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บทคัดย่อ
จากการศึ ก ษาการลั ก ษณะกระบวนการท างานในแผนก
ประกอบ (Assembly Department) ของบริ ษทั เมื องทองอุ ตสาหกรรม
อลูมิเนียม จากัด ซึ่ งในปั จจุบนั มีความต้องการของตลาดเพิ่มมากขึ้ น และ
ได้สั ง เกตเห็ น ถึ ง ปั ญ หาต าแหน่ ง ของการวางเครื่ อ งจัก ร การขนย้า ย
ชิ้นส่ วนผลิตภัณฑ์ที่มีการขนย้ายกลับ ไป-กลับมา ระยะทางรวมขนย้าย
ชิ้นส่ วนสูง ด้วยทางโรงงานมี นโยบายจะขยายโรงงานใหม่ โดยจะย้าย
แผนกประกอบออกไปยังโรงงานใหม่ ถือเป็ นโอกาสดีที่จะปรับตาแหน่ง
การวางเครื่ องจักรใหม่ เพื่อลดระยะทางการขนย้ายของผลิ ตภัณฑ์ โดย
ทาการศึกษา วิเคราะห์ผงั โรงงานใหม่ ข้อมูลที่สามารถนามาวิเคราะห์ได้
คือ ระยะทางการขนย้าย ขั้นตอนการทางานของผลิตภัณฑ์หลักของแผนก
ประกอบ นามาทาแผนภูมิแสดงการไหลของผลิ ตภัณฑ์ (Flow Process
Chart) ซึ่ งจะทาให้เห็นกระบวนการทางานของแต่ ละผลิ ตภัณฑ์ ทาให้
สามารถเก็บ ข้อมู ลระยะทางและน าไปสู่ แ ผนภู มิจาก-ถึ ง (From – To
Chart ) และแผนภูมิความสัมพันธ์ (Relationship Chart) จึ งได้มีการ
ประเมินพื้นที่ และลองจาลองการจัดแผนผังโรงงานโดยการใช้การจัด
ผังตามขั้นตอนการผลิต (Product Layout) การวางผังตามชนิดเครื่ องจักร
(Process Layout) และการจัดวางผังแบบกลุ่ม (Group Layout) ผลจากการ
ทดลองจัดผังโรงงาน ได้เสนอการจัดผังโรงงานในแบบที่ 3 จะมี ความ
ยืด หยุ่ น สู ง และมี ระยะทางขนย้า ยที่ ต่ า จึ ง เหมาะกับทางโรงงานที่ จ ะ
นาไปใช้
คาสาคัญ : การวางผังโรงงาน, วางผังตามผลิตภัณฑ์, วางผังตาม
กระบวนการ, วางผังแบบจัดกลุ่ม

Abstract
After studying Assembly Department at Muangthong
Aluminium Industry CO., LTD. There are currently market demand
increases, have noticed the problem of placing the position of
machinery. It’s Problems the distance transportation parts products. The
Company expansion policy, the new factory. Is a good opportunity to
adjust the placement of new machinery, to reduce the distance of

transportation of the product. . Data can be analyzed as is distance
transportation. They were to write Flow Process Chart. This will make
the process of each product. Enabling data leads to the distance and
From - To Chart and Relationship Chart. From these charts, allow the
factory layout according to theories. I have evaluated the area. And try
to simulate the layout of the plant by Product Layout, Process Layout
and Group Layout. Results of the test plant Proposed mapping facilities
in Option 3 will have greater flexibility and lower distance transport.
It’s suitable for the plant that will be used.
Keywords:

Plant Layout, Product Layout, Process Layout, Group
Layout, Aluminums Industry

1. บทนา
1.1 ประวัติของบริษัท
บริ ษทั เมืองทองอุตสาหกรรมอลูมิเนี ยม จากัด (Muangthong
Aluminium Industry CO., LTD) ตั้งอยู่ที่ 66 หมู่ 11 ซอย วิลาลัย ถนน
บางนา-ตราด อาเภอ บางพลี จังหวัดสมุ ท รปราการ ก่อตั้งเมื่ อปี พ.ศ.
2523 เป็ นบริ ษทั ผูผ้ ลิตอลูมิเนียมเส้น ส่ วนประกอบอุปกรณ์อิเล็กโทรนิค
(Electronic) หรื อส่ วนประกอบยานยนต์ประเภทต่างๆ

1.2 ที่มาและรายละเอียดของปัญหา
ในปั จ จุ บัน ความต้ อ งการผลิ ต ภัณ ฑ์อ ลู มิ เ นี ย มมี ม ากและ
หลากหลายขึ้ น ทาให้กาลังการผลิ ตที่ มี อยู่ไม่ เพียงพอต่ อลูกค้า ดังนั้น
โรงงานจึ งตัดสิ นใจต้องการขยายโรงงานใหม่ โดยย้ายที่ ต้ งั ของแผนก
ประกอบ ปั จจุบนั ในแผนกประกอบยังมีการวางตาแหน่งของเครื่ องจักร
และ พื้นที่ต้ งั ของผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่ไม่เหมาะสม ทาให้ตอ้ งมีการขนย้าย
ตัวผลิตภัณฑ์มากเกินความจาเป็ น มีระยะทางขนย้ายมาก

1.3 วัตถุประสงค์ของโครงงาน
1) เพื่ อ ทราบถึ ง ขั้น ตอนในการวางผัง โรงงานว่ า มี ข้ ัน ตอน
อะไรบ้าง แต่ละขั้นตอนมีวิธีการทาอย่างไร
2) ต้อ งการท าการศึ ก ษาว่ า การวางผัง โรงงานแบบใดที่ จ ะ
เหมาะสมกับพื้นที่ที่ทางโรงงานต้องการเพื่อให้เกิดการขนย้าย
ต่าสุ ด
3) เพื่อนาผลการศึกษาวิเคราะห์ มาจัดตาแหน่งการวางเครื่ องจักร
ในสายงานการประกอบของอาคารหลังใหม่ คาดว่าจะระยะ
ทางการขนย้ายของแผนกประกอบลงอย่างน้อย 30 %
4) สามารถหาแนวทางการแก้ไขปั ญหาเพื่อปรับปรุ งให้ทาง
โรงงานมีประสิ ทธิ ภาพการผลิตที่มากขึ้นได้
5) เพื่อเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งแผนผังเครื่ องจักรของแผนก
ประกอบในโรงงาน

งานในสายการผลิตภัณฑ์จะแบ่งออกเป็ น 5 กลุ่มคือ
1) งาน Amp Part
ใช้เส้นสี แดง
2) งานชิ้นส่ วนยานยนต์ ใช้เส้นสี ฟ้า
3) งาน Boat Lift
ใช้เส้นสี เขียว
4) งานบันได้ขา้ งรถยนต์ ใช้เส้นสี น้ าตาล
5) งานเชื่อม
ใช้เส้นสี เหลือง
การวิเคราะห์ แผนภูมิความสั มพันธ์ (Relationship Chart)
จะตัดแผนกบรรจุ และตรวจสอบออกจากการคิ ด เนื่ องจาก
สองแผนกนี้ในแต่ละสายการผลิตจะมีสองแผนกนี้ เป็ นของสายการผลิ ต
เอง โดยนาข้อมูลจากแผนภูมิก ารไหลระหว่างแผนก (Flow Between
Chart) มาให้ระดับความสัมพันธ์ และได้ผลการวิเคราะห์ดงั ภาพที่ 2.2

1.4 ขอบเขตการศึกษา
ศึ ก ษาดู ค วามสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งแผนกงานต่ า งๆในแผนก
ประกอบ ลัก ษณะการไหลของชิ้ นงานของแต่ ล ะสายการผลิ ต ระยะ
ทางการขนย้าย ปริ มาณการขนย้าย พื้นที่ ที่ มีของแผนกประกอบอาคาร
ใหม่ พื้ นที่ ที่ เ ครื่ อ งจักรต้องการ ในการทางาน เพื่อเป็ นข้อมู ลในการ
ตัดสิ นใจเลือกแบบผังโรงงาน ที่เหมาะสมที่สุดสาหรับแผนกประกอบ

2. เนื้อความหลัก
2.1 ศึกษาและเก็บข้ อมูล
เก็บข้อมูลของอาคารประกอบหลังเก่า ลักษณะการไหลของ
ผลิตภัณฑ์ของแต่ละชนิด แสดงพื้นที่และลักษณะการไหลของผลิ ตภัณฑ์
ดังภาพที่ 2.1 โดยในที่กล่าวถึงในโครงงานนี้แบ่งผลิตภัณฑ์เป็ น 2 สายคื อ
เป็ นสายการผลิตและไม่เป็ นสายการผลิต

ภาพที่ 2.1 เส้นทางขนย้ายอาคารเก่า

ภาพที่ 2.2 แผนภูมิความสัมพันธ์ของแต่และแผนกย่อย

2.2 การออกแบบ ผังโรงงาน ในอาคารประกอบหลังใหม่
อาคารประกอบใหม่น้ ีมีพ้นื ที่ 4,096 ตารางเมตร เป็ นอาคาร 2
ชั้น มีพ้นื ที่ใช้งานชั้นละ 2,048 ตารางเมตร ดังภาพที่ 2.3 พื้นที่ เพิ่มขึ้ นมา
จากเดิ มถึ ง 2 เท่ าจากอาคารเก่าที่ มีพ้ืนที่ เพียง 1,948 ตารางเมตร และมี
การจัดตาแหน่ งการวางเครื่ องจักรในห้อง CNC เป็ น 3 รู ปแบบด้วยกัน
เพื่อให้สามารถเลือกใช้ได้เหมาะสมกับการจัดผังโรงงานแบบต่างๆ

ภาพที่ 2.3 อาคารประกอบหลังใหม่

การจัดตาแหน่องของเครื่ อง CNC ถือว่าเป็ นเรื่ องสาคัญที่ไม่ควรมองข้าม
เพราะเวลาการทางานของสายงานผลิตบันไดข้างรถยนต์ ส่ วนใหญ่ข้ ึนอยู่
กับการ CNC
1) การจัดตาแหน่ ง CNC แบบที่ 1 แก้ไขปั ญหาเรื่ องพื้นที่ การ
ทางานหน้าเครื่ องจักรน้อยของผังห้อง CNC เดิม
2) การจัดตาแหน่ง CNC แบบที่ 2 โดยแบบที่สองนี้จะจัดโดยหัน
หน้าของเครื่ อ ง CNC ออกสู่ ประตูโ ดยทุ กเครื่ องหันไปทาง
เดี ยวกันจะทาให้บ ริ เวณหน้า เครื่ อ ง CNC มี พ้ื น ที่ ใ ช้งานที่
มากกว่าแบบที่ 1 จะไม่มีที่เหลือบริ เวณมุมห้อง
3) การจัดตาแหน่ง CNC แบบที่ 3 นี้จะจัดโดยตาแหน่ งของห้อง
CNC จะติดผนังอาคารเพียงด้านเดี ยว เส้นทางการขนย้ายจะ
เป็ นเข้าหัวออกท้าย ตาม
2.2.1 จัดผังอาคารประกอบแบบที่ 1
เป็ นการจัด โดยให้ทฤษฎี การจัดวางผังตามขั้นตอนการผลิ ต
(Product Layout) เหมาะสาหรับผลิตภัณฑ์ชนิดเดียว หรื อน้อยชนิด แต่ละ
ชนิดผลิตเป็ นจานวนมาก และอุปกรณ์ที่จะนามาใช้ในการผลิ ตจะจัดวาง
เรี ยงตามลาดับขั้นตอน จุ ดประสงค์เพื่อแก้ปัญหาเรื่ องระยะทางการขน
ย้ายในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เป็ นสายการผลิ ต แก้ปัญหาการขนย้ายที่ ไม่ เป็ น
ระเบียบ การขนย้ายกลับไป-กลับมา เป็ นการให้เกิดการลักษณะการไหล
ของชิ้นงานไปตามกระบวนการผลิต ลดการกองสะสมของชิ้ นงานหน้า
เครื่ องจักรอันเนื่องมาจากระยะทางการขนย้ายที่ไกล แสดงดังภาพที่ 2.4

ชนิดที่กระจัดกระจาย โดยเน้นผลิตตามคาสั่งลูกค้า การวางผังตามชนิ ด
เครื่ องจักร (Process Layout) ทาให้โรงงานมีความยืดหยุ่นในการผลิ ตสู ง
ในอนาคตมีแนวโน้มที่ ลูกค้าจะสั่งผลิ ตในปริ มาณที่ น้อยลง แต่ จะมี การ
เปลี่ยนรู ปแบบผลิตภัณฑ์สูงขึ้น แสดงดังภาพที่ 2.5

ภาพที่ 2.5
2.2.3 จัดผังอาคารประกอบแบบที่ 3
เป็ นการจัด โดยให้ท ฤษฎี ก ารจัด วางผัง แบบกลุ่ ม (Group
Layout )เป็ นการจัดผสมผสานกันระหว่างการจัดผังตามขั้นตอนการผลิ ต
และการจัด วางผัง ตามชนิ ดของเครื่ องจัก ร เป็ นการแก้ข้อ เสี ยของผัง
โรงงานแบบที่ 1 ที่ รอบรั บ การผลิ ตที่ หลากหลายได้น้อย เนื่ องจากผัง
โรงงานแบบที่ 1 จะไปเน้นการผลิตแบบสายการผลิ ตให้มีประสิ ทธิ ภาพ
การผลิ ตตามสั่งของผังโรงงานแบบที่ 1 นั้น จะเป็ นจุ ดด้อย เมื่ อมี คาสั่ง
ผลิตมากทาให้เครื่ องจักรที่ทาการผลิตมีไม่เพียงพอ และได้แก้ปัญหาการ
ผลิ ต ที่ เ ป็ นสายการผลิ ตของผัง โรงงานแบบที่ 2 ที่ งานสายการผลิ ต มี
ระยะทางขนย้ายมาก แสดงดังภาพที่ 2.6

ภาพที่ 2.4
2.2.2 จัดผังอาคารประกอบแบบที่ 2
เป็ นการจัด โดยให้ท ฤษฎี ก ารวางผัง ตามชนิ ด เครื่ อ งจัก ร
(Process Layout) เหมาะสาหรับงานผลิตที่มีปริ มาณไม่ มากนัก และไม่ มี
การผลิตอย่างสม่าเสมอ จะทาการจัดวางเครื่ องจักรชนิ ดเดี ยวกันให้อยู่ใน
กลุ่มเดียวกัน จุ ดประสงค์เพื่อแก้ปัญหาเรื่ องการจัดวางเครื่ องจักรแต่ ละ

ภาพที่ 2.6

3. สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
3.1 สรุปผล
3.1.1 ผังโรงงานแบบที่ 1
จัดผังโรงงานแบบที่ 1 จะทาให้มีระยะทางการขนย้ายรวมของ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ที่ เ ป็ นการสายผลิ ต ต่ า ที่ สุ ด มี เ ส้ น ทางการขนย้า ยของทุ ก
ผลิตภัณฑ์ที่เป็ นระเบียบ จึงเหมาะสาหรับการผลิตแบบสายการผลิต
3.1.2 ผังโรงงานแบบที่ 2
การจั ด ผั ง โรงงานแบบที่ 2 นี้ จะท าให้ ท างโรงงานมี
ความสามารถในการรับคาสั่งผลิตได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น จะเป็ นการจัด
ที่เน้นการผลิตที่ไม่เป็ นสายการผลิตโยเฉพาะ
3.1.3 ผังโรงงานแบบที่ 3
จัดผังโรงงานแบบที่ 1 จะเป็ นการจัดเพื่อความสมดุ ลระหว่าง
การผลิตที่เป็ นสายการผลิตและไม่เป็ นสายการผลิต มีจุดเด่นที่สามารถรั บ
การผลิตได้ท้ งั สองแบบ โดยให้ผลระยะทางเฉลี่ยอยู่ค่ากลางๆ

3.2 ข้ อเสนอแนะ
ควรเลือกใช้ผงั โรงงานแบบที่ 3 ซึ่ งความสามารถที่ จะทาการ
ผลิตจะอยู่กลางๆระหว่างผังโรงงานแบบที่ 1 และผังโรงงานแบบที่ 2 คื อ
จะเป็ นผลิตภัณฑ์ที่เป็ นสายผลิตก็สามารถผลิตได้แม้จะไม่ดีเท่าผังโรงงาน
แบบที่ 1 แต่กจ็ ะรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็ นสายผลิ ตได้ดีกว่าแบบที่ 1 ในทาง
กลับ กัน ก็จ ะรั บ ผลิ ต ภัณ ฑ์ที่ไ ม่ เ ป็ นสายการผลิ ต ได้ แม้จ ะไม่ ดี เ ท่ า ผัง
โรงงานแบบที่ 2 แต่ ก จ็ ะรองรั บ ผลิ ตภัณฑ์ที่เ ป็ นสายผลิ ตได้ดี กว่ าผัง
โรงงานแบบที่ 2 สรุ ปผังโรงงานแบบที่ 3 จะรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
อนาคตได้มากกว่าสองแบบแรก
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คาปรึ ก ษาโครงงาน ให้คาแนะน า ให้ความรู้ และข้อคิ ด ที่ ดีๆ ซึ่ ง เป็ น
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