรที&เป็ นคอขวดในขันตอนการทํ
*
างาน B สามารถทําการผลิต โดยใช้
เวลามากที&สดุ ในการผลิต (Takt time) ที& 36 วินาที หรื อสามารถให้ ผลผลิตที& 1,600 คูต่ อ่ วันได้
เท่านัน* แต่จากรูปที& 12 และรูปที& 13 ซึง& ได้ จากการเก็บข้ อมูลทางการผลิตย้ อนหลังพบว่ามียอดการ
สัง& ผลิตจริ งเมื&อเทียบกับแผนการสัง& ผลิตอยู่ในระดับ -5% - 10% ดังนันการเพิ
*
&มเครื& องจักรใน
ขันตอนการทํ
*
างาน B จึงไม่สามารถทําการผลิตให้ รองรับกับยอดการสัง& ผลิตที&มีความผันผวนได้
เพราะจากตารางที& 1 (บทที& 1) พบว่าความสามารถสูงสุดเครื& องจักรของขันตอนการทํ
*
างานลําดับที&
4 และ 5 คือขันตอนการทํ
*
างาน D และ E ตามลําดับ ใช้ เวลาการผลิตที& 36 วินาที (เกิดจากการ
ผลิต 1 ชิ *นใช้ เวลาทังหมดเท่
*
ากับ 18 วินาที แต่รถ 1 คันต้ องใช้ ชดุ บังคับเลี *ยวล้ อหน้ าทังด้
* านซ้ าย
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และด้ านขวา ดังนันจึ
* งเท่ากับ 2x18 = 36 วินาที) ทําให้ ทางโรงงานตัดสินใจเพิ&มสายการผลิตชุด
บังคับเลี ย* วล้ อหน้ าอี ก 1 สายการผลิต เพื&อเป็ นการรองรั บความผันผวนที& จะเกิดขึน* ในอนาคต
ร่ วมกับการทําสายการผลิตให้ สมดุล (Line balancing) เพื&อให้ สามารถปรับลดเวลามากที&สดุ ที&ใช้
ในการผลิต (Takt time) ให้ ตํ&ากว่า 36 วินาทีได้ อีกทังประเทศไทยจะก้
*
าวสู่การเป็ นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ทําให้ เกิดการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจ และการอํานวยความสะดวก
ในการติดต่อค้ าขายระหว่างกัน อันจะทํ าให้ ภูมิภาคมี ความเจริ ญมั&งคัง& และสามารถแข่งขันกับ
ภูมิภาคอื& นๆ ได้ โดยมุ่งให้ เกิ ดการไหลเวี ยนอย่างเสรี ของสินค้ า บริ การ การลงทุน เงิ นทุน การ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ และทําให้ อาเซียนเป็ นตลาดและฐานการผลิตเดียว โดยหนึ&งในสินค้ านําร่ อง
ที&สําคัญคือ “ยานยนต์” ดังนันการเพิ
*
&มสายการผลิตก็จะสามารถทําการผลิตให้ รองรับกับยอดการ
สัง& ผลิตที&เพิ&มสูงขึน* เนื&องจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมรถยนต์ในระยะเวลาที&มากกว่า 3 ปี
ข้ างหน้ าได้
3.2 ความปลอดภัย (Safety)
สําหรับความปลอดภัย (Safety) จะพิจารณาถึงแผนผังของโรงงานและสายการผลิตเป็ น
หลัก โดยแผนผังของสายการผลิตชุดบังคับเลี *ยวล้ อหน้ ารุ่น 4x4 และ 2x4 แบ่งตามขันตอนการ
*
ทํางานได้ ดงั รูปที& 14
Current process
@ 44 sec.

Work flow

Work step
Pich No.

A
1

B
2

C
3

D
4

E
5

F
6

Inspection
7

รูปที& 14 แผนผังของสายการผลิตชุดบังคับเลี *ยวล้ อหน้ ารุ่ น 4x4 และ 2x4 แบ่งตามสถานีงาน
จากที&ได้ อธิ บายไปข้ างต้ นถึงเครื& องจักรที&ไม่มีความสามารถในการผลิตที& 36 วินาที คือ
เครื& องจักรในขันตอนการทํ
*
างาน B ดังนันจึ
* งต้ องใช้ วิธีเพิ&มสายการผลิตเท่านัน* เนื&องจากการเพิ&ม
เครื& องจักรในขัน* ตอนการทํ างาน B ไม่สามารถทํ าได้ เพราะลักษณะของงานการประกอบเป็ น
ลักษณะไหลต่อเนื& องกัน จากขัน* ตอนหนึ&งไปสู่อีกขัน* ตอนหนึ&งจนจบกระบวนการ ดัง นัน* ถ้ าเพิ& ม
เครื& องจักรจะต้ องแตกรางเป็ น 2 ทาง และเพิ&มเครื& องจักรข้ างหลังพนักงานคนที& 3 จากนันก็
* ต้องทํา
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รางให้ มาบรรจบเข้ ากับสายการผลิตเดิมดังรู ปที& 15 (ไม่สามารถเพิ&ม เครื& องจักรด้ านตรงข้ าม
พนักงานคนที& 3 ได้ เนื&องจากเป็ นถนนสําหรับรถโฟล์คลิฟท์วิ&งผ่านในการส่งและรับชิ *นส่วน)
B

Current process
@ 44 sec.

Work flow

M/C Name
Pich No.

A
1

B
2

C
3

D
4

E
5

F
6

Inspection
7

รูปที& 15 แผนผังของสายการผลิตชุดบังคับเลี *ยวล้ อหน้ ารุ่น 4x4 และ 2x4 ที&ได้ ทําการเพิ&ม
เครื& องจักรในขันตอนการทํ
*
างาน B
จากรู ปที& 15 มีเครื& องจักรล้ อมรอบพนักงานคนที& 3 ซึ&งพนักงานคนนันจะต้
*
องทํางานโดย
หันหน้ าและหลังสลับกันไปเพื&อทําการควบคุมเครื& องจักร จะไม่สามารถทําได้ เนื&องจากผิดต่อหลัก
ความปลอดภัยของโรงงานที& จ ะไม่ให้ มีเครื& องจักรหรื อสิ& งกี ดขวางอยู่ด้านหลัง พนักงานในขณะ
ปฏิบตั งิ าน เพราะอาจจะก่อให้ เกิดอุบตั ิเหตุตอ่ ตัวพนักงาน หรื อเกิดความเสียหายขึ *นกับชิ *นงานได้
และผิดต่อหลักการยศาสตร์ อีกทังไม่
* สามารถติดตังเครื
* & องจักรเพิ&มที&ด้านหลังของพนักงานคนที& 3
ได้ เพราะมีสายการผลิตชุดบังคับเลี *ยวล้ อหน้ ารุ่ น 4x2 อยู่ด้านหลังของสายการผลิตชุดบังคับเลี *ยว
ล้ อหน้ ารุ่น 4x4 และ 2x4 ดังรูปที& 16
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รูปที& 16 แผนผังของหน่วยงาน Part shop
ดัง นัน* จึ ง สรุ ป ในหั ว ข้ อ ทางด้ า นความปลอดภั ย (Safety) ได้ ว่ า ต้ อ งทํ า การติ ด ตัง*
สายการผลิตเพิ&มขึ *นอีก 1 สายการผลิต จากข้ อจํากัดที&ได้ กล่าวไว้ ข้างต้ น
3.3 การสรุ ปแนวทางการเพิมกําลังการผลิตด้ วยการเพิมสายการผลิต
จากความผันผวนในการสัง& ผลิตจริ งเทียบกับแผนการสัง& ผลิตที&เกิดขึ *นในระดับ -5% - 10%
และการที&ประเทศไทยจะก้ าวสู่การเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเชียนในปี พ.ศ. 2558 ซึ&งจะทําให้
อุตสาหกรรมรถยนต์เกิดการขยายตัว รวมทังมี
* ข้อจํากัด คือแผนผังโรงงานไม่มีพื *นที&ที&เหมาะสมใน
การติดตัง* เพราะถูกจํากัดด้ วยเส้ นทางการขนส่ง และสายการผลิตชุดบังคับเลี *ยวล้ อหน้ ารุ่ น 4x4
จึงทําให้ ทางโรงงานตัดสินใจในการเพิ&มกําลังการผลิตด้ วยการเพิ&มสายการผลิต
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บทที 4
การออกแบบผังโรงงานสําหรั บการเพิมสายการผลิตชุดบังคับเลีย วล้ อหน้ า
จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลของโรงงานกรณี ศึกษา ทําให้ พบข้ อจํากัดจากแผนผัง
โรงงานและกระบวนการผลิต รวมทังความสามารถในการผลิ
'
ตที*รองรับความผันผวนทางการสั*ง
ผลิตและการขยายตัวของอุตสาหกรรมรถยนต์ในอนาคต ดังนัน' จึงตัดสินใจเลื อกวิธีในการเพิ*ม
กําลังการผลิตด้ วยการติดตังสายการผลิ
'
ตเพิ*มอีก 1 สายการผลิต ทําให้ ต้องมีความจําเป็ นในการ
ปรั บปรุ งผังโรงงานให้ สอดคล้ องกับการเพิ*มสายการผลิต โดยใช้ วิธีการวางผังโรงงานอย่างเป็ น
ระบบ (Systematic layout planning, SLP) เนื*องจากการออกแบบผังโรงงานอย่างเป็ นระบบ
มุ่งเน้ นการพิจารณาข้ อมูลด้ านระยะทางและความสัมพันธ์ ของแต่ละหน่วยงานที* เกี* ยวข้ องด้ วย
การศึกษาปริ มาณการไหลของวัสดุ ซึ*งเหมาะกับการนํ ามาใช้ แก้ ปัญหาของโรงงานกรณี ศึกษา
เพราะโรงงานกรณีศกึ ษามีปัญหาด้ านระยะทางในการขนย้ ายวัสดุระหว่างหน่วยงาน เนื*องจากการ
ละเลยจากการพิ จ ารณาการปรั บ ปรุ ง ผัง โรงงานมาเป็ นเวลานาน โดยเป็ นผลมาจากการย้ า ย
สายการผลิตบางสายไปยังโรงงานอื*นๆ ในช่วงแรกของการดําเนินกิจการ หากสามารถแก้ ปัญหาใน
ด้ านระยะทางการขนย้ ายวัสดุลงได้ จะส่งผลต่อการลดเวลาของกระบวนการผลิตลง การผลิตทํา
ได้ ร วดเร็ ว ส่ ง ผลต่อ การเพิ* ม ผลผลิ ต ให้ สูง ขึ น' และทํ า ให้ ต้ น ทุน ทางการผลิ ต ลดลงได้ อี ก ด้ ว ย
นอกจากนันการจั
'
ดสรรพื 'นที*ของหน่วยงานต่างๆ อย่างชัดเจนเป็ นระบบ ทําให้ พื 'นที*การจัดวางวัสดุ
อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์เกิดความเป็ นระเบียบ ลดความสูญหาย และลดการจัดเก็บที*ไม่เหมาะสม
จนก่อให้ เกิดอุบตั เิ หตุตอ่ พนักงานหรื อผลิตภัณฑ์ลงได้
ขันตอนการดํ
'
าเนินการวิจยั จะกล่าวถึง การศึกษา สํารวจและเก็บรวบรวมข้ อมูลพื 'นฐาน
ตามขันตอนของวิ
'
ธีการวางผังโรงงานอย่างเป็ นระบบ (SLP) เช่น ชนิดและปริ มาณการผลิตของ
ผลิตภัณฑ์ ลําดับขันตอนกระบวนการผลิ
'
ต ระยะทางและการไหลของการผลิตปั จจุบนั ผังโรงงาน
และพื 'นที*แต่ละหน่วยงาน รวมทังเวลาที
'
*ใช้ ในการผลิตต่อรอบการผลิต เพื*อนํามาใช้ ในการวิเคราะห์
หาความสัมพันธ์ และพื 'นที*ที*จําเป็ นของหน่วยผลิตและหน่วยสนับสนุนการผลิตในการออกแบบผัง
โรงงานทางเลือก
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4.1 แนวคิดในการออกแบบผังโรงงานกรณีศึกษา
เนื* องจากการเพิ*มกํ าลัง การผลิตของสายการผลิ ตชุดบังคับเลี ย' วล้ อหน้ าด้ วยการติดตัง'
สายการผลิตใหม่นนั ' ปริ มาณการผลิตที*เพิ*มสูงขึ 'นจะส่งผลกระทบต่อระบบการไหลเวียนของวัสดุ
ทิศทางการขนส่งของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ในโรงงานโดยรวม การเกิดงานระหว่างกระบวนการ
ผลิตสูง ขึน' อันจะนํ าไปสู่ค่าใช้ จ่ายที* สูง ขึน' ของผลิตภัณฑ์ ตามมาในอนาคตหากการการจัดวาง
ตํ าแหน่ง ไม่ เ หมาะสม ดัง นัน' ตํ าแหน่ง ของการติดตัง' สายการผลิ ตที* เ กิ ดขึน' ควรถูก พิ จ ารณาให้
เหมาะสมกับระบบการไหลของวัสดุในโรงงานเพื*อลดการเกิดเส้ นทางไหลของวัสดุที*ไม่เหมาะสม
อันจะก่อให้ เกิดผลกระทบดังกล่าว การออกแบบผังโรงงานอย่างเป็ นระบบ (SLP) ที*ผ้ วู ิจยั นํามา
ประยุกต์ใช้ นนั ' มุ่งเน้ นการพิจารณาพื 'นที*ของหน่วยต่างๆ ในโรงงานและความสัมพันธ์ ของแต่ละ
หน่วยงานที* เกี* ยวข้ องโดยละเอียด โดยขันตอนการวางผั
'
งเน้ นให้ ศึกษาข้ อมูลที*เกี* ยวข้ องเบื 'องต้ น
ของโรงงาน เพื*อให้ ทราบถึงกิจกรรมการผลิตของผลิตภัณฑ์เป็ นอย่างไร ปริ มาณเท่าใด และศึกษา
ข้ อมูล การไหลปั จ จุบันเพื* อให้ ทราบว่าควรปรั บปรุ ง หรื อจัดตํ าแหน่งของแต่ล ะหน่วยงานในผัง
โรงงานใหม่อย่างไร การกําหนดเนื 'อที*ที*ต้องการนันจะนํ
'
าข้ อมูลที*ทําการศึกษาอย่างละเอียดถี*ถ้วน
ถึงปริ มาณการไหล เส้ นทางการไหล มาทําการกําหนดขนาดพื 'นที*ที*ต้องการจริ งให้ เหมาะสม หาก
ใช่เพียงขนาดของเครื* องจักรที*ติดตังเพี
' ยงอย่างเดียว นอกจากนันการวางผั
'
งตามแนวทางของ SLP
มุ่ง ให้ ทําการศึกษาถึ ง ข้ อจํ ากัดของผัง โรงงานที* มี อยู่ในปั จ จุบัน ก่อนการปฏิ บตั ิเ พื* อให้ ผ้ ูวางผัง
สามารถวางผังโรงงานได้ อย่างเหมาะสมภายใต้ ข้อจํากัดต่างๆ ในการนําไปใช้ งานเพื*อลดปั ญหาที*
ตามมาในอนาคต การวางผังโรงงานแบบ SLP เสนอให้ ควรทําทางเลือกหลายแผนและต้ องทําการ
ประเมินผลเปรี ยบเทียบในแต่ละแผน (สําหรับแต่ละหน่วยงาน) เพื*อเลือกแผนที*ดีที*สดุ เนื*องจากผัง
โรงงานแต่ล ะแบบก่ อให้ เ กิ ดผลด้ านต่างๆ แตกต่างกัน เช่น ระยะทาง เวลา ค่าใช้ จ่าย เป็ นต้ น
ดังนัน' การเลื อกผังโรงงานย่อมมี ความแตกต่างตามนโยบายของแต่ละโรงงาน ผู้วิจัยเล็งเห็นว่า
แนวคิดแบบ SLP เหมาะกับการนํามาใช้ งานจากแนวคิดที*เป็ นหลักการ ขันตอนที
'
*ชดั เจน ปฏิบตั ิได้
ง่าย ทํ าให้ ได้ ผลการวางผังโรงงานที*สามารถทํ าการปรั บปรุ งในด้ านต่างๆ จากการเปรี ยบเที ยบ
ข้ อมูล อันจะทําให้ ได้ ผงั โรงงานที*เหมาะสมกับนโยบายของโรงงานมากที*สดุ
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4.2 การสํารวจและเก็บรวบรวมข้ อมลพื
ู น ฐาน
ผู้วิจยั ทําการเก็บรวบรวมข้ อมูลพื 'นฐานที*จําเป็ นในการออกแบบและจัดวางผังโรงงานหรื อ
การปรับปรุงผังโรงงานใหม่ ได้ แก่ ชนิด (P) และปริ มาณผลิตภัณฑ์ที*จะผลิต (Q) ลําดับขันตอนการ
'
ผลิต (R) สิ*งอํานวยความสะดวกหรื อหน่วยสนับสนุนการผลิตต่างๆ (S) และเวลาที*ใช้ ในการผลิต
(T)
4.2.1 ชนิดและปริ มาณการผลิตของผลิตภัณฑ์
ขันตอนนี
'
'จะทํ าการศึกษาข้ อมูลปริ มาณการสัง* ผลิตชุดบังคับเลี ย' วล้ อหน้ ารุ่ น 4x4 และ
2x4 ดังตารางที* 5 และรู ปที* 17 ในระยะเวลา 3 ปี คือตังแต่
' ปี พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2556 เพื*อ
นํามาใช้ ในการวิเคราะห์หาความหนาแน่นการขนย้ ายของวัสดุและความสัมพันธ์ ของหน่วยงานที*
เกี*ยวข้ อง
ตารางที* 5 แผนการสัง* ผลิตชุดบังคับเลี 'ยวล้ อหน้ ารุ่น 4x4 และ 2x4 ในอีก 3 ปี ข้ างหน้ า
ปี
2553
2554
2555
2556
ปริ มาณการผลิตเฉลี*ย (คู/่ ปี )
อัตราการเพิ*มขึ 'น

268,128 354,090 392,414 395,692
32.1% 46.4% 47.6%
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คู่
450000

แผนการสั
อเลี
ย วหน้
แผนการสั ง งผลิ
ผลิตตชุชุดดบับังงคัคับบล้เลี
ย วล้
อหน้าารุ่รุน่ น4x4
4x4และ
และ2x4
2x4

400000

392,414

395,692

2555

2556

354,090

350000
300000

268,128

250000
200000
150000
100000
50000
0
2553

2554

รูปที* 17 แผนการสัง* ผลิตชุดบังคับเลี 'ยวล้ อหน้ ารุ่น 4x4 และ 2x4 ในอีก 3 ปี ข้ างหน้ า
จากข้ อมูลพบว่าแนวโน้ มของปริ มาณการสัง* ผลิตเพิ*มขึ 'นเฉลี*ยต่อปี ร้ อยละ 42.0 ซึ*งข้ อมูลที*
ได้ จ ะนํ า ไปใช้ ใ นการหาความหนาแน่ น ของปริ ม าณการขนย้ า ยวัส ดุแ ละความสัม พัน ธ์ ข อง
กระบวนการผลิต ซึ*งจากปริ มาณการสัง* ผลิตที*เพิ*มขึ 'นนัน' เพื*อให้ สามารถเตรี ยมวัตถุดิบต่างๆ ให้
เพียงพอต่อความต้ องการสัง* ผลิต การจัดเตรี ยมอุปกรณ์ขนย้ าย ความต้ องการพื 'นที*สําหรับเส้ นทาง
การขนย้ ายที*จะเกิดขึ 'นในอีก 3 ปี ข้ างหน้ า ดังนันจึ
' งจําเป็ นต้ องศึกษาและสามารถแสดงปริ มาณ
การใช้ วัตถุดิบ โดยแบ่งวัตถุดิบออกได้ เป็ นวัตถุดิบขนาดใหญ่และวัตถุดิบขนาดเล็ก รวมทัง' ต้ อง
ทราบถึ งปริ ม าณของอุปกรณ์ ที*ใช้ สําหรั บการขนย้ ายวัตถุดิบขนาดใหญ่ วัตถุดิบขนาดเล็กและ
ผลิตภัณฑ์ ดังตารางที* 6
ตารางที* 6 ปริ มาณของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ รวมทังปริ
' มาณความต้ องการอุปกรณ์ขนย้ ายของ
วัตถุดบิ ขนาดใหญ่ วัตถุดบิ ขนาดเล็กและผลิตภัณฑ์
ประเภท
รายการ
จํานวน/วัน (ชิ 'น)
จํานวน/วัน (กล่อง)
วัตถุดบิ ขนาดใหญ่
6
19,200
960
วัตถุดบิ ขนาดเล็ก
6
57,600
698
ผลิตภัณฑ์
2
3,200
160

47
4.2.2 ลําดับขันตอนกระบวนการผลิ
'
ต
การศึกษาขัน' ตอนกระบวนการผลิ ต ทํ าให้ ทราบถึง การทํ างานของการผลิ ต ลํ าดับการ
ทํางาน ระยะทางและเวลาในการขนย้ ายวัสดุของแต่ละหน่วยงาน โดยมีรายละเอียดดังนี '
1) เริ* ม จากรั บ วัต ถุ ดิ บ จากรถขนส่ ง ของผู้ ผลิ ต ชิ น' ส่ ว น พนัก งานรั บ ชิ น' ส่ ว นจะใช้
รถโฟล์ คลิ ฟ ท์ ขนวัต ถุดิบบนรถขนส่ง ลงบนจุดรั บ วัตถุดิบ ซึ*ง จะทํ า การคัดแยกวัตถุดิ บ
ออกเป็ น 2 ประเภท คือวัตถุดิบขนาดใหญ่ เช่น Knuckle, Dust cover และ Caliper เป็ น
ต้ น และวัตถุดบิ ขนาดเล็ก เช่น O-ring, Bolt และ Nut lock เป็ นต้ น
2) พนัก งานขนย้ า ยวัต ถุดิบ จะใช้ รถโฟล์ ค ลิ ฟ ท์ ขนย้ า ยวัต ถุดิบ ขนาดใหญ่ ไ ปเก็ บยัง
จุดสต๊ อควัตถุดบิ ขนาดใหญ่ ขณะเดียวกันพนักงานขนย้ ายวัตถุดิบก็จะใช้ รถโฟล์คลิฟท์รับ
วัตถุดบิ ขนาดเล็กขนย้ ายไปยังจุดสต๊ อควัตถุดบิ ขนาดเล็กเช่นกัน
3) เมื*อมีการเรี ยกใช้ วตั ถุดิบทัง' 2 ประเภท พนักงานขนย้ ายจะใช้ รถขนย้ ายแบบลากรับ
วัตถุดิบจากจุดสต๊ อคทัง' 2 ประเภทไปส่งยังจุดเก็บสต๊ อคข้ างสายการผลิตสําหรับวัตถุดิบ
ขนาดใหญ่ และชันแยกตามชนิ
'
ดสําหรับวัตถุดบิ ขนาดเล็ก
4) สําหรับการผลิต วัตถุดิบขนาดใหญ่ จะถูกขนย้ ายด้ วยพนักงานเข็นเข้ าสายการผลิต
ในขณะที* วั ต ถุ ดิ บ ขนาดเล็ ก จะมี พ นั ก งานขนย้ ายโดยใช้ รถขนย้ ายแบบลากส่ ง เข้ า
สายการผลิต
5) ทําการผลิตชุดบังคับเลี 'ยวล้ อหน้ ารุ่น 4x4 และ 2x4 ตามกระบวนการผลิต
6) ผลิตภัณฑ์จะถูกจัดเก็บใส่ในพาเลท พนักงานขนย้ ายจะใช้ รถขนย้ ายแบบลากขนส่งไป
ยังจุดบรรจุหีบห่อ
7) ทําการบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์ และขนส่งไปเก็บในคลังสินค้ า จากนันพนั
' กงานขนย้ าย
จะใช้ รถโฟล์คลิฟท์ขนย้ ายหีบห่อของผลิตภัณฑ์ส่งไปยังจุดส่งของ เพื*อจัดส่งไปยังลูกค้ า
และกระบวนการถัดไป
4.2.3 ระยะทางและการไหลของกระบวนการผลิต
การศึกษาระยะทางและการไหลของกระบวนการผลิต จะทําให้ เห็นถึงความสัมพันธ์ ของ
การขนย้ ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ระหว่างหน่วยงาน ระยะทาง รวมถึงเวลาที*ใช้ ในการขนย้ าย ซึ*ง
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แสดงสัญลักษณ์ การไหลของวัสดุได้ ดงั ตารางที* 7 และสามารถแสดงให้ อยู่ในรู ปการไหลของ
กระบวนการผลิต ดังรูปที* 18
ตารางที* 7 สัญลักษณ์การไหลของวัสดุ
สัญลักษณ์
ความหมาย
การทํางาน (Operation)
การขนส่ง (Transportation)
การตรวจสอบ (Inspection)
การรอคอย (Delay)
การจัดเก็บ (Storage)

กิจกรรม
การผลิต, การใช้ รถขนย้ าย
การส่ ง วั ต ถุ ดิ บ จากหน่ ว ยงานหนึ* ง ไปยั ง
หน่วยงานหนึง*
การตรวจรับวัตถุดบิ นําเข้ า
การเก็บเข้ าจุดพักชัว* คราว
การจัดเก็บเข้ าคลังสินค้ า

รูปที* 18 แผนผังการไหลของวัตถุดบิ และผลิตภัณฑ์
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หมายเหตุ
เส้ นสีนํ 'าเงิน
เส้ นสีเขียว
เส้ นสีแดง

:
สัญลักษณ์แสดงการไหลของวัสดุ
หมายถึง
เส้ นทางการไหลของวัตถุดบิ ขนาดใหญ่
หมายถึง
เส้ นทางการไหลของวัตถุดบิ ขนาดเล็ก
หมายถึง
เส้ นทางการไหลของผลิตภัณฑ์ชดุ บังคับเลี 'ยวล้ อหน้ า
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4.2.4 ผังโรงงานและพื 'นที*แต่ละหน่วยงาน
การศึกษาผังโรงงานในกรณี ของการเพิ*มสายการผลิตนัน' จํ าเป็ นต้ องมี การศึกษาพื น' ที*
ปั จจุบนั เพื*อให้ สามารถปรับพื 'นที*ที*ต้องการใช้ งานและรองรับกับสายการผลิตใหม่ที*เพิ*มขึ 'นได้ โดย
พื 'นที*ของแผนก Part shop มีขนาดเท่ากับ 11,260 ตารางเมตร ซึ*งเป็ นพื 'นที*เป้าหมายในการนํามา
พิจารณาศึกษาเพื*อการปรับปรุ งผังโรงงาน โดยมีลกั ษณะการจัดวางผังโรงงานเป็ นผังโรงงานแบบ
ผลิตภัณฑ์หรื อจัดตามขันตอนการผลิ
'
ต (Product layout) ซึ*งมีการจัดผังโรงงานตามขันตอนการ
'
ผลิต โดยมีรายละเอียดการใช้ พื 'นที*ดงั ตารางที* 8 ดังนี '
1) บริ เวณจุดรับวัตถุดิบ เป็ นจุดรับวัตถุดิบนําเข้ าจากรถขนส่งของผู้ผลิตทังวั
' ตถุดิบขนาด
ใหญ่และขนาดเล็ก ซึ*งจะอยู่ในพื 'นที*เดียวกันเพื*อความสะดวกต่อการขนส่งและการติดต่อ
ประสานงาน
2) บริ เวณจุดสต๊ อกวัตถุดิบขนาดใหญ่ เป็ นพื 'นที*จดั เก็บวัตถุดิบขนาดใหญ่ทกุ ชนิด ซึ*งจะ
จัดเก็บให้ อยู่ในพื 'นที*เดียวกัน เพื* อประโยชน์ในการใช้ อุปกรณ์ ขนย้ ายและภาชนะจัดเก็ บ
ร่วมกัน โดยมีการจัดวางแยกตามแต่ละประเภทของวัตถุดบิ ตามบรรจุภณ
ั ฑ์จากผู้ผลิต
3) บริ เวณจุดเก็ บวัตถุดิบขนาดใหญ่แยกตามชนิดข้ างสายการผลิต เป็ นพื น' ที* จดั เก็ บ
วัตถุดิบขนาดใหญ่ก่อนจัดส่งเข้ ากับสายการผลิต แยกตามชนิดและรุ่ นของชุดบังคับเลี 'ยว
ล้ อหน้ า 4x4, 2x4 รวมทังมี
' การจัดตามคําสัง* ผลิตด้ วยระบบคัมบัง (Kanban system) และ
มีระบบการเข้ าก่อนออกก่อน (First-in, First-out)
4) บริ เวณจุดสต๊ อกวัตถุดิบขนาดเล็ก เป็ นการจัดเก็บชิ 'นส่วนการประกอบย่อย เช่น น๊ อต
สกรู เป็ นต้ น ซึง* จะมีการจัดวางแยกตามประเภทของวัตถุดบิ ตามบรรจุภณ
ั ฑ์จากผู้ผลิต
5) บริ เวณชันเก็
' บแยกตามชนิดชิ 'นส่วนของวัตถุดิบขนาดเล็ก เพื*อความสะดวกในการ
เรี ยกใช้ ตามการสัง* ผลิต ง่ายต่อการควบคุมและตรวจสอบปริ มาณ เนื*องจากมีปริ มาณการ
ใช้ งานสูง และมีระบบการเข้ าก่อนออกก่อน (First-in, First-out)
6) บริ เวณสายการผลิตชุดบังคับเลี ย' วล้ อหน้ ารุ่ น 4x4 และ 2x4 เป็ นพื น' ที* ติดตัง'
สายการผลิต ซึง* จะประกอบด้ วยเครื* องจักรและอุปกรณ์การผลิตทังหมด
'
7) บริ เวณบรรจุหีบห่อ เป็ นพื 'นที*ในการบรรจุผลิตภัณฑ์ชดุ บังคับเลี 'ยวล้ อหน้ า เพื*อส่งไป
ประกอบและเป็ นอะไหล่ทงในประเทศและต่
ั'
างประเทศ
8) บริ เวณคลังสินค้ า เป็ นคลังสินค้ าที*จดั เก็บผลิตภัณฑ์ที*ได้ ทําการบรรจุภณ
ั ฑ์เรี ยบร้ อย
เพื*อจะทําการจัดส่งให้ กบั หน่วยงานต่อไป และส่งออกไปต่างประเทศ
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9) บริ เวณส่งผลิตภัณฑ์ เป็ นจุดส่งผลิตภัณฑ์ชุดบังคับเลี 'ยวล้ อหน้ าจากคลังสินค้ าขึ 'นรถ
ขนส่ง ซึง* จะใช้ พื 'นที*ร่วมกับบริ เวณจุดรับวัตถุดบิ
10) ห้ องตรวจสอบคุณภาพเครื* องมือ เป็ นพื 'นที*ในการตรวจสอบเครื* องมือและอุปกรณ์ใน
การผลิตให้ อยูใ่ นมาตรฐานตามระยะเวลาที*กําหนดอยูเ่ สมอ
11) ห้ องเก็บเครื* องมือและอุปกรณ์ เป็ นพื 'นที*สําหรับจัดเก็บเครื* องมือและอุปกรณ์ในการ
ผลิตและสนับสนุนการผลิต รวมทังมี
' การจัดเก็บอะไหล่เพื*อการซ่อมแซมและสํารองไว้ ใช้
12) พื 'นที*จดั ประชุมเป็ นพื 'นที* ในการประชุม รายงานผลการผลิต แจ้ งปั ญหา แก้ ไขและ
ติตตามผล
13) โรงซ่อมบํารุ งเป็ นพื 'นที*ในการซ่อมบํารุ งอุปกรณ์ และเครื* องจักรที*ใช้ ในการผลิตและ
สนับสนุนการผลิตในกรณีที*เกิดการชํารุดเสียหายขึ 'น
14) ห้ องคัมบังเป็ นพื 'นที*ในการจัดทําเอกสารการสัง* ผลิต และเรี ยกใช้ วตั ถุดบิ ในการผลิต
15) ห้ องไคเซ็ นเป็ นพื น' ที* ที*ใ ช้ ใ นการปรั บปรุ ง การผลิ ต หน่วยสนับสนุนการผลิ ต และ
อุปกรณ์ เครื* องมือ เครื* องจักรต่างๆ ที*เกี*ยวข้ องกับการผลิต เช่น Jig, Fixture, Hand tool
เป็ นต้ น
16) บริ เวณพื 'นที*สํานักงานเป็ นพื 'นที*ที*รวมหลายหน่วยงานด้ วยกัน เช่นฝ่ ายวิศวกรรม ฝ่ าย
ประกันคุณภาพ ฝ่ ายความปลอดภัย เป็ นต้ น
หมายเหตุ :
1) พื 'นที*ของสายการผลิตใหม่ที*ติดตังนั
' น' เป็ นการติตตังเพื
' *อขยายกําลังการผลิตของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ปั จ จุบัน ดัง นัน' ตามรู ป แบบของการจัด ผัง แบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รื อ จัด ตาม
ขันตอนการผลิ
'
ตและสายการผลิตมีลกั ษณะของการผลิตที*ไหลเป็ นเส้ นตรง ตังแต่
' ต้น
จนจบกระบวนการผลิต อีกทังให้
' ง่ายต่อการควบคุม และการใช้ ประโยชน์ร่วมกันด้ าน
การขนย้ า ยวัส ดุ จึ ง เป็ นเหตุผ ลให้ เ กิ ด การรวมพื น' ที* อ ยู่ใ นบริ เ วณเดี ย วกั น และมี
ลักษณะเป็ นการติดตังสายการผลิ
'
ตแบบคูข่ นาน (Double line)
2) บริ เวณพื 'นที*สํานักงานในกรณีศกึ ษาจะไม่นํามาใช้ ในการพิจารณา เนื*องจากผู้วิจยั
พิจารณาว่าบริ เวณพื 'นที*สํานักงานไม่มีความเกี*ยวข้ องต่อการขยายกําลังการผลิตตาม
จุดมุ่ง หมายของงานวิ จัย ดัง นัน' จึง คงตํ า แหน่ง เดิม ของสํ านัก งานไว้ โดยไม่นํามา
พิจารณาความสัมพันธ์
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ตารางที* 8 พื 'นที*แต่ละหน่วยงานของผังโรงงานกรณีศกึ ษา
กําหนดรหัส
พื 'นที*
ขนาด กว้ าง x ยาว
แทนพื 'นที*
(เมตร x เมตร)
A
บริ เวณจุดรับวัตถุดบิ
3.2 x 16.7
B
บริ เวณจุดสต๊ อกวัตถุดบิ ขนาดใหญ่
2.2 x 16.8
C
บริ เวณจุดเก็บวัตถุดบิ ขนาดใหญ่
11.9 x 14.3
แยกตามชนิดข้ างสายการผลิต
D
บริ เวณจุดสต๊ อกวัตถุดบิ ขนาดเล็ก
2.2 x 11.2
E
บริ เ วณชัน' เก็ บ แยกตามชนิ ด ชิ น' ส่ ว น
10.5 x 15.6
ของวัตถุดบิ ขนาดเล็ก
F
บริ เวณสายการผลิตชุดบังคับเลี 'ยวล้ อ
5.3 x 19.7
หน้ ารุ่น 4x4,2x4
G
บริ เวณบรรจุหีบห่อ
6.4 x 6.4
H
บริ เวณคลังสินค้ า
4.0 x 13.2
I
บริ เวณจุดส่งผลิตภัณฑ์
J
ห้ องตรวจสอบคุณภาพเครื* องมือ
4.2 x 9.8
K
ห้ องเก็บเครื* องมือและอุปกรณ์
4.9 x 10.2
L
พื 'นที*จดั ประชุม
6.4 x 8.8
M
โรงซ่อมบํารุง
4.8 x 12.5
N
ห้ องคัมบัง
4.0 x 10.5
O
ห้ องไคเซ็น
4.2 x 16.7
ทังหมด
'
พื 'นที* ที*เกี* ยวข้ องกับการผลิตชุดบังคับ
เลี 'ยวล้ อหน้ ารุ่น 4x4 และ 2x4

พื 'นที*
(ตร.ม)
53.44
36.96
170.17
24.64
163.80
104.41
40.96
52.80
41.16
48.98
56.32
60.00
42.00
70.14
912.34
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4.3 การนําข้ อมลพื
ู น ฐานมาทําแผนภมิู กระบวนการ (Process chart)
การทําแผนภูมิกระบวนการ (Process chart) ใช้ ในการบันทึกข้ อมูลได้ อย่างละเอียด
ครบถ้ วนผ่ า นทางสั ญ ลั ก ษณ์ คํ า บรรยายและลายเส้ น เพื* อ บอกรายละเอี ย ดของขั น' ตอน
กระบวนการผลิ ต ทํ า ให้ ส ามารถวิ เ คราะห์ ก ระบวนการผลิ ต ได้ อ ย่ า งถูก ต้ อ งตัง' แต่ ต้ น จนจบ
กระบวนการผลิต ซึง* จะนําไปสูก่ ารพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทํางานให้ ดีขึ 'น โดยแบ่งออกเป็ น
4.3.1 แผนภูมิกระบวนการผลิต (Operation process chart)
ผู้วิจยั ได้ นําขันตอนการผลิ
'
ตที*ได้ แจกแจงรายละเอียดไว้ ในหัวข้ อ 4.2.2 มาแสดงในรู ปแบบ
ของแผนภูมิกระบวนการผลิต (Operation Process Chart) ดังรู ปที* 19 โดยเป็ นการแสดงขันตอน
'
การผลิต ตังแต่
' รับวัตถุดิบเคลื* อนเข้ าสู่สายการผลิตจนเสร็ จสิ 'นเป็ นผลิตภัณฑ์ และมี การบันทึก
ขันตอนการปฏิ
'
บตั งิ านต่างๆ ที*ต้องดําเนินการบนวัตถุนนั ' แบ่งเป็ นแต่ละหน่วยงานที*เกี*ยวข้ องอย่าง
ชัดเจน เรี ยงตามลําดับขันตอนการทํ
'
างาน ทําให้ เห็นภาพรวมและสามารถเข้ าใจกระบวนการผลิต
ได้ อย่างถูกต้ อง
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รับวัตถุดิบจากรถขนส่ง

นําวัตถุดิบวางลงบนจุดรับของ

คัดแยกวัตถุดิบ

วัตถุดิบขนาดใหญ่ /เล็ก

วัตถุดิบ ขนาดเล็ก

วัตถุดิบขนาดใหญ่

ส่ง เข้ าจุดสต็อก

ส่ง เข้ าจุดสต็อก

วัตถุดิบขนาดใหญ่

วัตถุดิบขนาดเล็ก

จัดข้ างสายการผลิต

จัดเข้ าชัน
'

แยกตามชนิดชินส่
' วน

แยกตามชนิดชินส่
' วน

ทําการผลิต
ชุดบัง คับเลียวล้
'
อหน้ ารุ่น 4x4,2x4

จัดเก็ บเข้ าพาเลท

บรรจุหีบห่อ

ผลิตภัณ ฑ์สําเร็ จรูป
จัดเก็ บเข้ าคลัง สินค้ า

นําผลิตภัณ ฑ์
สําเร็ จรูปขึนรถขนส่
'
ง

รูปที* 19 แผนภูมิกระบวนการผลิตชุดบังคับเลี 'ยวล้ อหน้ ารุ่น 4x4 และ 2x4
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4.3.2 แผนภูมิกระบวนการไหล (Flow process chart)
แผนภูมินี 'ใช้ วิเคราะห์ขนตอนการไหลของวั
ั'
ตถุดบิ และผลิตภัณฑ์ เริ* มจากการทํางานบนตัว
ผลิตภัณฑ์ตงแต่
ั ' ชิ 'นส่วนวัตถุดิบ เข้ าสู่สายการผลิตจนประกอบเสร็ จเป็ นผลิตภัณฑ์ ซึ*งจะทําการ
วิเคราะห์จากจุดเริ* มต้ นของการไหล บันทึกงานตามที*เกิดขึ 'นจริ ง โดยใช้ สญ
ั ลักษณ์กํากับกิจกรรมที*
เกิดขึ 'นอย่างละเอียดทุกขันตอน
'
พร้ อมทังอธิ
' บายลักษณะงานที*เกิดขึ 'นและสรุปลงในตาราง
จากรูปที* 19 แผนภูมิกระบวนการผลิตจะแสดงให้ เห็นว่า วัตถุดบิ มีเส้ นทางการขนย้ ายแบ่ง
ออกเป็ น 2 ส่วนหลักๆ ได้ แก่วตั ถุดิบที*มีขนาดใหญ่ และวัตถุดิบที*มีขนาดเล็ก ซึ*งเส้ นทาง อุปกรณ์
และพาหนะที*ใช้ ในการขนย้ าย ตลอดจนพื 'นที*จดั เก็บจะมีลกั ษณะแตกต่างกันออกไป ดังนันจึ
' งต้ อง
แยกแผนภูมิกระบวนการไหลของวัตถุดบิ ทัง' 2 ประเภทดังแสดงในรูปที* 20 และรูปที* 21
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ระยะทาง (เมตร)
เวลา (วินาที)

ปั จจุบนั
ครัง
12
6
2
1
313.3
460.8

ปรับปรุ ง
ครัง

แผนภูมิการไหลของกระบวนการผลิ ต
กิจกรรม
แผนก
หมายเลขแผนภูมิ
เขียนโดย
วันที+
ประเภทผัง

ผลต่าง
ครัง

ระยะทาง (เมตร) เวลา (วินาที)

สัญลักษณ์

การผลิตชินส่วนชุดบังคับเลียวล้อหน้ารุ น่ 4x4,2x4
ผลิต
1
นางสาวมนสุ ภี เวทีกลู
2/10/2011
การขนส่งวัตถุดิบขนาดใหญ่
แบบคน
แบบวัสดุ
คําอธิ บายการทํางาน

ใช้รถโฟลค์ลิฟท์ Unload วัตถุดิบลงตรงจุดรับของ
25.9

37.0

ขนย้ายวัตถุดิบขนาดใหญ่ไปยังบริ เวณจุดสต็อกวัตถุดิบขนาดใหญ่
ใช้รถโฟลค์ลิฟท์ loading วัตถุดิบเก็บเข้าจุดสต็อกวัตถุดิบขนาดใหญ่
รอจนกระทัง+ มีการเรี ยกใช้วตั ถุดิบ
ใช้รถ E-car รับวัตถุดิบขนาดใหญ่

109.5

156.4

ขนย้ายวัตถุดิบขนาดใหญ่ไปจัดตามชนิ ดข้างสายการผลิต
ใช้คนเข็น Dolly วัตถุดิบขนาดใหญ่จดั ตามชนิ ด
รอจนกระทัง+ มีการเรี ยกใช้วตั ถุดิบขนาดใหญ่
ใช้คนเข็น Dolly วัตถุดิบขนาดใหญ่จากข้างสายการผลิต

4.5

29.8

ขนย้ายวัตถุดิบขนาดใหญ่จากข้างสายการผลิตไปจัดส่งเข้าสายการผลิต
จัดวัตถุดิบขนาดใหญ่เข้าสายการผลิตชุดบังคับเลียวล้อหน้า
ทําการผลิตสายการผลิตชุดบังคับเลียวล้อหน้า
ทําการจัดผลิตภัณฑ์สําเร็ จรู ปขึนพาเลท
ใช้รถ E-car รับผลิตภัณฑ์สําเร็ จรู ปจากสายการผลิต

58.4

83.4

ขนย้ายผลิตภัณฑ์สําเร็ จรู ปไปบรรจุหีบห่อ
นําผลิตภัณฑ์สําเร็ จรู ปบรรจุหีบห่อ

103

147.1

ขนย้ายผลิตภัณฑ์สําเร็ จรู ปที+บรรจุหีบห่อไปจัดส่งยังจุดจัดเก็บคลังสิ นค้า
ผลิตภัณฑ์สําเร็ จรู ปถูกจัดเก็บในคลังสิ นค้า
จัดเก็บผลิตภัณฑ์สําเร็ จรู ปบริ เวณจุดจัดเก็บคลังสิ นค้า

12

7.1

313.3

460.8

ขนย้ายผลิตภัณฑ์สําเร็ จรู ปจากคลังสิ นค้าไปจัดส่งยังจุดส่งของ
ใช้รถโฟลค์ลิฟท์ loading ใส่รถส่งของ
12

6

0

2

1

รูปที* 20 แผนภูมิกระบวนการไหลของวัตถุดิบขนาดใหญ่
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แผนภูมิการไหลของกระบวนการผลิ ต

ระยะทาง (เมตร)
เวลา (วินาที)

ปั จจุบนั
ครัง
12
6
2
1
321.6
449.2

ปรับปรุ ง
ครัง

ผลต่าง
ครัง

ระยะทาง (เมตร) เวลา (วินาที)

กิจกรรม
แผนก
หมายเลขแผนภูมิ
เขียนโดย
วันที+
ประเภทผัง

การผลิตชินส่วนชุดบังคับเลียวล้อหน้ารุ น่ 4x4,2x4
ผลิต
2
นางสาวมนสุ ภี เวทีกลู
2/10/2011
การขนส่งวัตถุดิบขนาดเล็ก
แบบคน
แบบวัสดุ

สัญลักษณ์

คําอธิ บายการทํางาน
ใช้รถโฟลค์ลิฟท์ Unload วัตถุดิบลงตรงจุดรับของ

39.1

55.8

ขนย้ายวัตถุดิบขนาดเล็กไปยังบริ เวณจุดสต็อกวัตถุดิบขนาดเล็ก
ใช้รถโฟลค์ลิฟท์ loading วัตถุดิบเก็บเข้าจุดสต็อกวัตถุดิบขนาดเล็ก
รอจนกระทัง+ มีการเรี ยกใช้วตั ถุดิบ
ใช้รถ E-car รับวัตถุดิบขนาดเล็ก

7.5

10.7

ขนย้ายวัตถุดิบขนาดเล็กไปจัดเก็บเข้าชันเพื+อแยกตามชนิ ด
จัดเก็บวัตถุดิบขนาดเล็กตามชนิ ด
รอจนกระทัง+ มีการเรี ยกใช้วตั ถุดิบขนาดเล็ก
ใช้รถ E-car รับวัตถุดิบขนาดเล็กจากชัน

101.6

145.1

ขนย้ายวัตถุดิบขนาดเล็กจากชันไปจัดส่งเข้าสายการผลิต
จัดวัตถุดิบขนาดเล็กเข้าสายการผลิตชุดบังคับเลียวล้อหน้า
ทําการผลิตสายการผลิตชุดบังคับเลียวล้อหน้า
ทําการจัดผลิตภัณฑ์สําเร็ จรู ปขึนพาเลท
ใช้รถ E-car รับผลิตภัณฑ์สําเร็ จรู ปจากสายการผลิต

58.4

83.4

ขนย้ายผลิตภัณฑ์สําเร็ จรู ปไปบรรจุหีบห่อ
นําผลิตภัณฑ์สําเร็ จรู ปบรรจุหีบห่อ

103

147.1

ขนย้ายผลิตภัณฑ์สําเร็ จรู ปที+บรรจุหีบห่อไปจัดส่งยังจุดจัดเก็บคลังสิ นค้า
ผลิตภัณฑ์สําเร็ จรู ปถูกจัดเก็บในคลังสิ นค้า
จัดเก็บผลิตภัณฑ์สําเร็ จรู ปบริ เวณจุดจัดเก็บคลังสิ นค้า
ขนย้ายผลิตภัณฑ์สําเร็ จรู ปจากคลังสิ นค้าไปจัดส่งยังจุดส่งของ
ใช้รถโฟลค์ลิฟท์ loading ใส่รถส่งของ

12

7.1

321.6

449.2

12

6

0

2

1

รูปที* 21 แผนภูมิกระบวนการไหลของวัตถุดิบขนาดเล็ก
หมายเหตุ

:
:
:

รถโฟล์คลิฟท์ ใช้ เวลาวิ*ง 0.7 เมตรต่อวินาที
รถขนย้ ายแบบลากใช้ เวลาวิ*ง 0.7 เมตรต่อวินาที
คนใช้ เวลาเข็น Dolly 0.15 เมตรต่อวินาที
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4.3.3 แผนภูมิจาก-ไป (From-to chart)
การศึกษาวิเคราะห์ ด้วยแผนภูมิจาก-ไป จําเป็ นต้ องใช้ การวิเคราะห์ จํานวนเที* ยวในการ
เคลื*อนย้ ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ หรื อปริ มาณวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที*ต้องทําการเคลื*อนย้ ายใน
การเพิ*มกําลังการผลิต เพื*อใช้ ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ของแต่ละหน่วยงาน ซึ*งกรณีศกึ ษาจะ
ใช้ ข้อมูลการสัง* ผลิตจากแผนกวางแผนการผลิตตังแต่
' ปี พ.ศ. 2554 - 2556 โดยแสดงรายละเอียด
ดังตารางที* 9

ตําแหน่งเริ+ มต้นของการขนย้าย
บริ เวณจุดรับวัตถุดิบ
บริ เวณจุดสต๊อกวัตถุดิบขนาดใหญ่
บริ เวณจุดรับวัตถุดิบ
บริ เวณจุดสต๊อกวัตถุดิบขนาดเล็ก
บริ เวณจุดเก็บวัตถุดิบขนาดใหญ่แยกตามชนิดข้างสายการผลิต
บริ เวณชันเก็บแยกตามชนิ ดชิ นส่วนของวัตถุดิบขนาดเล็ก
บริ เวณสายการผลิตชุดบังคับล้อเลียวหน้ารุ่น 4x4,2x4
บริ เวณบรรจุหีบห่อ
บริ เวณคลังสิ นค้า

ปริ มาณการขนย้ายต่อวัน ชนิดของอุปกรณ์ขนย้าย หน่วยการขนย้าย ปริ มาณการขนย้ายต่อเที+ยว
960
รถโฟล์คลิพท์
กล่อง
50
960
รถขนย้ายแบบลาก
กล่อง
30
698
รถโฟล์คลิพท์
กล่อง
50
698
รถขนย้ายแบบลาก
กล่อง
30
960
รถเข็น
กล่อง
6
698
รถขนย้ายแบบลาก
กล่อง
30
160
รถขนย้ายแบบลาก
พาเลท
2
160
รถโฟล์คลิพท์
พาเลท
2
160
รถโฟล์คลิพท์
พาเลท
2

ตารางที* 9 ปริ มาณและจํานวนเที*ยวในการเคลื*อนย้ ายวัตถุดบิ และผลิตภัณฑ์

ปลายทางของการขนย้าย
บริ เวณจุดสต๊อกวัตถุดิบขนาดใหญ่
บริ เวณจุดเก็บวัตถุดิบขนาดใหญ่แยกตามชนิดข้างสายการผลิต
บริ เวณจุดสต๊อกวัตถุดิบขนาดเล็ก
บริ เวณชันเก็บแยกตามชนิดชินส่วนของวัตถุดิบขนาดเล็ก
บริ เวณสายการผลิตชุดบังคับล้อเลียวหน้ารุ่ น 4x4,2x4
บริ เวณสายการผลิตชุดบังคับล้อเลียวหน้ารุ่น 4x4,2x4
บริ เวณบรรจุหีบห่อ
บริ เวณคลังสิ นค้า
บริ เวณจุดส่งของ

ความถี+ของการขนย้าย (เที+ยว/วัน)
19
32
14
23
160
23
80
80
80

ความถี+ของการขนย้าย (เที+ยว/วัน)
18
64
18
32
46
20
138
80
80
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บริ เวณจุดรับวัตถุดิบและส่งผลิตภัณฑ์สําเร็ จรู ป
บริ เวณจุดสต๊อกวัตถุดิบขนาดใหญ่
บริ เวณจุดเก็บวัตถุดิบขนาดใหญ่แยกตามชนิ ดข้างสายการผลิต
บริ เวณจุดสต๊อกวัตถุดิบขนาดเล็ก
บริ เวณชันเก็บแยกตามชนิ ดชินส่วนของวัตถุดิบขนาดเล็ก
บริ เวณสายการผลิตชุดบังคับล้อเลียวหน้ารุ น่ 4x4,2x4
บริ เวณบรรจุหีบห่อ
บริ เวณคลังสิ นค้า
บริ เวณจุดส่งของ

D
14

บริเ วณจุดส ่งของ

C

บริเ วณคลงั สิน ค้า

B
19

บริเ วณบรรจุห ีบห ่อ

A

บริเ วณสายการผลิตช ดุ บงั คับล ้อเลียวหน้ารุน่ 4x4,2x4

code
A
B
C
D
E
F
G
H
I

บริเ วณช นั เก ็บแยกตามชนิดช นิ สว่ นของว ัตถุดบิ ขนาดเล็ก

From - To

บริเ วณจุดสต๊อกว ัตถุดบิ ขนาดเล็ก

บริเ วณจุดรับว ัตถุดบิ และส ่งผลิตภ ณั ฑ ์สําเร็จรูป
บริเ วณจุดสต๊อกว ัตถุดบิ ขนาดใหญ ่
บริเ วณจุดเกบ็ วตั ถุดบิ ขนาดใหญ ่แยกตามชนิดขา้ งสายการผลิต

จากตารางที* 9 ทําการวิเคราะห์ข้อมูลในรู ปแผนภูมิจาก – ไป ดังรู ปที* 22 เพื*อแสดงข้ อมูล
การไหลของวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์จากบริ เวณหน่วยงานหนึ*งไปยังอีกหน่วยงานหนึ*ง โดยข้ อมูลที*
ได้ จะแสดงจํานวนเที*ยวของการขนย้ ายต่อวัน ซึ*งข้ อมูลดังกล่าวจะนํามาใช้ วิเคราะห์ความสัมพันธ์
ของแต่ละหน่วยงาน

E

F

G

H

I

32
160
23

23
80
80

รอบการไหลของวัสดุ (เที+ยวต่อวัน)

Total
33
32
160
23
23
80
80
80
80
0
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รูปที* 22 แผนภูมิจาก – ไปของวัตถุดบิ และผลิตภัณฑ์
ผู้วิจยั ทําการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่ารอบการไหลของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์จากบริ เวณจุด
เก็บสต๊ อกข้ างสายการผลิตไปยังบริ เวณสายการผลิตชุดบังคับเลี 'ยวล้ อหน้ ารุ่ น 4x4, 2x4 มีจํานวน
มากที* สุด คือ 160 เที* ยวต่อวัน ดังนัน' การจัดวางตํ าแหน่งต้ องอยู่ใกล้ กัน รองลงมาคือบริ เวณ
สายการผลิตชุดบังคับเลี 'ยวล้ อหน้ ารุ่ น 4x4, 2x4 ไปยังบริ เวณบรรจุหีบห่อมีจํานวน 80 เที*ยวต่อวัน
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เช่นเดียวกันกับบริ เวณบรรจุหีบห่อไปยังบริ เวณคลังสินค้ ามีจํานวน 80 เที*ยวต่อวัน และคลังสินค้ า
ไปยังจุดส่งผลิตภัณฑ์จํานวน 80 เที*ยวต่อวัน ตามลําดับ
4.4 การวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ของหน่ วยผลิตและหน่ วยสนับสนุนการผลิต
ผู้วิ จัย ทํ า การวิ เ คราะห์ ค วามสัม พัน ธ์ จ ากข้ อ มูล เชิ ง ปริ ม าณและเชิ ง คุณ ภาพ เพื* อ หา
ตําแหน่งที*ตงของหน่
ั'
วยงานหรื อกิจกรรมต่างๆ 2 หน่วยงาน คือ หน่วยผลิตและหน่วยสนับสนุนการ
ผลิ ต สํ าหรั บหน่วยผลิ ต คื อหน่วยที* จํ าเป็ นต้ องมี วัตถุดิบไหลผ่านจนกลายเป็ นผลิ ตภัณ ฑ์ เช่น
บริ เวณจุดรับวัตถุดบิ บริ เวณจุดสต็อกวัตถุดิบขนาดใหญ่และบริ เวณบรรจุหีบห่อ เป็ นต้ น ส่วนมาก
จะให้ ข้อมูลการไหลของวัสดุออกมาในรู ปของความหนาแน่นของการไหลเป็ นข้ อมูลเชิงปริ มาณ
ส่วนหน่วยสนับสนุนการผลิ ต คื อหน่วยที* ทําให้ การผลิ ตเป็ นไปด้ วยความสมบูรณ์ ราบรื* น เช่น
โรงซ่อมบํารุ ง ห้ องไคเซ็น และห้ องคัมบัง เป็ นต้ น จะใช้ ข้อมูลเชิงคุณภาพ ซึ*งเป็ นการใช้ เหตุผลใน
การกําหนดระดับความสัมพันธ์ที*ระดับความสัมพันธ์กนั มากหรื อน้ อย
4.4.1 การเขียนแผนภาพความสัมพันธ์เป็ นคู่
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ เป็ นคู่ของแต่ละหน่วยงาน เพื*อให้ เกิดความสะดวกในการจัด
วางตําแหน่งของหน่วยงานให้ มีความเหมาะสม และการเกิดการไหลที* มีประสิทธิ ภาพมากที* สุด
โดยการนําพื 'นที*ตา่ งๆ มาพิจารณาเปรี ยบเทียบกันเป็ นคูๆ่ ว่ามีความสัมพันธ์ มากน้ อยเพียงใด ซึ*ง
จะช่วยให้ การกํ าหนดพิกดั ที*ตงได้
ั ' อย่างมีความเหมาะสม โดยเกณฑ์การให้ คะแนนถูกกําหนดเป็ น
สัญลักษณ์และสัมพันธ์กบั จํานวนเที*ยวการขนย้ ายวัสดุระหว่างหน่วยงาน ดังตารางที* 10
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ตารางที* 10 สัญลักษณ์ของเกณฑ์การให้ คะแนนสัมพันธ์ กบั จํานวนเที*ยวการขนย้ ายวัสดุระหว่าง
หน่วยงาน
ระดับความสัมพันธ์
ชื*อ
ความหมาย
จํานวนเที*ยว/วัน
A
Absolutely
มีความสัมพันธ์มากที*สดุ
≥80
necessary
E
Especially important มี ค วามสั ม พั น ธ์ มากเป็ น
≥20
พิเศษ
I
Important
มีความสัมพันธ์มาก
>0
O
Ordinary
มีความสัมพันธ์แบบธรรมดา
หรื อน้ อย
U
Unimportant
มีความสัมพันธ์น้อยที*สดุ
จากการศึกษาข้ อมูลจํานวนเที*ยวและปริ มาณการไหลของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ในตาราง
ที* 9 สามารถนํามาใช้ แสดงเปรี ยบเทียบระดับความสัมพันธ์ ในแต่ละหน่วยงาน เฉพาะหน่วยงาน
ผลิตตามจํานวนเที*ยวได้ ดงั ตารางที* 11
ตารางที* 11 ระดับความสัมพันธ์ ของจํานวนเที*ยวการไหลของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ระหว่างแต่ละ
หน่วยงานผลิตเป็ นคู่
คูข่ องหน่วยงาน
ระดับความสัมพันธ์
จํานวนเที*ยว/วัน
C-F
A
160
F-G
A
80
G-H
A
80
H-I
A
80
B-C
E
32
D-E
E
23
E-F
E
23
A-B
I
19
A-D
I
14
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จากนัน' ทํ า การวิ เ คราะห์ ความสัม พัน ธ์ ร่ว มกับ หน่ว ยสนับ สนุน การผลิ ต อื* น ๆ เพื* อปรั บ
ความสัมพันธ์ ใ ห้ เ หมาะสม โดยพิจ ารณาด้ านอื* นๆ เพิ* มเติม เช่น การใช้ อุปกรณ์ ขนย้ าย ความ
สะดวก การใช้ แรงงานคนร่ วมกัน ซึ*งเกณฑ์การให้ คะแนนถูกกําหนดโดยเหตุผลเชิงคุณภาพตาม
ความเหมาะสมของผู้วางผังโรงงานเป็ นหลัก ดังตารางที* 12
ตารางที* 12 ปั จจัยเชิงคุณภาพ
รหัส
กิจกรรม
1
การไหลของวัสดุ
2

ใช้ อปุ กรณ์ร่วมกัน

3
4

ง่ายต่อการขนย้ าย
ความสะดวก

5

ใช้ คนงานร่วมกัน

ความหมาย
มีการไหลของวัสดุในพื 'นที*หรื อเคลื*อนย้ ายแบบสัมพันธ์
กัน
มี ก ารใช้ งานอุ ป กรณ์ เครื* อ งมื อ เครื* อ งจั ก รร่ ว มกั น
ระหว่างแผนกและสายการผลิตอื*น
มีการใช้ พาหนะขนย้ ายวัตถุดบิ และผลิตภัณฑ์ร่วมกัน
มีความสะดวกต่อการทํางานของผู้ปฎิบตั ิงานในการใช้
ข้ อมูลและประสานงานระหว่างหน่วยงาน
มีการใช้ แรงงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน

หลังจากวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ของทุกหน่วยงานตามข้ อมูลเชิงปริ มาณและคุณภาพแล้ ว
จึงนํามาเขียนเป็ นแผนภูมิความสัมพันธ์ (Relationship chart) ได้ ดงั รูปที* 23

บริ เวณจุดรับวัตถุดิบ
บริ เวณจุดสต๊อกวัตถุดิบขนาดใหญ่
บริ เวณจุดเก็บวัตถุดิบขนาดใหญ่แยกตามชนิ ดข้างสายการผลิต
บริ เวณจุดสต๊อกวัตถุดิบขนาดเล็ก
บริ เวณชันเก็บแยกตามชนิ ดชินส่วนของวัตถุดิบขนาดเล็ก
บริ เวณสายการผลิตชุดบังคับล้อเลียวหน้ารุ น่ 4x4,2x4
บริ เวณบรรจุหีบห่อ
บริ เวณคลังสิ นค้า
จุดส่งของ
ห้องตรวจสอบคุณภาพเครื+ องมือ
ห้องเก็บเครื+ องมือและอุปกรณ์
พืนที+จดั ประชุม
โรงซ่อมบํารุ ง
ห้องคันบัง
ห้องไคเซ็น

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O

โรงงาน : โรงงานผลิตชินส่วน unit shop
 ชินงาน : ชุดบังคับเลียวล ้อหน ้า
ชือ
ผู ้สร ้างแผนภูม ิ : นางสาว มนสุภเี วทีกูล
วันที 20/12/12

แผนภูมค
ิ วามสัมพ ันธ์ (Relationship Chart)

U

U

U

O
2
U

1
I
1
E
1
O
3
E
1
E
1
A
1
A
1
A
1
U

O
2

O
2
U

U

U

O
3
O
3
U

2
O
3
O
3
O
3
O
2
U

U

U

U

U

O
4
U

O
4
U

3
I
1
O
3
A
1
U

O
2

U

O
4
O
4
O
4
U

U

U

O
3
U

4
U

O
4
O
2

O
4
O
4
U

U

U

U

U

5
U

U

U

U

U

U

U

U

U

6
U

U

O
4
U

U

U

U

U

7
U

U

U

U

U

U

8
O
2
U

U

U

U

U

U

9
U

O
4
U

U

U

10
U

O
4
U

U

11
U

O
4
U

12
U

13
O
4
U

14
U

15
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รูปที* 23 แผนภูมิความสัมพันธ์ในแต่ละหน่วยงาน

4.4.2 การเขียนแผนภาพความสัมพันธ์ของเนื 'อที*
จากแผนภูมิ ความสัม พันธ์ เ ป็ นคู่ๆ ของแต่ล ะหน่วยงาน นํ ามาพิ จ ารณาสร้ างลักษณะ
รูปแบบผังของหน่วยงานได้ โดยไม่คํานึงถึงข้ อจํากัด ด้ วยการเขียนแผนภาพความสัมพันธ์ ของเนื 'อ
ที* (Relationship Diagram) ได้ ดงั รู ปที* 24 โดยหลักการเขียนจะเริ* มจากคูข่ องหน่วยงานที*มีระดับ
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ความสัมพันธ์ มากที*สุดจนครบทุกคู่ จากนันจะเขี
'
ยนคู่ของหน่วยงานที*มีระดับความสัมพันธ์ มาก
เป็ นพิเศษ ความสัมพันธ์มาก และความสัมพันธ์แบบธรรมดาหรื อน้ อย ตามลําดับ
D

A

E
M
F

N

B

C

K

O

G
I

H

J
L

ความสัมพันธ์

ระดับความสัมพันธ์

A

ความสัมพันธ์ มากที+สุด

E

ความสัมพันธ์ มากเป็ นพิเศษ

I

ความสัมพันธ์ มาก

O

มีความสัมพันธ์ แบบธรรมดาหรื อน้อย

U

มีความสัมพันธ์ น้อยที+สุด

สัญลักษณ์

รูปที* 24 แผนภาพความสัมพันธ์ของเนื 'อที* (relationship diagram)
4.5 การคํานวณหาพืน ทีท ีต้องการ
ขันตอนนี
'
'จะทําการคํานวณพื 'นที*เพิ*มเติมที*เกิดจากการขยายตัวของสายการผลิตใหม่ของ
ชุดบังคับเลี 'ยวล้ อหน้ ารุ่ น 4x4 และ 2x4 เนื*องจากชนิดของเครื* องจักรเป็ นแบบสัง* ผลิต การกําหนด
ขนาดของพื 'นที*ที*ต้องการสําหรับอุปกรณ์และเครื* องจักร รวมทังพื
' 'นที*การทํางานจึงมีขนาดใกล้ เคียง
กับสายการผลิตเดิม แต่อาจจะมีการปรับเปลี*ยนตามความเหมาะสม
1) การวิเคราะห์พื 'นที*อาคารสําหรับติดตังสายการผลิ
'
ตใหม่
ผู้วิจยั ทําการวิเคราะห์พื 'นที*ของเครื* องจักรที*ใช้ ตดิ ตังสํ
' าหรับการผลิต และพื 'นที*การ
ทํางานของพนักงานในสายการผลิต ดังตารางที* 13 โดยแบ่งออกเป็ น
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1.1) พื น' ที* ของเครื* องจักรที* ใ ช้ ติดตัง' สํ าหรั บการผลิต พิจารณาสัดส่วนพื น' ที* ของ
เครื* องจักรแต่ละประเภท โดยการนําข้ อมูลขนาดของพื 'นที*จากผังเครื* องจักรการ
ผลิ ตของสายการผลิตใหม่จากผู้ผ ลิ ต นํ ามาทํ าการคํ านวณหาพื น' ที* ที*ติดตังใน
'
แนวราบ ความกว้ าง x ความยาว กําหนดเป็ นขนาดของพื 'นที*ที*ต้องการ
1.2) พื น' ที* การทํ า งานสํ า หรั บพนักงานสายการผลิ ต คื อ พื น' ที* ใ นการทํ า งาน
เคลื*อนย้ ายงานเข้ าหรื อออกจากจุดปฏิบตั ิงาน โดยระยะการทํางานอาศัยขนาด
จากพื 'นที*การปฏิบตั ิงานแบบยืนทํางานเป็ นหลัก ซึ*งข้ อมูลการศึกษาการทํางาน
คิดจากขนาดด้ านกว้ างด้ านหน้ าของเครื* องจักร x ระยะการเคลื* อนที* ระหว่าง
ด้ านข้ างเข้ า-ออกจากจุดปฏิบตั ิงาน โดยยึดจากมาตรฐานทางการยศาสตร์ การ
ทํางานจากบริ ษัทแม่ และมาตรฐานระบบการจัดการด้ านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย หรื อมอก. 18001
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ตารางที* 13 พื น' ที* สํ า หรั บ การติ ด ตั ง' เครื* อ งจั ก รและพื น' ที* ก ารทํ า งานของพนั ก งานสํ า หรั บ
สายการผลิตใหม่
ชนิดของ
เครื* องจักร

จํานวน

ความกว้ าง
เครื* องจักร
(เมตร)

เครื* องจักร a

1

1.25

ความยาว
เครื* องจักร
(เมตร)
1.48

1

1.03

1.53

1.58

1.78

3.36

1

1.24

1.34

1.67

1.62

3.29

1

1.38

1.69

2.34

1.32

3.66

1
1

1.11
0.90

1.2
1.63

1.34
1.47

1.56
1.36

2.90
2.83

1

0.88

1.79

1.58

1.43

3.01

1
1
3
1
1

0.70
1.05
1.20
0.95
0.86

2.38
1.36
1.36
1.56
1.50

1.67
1.43
1.64
1.49
1.29

1.57
1.57
1.54
1.48
1.26

3.24
3.00
3.18
2.97
2.55
37.30

เครื* องจักร b
เครื* องจักร c
เครื* องจักร d
เครื* องจักร e
เครื* องจักร f
จิก g
จิก h
จิก i
จิก j
จิก k
จิก l
รวม

พื 'นที*สําหรับ พื 'นที*การ พื 'นที*รวม
เครื* องจักร ทํางาน
(ตร.ม)
(ตร.ม)
(ตร.ม)
1.86
1.45
3.31
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2) การวิเคราะห์พื 'นที*อาคารสําหรับอุปกรณ์การผลิตที*ใช้ กบั เครื* องจักร ดังตารางที* 14
ตารางที* 14 พื 'นที*ที*ต้องการสําหรับอุปกรณ์การผลิตที*ใช้ กบั เครื* องจักร
พื 'นที*ตอ่ หนวย
พื 'นที*ที*ต้องการ
รายการอุปกรณ์
จํานวน
(ตร.ม)
(ตร.ม)
Flow rack part & Picking Sensor
8
0.30
2.40
Stand Flow & Inspection
3
0.50
1.50
Nut runner & controller
3
0.50
1.50
Andon board
1
0.30
0.30
Auto cut masking tape
2
0.30
0.60
Zebra label & program
1
0.30
0.30
รวม
6.60
3) การวิเคราะห์พื 'นที*อาคารสําหรับอุปกรณ์ ที*ใช้ ในการจัดเก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ใน
สายการผลิต
พื 'นที*สําหรับการจัดวางจัดเก็บในสายการผลิตเป็ นสิ*งสําคัญ ดังนันความต้
'
องการ
พื น' ที* สํ า หรั บ อุป กรณ์ การจัด เก็ บ จะคํ านวณจากอุป กรณ์ ที* ต้ องการ ขนาดและจํ านวน
อุปกรณ์นนๆ
ั ' ดังตารางที* 15
ตารางที* 15 พื 'นที*ที*ต้องการสําหรับสําหรับอุปกรณ์ที*ใช้ จดั เก็บในสายการผลิต
พื 'นที*ตอ่ หนวย
พื 'นที*ที*ต้องการ
รายการอุปกรณ์
จํานวน
(ตร.ม)
(ตร.ม)
Tray assy Fr. Axle
120
0.30
36.00
Pallet assy for finish good
12
1.00
12.00
Pallet shooter
1
2.00
2.00
รวม
50.00

69
เมื*อนําพื 'นที*ที*ต้องการจากการวิเคราะห์และคํานวณเบื 'องต้ น ประกอบด้ วยพื 'นที*
สําหรับเครื* องจักร อุปกรณ์ การผลิตที* ใช้ กับเครื* องจักร และอุปกรณ์ การผลิตที* ใช้ จดั เก็ บ
และขนย้ ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ในสายการผลิตมารวมกัน สามารถสรุ ปพื 'นที*ที*ต้องการ
สําหรับการติดตังสายการผลิ
'
ตใหม่ได้ ดังตารางที* 16
ตารางที* 16 พื 'นที*ที*ต้องการสําหรับสายการผลิตใหม่
ประเภทที*ต้องการ

พื 'นที*ที*ต้องการ (ตร.ม)

เปอร์ เซ็นต์ของพื 'นที*ที*
ต้ องการ

37.30

40%

6.60

7%

50.00

53%

93.9

100%

พื 'นที*อาคารสําหรับติดตัง'
สายการผลิตใหม่
พื 'นที*อาคารสําหรับอุปกรณ์การ
ผลิตที*ใช้ กบั เครื* องจักร
พื 'นที*ของอุปกรณ์ที*ใช้ จดั เก็บใน
สายการผลิต
รวม

ดังนันจะได้
'
พื 'นที*ที*ต้องการเพิ*มเพื*อรองรับการติดตังสายการผลิ
'
ตใหม่ จากนันจะ
'
นํามาพิจารณาร่ วมกับพื 'นที*ของสายการผลิตปั จจุบนั โดยแยกตามบริ เวณ ทําให้ ทราบเนื 'อ
ที*ที*ต้องการทังหมดในการขยายกํ
'
าลังการผลิต ดังตารางที* 17
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ตารางที* 17 พื 'นที*ทงหมดของสายการผลิ
ั'
ตชุดบังคับเลี 'ยวล้ อหน้ ารุ่ น 4x4 และ 2x4 ทังสายการผลิ
'
ต
ปั จจุบนั และสายการผลิตที*ทําการติดตังเพิ
' *มขึ 'น
รหัสแทน
พื 'นที*
พื 'นที*
พื 'นที*ที*
พื 'นที*
อัตราการ
พื 'นที*
ปั จจุบนั
ต้ องการ
ทังหมด
'
ขยายตัว
(ตร.ม)
ขยายตัว
(ตร.ม)
(%)
(ตร.ม)
A
บริ เวณจุดรับวัตถุดบิ
53.44
0
B
บริ เวณจุดสต๊ อกวัตถุดบิ
36.96
0
ขนาดใหญ่
C
บริ เวณจุดเก็บวัตถุดบิ ขนาด 170.17
0
ใหญ่แยกตามชนิดข้ าง
สายการผลิต
D
บริ เวณจุดสต๊ อกวัตถุดบิ
24.64
0
ขนาดเล็ก
E
บริ เวณชันเก็
' บแยกตามชนิด 163.80
0
ชิ 'นส่วนของวัตถุดบิ ขนาด
เล็ก
F
บริ เวณสายการผลิตชุด
104.41
93.90
198.31
189%
บังคับเลี 'ยวล้ อหน้ ารุ่น 4x4
และ 2x4
G
บริ เวณบรรจุหีบห่อ
40.96
0
H
บริ เวณคลังสินค้ า
52.80
0
I
จุดส่งผลิตภัณฑ์
53.44
100%
J
ห้ องตรวจสอบคุณภาพ
41.16
0
เครื* องมือ
K
ห้ องเก็บเครื* องมือและ
48.98
0
อุปกรณ์
L
พื 'นที*จดั ประชุม
56.32
0
M
โรงซ่อมบํารุง
60.00
0
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รหัสแทน
พื 'นที*

N
O
หมายเหตุ

พื 'นที*

ห้ องคันบัง
ห้ องไคเซ็น

พื 'นที*
ปั จจุบนั
(ตร.ม)
42.00
70.14

พื 'นที*ที*
ต้ องการ
ขยายตัว
(ตร.ม)
-

พื 'นที*
ทังหมด
'
(ตร.ม)

อัตราการ
ขยายตัว
(%)

-

0
0

:
กรณี จดุ ส่งผลิตภัณฑ์ พื 'นที*ที*ใช้ งานจะถูกแยกออกมาจากจุดรับวัตถุดิบ
เมื*อทําการวางผังโรงงานที*มีการออกแบบให้ มีทิศทางการไหลของผลิตภัณฑ์แยก
ออกจากเส้ นทางของวัตถุดิบเพื*อเพิ*มทางเลือกในการวางผังโรงงาน ซึ*งจะเป็ นไป
ตามแผนผัง การไหลที* ไ ด้ ทํ า การวิ เ คราะห์ โดยคงขนาดพื น' ที* เ ท่ า กันกับ จุด รั บ
วัตถุดบิ

4.6 การออกแบบผังโรงงานทางเลือก
จากการศึกษาความสัมพันธ์ ของหน่วยงาน ข้ อมูลของพื 'นที*ที*ต้องการ ดังนันขั
' นตอนถั
'
ดไป
คือการออกแบบผังโรงงานทางเลื อกที* สามารถนํ าไปใช้ ปรั บปรุ งผังโรงงานปั จจุบนั โดยใช้ ระดับ
ความสัม พันธ์ ของหน่ วยงานต่า งๆ ตามที* ไ ด้ ทํา การวิ เ คราะห์ เ บื อ' งต้ น จากนัน' จึง จะจัดพื น' ที* ที*
ต้ องการลงไปให้ กับหน่วยงานต่างๆ ตามตําแหน่งที* ได้ จากผังความสัมพันธ์ และปรับรู ปร่ างของ
หน่วยงานต่างๆ เพื* อให้ ได้ รูปร่ างของโรงงานออกมาเป็ นรู ปสี* เหลี* ยมผื นผ้ าหรื อจัตุรัส ก็ จะได้ ผัง
โรงงานแบบหยาบ โดยที*ไม่คํานึงถึงข้ อจํ ากัดด้ านสายการผลิต สิ*งอํ านวยความสะดวกทางการ
ผลิ ต เช่ น ระบบไฟฟ้ า ระบบลม โครงสร้ างของอาคารที* ติ ด ตัง' อยู่ใ นปั จ จุบัน แต่ คํ า นึ ง ถึ ง
ความสัมพันธ์ ของระยะทาง เวลาในการผลิตและการไหลของวัสดุอย่างสมํ*าเสมอ เพื*อให้ ได้ ผงั
โรงงานแบบแผนที* เ ป็ นทางเลื อกที* ดีที*สุดสํ าหรั บการติดตัง' สายการผลิ ตใหม่ หรื อการก่ อสร้ าง
โรงงานใหม่ในอนาคต และเป็ นผังโรงงานต้ นแบบ (Ideal) เพื*อนําไปประยุกต์ใช้ ปรับปรุ งกับผัง
โรงงานปั จจุบนั
ผู้วิจัยได้ นําเสนอการปรั บปรุ งผังโรงงานทางเลื อก โดยยึดตามความสัมพันธ์ และขนาด
พื น' ที* ที*ไ ด้ ทําการวิเ คราะห์ ไ ปในเบื 'องต้ น ประกอบเข้ ากับข้ อจํ ากัดทางด้ าน ขนาดและลักษณะ
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รูปร่างของผังโรงงานกรณีศกึ ษา ซึง* ทําให้ ได้ ผงั โรงงานทางเลือก 3 แบบ เพื*อนําไปใช้ ในการเสนอแก่
ผู้บริ หารในการคัดเลือกผังโรงงานที*มีความเหมาะสมมากที*สดุ
4.6.1 ผังโรงงานทางเลือกแบบที* 1 ดังรูปที* 25
การออกแบบผัง มีแนวคิดดังนี '
1) พื 'นที*บริ เวณจุดรับวัตถุดิบและจุดส่งผลิตภัณฑ์อยู่ในพื 'นที*เดียวกัน และอยู่ซ้าย
สุดติดกับทางเข้ าของลานจอดรถขนส่งตามผังโรงงานปั จจุบนั
2) บริ เวณจุดสต๊ อกวัตถุดิบขนาดใหญ่ และจุดเก็บวัตถุดิบขนาดเล็กอยู่ในลําดับ
ถัดมาจากรูปแบบข้ อมูลการไหล และอยู่ในลักษณะขนานกันเพื*อความสะดวกใน
การขนย้ ายในการจัดเก็บ
3) บริ เวณจุดเก็บสต๊ อกวัตถุดิบขนาดใหญ่แยกตามชนิดข้ างสายการผลิต และ
บริ เวณชันเก็
' บแยกตามชนิดชิ 'นส่วนของวัตถุดิบขนาดเล็กอยู่ในลําดับถัดมา จาก
ข้ อมูลการไหล และอยู่ในลักษณะขนานกันเพื*อความสะดวกของอุปกรณ์ ในการ
ขนย้ าย
4) บริ เวณสายการผลิตชุดบังคับเลี 'ยวล้ อหน้ ารุ่ น 4x4, 2x4 อยู่ในลําดับถัดมาตาม
การไหลของวัตถุดบิ
5) บริ เวณบรรจุหีบห่ออยู่ติดกับบริ เวณสายการผลิตชุดบังคับเลี 'ยวล้ อหน้ ารุ่ น
4x4, 2x4 เป็ นหลัก
6) บริ เ วณบรรจุหีบห่อ และบริ เ วณคลัง สิ นค้ าต้ องอยู่ติดกัน และอยู่ใ กล้ กับ
สายการผลิตและจุดเก็บสต๊ อกวัตถุดบิ เพื*อการใช้ งานของอุปกรณ์ขนย้ ายร่วมกัน
7) จัดให้ โรงซ่อมบํารุงอยูใ่ กล้ กบั ห้ องไคเซ็น
8) ห้ องตรวจสอบคุณภาพเครื* องมื อกับห้ องเก็ บเครื* องมื อและอุปกรณ์ ต้องอยู่
ติดกัน และอยูท่ างพื 'นที*ขวามือสุด
9) ห้ องคัมบังอยูใ่ กล้ กบั จุดรับวัตถุดบิ และจุดส่งผลิตภัณฑ์
จุดเด่นเชิงคุณภาพของผังโรงงานแบบที* 1
1) ลักษณะเส้ นทางการขนย้ ายของวัสดุเป็ นรูปตัวยู ทําให้ ไม่มีเส้ นทางเดินรถที*ทบั
ซ้ อนหรื อวกวน
2) บริ เวณจุดรั บวัตถุดิบและจุดส่งผลิตภัณ ฑ์ อยู่ใ นบริ เ วณเดี ยวกันด้ านหน้ า
อาคาร และเส้ นทางการเข้ า-ออกของรถขนส่งมีเพียงจุดเดียว ทําให้ เกิดความ
สะดวก และไม่มีคา่ ใช้ จา่ ยในการลงทุนเพิ*มเติม
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3) คลังสินค้ า อยูแ่ ยกออกมาจากพื 'นที*การผลิตมาก และมีพื 'นที*ข้างเคียงเพียงพอ
ในการรองรับการขยายตัวของคลังสินค้ าในอนาคต
4) โรงซ่อมบํารุ ง ห้ องไคเซ็น ห้ องตรวจสอบคุณภาพเครื* องมือ ห้ องเก็บเครื* องมือ
และอุ ป กรณ์ อ ยู่ ใ นบริ เวณพื น' ที* ข้ างเคี ย งกั น และพิ จ ารณาให้ อยู่ ใ กล้ กั บ
สายการผลิตอื*น เพื*อความสะดวกต่อการใช้ เครื* องมือและการซ่อมบํารุงร่วมกัน
5) พื 'นที*เส้ นทางการจราจรมีขนาดกว้ างขวาง เกิดความสะดวกและลดอุบตั ิเหตุใน
การขับขี*ยานพาหนะขนย้ ายวัสดุ
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หมายเหตุ
1. เส้ นสีนํ 'าเงิน
2. เส้ นสีเขียว
3. เส้ นสีแดง

:
สัญลักษณ์แสดงการไหลของวัสดุ
หมายถึง
เส้ นทางการไหลของวัตถุดบิ ขนาดใหญ่
หมายถึง
เส้ นทางการไหลของวัตถุดบิ ขนาดเล็ก
หมายถึง
เส้ นทางการไหลของผลิตภัณฑ์ชดุ บังคับเลี 'ยวล้ อหน้ า

4.6.2 ผังโรงงานทางเลือกแบบที* 2 ดังรูปที* 26
การออกแบบผัง มีแนวคิดดังนี '
1) พื 'นที*บริ เวณจุดรับวัตถุดบิ อยูซ่ ้ ายสุดติดกับทางเข้ าของลานจอดรถขนส่ง
2) ถัดมาบริ เวณจุดสต๊ อกวัตถุดิบขนาดใหญ่ และจุดเก็บวัตถุดิบขนาดเล็กแยก
จากกันคนละเส้ นทาง จากรูปแบบข้ อมูลการไหลของวัตถุดบิ
3) ถั ด มาเป็ นบริ เ วณจุ ด เก็ บ สต๊ อ กวั ต ถุ ดิ บ ขนาดใหญ่ แ ยกตามชนิ ด ข้ า ง
สายการผลิต และบริ เวณชันเก็
' บแยกตามชนิดชิ 'นส่วนของวัตถุดิบขนาดเล็กอยู่ใน
ลําดับถัดมา จากข้ อมูลการไหล แยกกันคนละเส้ นทางการไหล
4) บริ เวณสายการผลิตชุดบังคับเลี 'ยวล้ อหน้ ารุ่ น 4x4, 2x4 เพื*อความสะดวกใน
การไหลของวัตถุดบิ เช่นเดียวกับผังโรงงานแบบที* 1
5) บริ เวณบรรจุหีบห่ออยู่ติดกับบริ เวณสายการผลิตชุดบังคับเลี 'ยวล้ อหน้ ารุ่ น
4x4, 2x4 แต่อยูด่ ้ านหลังเพื*อความสะดวกในการขนย้ าย
6) บริ เวณบรรจุหีบห่อและบริ เวณคลังสินค้ าต้ องอยู่ติดกัน และอยู่ด้านทางออก
ของรถขนส่งสินค้ า
7) ย้ ายจุดส่งผลิตภัณฑ์ให้ อยูต่ ดิ กับคลังสินค้ า และเพิ*มลานจอดรถให้ อยู่ด้านข้ าง
อาคารโรงงานอีกแห่งสําหรับการส่งผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะ
8) จัดให้ โรงซ่อมบํารุงอยูใ่ กล้ กบั สายการผลิตเพื*อความสะดวกต่อการซ่อมบํารุง
9) ห้ องตรวจสอบคุณภาพเครื* องมือ ห้ องไคเซ็น ห้ องเก็บเครื* องมือและอุปกรณ์จะ
อยูต่ ดิ กันและอยูท่ างพื 'นที*ขวามือสุด เนื*องจากมีการใช้ งานอุปกรณ์ร่วมกัน
10) ห้ องคัมบังอยูใ่ กล้ กบั จุดรับวัตถุดบิ
11) พื 'นที*จดั ประชุมอยูใ่ กล้ กบั สายการผลิตเพื*อความสะดวก
จุดเด่นเชิงคุณภาพของผังโรงงานแบบที* 2
1) ลักษณะเส้ นทางการขนย้ ายของวัสดุเป็ นรู ปตัวไอ มีลกั ษณะการไหลของวัสดุ
จากต้ นจนจบกระบวนการผลิตเป็ นเส้ นทางเดียวและไม่มีเส้ นทางทับซ้ อน
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2) บริ เวณจุดรับวัตถุดิบและจุดส่งผลิตภัณฑ์แยกจากกัน และเส้ นทางรถขนส่ง
เข้ า-ออกแยกออกจากกัน เนื* องมาจากรอบความถี* ของการจัดส่ง วัตถุดิบจาก
ผู้ผลิตเพิ*มขึ 'นจากจํานวน 12 รอบต่อวัน เป็ นจํานวน 14 รอบต่อวัน ตามปริ มาณ
การผลิตที*เพิ*มขึ 'น (ทังวั
' ตถุดิบขนาดใหญ่และวัตถุดิบขนาดเล็ก) และความถี*ของ
การรับผลิตภัณฑ์ที*สงู ขึ 'นเช่นกัน จากเดิมที*ทําการรับในจํานวน 20 รอบต่อวัน เป็ น
จํ านวน 22 รอบต่อวัน ซึ*งจากปริ มาณรอบเที* ยวของการรั บ-ส่งวัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑ์ที*มีปริ มาณเพิ*มขึ 'นนัน' อาจก่อให้ เกิดการการทับซ้ อนของช่วงเวลาและ
เส้ นทางการวิ*งระหว่างรถขนส่ง ทําให้ การจราจรภายในโรงงานเกิดการติดขัดและ
เกิดอันตรายขึ 'นได้ ดังนันในการวางผั
'
งโรงงานจึงพิจารณาให้ บริ เวณจุดรับวัตถุดิบ
และจุดส่งผลิตภัณฑ์แยกจากกันอย่างชัดเจน
3) คลังสินค้ าและจุดส่งผลิตภัณฑ์อยูใ่ กล้ กนั และใกล้ ทางออก ลดระยะทางในการ
ขนย้ าย
4) โรงซ่อมบํารุ ง ห้ องไคเซ็น ห้ องตรวจสอบคุณภาพเครื* องมือ ห้ องเก็บเครื* องมือ
และอุ ป กรณ์ อ ยู่ ใ นบริ เ วณพื น' ที* ข้ างเคี ย งกั น และพิ จ ารณาให้ อยู่ ใ กล้ กั บ
สายการผลิตอื*น เพื* อความสะดวกต่อการใช้ เครื* องมือและการซ่อมบํารุ งร่ วมกัน
โดยโรงซ่อมบํ า รุ ง อยู่ใ กล้ กับพื น' ที* ส ายการผลิ ต มากขึน' สะดวกต่อการขนย้ า ย
เครื* องจักรและอุปกรณ์สําหรับการซ่อมบํารุงได้ อย่างทันท่วงที
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4.6.3 ผังโรงงานทางเลือกแบบที* 3 ดังรูปที* 27
การออกแบบผัง มีแนวคิดดังนี '
1) พื 'นที*บริ เวณจุดรับวัตถุดบิ อยูซ่ ้ ายสุดติดกับทางเข้ าของลานจอดรถขนส่ง
2) ถัดมาเป็ นบริ เวณจุดสต๊ อกวัตถุดิบขนาดใหญ่ และจุดเก็บวัตถุดิบขนาดเล็ก
แยกจากกันคนละเส้ นทาง จากรู ปแบบข้ อมูลการไหลของวัตถุดิบ เช่นเดียวกับผัง
ทางเลือกแบบที* 2
3) บริ เวณจุดเก็บสต๊ อกวัตถุดิบขนาดใหญ่แยกตามชนิดข้ างสายการผลิต และ
บริ เวณชันเก็
' บแยกตามชนิดชิ 'นส่วนของวัตถุดิบขนาดเล็กอยู่ในลําดับถัดมา จาก
ข้ อมูลการไหล และอยู่ในลักษณะขนานกันเพื*อความสะดวกในการใช้ อปุ กรณ์ขน
ย้ าย
4) บริ เวณสายการผลิตชุดบังคับเลี 'ยวล้ อหน้ ารุ่ น 4x4, 2x4 อยู่ในลําดับถัดมาตาม
การไหลของวัตถุดบิ วางสายการผลิตแบบด้ านข้ าง
5) บริ เวณบรรจุหีบห่ออยู่ติดกับบริ เวณสายการผลิตชุดบังคับเลี 'ยวล้ อหน้ ารุ่ น
4x4, 2x4 ถัดมาด้ านข้ างสายการผลิต
6) บริ เวณบรรจุหีบห่อและบริ เวณคลังสินค้ าต้ องอยู่ใกล้ กนั และอยู่ด้านทางออก
แต่ใ ห้ คลัง สินค้ าติดกับคลัง วัตถุดิบเพื* อความสะดวกในการใช้ อุปกรณ์ ขนย้ าย
ร่วมกัน
7) ย้ ายจุดส่งผลิตภัณฑ์ให้ อยูต่ ดิ กับคลังสินค้ า และเพิ*มลานจอดรถให้ อยู่ด้านข้ าง
อาคารโรงงานอีกแห่งสําหรับการส่งผลิตภัณฑ์เช่นเดียวผังโรงงานแบบที* 2
8) จัดให้ โรงซ่อมบํารุ ง ห้ องตรวจสอบคุณภาพเครื* องมื อ ห้ องไคเซ็น ห้ องเก็ บ
เครื* องมือและอุปกรณ์ อยู่ติดกันและอยู่ทางพื 'นที*ขวามือสุด และพิจารณาให้ อยู่
ใกล้ กับสายการผลิตอื*น เพื* อความสะดวกต่อการใช้ เครื* องมือและการซ่อมบํารุ ง
ร่วมกัน เช่นเดียวกับผังแบบที* 2
9) ห้ องคัมบังอยูใ่ กล้ กบั พื 'นที*จดั ประชุม
จุดเด่นเชิงคุณภาพของผังโรงงานแบบที* 3
1) ลักษณะเส้ นทางการขนย้ ายของวัสดุเป็ นรูปตัวยู ทําให้ ไม่มีเส้ นทางเดินรถที*ทบั
ซ้ อนหรื อวกวน
2) บริ เวณจุดรับวัตถุดิบและจุดส่งผลิตภัณฑ์แยกจากกัน และเส้ นทางรถขนส่ง
เข้ า-ออกแยกออกจากกัน เนื* องมาจากรอบความถี* ของการจัดส่ง วัตถุดิบจาก
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ผู้ผลิตเพิ*มขึ 'นจากจํานวน 12 รอบต่อวัน เป็ นจํานวน 14 รอบต่อวัน ตามปริ มาณ
การผลิตที*เพิ*มขึ 'น (ทังวั
' ตถุดิบขนาดใหญ่และวัตถุดิบขนาดเล็ก) และความถี*ของ
การรับผลิตภัณฑ์ที*สงู ขึ 'นเช่นกัน จากเดิมที*ทําการรับในจํานวน 20 รอบต่อวัน เป็ น
จํ านวน 22 รอบต่อวัน ซึ*งจากปริ มาณรอบเที* ยวของการรั บ-ส่งวัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑ์ที*มีปริ มาณเพิ*มขึ 'นนัน' อาจก่อให้ เกิดการการทับซ้ อนของช่วงเวลาและ
เส้ นทางการวิ*งระหว่างรถขนส่ง ทําให้ การจราจรภายในโรงงานเกิดการติดขัดและ
เกิดอันตรายขึ 'นได้ ดังนันในการวางผั
'
งโรงงานจึงพิจารณาให้ บริ เวณจุดรับวัตถุดิบ
และจุดส่งผลิตภัณฑ์แยกจากกันอย่างชัดเจน
3) คลังสินค้ าและจุดส่งผลิตภัณฑ์อยูใ่ กล้ กนั และใกล้ ทางออก ลดระยะทางในการ
ขนย้ าย
4) พื 'นที*สต๊ อกวัตถุดิบขนาดใหญ่และขนาดเล็กมีพื 'นที*ข้างเคียงมาก รองรับการ
ขยายพื 'นที*จดั เก็บวัตถุดบิ ในอนาคตได้
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4.7 การเปรี ยบเทียบผังโรงงานทางเลือกแต่ ละแบบ
จากการศึกษาเพื*อปรับปรุงผังโรงงาน ซึง* ได้ ออกแบบผังโรงงานทางเลือกแต่ละแบบไว้ ถึง 3
แบบนัน' ขันตอนต่
'
อไปจะเป็ นการวิเคราะห์ผงั โรงงานทางเลือกเพื*อนําผลที*ได้ ทงข้
ั ' อดีและข้ อเสียใน
แต่ละทางเลือกมาเปรี ยบเทียบซึ*งกันและกันในแต่ละด้ าน อีกทังยั
' งเป็ นข้ อมูลให้ ผ้ ูบริ หารนําไปใช้
ประกอบการตัดสินใจที*จะทําการปรับปรุงผังโรงงานปั จจุบนั
4.7.1 ข้ อมูลการไหลของผังโรงงานทางเลือกแต่ละแบบ
ผู้ วิ จั ย พิ จ ารณาเปรี ย บเที ย บระยะทางและเวลาในการไหลของวั ต ถุ ดิ บ และ
ผลิตภัณฑ์ของผังโรงงานแต่ละแบบ ดังตารางที* 18
ตารางที* 18 เปรี ยบเทียบระยะทางและเวลาขนย้ ายวัตถุดบิ และผลิตภัณฑ์ของผังโรงงาน
ประเภท
ผังโรงงาน
ผังโรงงานแบบที* ผังโรงงานแบบที* ผังโรงงานแบบที*
ปั จจุบนั
1
2
3
ระยะทาง (เมตร)
461.5
162.0
84.0
92.0
รอบเวลา (วินาที)
622.4
252.4
140.9
162.9
ดัง นัน' สรุ ป ได้ ว่ า ผัง โรงงานทางเลื อ กที* เ หมาะสม คื อ ผัง โรงงานทางเลื อ กที* 2
เนื*องจากมีคา่ ของระยะทางและรอบเวลาในการขนย้ ายวัตถุดบิ และผลิตภัณฑ์ตํ*าที*สดุ
4.7.2 การวิเคราะห์ปัจจัยสําคัญเชิงลําดับชัน' (AHP) ต่อการเลือกผังโรงงาน
การเปรี ยบเทียบผังโรงงานทางเลือก โดยพิจารณาใช้ การวิเคราะห์เชิงลําดับชัน'
(AHP) นัน' เนื* อ งมาจากผู้วิ จัย เล็ ง เห็ น ว่ า ในการปรั บปรุ ง ผัง โรงงานมี ผ ลกระทบต่อ
หน่วยงานส่วนรวม ดังนันการตั
'
ดสินใจทางเลือกจึงต้ องพิจารณาถึงเหตุผลในการตัดสินใจ
หลายๆ ด้ าน ทังเชิ
' งรูปธรรมและนามธรรม ไม่ใช่เพียงการวิเคราะห์ด้านต้ นทุนในการลงทุน
ระยะทางและเวลาในการไหลเท่านัน' ซึ*งถื อเป็ นการวิเคราะห์เชิงรู ปธรรม แต่ยงั มีปัจจัย
อื*นๆ ที* เกี* ยวข้ องต่อการตัดสินใจในเชิงนามธรรม ทํ าให้ ต้องมีการร่ วมพิจารณาเป็ นกลุ่ม
และทําการอภิปรายทางเลือกร่วมกัน โดยแบ่งขันตอนได้
'
ดงั นี '
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1) การกําหนดเป้าหมายและทางเลือกในการตัดสินใจ
จากการตัดสิ นใจปรั บปรุ ง ผังโรงงานอันเนื* องมาจากปั ญ หาของความ
ต้ องการในการเพิ*มกําลังการผลิตที*มีไม่เพียงพอต่อความต้ องการสัง* ผลิต จึงมีการ
ตัดสินใจ คือการติดตังสายการผลิ
'
ตเพิ*มขึ 'นอีก 1 สายการผลิต ทําให้ ต้องมีการ
ปรับปรุ งผังโรงงานให้ สามารถรองรับสายการผลิตในพิกัดหรื อตําแหน่งที*มีความ
เหมาะสมมากที*สดุ
2) กําหนดเกณฑ์หรื อปั จจัยในการตัดสิน
เพื*อให้ ทราบถึงเกณฑ์หรื อปั จจัยที*มีอิทธิพลต่อการคัดเลือกผังโรงงานที*มี
ความสัมพันธ์ตอ่ กรณีศกึ ษา ผู้วิจยั ได้ ใช้ วิธีการสัมภาษณ์ โดยใช้ แบบสอบถามกับ
ผู้บริ หารและผู้ที*เกี* ยวข้ องกับผังโรงงานโดยตรงจํานวน 30 ราย โดยการให้ ผ้ ูถูก
สัม ภาษณ์ เ สนอปั จ จัย ที* มี ค วามเกี* ย วข้ อ งที* ส่ ง ผลต่อ การตัด สิ นใจคัด เลื อ กผัง
โรงงาน จากนัน' จึงรวบรวมเกณฑ์ หรื อปั จจัยเบื 'องต้ นที* เกี* ยวข้ องที* มีผ้ ูเสนอมาก
ที*สดุ 10 ลําดับแรก (แบบสอบถาม ภาคผนวก ข.1) แล้ วจึงนํามาพิจารณาเลือก
ปั จจัยที*มีความสําคัญที*สดุ ด้ วยการลงคะแนนคัดเลือก (แบบสอบถาม ภาคผนวก
ข.2) โดยใช้ เกณฑ์คะแนนเฉลี*ยที*สงู กว่า 80% ขึ 'นไปมาใช้ ในการศึกษา
3) ปั จจัยที*มีผลต่อการตัดสินใจ
จากการสํารวจความคิดเห็นของปั จจัยที*มีผลต่อการเลือกผังโรงงานเพื*อ
การปรับปรุงผู้วิจยั ได้ รวบรวมปั จจัยที*เกี*ยวข้ องจากคะแนนการประเมินผลปั จจัยที*
มี ผ ลต่ อ การประเมิ น ผัง โรงงานจากการออกแบบสอบถามในการสัม ภาษณ์
ผู้อํ า นวยการฝ่ าย ผู้จัด การ วิ ศ วกรรมผู้ค วบคุม หัว หน้ า งานของหน่ ว ยงานที*
เกี*ยวข้ องจํานวน 30 ราย (แบบสอบถามแบบให้ นํ 'าหนักตามลําดับ 1-5) ดังตาราง
ที* 19
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ตารางที* 19 ปั จจัยที*มีผลต่อการประเมินผังโรงงาน
ปั จจัย
คะแนนรวม
ต้ นทุนของผังโรงงาน
172
การใช้ ประโยชน์ของพื 'นที*
154
การไหลของวัสดุมีประสิทธิภาพ
175
ระยะทางในการขนย้ ายวัสดุ
165
ความสะดวกต่อผู้ทํางาน
148
ความปลอดภัยของโรงงานและการ
ทํางาน
139
ลักษณะรูปร่างรูปทรง
112
ความนิยม
97
การใช้ งานเครื* องจักรและอุปกรณ์
151
ความยื ด หยุ่ น ต่ อ การปรั บ เปลี* ย น
เพิ*มเติม
126

ค่าเฉลี*ย
4.6
4.1
4.5
4.3
3.9

%
91
82
92
87
77

3.6
3.1
2.8
4.0

72
61
56
81

3.3

66

ผู้วิจยั ทําการคัดเลือกปั จจัยที*มีคะแนนเฉลี*ยสูงกว่า 80% ขึ 'นไปมาใช้ ใน
การศึก ษา ซึ* ง มี อยู่ 4 ปั จ จัย ที* สํ าคัญ ด้ วยกัน คื อ ต้ นทุน ของผัง โรงงาน การใช้
ประโยชน์ของพื 'นที* การไหลของวัสดุมีประสิทธิภาพ และระยะทางในการขนย้ าย
วัสดุ
4) การกําหนดแผนภูมิลําดับชันของการวิ
'
เคราะห์
เป็ นการแสดงแบบจําลองหรื อแผนภูมิลําดับชันของ
'
“กระบวนการลําดับ
ชันเชิ
' งวิเคราะห์” ซึง* เป็ นเครื* องมือพื 'นฐานที*ชว่ ยในการตัดสินใจ โดยโครงสร้ างของ
แผนภูมินี 'ประกอบไปด้ วย “องค์ประกอบ” หรื อปั จจัยที*เกี*ยวข้ องกับการตัดสินใจ
ต่างๆ ซึ*ง แผนภูมิ จ ะมี ลักษณะเป็ นระดับชัน' จํ านวนของลํ าดับชัน' จะขึน' อยู่กับ
ความซับซ้ อนของการตัดสินใจ สามารถอธิบายได้ ดงั นี '
- ชันที
' * 1 หรื อระดับบนสุด คือเป้าหมายของการตัดสินใจ
- ชันที
' * 2 แสดงถึงเกณฑ์การตัดสินใจหลักที*มีผลต่อเป้าหมายในการ
ตัดสินใจนัน'
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- ระดับชันที
' * 3 ลงมา แสดงถึงเกณฑ์ยอ่ ยของการตัดสินใจ ซึ*งจะมีจํานวน
เท่าไรนัน' ขึ 'นอยู่กบั ความชัดเจนของเกณฑ์หลัก (อาจไม่จําเป็ นต้ องมี ถ้ า
เกณฑ์หลักมีความชัดเจนเพียงพอ)
- ส่วนระดับชันล่
' างสุดหรื อระดับชันสุ
' ดท้ าย คือทางเลือกที*จะนํามา
พิจารณาผ่านเกณฑ์การตัดสินใจตามที*เรากําหนดไว้
จากข้ อมูลของการศึกษาสามารถนํ ามาระบุตามโครงสร้ างของแผนภูมิ
ลําดับชันได้
' ดงั รูปที* 28

ระดับชัน ที+ 1
เป้ าหมายหรือปัญหา

ระดับชัน ที+ 2
เกณฑ์ในการตัดสินใจหลัก

การเลือกผังโรงงานทีเ+ หมาะสมกับกรณีศึกษา

ต้นทุนของผังโรงงาน

การใช้ประโยชน์ ของพืนที+

การไหลของวัสดุมี
ประสิทธิภาพ

ระยะทางในการขนย้ายวัสดุ

ระดับชัน ที+ 3
เกณฑ์ในการตัดสินใจรอง

ระดับชัน ที+ 4
ทางเลือก

ผังโรงงานแบบที+ 1

ผังโรงงานแบบที+ 2

ผังโรงงานแบบที+ 3

รูปที* 28 โครงสร้ างแผนภูมิลําดับชัน'
5) กําหนดนํ 'าหนักของแต่ละปั จจัย
ขันตอนนี
'
'จะนําเอาปั จจัยที*ได้ จากผลการสํารวจมาทําการเปรี ยบเทียบกัน
เป็ นคู่ๆ ทีละคู่ เพื*อกํ าหนดนํ 'าหนักของปั จจัยในการปรี ยบเทียบว่า ปั จจัยหนึง* ม
ความสําคัญ หรื อมีอิทธิพลมากกว่าปั จจัยที*นํามาเปรี ยบเทียบในระดับใด โดยจะ
ใช้ ตวั เลข 1-9 แสดงการวัดระดับความสําคัญ ซึ*งจะแตกต่างกันไปตามความพึง
พอใจ ความชํานาญหรื อประสบการณ์ของผู้ตดั สินใจ ดังตารางที* 20
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ตารางที* 20 การเปรี ยบเทียบความสําคัญของปั จจัยเป็ นคูๆ่ โดยสื*อด้ วยตัวเลข 1 - 9
ระดับของความสําคัญ
ความหมาย
1
สําคัญเท่ากัน
3
สําคัญกว่าล็กน้ อย
5
สําคัญกว่าปานกลาง
7
สําคัญกว่ามาก
9
สําคัญกว่ามากที*สดุ
2,4,6,8
สํ า คํ ญ กว่ า แบบประนี ป ระนอมเพื* อ ลด
ช่องว่างของความพึงพอใจ
จากคะแนนที* ไ ด้ จากการตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ นําผลคะแนนมา
แปลงเป็ นค่าตัวเลขวัดระดับนํ 'าหนักตามเกณฑ์ความพึงพอใจ เพื*อระบุในตาราง
เมตริ กซ์ของความสัมพันธ์แบบเปรี ยบเทียบเป็ นคูๆ่ ดังตารางที* 21
ตารางที* 21 ตัวเลขระดับนํ 'าหนักของปั จจัยในการเลือกผังโรงงานทางเลือก
การไหลของ ระยะทางใน
การใช้
ต้ นทุนของ
การขนย้ าย
ประโยชน์
วัสดุมี
ผังโรงงาน
วัสดุ
ของพื 'นที* ประสิทธิภาพ
ปั จจัย
ต้ นทุนของผังโรงงาน
1
4
0.5
2
การใช้ ประโยชน์ของพื 'นที*
0.25
1
0.2
0.33
การไหลของวัสดุมีประสิทธิภาพ
2
5
1
3
ระยะทางในการขนย้ ายวัสดุ
0.5
3
0.33
1
รวม
3.75
13
2.03
6.33
จากตารางวิเคราะห์การเปรี ยบเทียบกันเป็ นคู่ๆ เพื*อกํ าหนดนํ 'าหนักของ
ปั จจัย จะเห็นได้ ว่าผู้วิจัยได้ แปลงผลจากการให้ คะแนนจากแบบสอบถามเป็ น
ระดับความสําคัญเปรี ยบเทียบนํ 'าหนักของปั จจัย ตัวอย่างเช่นปั จจัยต้ นทุนของผัง
โรงงาน จากแบบสอบถามมี คะแนนตํ*ากว่าปั จจัยการไหลของวัสดุเพียงเล็กน้ อย
ดังนันเมื
' *อนํามาแปลงผลเป็ นเชิงนํ 'าหนัก ทํ าให้ ปัจจัยต้ นทุนของผังโรงงานมีคา่
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เป็ น 1 และ ½ หรื อ 0.5 เมื*อเปรี ยบเทียบกับปั จจัยการไหลของวัสดุ และในทาง
เดียวกัน ส่วนกลับของปั จจัยการไหลของวัสดุจะมีนํ 'าหนักความสําคัญเป็ น 2 เมื*อ
เทียบกับปั จจัยต้ นทุนของผังโรงงาน ซึง* จะทําการเปรี ยบเทียบทุกๆ คูจ่ นครบ
6) ตารางเมตริ กซ์คา่ เฉลี*ยเพื*อหาลําดับความสําคัญ
จากนัน' ปรับค่าในตารางที* 21 เพื* อคํานวนหาค่าความสํ าคัญของแต่ละ
ปั จ จัย โดยนํ าเอาตัว เลขแต่ล ะตัว ในแนวตัง' มาหารด้ วยผลรวมของตัว เลขใน
แนวตัง' แต่ล ะแถว จะได้ ค่า ความสํ า คัญ ที* นํา ไปใช้ เ ปรี ยบเที ยบระหว่า งปั จ จัย
จากนันทํ
' าการหาค่าเฉลี*ยตารางเมตริ กซ์ในแต่ละแถวในแนวนอน เพื*อคํานวนหา
ค่าความสํ าคัญของแต่ละปั จจัย โดยนําตัวเลขแต่ละตัวในแถวแนวนอนมาหาร
ด้ วยผลรวมของตัวเลขในแถวแนวนอนแต่ล ะแถวเช่ นเดี ยวกัน ซึ*ง จะได้ ลํ าดับ
ความสําคัญของแต่ละปั จจัย โดยแสดงให้ เห็นถึงความพึงพอใจของผู้ตดั สินใจใน
การพิจารณาเลือกผังโรงงาน ดังรูปที* 29

รูปที* 29 แผนภูมิแสดงลําดับความสําคัญของแต่ละปั จจัย
จากแผนภูมิแสดงลําดับความสําคัญของปั จจัยในรู ปที* 29 แสดงให้ เห็น
ว่าสิ*งที*ผ้ ูบริ หารและผู้ที*เกี* ยวข้ องกับการตัดสินใจเลือกผังโรงงานให้ ความสําคัญ
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ที*สุด คือการไหลของวัสดุที*มีประสิทธิ ภาพถึง 47% ของค่าความสําคัญทังหมด
'
โดยเหตุผ ลหลัก มาจากผัง โรงงานที* ดี ควรมี ร ะบบการไหลของวัส ดุที* มี ค วาม
เหมาะสม สามารถสนับสนุนการผลิตให้ เกิดประสิทธิภาพได้ สงู สุด เนื*องจากการ
ไหลของวัสดุส่งผลดีต่อกระบวนการผลิตได้ ในระยะยาว และสามารถลดต้ นทุน
ของสินค้ าได้ อีกด้ วย จึงนํามาพิจารณาเป็ นอันดับแรก รองลงมาคือต้ นทุนของผัง
โรงงาน 28% ซึ*งในการปรับปรุ งผังโรงงานนัน' ย่อมต้ องมีคา่ ใช้ จ่ายที*เกิดขึ 'นจาก
การติด ตัง' เคลื* อ นย้ า ยสายการผลิ ต และหน่ วยสนับ สนุนการผลิ ต ที* เ กี* ยวข้ อ ง
ระบบไฟฟ้ าหรื อสาธารณูปโภค ค่าใช้ จ่ายในการก่ อสร้ างเพิ*ม เติม อื* นๆ ความ
สูญเสี ยประสิทธิ ภาพทางการผลิตภายหลังการเปลี* ยนแปลงในช่วงต้ น รวมทัง'
ความเสียหายและอุบตั ิเหตุจากการขนย้ าย ถัดมา คือระยะทางของการขนย้ าย
วัสดุ 17% เช่นเดียวกับแนวคิดการไหลของวัสดุ อีกทังระยะทางของการขนย้
'
าย
วัส ดุจ ะส่งผลต่อต้ นทุนการผลิตด้ วย เช่น การสูญเสี ยค่านํ า' มัน ค่าแรงพนักงาน
และอุปกรณ์ขนย้ าย สุดท้ าย คือการใช้ ประโยชน์ของพื 'นที* 7% โดยผังโรงงานที*ดี
ควรมีการใช้ พื 'นที*อาคารได้ อย่างเต็มพื 'นที* ซึ*งการปล่อยให้ เกิดความสูญเปล่าจาก
พื 'นที*จะก่อให้ เกิดต้ นทุนจมของบริ ษัท
7) หาค่าดัชนีความสอดคล้ อง (Consistency: C.I) และอัตราส่วนของความ
สอดคล้ อง (Consistency Ratio: C.R)
สมการการคํานวณค่าดัชนี ความสอดคล้ อง (Consistency: C.I) ดัง
สมการที* 4
C.I =
(λmax–n)/(n-1)
(4)
อัตราส่วนของความสอดคล้ อง (Consistency Ratio: C.R) ดังสมการที* 5
C.R =
C.I จากการคํานวณ / RCI
(5)
เพื*อตรวจสอบว่าการวิเคราะห์นํา' หนักของปั จจัยมีความสอดคล้ องเป็ น
เหตุเป็ นผลกันหรื อไม่ สามารถตรวจสอบได้ จากการหาค่า C.R จากสมการที* (5)
ซึ*งค่า C.R นี 'ไม่ควรเกิน 9% สําหรับปั จจัย 4 ปั จจัย โดยได้ จากการ Random
Consistency Index: RCI ซึ*งเป็ นค่า C.I จากการสุ่มตัวอย่างจํานวนมาก และ
จากการคํานวณได้ คา่ เท่ากับ 1.7% ดังนันค่
' าที*ได้ อยู่ในเกณฑ์ที*กําหนด แสดงว่า
การวินิจฉัยสอดคล้ องเป็ นเหตุเป็ นผลซึง* กันและกัน
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8) การประเมินผังโรงงานทางเลือกตามเกณฑ์การตัดสินใจ
จากการวิเคราะห์ข้างต้ นทําให้ ทราบค่าลําดับความสําคัญของปั จจัยแต่
ละปั จจั ย ซึ* ง จะนํ า ข้ อมู ล ดั ง กล่ า วมาออกแบบสอบถามในการสั ม ภาษณ์
ผู้อํานวยการฝ่ าย ผู้จดั การ วิศวกร ผู้ควบคุมและหัวหน้ างานของแผนกที*เกี*ยวข้ อง
จํานวน 30 ราย เพื*อสรุ ปนํ 'าหนักของทางเลือกที*มีผลต่อปั จจัย โดยแบบสอบถาม
มีคะแนนเต็มเท่ากับ 10 คะแนน (แบบสอบถามภาคผนวก ข.3) ดังนัน' จะได้
ผลลัพธ์ ความสัมพันธ์ รวมที*ใช้ สนับสนุนการเลือกผังโรงงานทางเลือกที*เหมาะสม
ที*สดุ ดังตารางที* 22
ตารางที* 22 ผลลัพธ์ความสัมพันธ์รวมของแต่ละปั จจัยกับผังโรงงานทางเลือก

ปั จจัย
ผังแบบที* 1
ผังแบบที 2
ผังแบบที* 3

ต้ นทุนของ
ผังโรงงาน
(0.28)
0.12
0.11
0.06

การใช้
ประโยชน์ของ
พื 'นที*
(0.07)
0.03
0.03
0.02

การไหลของ
วัสดุมี
ประสิทธิภาพ
(0.47)
0.15
0.19
0.13

ระยะทาง
ในการขน
ย้ ายวัสดุ ผลรวม
(0.17)
0.05
0.34
0.06
0.40
0.06
0.26

ดังนัน' ผลลัพ ธ์ ของการตัดสินใจด้ วยการใช้ วิธีการประเมินทางเลื อกผัง
โรงงานที*เหมาะสม โดยใช้ กระบวนการวิเคราะห์เชิงลําดับชัน' (AHP) พบว่าผัง
โรงงานทางเลือกแบบที* 2 เป็ นทางเลือกที*ดีที*สดุ ซึ*งมีคา่ ลําดับความสําคัญสูงสุด
เท่ากับ 0.40 ตามปั จจัยการตัดสินใจด้ วยเกณฑ์ความพึงพอใจของผู้บริ หารและผู้
ที*เกี*ยวข้ องกับผังโรงงาน

4.7.3 การพิจารณางานระหว่างกระบวนการผลิต (Work in process, WIP) ด้ วยทฤษฎี
Little’s Law
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ผู้วิจยั นําผังโรงงานทางเลือกทัง' 3 แบบมาหาปริ มาณงานระหว่างกระบวนการ
ผลิต (WIP) ด้ วยทฤษฎี little’s Law เนื*องจากอุตสาหกรรมรถยนต์เป็ นอุตสาหกรรมที*ม่งุ
สร้ างศักยภาพการแข่งขันด้ วยการขจัดความสูญเปล่า ลดเวลานํ าในกระบวนการผลิ ต
และมีการไหลทางการผลิตอย่างต่อเนื* องตามหลักการผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just in
Time, JIT) ทําให้ ต้องคํานึงถึงการลดงานระหว่างกระบวนการผลิตด้ วยวิธีการวางแผน
และเตรี ยมการผลิตให้ พอดีกบั ความต้ องการหรื อคําสัง* ซื 'อ ตามสมการที* 6
โดยที*

WIP

=

TH

X

CT

WIP

=

ปริ มาณงานระหว่างกระบวนการผลิต

TH

=

อัตราผลผลิต

CT

=

รอบเวลา

(6)

ซึ*งจะต้ องพิจารณาเฉพาะขันตอนกระบวนการผลิ
'
ตที*เกี*ยวข้ องเท่านัน' ตังแต่
' การรับ
วัตถุดิบที*ใช้ ในการผลิตจนเป็ นผลิตภัณฑ์ชดุ บังคับเลี 'ยวล้ อหน้ า คือขันตอนการทํ
'
างาน A,
B, C, D, E, F, G, H และ I ตามลําดับ ดังรูปที* 25, 26 และ 27 โดย
Throughput (TH) คือจํานวนการผลิตชุดบังคับเลี 'ยวล้ อหน้ าต่อ 1 หน่วยเวลา โดย
สามารถหาได้ จากหน่วยงานที*เป็ นคอขวด (Bottleneck) ของสายการผลิต ซึ*งหน่วยงานที*
เป็ นคอขวดในแต่ละแบบของผังโรงงานทางเลื อกทัง' 3 แบบจะให้ ค่า TH ที* ไม่เท่ากัน
เนื* องจากระยะทางระหว่างหน่วยงานของแต่ละผังโรงงานแตกต่างกันจากการจัดวาง
ตําแหน่งหน่วยงานที*แตกต่างกัน จึงทําให้ เวลาในการขนย้ ายวัสดุไม่เท่ากัน จากตารางที*
18
Cycle time (CT) คือรอบเวลาที*ใช้ ในการผลิตชุดบังคับเลี 'ยวล้ อหน้ าตังแต่
' เริ* มจนจบ
กระบวนการผลิต ประกอบด้ วยเวลาที*เกิดจากการผลิต (Operating time) และเวลาที*เกิด
จากการขนย้ ายวัสดุ (Transporting time) จากขันตอนการทํ
'
างานในรู ปที* 19 ซึ*งเวลาที*
เกิ ดจากการผลิตในแต่ละหน่วยงานของผังโรงงานทางเลื อกทุกแบบจะมี ค่าเท่ากัน แต่
เวลาในการขนย้ ายวัสดุระหว่างหน่วยงานจะแตกต่างกัน เพราะระยะทางและตําแหน่ง
ระหว่างหน่วยงานในการวางผังโรงงานมีรูปแบบที*ไม่เหมือนกัน จากตารางที* 18 ซึ*งจะได้
ค่าดังนี '
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ผังโรงงานทางเลือกที* 1 :

WIP

=

0.0077 X 679.94 = 5.24

ผังโรงงานทางเลือกที* 2 :

WIP

=

0.0077 X 534.22 = 4.11

ผังโรงงานทางเลือกที* 3 :

WIP

=

0.0072 X 601.86 = 4.33

สรุ ปได้ ว่าผังโรงงานทางเลือกที*เหมาะสม คือผังโรงงานทางเลือกที* 2 เนื*องจากมี
ปริ มาณงานระหว่างกระบวนการผลิต (WIP) ตํ*าที*สดุ
ดังนันจึ
' งสามารถตัดสินใจเลือกรู ปแบบของผังโรงงานที*เหมาะสม คือผังโรงงานแบบที* 2
เนื*องจากเป็ นผังโรงงานที*มีระยะทาง และเวลาในการขนย้ ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์น้อยที*สดุ เมื*อ
เทียบกับอีก 2 ทางเลือก อีกทังยั
' งมีปริ มาณงานระหว่างกระบวนการผลิต (WIP) น้ อยที*สดุ ตามหลัก
ของ Little’s Law เมื*อเที ยบกับอีก 2 ทางเลื อกที*เหลื อเช่นกัน และเมื*อนํ ามาวิเคราะห์ในวิธี
กระบวนการลําดับชันเชิ
' งวิเคราะห์ (AHP) พบว่าผังโรงงานแบบที* 2 ก็ให้ คา่ AHP สูงสุด ซึ*งเป็ นผัง
โรงงานที*มีการไหลของกระบวนการผลิตสูงสุด ตามปั จจัยที*มีความสําคัญอันดับแรก อันดับ 2 คือ
ต้ นทุนของผังโรงงาน และอันดับที* 3 และ 4 จะเป็ นระยะทางในการขนย้ ายวัสดุ และการใช้
ประโยชน์ของพื 'นที*ตามลําดับ
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บทที 5
ผลการดําเนินงาน
จากการศึกษาและวิเคราะห์เพือการปรับปรุ งผังโรงงานในการรองรับการขยายตัวทางการ
ผลิตทีจะเกิดขึ 'นในอีก 3 ปี ข้ างหน้ านัน' ทําให้ ได้ รูปแบบของผังโรงงานทีมีความเหมาะสมต่อการ
ปรับปรุง ซึง เป็ นผังโรงงานทีมีระยะทาง เวลาการขนย้ ายวัตถุดบิ และผลิตภัณฑ์ รวมทังปริ
' มาณงาน
ระหว่างกระบวนการผลิตน้ อยทีสุด อี กทังผั
' งโรงงานที ได้ รับการคัดเลือกได้ ผ่านการตัดสินใจโดย
ผู้บริ หารและผู้ทีเกียวข้ องกับกระบวนการผลิตในโรงงานกรณีศกึ ษา จากนันจะต้
'
องนําผังโรงงานที
ได้ รับการคัดเลือกมาทําการปรับปรุงกับผังโรงงานปั จจุบนั
5.1 ข้ อจํากัดทางการดําเนินการติดตัง สายการผลิตใหม่
ผังโรงงานที ได้ ทําการคัดเลื อกจากวิธี Little’s Law และ AHP นัน' เมือนํ ามาทํ าการ
ปรับปรุงกับผังโรงงานปั จจุบนั จะพบข้ อจํากัดในการจัดตําแหน่งของผังโรงงาน ดังต่อไปนี '
1) ตําแหน่งของสายการผลิตชุดบังคับเลี 'ยวล้ อหน้ ารุ่ น 4x4 และ 2x4 ทีมีการขยายกําลัง
การผลิตเพิมด้ วยการติดตังสายการผลิ
'
ตใหม่ในลักษณะของสายการผลิตคูข่ นาน (Double
line) ในการย้ ายตําแหน่งของสายการผลิตทังหมดให้
'
ไปอยู่ตามตําแหน่งทีต้องการตามผัง
โรงงานที ไ ด้ ทํ า การคัด เลื อ กไว้ ไม่ ส ามารถทํ า ได้ เ นื อ งมาจากต้ อ งใช้ เ วลาในการย้ า ย
สายการผลิตถึง 15 วัน เพราะต้ องทําการติดตังระบบสนั
'
บสนุนการผลิต เช่น ระบบไฟ
ระบบท่อลม เป็ นต้ น ณ ตําแหน่งทีได้ ทําการคัดเลื อกไว้ ใหม่ทัง' หมดและต้ องทําการทวน
สอบค่าความเที ย งตรงของเครื อ งจักรและอุป กรณ์ ที ใ ช้ ใ นการผลิ ตอย่า งละเอี ย ดใหม่
เนื อ งจากผลิ ต ภัณ ฑ์ ที ผ ลิ ต เป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์ ท างด้ า นความปลอดภั ย ของรถยนต์ ซึ ง ใน
ขันตอนของการวางแผนระยะเวลาในการปรั
'
งปรุ งผังโรงงานไม่ได้ ทําการประชุมร่ วมกับ
ผู้ผลิตจากภายนอกบริ ษัท ทําให้ ไม่ได้ พิจารณาถึงระยะเวลาทีใช้ ในการย้ ายตําแหน่ง แต่
พิ จ ารณาเฉพาะสายการผลิ ต ใหม่ ที ติ ด ตัง' เท่ า นัน' จึ ง ทํ า ให้ เ กิ ด ความผิ ด พลาดด้ า น
ระยะเวลาการทํ าโครงการที ไม่เหมาะสมกับช่วงเวลาวันหยุดของโรงงานกรณี ศึกษาที มี
ช่วงเวลาวันหยุดยาวสูงสุดไม่เกิน 7 วัน
2) กรณีการเพิมวันหยุดในการชดเชยเวลาการย้ ายสายการผลิตจนครบ 15 วัน จะต้ องทํา
การผลิตเป็ นผลิตภัณฑ์สํารองเผือสําหรับวันหยุดทีต้องหยุดเพิมมากขึ 'น ซึงไม่สามารถทํา
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ได้ เพราะจากการศึกษาพบว่าความสามารถของกระบวนการผลิตอยู่ในระดับสูงสุด โดย
ทําการผลิตแบบเต็มเวลาการทํางานปกติ 16 ชม. ล่วงเวลาการทํางานอีก 3.5 ชม. สําหรับ
การทํางาน 2 กะ และมีการผลิตล่วงเวลาในวันหยุดวันเสาร์ เต็มเวลา 16 ชม. ส่วนวัน
อาทิตย์จะเป็ นวันทําการตรวจสอบและซ่อมบํารุ งรักษาเครื องจักรและอุปกรณ์ เท่านัน' อีก
ทังโรงงานกรณี
'
ศึกษาเป็ นโรงงานทีใช้ ระบบการผลิตแบบทันเวลา (Just in time, JIT)
ภายใต้ ระบบคัมบัง (Kanban system) ในการเรี ยกสัง ผลิต
3) กรณีทีโรงงานจะต้ องหยุดการผลิตเพิมอีก 8 วัน ไม่สามารถทําได้ เพราะจะส่งผลต่อ
ห่วงโซ่อุปสงค์อุปทาน หรื อแผนการผลิตและวันหยุดของผู้ผลิตภายนอก กระทบต่อการ
จัด ทํ า แผนการผลิ ต โดยรวมและการจัด ส่ ง วัต ถุดิ บ ของผู้ผ ลิ ต รวมทัง' ทํ า ให้ ก ารจัด ส่ ง
ผลิ ตภัณ ฑ์ ไ ปให้ กับลูก ค้ า ล่ า ช้ า กว่า กํ าหนด ส่ง ผลกระทบต่อ ความเชื อมัน ของลูก ค้ า
ก่อให้ เกิดความเสียหายทียิงใหญ่ของภาพลักษณ์บริ ษัทชันนํ
' าของโลก จนอาจทําให้ ลกู ค้ า
หันไปให้ ความสนใจต่อรถยนต์ยีห้ออืนแทน ส่งผลให้ เกิดการขาดทุนในระยะยาว และเสีย
ความเป็ นผู้นําทางการตลาดได้
5.2 การนําผังโรงงานทฤษฎีมาประยุกต์ ใช้ ปรั บปรุ งกับข้ อจํากัดของผังโรงงานปั จจุบัน
จากข้ อจํากัดทีได้ กล่าวถึงในเบื 'องต้ น เมือนํ าเสนอต่อผู้บริ หารโรงงานให้ พิจารณา ได้ รับ
การตัดสินใจให้ ทําการปรับปรุ งผังโรงงาน โดยให้ คํานึงถึงการปรับปรุ งทีไม่ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อ
แผนการผลิตอันจะส่งผลกระทบต่อบริ ษัทในเรื องความเชือมัน ของผู้ผลิตและลูกค้ า ซึงให้ นําผัง
โรงงานที ไ ด้ ทํ าการคัดเลื อกมาพิ จ ารณาปรั บปรุ ง เข้ ากับผัง โรงงานปั จ จุบันเฉพาะหน่ว ยงานที
สามารถเคลือนย้ ายตําแหน่งได้ ในระยะเวลา 7 วัน (ช่วงวันหยุดยาวของบริ ษัท) ซึงก็คือหน่วยงานที
นอกเหนื อจากหน่วยงานผลิตชุดบังคับเลี ย' วล้ อหน้ ารุ่ น 4x4 และ 2x4 ทัง' หมด โดยให้ แต่ละ
หน่วยงานต่างๆ นัน' ยังคงมี ตําแหน่งตามความสัมพันธ์ ทีได้ วิเคราะห์ จากแผนภูมิความสัมพันธ์
ประกอบกับการตัดสินทางเลือกจากวิธี Little’s law ร่วมกับวิธี AHP ทีได้ ทําการวิเคราะห์ไว้ แล้ ว
การออกแบบผังโรงงานมีแนวคิดการจัดผังดังรูปที 30 โดยมีรายละเอียด คือ
1) ทํ าการย้ ายจุดจอดรถรั บ-ส่งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ จากด้ านซ้ ายไปด้ านขวาของผัง
โรงงาน
2) พื 'นทีบริ เวณจุดรับวัตถุดิบ อยู่ขวาสุดติดกับทางเข้ าของลานจอดรถขนส่ง เช่นเดียวกับ
ผังทางเลือกทีสลับด้ าน
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3) ถัดมาเป็ นบริ เวณจุดสต๊ อกวัตถุดิบขนาดใหญ่และจุดเก็บวัตถุดิบขนาดเล็กแยกจากกัน
คนละเส้ นทางตามรู ปแบบข้ อมูลการไหลของวัตถุดิบ และอยู่ใกล้ กับจุดรั บวัตถุดิบเพื อ
สะดวกในการขนย้ ายด้ วยรถโฟล์คลิฟท์
4) บริ เวณจุดเก็บสต๊ อกวัตถุดิบขนาดใหญ่ แยกตามชนิดข้ างสายการผลิตจะอยู่ใกล้ กับ
บริ เวณสายการผลิตชุดบังคับเลี 'ยวล้ อหน้ ามากทีสดุ เพือสะดวกสําหรับพนักงานในการขน
ย้ ายวัตถุดิบเข้ าสู่กระบวนการผลิตโดยการลาก Dolly และบริ เวณชันเก็
' บแยกตามชนิด
ชิ 'นส่วนของวัตถุดิบขนาดเล็กไม่เพียงแต่อยู่ใกล้ กบั บริ เวณสายการผลิตชุดบังคับเลี 'ยวล้ อ
หน้ าเท่านัน' ยังอยู่ใกล้ กับสายการผลิตแกนพวงมาลัย ซึงเป็ นอีก 1 ผลิตภัณฑ์ของแผนก
Part shop เนืองจากมีการใช้ วตั ถุดบิ ขนาดเล็กร่วมกัน
5) บริ เวณสายการผลิตชุดบังคับเลี 'ยวล้ อหน้ ารุ่ น 4x4 และ 2x4 จะอยู่ในตําแหน่งปั จจุบนั
เนื องจากข้ อจํากัดด้ านเวลาการย้ ายสายการผลิต ส่วนสายการผลิตที เพิมขึน' จะตังใน
'
ตําแหน่งสายการผลิตคู่ขนาน (Double line) เพื อสะดวกต่อการขนย้ ายวัตถุดิบเข้ าสู่
สายการผลิต ส่งผลให้ ระยะทางและจํานวนพนักงานไม่เพิมขึ 'น
6) บริ เวณบรรจุหีบห่อและบริ เวณคลังสินค้ าอยู่ติดกัน และอยู่บริ เวณจุดจอดรถขนส่ง
สินค้ า
7) จัดให้ โรงซ่อมบํารุงอยูใ่ กล้ กบั สายการผลิตเพือความสะดวกต่อการซ่อมบํารุง
8) ห้ องตรวจสอบคุณภาพเครื องมือ ห้ องไคเซ็น ห้ องเก็บเครื องมือและอุปกรณ์อยู่ติดกัน
เนื องจากมี การใช้ งานของอุปกรณ์ ร่วมกัน และอยู่ทางพื น' ที ด้านซ้ าย โดยจะต้ องปรั บ
รู ปแบบบางส่วน เพราะมีสายการผลิตแกนพวงมาลัย (Steering column) ทีไม่สามารถ
เคลือนย้ ายตังอยู
' ่
9) ห้ องคัมบังอยูใ่ กล้ กบั จุดรับวัตถุดบิ
10) พื 'นทีจดั ประชุมอยูใ่ กล้ กบั สายการผลิตเพือความสะดวก
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5.3 การประเมินผังโรงงานทีพจิ ารณาข้ อจํากัด
5.3.1 ข้ อมูลการไหลของผังโรงงาน
ผู้ วิ จั ย ทํ า การวิ เ คราะห์ ด้ า นระยะทาง เวลาในการไหลของวั ต ถุ ดิ บ และผลิ ต ภั ณ ฑ์
เปรี ยบเทียบกับผังโรงงานปั จจุบนั ผังโรงงานทางเลือกและผังโรงงานทีพิจารณาข้ อจํากัด ดังตาราง
ที 23
ตารางที 23 การเปรี ยบเทียบระยะทางและเวลาการขนย้ ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ของผังโรงงาน
แต่ละแบบ
ประเภท
ผังโรงงานปั จจุบนั ผังโรงงานทางเลือก ผังโรงงานทีพิจารณาข้ อจํากัด
ระยะทาง (เมตร)
461.5
84.0
170.3
รอบเวลา (วินาที)
622.4
140.9
276.5
ดังนันจากตารางที
'
 23 พบว่าผังโรงงานทีมีการพิจารณาข้ อจํากัดมีค่าทางด้ านระยะทาง
ลดลงจากผังโรงงานปั จจุบนั เท่ากับ 63.1% และทางด้ านเวลาก็มีคา่ ลดลงจากผังโรงงานปั จจุบนั
เท่ากับ 55.6%
5.3.2 วิธีการคํานวณหาปริ มาณงานระหว่างกระบวนการผลิต (WIP) ด้ วยทฤษฎี Little’s Law
การหาปริ มาณงานระหว่างกระบวนการผลิ ต (WIP) จะต้ องพิ จารณาเฉพาะขัน' ตอน
กระบวนการผลิตทีเกียวข้ องเท่านัน' ตังแต่
' การรับวัตถุดบิ ทีใช้ ในการผลิตจนเป็ นผลิตภัณฑ์ชดุ บังคับ
เลี 'ยวล้ อหน้ า โดยใช้ ข้อมูลจากตารางที 23 ซึง จะคํานวณตามสมการที (6) ได้ คา่ ดังนี '
ผังโรงงานปั จจุบนั
:
WIP =
0.0037 X 949.80 = 3.51
ผังโรงงานทฤษฎี
:
WIP =
0.0077 X 534.22 = 4.11
ผังโรงงานพิจารณาข้ อจํากัด: WIP =
0.0072 X 690.95 = 4.97
ดังนันจากการหาปริ
'
มาณงานระหว่างกระบวนการผลิต (WIP) เบื 'องต้ น พบว่าผังโรงงานที
มีการพิจารณาข้ อจํากัดมีคา่ มากทีสุด หรื อเพิมจากผังโรงงานปั จจุบนั เท่ากับ 41.6% ซึงส่งผลให้
เกิดต้ นทุนจมในโรงงานเพิมขึ 'น แต่ไม่สามารถหลีกเลียงได้ เนืองจากข้ อจํากัดของผังโรงงาน
5.3.3 สรุปการประเมินผล
การปรั บปรุ งการวางผังโรงงานเพือการเพิมกํ าลังการผลิตของชุดบังคับเลี ย' วล้ อหน้ ารุ่ น
4x2 และ 2x4 สามารถสรุปผลทีได้ ดงั นี '
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1) พื 'นทีของผังโรงงานจากการเพิมกําลังการผลิต พบว่าพื 'นทีในส่วนของสายการผลิตจาก
เดิม 104.41 ตร.ม. เพิมขึ 'นเป็ น 198.31 ตร.ม. หรื อเพิมขึ 'นเท่ากับ 89%
2) ระยะทางในการเคลื อนย้ ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ ของผังโรงงานใหม่สามารถลด
ระยะทางในการเคลือนย้ ายจากผังโรงงานปั จจุบนั 461.5 เมตร เป็ นระยะทาง 170.3 เมตร
หรื อลดลงเท่ากับ 63.1%
3) เวลาในการเคลือนย้ ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ของผังโรงงานใหม่สามารถลดเวลาใน
การเคลือนย้ ายจากผังโรงงานปั จจุบนั 622.4 วินาที เป็ นเวลา 276.5 วินาที หรื อลดลง
เท่ากับ 55.6%
4) ปริ มาณงานระหว่างกระบวนการผลิต (WIP) ของผังโรงงานใหม่เพิมขึ 'นจากผังโรงงาน
ปั จจุบนั จาก 3.51 เป็ น 4.97 หรื อเพิมขึ 'นเท่ากับ 41.6%
5) มีความยืดหยุน่ ต่อการปรับเปลียนและเพิมเครื องจักรในอนาคต
6) การใช้ ประโยชน์ จากพื น' ที โรงงานเพิมขึน' เนื องจากผัง โรงงานใหม่มี การปรั บให้ ใ ช้
ประโยชน์ของพื 'นทีวา่ งของโรงงานเพิมขึ 'นจากผังโรงงานปั จจุบนั
7) มีความสะดวกในการใช้ เครื องจักรและอุปกรณ์การขนย้ าย โดยได้ จดั ให้ หน่วยงานต่างๆ
อยูใ่ นเส้ นทางการเคลือนย้ ายวัตถุดิบหลักมากขึ 'น และหน่วยงานทีมีการใช้ งานอุปกรณ์ขน
ย้ ายร่วมกันจัดให้ อยูใ่ นตําแหน่งใกล้ กนั มากขึ 'น
8) ผังโรงงานทีได้ สามารถปรับปรุ งได้ ตามภายใต้ การพิจารณาข้ อจํากัดคือ สามารถทําได้
ในระยะเวลา 7 วัน (ช่วงวันหยุดยาวของบริ ษัท)

97

บทที 6
สรุ ปผลการวิจัยและข้ อเสนอแนะ
การดําเนินการวิจยั การปรับปรุ งผังโรงงานเพือรองรับการเพิมกําลังการผลิตของชุดบังคับ
เลี !ยวล้ อหน้ ารุ่ น 4x4 และ 2x4 ให้ สามารถตอบสนองการสัง ผลิตในระยะเวลา 3 ปี ข้ างหน้ านัน!
ผู้วิจยั ได้ ทําการศึกษาปั ญหาทีเกิดขึ !น และสํารวจสภาพปั ญหาปั จจุบนั ของกําลังการผลิตในโรงงาน
กรณี ศึกษาเพือหาแนวทางในการเพิมกํ าลังการผลิตทีเหมาะสม โดยได้ เสนอแนวทางการติดตัง!
สายการผลิตเพิมขึ !นอีก 1 สายการผลิต ดังนันจึ
! งต้ องทําการออกแบบการปรับปรุ งผังโรงงานเพือ
รองรับสายการผลิตทีติดตังเพิ
! มด้ วยการออกแบบผังโรงงานทางเลือกทีเหมาะสมทางด้ านการลด
ระยะทางและเวลาการไหลของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ รวมทัง! ปริ มาณงานระหว่างกระบวนการ
ผลิต (WIP) โดยผ่านความเห็นชอบจากผู้บริ หารและผู้ทีเกี ยวข้ องกับผังโรงงานในการพิจารณา
ปั จ จัยอื นๆ ควบคู่ จากนัน! ผู้วิจัย ได้ นําผัง โรงงานที ไ ด้ รับการคัดเลื อกว่ามี ความเหมาะสมที สุด
ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ ให้ สอดคล้ องกับข้ อจํากัดปั จจุบนั ของโรงงานกรณีศกึ ษา
6.1 สรุ ปผลการวิจัย
ในงานวิจยั นี !ได้ ประยุกต์ใช้ แนวคิดการวางผังโรงงานอย่างเป็ นระบบ (Systematic Layout
Planning) และแนวทางการประเมินผลผังโรงงาน โดยพิจารณาการไหลของวัสดุ การวิเคราะห์
ปั จจัยสําคัญเชิงลําดับชัน! (AHP) การพิจารณางานระหว่างกระบวนการผลิต (WIP) ด้ วยทฤษฎี
Little’s Law มาใช้ แก้ ปัญหาทีเกิดขึ !นของโรงงานกรณีศกึ ษา สามารถสรุปผลทีได้ ดงั นี !
1) ด้ านกําลังการผลิต
ในการเพิมกําลังการผลิตได้ ทําการติดตังสายการผลิ
!
ตเพิมขึ !นอีก 1 สายการผลิต
ทําให้ สามารถผลิตโดยใช้ เวลามากทีสดุ ในการผลิต (Takt Time) ที 36 วินาทีตอ่ คู่ หรื อ
เท่ากับ 1,600 คูต่ อ่ วัน ดังนันสามารถรองรั
!
บต่อยอดการสัง ผลิตทีเพิมขึ !นในปี พ.ศ. 2556
ได้ ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจยั
2) ด้ านผังโรงงาน
จากการออกแบบเพือการปรับปรุ งผังโรงงานในการรองรับกําลังการผลิตทีเพิมขึ !น
ด้ วยการเพิมสายการผลิตสามารถเปรี ยบเทียบผลก่อนและหลังการปรับปรุงได้ ดงั นี !
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2.1) ด้ านข้ อมูลการไหลของวัตถุดบิ และผลิตภัณฑ์ ดังตารางที 26
ตารางที 26 เปรี ยบเทียบด้ านการไหลของวัตถุดบิ และผลิตภัณฑ์
แบบผังโรงงาน
ระยะทางการขน รอบเวลาทีใช้ ในการขน ปริ มาณงานระหว่างการ
ย้ าย
ย้ าย
ผลิต
(เมตร/รอบ)
(วินาที/รอบ)
(ชิ !นต่อรอบ)
ผังโรงงานปั จจุบนั
461.5
622.4
3.51
ผังโรงงานทางเลือก
84.0
140.9
4.11
ผังโรงงานทีปฏิบตั จิ ริ ง
170.3
276.5
4.97
- สามารถลดระยะทางในการขนย้ ายวัตถุดิบและผลิ ตภัณ ฑ์ เมื อเที ยบกับผัง
โรงงานปั จจุบนั ได้ 291.2 เมตรต่อรอบหรื อคิดเป็ นร้ อยละ 63.1 โดยไม่สามารถ
วางตําแหน่งในแต่ละหน่วยงานให้ เป็ นไปตามผังโรงงานทางเลือกได้ เนืองจาก
ข้ อจํ ากัดทางด้ านระยะเวลาในการเคลื อนย้ ายตําแหน่งสายการผลิ ตชุดบังคับ
เลี !ยวล้ อหน้ า ส่งผลให้ ต้องมีการจัดตําแหน่งของหน่วยงานอืนๆ ให้ มีความสัมพันธ์
ตามผังโรงงานงานทางเลือก โดยทียงั คงตําแหน่งของสายการผลิตตามผังโรงงาน
ปั จจุบนั ไว้
- สามารถลดรอบเวลาการขนย้ ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เมือเทียบกับผังโรงงาน
ปั จจุบนั ได้ 345.9 วินาทีตอ่ รอบหรื อคิดเป็ นร้ อยละ 55.6 ซึงจะส่งผลต่อรอบเวลา
ของการผลิตโดยรวมลดลง ทําให้ กําลังการผลิตเพิมขึ !น
- ปริ มาณงานระหว่างการผลิตเพิมจากผังโรงงานปั จจุบนั เท่ากับ 1.46 คู่ตอ่ รอบ
หรื อ คิ ด เป็ นร้ อยละ 41.6 อัน เนื อ งมาจากข้ อ จํ า กัด ในการวางผัง โรงงาน และ
หน่ ว ยงานการผลิ ต แต่ ล ะหน่ ว ยของโรงงานนั น! ยั ง ไม่ ไ ด้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพสายการผลิตหลังจากการปรับปรุ งผังโรงงาน ดังนันจึ
! งต้ องพิจารณา
เพือทําการปรับปรุงต่อไป
2.2) การจัดการด้ านพื !นที
- จัดการย้ ายพื !นทีของลานจอดรถจากตําแหน่งทีอยู่ทางด้ านซ้ ายมือของอาคาร
โรงงานให้ มาอยู่ทีตําแหน่งด้ านขวามือสุดของอาคารโรงงาน เพือสะดวกต่อการ
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จัดพื น! ที รับวัตถุดิบและจัดส่งผลิ ตภัณฑ์ ได้ ส ะดวก ให้ ใกล้ เ คียงกับการไหลของ
วัตถุดบิ และผลิตภัณฑ์ตามผังโรงงานทีได้ ออกแบบและคัดเลือกไว้ มากทีสดุ
- จัดการตําแหน่งทีเป็ นหน่วยงานสนับสนุนการผลิตต่างๆ ให้ อยู่ใกล้ กนั มากทีสดุ
เช่น จัดให้ โรงซ่อมบํารุงอยูใ่ กล้ กบั สายการผลิตเพือความสะดวกต่อการซ่อมบํารุ ง
หรื อห้ องตรวจสอบคุณภาพเครื องมือ ห้ องไคเซ็น ห้ องเก็บเครื องมือและอุปกรณ์
ควรอยูต่ ดิ กัน เนืองจากการใช้ งานอุปกรณ์ร่วมกัน เป็ นต้ น
6.2 ข้ อเสนอแนะ
1) ผู้บริ หารหรื อผู้ทีเกี ยวข้ องกับผัง โรงงาน ควรพิจ ารณาข้ อจํ ากัดในการเคลื อนย้ าย
ตําแหน่งทีเกี ยวข้ องกับสายการผลิตด้ านระยะเวลาโครงการในการติดตังและเคลื
!
อนย้ าย
สายการผลิตจากหน่วยงานทีเกียวข้ องหรื อผู้รับเหมา เพือนํามาศึกษาการเตรี ยมแผนการ
ผลิ ต ล่ ว งหน้ าสํ า หรั บ ทํ า การผลิ ต ชดเชยในกรณี ที จํ า เป็ นต้ อ งใช้ ระยะเวลาในการ
เคลือนย้ ายมากเกินกว่าทีบริ ษัทหยุด
2) ผู้บริ หารหรื อผู้ทีเกี ยวข้ องกับผังโรงงานควรคํานึงถึงปั จจัยด้ านอืนๆ ในการตัดสินใจ
คัดเลือกผังโรงงานนอกเหนือจากการลงทุน เช่น ด้ านความปลอดภัยของผู้ปฏิบตั ิงาน การ
ไหลของวัสดุอย่างสมําเสมอ อันจะส่งผลในระยะยาวต่อการผลิตทีดี และมีประสิทธิภาพ
3) แนวคิดการวางผังโรงงานมีหลายวิธีการและมีหลายปั จจัยทีเกียวข้ อง ดังนันควรเลื
!
อก
ใช้ วิธีการและปั จจัยทีเหมาะสมกับนโยบายของแต่ละบริ ษัท
4) สามารถประยุกต์ใช้ การศึกษารอบเวลาการผลิต (Time Study) และการปรับสมดุล
สายการผลิต (Line balancing) กับการปรับปรุ งงานในระหว่างการผลิตให้ ลดลงหลังจาก
การปรับปรุงผังโรงงาน หากการวางผังโรงงานนันกระทบต่
!
องานในระหว่างการผลิตให้ เพิม
สูงขึ !น
5) ควรมีการพัฒนา จัดทําฐานข้ อมูลเพือสะดวกในการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล เช่น
ระยะทางในการเคลือนย้ าย รอบเวลาในการทํางาน จํานวนการผลิต ปริ มาณงานระหว่าง
กระบวนการผลิต เพือใช้ ในการเปรี ยบเทียบสําหรับการปรับปรุงในอนาคต
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Industrial Engineering: Applications and Practice 2 (January 1995) : 35-44.
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ภาคผนวก ก
ต้ นทุนของผังโรงงานทางเลือก
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ตารางที ก. ค่าใช้ จา่ ยในการปรับปรุงตามผังโรงงานทางเลือกแต่ละแบบ
ชนิดของผังโรงงานทางเลือก
รายการค่าใช้ จ่าย
แบบที 1
แบบที 2
1. ค่าใช้ จา่ ยในการเคลือนย้ าย
542,750
542,750
เครื องจักรและอุปกรณ์การผลิต
รวมทังการปรั
,
บตังเครื
, องจักร (บาท)
2. ค่าใช้ จา่ ยในการก่อสร้ างและต่อ
72,600
เติมอาคารหรื อหน่วยงาน (บาท)
3. ค่าใช้ จา่ ยในการติดตังระบบไฟฟ
,
้า
152,000
152,000
และระบบลม (บาท)
4. ค่าใช้ จา่ ยในการจัดทําลานจอดรถ
25,000
เพิมเติม (บาท)
รวมค่าใช้ จา่ ย (บาท)
694,750
792,350
แผนภูมิแสดงค่าใช้ จา่ ยผังโรงงานทางเลือก

แบบที 3
542,750

72,600
152,000
25,000
792,350
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ภาคผนวก ข.
แบบสอบถามเพือการรวบรวมข้ อมลู
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Issue……/30
Date………Month………Year…….....
Name………………………………..Surname……………………………
Position…………………………....
Content: Collecting of factors that influence the selection of plant layout alternatives.
Please write down in the box □ that meets your opinion in three factors.
No

Factors affecting the selection of plant layout.

1

2

3

Index B.1: Questionnaire to collect factors that influences selection of plant layout
alternatives.
Note: This query is used for research purposes only.
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Issued no.……/30

Date ………/………/…….....

Name………………………………..Surname……………………………

Position …………………………....

Description: Consideration of factors concern to evaluate layout alternatives for
layout improvement idea.
Please write down √ in the

□

as your opinion

Alternatives

No.

Factors

1

Layout cost

2

Layout model

3

Plant and operation safety

4

Popularity

5

Comfortability

6

Material flow efficiently

7

Space utilization

8

Material handling distance

9

Machine and tools works
cooperation

10

Flexible for modification

Most

Much

Medium

Low

Least

5

4

3

2

1

109
Appendix A questionnaire for study of the factors that affect the evaluation layout
alternatives.

Note: use for research purposes only.
Issued no.……/30

Date ………/………/…….....

Name………………………………..Surname……………………………

Position …………………………....

Description: Consideration of layout alternatives in each form of factors effect.
Please write down √ in the □ as your opinion
The scoring assigned to each factor has to be total of 10 points.

Alternatives
No.

Factors

Layout no.1

Layout no.2

Layout no.3

Ex.

A.

5

3

2

1

Layout cost

2

Space utilization

3

Material flow efficiently

4

Material handling distance

Appendix B questionnaire for study of the Layout alternatives that affect the each of
factors.

Note: use for research purposes only.
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ภาคผนวก ค.
ปริมาณการใช้ วัตถุดบิ
และอุปกรณ์ ขนย้ ายวัตถุดบิ และผลิตภัณฑ์
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ตารางที ค.1 ปริ มาณการใช้ วตั ถุดบิ ขนาดใหญ่ทียอดการผลิตชุดบังคับเลี ,ยวล้ อหน้ า 1,600 คูต่ อ่ วัน
วัตถุดบิ
ปริ มาณการใช้
ปริ มาณต่อวัน
ลําดับ
(ชิ ,น/คู)่
(ชิ ,น/วัน)
1
2
3
4
5
6

AA
BB
CC
DD
EE
FF
รวม

2
2
2
2
2
2
12

3,200
3,200
3,200
3,200
3,200
3,200
19,200

ตารางที ค.2 ปริ มาณการใช้ วตั ถุดบิ ขนาดเล็กทียอดการผลิตชุดบังคับเลี ,ยวล้ อหน้ า 1,600 คูต่ อ่ วัน
วัตถุดบิ
ปริ มาณการใช้
ปริ มาณต่อวัน
ลําดับ
(ชิ ,น/คู)่
(ชิ ,น/วัน)
1
2
3
4
5
6

aa
bb
cc
dd
ee
ff
รวม

2
20
2
8
2
2
36

3,200
32,000
3,200
12,800
3,200
3,200
57,600
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ตารางที ค.3 ปริ มาณความต้ องการของอุปกรณ์ขนย้ ายวัตถุดบิ ขนาดใหญ่
ลําดับ
ปริ มาณต่อวัน
ชนิดภาชนะบรรจุ จํานวนทีบรรจุได้
(ชิ ,น/วัน)
ตามวัตถุดบิ
(ชิ ,น/กล่อง)
1
2
3
4
5
6

3,200
3,200
3,200
3,200
3,200
3,200

AA
BB
CC
DD
EE
FF

20
20
20
20
20
20

รวม
ตารางที ค.4 ปริ มาณความต้ องการของอุปกรณ์ขนย้ ายวัตถุดบิ ขนาดเล็ก
ปริ มาณต่อวัน
ชนิดภาชนะบรรจุ จํานวนทีบรรจุได้
ลําดับ
(ชิ ,น/วัน)
ตามวัตถุดบิ
(ชิ ,น/กล่อง)
1
2
3
4
5
6

3,200
32,000
3,200
12,800
3,200
3,200

aa
bb
cc
dd
ee
ff

20
1,000
20
500
20
20

รวม
ตารางที ค.5 ปริ มาณความต้ องการของอุปกรณ์ขนย้ ายผลิตภัณฑ์

จํานวนภาชนะที
ต้ องใช้
(กล่อง/วัน)
160
160
160
160
160
160
960

จํานวนภาชนะที
ต้ องใช้
(กล่อง/วัน)
160
32
160
26
160
160
698
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ลําดับ

ปริ มาณต่อวัน
(ชิ ,น/วัน)

ชนิดภาชนะบรรจุ

จํานวนทีบรรจุได้
(ชิ ,น/พาเลท)

1

3200

พาเลท

20

จํานวนภาชนะที
ต้ องใช้
(พาเลท/วัน)
160

ภาคผนวก ง.
การคํานวณพืน* ทีตดิ ตัง* เครื องจักร และพืน* ทีการทํางาน
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1. พื ,นทีของเครื องจักรทีสําหรับสายการผลิตใหม่
ผู้วิจยั พิจารณาสัดส่วนพื ,นทีของเครื องจักรแต่ละประเภท โดยได้ นําข้ อมูลขนาดของพื ,นที
จากผังเครื องจักรของสายการผลิตใหม่จากผู้ผลิต นํ ามาทํ าการคํานวณพื น, ที ติดตังในแนวราบ
,
ความกว้ าง x ความยาว กําหนดเป็ นขนาดของพื ,นทีทีต้ องการได้ ดังนี ,
ตารางที ง.1 พื ,นทีของเครื องจักรทีใช้ ติดตังสํ
, าหรับการผลิต
ชนิดของเครื องจักร
เครื องจักร a
เครื องจักร b
เครื องจักร c
เครื องจักร d
เครื องจักร e
เครื องจักร f
จิiก g
จิiก h
จิiก i
จิiก j
จิiก k
จิiก l

จํานวน

ความกว้ าง
เครื องจักร
(เมตร)

ความยาว
เครื องจักร
(เมตร)

พื ,นทีสําหรับ
เครื องจักร
(ตร.ม)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1

1.25
1.03
1.24
1.38
1.11
0.90
0.88
0.70
1.05
1.20
0.95
0.86

1.48
1.53
1.34
1.69
1.2
1.63
1.79
2.38
1.36
1.36
1.56
1.50

1.86
1.58
1.67
2.34
1.34
1.47
1.58
1.67
1.43
1.64
1.49
1.29

2. พื ,นทีการทํางานสําหรับพนักงานสายการผลิต
พื ,นทีในการทํ างาน เคลือนย้ ายงานเข้ าหรื อออกจากจุดปฏิบตั ิงาน โดยระยะการทํางาน
อาศัยขนาดจากพื ,นทีการปฏิบตั งิ านแบบยืนทํางานเป็ นหลัก ข้ อมูลการศึกษาการทํางานโดยอ้ างอิง
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จากขนาดด้ านกว้ างด้ านหน้ าของเครื องจักร x ระยะการเคลือนทีระหว่างด้ านข้ างเข้ า-ออกจากจุด
ปฏิบตั งิ าน และต้ องอ้ างอิงมาตรฐานการทํางานตามกฎความปลอดภัยของบริ ษัท

ตารางที ง.2 พื ,นทีการทํางานสําหรับพนักงานสายการผลิต
ชนิดของเครื องจักร
เครื องจักร a
เครื องจักร b
เครื องจักร c
เครื องจักร d
เครื องจักร e
เครื องจักร f
จิiก g
จิiก h
จิiก i
จิiก j
จิiก k
จิiก l

หน้ ากว้ าง
เครื องจักร (เมตร)

ระยะทางการเคลือนที
ระหว่างจุดปฏิบตั งิ าน
(เมตร)

พื ,นทีการทํางาน
(ตร.ม)

1.25
1.03
1.24
1.38
1.11
0.90
0.88
0.70
1.05
1.20
0.95
0.86

1.16
1.72
1.3
0.95
1.39
1.51
1.62
2.24
1.49
1.28
1.55
1.46

1.45
1.78
1.62
1.32
1.56
1.36
1.43
1.57
1.57
1.54
1.48
1.26
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ภาคผนวก จ.
การเปรี ยบเทียบข้ อมลของผั
งโรงงานทางเลือกแต่ ละแบบ
ู
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1. ข้ อมูลการไหลของผังโรงงานทางเลือกแต่ละแบบ
ผู้วิจยั พิจารณาเปรี ยบเทียบระยะทางและเวลาในการไหลของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ของ
ผังโรงงานแต่ละแบบ
ตารางที จ.1 ระยะทางการขนย้ ายวัตถุดบิ และผลิตภัณฑ์สําเร็ จรูป
จาก
ไป
ระยะทาง (เมตร)
ปั จจุบนั
แบบที 1 แบบที 2 แบบที 3
จุดรับวัตถุดบิ
จุดสต๊ อกวัตถุดบิ
25.9
26.0
4.0
16.0
ขนาดใหญ่
จุดรับวัตถุดบิ
จุดสต๊ อกวัตถุดบิ
39.1
4.0
4.0
4.0
ขนาดเล็ก
จุดสต๊ อกวัตถุดบิ ขนาดใหญ่ จุดเก็บวัตถุดิบขนาด
ใหญ่
109.5
4.0
4.0
16.0
แยกตามชนิดข้ าง
สายการผลิต
จุดสต๊ อกวัตถุดบิ ขนาดเล็ก บริ เวณชันเก็
, บแยก
ตามชนิดชิ ,นส่วนของ
7.5
4.0
4.0
10.0
วัตถุดบิ ขนาดเล็ก
จุดเก็บวัตถุดิบขนาดใหญ่ บริ เวณสายการผลิต
แยกตามชนิดข้ าง
ชุดบังคับเลี ,ยวล้ อ
4.5
4.0
4.0
6.0
สายการผลิต
หน้ ารุ่น 4x4,2x4
บริ เวณชันเก็
, บแยกตามชนิด บริ เวณสายการผลิต
ชิ ,นส่วนของวัตถุดบิ ขนาดเล็ก ชุดบังคับเลี ,ยวล้ อ
101.6
28.0
52.0
14.0
หน้ ารุ่น 4x4,2x4
บริ เวณสายการผลิตชุดบังคับ
เลี ,ยวล้ อหน้ ารุ่น 4x4,2x4
บริ เวณบรรจุหีบห่อ

บริ เวณบรรจุหีบห่อ
บริ เวณคลังสินค้ า

58.4

36.0

4.0

12.0
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4.0

4.0

10.0
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บริ เวณคลังสินค้ า
จุดส่งผลิตภัณฑ์
12.0
รวม
หน่วยงานทังหมด
,
461.5
กราฟที จ.2 ระยะทางการขนย้ ายวัตถุดบิ และผลิตภัณฑ์สําเร็ จรูป

52.0
162.0

4.0
84.0

4.0
92.0
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ตารางที จ.3 เวลาการขนย้ ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สําเร็ จรูป
จาก
ไป
เวลา (วินาที)
ปั จจุบนั แบบที 1 แบบที 2 แบบที 3
จุดรับวัตถุดบิ
จุดสต๊ อกวัตถุดบิ
37.0
37.14
5.71
22.86
ขนาดใหญ่
จุดรับวัตถุดบิ
จุดสต๊ อกวัตถุดบิ
55.8
5.71
5.71
5.71
ขนาดเล็ก
จุดสต๊ อกวัตถุดบิ ขนาดใหญ่ จุดเก็บวัตถุดิบขนาด
ใหญ่
156.4
5.71
5.71
22.86
แยกตามชนิดข้ าง
สายการผลิต
จุดสต๊ อกวัตถุดบิ ขนาดเล็ก บริ เวณชันเก็
, บแยก
ตามชนิดชิ ,นส่วนของ 10.7
5.71
5.71
14.29
วัตถุดบิ ขนาดเล็ก
จุดเก็บวัตถุดิบขนาดใหญ่ บริ เวณสายการผลิต
แยกตามชนิดข้ าง
ชุดบังคับเลี ,ยวล้ อ
29.8
26.67 26.67
40.0
สายการผลิต
หน้ ารุ่น 4x4,2x4
บริ เวณชันเก็
, บแยกตามชนิด บริ เวณสายการผลิต
ชิ ,นส่วนของวัตถุดบิ ขนาดเล็ก ชุดบังคับเลี ,ยวล้ อ
หน้ ารุ่น 4x4,2x4
บริ เวณสายการผลิตชุดบังคับ
เลี ,ยวล้ อหน้ ารุ่น 4x4,2x4

บริ เวณบรรจุหีบห่อ

บริ เวณบรรจุหีบห่อ

บริ เวณคลังสินค้ า

145.1

40.0

74.29

20.0

83.4

51.43

5.71

17.14

147.1

5.71

5.71

14.29
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บริ เวณคลังสินค้ า
รวม

จุดส่งผลิตภัณฑ์
หน่วยงานทังหมด
,

17.1
622.40

74.32
252.40

5.68
140.90

กราฟที จ.4 เวลาการขนย้ ายวัตถุดบิ และผลิตภัณฑ์สําเร็ จรูป

2. การวิเคราะห์ปัจจัยสําคัญเชิงลําดับชัน, (AHP) ต่อการเลือกผังโรงงาน
ตารางที จ.5 ปั จจัยทีมีผลต่อการประเมินผังโรงงาน
ปั จจัย
คะแนนรวม
ต้ นทุนของผังโรงงาน
172
การใช้ ประโยชน์ของพื ,นที
154
การไหลของวัสดุมีประสิทธิภาพ
175
ระยะทางในการขนย้ ายวัสดุ
165
ความสะดวกต่อผู้ทํางาน
148

ค่าเฉลีย
4.6
4.1
4.5
4.3
3.9

%
91
82
92
87
77

5.75
162.90
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ความปลอดภัยของโรงงานและการ
ทํางาน
ลักษณะรูปร่ างรูปทรง
ความนิยม
การใช้ งานเครื องจักรและอุปกรณ์
ความยืดหยุ่นต่อการปรับเปลียน
เพิมเติม

139
112
97
151

3.6
3.1
2.8
4.0

72
61
56
81

126

3.3

66

ปั จจัยทีได้ ให้ ความสําคัญจะทําการคัดเลือกปั จจัยทีมีคะแนนเฉลียสูงกว่า 80% ขึ ,นไป มา
ใช้ ในการศึกษา ซึงมีอยู่ 4 ปั จจัยทีสําคัญด้ วยกัน
ตารางที จ.6 สรุปปั จจัยทีมีความสําคัญต่อการคัดเลือกผังโรงงานทางเลือก
ปั จจัย
คะแนนรวม
ค่าเฉลีย
การไหลของวัสดุมีประสิทธิภาพ
175
4.5
ต้ นทุนของผังโรงงาน
172
4.6
ระยะทางในการขนย้ ายวัสดุ
165
4.3
การใช้ ประโยชน์ของพื ,นที
154
4.1

%
92
91
87
82

จากคะแนนทีได้ จากการตอบแบบสอบถาม ผู้วิจยั ได้ นําผลคะแนนมาแปลงเป็ นค่าตัวเลข
วัดระดับนํ ,าหนักตามเกณฑ์ความพึงพอใจ
เพือระบุในตารางเมตริ กซ์ของงความสัมพันธ์แบบ
เปรี ยบเทียบเป็ นคูๆ่
ตารางที จ.7 ตัวเลขระดับนํ ,าหนักของปั จจัยในการเลือกผังโรงงานทางเลือก
ต้ นทุนของ การใช้ ประโยชน์ของ การไหลของวัสดุ
ปั จจัย
ผังโรงงาน
พื ,นที
มีประสิทธิภาพ
ต้ นทุนของผังโรงงาน
1
4
0.5
การใช้ ประโยชน์ของพื ,นที
0.25
1
0.2
การไหลของวัสดุมีประสิทธิภาพ
2
5
1
ระยะทางในการขนย้ ายวัสดุ
0.5
3
0.33

ระยะทางในการ
ขนย้ ายวัสดุ
2
0.33
3
1
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รวม

3.75
13
2.03
6.33
จากนันปรั
, บค่าในตารางเมตริ กซ์ เพือคํานวนหาค่าความสําคัญของแต่ละปั จจัย โดย
นําเอาตัวเลขแต่ละตัวในแนวตังมาหารด้
,
วยผลรวมของตัวเลขในแนวตังแต่
, ละแถว
จะได้ คา่
ความสําคัญทีนําไปใช้ เปรี ยบเทียบระหว่างปั จจัย

ตารางที จ.8 เมตริ กซ์คา่ เฉลียของแต่ละปั จจัย
ต้ นทุนของผัง การใช้ ประโยชน์ การไหลของวัสดุ ระยะทางใน
ปั จจัย
โรงงาน
ของพื ,นที
มีประสิทธิภาพ การขนย้ ายวัสดุ
ต้ นทุนของผังโรงงาน
0.27
0.31
0.25
0.32
การใช้ ประโยชน์ของพื ,นที
0.07
0.08
0.10
0.05
การไหลของวัสดุมีประสิทธิภาพ
0.53
0.38
0.49
0.47
ระยะทางในการขนย้ ายวัสดุ
0.13
0.23
0.16
0.16
โดยทําการหาค่าเฉลียตารางเมตริ กซ์ในแต่ละแถวในแนวนอน
เพือคํานวนหาค่า
ความสําคัญของแต่ละปั จจัย โดยนําตัวเลขแต่ละตัวในแถวแนวนอนมาหารด้ วยผลรวมของตัวเลข
ในแถวแนวนอนแต่ละแถว ซึงจะได้ ลําดับความสําคัญของแต่ละปั จจัย
ตารางที จ.9 เมตริ กซ์คา่ เฉลียรวมหรื อลําดับความสําคัญของปั จจัย
ต้ นทุน
การใช้
การไหลของ ระยะทางใน
การขนย้ าย
ของผัง ประโยชน์
วัสดุมี
วัสดุ
โรงงาน ของพื ,นที ประสิทธิภาพ
ปั จจัย
ต้ นทุนของผัง
โรงงาน
0.27
0.31
0.25
0.32
การใช้ ประโยชน์
ของพื ,นที
0.07
0.08
0.10
0.05
การไหลของวัสดุมี
ประสิทธิภาพ
0.53
0.38
0.49
0.47
ระยะทางในการ
ขนย้ ายวัสดุ
0.13
0.23
0.16
0.16

ลําดับ
ผลรวม ความสําคัญ
1.14

0.28

0.29

0.07

1.88

0.47

0.68

0.17
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จากนันหาค่
,
าดัชนีความสอดคล้ อง (Consistency: C.I) และอัตราส่วนของความ
สอดคล้ อง (Consistency Ratio: C.R)
โดย Random Consistency Index: RCI เป็ นค่า C.I จากการสุม่ ตัวอย่างจํานวนมาก
ตารางที จ.10 ค่า Random Consistency Index: RCI
จํานวน
1
2
3
4
5
ปั จจัย
RCI
0
0
0.58
0.90
1.12

6

7

8

9

1.24

1.32

1.41

1.45

เพือตรวจสอบว่าการวิเคราะห์นํ ,าหนักของปั จจัย
มีความสอดคล้ องเป็ นเหตุเป็ นผลกัน
หรื อไม่ สามารถตรวจสอบได้ ด้วยการนําค่าลําดับความสําคัญมาคูณกับตัวเลขนํ ,าหนักของปั จจัยใ
แต่ละแถวในแนวตัง,
ตารางที จ.11 ผลรวมการหาความสอดคล้ องกันของเหตุผล
การไหลของ
การใช้
ต้ นทุน
วัสดุมี
ประโยชน์
ของผัง
ของพื ,นที ประสิทธิภาพ
โรงงาน
(0.28)
(0.07)
(0.47)
ปั จจัย
ต้ นทุนของผัง
โรงงาน
0.28
0.29
0.24
การใช้ ประโยชน์ของ
พื ,นที
0.07
0.07
0.09
การไหลของวัสดุมี
ประสิทธิภาพ
0.57
0.37
0.47
ระยะทางในการขน
ย้ ายวัสดุ
0.14
0.22
0.16

ระยะทางใน
การขนย้ าย
วัสดุ
ผลรวม
(0.17)
แนวนอน
0.34

1.16

0.06

0.30

0.51

1.92

0.17

0.69
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จากข้ อมูลข้ างต้ น นํามาหาค่า λmax ได้ จากผลรวมในแถวแนวนอนคูณด้ วยค่าลําดับ
ความสําคัญบวกกัน หารด้ วยจํานวนปั จจัย
ดัชนี
การคํานวณ
ผลการคํานวณ
4.05
(1.16x0.28+0.30x0.07+1.92x0.47+0.69x0.17)/4
λmax
C.I
(4.05-4)/(4-1)
0.016
C.R
0.016/0.90
0.017
ค่า C.R นี ,ไม่ควรเกิน 9% สําหรับปั จจัย 4 ปั จจัย ซึงคํานวณได้ 1.7% ถือว่าอยูใ่ นเกณที
กําหนด แสดงว่าการวินิจฉัยสอดคล้ องเป็ นเหตุเป็ นผลซึงกันและกัน
การประเมินผังโรงงานทางเลือกตามเกณฑ์การตัดสินใจ
หลังจากทราบค่าลําดับความสําคัญของปั จจัยแต่ละปั จจัยแล้ ว นําข้ อมูลดังกล่าว มาออก
แบบสอบถามในการสัมภาษณ์ผ้ อู ํานวยการฝ่ าย ผู้จดั การ วิศวกรผู้ควบคุมและหัวหน้ างานของ
แผนกทีเกียวข้ องจํานวน 30 ราย เพือสรุ ปนํ ,าหนักของทางเลือกทีมีผลต่อปั จจัย โดยยแบบสอบถา
มีคะแนนเต็มเท่ากับ 10 คะแนน
ตารางที จ.12 คะแนนของแต่ละปั จจัยต่อแบบของผังโรงงานทางเลือก
ปั จจัย
ผังแบบที 1 ผังแบบที 2 ผังแบบที 3 คะแนนรวม
ต้ นทุนของผังโรงงาน
126
115
59
300
การใช้ ประโยชน์ของพื ,นที
102
134
64
300
การไหลของวัสดุมี
ประสิทธิภาพ
95
124
81
300
ระยะทางในการขนย้ ายวัสดุ
90
109
101
300
ซึงจะนําคะแนนรวมหารกับผลคะแนนของแต่ละผังโรงงานทางเลือก เพือแสดงค่านํ ,าหนัก
ตารางที จ.13 การนําคะแนนรวมของแต่ละปั จจัยมาหารกับผลคะแนนของแต่ละผังโรงงาน
ทางเลือก
ปั จจัย
ผังแบบที 1 ผังแบบที 2 ผังแบบที 3 นํ ,าหนักรวม
ต้ นทุนของผังโรงงาน
0.42
0.38
0.20
1
การใช้ ประโยชน์ของพื ,นที
0.34
0.45
0.21
1
การไหลของวัสดุมี
0.32
0.41
0.27
1
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ประสิทธิภาพ
ระยะทางในการขนย้ ายวัสดุ
0.30
0.36
0.34
1
ผู้วิจยั นําลําดับความสําคัญของแต่ละปั จจัยมาจัดตารางเมตริ กซ์ โดยใช้ ผลคูณของลําดับ
ความสําคัญของปั จจัยต่างๆ กับนํ ,าหนักของผังโรงงานทางเลือก
ตารางที จ.14 เมทริ กซ์ลําดับความสําคัญของแต่ละปั จจัยของแต่ละผังโรงงาน

ปั จจัย
ผังแบบที 1
ผังแบบที 2
ผังแบบที 3

การใช้
การไหลของ
ต้ นทุนของผัง ประโยชน์ของ
วัสดุมี
ประสิทธิภาพ
โรงงาน
พื ,นที
(0.28)
(0.07)
(0.47)
0.42
0.34
0.32
0.38
0.45
0.41
0.20
0.21
0.27

ระยะทางใน
การขนย้ าย
วัสดุ
(0.17)
0.30
0.36
0.34

จากนันจะใช้
,
นํ ,าหนักของผังโรงงานคูณกับค่าลําดับความสําคัญของแต่ละปั จจัยในแนวตัง,
และหาผลรวมในแถวแนวนอน จะได้ ผลลัพธ์ความสัมพันธ์รวมทีใช้ สนับสนุนการเลือกผังโรงงาน
ทางเลือกทีเหมาะสมทีสุด
ตารางที จ.15 ผลลัพธ์ความสัมพันธ์รวมของแต่ละปั จจัยกับผังโรงงานทางเลือก

ปั จจัย
ผังแบบที 1
ผังแบบที 2
ผังแบบที 3

ต้ นทุนของ
ผังโรงงาน
(0.28)
0.12
0.11
0.06

การใช้
ประโยชน์
ของพื ,นที
(0.07)
0.03
0.03
0.02

การไหลของ ระยะทางใน
การขนย้ าย
วัสดุมี
ประสิทธิภาพ
วัสดุ
(0.47)
(0.17)
0.15
0.05
0.19
0.06
0.13
0.06

ผลรวม
0.34
0.40
0.26
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