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บทที ่1 
                                                                บทน า 
  
1.1 ท่ีมาและความส าคัญของปัญหา 
            จากที่ตั้งภูมิอากาศประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้น ระบบปรับอากาศจึงถือว่ามีความ
จ าเป็นอย่างมาก ทั้งในอาคารส านักงาน ห้างสรรพสินค้า สถานที่ราชการ โรงงานอุตสาหกรรม และ
อ่ืนๆ ธุรกิจในด้านการรับเหมาติดต้ังระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ (Chiller) มีการขยายตัว และมีการ
แข่งทางธุรกิจในอัตราที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งในด้านคุณภาพการติดตั้ง คุณภาพวัสดุอุปกรณ์ การบริการ
ซ่อมซ่อมบ ารุงหลังการขาย และราคา ซึ่งการขยายตัวและเติบโตของธุรกิจประเภทนี้เกิดจากปัจจัย
หลายด้าน เช่น การลงทุนสร้างอาคารห้างสรรพสินค้า อาคารโรงพยาบาล อาคารในสถานศึกษา 
อาคารของทางราชการ โรงแรม เป็นต้น และมีแนวโน้มการเติบโตเป็นไปในทิศทางที่ดีทั้งใน
ประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องมาจากปัจจัยด้านสภาพอากาศที่มีอุณหภูมิ
สูง.ระบบปรับอากาศและระบายอากาศขนาดใหญ่จึงเป็นอุปกรณ์จ าเป็นที่ช่วยท าให้สภาพอากาศ
เอ้ือต่อการอาศัยของผู้ที่อยู่ในอาคาร จากอัตราการแข่งขันธุรกิจที่สูงขึ้น ท าให้ผู้ประกอบการ
จ าเป็นต้องปรับตัว โดยเฉพาะในเร่ืองของการลดต้นทุนการผลิตเพื่อชิงความได้เปรียบในด้านราคา
และเพิ่มขีดความสามารถในด้านการบริการที่รวดเร็ว 

จากการศึกษาสภาพโรงงานที่เป็นกรณีศึกษา ให้บริการการผลิตท่อส่งลมภายในอาคาร
(Duct..Air) และอุปกรณ์สนับสนุนการติดตั้งต่างๆ ซึ่งรูปแบบการผลิตสินค้าจะเป็น การผลิตเป็น
แบบ  ตามค าสั่งซื้อ (Make to Oder) พบว่า ในกระบวนการผลิตมีการไหลตัดกันของคนและวัตถุดิบ
ที่ใช้ในการผลิต การไหลของวัสดุระหว่างแผนกใช้ระยะทางมากเกินไป อีกทั้งไม่มีการก าหนด
พื้นที่ท างานของแผนกต่างๆ ให้ชัดเจน มีการจัดวางสิ่งของไม่เป็นระเบียบ พื้นที่ท างานมีการทับ
ซ้อน 

 
1.2 วัตถุประสงค์การศึกษา 
       1. เพื่อศึกษาการไหลของวัตถุดิบ ในกระบวนการผลิตของผังโรงงานปัจจุบัน เพื่อก าหนด
ความสัมพันธ์ในการปรับปรุงผังโรงงานใหม่ 

 2..เพื่อประยุกต์ใช้ การวางผังโรงงานอย่างมีระบบ (Systematic Layout Planning) มาช่วยใน
การปรับปรุงผังโรงงาน 
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      3..เพื่อลดระยะทาง หรือเวลาการไหลของวัสดุ และก าหนดพื้นที่ส าหรับ ทางเดิน การท างาน
ของกระบวนการและแผนกต่างๆ ให้เป็นระเบียบ 
      4..เพื่อปรับปรุงการใช้ทรัพยากร ในส่วนของพื้นที่โรงงาน เคร่ืองจักร วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจน
แรงงาน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 
1.3 ขอบเขตของการศึกษา 
      1. การศึกษาคร้ังนี้ เป็นการศึกษาเพื่อจัดท าผังโรงงาน และน าเสนอรูปแบบผังโรงงานเพื่อท าการ
ปรับปรุงเฉพาะกระบวนการผลิต Duct Air ชนิดเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี (Galvanize Steel Sheet) 
ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มท่อตรง ท่องอ ท่อสามทาง/สองทาง ท่อลดขนาด และท่อ S  

2. การจัดท าผังโรงงานเพื่อเสนอการปรับปรุงจะใช้หลักการ การวางผังโรงงานอย่างมีระบบ  
(Systematics Layout Planning) 

3. ในการพิจารณาเลือกผังโรงงานที่ปรับปรุงจะใช้หลักการ กระบวนการล าดับขั้นเชิงวิเคราะห์  
(Analysis.Hierarchy.Process).โดยค านึงถึง ปัจจัยประสิทธิภาพการไหลวัสดุ ปัจจัยระยะทางการ
เคลื่อนย้ายวัสดุ ปัจจัยค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้าย และปัจจัยประสิทธิภาพการใช้พื้นที่ 

 
1.4 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. การจัดวางผังของเคร่ืองจักรและแผนกต่างๆ มีความสัมพันธ์กันอย่างเหมาะสม  
2..ระยะทางการไหลของวัสดุ เวลาน า (Lead Time) การผลิตลดลง และพื้นที่ทางเดิน พื้นที่การ

ท างานของแผนกต่างๆ ถูกก าหนดชัดเจน 
3. พื้นที่โรงงาน โรงงาน เคร่ืองจักร วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนแรงงาน และทรัพยากรต่างๆ ถูกใช้

อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 
1.5 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
      1..ส ารวจศึกษา สอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานถึงสภาพปัญหา จุดบกพร่อง
ที่ควรแก้ไขของโรงงาน  

2. ศึกษาขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ศึกษา 
3. น าข้อมูลที่ได้มาใช้เคร่ืองมือวิเคราะห์การไหลและความสัมพันธ์ 
4. ศึกษาหลักการและทฤษฎีที่ใช้ในการออกแบบ และการเลือกผังโรงงาน 
5. ท าการออกแบบ และเลือกผังโรงงานที่เหมาะสม  
6. สรุปผลจากการศึกษา และข้อเสนอแนะ 
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1.6 แผนการด าเนินงาน 

 

 

ล าดับ ขั้นตอน เดือน 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ส ารวจ สอบถามความคิดเห็น 
ของผู้บริหารแลผู้ปฏิบัติงาน 
ถึงสภาพปัญหา จุดบกพร่องที่
ควรแก้ไขของโรงงาน 

        

2 ศึกษาขั้นตอนการผลิผลิตภัณฑ์ 
ที่ศึกษา 

        

3 น าข้อมูลที่ได้มาใช้เคร่ืองมือ
วิ เ ค ร า ะ ห์ ก า ร ไ ห ล  แ ล ะ
ความสัมพันธ์ 

        

4 ศึกษาหลักการ และทฤษฎีที่ใช้
ในการออกแบบ และการเลือก
ผังโรงงาน 

        

5 ท าการออกแบบ และเลือกผัง
โรงงานที่เหมาะสม 

        

6 สรุปผลจากการศึกษา และข้อ  
เสนอแนะ 
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บทที ่2 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกีย่วข้อง 

 
 ในเน้ือหาบทนี้ จะกล่าวถึงทฤษฎีและหลักการต่างๆ ที่น ามาใช้เป็นพื้นฐานในการปรับปรุง
ผังโรงงาน ทั้งในเร่ืองการวิเคราะห์การไหล การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ เพื่อวิเคราะห์หาจุดที่ควร
ปรับปรุงของผังโรงงานปัจจุบัน ทฤษฎีการวางแผนผังโรงงานอย่างมีระบบ .(Systematics.Layout 
Planning).และการน าทฤษฎีกระบวนการล าดับขั้นเชิงวิเคราะห์ .(Analytic.Hierarchy.Process).มา
ประกอบการเลือกผังโรงงานที่เหมาะสม 
 
2.1 ผลิตภัณฑ์ Duct Air เหล็กเคลือบสังกะสี 
 ผลิตภัณฑ์ Duct Air เหล็กเคลือบสังกะสี คืออุปกรณ์ที่ใช้ติดต้ังเพื่อกระจายลมในงานระบบ
ปรับอากาศ ส่งลมในงานระบบระบายอากาศ .โดยอาจหุ้มฉนวนหรือไม่ ขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่
น าไปใช้ โดยมากจะติดตั้งกับในอาคารขนาดใหญ่ แต่อาจพบเห็นตามร้านอาหารทั่วไป ที่ติดตั้ง
ระบบระบายควันจากการท าอาหาร ประกอบด้วย 5 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ดังนี้  
 

 
 

รูปท่ี 2.1 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์กลุ่มท่อตรง 
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 จากรูปที่ 2.1 ผลิตภัณฑ์กลุ่มท่อตรง คือท่อที่ติดตั้งเป็นแนวหลักของระบบ จะใช้ติดตั้งตาม
การออกแบบการติดตั้งที่เป็นแนวตรง โดยทั่วไปของการออกแบบการติดตั้ง ท่อชนิดนี้จะมีความ
ยาวรวมของการติดต้ังมากที่สุด ใช้ในระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 

  

 
 

รูปท่ี 2.2 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์กลุ่มท่องอ 
 

 จากรูปที่ 2.2 ผลิตภัณฑ์กลุ่มท่องอ จะใช้ต่อท่อตรงเปลี่ยนทิศทางแบบ 90 องศา.เพื่อหลบ
หลีกสิ่งกีดขวางแนวการติดตั้งหรือเหตุผลด้านการกระจายลม .ใช้ในระบบปรับอากาศและระบาย
อากาศ 

                
 

รูปท่ี 2.3 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์กลุ่มท่อสามทาง 
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 จากรูปที่ 2.3 ผลิตภัณฑ์กลุ่มท่อสามทาง/สองทาง คือท่อที่ใช้ต่อกับท่อตรง เพื่อแยกสาขา
ของแนวท่อหลักเพื่อกระจายลมบริเวณพื้นที่ที่ต้องการปรับอากาศ ใช้เฉพาะในระบบปรับอากาศ 
 

 
 

รูปท่ี 2.4 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์กลุ่มท่อลดขนาด 

  

จากรูปที่ 2.4 กลุ่มท่อลดขนาด คืออุปกรณ์ที่ใช้ต่อกับท่อตรง เป็นตัวลดขนาดแนวท่อเพื่อ
หลบหลีกสิ่งกีดขวางหรือการเพิ่ม-ลด ความเร็ว ความดันลม ใช้ในระบบปรับอากาศและระบาย
อากาศ 
 

  

                 
 

รูปท่ี 2.5 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์กลุ่มท่อ S 
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จากรูปที่ 2.5 กลุ่มท่อ S คือท่อที่ใช้ต่อกับท่อตรงเพื่อการหลบหลีกสิ่งกีดขวางของการติดตั้ง
ระบบท่อ ใช้ในระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 
  
2.2 ข้อมูลพื้นฐานการปรับปรุงผังโรงงาน 
 การวางผังโรงงานจ าเป็นต้องมีข้อมูลพื้นฐานเพื่อใช้ในการวิเคราะห์การไหลและ
ความสัมพันธ์โดยมีองค์ประกอบด้วย ดังนี้ 
 1..ผลิตภัณฑ์ (Product.:.P) หมายถึง ข้อมูลความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่ผลิต ซึ่งอาจ
ก าหนดเป็นชนิด กลุ่ม รุ่น รหัส ใดบ้าง ผลิตทุกชิ้นส่วนหรือซื้อมาประกอบ 
 2. ปริมาณ (Quantity.:.Q) หมายถึง ข้อมูลปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ์ แต่ละ กลุ่ม รุ่น รหัส 
เพื่อน ามาวิเคราะห์หาชนิดผลิตภัณฑ์ที่ควรให้ความส าคัญเป็นหลัก 
 3. กรรมวิธีการผลิต (Routing.:.R) หมายถึง ข้อมูลล าดับการผลิตของแต่ละผลิตภัณฑ์ 
ขั้นตอน แผนกหรือเคร่ืองจักรที่ผ่าน เพื่อใช้วิเคราะห์การไหลและความสัมพันธ์ 
 4. ส่วนสนับสนุน (Support.:.S) หมายถึงข้อมูลส่วนสนับสนุน นอกเหนือกระบวนการผลิต
หลัก เพื่อส่งเสริมการท างานให้มีประสิทธิภาพ ยกตัวย่างเช่น ห้องน้ า ห้องเก็บเคร่ืองมือ ส่วนซ่อม
บ ารุง ห้องพยาบาล เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลต่อการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 
 5. เวลา (Time.:.T) หมายถึง จะผลิตเมื่อไร เร่ิมด าเนินการตามแผนเมื่อไร ท างานวันละกี่กะ 
เน้นการผลิตในช่วงฤดูใด ความสามารถการผลิต .(Capacity).เวลาการจัดส่ง ซึ่งจะส่งผลต่อการ
ก าหนดความต้องการเนื้อที่ 
 
2.3 การวางแผนผังโรงงานอย่างมีระบบ (Systematic Layout Planning) 
 การวางผังโรงงานอย่างมีระบบ คือการออกแบบโดยก าหนดขั้นตอนเป็นล าดับชัดเจน 
ตั้งแต่การเก็บข้อมูลจนถึงการเลือกผังโรงงาน (ประจวบ กล่อมจิตร,2555) ดังรูปที่ 2.6  
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ผัง ก. 

ผัง ข. 

ผัง ค. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 2.6 แผนการเชิงปฏิบัติของการวางแผนผังโรงงานอย่างมีระบบ 

หาข้อมูลขั้นต้น P,Q,R,S,T และกิจกรรมต่างๆ 

วิเคราะห์การไหล วิเคราะห์ความสัมพันธ์ 

สร้างแผนภูมิความสัมพันธ์ 

หาเน้ือที่ที่มีอยู่ 

ต่างๆ 

หาเน้ือที่ที่ต้องการ 

สร้างแผนภาพความสัมพันธ์เนื้อที่ 

พิจารณาปรับปรุงเปลี่ยนแปลง พิจารณาข้อจ ากัดเชิงปฏิบัติ 

ประเมินผลเลือกผังโรงงาน 
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2.3.1 หลักส าคัญพื้นฐานส าหรับการวางผังโรงงาน แบ่งออกเป็น 3 ประการ คือ 
          1. ความสัมพันธ์ (Relationship) คือการหาความสัมพันธ์ของกิจกรรมที่ควรอยู่ใกล้กัน 
โดยเร่ิมจากมากไปหาน้อย 
          2. เนื้อที่ (Space) คือการพิจารณาเนื้อที่ ทั้งจ านวน ชนิด และรูปร่างหรือรูปทรงเนื้อที่
ของกิจกรรมต่างๆที่มีอยู่ในโรงงาน 
          3. การปรับจัดต าแหน่ง (Adjustment) คือการปรับจัดต าแหน่งกิจกรรมภายใต้ข้อจ ากัด
อย่างเหมาะสม 

2.3.2 รูปแบบการวางผังโรงงานอย่างมีระบบ 
          1. รวบรวมข้อมูลพื้นฐานขั้นต้นคือ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ .(P).ข้อมูลปริมาณการผลิต.(Q) 
ข้อมูลกระบวนการผลิต.(R) ข้อมูลส่วนสนับสนุน.(S) ข้อมูลเวลาส่งมอบ.(T) 
          2. น าข้อมูลพื้นฐานขั้นต้นมาวิเคราะห์การไหลของวัสดุโดยใช้เคร่ืองมือวิเคราะห์การ
ไหล 
          3. น าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์เขียนลงแผนภูมิความสัมพันธ์.(Relationship Chart) 
          4. แปลงแผนภูมิความสัมพันธ์ให้อยู่ในรูปแบบแผนภาพความสัมพันธ์โดยพิจารณา
จัดวางแผนกต่างๆ ตามความสัมพันธ์ แต่ไม่ค านึงถึงลักษณะรูปทรงพื้นที่จริงของแต่ละแผนก  

         5. ค านวณหาเน้ือที่ที่ต้องการของแต่ละแผนก 
         6. พิจารณาปรับเนื้อที่ที่ต้องการให้สมดุลกับเนื้อที่ที่มีอยู่จริง 
         7. สร้างแผนภาพความสัมพันธ์เนื้อที่.(Space Relationship Diagram) 
         8. จัดเปลี่ยนต าแหน่งแผนภาพที่ตามข้อพิจารณาเปลี่ยนแปลงต่างๆ (วิธีขนถ่ายวัสดุ 
อุปกรณ์ในห้องเก็บวัสดุ ระบบสาธารณูปโภค แผนการท างาน) 
         9. จัดเปลี่ยนต าแหน่งแผนภาพตามข้อจ ากัดในการใช้งานจริง (ต้นทุน ความปอดภัย 
ต้นก าลังที่ต้องการ) 
        10. พัฒนาผังโรงงานเพื่อเป็นทางเลือก 3 แบบ 
        11. ประเมินและเลือกผังโรงงานที่เหมาะสม 
2.3.3 หลักการใช้ข้อมูลพื้นฐาน P,Q,R,S,T กับการวางผังโรงงาน 

          1.ข้อมูล P-Q ใช้วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์หลายๆ ชนิด จัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ และเลือกชนิดผัง
โรงงาน 
          2.ข้อมูล P-Q-R ใช้วิเคราะห์การไหลวัสดุ 

         3.ข้อมูล P-Q-S ใช้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของกิจกรรม 
         4.ข้อมูล R-T ใช้หาเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ที่ต้องการ 
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2.3.4 การวางผังโรงงานอย่างละเอียด 
         การวางผังโรงงานอย่างละเอียดจะท าให้เห็นภาพผังโรงงานโดยรวมชัดเจนขึ้น เช่น

ระยะเปิด/ปิดประตู ต าแหน่งการปฏิบัติงาน กองวัสดุ เส้นทางเดิน เป็นต้น ขั้นตอนการวางผังอย่าง
ละเอียดมักจะท าคู่ขนานกับขั้นตอนการวางผังตามแผนกงานหรือขั้นตอนการสร้างแผนภาพ
ความสัมพันธ์ .(Relationship.Diagram).เพื่อแสดงลายละเอียดข้อจ ากัดต่างๆ .โดยมี 3.วิธีดังนี้ 
(ประจวบ กล่อมจิตร,2555)  

         1.วิธีการวาดรูปแบบแปลนโรงงาน (Drawing) คือการวาดลายละเอียดของการวาง 
แผนผังโรงงาน.ต าแหน่งเนื้อที่แผนก.ส่วนสนับสนุน.ประต.ูทางเดิน.และลายละเอียดอ่ืนๆ.ลงบน
แบบแปลนจริงที่ย่อส่วนตามอัตราส่วนที่เหมาะสม 

         2.วิธีการสร้างแม่แบบ (Template) คือการใช้กระดาษแข็งในการแสดงลายละเอียด 
 โดยใช้กระดาษแข็งที่มีสีแทนเคร่ืองจักร.และน าไปวางบนกระดาษแข็งสีขาวซึ่งแทนแบบแปลน
โรงงานโดยได้รับการย่อส่วนตามมาตราส่วนที่เหมาะสม 

         3.วิธีการสร้างหุ่นจ าลอง (Model) คือการสร้างตัวแบบแทนเคร่ืองจักร แผนก คน  
ส่วนสนับสนุนขึ้นมาเพื่อวางบนแบบแปลนของโรงงานจริงที่ได้รับการย่อส่วน.โดยวิธีนี้มีข้อดีคือ
สามารถเคลื่อนย้ายตัวแบบได้เมื่อมีการปรับปรุง 
 
2.4 แผนภูมิผลิตภัณฑ์ – ปริมาณ (P-Q Chart) 
 แผนภูมิ P-Q.ใช้วิเคราะห์เพื่อก าหนดรูปแบบการวางผังโรงงาน  และเลือกใช้เคร่ืองมือ
วิเคราะห์การไหลที่เหมาะสม โดยเสดงความส าพันธ์ระหว่าง ข้อมูลความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
และปริมาณ (สมศักดิ์ ตรีสัตย์,2535) 
 การสร้างแผนภูมิ P-Q.เร่ิมจากการน าปริมาณของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด มาเขียนเป็นกราฟ
แท่ง โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย โดยเส้นในแนวแกน x คือความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่
ผลิต เส้นในแนวแกน y คือปริมาณการผลิตของแต่ละผลิตภัณฑ์ ดังรูป 2.7 
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รูปท่ี 2.7 การสร้างแผนภูมิ P-Q (ที่มา : สมศักดิ์ ตรีสัตย์,2535)  
 
 จากรูปที่ 2.7 เส้นด้านปริมาณมีลักษณะโค้งขึ้น แสดงการการผลิตปริมาณมากแต่ชนิดของ
ผลิตภัณฑ์น้อย ระบบการผลิตจะเป็นแบบ .จ านวนมาก.(Mass.Production).รูปแบบการวางผัง
โรงงานที่ เหมาะสมคือ .การวางผังโรงงานตามชนิดผลิตภัณฑ์ .(Product.Layout).ตัวอย่างเช่น 
โรงงานผลิตผลไม้กระป๋อง เป็นต้น 
 ส่วนเส้นด้านผลิตภัณฑ์มีลักษณะโค้งลึก แสดงความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่ผลิต แต่
แต่ละชนิดผลิตในปริมาณน้อย ระบบการผลิตเป็นแบบ ตามค าสั่งซื้อ (Job Oder) รูปแบบการวางผัง
โรงงานที่เหมาะสมคือ การวางผังโรงงานตามกระบวนการ  (Process Layout) ตัวอย่างเช่น โรงกลึง 
เป็นต้น 
 บริเวณใต้กราฟเป็นการผลิตปริมาณและความหลากหลายน้อย ระบบการผลิตเป็นแบบตาม
ค าสั่งซื้อ (Job order) รูปแบบการวางผังโรงงานที่เหมาะสมคือ การวางผังโรงงานตามต าแหน่งงาน
(Fixed Layout) ตัวอย่างเช่น อู่ต่อเรือ เป็นต้น   
 ส่วนบริเวณเส้นตรงกลางระหว่างเส้นด้านปริมาณการผลิต และเส้นด้านความหลากหลาย
ของผลิตภัณฑ์ที่ผลิต รูปแบบการวางผังโรงงานที่เหมาะสมคือ การวางผังโรงงานแบบผสม  (Mixed 
Layout) หรือ การวางผังโรงงานแบกลุ่ม (Group Layout) ดังรูป 2.8 
 
 

ปริมาณ ปริมาณ 

ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ 
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รูปท่ี 2.8 ผังโรงงานที่เหมาะสมจากการวิเคราะห์แผนภูมิ P-Q 
 
2.5 การศึกษาการท างาน (Work Study)   
 การศึกษาการท างาน (Work Study).เป็นค าที่ใช้แทนถึงวิธีการต่างๆ.จากการศึกษาวิธีการ
ท างาน (Method Study) และ การวัดผลงาน (Work Measurement) ซึ่งใช้ในการศึกษาอย่างมีระเบียบ
ถึงการท างานของคน และพิจารณาองค์ประกอบต่างๆ ซึ่งจะมีผลต่อประสิทธิภาพและเศรษฐกิจ
ภาวะของการท างานเพื่อการปรับปรุงการท างานนั้นๆ ให้ดีขึ้น (วิจิตร ตัณฑสุทิ์และคณะ, 2550: 24) 
 การเพิ่มผลผลิตที่ได้ผลในระยะยาวก็คือการพัฒนาขบวนการผลิตแบบใหม่และการติดตั้ง
โรงงานที่ทันสมัยกว่า พร้อมด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัยและมากกว่า อย่างไรก็ตามสิ่งที่ต้องเป็นภาระ
ตามมาคือค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น การศึกษาการท างานเป็นวิธีการเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้นด้วยการวิเคราะห์
ขบวนการท างานที่เป็นอยู่อย่างมีระบบเพื่อ  เพิ่มประสิทธิภาพของการท างานให้ดีขึ้น ดังนั้น 
การศึกษาการท างาน จึงเป็นการเพิ่มผลผลิตโดยไม่ต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายในการลงทุนมากนัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.9 การศึกษาการท างาน (ที่มา : วิจิตร ตัณฑสุทิ์และคณะ, 2550: 26) 
 

การศึกษาการท างาน 

(Work Study) 

การศึกษาวิธีการท างาน (Method Study) 

-เพื่อท าให้งานง่ายขึ้น 

-เพื่อพัฒนาวิธีการที่ประหยัดกว่า 

การวัดผลงาน (Work Measurement) 

-เพื่อก าหนดเวลาท างาน 

อัตราผลผลิตที่สูงขึ้น 

Product Layout 

Group Layout 

Fixed Layout Process Layout 

ปริมาณ 

ผลิตภัณฑ์ 
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จากรูปที่ 2.9 การศึกษาการท างานมีวิธีแบ่งเป็นการศึกษาวิธีการท างาน และการวัดผลงานมี
ความสัมพันธ์กันดังน้ี  
             1..การศึกษาวิธีการท างาน (Method Study) เป็นการบันทึกและวิเคราะห์วิธีการท างานที่
เป็นอยู่ หรือที่เสนอแนะไว้อย่างมีระบบและเป็นเคร่ืองมือเพื่อการพิจารณาและประยุกต์ใช้งานง่าย
ขึ้น รวมถึงเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่าย 

2. การวัดผลงาน (Work Measurement) เป็นการประยุกต์วิธีการที่ใช้สร้างเวลาท างานให้กับ
คนงานที่ต้องตามคุณสมบัติในการท างานที่ก าหนดให้ในระดับการปฏิบัติงานที่ตั้งไว้  

การศึกษาวิธีการท างาน เกี่ยวข้องกับการลด “งานส่วนเกิน” ส่วนการวัดผลงาน เกี่ยวข้อง
กับการลด “เวลาไร้ประสิทธิภาพ” ดังนั้นมาตรฐานเวลาท างานของงานหนึ่ง จึงท าได้ภายหลังจาก
การศึกษาวิธีการท างานอันน ามาซึ่งวิธีการท างานที่ดีกว่า 

 2.5.1 การศึกษาวิธีการท างาน (Method Study) 
                         การศึกษาวิธีการเป็นการเก็บบันทึกอย่างมีขั้นตอน และตรวจตราอย่างถี่ถ้วนของ
แนวทางการท างานที่มีอยู่แล้วและที่จะเสนอและขึ้นมาใหม่ การศึกษาวิธีการนี้จะน าไปสู่การพัฒนา
และการประยุกต์วิธีการที่ง่ายและมีประสิทธิภาพสูง ซึ่งจะท าให้สามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้  (วิจิตร    
ตัณฑสุทิ์และคณะ, 2550: 71) โดยมีขั้นตอนของการศึกษาวิธีการท างาน 
             2.5.1.1 การเลือกงาน หมายถึง การเลือกงานที่จะท าการศึกษาวิธีการท างาน เป็น
ขั้นตอนที่ส าคัญ เน่ืองจากงานมีอยู่มากมาย โดยองค์ประกอบในการพิจารณาประกอบด้วย 
                        - การพิจารณาในด้านเศรษฐศาสตร์ คือการศึกษาความคุ้มค่าที่จะเลือกงานมา
ท าการศึกษาวิธีการท างาน เพราะการศึกษาวิธีการท างานมีต้นทุนเกิดขึ้นจากใช้บุคลากรที่มีความรู้ 
เคร่ืองมือ และเอกสารต่างๆ โดยจะเน้นงานที่เป็น “คอขวด” ในกระบวนการผลิต ท าให้การท างาน
ในสถานีต่อไปหยุดชะงัก งานที่มีการขนย้ายวัสดุในระยะทางยาวท าให้ให้ใช้แรงงานและเวลามาก 
และงานที่มีการท างานซ้ าซ้อนท าให้สิ้นเปลืองแรงงานและเวลาในการท างาน 
                        - การพิจารณาในด้านเทคนิค คือการศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุง
วิธีการท างาน  หากค้นพบข้อบกพร่องของกระบวนการท างาน โดยต้องมีการปรึกษาช่างเทคนิคผู้มี
ความเชี่ยวชาญในด้านเคร่ืองจักรน้ันๆหรือหัวหน้างานที่มีความช านาญ 
                        - การพิจารณาในด้านปฏิกิริยาของคนงาน คือการประเมินความคิดเห็นของ
คนงานที่อยู่ในโรงงานที่จะท าการศึกษา ว่ามีทัศนะคติอย่างไรต่อการศึกษาการท างาน ถ้าหาก
เป็นไปในทางเห็นด้วย ก็จะส่งผลดีต่อให้ความร่วมมือ ถ้าหากเป็นไปในทางต่อต้าน ก็จะเป็น
อุปสรรค ซึ่งทัศนะคติในทางต่อต้านสามารถลดหรือขจัดด้วยการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ประโยชน์ของการศึกษาการท างาน 
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             2.5.1.2.การเก็บข้อมูลวิธีการท างาน ..การจดบันทึกมีการพัฒนาเทคนิคหรือ 
“เคร่ืองมือ” ส าหรับใช้ในการจดบันทึกของสายงานนี้ขึ้นมา รายละเอียดต่างๆ ที่ได้มาจะถูกบันทึก
อย่างกระชับในแบบฟอร์มมาตรฐานคือแผนภูมิและไดอะแกรม โดยไดอะแกรมสามารถแสดงการ
ไหลได้ชัดเจนกว่าแผนภูมิ ไดอะแกรมแต่จะไม่บอกลายละเอียดทั้งหมดเหมือนที่บันทึกไว้ใน
แผนภูมิ  
 การวิเคราะห์การไหลวัสดุเป็นหัวใจส าคัญของการปรับปรุงผังโรงงาน เคร่ืองมือวิเคราะห์
การไหลจะแสดงให้เห็นจุดที่มีความผิดปกติ ของกระบวนการผลิต เพื่อแก้ไขให้ได้รูปแบบการไหล
ที่ดีที่สุด ใช้ระยะทาง เวลา สั้นที่สุด กระบวนน้อยที่สุด ซึ่งรูปแบบการไหลที่ดีจะต้องเป็นทางตรง 
ไม่วกวนหรือย้อนกลับ (สมศักดิ์ ตรีศักดิ์,2535) 
 การวางผังโรงงานก็คือการจัดเรียงเคร่ืองจักร เคร่ืองมือ ที่จ าเป็นต้องใช้ในโรงงานลงใน
ทิศทางซึ่งจะก่อให้เกิดการเคลื่อนที่ของวัสดุได้ง่ายที่สุด ซึ่งจะยังผลให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ต่ าที่สุดพร้อม
ทั้งการขนย้ายน้อยคร้ังที่สุด การเคลื่อนที่ของวัสดุในกระบวนการผลิตนี้จะต้องเร่ิมตั้งแต่ยังเป็น
วัตถุดิบ ผ่านการแปรรูปไปจนสุดเมื่อเป็นผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปแล้ว (วิจิตร ตัณฑสุทิ์และคณะ, 2550: 
108)  เคร่ืองมือวิเคราะห์การไหลมีหลายชนิด แต่ละชนิดจะเหมาะสมกับเฉพาะรูปแบบโรงงาน โดย
วิเคราะห์จากแผนภูมิ P-Q ดังรูป 2.10 

 
 
รูปท่ี 2.10 เคร่ืองมือที่เหมาะสมกับรูปแบบผังโรงงาน 
 
            การผังโรงงานแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 
             1.การวางผังตามผลิตภัณฑ์ .(Product.Layout).คือการวางผังส าหรับการผลิตความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ์น้อย แต่ผลิตในปริมาณมาก เช่น โรงงานผลิตน้ าดื่ม เป็นต้น 
             2.การวางผังตามกระบวนการ .(Process.Layout).คือการวางผังส าหรับการผลิตความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ์มาก แต่ผลิตในปริมาณน้อย เช่น โรงกลึง เป็นต้น 

Product Layout 

Group Layout 

Process Layout Fixed Layout 

ปริมาณ 

ผลิตภัณฑ์ 

Flow Process Chart 

     
Or Operation Process 

Chart
Multi-Product Process Chart 

From-to Chart 
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             3.การวางผังแบบอยู่กับที่ (Fixed Layout) คือการวางผังแบบยึดตัวผลิตภัณฑ์ให้อยู่กับที่ และ
เคลื่อนย้ายเคร่ืองมือต่างๆ เข้ามาหาตัวผลิตภัณฑ์  เช่น อู่ต่อเรือ เป็นต้น 
             4.การวางผังแบบกลุ่ม (Group Layout) คือการวางผังโดยรวมหลักการวางผังตามผลิตภัณฑ์
และการวางผังตามกระบวนการ เข้าด้วยกัน 
 สัญลักษณ์ที่ใช้ในเคร่ืองมือวิเคราะห์การไหล ตามมาตรฐาน ASTM No.101 ซึ่งประกอบ
ไปด้วย การท างาน,การขนส่ง,การตรวจสอบ,การรอคอย และการเก็บ ดังตารางที่ 2.1 
 
ตารางท่ี 2.1 สัญลักษณ์วิเคราะห์การไหล 
 

สัญลักษณ์ การกระท า ผลส าคัญ 
 การท างาน การผลิต 
 การขนส่ง การเคลื่อนที่ 
 การตรวจสอบ ตรวจสอบ 
 การอคอย การรอคอย 
 การเก็บ การเก็บ 

  
เคร่ืองมือที่บันทึกเพื่อศึกษาวิธีการท างานมีหลายแบบ แต่ในบทนี้ผู้เขียนจะกล่าวถึงเฉพาะ

เคร่ืองมือที่ใช้วิเคราะห์กระบวนการผลิตและการไหลวัสดุเพื่อการศึกษาปรับปรุงผังโรงงาน 
ประกอบด้วย 
 1. แผนภูมิกระบวนการผลิต (Operation Process Chart) คือแผนภูมิที่บันทึกล าดับการผลิต
โดยภาพรวม เพื่อแสดงการท างานทั้งระบบงานเรียงล าดับก่อนหลัง โดยจะใช้สัญลักษณ์ในการ
บันทึก 2 ตัวคือ      ท างาน (operation) และ       ตรวจสอบ (Inspection) มีการอธิบายลายละเอียด
กิจกรรมอยู่ด้านขวามือของสัญลักษณ์ และอาจใส่เวลาอยู่ด้านซ้ายมือของสัญลักษณ์ โดยนิยมวาด
จากด้านขวามือของกระดาษไปด้านซ้ายมือกรณีงานประกอบ (สมศักดิ์ ตรีสัตย์,2535)  ดังรูป 2.11 
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รูปท่ี 2.11 ตัวอย่างแผนภูมิกระบวนการผลิต (Operation Process Chart) 

 
2. แผนภูมิการไหลของกระบวนการผลิต (Flow Process Chart) 

     แผนภูมิการไหลของกระบวนการผลิตคือ แผนภูมิที่บันทึกขั้นตอนการท างานโดย
ละเอียดตั้งแต่เร่ิมต้นจนถึงการจัดเก็บ มีลายละเอียดประกอบด้วยระยะทาง เวลา กิจกรรม โดยใช้
สัญลักษณ์ทั้ง 5 ตัว (สมศักดิ์ ตรีสัตย์,2535) แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ 

    - แบบบันทึกขั้นตอนการท างานของคน (Man Type) 
    - แบบบันทึกการท างานของวัสดุ (Material Type) 
    การเคลื่อนที่ของวัสดุในกระบวนการผลิตนี้จะต้องเร่ิมตั้งแต่ยังเป็นวัตถุดิบ ผ่านการแปร

รูปไปจนสุดเมื่อเป็นผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปแล้ว เมื่อศึกษาแผนภูมิการไหลของกระบวนการผลิตอย่าง

ฉนวน กาว ซิลิโคน มุม เหล็กแผ่น 

ตัด 
10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รีดตะเข็บ 

รีดหน้าแปลน 

พับ 

ประกอบ 

ใส่มุม 

ซิลิโคน 

ติดหนาม 

ทากาว 

หุ้มฉนวน 

ตัด 10 
1 

2 

3 

4 

5 

9 

8 

7 

6 

11 

หนาม 
ยึดฉนวน 
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ละเอียด จะสามารถตัดกิจกรรมที่ไม่จ าเป็น รวมกิจกรรมที่สามารถรวมกันได้บางส่วน และอาจ
สังเกตเห็นเวลาหรือระยะทางที่มากเกินไปของบางกิจกรรม ดังตารางที่ 2.2 

 
ตารางท่ี 2.2 ตัวอย่างแผนภูมิการไหลของกระบวนการผลิต-ชนิดการท างานของวัสดุ (Flow Process 
Chart - Process Type) 
 

FLOW PROCESS CHART ก่อนปรับปรุง 

 CHART NO            1    SHEET NO. OF 1 SUMMARY 

 ACTIVITY :  กระบวนการผลิต Duct Air 

 METHOD  : PRESENT / PROPOSES 

ACTIVITY PRESENT PROPOSE SAVING 
 OPERATION 11   
 TRANSPORT 6   

 LOCATION : แผนกผลิต 
 OPERATOR(S):กระบวนการผลติDuct Air 

 DELAY 1   
 INPECTION 3   

 CHARY BY.                             DATE : 
 APPROVED BY.                      DATE : 

 STORAGE 1   

DISTRANCE ( ม ) 31.68   

TIME นาท ี    

DESCRIPTION 
TIME 

นาท ี
DIST 

เมตร 

SYMBOL REM 
      

1.ตรวจสอบขนาดท่อ ตามแบบ         

2.ใส่ขนาดลงเครื่องตัด         

3.รอเครื่องตัดเสร็จ         

4.วัสดุถูกเคลื่อนย้ายไปเครื่องรดี
ตะเขบ็ 

 2.88       

5.รีดตะเขบ็         

6.วัสดุถูกเคลื่อนย้ายไปเครื่องรดีหน้า
แปลน 

 1.41       

7.รีดหน้าแปลน         

8.วัสดุถูกเคลื่อนย้ายไปเครื่องพบั  3.78       

9.พับขึ้นรูป         

10.วัสดุถูกเคลื่อนย้ายไปบริเวณ
ประกอบ 

 8.88       

11.ประกอบเข้าตะเขบ็         

12.ใส่มุม         

13.ยาซิลิโคน         
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FLOW PROCESS CHART ก่อนปรับปรุง (ต่อ) 

CHART NO            1    SHEET NO. OF 1 SUMMARY 

 ACTIVITY :  กระบวนการผลิต Duct Air 

 METHOD  : PRESENT / PROPOSES 

ACTIVITY PRESENT PROPOSE SAVING 
 OPERATION 11   
 TRANSPORT 6   

 LOCATION : แผนกผลิต 
 OPERATOR(S):กระบวนการผลิตDuct Air 

 DELAY 1   
 INPECTION 3   

 CHARY BY.                             DATE : 
 APPROVED BY.                      DATE : 

 STORAGE 1   

DISTRANCE ( ม ) 31.68   

TIME นาท ี    

DESCRIPTION 
TIME 

นาท ี
DIST 

เมตร 

SYMBOL REM 
      

14.วัสดุถูกเคลื่อนย้ายไปบริเวณหุ้มฉนวน  6.48       

15.ติดหนามยึดฉนวน         

16.ตรวจสอบขนาดท่อ         

17.วัดและตัดฉนวน         

18.ทากาวติดฉนวน         

19.หุ้มฉนวน         

20.ตรวจสอบความเรียบร้อย         

21.FG ถูกเคลื่อนย้ายไปบริเวณจดัเก็บ  8.25       

22.จัดเก็บ         

รวม  31.68 11 6 1 3 1  

 
3. แผนภาพการไหล (Flow Diagram) 

     แผนภาพการไหล คือ ภาพที่แสดงเส้นทางการไหลของกระบวนการผลิตที่แสดงบน
แบบแปลนของโรงงานย่อส่วนตามขนาดจริงในมาตราส่วนที่เหมาะสม ประกอบด้วยแผนกต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต โดยจะสอดคล้องกับแผนภูมการไหลของกระบวนการผลิต  (Flow 
Process Chart) (สมศักดิ์ ตรีสัตย์,2535) ดังรูปที่ 2.12 
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รูปท่ี 2.12 แผนภาพการไหล (Flow Diagram)  
 
 4. ความเข้มการไหล (Intensity of Flow) 
     การวิเคราะห์ความเข้มการไหล คือการหาหน่วยงานที่ต้องอยู่ใกล้ชิดกันโดยพิจารณา
ความเข้มการไหลแต่ละเส้นทางจากขนาดวัสดุที่ เคลื่อนที่ระหว่างหน่วยงาน อาจมีหน่วยเป็น
น้ าหนัก หน่วยนับ หรือใช้หน่วย “Mag Count” กรณียากต่อการวัดในหน่วยทั่วไป (สมศักดิ์ ตรีสัตย์
,2535) 

    องค์ประกอบส าคัญในการพิจารณามี 2 ประการ คือ 
    -ความเข้มการไหลวัสดุ 
    -การระบายของเสีย เศษขยะ เศษวัสดุ และอ่ืนๆ 
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      100%

         
      100%

             
      100%
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รูปท่ี 2.13 แผนภาพความเข้มการไหล (Intensity of Flow) 
5. แผนภูมิกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์หลายชนิด (Multi-Product Process Chart) 
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    แผนภูมิกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์หลายชนิด คือเคร่ืองมือที่เหมาะสมส าหรับใช้บันทึก
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ 6 ถึง 10 รายการลงในแผนภูมิเดียว ท าให้มองเห็นภาพและง่ายกว่า
แผนภูมิกระบวนการผลิ ต .(Operation..Process..Chart).โดยด้ านซ้ ายมือของแผนภูมิแสดง
กระบวนการผลิต ที่ผลิตภัณฑ์ไหลผ่าน ส่วนด้านบนแสดงรายการผลิตภัณฑ์ .(สมศักดิ์ ตรีสัตย์
,2535) ดังรูปที่ 2.14 

 
แผนก/ผลิตภณัฑ ์ ท่อตรง ท่องอ ท่อสามทาง ท่อลดขนาด ท่อ S 

1.รีดร่อง-ตัด
(เครื่อง) 

     

2.ตัด(มือ) 
 

     

3.รีดร่อง 
 

     

4.รีดโคง้ 
 

     

5.รีดตะเขบ็ 
 

     

6.รีดตะเขบ็โคง้ 
 

     

7.รีดหน้าแปลน 
 

     

8.พับขึ้นรูป 
 

     

9.ประกอบ 
 

     

10.หุ้มฉนวน 
 

     

 
รูปท่ี 2.14 แผนภูมิกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์หลายชนิด (Multi-Product Process Chart) 
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 6. การจัดกลุ่มหรือเลือกตัวแทน 
     การจัดกลุ่ม คือการรวมกลุ่มรายการผลิตภัณฑ์ที่มีหลายชนิด อาจเป็น 30-50 ชนิด ซึ่งยาก
ต่อการใช้เคร่ืองมือวิเคราะห์การไหล โดยรวมกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีกระบวนการผลิตคล้ ายคลึงกัน ใช้
เคร่ืองจักรร่วมกัน (สมศักดิ์ ตรีสัตย์,2535) 
     การจัดกลุ่มคือพื้นฐานของการวางผังโรงงานแบบผสม. (Mixed Layout).หรือ.การวางผัง
โรงงานแบบกลุ่ม.(Group.Layout).โดยเป็นการรวมกันระหว่างการวางผังโรงงานแบบตามชนิด
ผลิตภัณฑ์. (Product.Layout).กับ.การวางผังโรงงานแบบตามกระบวนการ.(Process.Layout).ซึ่งเป็น
การน าข้อดีของทั้งสองวิธีมารวมกัน ดังรูปที่ 2.15 
 

 
 

รูปท่ี 2.15 การจัดกลุ่มหรือเลือกตัวแทน 
 

  2.5.1.3 การวิเคราะห์วิธีการท างาน การวิเคราะห์วิธีการท างานจะใช้เทคนิคการตั้ง
ค าถาม เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการท างาน .(วิจิตร.ตัณฑสุทิ์และคณะ ,.2550) 
ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน  
                            1.ขั้นตอนแรกจะถามเกี่ยวกับอะไรที่กระท าและเหตุใดที่กระท าอย่างนั้น
โดยใช้.What.หาวัตถุประสงค์การท างาน.Where.หาสถานที่ท างาน.When.หาล าดับขั้นตอนการ
ท างาน.Who.หาตัวบุคลากรในการท างาน.How.หาวิธีการท างาน  
ตารางที่ การใช้เทคนิคการต้ังค าถาม 



22 
 

               2.ขั้นตอนต่อมาคือการตั้งค าถาม Why,.Which.จากค าตอบที่ได้จากการตั้ง
ค าถามในขั้นตอนแรกต่อไปว่า มีอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ที่อาจท าได้และสรุปแล้วต้องท าอะไร เพื่อหา
แนวทางอื่นที่เป็นไปได้อีกเพื่อปรับปรุงวิธีการท างานที่เป็นอยู่ให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
 
ตารางท่ี 2.3 เทคนิคการตั้งค าถาม 
 

รายละเอียด ค าถามขั้นตอนที่ 1 ค าถามขั้นตอนที่ 2 
วัตถุประสงค์การท างาน What: 

ท าอะไร 
Why: 
-เหตุใดจึงกระท าอย่างน้ัน 
Which: 
-มีอะไรอย่างอื่นอีกหรือไม่ที่อาจท าได้ 
-สรุปแล้วต้องท าอะไร 

สถานที่การท างาน Where: 
ท าที่ไหน 

Why: 
-เหตุใดจึงต้องท า ณ สถานที่น้ัน 
Which: 
-มีสถานที่อ่ืนหรือไม่ที่ท าได้ 
-สรุปแล้วต้องท า ณ สถานที่ใด 

ล าดับขั้นตอนการท างาน When: 
ท าเมื่อไร 

Why: 
-เม่ือไรจึงกระท า 
Which: 
-เหตุใดจึงกระท าในเวลาน้ัน 
-มีเวลาอื่นหรือไม่ที่ท าได้ 
-สรุปต้องกระท าเวลาใด 
 

บุคลากรในการท างาน Who: 
ใครท า 

Why: 
-เหตุใดจึงให้ผู้น้ันกระท า 
Which: 
-มีผู้อื่นท าได้หรือไม่ 
-สรุปต้องใช้ใครท า 

วิธีการท างาน How: 
ท าอย่างไร 

Why: 
-เหตุใดจึงต้องท าอย่างน้ัน 
Which: 
-มีวิธีการอื่นหรือไม่ 
-สรุปแล้วต้องท าอย่างไร 
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              2.5.1.4 การปรับปรุงวิธีการท างาน เป็นขั้นตอนที่ท าต่อจากการวิเคราะห์วิธีการ
ท างานโดยใช้เทคนิคการตั้งค าถาม โดยการปรับปรุงวิธีการท างานจะใช้หลัก .ECRS.และการเพิ่ม
เคร่ืองมือช่วยท างาน  

             1..E:Eliminate.ตัด.คือการพิจารณาว่ากิจกรรมใดในกระบวนการท างาน
เป็นกิจกรรมที่ไม่จ าเป็น ให้พยายามตัดออกไป 
             2..C:Combine.รวม.คือการพิจารณาว่างานใดสามารถรวมกันได้ เพื่อลด
การเคลื่อนย้ายหรือเวลาในการท างาน 
             3. R: Rearrange การจัดใหม่ คือการพิจารณางานที่สามารถสลับสับเปลี่ยน

กันได้ ขั้นตอนของบางกิจกรรมถ้ามีการเปลี่ยนแปลงสลับกันแล้วท าให้คล่องตัวขึ้น ก็จะท า
ให้กระบวนการโดยรวมดีขึ้น 

            4. S:Simplify การท าให้ง่ายขึ้น คือการปรับเปลี่ยนวิธีการท างานให้มีความ
ซับซ้อนยุ่งยากน้อยลง 

              5..การเพิ่มเคร่ืองมือช่วยท างาน เช่นการใช้ Jig&Fixture ในการท างานจะ
ช่วยให้สามารถท างานได้สะดวกรวดเร็วขึ้น 
  2.5.1.5 การเปรียบเทียบการวัดผลงานการท างาน 
                            การเปรียบเทียบการวัดผลงานการท างาน คือการเปรียบเทียบการปรับปรุง
ว่าดีกว่าวิธีการเดิมหรือไม่ สามารถลดอะไรได้บ้าง มีอะไรเป็นเกณฑ์ในการวัดผลงานยกตัวอย่าง
เช่น การเปรียบเทียบจ านวนกระบวนการท างานที่ลดลงตามสัญลักษณ์ที่บันทึก เพื่อศึกษา
กระบวนการท างานก่อนและหลังการปรับปรุง ตามตารางที่ 2.4 
 

ตารางท่ี 2.4 ตัวอย่างการเปรียบเทียบจ านวนกระบวนการท างานก่อนและหลังปรับปรุง 
 

สัญลักษณ์ ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง ผลต่าง 
 20 17 -3 
 12 10 -2 
 7 5 -2 
 4 2 -2 
 1 1  

รวม 44 35 -9 
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 การเปรียบเทียบระยะทางการไหลวัสดุที่ของก่อนและหลังการปรับปรุง โดยการวัด
ระยะทางตั้งแต่วัตถุดิบเข้ามาในโรงงาน ผ่านกระบวนการผลิตจนถึงเป็นสินค้าส าเร็จรูปและจัดเก็บ
ที่คลัง FG ตามตารางที่ 2.5 
 
ตารางท่ี 2.5 ตัวอย่างการเปรียบเทียบระยะทางการไหลวัสดุก่อนและหลังปรับปรุง 
 

กระบวนการ 
ก่อนปรับปรุง 

(เมตร) 
หลังปรับปรุง 

(เมตร) 
ผลต่าง
(เมตร) 

กลุ่ม A ท่อตรง 84.69 74.60 -10.09 
กลุ่ม B ท่องอ 122.86 75.35 -47.51 
กลุ่ม C ท่อสามทาง,S  134.04 78.32 -55.72 
กลุ่ม D ท่อลดขนาด 102.27 76.17 -26.10 

 

การเปรียบเทียบเส้นการไหลวัสดุก่อนและหลังการปรับปรุงโดยพิจารณาหลีกเลี่ยงเส้นการ
ไหลที่ตัดกันและไหลย้อนกลับ ซึ่งจะส่งผลต่อระยะทางการไหลวัสดุและการรอคอยใน
กระบวนการผลิต ตามรูปที่ 2.16 

 

 
VS 

 
 

รูปท่ี 2.16 ตัวอย่างการเปรียบเทียบเส้นการไหลวัสดุก่อนและหลังปรับปรุง 
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การเปรียบเทียบพื้นที่ว่างที่เพิ่มขึ้นของก่อนและหลังการปรับปรุง เพื่อเป็นประโยชน์ในการ
รองรับเคร่ืองจักรที่จะเพิ่มเข้ามาหรือวางวัสดุระหว่างกระบวนการผลิตกรณีพื้นที่ท างานปกติไม่
เพียงพอตามตารางที่ 2.6 
 
ตารางท่ี 2.6 ตัวอย่างการเปรียบเทียบพื้นที่ว่างที่เพิ่มขึ้นของก่อนและหลังการปรับปรุง 
 

ก่อนปรับปรุง 
(ตารางเมตร) 

หลังปรับปรุง 
 (ตารางเมตร) 

ผลต่าง 
(ตารางเมตร) 

169.08 299.73 130.65 
 
  2.5.1.6 การพัฒนามาตรฐานวิธีการท างาน 
                            การพัฒนามาตรฐานวิธีการท างานที่ปรับปรุงแล้วซึ่งผ่านการเปรียบเทียบ
ว่าดีกว่าวิธีการท างานเดิมเพื่อก าเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน บันทึกเป็นรูปแบบวีดิทัศน์ควบคู่
กับการบันทึกเป็นแผนภูมิและไดอะแกรม โดยแผนภูมิจะแสดงรายละเอียดขั้นตอนการท างานส่วน
ไดอะแกรมจะแสดงทิศทางการไหลของวัสดุ เคร่ืองจักรที่ใช้และสถานที่ท างาน 

2.5.1.7 การส่งเสริมให้ใช้วิธีการที่ปรับปรุงแล้ว 
                            การส่งเสริมให้ใช้วิธีการที่ปรับปรุงแล้ว จะต้องใช้ความสามารถทาง
จิตวิทยาและมนุษย์สัมพันธ์กับคนงานซึ่งมักจะมีแนวโน้มปฏิบัติตามวิธีการท างานของตน ให้
ปฏิบัติตามวิธีการท างานใหม่ที่ดีกว่า โดยการอบรมชี้ให้เห็นถึงประโยชน์เช่น จะท าให้การท างาน
ง่ายขึ้น ผลงานดีขึ้น ของเสียน้อยลง และผลผลิตสูงขึ้น 
  2.5.1.8 การติดตามการใช้วิธีการท างานที่ปรับปรุงแล้ว 
                             การติดตามการใช้วิธีการท างานที่ปรับปรุงแล้ว เพื่อประเมินผลการ
ปรับปรุงและป้องกันไม่ให้คนงานกลับไปใช้วิธีการท างานเดิม เพราะธรรมชาติของคนงานมี
แนวโน้มที่จะกลับไปใช้วิธีการเดิม ตารบใดที่คนงานยังไม่สามารถปฏิบัติตามวิธีการท างานใหม่
อย่างอยู่ตัว 

2.5.2 การวัดผลงาน (Work Measurement) 
           การศึกษาวิธีการ คือ เทคนิคเบื้องต้นในการลดการท างานโดยการก าจัดการ
เคลื่อนไหวหรือการท างานที่ไม่จ าเป็นออกไปแล้วเปลี่ยนเป็นวิธีการใหม่ ส่วนการวัดผลงานเป็น
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การสังเกตการณ์และก าจัดเวลาไร้ประสิทธิภาพ ซึ่งถ้าไม่มีวิธีการนี้แล้วเวลาไร้ประสิทธิภาพนี้จะ
แอบแฝงอยู่ในการผลิตทั้งหมด นอกจากนี้ยังช่วยให้ฝ่ายบริหารทราบระยะเวลาในการท างานของ
แต่ละส่วนที่ประกอบเข้าเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อก าหนดเวลามาตรฐาน (Standard Time).ในการท างาน
แต่ละชิ้นได้ เวลามาตรฐานจะเป็นเคร่ืองมือเปรียบเทียบเวลาของการท างานแต่ละชิ้นในวันหลัง 
และถ้าการท างานของคนงานนานเกินกว่าเวลามาตรฐานซึ่งอาจจะเกิดจากเวลาไร้ประสิทธิภาพใน
การท างานขึ้น จึงท าให้ฝ่ายบริหารทราบได้ทันท่วงที (วิจิตร ตัณฑสุทิ์และคณะ, 2550) 
  
2.6 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 
 การวิเคราะห์การไหลเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการน ามาใช้วิเคราะห์การปรับปรุงหรือ
วางผังโรงงาน เพราะการวิเคราะห์การไหลไม่ครอบคลุมถึงกิจกรรมที่อยู่นอกเหนือการไหล เช่น 
หน่วยสนับสนุนการผลิต แผนภูมิวิเคราะห์การไหลเป็นตัวก าหนดว่าหน่วยงานใดควรอยู่ใกล้กัน
ตามล าดับการท างาน แต่อาจมีเหตุผลอีหลายประการที่เป็นสาเหตุให้ต้องมีการเปลี่ยนต าแหน่ง
หน่วยงานที่ผ่านการวิเคราะห์การไหลมาแล้ว เช่น เหตุผลเกี่ยวกับความสกปก ความอันตรายของ
หน่วยงาน (สมศักดิ์ ตรีสัตย์,2535) 
 ปัญหาความไม่ครอบคลุมของการวิเคราะห์การไหลสามารถแก้ไขด้วยการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์โดยใช้แผนภูมิความสัมพันธ์(Relationship Cart) ซึ่งรวมหน่วยสนับสนุนต่างๆ เข้ามา
พิจารณา 

2.6.1 แผนภูมิความสัมพันธ์ (Relationship Chart) 
           แผนภูมิความสัมพันธ์ คือตารางแสดงความสัมพันธ์ของแต่ละกิจกรรมรวมทั้งหน่วย
สนับสนุน โดยการก าหนดระดับความสัมพันธ์และเหตุผลประกอบ 
 

ตารางท่ี 2.7 รหัสความสัมพันธ์ 
 

ความสัมพันธ์ ระดับความสัมพันธ์ 

A ความส าคัญสมบูรณ์ 
E ความส าคัญพิเศษ 

I มีความส าคัญ 
O ธรรมดา 
U ไม่ส าคัญ 
x ไม่ต้องการ 

xx ไม่ต้องการอย่างมาก 
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ตารางท่ี 2.8 ตัวอย่างเหตุผลความสัมพันธ์ 
 

รหัส เหตุผลความสัมพันธ์ 
1 น้ าหนักมาก 
2 ความเข้มการไหล 
3 ใช้คนร่วมกัน 
4 ใช้อุปกรณ์ขนถ่ายร่วมกัน 

 
           การก าหนดสัญลักษณ์ ระดับความพันธ์ แบบ A.ไม่ควรเกินร้อยละ 5.ของระดับ
ความสัมพันธ์ เพราะ จะท าให้เกิดความยุ่งยากต่อการสร้างแผนภาพความสัมพันธ์  (Relationship 
Diagram) ในขั้นตอนถัดไป ส่วนการก าหนดระดับความสัมพันธ์อื่นๆ แสดงดังตารางที่ 2.9 
 
ตารางท่ี 2.9 การก าหนดจ านวนระดับความสัมพันธ์ 
 

ความสัมพันธ์ จ านวน 
A 2-5% 
E 3-10% 

I 5-15% 
O 10-25% 

 
          ส าหรับการค านวณจ านวนช่องความสัมพันธ์ทั้งหมด หาได้จากสูตร 
 

 ota        
     
 

 

                                                                N = จ านวนกิจกรรม 
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รูปท่ี 2.17 แผนภูมิความสัมพันธ์ (Relationship Chart) 
 
     2.6.2 แผนภาพความสัมพันธ์ (Relationship Diagram) 
 แผนภาพความส าพันธ์คือ เคร่ืองมือที่แปลงแผนภูมิความสัมพันธ์ให้เป็นภาพที่มีเส้นแสดง
ระดับความสัมพันธ์โดยภาพรวม เพื่อการปรับจัดต าแหน่งหน่วยงานตามระดับความสัมพันธ์ 
 สัญลักษณ์ที่ใช้เขียนแผนภาพความสัมพันธ์ใช้ตามมาตรฐาน ASTM..No.11..แต่จะมี
สัญลักษณ์ที่เพิ่มขึ้นมาอีก 2 สัญลักษณ์คือ       แทนส านักงานและ        แทนหน่วยสนับสนุนการ
ผลิต ส่วนการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน จะแสดงจ านวนเส้นต ามระดับ
ความสัมพันธ์ (สมศักดิ์ ตรีสัตย์,2535) ดังตาราง 2.10 
 

ตารางท่ี 2.10 จ านวนเส้นตามระดับความสัมพันธ์ 
 

ความสัมพันธ์ ระดับความสัมพันธ์ สัญลักษณ์ 
A ความส าคัญสมบูรณ ์  
E ความส าคัญพิเศษ  
I มีความส าคัญ  
O ธรรมดา  
U ไม่ส าคัญ  
x ไม่ต้องการ  

xx ไม่ต้องการอย่างมาก  
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 วิธีการเขียนแผนภาพความสัมพันธ์เร่ิมเขียนจากคู่กิจกรรมที่มีความสัมพันธ์มากที่สุด 
จากนั้น เป็นความสัมพันธ์รองลงมาตามล าดับ โดยขณะที่เขียน จะต้องมีการปรับเปลี่ยนต าแหน่งอยู่
ตลอด เนื่องจากรูปแบบการเขียนไม่แน่นอน ขึ้นอยู่ความส าสัมพันธ์ของกิจกรรมอ่ืนๆประกอบ ดัง
รูปที่ 2.18 
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รูปท่ี 2.18 แผนภาพความสัมพันธ์ (Relationship Diagram) 
 
 2.6.3 แผนภาพความสัมพันธ์เนื้อที่ (Space Relationship Diagram) 
          แผนภาพความสัมพันธ์เนื้อที่ คือเคร่ืองมือปรับจัดต าแหน่งกิจกรรมตามแผนภาพ
ความสัมพันธ์ .(Relationship.Diagram).โดยมีการพิจารณาเนื้อที่ เนื้อที่ตี่ต้องการ ซึ่งได้รับการ
เปรียบเทียบกับพื้นที่ที่มีอยู่ให้เหมาะสม ดังรูปที่ 2.19 
         เนื้อที่ที่ต้องการ คือพื้นที่ส าหรับท างานของแผนกหนึ่งๆ อันประกอบด้วย พื้นที่
เคร่ืองจักร (กรณีแผนกที่มีเคร่ืองจักร).พื้นที่ท างาน พื้นที่ขนถ่ายวัสดุ พื้นที่ทางเดิน พื้นที่วางวัสดุ 
เมื่อได้เนื้อที่ที่ต้องการ จึงน ามาเปรียบเทียบพื้นที่ที่มีอยู่เพื่อปรับแต่งให้เกิดความสมดุล  โดยทั่วไป 
จะมีพื้นที่ส าหรับงานทั่วไป ซึ่งมีความยืดหยุ่นและใช้งานได้เอนกประสงค์โดยไม่มีการตั้ง
เคร่ืองจักรถาวร ซึ่งพื้นที่เหล่านี้สามารถลดได้ (สมศักดิ์ ตรีสัตย์,2535) 
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รูปท่ี 2.19 แผนภาพความสัมพันธ์เนื้อที่ (Space Relationship Diagram) 
 
2.7 กระบวนการล าดับขั้นเชิงวิเคราะห์ (Analytic Hierarchy Process)  
 ทฤษฎีกระบวนการล าดับขั้นเชิงวิเคราะห์ เป็นกระบวนการตัดสินใจอย่างเป็นล าดับขั้น 
โดยแสดงปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกทางเลือกภายใต้วัตถุประสงค์ที่ก าหนด และน้ าหนัก
ของทางเลือกที่มีความส าคัญกับปัจจัยซึ่งได้มาจากการเปรียบเทียบเป็นคู่ .(Pairwise..Relative 
Comparison) ถูกคิดค้นโดยศาสตราจารย์ Thomas K. Saaty (โทมัส สาตตี้) ผู้ซึ่งได้รับปริญญาเอก
ทางด้านคณิตศาสตร์จากมหาลัยเยล ประทศสหรัฐอเมริกา (บุญชัย แซ่สิ้ว, 2555) 
 กระบวนการล าดับขั้นเชิงวิเคราะห์เป็นเทคนิคที่ใช้การรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ และ
วิเคราะห์หาทางเลือกที่เหมาะสมในปัญหาการตัดสินใจที่ซับซ้อน โดยการสร้างรูปแบบปัญหาให้
เป็นโครงสร้างล าดับชั้นและน าข้อมูลที่ได้จากความคิดเห็นของผู้ติดสินใจ โดยอาศัยหลักการ
ตัดสินใจแบบพหุเกณฑ์ วิธีท าจะต้องจัดเกณฑ์ของเป้าหมายที่ต้องการศึกษาอยู่บนสุด ส่วนระดับ
ต่ าลงมาจะเป็นเกณฑ์ย่อย.(Sub-Criteria).ตามล าดับ และระดับล่างสุดคือทางเลือก .(จุฑาภรณ์ เชื้อ
ทอง, 2552) 
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 กระบวนการล าดับขั้นเชิงวิเคราะห์เหมาะส าหรับการตัดสินใจแบบพหุเกณฑ์โดยสามารถ
สรุปดังนี้ 
 1.สามารถใช้กับการตัดสินใจคนเดียวและสามารถใช้ได้ดีกับการตัดสินใจที่มีผู้ตัดสินใจ
เป็นกลุ่ม ในการตัดสินใจเป็นกลุ่มสามารถช่วยอภิปรายหาวัตถุประสงค์รวม และทางเลือกที่ได้ 
ในขณะสร้างโครงสร้างการตัดสินใจ 
 2.เป็นกระบวนการที่ให้ความส าคัญในขั้นตอนการเลือก (Choice) ในขั้นตอนการตัดสินใจ 
 3.สามารถใช้งานได้ดีกับปัญหาที่มีความซับซ้อน กระบวนการนี้มีขั้นตอนด าเนินการไม่
ยุ่งยากสับสน และมีความยืดหยุ่นสูงในการปรับเปลี่ยนน้ าหนักความส าคัญหรือเกณฑ์การตัดสินใจ
ต่างๆ ได ้
 4.ใช้งานได้ทั้งปัญหาที่ประกอบด้วยปัจจัยที่ตีค่าเป็นเงินได้ และตีค่าเป็นเงินไม่ได้ 
 5.การสร้างปัญหาให้เป็นให้เป็นไปตามโครงสร้างปัญหาของกระบวนการล าดับขั้นเชิง
วิเคราะห์จะช่วยให้กลุ่มผู้ตัดสินใจไม่ขาดหรือลืมนึกถึงเกณฑ์ตัดสินใจหรือวัตถุประสงค์ ตลอดจน
ทางเลือกที่จ าเป็นในการตัดสินใจ เนื่องจากสิ่งต่างๆ เหล่านี้มีจ านวนมาก สลับซับซ้อน และไม่
สามารถจ าได้หมดในขณะที่มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
 
 ขั้นตอนของกระบวนการ AHP ประกอบด้วย ดังนี้ 
 1. ก าหนดวัตถุประสงค์ของปัญหาที่จะท าการตัดสินใจ 
 2. ก าหนดปัจจัยที่ใช้เป็นเกณฑ์การตัดสินใจส าหรับปัญหาที่ก าลังพิจารณาอยู่ 
 3. สร้างรูปแบบของปัญหาเป็นโครงสร้างล าดับชั้นของเกณฑ์หลัก เกณฑ์ย่อย และ
ทางเลือกที่เกี่ยวข้อง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 2.20  รูปแบบล าดับชั้นแบบทั่วไป 

เกณฑ์ 2 Criteria 

ทางเลือก 1 Alternative 

เป้าหมายของปัญหา (Goal) 

เกณฑ์ 3 Criteria เกณฑ์ 1 Criteria1 

ทางเลือก 2 Alternative 
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 4. เปรียบเทียบหาค่าความส าคัญของเกณฑ์การประเมินภายใต้วัตถุประสงค์ของปัญหาเป็น
คู่ๆ โดยจัดให้อยู่ในรูปแบบของเมตริกซ์ ดังแสดงไว้ในตาราง 2.11 
 
ตารางท่ี 2.11 การเปรียบเทียบความส าคัญของปัจจัยภายใต้วัตถุประสงค์ของปัญหา 
 
เกณฑ์ เกณฑ์ 1                               เกณฑ์ 2              .              .       เกณฑ์ m น้ าหนัก 
เกณฑ์ 1 
เกณฑ์ 2 
. 
. 
เกณฑ์ m 
 

     1                                         a                                              a   
    a                                           1                                             a    
                                                    
 
    a                                        a                                               1                        

    
    

 
 

    

หมายเหตุ: 1. a   เป็นค่าความส าคัญของเกณฑ์ i เมื่อเปรียบเทียบกับปัจจัย j ภายใต้วัตถุประสงค์ของ
ปัญหา 
     2. a   = 1/ a   
                  3.     เป็นค่าน้ าหนักของเกณฑ์ i ภายใต้วัตถุประสงค์ของปัญหา 
 การเข้ามาของเมตริกซ์ของการเปรียบเทียบจะแสดงถึงความส าคัญแบบสัมพันธ์กัน (ชอบ
มากกว่าหรือความเหมาะสม) ที่ถูกตัดสินโดยผู้เชี่ยวชาญ โดยปกติจะใช้ขนาด (Scale) จาก 1ถึง  9 
ดังแสดงในตารางที่ 2.12 
 
ตารางท่ี 2.12 ตารางแสดงเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่ใช้ในการเปรียบเทียบความส าคัญ 
 
ค่าความส าคัญ นิยาม ค าอธิบาย 

1 มีความส าคัญเท่ากัน ทั้งสองปัจจัยส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์
เท่าๆ กัน 

3 มีความส าคัญมากกว่า
พอประมาณ 

ประสบการณ์และการวินิจฉัยแสดงถึงความพึง
พอใจในปัจจัยหนึ่งมากกว่าอีปัจจัยหนึ่งปาน
กลาง 

5 มีความส าคัญมากกว่าอย่าง
เด่นชัด 

ประสบการณ์และการวินิจฉัยแสดงถึงความพึง
พอใจในปัจจัยหนึ่งมากกว่าอีกปัจจัยหนึ่งมาก 
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ค่าความส าคัญ นิยาม ค าอธิบาย 
7 มีความส าคัญมากกว่าอย่าง

เด่นชัดมาก 
ปัจจัยหนึ่งได้รับความพึงพอใจมากที่สุดเมื่อ
เปรียบเทียบกับอีกปัจจัยหนึ่ง ในทางปฏิบัติ
ปัจจัยนั้นได้มีอิทธิพลเหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัด 

9 มีความส าคัญมากกว่าอย่าง
ยิ่ง 

มีหลักฐานยืนยันความพึงพอใจในปัจจัยหนึ่ง
มากกว่าอีกปัจจัยหนึ่งในระดับที่สูงสุดเท่าที่จะ
เป็นไปได้ 

2,4,6,8 เป็นค่าความสัมพันธ์ระหว่าง
กลางของค่าที่กล่าวไว้
เบื้องต้น 

บางคร้ังผู้ท าการตัดสินใจต้องการวินิจฉัยใน
ลักษณะที่ก้ ากึ่งกันและไม่สามารถอธิบายด้วย
ค าพูดที่เหมาะสมได้ 

  
หมายเหต.ุ เมื่อเกณฑ์หรือทางเลือกทั้งสองที่เปรียบเทียบต้องการค่าความส าคัญที่ละเอียดมากกว่าค่า
ความส าคัญมาตรฐานที่แสดงไว้ข้างต้น อาจน าค่าความส าคัญที่เป็นค่ า  . , . ,…มาใช้ได้ ทั้งนี้
เพื่อให้ค่าที่ได้จากการเปรียบเทียบเหมาะสมยิ่งขึ้น 
 5. วิเคราะห์หาค่าน้ าหนักของเกณฑ์การประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (Consistency 
Index, C.I.) และค่าอัตราส่วนความสอดคล้อง (Consistency Ratio, C.R.) โดยวิเคราะห์ค่าน้ าหนัก
ของเกณฑ์การประเมินหาได้จากการหาค่าความส าคัญที่อยู่ในแต่ละแถวแนวตั้ง ด้วยผลรวมของค่า
ความส าคัญในแถวแนวตั้งเดียวกันของเมตริกซ์นั้นและค่าเฉลี่ยในแต่ละแถวแนวนอนของเมตริกซ์
ที่ได้จากผลข้างต้น คือ ค่าน้ าหนักของเกณฑ์การประเมินในแถวนั้น ส าหรับค่าดัชนีความสอดคล้อง
และอัตราส่วน ดังนี้ 
  C.I. = (λmax – n )/(n – 1) 
  C.R. = C.I./R.I. 
    โดยที่ดัชนีเชิงสุ่ม (Random Inder, R.I.) ที่ได้จากการทดลองในแต่ละมิติของเมตริกซ์ 
n=1 ถึง 10 แสดงไว้ในตาราง 2.13 
 
ตารางท่ี 2.13 ค่าเฉลี่ยของดัชนีเชิงสุ่มในแต่ละเมตริกซ์ n*n 
 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
R.I. 0.00 0.00 0.58 0.90 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49 
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    อัตราส่วนความสอดคล้อง (Consistency Ratio) ค านวณได้โดย 
    5.1.ค านวณค่า weighted Sum โดยเอาค่าของทางเลือกในเมตริกซ์ของการเปรียบเทียบ
เป็นคู่ .(Pairwise..Comparison..Matrix).แต่ละคอลัมน์ของแต่ละแถว (Row)..คูณกับ Weighted 
Relative Priorities 
    5.2 น าค่าที่ได้จากข้อ 5.1 แต่ละแถวหารด้วย Weighted Priorities Value ของทางเลือกใน
การตัดสินใจ 
    5.3 ค านวณค่า λmax จากการแฉลี่ยค่าในข้อ 5.2 
    5.4 ค านวณค่าดัชนีความสอดคล้อง (Consistency Index, CI) จาก 
    C.I. =  (λmax – n )/(n – 1) 
โดยที่ n = จ านวนทางเลือกในการตัดสินใจ 
   ถ้าค่า  λmax = n จะท าให้ค่า CI = 0ซึ่งเป็นค่าที่ดีที่สุด 
    5.5 ค านวณค่าอัตราส่วนความสอดคล้อง (Consistency Ratio, CR) 
   จาก 
 

C   
C 
  

  
 
λ a  – n 

n   

  
 

 
 6. เปรียบเทียบหาค่าความส าคัญของเกณฑ์การประเมินหรือทางเลือกของระดับต่อมาภาใต้
เกณฑ์การประเมินตัวเดียวกันในระดับถัดขึ้นมาก่อนหน้านี้และวิเคราะห์หาค่าน้ าหนักของ เกณฑ์
การประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง และค่าอัตราส่วนความสอดคล้องของข้อมูลในระดับชั้นนี้แบบ
เดียวกับข้างต้น 
 7..วิเคราะห์หาค่าน้ าหนักของทางเลือกต่างๆ ภายใต้วัตถุประสงค์ของปัญหา โดยการ
พิจารณาค่าน้ าหนักรวมของเกณฑ์จากระดับที่หนึ่งลงไปสู่ระดับต่ าสุด ซึ่งเป็นค่าน้ าหนักของ
ทางเลือกภายใต้วัตถุประสงค์ของปัญหา ทั้งนี้ค่าน้ าหนักรวมของเกณฑ์การประเมินเป็นผลรวมจาก
ผลคุณค่าน้ าหนักแต่ละตัวของเกณฑ์การประเมินเดียวกันในระดับถัดขึ้นมา ตัวอย่างปัญหาล าดับชั้น
สามระดับดังตาราง 2.13 
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ตารางท่ี 2.14 แสดงตัวอย่างปัญหาล าดับชั้นสามระดับ 

 

เกณฑ์ เกณฑ์1 เกณฑ์2 เกณฑ์3 
น้ าหนักรวม 

ทางเลือก W1o W2o W3o 
A1 W1f1 W1f2 W1f3  
A2 W2f1 W2f2 W2f3  

 
2.8 โปรแกรม Expert Choice  

โปรแกรม Expert Choice มีลกัษณะการท างานแบบแขนงการตัดสินใจ แต่วางตัวอยู่ใน
ลักษณะ Hierarchical กล่าวคือ เรียงล าดับความส าคัญลงมา จึงมักนิยมเรียกวิธีการของ EC ว่า 
Analytical Hierarch Approach : AHP ซึ่งมีขั้นตอนหลักดังนี้  

ขั้นที่ 1 เป็นการระบุปัญหา และก าหนดวัตถุประสงค์ (Identification Problem and Setting 
Objective)  

ขั้นที่ 2 เป็นการก าหนดเกณฑ์ต่างๆ ที่จะใช้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้น (Determination 
of Criteria)  
 ขั้นที่ 3 เป็นการก าหนดทางเลือกต่างๆ เพื่อให้ระบบช่วยตัดสินใจเลือกให้ (Determination 
of Alternative) 
 จากนั้นโปรแกรมจะ Implement  ให้ได้ค าตอบในเบื้องต้น ถ้าเราต้องการปรับสัดส่วนต่างๆ 
ของเกณฑ์ที่ก าหนดจะสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างคล่องตัวจึงเป็นโปรแกรมที่มีความยืดหยุ่นสูง 
และใช้งานง่าย 
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บทที ่3 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 

 
เน้ือหาในบทนี้จะอธิบายข้อมูลทั่วไปของโรงงานกรณีศึกษา  การใช้เคร่ืองมือวิเคราะห์การ

ไหลและความสัมพันธ์วิเคราะห์ปัญหาผังโรงงาน  เพื่อน าข้อมูลไปใช้ในการออกแบบผังโรงงาน
เพื่อน าเสนอการปรับปรุงโดยใช้หลักการออกแบบผังโรงงานอย่างมีระบบ (Systematic..Layout 
Planning)  เพื่อให้การไหลของกระบวนการมีระยะทางสั้นที่สุด และเป็นไปอย่างต่อเน่ือง 
 
3.1 ข้อมูลทั่วไปของโรงงานกรณีศึกษา 
 โรงงานกรณีศึกษา เป็นโรงงานผลิต Duct Air และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบปรับอากาศ 
ระบายอากาศอาคาร โดยตั้งอยู่ ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม เป็นโรงงานขนาดเล็ก ผลิต
แบบตามค าสั่งซื้อ (Make.to.Order).วางผังโรงงานแบบผสม (Mixed Layout)  มีพนักงานเฉลี่ย 20 
คนต่อวัน โดยมีกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักที่ผลิตดังนี้  
 

 
 

รูปท่ี 3.1 ผลิตภัณฑ์กลุ่มท่อตรง 
 
จากรูปที่ 3.1 ผลิตภัณฑ์กลุ่มท่อตรง คือกลุ่มที่มีปริมารการผลิตมากที่สุดของกลุ่มผลิตภัณฑ์ 

Duct Air เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี และมีกระบวนการผลิตง่ายที่สุด โดยมีกระบวนการผลิตคือ ตัด
รีดตะเข็บรีดหน้าแปลนพับประกอบหุ้มฉนวน  
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รูปท่ี 3.2 ผลิตภัณฑ์กลุ่มท่องอ 
 

จากรูปที่ 3.2 ผลิตภัณฑ์กลุ่มท่องอ คือกลุ่มที่มีปริมาณการผลิตรองจากกลุ่มท่อตรง โดยมี
กระบวนการผลิตคือ ตัดรีดร่องรีดตะเข็บโค้งรีดตะเข็บรีดหน้าแปลนประกอบ  
  

             
 

รูปท่ี 3.3 ผลิตภัณฑ์กลุ่มท่อสามทาง 
 

รูปที่ 3.3 ผลิตภัณฑ์กลุ่มท่อสามทาง คือกลุ่มผลิภัณฑ์ที่มีปริมาณการผลิตใกล้เคียงกับกลุ่ม
ท่องอ กระบวนการผลิตซับซ้อนที่สุด โดยมีกระบวนการผลิตคือ ตัดรีดร่องรีดโค้งรีด
ตะเข็บรีดหน้าแปลนประกอบหุ้มฉนวน  
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รูปท่ี 3.4 ผลิตภัณฑ์กลุ่มท่อลดขนาด 

 

 จากรูปที่ 3.4 ผลิตภัณฑ์กลุ่มท่อลดขนาด คือกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณการผลิตรองจาก
กลุ่มท่อสามทาง ขั้นตอนการผลิตน้อย โดยมีกระบวนการผลิตคือ ตัดรีดตะเข็บรีดหน้า
แปลนประกอบหุ้มฉนวน 
 

                     
 
รูปท่ี 3.5 ผลิตภัณฑ์กลุ่มท่อ S 
 

จากรูปที่ 3.5 ผลลิตภัณฑ์กลุ่มท่อ S คือกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณการผลิตน้อยที่สุด 
กระบวนการคล้ายคลึงกับกระบวนการผลิตท่อสามทางคือ ตัดรีดร่องรีดตะเข็บโค้งรีด
ตะเข็บรีดหน้าแปลนประกอบหุ้มฉนวน 
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3.2 การวิเคราะห์ปริมาณการผลิตของโรงงาน 
การวิเคราะห์ปริมาณการผลิตของโรงงาน จะท าให้ทราบผลิตภัณฑ์หลักของโรงงาน เพื่อ

เลือกศึกษากระบวนการผลิต เนื่องจากโรงงานกรณีศึกษาผลิตผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิด การศึกษา
ทุกชนิดอาจท าให้สิ้นเปลืองเวลามาก โดยผู้ท าการศึกษา จะยึดกระบวนการผลิตกุล่ม Duct..Air 
เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี (Galvanize Steel Sheet) ซึ่งมีปริมาณการผลิตร้อยละ 70 ของปริมาณการ
ผลิตทั้งหมดในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (2554-2559) ดังตารางที่ 3.1 
 
ตารางท่ี 3.1 แสดงข้อมูลสัดส่วนการผลิตกลุ่ม Duct Air เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี (Galvanize Steel   
                    Sheet) 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ ปริมาณการผลิต(ร้อยละ) 
1.ท่อตรง 50 
2.ท่องอ 18 
3.ท่อสามทาง/สองทาง 15 
4.ท่อลดขนาด 10 
5.ท่อ S 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 3.6 แผนภูมิ P-Q ของโรงงานกรณีศึกษา 

ปร
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ท่อตรง ท่องอ 
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ท่อลดขนาด ท่อ S 

ปริมาณการผลิต(ร้อยละ) 50 18 15 10 7 
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จากรูปที่ 3.6 แผนภูมิ.P-Q.ของโรงงานกรณีศึกษา เป็นเส้นลักษณะโค้งลึกแสดงให้เห็น
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่ผลิต แต่กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในปริมาณมากมีเพียงไม่กี่ชนิด โดย
ท่อตรงมีปริมาณการผลิตมากที่สุดร้อยละ 50,  รองลงมาคือท่องอมีปริมาณการผลิตร้อยละ 18, ท่อ
สามทาง/สองทางมีปริมาณการผลิตร้อยละ 15, ท่อลดขนาดมีปริมาณการผลิตร้อยละ 10, และท่อ S 
มีปริมาณการผลิตร้อยละ 7 
 

3.3 การศึกษากระบวนการผลิต  
 การศึกษากระบวนการผลิตจะใช้แผนภูมิกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์หลายชนิดในการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบกระบวนการผลิตของทั้ง 5 กลุ่มผลิตภัณฑ์ Duct Air เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี 
ซึ่งจะสามารถแสดงภาพรวม ความแตกต่าง หรือความคล้ายคลึงกันของกระบวนการผลิตแต่ละกลุ่ม 
ดังรูปที่ 3.7 
แผนก/ผลิตภณัฑ ์ ท่อตรง ท่องอ ท่อสามทาง ท่อลดขนาด ท่อ S 
1.รีดร่อง-ตัด
(เครื่อง) 

     

2.ตัด(มือ) 
 

     

3.รีดร่อง 
 

     

4.รีดโคง้ 
 

     

5.รีดตะเขบ็ 
 

     

6.รีดตะเขบ็โคง้ 
 

     

7.รีดหน้าแปลน 
 

     

8.พับขึ้นรูป 
 

     

9.ประกอบ 
 

     

10.หุ้มฉนวน 
 

     

 

1 
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4 

5 

6 

1 

2 

3 

4 
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6 

7 

1 
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3 
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6 

1 
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3 
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5 

4 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

รูปท่ี 3.7 แผนภูมิกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์หลายชนิด (Multi-Product Process Chart) 
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จากรูปที่ 3.7 แผนภูมิกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์หลายชนิด (Multi-Product Process Chart) 
แสดงขั้นตอนกระบวนการผลิตโดยรวมของทั้ง 5 กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เลือกน ามาศึกษา ซึ่งประกอยด้วย
ขั้นตอนกระบวนการผลิตท่อตรง ท่องอ ท่อสามทาง/สองทาง ท่อลดขนาด และท่อ S โดย
กระบวนการ (Operation) หลักของการผลิตทั้ง 5 ผลิตภัณฑ์คือ กระบวนการตัด กระบวนการรีดร่อง 
กระบวนการรีดหน้าแปลน กระบวนการประกอบ และกระบวนการหุ้มฉนวน 
 
3.4 การศึกษาขั้นตอนการไหลของผลิตภัณฑ์   
 จากการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์โดยใช้แผนภูมิ P-Q กลุ่มผลิตภัณฑ์ ที่เลือกน ามาวิเคราะห์โดย
แผนภูมิการไหลของกระบวนการผลิตคือ กลุ่มท่อตรง ซึ่งมีสัดส่วนการผลิตร้อยละ 50 ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์.Duct.Air.เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี .(Galvanize.Steel.Sheet).โดยยกตัวอย่างชนิดหน้า
แปลนรีดและหุ้มฉนวน ซึ่งเป็นชนิดที่มีปริมาณการผลิตมากที่สุดของกลุ่มท่อตรงดังตารางที่ 3.2 
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ตารางท่ี 3.2 แผนภูมิการไหลของกระบวนการผลิต-ชนิดวัสดุ (Flow Process Chart-Material Type) 

……………กลุ่มท่อตรง 

FLOW PROCESS CHART-Material Type ก่อนปรบัปรุง 
 CHART NO            1    SHEET NO. OF 1 SUMMARY 

 ACTIVITY :  การผลิตกลุ่ม A (ท่อตรง) 

 METHOD  : PRESENT  

ACTIVITY PRESENT PROPOSE SAVING 
 OPERATION 12   

 TRANSPORT 12   

 LOCATION : แผนกผลิต 
 OPERATOR (S)  

 DELAY    

 INPECTION 3   

 CHARY BY.                             DATE : 
 APPROVED BY.                      DATE : 

 STORAGE 2   

DISTRANCE ( ม ) 84.692   

TIME นาท ี    

DESCRIPTION 
TIME 

นาท ี
DIST 

เมตร 

SYMBOL REM 
      

1.ระยะทางรถบรรทุกที่เข้าเขตโรงงาน
ไปจุด Unload coil เหล็กแผ่น 

 
11.495 

      

2.ใช้ Crane เคลื่อนย้าย Coil เหล็กแผ่น 
ลงจากรถบรรทุก 

 
3.766 

      

3.จัดเก็บ Coil เหล็กแผ่น          

4.ใช้ Crane เคลื่อนย้าย Coil เหลก็แผ่น
ไปใส่เครื่อง Uncoil 

 
4.260 

      

5.ตรวจสอบขนาดท่อและความหนา
เหล็กแผ่นตามแบบ 

        

6.ใส่ปลายเหล็กแผน่จากเครื่อง Uncoil 
เข้าเครื่องตดั 

        

7.ใส่ขนาดลงเครื่องตัดและส่ังตัด         
8.การไหลในเครื่องตดั  14.300       
9.เคลื่อนย้ายไปเครื่องรีดตะเข็บ-2  2.616       
10.รีดตะเข็บ         
11.การไหลในเครื่องรีดตะเข็บ-2  1.100       
12.เคลื่อนย้ายไปเครื่องรดีหน้าแปลน  5.116       
13.รีดหน้าแปลน         
14.การไหลในเครื่องรีดหน้าแปลน  2.800       
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FLOW PROCESS CHART-Material Type ก่อนปรบัปรุง (ต่อ) 
 CHART NO            1    SHEET NO. OF 1 SUMMARY 

 ACTIVITY :  การผลิตกลุ่ม A (ท่อตรง) 

 METHOD  : PRESENT  

ACTIVITY PRESENT PROPOSE SAVING 
 OPERATION 12   

 TRANSPORT 12   

 LOCATION : แผนกผลิต 
 OPERATOR (S)  

 DELAY    

 INPECTION 3   

 CHARY BY.                             DATE : 
 APPROVED BY.                      DATE : 

 STORAGE 2   

DISTRANCE ( ม ) 84.692   

TIME นาท ี    

DESCRIPTION 
TIME 

นาท ี
DIST 

เมตร 

SYMBOL REM 
      

15.เคลื่อนย้ายไปเครื่องพับ-1  3.940       

16.พับขึ้นรูป         

17.เคลื่อนย้ายไปพื้นที่ประกอบ   11.669       

18.ประกอบเข้าตะเขบ็         

19.ใส่มุม         
20.ยาซิลิโคน         
21.เคลื่อนย้ายไปพื้นที่หุ้มฉนวน  6.820       
22.ติดหนามยึดฉนวน         
23.ตรวจสอบขนาดท่อ         
24.วัดและตัดฉนวน         
25.ทากาวติดฉนวน         
26.หุ้มฉนวน         
27.ตรวจสอบความเรียบร้อย         
28.เคลื่อนย้ายไปพื้นที่จดัเก็บท่อ FG  16.810       
29.จัดเก็บท่อ FG         

รวม  84.692 12 12  3 2  
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จากตารางที่ 3.2 Flow Process Chart กระบวนการผลิตกลุ่ม A (ท่อตรง) มีการท างาน 12 
กระบวนการ มีการเคลื่อนย้าย .12.กระบวนการ.มีการตรวจสอบ.3.กระบวนการ.มีการจัดเก็บ.2 
กระบวนการ ซึ่งรวมระยะทางการเคลื่อนย้ายวัสดุเท่ากับ 84.692 เมตร  
 
3.5 กระบวนการผลิต กลุ่มผลิตภัณฑ์ A ท่อตรง  
 

 
 

รูปท่ี 3.8 กระบวนการรีดร่อง-ตัด 
 
จากรูปที่ 3.8 โดยขั้นตอนการรีดร่อง-ตัดเหล็กแผ่น เร่ิมจากพนักงานใส่ขนาดท่อลงเคร่ือง 

จากนั้นสั่งตัดเหล็กแผ่นออกมา   
 

 
 

รูปท่ี 3.9 กระบวนการรีดตะเข็บ 
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จากรูปที่ 3.9 โดยขั้นตอนการรีดตะเข็บ เร่ิมจากพนักงานใส่เหล็กแผ่นที่ได้จากการรีดร่อง -
ตัด เข้าไปที่.Rolling.ของเคร่ือง ซึ่งเคร่ืองมีสองด้าน(รีดตะเข็บตัวผู้-ตะเข็บตัวเมีย) ด้านที่หนึ่งของ
เหล็กแผ่นรีดตะเข็บตัวเมีย และด้านที่สองของเหล็กแผ่นรีดตะเข็บตัวผู้  

 

 
 

รูปท่ี 3.10 กระบวนการรีดหน้าแปลน 
 
จากรูปที่ 3.10 โดยขั้นตอนการรีดหน้าแปลน เร่ิมจากพนักงานใส่เหล็กแผ่นที่ได้รับการรีด

ตะเข็บ เข้าไปที่ Rolling ของเคร่ือง โดยต้องรีดทั้งสองด้านของเหล็กแผ่น  
 

 
 

รูปท่ี 3.11 กระบวนการพับขึ้นรูป 
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จากรูปที่ 3.11 โดยขั้นตอนการพับขึ้นรูป เร่ิมจาก พนักงานใส่เหล็กแผ่นที่ได้รับการรีดหน้า
แปลน เข้าไปที่เคร่ืองพับ และท าการพับขึ้นรูป ให้ท่อเป็นทรงสี่เหลี่ยม เพื่อน าไปประกอบใน
ขั้นตอนถัดไป 

 

 
 

รูปท่ี 3.12 กระบวนการประกอบ 
 
จากรูปที่ 3.12 โดยขั้นตอนการประกอบท่อ เร่ิมจากน าเหล็กแผ่นที่ได้รับการพับขึ้นรูป มา

ใช้ค้อนตีเข้าตะเข็บ จากนั้นจึงประกอบมุมหน้าแปลน และยาซิลิโคนตามรอยตะเข็บ 
 

        
 

รูปท่ี 3.13 กระบวนการหุ้มฉนวน 
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จากรูปที่ 3.13 โดยขั้นตอนการหุ้มฉนวน เร่ิมจากการน าท่อที่ได้รับการประกอบ มาติดหนามยึด
ฉนวน และวัด-ตัดฉนวนตามขนาดท่อ จากนั้นทากาวติดฉนวนที่ผิวท่อ และท าการหุ้มฉนวนโดยใช้
เทปกาวอลูมิเนียม 
 
3.6 แผนภาพการไหล (Flow Diagram) และการจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์  
 แผนภาพการไหล ใช้วิเคราะห์รูปแบบและเปรียบเทียบการไหลของกลุ่มผลิตภัณฑ์ .Duct 
Air เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี โดยรูปแบบการไหลของกระบวนการผลิตกลุ่มท่อสามทางกับท่อ .S 
เป็นแบบเดียวกัน จึงถูกจัดอยู่กลุ่มเดียวกัน จัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ได้ 4 กลุ่ม ตามรูปแบบการไหล ดังนี้ 

1. กลุ่ม A (ท่อตรง)  
2. กลุ่ม B (ท่องอ) 
3..กลุ่ม C (ท่อสามทาง,S) 
4. กลุ่ม D (ท่อลดขนาด) 
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ภาพท่ี 3.14 แผนภาพการไหล (Flow Diagram) และการจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ Duct Air เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี 
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จากภาพที่ 3.14 การไหลของทุกกลุ่มโดยภาพรวมเป็นลักษณะคล้ายตัว U เป็นการวางผัง
โดยยึดกระบวนการผลิตกลุ่มท่อตรงเป็นหลัก การไหลของกระบวนการผลิตกลุ่ม A (ท่อตรง) และ
กลุ่ม D (ท่อลดขนาด) มีความต่อเนื่องเป็นไปในทิศทางเดียวกันท าให้มีระยะทางรวมสั้นกว่า ส่วน
การไหลของกระบวนการผลิตกลุ่ม B (ท่องอ )และกลุ่ม C (ท่อสามทาง,S) มีการไหลตัดกันท าให้มี
โอกาสเกิดการชนกันหรือการรอคอย ไม่ต่อเนื่อง มีการไหลย้อนกลับ ท าให้มีระยะทางรวมมากกว่า  
 
3.7  การวิเคราะหค์วามเข้มของการไหล  (Intensity of Flow)  

 การวิเคราะห์ความเข้มการไหล มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความส าพันธ์ระหว่างแผนก ว่า
แผนกใดควรจัดวางอยู่ไกล้กัน โดยพิจารณากระบวนการผลิตกลุ่มท่อตรง ยกตัวอย่างการผลิตโดย
ใช้เหล็กแผ่นน้ าหนัก.10.ตัน.จากการเก็บข้อมูล แผนกตัด(เคร่ือง).มีความสูญเสียจากการตัดเหล็ก
แผ่นเท่ากับ 3 เปอร์เซ็นต์ แผนกตัด(มือ) มีความสูญเสียเท่ากับ 7 เปอร์เซ็นต์   
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รูปท่ี 3.15 แผนภาพความเข้มการไหลและของเสียกระบวนการผลิตกลุ่มท่อตรง 
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จากภาพที่ 3.15 กระบวนการที่มีความเข้มการไหลมากคือ เหล็กแผ่นตัดเคร่ือง (8 ตัน),
ตัดเคร่ืองรีดตะเข็บ(7.76 ตัน),พับประกอบ(9.62 ตัน) ดังนั้นควรพิจารณาการวางต าแหน่งให้
อยู่ใกล้กันมากที่สุด  
 
3.8 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์กระบวนการผลิตกลุ่ม A ท่อตรง 
 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ เป็นการให้ระดับและเหตุผลความสัมพันธ์ระหว่างแผนก มี
วัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาจัดแผนกที่มีความสัมพันธ์มาก ให้อยู่ใกล้ตามระดับความสัมพันธ์ .โดย
เลือกกระบวนการผลิตกลุ่ม A ท่อตรง มาพิจารณา 
 การก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างแผนก จะใช้การวิเคราะห์แผนภูมิการไหล เพื่อเป็น
พื้นฐานการก าหนดความสัมพันธ์ โดยพิจารณาปัจจัยนอกเหนือการไหลคือ ส่วนสนับสนุน ความ
สะดวก น้ าหนักมาก ร่วมด้วย ซึ่งแผนกที่ต้องอยู่ใกล้กันมากที่สุดจะก าหนดความสัมพันธ์ด้วยอักษร 
A ความสัมพันธ์รองลงมาแสดงด้วยอักษร.E,I,O.ตามล าดับ.ส่วนแผนกที่ไม่มีความสัมพันธ์จะแสดง
ด้วยอักษร U  ดังตารางที่ 3.3 
 
ตารางท่ี 3.3 รหัสความสัมพันธ์ 
 
ความสัมพันธ์ ระดับความสัมพันธ์ สัญลักษณ์ 

A ความส าคัญสมบูรณ์  

E ความส าคัญพิเศษ  

I มีความส าคัญ  
O ธรรมดา  
U ไม่ส าคัญ  
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รูปท่ี 3.16 แผนภูมิความสัมพันธ์กลุ่ม A (ท่อตรง) 
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ตารางท่ี 3.4 เหตุผลความสัมพันธ์ 
 

รหัส เหตุผลความสัมพันธ์ 
1 วัสดุมีน้ าหนักมาก 
2 ความเข้มการไหล 
3 ใช้พนักงานร่วมกัน 
4 ใช้อุปกรณ์ขนถ่ายร่วมกัน 

 
 1..วัสดุมีน้ าหนักมากคือ น้ าหนักของ Coil เหล็กแผ่น(ประมาณ 1-5 ตัน) ต้องใช้แรงงาน
และพลังงานมากในการเคลื่อนย้าย ท าให้ต้องอยู่ใกล้กับแผนกตัดทั้งสองแผนก ซึ่งเป็นแผนกที่ใช้
วัสดุโดยตรง 
 2..ความเข้มการไหลคือ ปริมาณวัสดุที่เคลื่อนย้ายผ่านระหว่างแผนก โดยวิเคราะห์จาก
แผนภูมิความเข้มการไหล โดยหากมีปริมาณมาก หมายถึงทั้งสองแผนกมีความสัมพันธ์กันมาก 
 3..ใช้พนักงานร่วมกันคือ ทั้งสองแผนกจะใช้ทักษะการท างานในระดับเดียวกัน ใช้คนกลุ่ม
เดียวกันในการท างาน หากแผนกใดมีปริมาณงานมาก ก็จะแบ่งคนไปแผนกนั้นมาก 
 4..ใช้อุปกรณ์ขนถ่าย ร่วมกันคือ ทั้งสองแผนกมีความจ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์ขนถ่ายร่วมกัน
เพื่อช่วยให้การท างานโดยเฉพาะ Crane 
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รูปท่ี 3.17 แผนภาพความสัมพันธ์กลุ่ม A (ท่อตรง)  
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;ตารางท่ี 3.5 ข้อมูลเนื้อที่การท างานของผังโรงงานปัจจุบัน 
 

แผนก ขนาดพื้นที ่
วางเครื่องจักร 

กxย(ม.) 

ขนาดพื้นที่ทั้งหมด 
ที่ต้องการ(รวมพ้ืนที่วาง
เครื่องจักร,การท างาน,
วางวัสดุ,ทางเดนิ) 

กxย(ม.) 

เนื้อทีท่ั้งหมดทีต่้องการ 
(รวมพ้ืนที่วาง

เครื่องจักร,การท างาน,
วางวัสดุ,ทางเดนิ) 

(ตร.ม) 

เนื้อทีท่ี่มี
อยู่จริง 
(ตร.ม) 

จัดเกบ็เก็บม้วนเหล็ก
แผ่น  

 5x13 65 >65 

ตัด(เครื่อง)  
    -เครื่องตัด 
    -Uncoil-1 
    -Uncoil-2 
    -โต๊ะ-1 

 
1.3x2 

1.3x2.5 
1.3x5.8 
1.3x8 

2.3x22 50.6 43.27 

ตัด(มือ)   7x12 84 >84 
รีดตะเข็บ-1 0.5x1.1 4.5x8.1 36.45 19.31 
รีดตะเข็บ-2 0.5x1.1 4.5x8.1 36.45 11.51 
รีดร่อง  1.1x1.5 7x2.1 14.7 5.15 
รีดหน้าแปลน  
  -เครื่องรดีหน้าแปลน  
  -โต๊ะ-2 

 
1.3x2.8 
1.3x5.8 

3.5x9.8 34.3 15.41 

พับ -1 0.7x2.4 3.9x6.2 24.18 14.86 
พับ -2 1x3.4 6x4 24 22.87 
พับ -3 1.6x3.5 6.1x4.1 24.4 24.16 
ตัด-2 1.8x4 5.8x4.5 26.1 25.78 
ประกอบ   3.5x11 38.5 36.19 
หุ้มฉนวน  5x11 55 >55 
เชื่อม   5x18 90 >90 

 
 เน่ืองจากผังโรงงานปัจจุบันมีการจัดวางพื้นที่การท างานทับซ้อนกัน จึงท าให้ในบางแผนก
เน้ือที่ที่มีอยู่จริงมีน้อยกว่าเนื้อที่ทั้งหมดที่ต้องการ
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lV 

 
 
รูปท่ี 3.18 แผนภาพความสัมพันธ์เนื้อที่กลุ่ม A (ท่อตรง) 
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แผนกที่ควรพิจารณาจัดวางให้อยู่ใกล้กันเป็นอันดับแรกคือ พ.ท.จัดเก็บม้วนเหล็ก
แผนกตัด(เคร่ือง),พ.ท.จัดเก็บม้วนเหล็กแผนกตัด(มือ) เน่ืองจากม้วนเหล็กมีน้ าหนักมาก 
และมีความเข้มการไหลสูง หากจัดวางในต าแหน่งที่อยู่ไกลกันอาจท าให้เกิดความยากล าบากในการ
เคลื่อนย้ายหรือสิ้นเปลืองพลังงาน แรงงคน เวลาในการเคลื่อนย้าย  

3.9 การเลือกผังโดยกระบวนการล าดับขั้นเชิงวิเคราะห์ (Analytic Hierarchy Process) 

 การเลือกผังโรงงานที่เหมาะสม ใช้ทฤษฎีกระบวนการล าดับขั้นเชิงวิเคราะห์ โดยก าหนด
ปัจจัยในการเลือกผังโรงงานดังนี้ ประสิทธิภาพการไหลวัสดุ ระยะทางการเคลื่อนย้ายวัสดุ ค่าใช้จ่าย
ในการปรับปรุง ประสิทธิภาพการใช้พื้นที่ โดยจัดท าแบบสอบถามผู้บริหารเปรียบเทียบความส าคัญ
ในการก าหนดค่าน้ าหนักแต่ละละปัจจัยและเปรียบเทียบค่าน้ าหนักผังโรงงานภายใต้แต่ละปัจจัยเพื่อ
เลือกผังโรงงานที่ดีที่สุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.19 ตัวแบบล าดับขั้นการเลือกผังโรงงาน 

 
 
 

ผังโรงงานที่เหมาะสม 

ประสิทธิภาพ
การไหลวัสดุ 

ระยะทางการ
เคลื่อนย้ายวัสดุ 

 

ค่าใช้จ่ายในการ
เคลื่อนย้าย 

ประสิทธิภาพ
การใช้พื้นที่ 

ผัง B ผัง A ผัง C 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwibtP32z8TTAhXIN48KHYtBDDIQFggpMAE&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FAnalytic_hierarchy_process&usg=AFQjCNGmpvWe0k3ATGl_DK2yGumBymiFhw
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1.ประสิทธิภาพการไหลวัสดุ คือ การไหลของวัสดุเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ไม่มีการไหล
ย้อนกลับ และตัดกัน เพื่อความเป็นระเบียบ และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ  

2.ระยะทางการเคลื่อนย้ายวัสดุ คือ ระยะทางการไหลของวัตถุดิบตลอดกระบวนการผลิต
ของผลิตภัณฑ์ทั้ง 4 กลุ่ม ตั้งแต่วัตถุดิบเข้ามาในโรงงาน ผ่านกระบวนการผลิต จนถึงจัดเก็บที่คลัง  
FG  

3.ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้าย คือ การประเมินค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นเมื่อมีการเคลื่อนย้าย
เคร่ืองจักร ประกอบด้วยค่าแรงในการเคลื่อนย้าย และค่าอุปกรณ์ที่ต้องติดตั้งเพิ่มเติม เช่น อุปกรณ์
ยึดฐานเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้า  

4.ประสิทธิภาพการใช้พื้นที่ คือ การวางผังโรงงานโดยลดพื้นที่ว่างที่ไม่จ าเป็น เพื่อเพิ่ม
พื้นที่ว่างที่ใช้งานได้ เช่น เพื่อรองรับการวางเคร่ืองจักรเพิ่มเติม เพื่อวางวัสดุระหว่างกระบวนการ
ผลิต (WIP) หากพื้นที่การท างานปกติไม่เพียงพอ 
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แบบสอบถาม 
 

ประกอบโครงงาน 
 

เร่ือง 
การปรับปรุงผังโรงงาน ด้วยหลักการออกแบบผังโรงงานอย่าเป็นระบบ 

กรณีศึกษา : โรงงานผลิตดักท์แอร์ 
 

โดย  
นางสาววลัยพร ปราศจาก 570107100036 
นายพงศ์พัฒน์ ช่วยบุดดา  570107100039 

ที่ปรึกษาโครงงาน : อาจารย์บุญชัย แซ่สิ้ว 
วัตถุประสงค์: 

แบบสอบถามฉบับนี้ เป็นชนิดการสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญ (Expert) มีจุดมุ่งหมายใน
ก าหนดค่าน้ าหนักความส าคัญปัจจัยในการเลือกผังโรงงานทั้ง.4.ปัจจัยคือ ประสิทธิภาพการไหล
วัสดุ ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้าย  ระยะทางการเคลื่อนย้าย และประสิทธิภาพการใช้พื้นที่  และ
ก าหนดค่าน้ าหนักของผังโรงงานทางเลือกทั้ง .3.ผังภายใต้การพิจารณาแต่ละปัจจัยโดยวิธีการ
เปรียบเทียบเป็นคู่.(Pairwise).จากการสอบถามผู้บริหารตามกระบวนการล าดับขั้นเชิงวิเคราะห์
(Analytic Hierarchy Process: AHP).โดยใช้โปรแกรม Expert Choice ในการวิเคราะห์ 

 
หลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตย 
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์  

วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

 
 ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามผู้บริหาร ผู้ทดลองจะน ามาทดสอบค่าความไม่คอดคล้อง 
(Inconsistency) โดยโปรแกรม Expert Choice ซึ่งค่าที่ยอมรับได้จะต้องไม่เกิน 0.1 หรือ 10% เพื่อ
ความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwibtP32z8TTAhXIN48KHYtBDDIQFggpMAE&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FAnalytic_hierarchy_process&usg=AFQjCNGmpvWe0k3ATGl_DK2yGumBymiFhw
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ตอนท่ี 1 การให้ค่าน้ าหนักความส าคัญในการเปรียบเทียบเป็นคู่ 
กรุณาท าความเข้าใจก่อนกรอกแบบสอบถาม 
 

ระดับความส าคัญ 
(Preference Level) 

ค่าแสดงเป็นตัวเลข 
(Numerical Value) 

มีความส าคัญเท่ากัน  1 
มีความส าคัญมากกว่าพอประมาณ 3 
มีความส าคัญมากกว่าอย่างเด่นชัด 5 
มีความส าคัญมากกว่าอย่างเด่นชัดมาก 7 
มีความส าคัญมากกว่าอย่างยิ่ง 9 
เป็นค่าความสัมพันธ์ระหว่างกลางของค่าที่กล่าวไว้เบื้องต้น 2,4,6,8 

 
พิจารณาเปรียบเทียบปัจจัยเป็นคู่ระหว่างแรกกับปัจจัยหลังว่ามีความส าคัญมากกว่า มี

ความส าคัญเท่ากัน หรือมีความส าคัญน้อยกว่า กรณีปัจจัยแรกมีความส าคัญมากกว่าปัจจัยหลังโปรด
วงกลมที่ตัวเลขตามระดับความระดับความส าคัญ 2-9 ที่ด้านปัจจัยแรกเพียงตัวเดียว กรณีปัจจัยแรก
มีความส าคัญเท่ากันกับปัจจัยหลัง โปรดวงกลมที่เลข 1 กรณีปัจจัยหลังมีความส าคัญมากกว่าปัจจัย
แรก โปรดวงกลมที่ตัวเลขตามระดับความส าคัญ 2-9 ที่ด้านปัจจัยหลังเพียงตัวเดียว 

 
ตัวอย่างการกรอกแบบสอบถามการเปรียบเทียบปัจจัยการเลือกผังโรงงาน 
 

ปัจจัยแรก 
ค่ามาตรฐานของการเปรียบเทียบ 

ปัจจัยหลัง ปัจจัยแรกมีความส าคัญ
มากกว่าปัจจัยหลังในระดบั 

เท่ากัน ปัจจัยหลังมคีวามส าคัญ
มากกว่าปัจจัยแรกในระดับ 

ประสิทธิภาพ
การไหลวัสดุ 

9    8    7    6    5    4    3    2    1    2    3    4    5    6    7    8    9 ค่าใช้จ่ายใน
การเคลื่อนย้าย 

ประสิทธิภาพ
การไหลวัสดุ 

9    8    7    6    5    4    3    2    1    2    3    4    5    6    7    8    9 ระยะทางการ
เคลื่อนย้าย 

ประสิทธิภาพ
การไหลวัสดุ 

9    8    7    6    5    4    3    2    1    2    3    4    5    6    7    8    9 ประสิทธิภาพ
การใช้พ้ืนที่ 
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จากตัวอย่าง 
คู่ที่ 1 ปัจจัยแรกคือประสิทธิภาพการไหลวัสดุมีความส าคัญมากกว่าปัจจัยหลังคือค่าใช้จ่าย

ในการเคลื่อนย้ายในระดับ 5 
คู่ที่ 2 ปัจจัยแรกคือประสิทธิภาพการไหลวัสดุมีความส าคัญมีความส าคัญเท่ากันกับปัจจัย

หลังคือระยะทางการเคลื่อนย้าย 
คู่ที่ 3  ปัจจัยแรกคือประสิทธิภาพการไหลวัสดุมีความส าคัญน้อยกว่าปัจจัยหลังคือ

ประสิทธิภาพการใช้พื้นที่ในระดับ 7 
 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามการเปรียบเทียบค่าน้ าหนักความส าคัญปัจจัยในการเลือกผังโรงงาน  

ปัจจัยในการเลือกผังโรงงาน 
1.ประสิทธิภาพการไหลวัสดุ คือ การไหลของวัสดุเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ไม่มีการไหล

ย้อนกลับ และตัดกัน เพื่อความเป็นระเบียบ และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ  
2.ระยะทางการเคลื่อนย้ายวัสดุ คือ ระยะทางการไหลของวัตถุดิบตลอดกระบวนการผลิต

ของผลิตภัณฑ์ทั้ง 4 กลุ่ม ตั้งแต่วัตถุดิบเข้ามาในโรงงาน ผ่านกระบวนการผลิต จนถึงจัดเก็บที่คลัง  
FG  

3.ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้าย คือ การประเมินค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นเมื่อมีการเคลื่อนย้าย
เคร่ืองจักร ประกอบด้วยค่าแรงในการเคลื่อนย้าย และค่าอุปกรณ์ที่ต้องติดตั้งเพิ่มเติม เช่น อุปกรณ์
ยึดฐานเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้า  

4.ประสิทธิภาพการใช้พื้นที่ คือ การวางผังโรงงานโดยลดพื้นที่ว่างที่ไม่จ าเป็น เพื่อเพิ่ม
พื้นที่ว่างที่ใช้งานได้ เช่น เพื่อรองรับการวางเคร่ืองจักรเพิ่มเติม เพื่อวางวัสดุระหว่างกระบวนการ
ผลิต(WIP) หากพื้นที่การท างานปกติไม่เพียงพอ 
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โปรดวงกลมบนค าตอบตามความคิดเห็นของท่านในการเปรียบเทียบค่าน้ าหนัก
ความส าคัญปัจจัยเป็นคู่   

 

ปัจจัยแรก 
ค่ามาตรฐานของการเปรียบเทียบ 

ปัจจัยหลัง ปัจจัยแรกมีความส าคัญ
มากกว่าปัจจัยหลังในระดบั 

เท่ากัน ปัจจัยหลังมคีวามส าคัญ
มากกว่าปัจจัยแรกในระดับ 

ประสิทธิภาพ
การไหลวัสดุ 

9    8    7    6    5    4    3    2    1    2    3    4    5    6    7    8    9 ระยะทางการ
เคลื่อนย้าย 

ประสิทธิภาพ
การไหลวัสดุ 

9    8    7    6    5    4    3    2    1    2    3    4    5    6    7    8    9 ค่าใช้จ่ายใน
การเคลื่อนย้าย 

ประสิทธิภาพ
การไหลวัสดุ 

9    8    7    6    5    4    3    2    1    2    3    4    5    6    7    8    9 ประสิทธิภาพ
การใช้พ้ืนที่ 

ระยะทางการ
เคลื่อนย้ายวัสด ุ

9    8    7    6    5    4    3    2    1    2    3    4    5    6    7    8    9 ค่าใช้จ่ายใน
การเคลื่อนย้าย 

ระยะทางการ
เคลื่อนย้ายวัสด ุ

9    8    7    6    5    4    3    2    1    2    3    4    5    6    7    8    9 ประสิทธิภาพ
การใช้พ้ืนที่ 

ค่าใช้จ่ายในการ
เคลื่อนย้าย 

9    8    7    6    5    4    3    2    1    2    3    4    5    6    7    8    9 ประสิทธิภาพ
การใช้พ้ืนที่ 

 
ตอนท่ี 3 แบบสอบถามการเปรียบเทียบคะแนนผังโรงงานภายใต้การพิจารณาปัจจัย 
 1.ด้านปัจจัยประสิทธิภาพการไหลวัสดุ 

โปรดวงกลมบนค าตอบตามความคิดเห็นของท่านในการเปรียบเทียบคะแนนผังโรงงาน
ภายใต้การพิจารณาด้านปัจจัยประสิทธิภาพการไหลวัสดุ 

 

ผังโรงงานแรก 

ค่ามาตรฐานของการเปรียบเทียบ 

ผังโรงงานหลัง 
ผังโรงงานแรกมีคะแนน

ด้านปจัจัยประสิทธิภาพการ
ไหลวัสดุมากกว่าผังโรงงาน

หลังในระดับ 

เท่า
กัน 

ผังโรงงานหลังมคีะแนน
ด้านปจัจัยประสิทธิภาพการ
ไหลวัสดุมากกว่าผังโรงงาน

แรกในระดบั 
ผังโรงงานแบบ A 9    8    7    6    5    4    3    2    1 2    3    4    5    6    7    8    9 ผังโรงงานแบบ B 

ผังโรงงานแบบ A 9    8    7    6    5    4    3    2    1 2    3    4    5    6    7    8    9 ผังโรงงานแบบ C 

ผังโรงงานแบบ B 9    8    7    6    5    4    3    2    1 2    3    4    5    6    7    8    9 ผังโรงงานแบบ C 
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 2.ด้านปัจจัยระยะทางการเคลื่อนย้ายวัสดุ 
โปรดวงกลมบนค าตอบตามความคิดเห็นของท่านในการเปรียบเทียบคะแนนผังโรงงาน

ภายใต้การพิจารณาด้านปัจจัยระยะทางการเคลื่อนย้ายวัสดุ 
 

ผังโรงงานแรก 

ค่ามาตรฐานของการเปรียบเทียบ 

ผังโรงงานหลัง 
ผังโรงงานแรกมีคะแนน
ด้านปจัจัยระยะทางการ
เคลื่อนย้ายวัสดุมากกว่าผัง
โรงงานหลังในระดับ 

เท่า
กัน 

ผังโรงงานหลังมคีะแนน
ด้านปจัจัยระยะทางการ
เคลื่อนย้ายวัสดุมากกว่าผัง
โรงงานแรกในระดบั 

ผังโรงงานแบบ A 9    8    7    6    5    4    3    2    1 2    3    4    5    6    7    8    9 ผังโรงงานแบบ B 

ผังโรงงานแบบ A 9    8    7    6    5    4    3    2    1 2    3    4    5    6    7    8    9 ผังโรงงานแบบ C 

ผังโรงงานแบบ B 9    8    7    6    5    4    3    2    1 2    3    4    5    6    7    8    9 ผังโรงงานแบบ C 
 

3.ด้านปัจจัยค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้าย 
โปรดวงกลมบนค าตอบตามความคิดเห็นของท่านในการเปรียบเทียบคะแนนผังโรงงาน

ภายใต้การพิจารณาด้านปัจจัยค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้าย 
 

ผังโรงงานแรก ค่ามาตรฐานของการเปรียบเทียบ ผังโรงงานหลัง 
ผังโรงงานแรกมีคะแนน
ด้านปจัจัยค่าใช้จ่ายในการ
เคลื่อนย้ายมากกว่าผัง
โรงงานหลังในระดับ 

เท่า
กัน 

ผังโรงงานหลังมคีะแนน
ด้านปจัจัยค่าใช้จ่ายในการ
เคลื่อนย้ายมากกว่าผัง
โรงงานแรกในระดบั 

ผังโรงงานแบบ A 9    8    7    6    5    4    3    2    1 2    3    4    5    6    7    8    9 ผังโรงงานแบบ B 

ผังโรงงานแบบ A 9    8    7    6    5    4    3    2    1 2    3    4    5    6    7    8    9 ผังโรงงานแบบ C 

ผังโรงงานแบบ B 9    8    7    6    5    4    3    2    1 2    3    4    5    6    7    8    9 ผังโรงงานแบบ C 
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4.ด้านปัจจัยประสิทธิภาพการใช้พื้นที่ 
โปรดวงกลมบนค าตอบตามความคิดเห็นของท่านในการเปรียบเทียบคะแนนผังโรงงาน

ภายใต้การพิจารณาด้านปัจจัยประสิทธิภาพการใช้พื้นที่ 
 

ผังโรงงานแรก ค่ามาตรฐานของการเปรียบเทียบ ผังโรงงานหลัง 
ผังโรงงานแรกมีคะแนน

ด้านปจัจัยประสิทธิภาพการ
ใช้พ้ืนที่มากกว่าผังโรงงาน

หลังในระดับ 

เท่า
กัน 

ผังโรงงานหลังมคีะแนน
ด้านปจัจัยประสิทธิภาพการ
ใช้พ้ืนที่มากกว่าผังโรงงาน

แรกในระดบั 
ผังโรงงานแบบ A 9    8    7    6    5    4    3    2    1 2    3    4    5    6    7    8    9 ผังโรงงานแบบ B 

ผังโรงงานแบบ A 9    8    7    6    5    4    3    2    1 2    3    4    5    6    7    8    9 ผังโรงงานแบบ C 

ผังโรงงานแบบ B 9    8    7    6    5    4    3    2    1 2    3    4    5    6    7    8    9 ผังโรงงานแบบ C 
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บทที่ 4 

ผลการด าเนินงานวิจัย 
 จากการวิเคราะห์แผนภาพการไหล แผนภาพความสัมพันธ์ แผนภาพความสัมพันธ์เนื้อที่ใน
บทที่ 3 จึงน าผลการวิเคราะห์มาปรับจัดผังโรงงานโดยพิจารณาถึงเหตุผลและข้อจ ากัด และพัฒนา
เป็นผังโรงงานทางเลือก 3 แบบ จากนั้นจึงใช้ AHP ในการช่วยเลือกผังโรงงานที่เหมาะสมที่สุด 
 
4.1 แนวทางการปรับจัดผังโรงงาน 
 เน่ืองจากการศึกษาในบทที่ 3 พบปัญหาการไหลตัดกันของวัสดุ พื้นที่ทับซ้อนกัน ไม่มีการ
ก าหนดทางเดินที่ชัดเจน ในผังโรงงานปัจจุบัน จึงมีแนวทางในการปรับจัดผังโรงงาน ดังนี้  
 1. ปรับจัดโดยหลีกเลี่ยงการไหลตัดกัน  
 2. ปรับจัดโดยหลีกเลี่ยงการทับซ้อนกันของพื้นที่การท างาน 
 3. ปรับจัดโดยลดระยะทางการไหลให้น้อยที่สุด  
 4. ปรับจัดโดยพิจารณาระดับและเหตุผลความส าพันธ์ 
 5. ปรับจัดโดยลดพื้นที่ว่างที่ใช้งานไม่ได้ 
 6. ก าหนดทางเดินกว้าง 1.5 เมตร เข้าไปในผังโรงงาน 

ทางผู้ทดลองจึงได้ท าแบบจ าลองในการเคลื่อนที่ของวัตถุดิบในกระบวนการ ทดลองปรับ
จัดแผนกทั้งหมด ศึกษาเส้นการไหล เพื่อหาต าแหน่งของแต่ละแผนกที่เหมาะสม ดังรูปที่ 4.1 
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รูปท่ี 4.1 แบบจ าลองการเคลื่อนที่ของวัตถุดิบในกระบวนการ 

 
 การก าหนดขนาดพื้นที่ของแผนกต่างๆ จะพิจารณาถึงพื้นที่ส าหรับวางเคร่ืองจักร(ถ้ามี
เคร่ืองจักร).พื้นที่การท างาน.พื้นที่วางวัสดุ.พื้นที่ทางเดิน.ตามตารางที่.3.5.(หน้าที่.55).โดยจะต้อง
ค านึงถึงขนาดพื้นที่ที่มีอยู่จริงของโรงงาน 
 
4.2 ข้อจ ากัดการปรับจัดผังโรงงาน 
 การปรับจัดผังโรงงานจะพิจารณาข้อจ ากัดตามระดับความสัมพันธ์ของแผนภูมิ
ความสัมพันธ์และเหตุผลความสัมพันธ์ (วัสดุมีน้ าหนักมาก,ความเข้มการไหล,ใช้พนักงานร่วมกัน
,ใช้อุปกรณ์ขนถ่ายร่วมกัน)  เพื่อก าหนดพื้นที่ที่ต้องอยู่ใกล้ชิดกัน พื้นที่ท างานของ Crane หน่วยงาน
ที่ต้องใช้ Crane ต าแหน่งเสา ขอบเขตโรงงาน ทางเข้า-ออก ดังรูปที่ 4.2 
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รูปท่ี 4.2 ข้อจ ากัดการปรับจัดผังโรงงาน
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 จากรูปที่ 4.2 ข้อจ ากัดการปรับจัดผังโรงงาน ตามแผนภูมิความสัมพันธ์และเหตุผล
ความสัมพันธ์ พื้นที่ที่ต้องอยู่ใกล้ชิดกันคือ พื้นที่จัดเก็บ Coil เหล็กแผ่นกับพื้นที่ตัด-1(เคร่ืองตัด) ซึ่ง
มีระดับความสัมพันธ์ A เพราะพื้นที่ตัด-1(เคร่ืองตัด)ต้องใช้วัตถุดิบ Coil เหล็กแผ่นซึ่งมีน้ าหนักมาก
และมีการใช้อุปกรณ์ขนถ่าย(เครน) ร่วมกันในการยก Coil เหล็กแผ่นขึ้นติดตั้งในตัวเคร่ือง Uncoil-
1,2 ดังนั้นพื้นที่จัดเก็บ Coil เหล็กแผ่นและพื้นที่ตัด-1(เคร่ืองตัด) เฉพาะตัวเคร่ือง Uncoil-1,2 จะต้อง
อยู่ภายใต้พื้นที่การท างานของเครน พื้นที่จัดเก็บ Coil เหล็กแผ่นกับพื้นที่วาด-ตัด(มือ) ซึ่งมีระดับ
ความสัมพันธ์ E เพราะพื้นที่วาด-ตัด(มือ) ต้องใช้วัตถุดิบ Coil เหล็กแผ่นซึ่งมีน้ าหนักมาก พื้นที่ 
พื้นที่ประกอบกับพื้นที่หุ้มฉนวนซึ่งมีระดับความสัมพันธ์ E เพราะมีความเข้มการไหลสูงและเป็น
แผนกที่ใช้พนักงานร่วมกัน พื้นที่ Shipping-1 (Unload Coil เหล็กแผ่น) จะต้องอยู่ภายใต้พื้นที่การ
ท างานของเครนเพราะเป็นพื้นที่ที่ต้องใช้เครนยกวัตถุดิบ Coil เหล็กแผ่นซึ่งมีน้ าหนักมากลงจาก
รถบรรทุก พื้นที่การท างานหรือทางเดินจะต้องไม่ทับซ้อนกับต าแหน่งเสา พื้นที่หุ้มฉนวนจะต้องอยู่
ใกล้ทางออก เพราะเป็นพื้นที่หน่วยงานผลิตสุดท้าย 
 
4.3 การจัดท าผังโรงงานในการแก้ปัญหา 
 การจัดท าผังโรงงานในการแก้ปัญหาทั้ง 3 แบบจะพิจารณาตาม การปรับจัดโดยหลีกเลี่ยง
การไหลตัดกันของวัตถุดิบในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ทั้ง 4 กลุ่มเพื่อขจัดการรอคอยและป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุจากกระบวนการท างาน การปรับจัดโดยหลีกเลี่ยงการทับซ้อนกันของพื้นที่การ
ท างานเพื่อความสะดวกในการท างาน ลดการรอคอย และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการท างาน
จากพื้นที่อื่น การปรับจัดโดยลดระยะทางการไหลให้น้อยที่สุด เพื่อลดเวลาน าการผลิต การปรับจัด
โดยพิจารณาระดับและเหตุผลความส าพันธ์  การปรับจัดโดยลดพื้นที่ว่างที่ใช้งานไม่ได้ เพื่อเพิ่ม
พื้นที่ใช้งานได้ในการวางวัสดุระหว่างกระบวนการผลิต(Work in Process) หากพื้นที่วางในแต่ล่ะ
แผนกไม่เพียงพอหรือใช้รองรับเคร่ืองจักรที่จะซื้อเพิ่มเข้ามา การก าหนดทางเดินกว้าง 1.5 เมตร เข้า
ไปในผังโรงงานเพื่อความสะดวกในการเดินเข้า-ออกและเป็นไปตามข้อก าหนดของ พ.ร.บ.ควบคุม
อาคาร พ .ศ.2522 โดยการปรับจัดจะค านึงถึงข้อจ ากัดตามแผนภูมิความสัมพันธ์และเหตุผล
ความสัมพันธ์ พื้นที่การท างานของเครน ต าแหน่งเสา ขอบเขตโรงงาน และทางเข้า-ออก 
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4.3.1 การจัดผังโรงงานแบบ A จะปรับจัดโดยใช้แผนภาพความสัมพันธ์เนื้อที่(Space 
Relationship) และพิจารณาเหตุผลความสัมพันธ์ประกอบ เพื่อให้การปรับจัดเป็นไปตามระดับและ
เหตุผลความสัมพันธ์ โดยปรับต าแหน่งพื้นที่ที่มีความสัมพันธ์กันในระดับ A ก่อน จากนั้นจึงปรับ
ต าแหน่งพื้นที่ที่มีความสัมพันธ์ในระดับรองลงมา จากนั้นผู้ทดลองจึงเพิ่มทางเดิน 1.5 เมตรเข้าไป
ในผัง ปรับจัดไม่ให้มีเส้นการไหลวัสดุตัดกัน เพื่อลดระยะทางการไหลของวัสดุในกระบวนการ ลด
พื้นที่ว่างที่ไม่จ าเป็น และขั้นตอนสุดท้ายคือการพิจารณาข้อจ ากัดการปรับจัดผังโรงงานโดยการจัด
พื้นที่การท างานที่ต้องใช้เครนให้อยู่ในพื้นที่การท างานของเครน จัดต าแหน่งทางเดินและพื้นที่การ
ท างานไม่ให้ทับซ้อนกับต าแหน่งเสา และปรับพื้นที่การท างานให้สอดคล้องกับทางเข้า-ออก     
ดังรูปที่ 4.3
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รูปท่ี 4.3 ผังโรงงานแบบ A แผนภาพการไหล และพื้นที่ว่าง
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 จากรูปที่ 4.3 พื้นที่การท างานถูกจัดต าแหน่งตามแผนภาพความสัมพันธ์เนื้อที่และเหตุผล
ความสัมพันธ์ท าให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการท างาน เส้นการไหลวัสดุในกระบวนการเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน ไม่มีการไหลตัดกันท าให้ลดการรอคอยและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการ
ท างาน มีการก าหนดทางเดินกว้าง 1.5 เมตรจากด้านหลังโรงงาน(ทางเดินเข้า-ออกของพนักงาน)
เป็นแนวเส้นตรงไปจนถึงด้านหน้าโรงงาน และแยกทางเดินออกมาทางด้านถนนและด้านคลัง-1ท า
ให้สะดวกในการเดินเข้า-ออก พื้นที่จัดเก็บ Coil เหล็กแผ่น พื้นที่ตัด-1ในส่วนของเคร่ือง Uncoil1,2 
พื้นที่ Shipping-1 อยู่ภายใต้พื้นที่การท างานของเครนตามข้อจ ากัดของการปรับจัดผังโรงงานท าให้
สะดวกต่อการท างาน พื้นที่จัดเก็บ Coil เหล็กแผ่นอยู่ใกล้กับพื้นที่วาด+ตัด(มือ) ท าให้สะดวกต่อการ
เคลื่อนย้าย Coil เหล็กแผ่น พื้นที่ประกอบอยู่ติดกับพื้นที่หุ้มฉนวน ท าให้สะดวกในการใช้คน
ร่วมกัน พื้นที่หุ้มฉนวนซึ่งเป็นพื้นที่ท างานสุดท้ายอยู่ใกล้กับทางออกด้านข้างโรงงานท าให้สะดวก
ในการเคลื่อนย้าย FG ไปเก็บที่คลัง พื้นที่ Shipping-1 อยู่ใกล้ทางเข้าออกด้านหน้าโรงงาน ท าให้
รถบรรทุกของ Supplier ที่มาส่ง Coil เหล็กแผ่น เข้า-ออกได้สะดวก 

จากรูปที่ 4.3 การวัดประสิทธิภาพการใช้พื้นที่ของผังโรงงานแบบ A จะพิจารณาพื้นที่ว่างที่
ไม่อยู่ในเส้นทางการไหลของวัสดุและจะต้องมีขนาดเพียงพอส าหรับวางวัสดุระหว่างกระบวนการ
ผลิตหรือเคร่ืองจักรที่จะซื้อเพิ่มเติมในอนาคต ดังตารางที่ 4.1 

 
ตารางท่ี 4.1 รายละเอียดพื้นที่ว่างผังโรงงานแบบ A 
 

รายการพื้นที่ว่าง ขนาดกว้างxยาว (เมตร) ปริมาณพื้นที่ (ตารางเมตร) 
พื้นที่ว่าง-1 2x22 44 
พื้นที่ว่าง-2 6x9.5 57 
พื้นที่ว่าง-3 2.3x6.6 15.18 
พื้นที่ว่าง-4 3.2x7.8 24.96 
พื้นที่ว่าง-5 2.5x10.7 26.75 
พื้นที่ว่าง-6 3.6x10.5 37.8 

รวม  205.69 
 
จากตารางที่ 4.1 แสดงประสิทธิภาพการใช้พื้นที่ของผังโรงงานแบบ A โดยมี 6 พื้นที่ว่าง 

ปริมาณพื้นที่รวม 205.69 ตารางเมตร เพื่อใช้รองรับการวางวัสดุระหว่างกระบวนการ(Work in 
Process) กรณีมีค าสั่งผลิตมากเป็นพิเศษท าให้พื้นที่ท างานปกติของแต่ละแผนกอาจไม่เพียงพอหรือ
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รองรับการวางเคร่ืองจักรที่จะซื้อเพิ่มเติมในอนาคต.พื้นที่ว่าง-1.มีขนาด.2x22.เมตร.(ปริมาณพื้นที่ 
44 ตารางเมตร) เหมาะส าหรับรองรับการวางวัสดุระหว่างกระบวนการของพื้นที่ตัด-1 หรือรองรับ
การเพิ่มเคร่ืองจักรที่มีลักษณะการไหลเป็นแนวยาวได้  พื้นที่ว่าง-2 มีขนาด 6x9.5 เมตร (ปริมาณ
พื้นที่ 57 ตารางเมตร) เหมาะส าหรับรองรับการวางวัสดุระหว่างกระบวนการของพื้นที่รีดหน้า
แปลนหรือรองรับการวางเคร่ืองจักรขนาดใหญ่ได้ พื้นที่ว่าง-3 มีขนาด 2.3x6.6 เมตร (ปริมาณพื้นที่ 
15.18 ตารางเมตร) เหมาะส าหรับรองรับการวางวัสดุระหว่างกระบวนการของพื้นที่รีดตะเข็บ-1 
หรือรองรับการวางเคร่ืองจักรขนาดเล็กได้ พื้นที่ว่าง-4 มีขนาด 3.2x4.8 เมตร (ปริมาณพื้นที่ 24.96 
ตารางเมตร) เหมาะส าหรับรองรับการวางวัสดุระหว่างกระบวนการของพื้นที่พับ-1 พื้นที่พับ 3 และ
พื้นที่ตัด-2 หรือรองรับการวางเคร่ืองจักรขนาดเล็กได้ พื้นที่ว่าง-5 มีขนาด 2.5x20.7 เมตร (ปริมาณ
พื้นที่ 26.75 ตารางเมตร) เหมาะส าหรับรองรับการวางวัสดุระหว่างกระบวนการของพื้นที่ประกอบ
หรือรองรับการวางเคร่ืองจักรขนาดเล็กได้ พื้นที่ว่าง-6  มีขนาด 3.6x10.5 เมตร (ปริมาณพื้นที่ 37.8 
ตารางเมตร)  เหมาะส าหรับรองรับการวางวัสดุระหว่างผลิตของพื้นที่ทาสีหรือรองรับการวาง
เคร่ืองจักรขนาดกลางได้    
 การวัดระยะทางการไหลวัตถุดิบของกระบวนการผลิตทั้ง 4 กลุ่มในผังโรงงานแบบ A จะ
วัดตั้งแต่จุดที่รถบรรทุกวัตถุดิบ Coil เหล็กแผ่น ผ่านเข้ามาในเขตโรงงานและใช้เครนยกลงพื้นที่
จัดเก็บ วัตถุดิบไหลผ่านกระบวนการของแผนกต่างๆ จนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปและ
เคลื่อนย้ายไปจัดเก็บที่คลัง FG-3  ดังตารางที่ 4.2 
 

ตารางท่ี 4.2 ระยะทางการไหลวัสดุในกระบวนการของผังโรงงานแบบ A 
 

กระบวนการผลิต 
ปริมาณการผลิต

(เปอร์เซ็นต์) 
ระยะทางการไหลวัสดุ 

(เมตร) 
กลุ่ม A (ท่อตรง) 50% 91.621 
กลุ่ม B (ท่องอ) 18% 95.013 
กลุ่ม C (ท่อสามทาง,S) 22% 97.683 
กลุ่ม D (ท่อลดขนาด) 10% 94.753 

 

 จากตารางที่ 4.2 แสดงระยะทางการไหลวัสดุในกระบวนการของผังโรงงานแบบ A ระยะ
ทางการไหลวัสดุของกระบวนการผลิตกลุ่ม A ซึ่งมีปริมาณการผลิตคิดเป็นสัดส่วนมากที่สุด 50% มี
ระยะทางการไหลวัสดุเท่ากับ 91.621 เมตร ส่วนระยะทางการไหลวัสดุของกระบวนการผลิตกลุ่ม 
B,C,D มีระยะทางที่ใกล้เคียงกัน  
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 การประเมินค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายของผังโรงงานแบบ A จะพิจารณาจากค่าแรงซึ่ง
ประกอบด้วย ค่าแรงในการเคลื่อนย้ายเคร่ืองจักร ค่าแรงในการติดตั้งอุปกรณ์ ค่าปรับตั้งเคร่ืองจักร
และพิจารณาค่าอุปกรณ์ซึ่งประกอบด้วย สายไฟ ตัวครอบสายไฟ ตัวยึดฐานเคร่ืองจักร ซึ่งจะแปร
ผันตามระยะทางการเคลื่อนย้ายเคร่ืองจักร โดยยกเว้นการพิจารณาค่าใช้จ่ายการเคลื่อนย้าย
เคร่ืองจักรทีม่ีน้ าหนักเบาหรือมีล้อ ซึ่งสะดวกในการเคลื่อนย้ายและใช้เวลาไม่นาน ดังตารางที่ 4.3 
 

ตารางท่ี 4.3 การประเมินค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายของผังโรงงานแบบ A 
 

เคร่ืองจักร 
ระยะทาง 
(m) ค่าแรง ค่าอุปกรณ์ 

ค่าใช้จ่าย
รวม 

ชุดเคร่ืองตัด-1 (รวมเคร่ือง Uncoil-1,2) 3.67 5,872 3,303 7,707 
เคร่ืองตัด-2 (Manual)   - -  - - 
เคร่ืองพับ-1 7.45 5,960 2,235 5,960 
เคร่ืองพับ-2 (Manual) -  - -  - 
เคร่ืองพับ-3 (Manual) -  - -  - 

รวม   11,832 5,538 17,379 
 

 จากตารางที่ 4.3 การประเมินค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายของผังโรงงานแบบ A มีค่าใช้จ่าย
รวมในการเคลื่อนย้ายเท่ากับ 17,379 บาท การเคลื่อนย้ายชุดเคร่ืองตัด-1 (รวมเคร่ือง Uncoil-1,2) 
และเคร่ืองพับ-1 จะมีค่าใช้จ่ายรวมที่สูง เพราะแต่ละเคร่ืองมีน้ าหนักมากและจะต้องติดตั้งอุปกรณ์
ยึดฐานเคร่ือง สายไฟ ตัวครอบสายไฟกับพื้นตามระยะทางที่เคลื่อนย้าย ส่วนเคร่ืองตัด-2,เคร่ืองพับ-
2,เคร่ืองพับ-3 ในผังโรงงานแบบ A ไม่มีการเคลื่อนย้าย 

4.3.2 การจัดผังโรงงานแบบ B จะปรับจัดโดยใช้แผนภาพความสัมพันธ์เนื้อที่(Space 
Relationship) และพิจารณาเหตุผลความสัมพันธ์ประกอบ เพื่อให้การปรับจัดเป็นไปตามระดับและ
เหตุผลความสัมพันธ์ โดยปรับต าแหน่งพื้นที่ที่มีความสัมพันธ์กันในระดับ A ก่อน จากนั้นจึงปรับ
ต าแหน่งพื้นที่ที่มีความสัมพันธ์ในระดับรองลงมา จากนั้นผู้ทดลองจึงเพิ่มทางเดิน 1.5 เมตรเข้าไป
ในผัง ปรับจัดไม่ให้มีเส้นการไหลวัสดุตัดกัน เพื่อลดระยะทางการไหลของวัสดุในกระบวนการ ลด
พื้นที่ว่างที่ไม่จ าเป็น และขั้นตอนสุดท้ายคือการพิจารณาข้อจ ากัดการปรับจัดผังโรงงานโดยการจัด
พื้นที่การท างานที่ต้องใช้เครนให้อยู่ในพื้นที่การท างานของเครน จัดต าแหน่งทางเดินและพื้นที่การ
ท างานไม่ให้ทับซ้อนกับต าแหน่งเสา และปรับพื้นที่การท างานให้สอดคล้องกับทางเข้า-ออก  ดังรูป
ที่ 4.4 
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รูปท่ี 4.4 ผังโรงงานแบบ B แผนภาพการไหล และพื้นที่ว่าง
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 จากรูปที่ 4.4 พื้นที่การท างานถูกจัดต าแหน่งตามแผนภาพความสัมพันธ์เนื้อที่และเหตุผล
ความสัมพันธ์ เส้นการไหลวัสดุไม่มีการไหลตันกันหรือย้อนกลับป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและลด
การรอคอย ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและลดการรอคอยจากการเคลื่อนย้ายวัสดุระหว่างกระบวนการ
ผลิต มีการก าหนดทางเดินกว้าง 1.5 เมตร เข้าไปในผังโรงงานจากทางเข้าด้านหลังโรงงานยาวตาม
แนวเสาไปจนเกือบถึงหน้าโรงงานและเลี้ยวซ้ายออกมาที่ถนนเพื่อเพิ่มความสะดวกในการเข้า-ออก
โรงงานของพนักงาน  พื้นที่ว่างมีเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับเคร่ืองจักรที่จะซื้อเพิ่มเข้ามาหรือวางวัสดุระหวา
งกระบวนการผลิต พื้นที่จัดเก็บ Coil เหล็กแผ่น พื้นที่ตัด-1ในส่วนของเคร่ือง Uncoil1,2 พื้นที่ 
Shipping-1 อยู่ภายใต้พื้นที่การท างานของเครนตามข้อจ ากัดของการปรับจัดผังโรงงานท าให้สะดวก
ต่อการท างาน พื้นที่ประกอบอยู่ติดกับพื้นที่หุ้มฉนวน ท าให้สะดวกในการใช้คนร่วมกัน พื้นที่หุ้ม
ฉนวนซึ่งเป็นพื้นที่ท างานสุดท้ายอยู่ใกล้กับทางออกด้านข้างโรงงานท าให้สะดวกในการเคลื่อนย้าย 
ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปไปเก็บที่คลัง-FG พื้นที่ Shipping-1 อยู่ใกล้ทางเข้า-ออกด้านหน้าโรงงาน ท าให้
รถบรรทุกของ Supplier ที่มาส่ง Coil เหล็กแผ่น เข้า-ออกได้สะดวก 

จากรูปที่ 4.4 การวัดประสิทธิภาพการใช้พื้นที่ของผังโรงงานแบบ B จะพิจารณาพื้นที่ว่างที่
ไม่อยู่ในเส้นทางการไหลของวัสดุและจะต้องมีขนาดเพียงพอส าหรับวางวัสดุระหว่างกระบวนการ
ผลิตหรือเคร่ืองจักรที่จะซื้อเพิ่มเติมในอนาคต  ดังตารางที่ 4.4 

 
ตารางท่ี 4.4 รายละเอียดพื้นที่ว่างผังโรงงานแบบ B 
 

รายการพื้นที่ว่าง ขนาดกว้างxยาว (เมตร) ปริมาณพื้นที่ (ตารางเมตร) 
พื้นที่ว่าง-1 2x22 44 
พื้นที่ว่าง-2 3.2x4.4 14.08 
พื้นที่ว่าง-3 8.2x4.2 34.44 
พื้นที่ว่าง-4 - 85.96 
พื้นที่ว่าง-5 3.5x23.6 82.6 
พื้นที่ว่าง-6 - 49.8 

รวม  310.88 
 
จากตารางที่ 4.4 แสดงประสิทธิภาพการใช้พื้นที่ของผังโรงงานแบบ B โดยมี 6 พื้นที่ว่าง 

ปริมาณพื้นที่รวม 310.88 ตารางเมตร เพื่อใช้รองรับการวางวัสดุระหว่างกระบวนการ(Work in 
Process) กรณีมีค าสั่งผลิตมากเป็นพิเศษท าให้พื้นที่ท างานปกติของแต่ละแผนกอาจไม่เพียงพอหรือ
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รองรับการวางเคร่ืองจักรที่จะซื้อเพิ่มเติมในอนาคต .พื้นที่ว่าง-1.มีขนาด.2x22.เมตร.(ปริมาณพื้นที่ 
44 ตารางเมตร)  เหมาะส าหรับรองรับการวางวัสดุระหว่างกระบวนการของพื้นที่ตัด-1 หรือรองรับ
การเพิ่มเคร่ืองจักรที่มีลักษณะการไหลเป็นแนวยาวได้  พื้นที่ว่าง-2 มีขนาด 3.2x4.4 เมตร (ปริมาณ
พื้นที่ 14.08 ตารางเมตร)  เหมาะส าหรับรองรับการวางวัสดุระหว่างกระบวนการของพื้นที่รีดหน้า
แปลนหรือรองรับการวางเคร่ืองจักรขนาดเล็กได้ พื้นที่ว่าง-3 ขนาด 8.2x4.2 เมตร (ปริมาณพื้นที่ 
34.44 ตารางเมตร) เหมาะส าหรับรองรับการวางวัสดุระหว่างกระบวนการของพื้นที่รีดตะเข็บ-1 
พื้นที่ประกอบและพื้นที่หุ้มฉนวน หรือรองรับการวางเคร่ืองจักรขนาดกลางได้ พื้นที่ว่าง-4 มี
ปริมาณ 85.96 ตารางเมตร เหมาะส าหรับรองรับการวางวัสดุระหว่างกระบวนการของพื้นที่พับ-1 
หรือรองรับการวางเคร่ืองจักรขนาดใหญ่ได้ พื้นที่ว่าง-5 มีขนาด 3.5x23.6 เมตร (ปริมาณพื้นที่ 82.6 
ตารางเมตร) เหมาะส าหรับรองรับการวางเคร่ืองจักรที่มีลักษณะการไหลเป็นแนวยาว พื้นที่ว่าง-6  มี
ปริมาณพื้นที่ 49.8 ตารางเมตรเหมาะส าหรับรองรับการวางวัสดุระหว่างผลิตของพื้นที่ทาสีหรือ
รองรับการวางเคร่ืองจักรขนาดกลางได้    
 การวัดระยะทางการไหลวัตถุดิบของกระบวนการผลิตทั้ง 4 กลุ่มในผังโรงงานแบบ B จะ
วัดตั้งแต่จุดที่รถบรรทุกวัตถุดิบ Coil เหล็กแผ่น ผ่านเข้ามาในเขตโรงงานและใช้เครนยกลงพื้นที่
จัดเก็บ วัตถุดิบไหลผ่านกระบวนการของแผนกต่างๆ จนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปและ
เคลื่อนย้ายไปจัดเก็บที่คลัง FG-3 ดังตารางที่ 4.5 
 
ตารางท่ี 4.5 ระยะทางการไหลวัสดุในกระบวนการของผังโรงงานแบบ B 
 

กระบวนการผลิต 
ปริมาณการผลิต

(เปอร์เซ็นต์) 
ระยะทางการไหลวัสดุ 

(เมตร) 
กลุ่ม A (ท่อตรง) 50% 74.872 
กลุ่ม B (ท่องอ) 18% 76.344 
กลุ่ม C (ท่อสามทาง,S) 22% 77.494 
กลุ่ม D (ท่อลดขนาด) 10% 75.464 

 
 จากตารางที่ 4.5 แสดงระยะทางการไหลวัสดุในกระบวนการของผังโรงงานแบบ B มี
ระยะทางที่ใกล้เคียงกัน โดยกระบวนการผลิตกลุ่ม A (ท่อตรง) ซึ่งมีปริมาณการผลิตคิดเป็นสัดส่วน 
50% มีระยะทางเท่ากับ 74.872 เมตร กระบวนการผลิตกลุ่ม  B (ท่องอ) ปริมาณการผลิต 18% มี
ระยะทางเท่ากับ 75.464 เมตร กระบวนการผลิตกลุ่ม C (ท่อสามทาง,S) ปริมาณการผลิต 22%  มี
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ระยะทางเท่ากับ 76.344 เมตรกระบวนการผลิตกลุ่ม D (ท่อลดขนาด) ปริมาณการผลิต 10%  มี
ระยะทางเท่ากับ 77.494 เมตร 
 การประเมินค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายของผังโรงงานแบบ B จะพิจารณาจากค่าแรงซึ่ง
ประกอบด้วย ค่าแรงในการเคลื่อนย้ายเคร่ืองจักร ค่าแรงในการติดตั้งอุปกรณ์ ค่าปรับตั้งเคร่ืองจักร
และพิจารณาค่าอุปกรณ์ซึ่งประกอบด้วย สายไฟ ตัวครอบสายไฟ ตัวยึดฐานเคร่ืองจักร ซึ่งจะแปร
ผันตามระยะทางการเคลื่อนย้ายเคร่ืองจักร โดยยกเว้นการพิจารณาค่าใช้จ่ายการเคลื่อนย้าย
เคร่ืองจักรที่มีน้ าหนักเบาหรือมีล้อ ซึ่งสะดวกในการเคลื่อนย้ายและใช้เวลาไม่นาน ดังตารางที่ 4.6 
 
ตารางท่ี 4.6 การประเมินค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายของผังโรงงานแบบ B 
 

เคร่ืองจักร 
ระยะทาง
(m) ค่าแรง ค่าอุปกรณ์ 

ค่าใช้จ่าย
รวม 

ชุดเคร่ืองตัด-1 (รวมเคร่ือง Uncoil-1,2) 3.39 5,424 3,051 8,475 
เคร่ืองตัด-2 (Manual)  43.21 5,185  - 5,185 
เคร่ืองพับ-1 4.87 3,896 1,461 5,357 
เคร่ืองพับ-2 (Manual) 1.35 135 -  135 
เคร่ืองพับ-3 (Manual) 13.55 1,355 -  1,355 

รวม   15,995 4,512 20,507 
 

จากตารางที่ 4.6 การประเมินค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายของผังโรงงานแบบ B มีค่าใช้จ่าย
รวมในการเคลื่อนย้ายเท่ากับ 20,507 บาท การเคลื่อนย้ายชุดเคร่ืองตัด-1 (รวมเคร่ือง Uncoil-1,2) 
เท่ากับ 8,475 บาท และเคร่ืองพับ-1 เท่ากับ 5,185 บาท ซึ่งเป็นมีค่าใช้จ่ายที่สูง เพราะแต่ละเคร่ืองมี
น้ าหนักมากและจะต้องติดตั้งอุปกรณ์ยึดฐานเคร่ือง สายไฟ ตัวครอบสายไฟกับพื้นตามระยะทางที่
เคลื่อนย้าย ค่าใช้จ่ายของการเคลื่อนย้ายเคร่ืองตัด-2 เท่ากับ 5,185 บาท ซึ่งค่อนข้างสูงเนื่องจากเป็น
ค่าแรงในการเคร่ืองย้ายเคร่ืองจักรซึ่งมีน้ าหนักมากในระยะทางยาวถึง 43.21 เมตร ค่าใช้จ่ายในการ
เคลื่อนย้ายเคร่ืองพับ-2 (Manual) เท่ากับ 135 บาท และค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายเคร่ืองพับ-3 
(Manual) เท่ากับ 1,355 บาท มาจากค่าแรงในการเคลื่อนย้าย 

 
 

 



78 
 

4.3.3 การจัดผังโรงงานแบบ C จะปรับจัดโดยใช้ แผนภาพความสัมพันธ์เนื้อที่ (Space 
Relationship Diagram)  และพิจารณาเหตุผลความสัมพันธ์ประกอบ เพื่อให้การปรับจัดเป็นไปตาม
ระดับและเหตุผลความสัมพันธ์ โดยปรับต าแหน่งพื้นที่ที่มีความสัมพันธ์กันในระดับ A ก่อน 
จากนั้นจึงปรับต าแหน่งพื้นที่ที่มีความสัมพันธ์ในระดับรองลงมา จากนั้นผู้ทดลองจึงเพิ่มทางเดิน 
1.5 เมตรเข้าไปในผังโรงงาน ปรับจัดไม่ให้มีเส้นการไหลวัสดุตัดกัน เพื่อลดระยะทางการไหลของ
วัสดุในกระบวนการ ลดพื้นที่ว่างที่ไม่จ าเป็น และขั้นตอนสุดท้ายคือการพิจารณาข้อจ ากัดการปรับ
จัดผังโรงงานโดยการจัดพื้นที่การท างานที่ต้องใช้เครนให้อยู่ในพื้นที่การท างานของเครน จัด
ต าแหน่งทางเดินและพื้นที่การท างานไม่ให้ทับซ้อนกับต าแหน่งเสา และปรับพื้นที่การท างานให้
สอดคล้องกับทางเข้า-ออก ดังรูปที่ 4.5 
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รูปท่ี 4.5 ผังโรงงานแบบ C แผนภาพการไหล และพื้นที่ว่าง
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 จากรูปที่ 4.5 พื้นที่การท างานถูกจัดต าแหน่งตามแผนภาพความสัมพันธ์เนื้อที่และเหตุผล
ความสัมพันธ์ท าให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการท างาน เส้นการไหลวัสดุในกระบวนการเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน ไม่มีการไหลตัดกัน และการไหลย้อนกลับท าให้ลดการรอคอยและป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุจากการท างาน มีการก าหนดทางเดินกว้าง 1.5 เมตรจากด้านหลังโรงงาน(ทางเดินเข้า-
ออกของพนักงาน)เป็นแนวเส้นตรงตามแนวเสาไปจนถึงด้านหน้าโรงงาน มีทางเดินแยกออกไป
ทางพื้นที่เคร่ืองตัด-1 เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงและซ่อมบ ารุง และมีทางแยกออกมาทางถนน
เพื่อความสะดวกในการเดินเข้าออก พื้นที่จัดเก็บ Coil เหล็กแผ่นและพื้นที่ตัด-1ในส่วนของเคร่ือง 
Uncoil1,2 พื้นที่.Shipping-1.อยู่ภายใต้พื้นที่การท างานของเครนตามข้อจ ากัดของการปรับจัดผัง
โรงงานท าให้สะดวกต่อการท างาน พื้นที่จัดเก็บ Coil เหล็กแผ่นอยู่ใกล้กับพื้นที่วาด+ตัด(มือ) ท าให้
สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย Coil เหล็กแผ่น พื้นที่ประกอบอยู่ติดกับพื้นที่หุ้มฉนวน ท าให้สะดวกใน
การใช้คนร่วมกัน พื้นที่หุ้มฉนวนซึ่งเป็นพื้นที่ท างานสุดท้ายอยู่ใกล้กับทางออกด้านข้างโรงงานท า
ให้สะดวกในการเคลื่อนย้าย FG.ไปเก็บที่คลัง พื้นที่ .Shipping-1.อยู่ใกล้ทางเข้า-ออกด้านหน้า
โรงงาน ท าให้รถบรรทุกของ Supplier ที่มาส่ง Coil เหล็กแผ่น เข้า-ออกได้สะดวก 

จากรูปที่ 4.5 การวัดประสิทธิภาพการใช้พื้นที่ของผังโรงงานแบบ C จะพิจารณาพื้นที่ว่างที่
ไม่อยู่ในเส้นทางการไหลของวัสดุและจะต้องมีขนาดเพียงพอส าหรับวางวัสดุระหว่างกระบวนการ
ผลิตหรือเคร่ืองจักรที่จะซื้อเพิ่มเติมในอนาคต  

 
ตารางท่ี 4.7 รายละเอียดพื้นที่ว่างผังโรงงานแบบ C 
 

รายการพื้นที่ว่าง ขนาดกว้างxยาว (เมตร) ปริมาณพื้นที่ (ตารางเมตร) 
พื้นที่ว่าง-1 2.5x5.6 14 
พื้นที่ว่าง-2 4.3x6.2 26.66 
พื้นที่ว่าง-3 1.8*7.7 13.86 
พื้นที่ว่าง-4 - 68.5 
พื้นที่ว่าง-5 3.8x23.8 90.44 
พื้นที่ว่าง-6 3.6x8.4 30.24 
พื้นที่ว่าง-7 - 21.47 

รวม  265.17 
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จากตารางที่ 4.7 แสดงประสิทธิภาพการใช้พื้นที่ของผังโรงงานแบบ.C.โดยมี.7.พื้นที่ว่าง 
ปริมาณพื้นที่รวม.265.17.ตารางเมตร.เพื่อใช้รองรับการวางวัสดุระหว่างกระบวนการ(Work in 
Process) กรณีมีค าสั่งผลิตมากเป็นพิเศษท าให้พื้นที่ท างานปกติของแต่ละแผนกอาจไม่เพียงพอหรือ
รองรับการวางเคร่ืองจักรที่จะซื้อเพิ่มเติมในอนาคต.พื้นที่ว่าง-1.มีขนาด 2.5x5.6 เมตร.(ปริมาณพื้นที่ 
14 ตารางเมตร) เหมาะส าหรับรองรับการวางวัสดุระหว่างกระบวนการของพื้นที่พับ-3และพื้นที่หุ้ม
ฉนวน พื้นที่ว่าง-2 มีขนาด 4.3x6.2 เมตร (ปริมาณพื้นที่ 26.66 ตารางเมตร).เหมาะส าหรับรองรับ
การวางวัสดุระหว่างกระบวนการของพื้นที่รีดหน้าแปลน.หรือรองรับการวางเคร่ืองจักรขนาดกลาง 
พื้นที่ว่าง-3.มีขนาด 1.8x7.7 เมตร.(ปริมาณพื้นที่.13.86.ตารางเมตร).เหมาะส าหรับรองรับการวาง
วัสดุระหว่างกระบวนการของพื้นที่พับ-1 และพับ-2  พื้นที่ว่าง-4 มีปริมาณพื้นที่ 68.5 ตารางเมตร 
เหมาะส าหรับรองรับการวางวัสดุระหว่างกระบวนการของพื้นที่พับ -2  หรือรองรับการวาง
เคร่ืองจักรขนาดใหญ่  พื้นที่ว่าง-5 มีขนาด 3.8x23.8 เมตร (ปริมาณพื้นที่.90.44.ตารางเมตร) เหมาะ
ส าหรับรองรับรองรับการวางเคร่ืองจักรขนาดใหญ่ พื้นที่ว่าง-6.มีขนาด 3.6x8.4.เมตร (ปริมาณพื้นที่ 
30.24 ตารางเมตร)  เหมาะส าหรับรองรับการวางวัสดุระหว่างผลิตของพื้นที่ทาสีหรือรองรับการวาง
เคร่ืองจักรขนาดกลางได้ พื้นที่ว่าง-7  มีปริมาณพื้นที่ 21.47 ตารางเมตรเหมาะส าหรับรองรับการวาง
วัสดุระหว่างผลิตของพื้นที่ทาสี หรือวางเคร่ืองจักรขนาดเล็ก 
 การวัดระยะทางการไหลวัตถุดิบของกระบวนการผลิตทั้ง 4 กลุ่มในผังโรงงานแบบ C จะ
วัดตั้งแต่จุดที่รถบรรทุกวัตถุดิบ Coil เหล็กแผ่น ผ่านเข้ามาในเขตโรงงานและใช้เครนยกลงพื้นที่
จัดเก็บ วัตถุดิบไหลผ่านกระบวนการของแผนกต่างๆ จนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปและ
เคลื่อนย้ายไปจัดเก็บที่คลัง FG-3 ดังตารางที่ 4.8 
 
ตารางท่ี 4.8 ระยะทางการไหลวัสดุในกระบวนการของผังโรงงานแบบ C 
 

กระบวนการผลิต 
ปริมาณการผลิต

(เปอร์เซ็นต์) 
ระยะทางการไหลวัสดุ 

(เมตร) 
กลุ่ม A (ท่อตรง) 50% 74.60 
กลุ่ม B (ท่องอ) 18% 75.35 
กลุ่ม C (ท่อสามทาง,S) 22% 78.32 
กลุ่ม D (ท่อลดขนาด) 10% 76.17 
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 จากตารางที่ 4.8 แสดงระยะทางการไหลวัสดุในกระบวนการของผังโรงงานแบบ B ระยะ
ทางการไหลของกระบวนการผลิตทั้ง 4 กลุ่มค่อนข้างใกล้เคียงกัน โดกระบวนการผลิตกลุ่ม A (ท่อ
ตรง) ซึ่งมีปริมาณการผลิตคิดเป็นสัดส่วน 50% มีระยะทางการไหลวัสดุ 74.60 เมตร กระบวนการ
ผลิตกลุ่ม B (ท่องอ) ปริมาณการผลิต 18% มีระยะทางการไหลวัสดุ 75.35 เมตร กระบวนการผลิต
กลุ่ม  C.(ท่อสามทาง ,S) ปริมาณการผลิต 22%.มีระยะทางการไหลวัสดุ  78.32.เมตร และ
กระบวนการผลิตกลุ่ม D (ท่อลดขนาด) ปริมาณการผลิต 10% มีระยะทางการไหลวัสดุเท่ากับ 76.17 
เมตร 
 การประเมินค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายของผังโรงงานแบบ .C.จะพิจารณาจากค่าแรงซึ่ง
ประกอบด้วย ค่าแรงในการเคลื่อนย้ายเคร่ืองจักร ค่าแรงในการติดตั้งอุปกรณ์ ค่าปรับตั้งเคร่ืองจักร
และพิจารณาค่าอุปกรณ์ซึ่งประกอบด้วย สายไฟ ตัวครอบสายไฟ ตัวยึดฐานเคร่ืองจักร ซึ่งจะแปร
ผันตามระยะทางการเคลื่อนย้ายเคร่ืองจักร โดยยกเว้นการพิจารณาค่าใช้จ่ายการเคลื่อนย้าย
เคร่ืองจักรที่มีน้ าหนักเบาหรือมีล้อ ซึ่งสะดวกในการเคลื่อนย้ายและใช้เวลาไม่นาน ดังตารางที่ 4.9 
 
ตารางท่ี 4.9 การประเมินค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายของผังโรงงานแบบ C 
 

เคร่ืองจักร 
ระยะทาง
(m) ค่าแรง ค่าอุปกรณ์ 

ค่าใช้จ่าย
รวม 

ชุดเคร่ืองตัด-1 (รวมเคร่ือง Uncoil-1,2) 3.7 5,920 3,330 9,250 
เคร่ืองตัด-2 (Manual)  38.08 4,570   4,570 
เคร่ืองพับ-1 3.3 2,640 990 3,630 
เคร่ืองพับ-2 (Manual) 2.29 229   229 
เคร่ืองพับ-3 (Manual) 22.74 2,274   2,274 

รวม   15,633 4,320 19,953 
 
 จากตารางที่ 4.9 การประเมินค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายของผังโรงงานแบบ C มีค่าใช้จ่าย
รวมในการเคลื่อนย้ายเท่ากับ 19,953 บาท ประกอบด้วย การเคลื่อนย้ายชุดเคร่ืองตัด-1 (รวมเคร่ือง 
Uncoil-1,2) เท่ากับ 9,250 บาท และเคร่ืองพับ-1 เท่ากับ 3,630 บาท มีค่าใช้จ่ายรวมที่ค่อนข้างสูง มา
จากค่าแรงในการเคลื่อนย้ายตัวเคร่ืองจักรที่มีน้ าหนักมาก ค่าปรับตั้งเคร่ืองจักร ค่าแรงการติดตั้ง
อุปกณ์และค่าอุปกรณ์ยึดฐานเคร่ือง สายไฟ ตัวครอบสายไฟที่ต้องติดตั้งตามระยะทางการ
เคลื่อนย้าย การเคลื่อนย้ายเคร่ืองตัด-2 (Manual) เท่ากับ 4,570 บาท มาจากค่าแรงการเคลื่อนย้าย
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เคร่ืองจักรเป็นระยะทาง 38.08 เมตร การเคลื่อนย้ายเคร่ืองพับ-2 (Manual) เท่ากับ 229 บาท มาจาก
ค่าแรงการเคลื่อนย้ายเคร่ืองจักรเป็นระยะทาง .2.29.เมตร.การเคลื่อนย้ายเคร่ืองพับ-3.(Manual) 
เท่ากับ 2,274 บาท มาจากค่าแรงการเคลื่อนย้ายเคร่ืองจักรเป็นระยะทาง 22.74 เมตร 

    
4.4 การเลือกผังโรงงานโดยใช้กระบวนการล าดับขั้นเชิงวิเคราะห์  

การเลือกผังโรงงานในการปรับปรุงโดยใช้กระบวนการล าดับขั้นเชิงวิเคราะห์(Analytic 
hierarchy.process:.AHP.).จะพิจารณา.4.ปัจจัย.ประกอบด้วย.การไหลของวัสดุมีประสิทธิภาพ ระยะ
ทางการเคลื่อนย้ายวัสดุ ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง และประสิทธิภาพการใช้พื้นที่ โดยให้ค่าน้ าหนัก
แต่ละปัจจัย และเปรียบเทียบค่าน้ าหนักของผังโรงงานทั้ง 3 แบบภายใต้การพิจารณาแต่ละปัจจัย 
จากการท าแบบสอบถามผู้บริหารในการการเปรียบเทียบความส าคัญเป็นคู่ และน ามาวิเคราะห์เพื่อ
เลือกผังโรงงานในการปรับปรุงโดยโปรแกรม Expert Choice  
  ปัจจัยในการพิจารณาเลือกผังโรงงานในการปรับปรุงเลือก 

1.การไหลของวัสดุมีประสิทธิภาพ คือ การไหลของวัสดุเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ไม่มีการ
ไหลย้อนกลับ และตัดกัน เพื่อความเป็นระเบียบ และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ  

2.ระยะทางการเคลื่อนย้าย คือ ระยะทางการไหลของวัตถุดิบตลอดกระบวนการผลิตของ
ผลิตภัณฑ์ทั้ง 4 กลุ่ม ตั้งแต่วัตถุดิบเข้ามาในโรงงาน ผ่านกระบวนการผลิต จนถึงจัดเก็บที่คลัง  FG  

3.ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้าย คือ การประเมินค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นเมื่อมีการเคลื่อนย้าย
เคร่ืองจักร ประกอบด้วยค่าแรงในการเคลื่อนย้าย และค่าอุปกรณ์ที่ต้องติดตั้งเพิ่มเติม เช่น อุปกรณ์
ยึดฐานเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้า  

4.ประสิทธิภาพการใช้พื้นที่ คือ การวางผังโรงงานโดยลดพื้นที่ว่างที่ไม่จ าเป็น เพื่อเพิ่ม
พื้นที่ว่างที่ใช้งานได้ เช่น เพื่อรองรับการวางเคร่ืองจักรเพิ่มเติม เพื่อวางวัสดุระหว่างกระบวนการ
ผลิต(WIP) หากพื้นที่การท างานปกติไม่เพียงพอ 

4.4.1 ผลการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นผู้บริหาร 
         การท าแบบสอบถามเป็นแบบ Expert คือการสอบถามกับผู้ที่มีประสบการณ์โดยตรง 

จึงไม่ต้องค านวณหาจ านวนกลุ่มตัวอย่าง ( ค่า n) ตามวิธีการสุ่มตัวอย่างประชากรโดยใช้ตัวแบบการ
ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง  

         ผลการตอบแบบสอบถามจะแบ่งเป็นสองส่วนคือผลแบบแบบสอบถามการ
เปรียบเทียบค่าน้ าหนักความส าคัญปัจจัยในการเลือกผังโรงงานเพื่อวิเคราะห์หาค่าน้ าหนักแต่ละ
ปัจจัย และผลแบบสอบถามการเปรียบเทียบผังโรงงานภายใต้การพิจารณาแต่ละปัจจัยเพื่อวิเคราะห์

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwibtP32z8TTAhXIN48KHYtBDDIQFggpMAE&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FAnalytic_hierarchy_process&usg=AFQjCNGmpvWe0k3ATGl_DK2yGumBymiFhw
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwibtP32z8TTAhXIN48KHYtBDDIQFggpMAE&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FAnalytic_hierarchy_process&usg=AFQjCNGmpvWe0k3ATGl_DK2yGumBymiFhw
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หาค่าน้ าหนักผังโรงงานในแต่ละปัจจัย ซึงจะน ามาสู่ผลการวิเคราะห์หาผังโรงงานที่ดีที่สุดเมื่อ
พิจารณาทั้ง 4 ปัจจัย  
 

ตารางท่ี 4.10 ผลการตอบแบบสอบถามการเปรียบเทียบค่าน้ าหนักความส าคัญปัจจัยในการเลือกผัง
โรงงาน 
 

ปัจจัยแรก 
ค่ามาตรฐานของการเปรียบเทียบ 

ปัจจัยหลัง ปัจจัยแรกมีความส าคัญ
มากกว่าปัจจัยหลังในระดบั 

เท่า
กัน 

ปัจจัยหลังมคีวามส าคัญ
มากกว่าปัจจัยแรกในระดับ 

การไหลของวัสดุ
มีประสิทธิภาพ 

9    8    7    6    5    4    3    2 
1 

2    3    4    5    6    7    8    9 
ระยะทางการ
เคลื่อนย้าย 

การไหลของวัสดุ
มีประสิทธิภาพ 

9    8    7    6    5    4    3    2 
1 

2    3    4    5    6    7    8    9 
ค่าใช้จ่ายในการ
เคลื่อนย้าย 

การไหลของวัสดุ
มีประสิทธิภาพ 

9    8    7    6    5    4    3    2 
1 

2    3    4    5    6    7    8    9 
ประสิทธิภาพ
การใช้พ้ืนที่ 

ระยะทางการ
เคลื่อนย้ายวัสด ุ

9    8    7    6    5    4    3    2 
1 

2    3    4    5    6    7    8    9 
ค่าใช้จ่ายในการ
เคลื่อนย้าย 

ระยะทางการ
เคลื่อนย้ายวัสด ุ

9    8    7    6    5    4    3    2 
1 

2    3    4    5    6    7    8    9 
ประสิทธิภาพ
การใช้พ้ืนที่ 

ค่าใช้จ่ายในการ
เคลื่อนย้าย 

9    8    7    6    5    4    3    2 
1 

2    3    4    5    6    7    8    9 
ประสิทธิภาพ
การใช้พ้ืนที่ 

 

 จากตารางที่ 4.10 ผลการตอบแบบสอบถามการเปรียบเทียบค่าน้ าหนักความส าคัญปัจจัยใน
การเลือกผังโรงงาน ผู้ตอบแบบถอบถามให้ความส าคัญกับปัจจัยระยะทางการเคลื่อนย้ายมากกว่า
ปัจจัยการไหลของวัสดุมีประสิทธิภาพในระดับ.“มีความส าคัญเท่ากันถึงมีความส าคัญมากกว่า
พอประมาณ”.(ระดับ 2).ให้ความส าคัญกับปัจจัยการไหลของวัสดุมีประสิทธิภาพมากกว่าปัจจัย
ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายในระดับ “มีความส าคัญมากกว่าพอประมาณถึงมีความส าคัญมากกว่า
อย่างเด่นชัด”.(ระดับ 4).ให้ความส าคัญกับปัจจัยการไหลของวัสดุมีประสิทธิภาพมากกว่าปัจจัย
ประสิทธิภาพการใช้พื้นที่ในระดับ “มีความส าคัญมากกว่าพอประมาณ”.(ระดับ 3).ให้ความส าคัญ
กับปัจจัยระยะทางการเคลื่อนย้ายวัสดุมากกว่าปัจจัยค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายในระดับ  “มี
ความส าคัญมากกว่าอย่างเด่นชัด”.(ระดับ 5).ให้ความส าคัญกับปัจจัยระยะทางการเคลื่อนย้ายวัสดุ
มากกว่าปัจจัยประสิทธิภาพการใช้พื้นที่ในระดับ “มีความส าคัญมากกว่าพอประมาณ”.(ระดับ 3).ให้
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ความส าคัญกับปัจจัยประสิทธิภาพการใช้พื้นที่มากกว่าปัจจัยค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายในระดับ “มี
ความส าคัญเท่ากันถึงมีความส าคัญมากกว่าพอประมาณ” (ระดับ 2) 

2. แบบสอบถามการเปรียบเทียบผังโรงงานภายใต้การพิจารณาปัจจัย 
 

ตารางท่ี 4.11 ผลการตอบแบบสอบถามการเปรียบเทียบคะแนนด้านปัจจัยการไหลของวัสดุมี
ประสิทธิภาพ 

ผังโรงงานแรก 

ค่ามาตรฐานของการเปรียบเทียบ 

ผังโรงงานหลัง 
ผังโรงงานแรกมีคะแนนด้าน
ปัจจัยการไหลของวัสดุมี
ประสิทธิภาพมากกว่าผัง
โรงงานหลังในระดับ 

เท่า
กัน 

ผังโรงงานหลังมคีะแนน
ด้านปจัจัยการไหลของวัสดุ
มีประสิทธิภาพมากกว่าผัง
โรงงานแรกในระดบั 

ผังโรงงานแบบ A 9    8    7    6    5    4    3    2    1 2    3    4    5    6    7    8    9 ผังโรงงานแบบ B 

ผังโรงงานแบบ A 9    8    7    6    5    4    3    2    1 2    3    4    5    6    7    8    9 ผังโรงงานแบบ C 

ผังโรงงานแบบ B 9    8    7    6    5    4    3    2    1 2    3    4    5    6    7    8    9 ผังโรงงานแบบ C 
 

จากตารางที่ 4.11 ผลแบบสอบถามการเปรียบเทียบคะแนนผังโรงงานภายใต้การพิจารณา
ปัจจัยการไหลของวัสดุมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารให้ความเห็นว่าผังโรงงาน B มีคะแนนด้านปัจจัย
การไหลของวัสดุมีประสิทธิภาพมากกว่าผังโรงงาน .A.ในระดับ “มีความส าคัญมากกว่า
พอประมาณ” (ระดับ 3) ผังโรงงาน C มีคะแนนด้านปัจจัยการไหลของวัสดุมีประสิทธิภาพมากกว่า
ผังโรงงาน A ในระดับ “มีความส าคัญมากกว่าพอประมาณ” (ระดับ 3) และผังโรงงาน B มีคะแนน
ด้านปัจจัยการไหลของวัสดุมีประสิทธิภาพเท่ากันกับผังโรงงาน.A  

 

ตารางท่ี 4.12 ผลการตอบแบบสอบถามการเปรียบเทียบคะแนนด้านปัจจัยระยะทางการเคลื่อนย้าย
วัสดุ 

ผังโรงงานแรก 

ค่ามาตรฐานของการเปรียบเทียบ 

ผังโรงงานหลัง 
ผังโรงงานแรกมีคะแนน
ด้านปจัจัยระยะทางการ
เคลื่อนย้ายวัสดุมากกว่าผัง
โรงงานหลังในระดับ 

เท่า 
กัน 

ผังโรงงานหลังมคีะแนน
ด้านปจัจัยระยะทางการ
เคลื่อนย้ายวัสดุมากกว่าผัง
โรงงานแรกในระดบั 

ผังโรงงานแบบ A 9    8    7    6    5    4    3    2    1 2    3    4    5    6    7    8    9 ผังโรงงานแบบ B 

ผังโรงงานแบบ A 9    8    7    6    5    4    3    2    1 2    3    4    5    6    7    8    9 ผังโรงงานแบบ C 

ผังโรงงานแบบ B 9    8    7    6    5    4    3    2    1 2    3    4    5    6    7    8    9 ผังโรงงานแบบ C 



86 
 

จากตารางที่ 4.12 ผลแบบสอบถามการเปรียบเทียบคะแนนผังโรงงานภายใต้การพิจารณา
ปัจจัยระยะทางการเคลื่อนย้ายวัสดุ ผู้บริหารให้ความเห็นว่าผังโรงงานแบบ B มีคะแนนด้านปัจจัย
ระยะทางการการเคลื่อนย้ายวัสดุมากว่าผังโรงงานแบบ .A.ในระดับ “มีความส าคัญมากกว่า
พอประมาณถึงมีความส าคัญมากกว่าอย่างเด่นชัด” (ระดับ 4) ผังโรงงานแบบ C มีคะแนนด้านปัจจัย
ระยะทางการการเคลื่อนย้ายวัสดุมากกว่าผังโรงงานแบบ .A.ในระดับ “มีความส าคัญมากกว่า
พอประมาณถึงมีความส าคัญมากกว่าอย่างเด่นชัด” (ระดับ 4) และผังโรงงานแบบ B มีคะแนนด้าน
ปัจจัยระยะทางการการเคลื่อนย้ายวัสดุเท่ากันกับผังโรงงานแบบ.C 

 

ตารางท่ี 4.13 ผลการตอบแบบสอบถามการเปรียบเทียบคะแนนด้านปัจจัยค่าใช้จ่ายในการ
เคลื่อนย้าย 
 

ผังโรงงานแรก 

ค่ามาตรฐานของการเปรียบเทียบ 

ผังโรงงานหลัง 
ผังโรงงานแรกมีคะแนน
ด้านปจัจัยค่าใช้จ่ายในการ
เคลื่อนย้ายมากกว่าผัง
โรงงานหลังในระดับ 

เท่า 
กัน 

ผังโรงงานหลังมคีะแนน
ด้านปจัจัยค่าใช้จ่ายในการ
เคลื่อนย้ายมากกว่าผัง
โรงงานแรกในระดบั 

ผังโรงงานแบบ A 9    8    7    6    5    4    3    2    1 2    3    4    5    6    7    8    9 ผังโรงงานแบบ B 

ผังโรงงานแบบ A 9    8    7    6    5    4    3    2    1 2    3    4    5    6    7    8    9 ผังโรงงานแบบ C 

ผังโรงงานแบบ B 9    8    7    6    5    4    3    2    1 2    3    4    5    6    7    8    9 ผังโรงงานแบบ C 

 
จากตารางที่ 4.13 ผลแบบสอบถามการเปรียบเทียบคะแนนผังโรงงานภายใต้การพิจารณา

ปัจจัยค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้าย ผู้บริหารให้ความเห็นว่าผังโรงงาน.A.มีคะแนนด้านปัจจัยค่าใช้จ่าย
ในการเคลื่อนย้ายมากกว่าผังโรงงาน .B.ในระดับ “มีความส าคัญมากกว่าพอประมาณถึงมี
ความส าคัญมากกว่าอย่างเด่นชัด”.(ระดับ 4).ผังโรงงาน.A.มีคะแนนด้านปัจจัยค่าใช้จ่ายในการ
เคลื่อนย้ายมากกว่าผังโรงงาน .C.ในระดับ “มีความส าคัญมากกว่าพอประมาณ”.(ระดับ 3).ผัง
โรงงาน.C.มีคะแนนด้านปัจจัยค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายมากกว่าผังโรงงาน .B.ในระดับ “มี
ความส าคัญเท่ากันถึงมีความส าคัญมากกว่าพอประมาณ” (ระดับ 2)  
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ตารางท่ี 4.14 ผลการตอบแบบสอบถามการเปรียบเทียบคะแนนด้านปัจจัยประสิทธิภาพการใช้พื้นที่ 
 

ผังโรงงานแรก 

ค่ามาตรฐานของการเปรียบเทียบ 

ผังโรงงานหลัง 
ผังโรงงานแรกมีคะแนน

ด้านปจัจัยประสิทธิภาพการ
ใช้พ้ืนที่มากกว่าผังโรงงาน

หลังในระดับ 

เท่า
กัน 

ผังโรงงานหลังมีคะแนน
ด้านปจัจัยประสิทธิภาพการ
ใช้พ้ืนที่มากกว่าผังโรงงาน

แรกในระดบั 
ผังโรงงานแบบ A 9    8    7    6    5    4    3    2    1 2    3    4    5    6    7    8    9 ผังโรงงานแบบ B 

ผังโรงงานแบบ A 9    8    7    6    5    4    3    2    1 2    3    4    5    6    7    8    9 ผังโรงงานแบบ C 

ผังโรงงานแบบ B 9    8    7    6    5    4    3    2    1 2    3    4    5    6    7    8    9 ผังโรงงานแบบ C 

 
จากตารางที่ 4.14 ผลแบบสอบถามการเปรียบเทียบคะแนนผังโรงงานภายใต้การพิจารณา

ด้านปัจจัยประสิทธิภาพการใช้พื้นที่.ผู้บริหารให้ความเห็นว่าผังโรงงาน.B.มีคะแนนด้านปัจจัย
ประสิทธิภาพการใช้พื้นที่มากกว่าผังโรงงาน.A.ในระดับ “มีความส าคัญมากกว่าอย่างเด่นชัดมาก” 
(ระดับ 7).ผังโรงงาน.C.มีคะแนนด้านปัจจัยประสิทธิภาพการใช้พื้นที่มากกว่าผังโรงงาน .A.ใน
ระดับ “มีความส าคัญมากกว่าพอประมาณถึงมีความส าคัญมากกว่าอย่างเด่นชัด”.(ระดับ 4).และ
ผู้บริหารให้ความเห็นว่าผังโรงงาน.B.มีคะแนนด้านปัจจัยประสิทธิภาพการใช้พื้นที่มากกว่าผัง
โรงงาน C ในระดับ “มีความส าคัญมากกว่าพอประมาณ” (ระดับ 3) 
 4.4.2 กระบวนการล าดับขั้นเชิงวิเคราะห์ และผลวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม Expert Choice 

        เมื่อได้ผลการส ารวจข้อมูลจากแบบสอบถามผู้บริหาร ในการเปรียบเทียบค่าน้ าหนัก
ความส าคัญปัจจัย และแบบสอบถามการเปรียบเทียบคะแนนผังโรงงานทางเลือกภายใต้การ
พิจารณาแต่ละปัจจัย จึงน ามาวิเคราะห์หาผังโรงงานที่ดีที่สุดโดยใช้โปรแกรม Expert Choice ซึ่ง
ข้อมูลที่ยอมรับได้จะต้องมีผลวิเคราะห์ค่าความไม่สอดคล้อง (Inconsistency) ไม่เกิน 0.1 หรือ 10% 
เพื่อความน่าเชื่อถือ  

        ขั้นตอนการใช้โปรแกรม 
       1.ลงโปรแกรม Expert Choice จากนั้นเปิดโปรแกรมขึ้นมา สร้างโมเดลใหม่โดยเลือก 

“Create New Modal” และเลือก “Direct” กด Ok จากนั้นต้ังชื่อและที่เก็บไฟล์  
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รูปท่ี 4.6 แสดงการสร้างโมเดลใหม่ 
 

 
              

รูปท่ี 4.7 แสดงการตั้งชื่อและก าหนดที่เก็บไฟล์ 
 

        2.ท าการก าหนดเป้าหมายในการวิเคราะห์คือการเลือกผังโรงงานที่ดีที่สุดในที่นี้ตั้งชื่อ
ว่า “Select the Best Layout”   
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รูปท่ี 4.8 แสดงการก าหนดเป้าหมาย 
 

         3.สร้างปัจจัยในการเลือกผังโรงงานโดยคลิกซ้ายที่ .“Goal:Select.the.Best.Layout” 
และ เ ลื อกที่ .“Insert.Child.of.Current.Node”.จากนั้ นตั้ ง ชื่ อทั้ ง .4.ปั จจั ย .โดยก าหนดปั จจั ย
ประสิทธิภาพการไหลวัสดุแทนด้วย “Efficient Material Flow”, ปัจจัยระยะทางการเคลื่อนย้ายวัสดุ
แทนด้วย.“Material Flow Distance”,.ปัจจัยค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายแทนด้วย “Moving Cost”, 
ปัจจัยประสิทธิภาพการใช้พื้นที่แทนด้วย “Space Available” 
 

 
 

รูปท่ี 4.9 แสดงขั้นตอนการสร้างปัจจัยในการเลือกผังโรงงาน 
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รูปท่ี 4.10 แสดงขั้นตอนการสร้างปัจจัยในการเลือกผังโรงงานเสร็จสมบูรณ์ 
 

        4.เลือกรูปแบบในการให้ค่าน้ าหนักโดยคลิกที่.“Assessment”.แล้วเลือก.“Set Mode” 
จะปรากฏหน้ าต่ า ง .“Set.Comparison.Mode”.ช่ อ ง .“Comparison.Mode”.เ ลื อก .“Verbal”.(การ
ประเมินโดยใช้ค าพูด).,.ช่อง.“Type”.เลือก.“Importance”.(น้ าหนักความส าคัญ).เนื่องจากผู้จัดท า
พิจารณาเปรียบเทียบปัจจัยโดยให้ค่าน้ าหนักความส าคัญว่าปัจจัยใดมีน้ าหนักมากกว่า น้อยกว่าหรือ
เท่ากับปัจจัยใด  

 

 
 

รูปท่ี 4.11 แสดงขั้นตอนการเลือกรูปแบบการให้ค่าน้ าหนักปัจจัย 
 

        5.เปรียบเทียบหาค่าน้ าหนักระดับความส าคัญของแต่ละปัจจัยทีละคู่  โดยคลิกที่ 
“Assessment”.เลือก .“Questionnaire”.(รูปแบบส าหรับแบบสอบถาม ).จากนั้นกรอกข้อมูลจาก
แบบสอบถามแล้วคลิกที่.“Calculate”.เพื่อแสดงผลการค านวณค่าน้ าหนักแต่ล่ะปัจจัย โดยผลการ
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วิเคราะห์ค่าความไม่สอดคล้อง.(Inconsistency).ที่ยอมรับได้ต้องไม่เกิน.0.1.หรือ.10%.เพื่อความ
น่าเชื่อถือของข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 

 
 

รูปท่ี 4.12 แสดงขั้นตอนการเลือกรูปแบบการเปรียบเทียบหาค่าน้ าหนักระดับความส าคัญ 
 

 
 

รูปท่ี 4.13 แสดงการกรอกข้อมูลเปรียบเทียบค่าน้ าหนักความส าคัญทีละคู่จากแบบสอบถาม 
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รูปท่ี 4.14 แสดงผลการค านวณค่าน้ าหนักแต่ละปัจจัยและค่าความไม่สอดคล้อง(Inconsistency)  
 
 จากรูปที่  แสดงผลการวิเคราะห์ค่าความไม่สอดคล้อง(Inconsistency) ของข้อมูลจาก
แบบสอบถามเท่ากับ 0.02.หรือ.2%.ซึ่งไม่เกิน.10%.อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ถือว่าข้อมูลจาก
แบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือ ผลการวิเคราะห์ค่าน้ าหนัก ปัจจัยที่มีความส าคัญที่สุดคือปัจจัยระยะ
ทางการเคลื่อนย้ายวัสดุมีค่าน้ าหนักเท่ากับ .0.469.หรือ 46.9% ส่วนปัจจัยการไหลของวัสดุมี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 0.315 หรือ 31.5% ปัจจัยค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายเท่ากับ 0.079.หรือ 7.9% 
ปัจจัยประสิทธิภาพการใช้พื้นที่เท่ากับ 0.137 หรือ 13.7%  
 6.เพิ่มตัวเลือกในที่นี้คือผังโรงงานทั้ง 3 แบบโดยคลิกที่ปุ่ม “Add Alternative” จากนั้นตั้ง
ชื่อผังโรงงานว่า  “Layout A” แทนผังโรงงานแบบ A ,“Layout B” แทนผังโรงงานแบบ B ,“Layout 
C” แทนผังโรงงานแบบ C  
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รูปท่ี 4.15 แสดงขั้นตอนการเพิ่มตัวเลือก 
 

     
 

รูปท่ี 4.16 แสดงขั้นตอนการตั้งชื่อผังโรงงานตัวเลือก 
 

 
 

รูปท่ี 4.17 แสดงการเพิ่มผังโรงงานตัวเลือกเสร็จสิ้น 
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7.เปรียบเทียบค่าน้ าหนักระดับความส าคัญผังโรงงานตัวเลือกเป็นคู่ภายใต้การพิจารณาแต่
ละปัจจัย โดยคลิกเลือกที่ปัจจัย จากนั้นคลิก “Assessment” เลือก “Questionnaire” กรอกข้อมูลจาก
แบบสอบถามและคลิกที่ “Calculate” เพื่อแสดงผลการค านวณค่าน้ าหนักผังโรงงานตัวเลือก โดยผล
การวิเคราะห์ที่ยอมรับได้ต้องมีค่าความไม่สอดคล้อง.(Inconsistency).ไม่เกิน.0.1.หรือ.10%.เพื่อ
ความน่าเชื่อถือของข้อมูล 

 

 
 

รูปท่ี 4.18 แสดงขั้นตอนการเลือกปัจจัยประสิทธิภาพการไหลวัสดุ “Efficient Flow Material” 
 

 
  
รูปท่ี 4.19 แสดงขั้นตอนการเลือกรูปแบบการเปรียบเทียบหาค่าน้ าหนักระดับความส าคัญ 
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รูปท่ี 4.20 แสดงขั้นตอนการกรอกข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 

 
 
รูปท่ี 4.21 แสดงผลการค านวณค่าน้ าหนักผังโรงงานตัวเลือกและค่าความไม่สอดคล้อง 
(Inconsistency) ภายใต้การพิจารณาปัจจัยประสิทธิภาพการไหลวัสดุ 
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 จากรูปที่ 4.21 ผลค านวณการเปรียบเทียบค่าน้ าหนักความส าคัญผังโรงงานตัวเลือกเป็นคู่
ภายใต้การพิจารณาปัจจัยประสิทธิภาพการไหลวัสดุ ผังโรงงาน A มีค่าน้ าหนักในปัจจัยนี้น้อยที่สุด
คือเท่ากับ 0.134 หรือ 13.4% ส่วนผังโรงงาน B และผังโรงงาน C มีค่าน้ าหนักเท่ากันคือ 0.429 หรือ 
42.9%.โดยผลการวิเคราะห์ค่าความไม่สอดคล้อง .(Inconsistency).เท่ากับ.0.ดังนั้นข้อมูลมีความ
น่าเชื่อถือ 
 

 
 

รูปท่ี 4.22 แสดงขั้นตอนการเลือกปัจจัยระยะทางการไหลวัสดุ “Material Flow Distance” 
 

 
 

รูปท่ี 4.23 แสดงขั้นตอนการกรอกข้อมูลจากแบบสอบถาม 
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รูปท่ี 4.24 แสดงผลการค านวณค่าน้ าหนักผังโรงงานตัวเลือกและค่าความไม่สอดคล้อง 
(Inconsistency) ภายใต้การพิจารณาปัจจัยระยะทางการไหลวัสดุ 

 
จากรูปที่ 4.24 ผลค านวณการเปรียบเทียบค่าน้ าหนักความส าคัญผังโรงงานตัวเลือกเป็นคู่

ภายใต้การพิจารณาปัจจัยระยะทางการไหลวัสดุ ผังโรงงาน A มีค่าน้ าหนักในปัจจัยนี้น้อยที่สุดคือ 
0.111.หรือ.11.1%.ส่วนผังโรงงาน.B.และ.C.มีค่าน้ าหนักเท่ากันคือ .0.444.หรือ.44.4%.โดยมีค่า
ความไม่สอดคล้อง(Inconsistency) เท่ากับ 0 ดังนั้นข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ 

 

             
 
รูปท่ี 4.25 แสดงขั้นตอนการเลือกปัจจัยต้นทุนการเคลื่อนย้าย “Moving Costs” 
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รูปท่ี 4.26 แสดงขั้นตอนการกรอกข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 

             
 

รูปท่ี 4.27 แสดงผลการค านวณค่าน้ าหนักผังโรงงานตัวเลือกและค่าความไม่สอดคล้อง 
(Inconsistency) ภายใต้การพิจารณาปัจจัยต้นทุนการเคลื่อนย้าย 
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จากรูปที่ 4.27  ผลค านวณการเปรียบเทียบค่าน้ าหนักความส าคัญผังโรงงานตัวเลือกเป็นคู่
ภายใต้การพิจารณาปัจจัยต้นทุนการเคลื่อนย้าย ผังโรงงาน .A.มีค่าน้ าหนักในปัจจัยนี้มากที่สุดคือ
เท่ากับ.0.625.หรือ.62.5%.ผังโรงงาน.B.มีค่าน้ าหนักน้อยที่สุดคือเท่ากับ.0.136.หรือ.13.6 %.และผัง
โรงงาน.C.มีค่าน้ าหนักเท่ากับ .0.238.หรือ.23.8%.โดยผลการวิเคราะห์ค่าความไม่สอดคล้อง
(Inconsistency).มีค่าเท่ากับ .0.02.หรือ .2%.ไม่เกิน .10%.อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ดังนั้นผลการ
วิเคราะห์มีความน่าเชื่อถือ 

 

              
 

รูปท่ี 4.28 แสดงขั้นตอนการเลือกปัจจัยประสิทธิภาพการใช้พื้นที่ “Space Available” 
 

               
 
รูปท่ี 4.29 แสดงขั้นตอนการกรอกข้อมูลจากแบบสอบถาม 
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รูปท่ี 4.30 แสดงผลการค านวณค่าน้ าหนักผังโรงงานตัวเลือกและค่าความไม่สอดคล้อง  
…………(Inconsistency) ภายใต้การพิจารณาปัจจัยประสิทธิภาพการใช้พื้นที่ 

 
จากรูปที่ 4.30 ผลค านวณการเปรียบเทียบค่าน้ าหนักความส าคัญผังโรงงานตัวเลือกเป็นคู่

ภายใต้การพิจารณาปัจจัยประสิทธิภาพการใช้พื้นที่ ผังโงงาน A มีค่าน้ าหนักในปัจจัยนี้น้อยที่สุดคือ
เท่ากับ 0.079 หรือ 7.9% ผังโรงงาน B มีค่าน้ าหนักมากที่สุดคือเท่ากับ 0.659 หรือ 65.9% ส่วนผัง
โรงงาน C มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 0.236 หรือ 2.36% โดยมีผลวิเคราะห์ค่าความไม่สอดคล้อง
(Inconsistency) เท่ากับ 0.03 หรือ 3% ไม่เกิน 10% อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ดังนั้นผลการวิเคราะห์มี
ความน่าเชื่อถือ 

 
8.แสดงผลการวิเคราะห์ผังโรงงานทางเลือกที่ดีที่สุดภายใต้การพิจารณาทั้ง 4 ปัจจัย โดย

คลิกเลือกที่ “Goal:Select the Best Layout” และคลิกที่ปุ่ม “Synthesis Results”  
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รูปท่ี 4.31 แสดงขั้นตอนการคลิกเลือกที่ “Goal:Select the Best Layout” 
 

 
 
รูปท่ี 4.32 แสดงขั้นตอนการคลิกที่ปุ่ม “Synthesis Results” 
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รูปท่ี 4.33 แสดงผลการวิเคราะห์ผังโรงงานทางเลือกที่ดีที่สุดภายใต้การพิจารณาทั้ง 4 ปัจจัยและค่า
o.…..ความไม่สอดคล้องโดยรวม (Overall Inconsistency) 

 
 จากรูปที่ 4.31 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าน้ าหนักผังโรงงานที่ดีที่สุดภายใต้การพิจารณาทั้ง 4 
ปัจจัย คือผังโรงงาน B โดยมีค่าน้ าหนักเท่ากับ 0.436 หรือ 43.6% รองลงมาคือผังโรงงาน C มีค่า
น้ าหนักเท่ากับ 0.416 หรือ 41.6% และผังโรงงาน A มีค่าน้ าหนักน้อยที่สุดคือเท่ากับ 0.148 หรือ 
14.8% โดยมีค่าความไม่สอดคล้องรวม (Overall Inconsistency) เท่ากับ 0.02 หรือ 3% ไม่เกิน 10% 
อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ดังน้ันผลการวิเคราะห์มีความน่าเชื่อถือ 
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4.5 สรุป  
 จากผลการวิเคราะห์ผังโรงงานตัวเลือกเพื่อใช้ในการปรับปรุง ภายใต้การพิจารณาปัจจัย
ประสิทธิภาพการไหลวัสดุ ระยะทางการไหลวัสดุ ต้นทุนการเคลื่อนย้าย และประสิทธิภาพการใช้
พื้นที่  ตามหลักกระบวนการล าดับขั้นเชิงวิเคราะห์ .(Analytic.Hierarchy.process:.AHP).โดยใช้
โปรแกรม.Expert.Choice.ได้ผลการวิเคราะห์ผังโรงงานแบบ.B.คือผังโรงงานที่ดีที่สุด.เพราะผัง
โรงงานแบบ.B.มีพื้นที่ว่างมากกว่าผังโรงงานทางเลือกทั้งสองแบบอย่างชัดเจน .โดยมีผลการ
ปรับปรุงดังนี ้  
 

1. การเปรียบเทียบผังโรงงานและประสิทธิภาพการไหลหลังปรับปรุง 
 

 
 
รูปท่ี 4.34 ผังโรงงานปัจจุบัน 

 

 
 
รูปท่ี 4.35 ผังโรงงานที่ใช้ปรับปรุง 

 
 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwibtP32z8TTAhXIN48KHYtBDDIQFggpMAE&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FAnalytic_hierarchy_process&usg=AFQjCNGmpvWe0k3ATGl_DK2yGumBymiFhw
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จากรูปที่ 4.34 และ 4.35 ผังโรงงานที่ใช้ปรับปรุงสามารถแก้ปัญหาการไหลตัดกัน การไหล
ย้อนกลับของวัสดุในกระบวนการผลิต พื้นที่การท างานที่ทับซ้อนกันของผังโรงงานปัจจุบัน ท าให้
ลดการรอคอยและลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุจากเคลื่อนย้ายวัสดุระหว่ากระบวนการผลิต.มีการ
ก าหนดทางเดินที่ชัดเจน ท าให้พนักงานพนักงานเดินเข้า-ออกสะดวกขึ้น  

 

2.การเปรียบเทียบระยะทางการไหลวัสดุหลังปรับปรุง 
 

ตารางท่ี 4.15 แสดงการเปรียบเทียบระยะทางการไหลวัสดุผังโรงงานที่ใช้ปรับปรุง 
 

กระบวนการ 
ปริมาณ 
การผลิต 

ระยะทางการไหลวัสดุ
ผังปัจจุบัน(เมตร) 

ระยะทางการไหลวัสดุ
ผังที่ใช้ปรับปรุง(เมตร) 

ผลต่าง
(เมตร) 

กลุ่ม A ท่อตรง 50% 84.69 74.87 -9.82 
กลุ่ม B ท่องอ 18% 122.86 76.34 -46.51 
กลุ่ม C ท่อสามทาง,S  22% 134.04 77.49 -56.55 
กลุ่ม D ท่อลดขนาด 10% 102.27 75.46 -26.81 

 

 จากตาราง 4.15 ผังโรงงานในการปรับปรุงสามารถลดระยะทางการไหลวั สดุของ
กระบวนการผลิตกลุ่มท่อตรง .ซึ่งมีปริมาณการผลิตมากที่สุดคิดเป็น.50%.ได้เท่ากับ.9.82.เมตร 
กระบวนการผลิตกลุ่มท่องอ ซึ่งมีกระบวนการผลิตคิดเป็น.18%.ได้เท่ากับ.46.51.เมตร กระบวนการ
ผลิตกลุ่มท่อสามทางและท่อ .S.ซึ่ งมีป ริมาณการผลิตคิดเป็น .22%.ได้ เท่ ากับ .56.55.เมตร 
กระบวนการผลิตกลุ่มท่อลดขนาดซึ่งมีปริมาณการผลิตคิดเป็น 10% ได้เท่ากับ 26.81 เมตร ท าให้ลด
เวลาน า (Lead Time)ในกระบวนการผลิตแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ 
 

3.การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้พื้นที่หลังปรับปรุง 
 

ตารางท่ี 4.16 แสดงการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้พื้นที่ผังโรงงานที่ใช้ปรับปรุง 
 

รายละเอียด ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง ผลต่าง 
ร้อยละ
ผลต่าง 

พื้นที่ว่างผังโรงงาน (ตารางเมตร) 169.08 310.88 141.8 83.86 
ระยะทางกระบวนการผลิตท่อตรง 
(เมตร)  

84.69 74.87 9.82 11.59 

จ านวนจุดตัดการไหลของวัสดุ (จุด) 1 - 1 100 
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จากตารางที่ 4.16 หลังการปรับปรุงผังโรงงาน ในด้านประสิทธิภาพการใช้พื้นที่สามารถ
เพิ่มพื้นที่ว่างจากเดิมที่มีอยู่ 169.08 ตารางเมตร เพิ่มขึ้นเป็น 310.88 ตารางเมตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 83.86 
ท าให้สามารถรองรับการวางวัสดุระหว่างกระบวนการ (WIP) กรณีพื้นที่การท างานปกติไม่เพียงพอ
หรือรองรับการวางเคร่ืองจักรในอนาคตได้มากขึ้น สามารถลดระยะทางกระบวนการผลิตท่อตรงซึ่ง
เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณการผลิตมากที่สุดจากเดิม 84.69 เมตร ลดลงเป็น 74.87 เมตร ลดลงร้อยละ 
11.59 ท าให้การเคลื่อนย้ายวัสดุใช้เวลาน้อยลง  และสามารถแก้ปัญหาจุดตัดการไหลของวัสดุของ
ผังโรงงานปัจจุบันที่มีอยู่ 1 จุด ท าให้ลดการรอคอยและโอกาสการเกิดอุบัติเหตุจากการเคลื่อนย้าย
วัสดุชนกัน 
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บทที่ 5 

 สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ  
 
 ในการศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษาเพื่อการปรับปรุงผังโรงงานผลิต.Duct.Air.ตามหลักการ
วางผังโรงงานอย่างมีระบบ.Systematic.Layout.Planning.(SLP).โดยใช้ทฤษฎีการศึกษาการท างาน 
Work Study ศึกษากระบวนการผลิต และวิเคราะห์ความส าพันธ์ผังโรงงานปัจจุบัน เพื่อพัฒนาผัง
โรงงานทางเลือก 3 ผัง จากนั้นจึงเลือกผังโรงงานเพื่อใช้ปรับปรุงตามเทคนิคกระบวนการล าดับขั้น
เชิงวิ เคราะห์ .Analytic.Hierarchy.Process.(AHP).โดยพิจารณาปัจจัยในการเลือกผั งโรงงาน
ประกอบด้วย ประสิทธิภาพการไหลวัสดุ ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้าย  ระยะทางการเคลื่อนย้าย และ
ประสิทธิภาพการใช้พื้นที่ ผ่านการใช้โปรแกรม.Expert.Choice.หากโรงงานมีการวางผังที่ดีขึ้นย่อม
ส่งผลดีต่อการผลิตขององค์กรท าให้สามารถตอบสนองความต้องการได้รวดเร็วขึ้นโดยมีต้นทุนการ
ผลิตที่ลดลง 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา  

จากการศึกษาสภาพทั่วไป และใช้เคร่ืองมือวิเคราะห์กระบวนการผลิตของผังโรงงาน
ปัจจุบัน พบปัญหาความไม่สะดวกในการเดินเข้า-ออกในโรงงาน การไหลวัสดุตัดกันและย้อนกลับ
ในกระบวนการผลิต พื้นที่การท างานมีดารทับซ้อนกัน ผู้ศึกษามีความเห็นว่าปัญหาที่พบสามารถ
แก้ไขได้และระยะทางการไหลวัสดุสามารถลดลงได้โดยการปรับปรุงผังโรงงานใหม่ 
 ผู้ศึกษาได้พัฒนาผังโรงงานเพื่อเป็นทางเลือกในการปรับปรุงขึ้นมา .3.ผังโรงงานโดย
ค านึงถึงแนวทางในการแก้ปัญหาและข้อจ ากัดในการวางผังโรงงาน ตามหลักการวางผังโรงงาน
อย่างมีระบบ Systematic Layout Planning (SLP)  

จากนั้นได้ออกแบบสอบถามข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทกรณีศึกษาเพื่อ
เลือกผังโรงงานในการปรับปรุงตามเทคนิคกระบวนการล าดับขั้นเชิงวิเคราะห์ Analytic Hierarchy 
Process (AHP) โดยก าหนด 4 ปัจจัยในการเลือกผังโรงงานดังนี้ 

1.ประสิทธิภาพการไหลวัสดุ คือ การไหลของวัสดุเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ไม่มีการไหล
ย้อนกลับ และตัดกัน เพื่อความเป็นระเบียบ และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ  

2.ระยะทางการเคลื่อนย้ายวัสดุ คือ ระยะทางการไหลของวัตถุดิบตลอดกระบวนการผลิต
ของผลิตภัณฑ์ทั้ง 4 กลุ่ม ตั้งแต่วัตถุดิบเข้ามาในโรงงาน ผ่านกระบวนการผลิต จนถึงจัดเก็บที่คลัง  
FG  

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwibtP32z8TTAhXIN48KHYtBDDIQFggpMAE&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FAnalytic_hierarchy_process&usg=AFQjCNGmpvWe0k3ATGl_DK2yGumBymiFhw
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwibtP32z8TTAhXIN48KHYtBDDIQFggpMAE&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FAnalytic_hierarchy_process&usg=AFQjCNGmpvWe0k3ATGl_DK2yGumBymiFhw
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwibtP32z8TTAhXIN48KHYtBDDIQFggpMAE&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FAnalytic_hierarchy_process&usg=AFQjCNGmpvWe0k3ATGl_DK2yGumBymiFhw
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3.ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้าย คือ การประเมินค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นเมื่อมีการเคลื่อนย้าย
เคร่ืองจักร ประกอบด้วยค่าแรงในการเคลื่อนย้าย และค่าอุปกรณ์ที่ต้องติดตั้งเพิ่มเติม เช่น อุปกรณ์
ยึดฐานเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้า  

4.ประสิทธิภาพการใช้พื้นที่ คือ การวางผังโรงงานโดยลดพื้นที่ว่างที่ไม่จ าเป็น เพื่อเพิ่ม
พื้นที่ว่างที่ใช้งานได้ เช่น เพื่อรองรับการวางเคร่ืองจักรเพิ่มเติม เพื่อวางวัสดุระหว่างกระบวนการ
ผลิต (WIP) หากพื้นที่การท างานปกติไม่เพียงพอ 
 ผลจากการน าทั้ง 4 ปัจจัยมาวิเคราะห์โดยใช้วิธีการเปรียบเทียบทีล่ะคู่ และค านวณน้ าหนัก
ออกมาท าให้ทราบว่าผู้บริหารของบริษัทกรณีศึกษาให้ความส าคัญกับปัจจัยระยะทางการเคลื่อนย้าย
วัสดุเป็นอันดบัหนึ่งโดยมีค่าน้ าหนักเท่ากับ 46.9% อันดับสองคือปัจจัยประสิทธิภาพการไหลวัสดุมี
ค่าน้ าหนักเท่ากับ 31.5% อันดับสามคือปัจจัยประสิทธิภาพการใช้พื้นที่มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 13.7% 
และอันดับสุดท้ายคือปัจจัยค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายมีค่าน้ าหนักเท่ากับ .7.9%.และได้ผลการ
วิเคราะห์ผังโรงงานทางเลือกที่ดีที่สุดเพื่อใช้ในการปรับปรุงภายใต้การการพิจารณาทั้ง 4 ปัจจัย ผัง
โรงงานแบบ .B.มีค่าน้ าหนักเท่ากับ .43.6%.ผังโรงงานแบบ .C.มีค่าน้ าหนักเท่ากับ .41.6%.และ
โรงงานแบบ A มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 14.8% 
 จากผลการศึกษาผังโรงงานที่ถูกเลือกใช้ในการปรับปรุงคือผังโรงงานแบบ B โดยผลการ
ปรับปรุงในด้านปัจจัยประสิทธิภาพการไหลวัสดุ สามารถแก้ปัญหาการไหลย้อนกลับของวัสดุและ
การไหลตัดกันซึ่งมีอยู่ 1 จุด ในด้านระยะทางการเคลื่อนย้ายวัสดุสามารถลดระยะทางการไหลวัสดุ
ของกระบวนการผลิตท่อตรงซึ่งมีปริมาณการผลิตมากที่สุดจาก 84.69 เมตร ลดลงเป็น 74.87 เมตร 
ลดลงคิดเป็นร้อยละ 11.59 และในด้านประสิทธิภาพการใช้พื้นที่สามารถเพิ่มพื้นที่ว่างจากเดิม 
169.08ตารางเมตร เป็น 310.88 ตารางเมตร เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยล่ะ 83.86 ท าให้สามารถรองรับการ
วางวัสดุระหว่างกระบวนการ.(WIP).กรณีพื้นที่การท างานปกติไม่เพียงพอหรือรองรับการวาง
เคร่ืองจักรในอนาคตได้มากขึ้น                          
 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
 5.2.1 การศึกษาเพื่อปรับปรุงผังโรงงานคร้ังนี้ เป็นการเลือกกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักมาศึกษา
กระบวนการผลิตโดยคิดจากปริมาณการผลิต ณ ช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งในอนาคตปริมาณการผลิต
อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของบริษัทหรือเทคโนโลยีวัสดุ
และการผลิต ซึ่งอาจท าให้กลุ่มผลิตภัณฑ์หลักไม่ใช่กลุ่มปัจจุบัน จึงต้องมีการติดตามปริมาณการ
ผลิตเพื่อน ามาพิจารณาการปรับปรุงผังโรงงานอย่างสม่ าเสมอ   
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5.2.2 การปรับปรุงผังโรงงานที่มีผลกระทบกับระบบสนับสนุนการผลิต ยกตัวอย่างกรณี
การเคลื่อนย้ายต าแหน่งเคร่ืองจักรที่ใช้ระบบลม (Air Compressor) จะต้องมีการค านวณและตั้งค่า
เคร่ืองอัดลม ใหม่เพื่อให้ความดันลมมีเพียงพอในระบบท่อ และกรณีที่ที่มีการเคลื่อนย้ายเคร่ืองจักร
ที่ใช้ระบบไอน้ า (Stream System) จะต้องมีการค านวณและตั้งค่าเคร่ืองก าเนิดไอน้ า (Boiler) ใหม่
เช่นเดียวกันเพื่อให้มีความดันไอน้ าเพียงพอในระบบ 
 5.2.3 เพื่อลดความยุ่งยากในการจัดพื้นที่การท างาน ควรเร่ิมจัดพื้นที่คู่ที่มีระดับ
ความสัมพันธ์กันมากให้อยู่ใกล้กันก่อน จากนั้นจึงจัดพื้นการท างานของคู่ที่มีระดับความสัมพันธ์
รองลงมา  
 5.2.4 ผู้ที่จะท าแบบสอบถามจะต้องเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญหรืออยู่ในระดับที่มีอ านาจ
ตัดสินใจในการปรับปรุงผังโรงงานเช่น ผู้จัดการหรือผู้บริหาร 
 5.2.5 การสอบถามความคิดเห็นโดยใช้แบบสอบถามเพื่อน ามาวิเคราะห์โดยโปรแกรม 
Expert Choice จะต้องอธิบายถึงความหมายของแต่ละปัจจัยและผังโรงงานทางเลือกในการปรับปรุง
แต่ละแบบอย่างละเอียด  
 5.2.6 กรณีที่ไม่ใช่การสอบถามผู้เชี่ยวชาญ (Expert) จะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างประชากรโดย
ใช้ตัวแบบการก าหนดกลุ่มตัวอย่าง กรณีทราบขนาดของประชากร โดยใช้สูตรค านวณของ (Taro 
Yamane, 1973) ดังนี้ 
  

   
 

     
 

เมื่อ  
 n = จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
 N = จ านวนประชากร 
 e = ค่าความคลาดเคลื่อน 
 

 เมื่อก าหนดให้ระดับความคลาดเคลื่อนของชุดข้อมูลกลุ่มตัวอย่างอยู่ที่ 95% และก าหนดค่า
ความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่าง (e) เท่ากับหรือไม่เกิน 10% เพื่อความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
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ภาคผนวก 

แบบสอบถามเปรียบเทียบระดับความส้าคญัน ้าหนักปัจจัยและคะแนนผังโรงงาน

ทางเลือกเพื่อเลือกผังโรงงานที่ใช้ปรับปรุง 

 

เนื่องจากการเลือกผังโรงงานเพื่อใช้ปรับปรุงใช้เทคนิคกระบวนการล าดับขั้นเชิงวิเคราะห์ 

(Analytic Hierarchy Process: AHP) โดยสอบถามความความคิดเห็นของผู้บริหาร ผู้ศึกษาได้จัดท า

แบบสอบถามการเปรียบเทียบค่าน้ าหนักระดับความส าคัญของปัจจัยเป็นคู่และแบบสอบถามการ

เปรียบเทียบคะแนนทางเลือกภายใต้การพิจารณาแต่ละปัจจัยขึ้นมา เพื่อน าผลจากแบบสอบถามมา

วิเคราะห์ผลผังโรงานที่ดีที่สุดด้วยโปรแกรม Expert Choice โดยได้ผลแบบสอบถามดังนี้ 
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