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--------------------------------บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อปรั บปรุ งผังโรงงานของบริ ษทั กรณี ศึกษา ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ดําเนิ นธุ รกิ จการ
พิมพ์แบบครบวงจรตั้งแต่การออกแบบจนถึงขบวนการผลิตและจัดส่ งให้ถึงที่หมาย มุ่งเน้นการบริ การตอบสนอง
ความต้องการของลู กค้าให้มีการเคลื่ อนย้ายสิ นค้าระหว่างแผนกที่ ส้ ั น เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเคลื่ อนย้ายสิ นค้า
ระหว่างแผนก จากการศึกษาแผนผังบริ ษทั กรณี ศึกษาพบว่า สภาพปั จจุบนั ธุ รกิจการพิมพ์มีวตั ถุดิบในการผลิตสิ นค้า
สําเร็ จรู ปจํานวนมากและมี ข้ นั ตอนในการผลิ ตหลายขั้นตอน รวมถึ งมี ระยะทางในการเคลื่ อนย้ายสิ นค้าระหว่าง
แผนกที่ ไกล ส่ งผลให้มีค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายสิ นค้าระหว่างแผนกสู ง การศึกษานี้ ได้ดาํ เนิ นการโดยการเก็บ
รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ขอ้ มูลของกระบวนการขั้นตอนการผลิต การเก็บข้อมูลพื้นที่ของแต่ละแผนก ข้อมูล
จํานวนเที่ ยว ข้อมู ลระยะทางในการเคลื่ อนย้ายระหว่างแผนก รวมถึ งการเก็บข้อมู ลของการสั่งจ้างงานพิมพ์ของ
บริ ษัท การวิ จัย ในครั้ งนี้ ผู ้วิ จัย ได้นํา เครื่ องมื อ ทางโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ม าใช้ใ นการทํา วิ จัย คื อ CRAFT
(Computerized Relative Allocation Facilities Technique) ซึ่ ง CRAFT เป็ นโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ที่ ช่ ว ยในการ
ออกแบบผังโรงงาน ซึ่ งเป็ นการปรับปรุ งผังโรงงานเดิมที่มีอยูห่ รื อผังโรงงานเริ่ มต้น โดยวิธีสับเปลี่ยนตําแหน่งของ
แผนก 2 แผนกหรื อ 3 แผนก ให้ได้รูปแบบผังโรงงานหลายๆ แบบขึ้นมาเพื่อหารู ปแบบผังโรงงานที่เหมาะสมที่สุด
ผลจากการศึกษาสรุ ปได้ว่า แผนผังของบริ ษทั กรณี ศึกษาที่ ได้ทาํ การปรั บปรุ งสามารถลดต้นทุนในการเคลื่อนย้าย
สิ นค้าระหว่างแผนกได้จาก 1010 บาทต่อวัน เหลือ 633.1 บาทต่อวัน คิดเป็ นร้อยละ 37.31
คําสํ าคัญ: การวางผังโรงงาน, การออกแบบผังโรงงาน, ธุรกิจการพิมพ์

ABSTRACT
This research aims to improve the layout of the company's plant for the case study of a full-serviced printing
business, which runs from designing to manufacturing and door-to-door delivery. The company focuses on services
catered to the needs of the customers to shorten interdepartmental transportation in order to lower costs. At present,
a large number of raw materials are used for the production of ready-made printing products whereas the production
process also requires many steps. Moreover, long distances in transporting goods between departments result in high
transportation costs. This study was conducted by collecting relevant data on some topics: the production process,
information on each department's area, number of trips, distance between each department as well as company's
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printing orders. The researchers used CRAFT (Computerized Relative Allocation Facilities Technique) as a main
tool for this research. CRAFT is a computer program that helps design a plant layout by improving an existing layout
or doing an initial layout. This is done by switching the placements of 2 or 3 departments, creating different options of
layouts in order to find the most suitable design. The result of the study showed that the improved layout of the
company's plant was able to reduce interdepartmental transportation costs from 1,010/day to 633.10/day or 37.31%.
Keywords: Plant Layout, Plant Design, Printing Business
1. บทนํา
การออกแบบผังโรงงานเป็ นกลยุทธ์ที่มีสาํ คัญมากในปั จจุบนั เพราะทําให้เกิดผลดีต่อองค์กรในหลายๆด้าน
โดยทัว่ ไปแล้วการวางผังโรงงาน และการออกแบบผังโรงงานมีเป้ าหมายเพื่อแก้ไขปั ญหาต่างๆ ซึ่ งส่ งผลให้สามารถ
ลดต้นทุนในขั้นตอนต่างๆได้ เทคนิ คด้านการจัดการอุตสาหกรรมได้ถูกพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่ อง (Imai, 2012; Duvall
and Hillis, 2011; Kanawaty, 1992) รวมไปถึงทฤษฎีการเพิ่มผลผลิตและการวางผังโรงงานโดยเฉพาะสําหรับโรงพิมพ์
(Geis, 2010; Rai, 2009) ก็ได้ถูกพัฒนาขึ้ นเช่ นกัน ซึ่ งโรงพิมพ์ขนาดเล็กและขนาดกลางในประเทศไทยยังมี ความ
ต้องการและความจําเป็ นที่จะต้องศึกษาและประยุกต์ใช้เพื่อการแข่งขัน (Juntong and Wiyaratn, 2013; Juntong et al,
2011; วิ ภ าวรรณ และคณะ, 2555) ดัง นั้น เพื่ อ ตอบสนองต่ อ ความต้อ งการของอุ ต สาหกรรม งานวิ จัย นี้ จึ ง ได้
ทําการศึกษาโรงพิมพ์ขนาดกลางแห่งหนึ่ง
จากการศึกษาบริ ษทั กรณี ศึกษาพบว่า สภาพปั จจุบนั ธุ รกิ จการพิมพ์มีวตั ถุดิบในการผลิตสิ นค้าสําเร็ จรู ป
จํานวนมากและมีข้ นั ตอนในการผลิตหลายขั้นตอน ซึ่ งมีระยะทางในการเคลื่อนย้ายที่ยาว รวมถึงมีค่าใช้จ่ายในการ
เคลื่อนย้ายสิ นค้าระหว่างแผนกที่ สูง ดังนั้นหากทําการปรั บปรุ งผังโรงงานในการเคลื่อนย้ายสิ นค้าระหว่างแผนก
สามารถลดค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายสิ นค้าระหว่างแผนกได้ ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผูว้ ิจยั จึ งเห็นถึงความสําคัญจึ งได้
ทําการศึกษาการปรับปรุ งผังโรงงาน เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายสิ นค้าระหว่างแผนก
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่อทําการศึกษาการปรับปรุ งผังโรงงาน เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายสิ นค้าระหว่างแผนก
3. การดําเนินการวิจัย
ได้ทาํ การเก็บข้อมูลของกระบวนการขั้นตอนการผลิต การเก็บข้อมูลพื้นที่ของแต่ละแผนก ข้อมูลจํานวน
เที่ยว ข้อมูลระยะทางในการเคลื่อนย้ายระหว่างแผนก รวมถึงการเก็บข้อมูลของการสั่งจ้างงานพิมพ์ของบริ ษทั ใน
วันที่ 7 เมษายน 2560 ได้มีการรับงานเข้ามาดําเนิ นผลิตจํานวน 5 งาน
การวิจยั ในครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ได้นาํ เครื่ องมือทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คือ CRAFT (Computerized Relative
Allocation Facilities Technique) ซึ่ ง CRAFT เป็ นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ช่วยในการออกแบบผังโรงงาน ซึ่ งเป็ น
การปรับปรุ งผังโรงงานเดิมที่มีอยูห่ รื อผังโรงงานเริ่ มต้น โดยวิธีสับเปลี่ยนตําแหน่งของแผนก 2 แผนกหรื อ 3 แผนก
ให้ได้รูปแบบผังโรงงานหลายๆ แบบขึ้นมาเพื่อหารู ปแบบผังโรงงานที่เหมาะสมที่สุด หลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูล
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จึงนําข้อมูลที่ได้น้ ี ไปใส่ ในโปรแกรม CRAFT (Computerized Relative Allocation Facilities Technique) ซึ่ งนํามาใช้
ทั้งหมด 3 รู ปแบบ คือ
1) รู ปแบบ 1 Opt. Sequence Sequential Rectilinear
1.1) Solve : Stop at each improvement
1.2) Show Flows
2) รู ปแบบ 2 Traditional Craft Sequential Rectilinear
2.1) Solve : Stop at each improvement
2.2) Show Flows
3) รู ปแบบ 3 Traditional Craft Leave Blank Rectilinear
3.1) Random layout
4. ผลการวิจัย
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับการลดค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายสิ นค้าระหว่างแผนก รวมถึง
การปรับปรุ งผังโรงงาน จากการศึกษาทฤษฎีการวางผังโรงงาน การเคลื่อนย้ายสิ นค้าระหว่างแผนก การศึกษาถึงสภาพ
ปั ญหาปั จจุบนั ของบริ ษทั กรณี ศึกษา ผูว้ จิ ยั มีรูปแบบในการปรับปรุ งผังโรงงานทั้งหมด 3 รู ปแบบ ดังนี้
หน่วย
จํานวนแผนก
จุดคงที่
การวัดระยะ

10
0
เมตร

คลังเก็บสต็อกกระดาษ
แท่นตัด/เจียนเล่ม
แท่นพิมพ์
แท่นพับ
เก็บเล่ม
ไสกาว
เย็บเล่ม
บรรจุหีบห่อ
จัดส่ ง
พื้นที่เปล่า

ข้ อมูลโรงงาน
อัตราส่ วนต่อเมตรต่อช่อง
ความยาว (เมตร)
ความกว้าง (เมตร)
ขนาดพื้นที่ (ตารางเมตร)

2.5
30
50
1500

เมตรต่อช่องของ Ms-Excel
12
20
240

รหัส

พืน้ ที่ (ตารางเมตร)

ช่ องของ Ms-Excel

D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D 10

300
125
225
100
100
75
75
125
125
250

48
20
36
16
16
12
12
20
20
40

รู ปที่ 1 แสดงข้อมูลแผนก ข้อมูลพื้นที่ของแต่ละแผนก
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Flow Matrix
TO
FROM D 1
D1
D2
7
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D 10

D2
7
7
5
2
5

D3
7
7

D4
7
7

D5

7
4
2

D6

D7

D8

5

2

5

4

2

5

D9

D 10

5

รู ปที่ 2 แสดงจํานวนเที่ยวในการเคลื่อนย้ายสิ นค้าระหว่างแผนกต่อวัน

รู ปที่ 3 รู ปแบบ 1 Opt. Sequence Sequential Rectilinear โดยการทําด้วยวิธี Solve : Stop at each improvement
จากแผนผังปั จจุบนั ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายสิ นค้าระหว่างแผนก เท่ากับ 1,010 บาทต่อวัน ซึ่ งหลังจาก
การนําข้อมูลเข้าโปรแกรม ทําให้ทราบถึงค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายสิ นค้าระหว่างแผนก จากการทํารู ปแบบที่ 1 Opt.
Sequence Sequential Rectilinear วิ ธี แ บบ Solve : Stop at each improvement มี ค่ า ใช้ จ่ า ยลดลงโดยการ Switch 0
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เท่ากับ 731.5 บาทต่อวัน Switch 1 เท่ากับ 651 บาทต่อวัน Switch 2 เท่ากับ 633.1 บาทต่อวัน สามารถลดค่าใช้จ่ายได้
คิดเป็ นร้อยละ 37.31

รู ปที่ 4 รู ปแบบ 2 Traditional Craft Sequential Rectilinear โดยการทําด้วยวิธี Solve : Stop at each improvement
จากแผนผังปั จจุบนั ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายสิ นค้าระหว่างแผนก เท่ากับ 1,010 บาทต่อวัน ซึ่ งหลังจากการ
นํา ข้อ มู ล เข้า โปรแกรม ทํา ให้ท ราบถึ ง ค่ า ใช้จ่ า ยในการเคลื่ อ นย้า ยสิ น ค้า ระหว่า งแผนก จากการทํา รู ป แบบที่ 2
Traditional Craft Sequential Rectilinear วิธีแบบ Solve : Stop at each improvement มีค่าใช้จ่ายลดลงโดยการ Switch
0 เท่ากับ 731.5 บาทต่อวัน Switch 1 เท่ากับ 641.6 บาทต่อวัน Switch 2 เท่ากับ 628.2 บาทต่อวัน Switch 3 เท่ากับ
626.8 บาทต่อวัน สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ คิดเป็ นร้อยละ 37.94
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รู ปที่ 5 รู ปแบบ Traditional Craft Leave Blank Rectilinear โดยการทําด้วยวิธี Random layout
จากแผนผังปั จจุบนั ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายสิ นค้าระหว่างแผนก เท่ากับ 1,010 บาทต่อวัน ซึ่ งหลังจากการ
นํา ข้อ มู ล เข้า โปรแกรม ทํา ให้ท ราบถึ ง ค่ า ใช้จ่ า ยในการเคลื่ อ นย้า ยสิ น ค้า ระหว่า งแผนก จากการทํา รู ป แบบที่ 3
Traditional Craft Leave Blank Rectilinear วิธีแบบ Random layout มีค่าใช้จ่ายลดลงโดยการ Switch 0 เท่ากับ 731.5
บาทต่อวัน สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ คิดเป็ นร้อยละ 27.57
5. สรุ ปผล
จากการนํา เครื่ องมื อทางโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ CRAFT (Computerized Relative Allocation Facilities
Technique) มาใช้ในการจัดผังโรงงานใหม่ ผูว้ จิ ยั เลือกใช้วธิ ี จดั แผนผังโรงงานแบบใหม่ท้ งั หมด 3 รู ปแบบ ผลการวิจยั
พบว่า
1) รู ปแบบ 1 Opt. Sequence Sequential Rectilinear สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ เท่ากับ 633.1 บาทต่อวัน คิด
เป็ นร้อยละ 37.31
2) รู ปแบบ 2 Traditional Craft Sequential Rectilinear สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ เท่ากับ 626.8 บาทต่อวัน
คิดเป็ นร้อยละ 37.94
3) รู ปแบบ 3 Traditional Craft Leave Blank Rectilinear สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ เท่ากับ 731.5 บาทต่อวัน
คิดเป็ นร้อยละ 27.57
จากรู ปแบบ 2 Traditional Craft Sequential Rectilinear โดยการทํ า ด้ ว ยวิ ธี Solve : Stop at Each
Improvement and Show Flows พบว่า หลังจากการนําข้อมูลเข้าโปรแกรม ทําให้ทราบถึงค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้าย
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สิ นค้าระหว่างแผนก ซึ่ งมีค่าใช้จ่ายลดลงโดยการ Switch 0 เท่ากับ 731.5 บาท/วัน Switch 1 เท่ากับ 641.6 บาท / วัน
Switch 2 เท่ากับ 628.2 บาท / วัน Switch 3 เท่ากับ 626.8 บาท / วัน สามารถลดค่าใช้จ่ายในการเคลื่ อนย้ายสิ นค้า
ระหว่างแผนกได้มากกว่าการทําในรู ปแบบที่ 1 และที่ 3 คิดเป็ นร้อยละ 37.94% เมื่อเปรี ยบเทียบกับแผนผังปั จจุบนั ซึ่ ง
มีค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายสิ นค้าระหว่างแผนก เท่ากับ 1010 บาท / วัน แต่ในการปรับปรุ งผังโรงงานแบบใหม่น้ นั
ทําให้พ้นื ที่คลังเก็บสต็อกกระดาษมีพ้ืนที่แคบมากในพี้นที่บางส่ วนของบริ เวณคลังเก็บสต็อกกระดาษทําให้ไม่สะดวก
ในการใช้อุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายได้ เช่น รถ Forklift เป้ นต้น ถึงแม้ว่าในรู ปแบบ 2 Traditional Craft Sequential
Rectilinear โดยการทํา ด้ว ยวิ ธี Solve : Stop at Each Improvement and Show Flows สามารถลดค่ า ใช้ จ่ า ยในการ
เคลื่ อ นย้า ยสิ น ค้า ระหว่ า งแผนกได้ม ากกว่ า ก็ ต าม ส่ ว นรู ป แบบที่ 3 Traditional Craft Leave Blank Rectilinear
สามารถลดค่าใช้จ่ายรองลงมาจากรู ปแบบที่ 1 และรู ปแบบที่ 2 เท่ากับ 731.5 บาท / วัน คิดเป็ นร้อยละ 27.57% และ
รู ปแบบที่ 1 Opt. Sequence Sequential Rectilinear สามารถลดค่าใช้จ่ายรองลงมาจากรู ปแบบที่ 2 เท่ากับ 633.1 บาท
/ วัน คิดเป็ นร้อยละ 37.31%
ดังนั้นจากผลการวิจยั สรุ ปได้วา่ รู ปแบบผังโรงงานที่เหมาะสมที่จะนํามาใช้ในการปรับปรุ งผังโรงงานใหม่
คือ รู ปแบบ 1 Opt. Sequence Sequential Rectilinear เนื่องจากรู ปแบบที่ 1 ได้มีการวางแผนผังใกล้เคียงกับรู ปแบบเดิม
คือ ลักษณะการวางแท่นพิมพ์ชนิ ดต่าง ๆ ถ้าหากมีการปรับปรุ งผังแบบใหม่อาจทําให้แท่นพิมพ์ที่ได้ทาํ การเคลื่อนย้าย
ได้รับความเสี ยหายน้อยกว่ารู ปแบบที่ 2 และรู ปแบบที่ 3 รวมถึ งรู ปแบบที่ 1 มี ระยะทางในการเคลื่ อนย้ายสิ นค้า
ระหว่างแผนกในระยะทางที่ส้ นั กว่ารู ปแบบที่ 2 และรู ปแบบที่ 3 เท่ากับ 127.4 เมตร
6. อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
การศึ กษาวิจัย เรื่ อ ง “การปรั บปรุ งผังโรงงาน กรณี ศึกษา บริ ษทั สามเจริ ญพาณิ ชย์ (กรุ งเทพ) จํากัด” มี
วัตถุประสงค์ เพื่อทําการศึกษาการปรับปรุ งผังโรงงาน เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายสิ นค้าระหว่างแผนก จากการ
ได้ทาํ การเก็บรวบรวมข้อมู ลจากบริ ษทั กรณี ศึกษา พบว่ามี ระยะทางการเคลื่ อนย้ายสิ นค้าระหว่างแผนกที่ สูง ซึ่ ง
ก่อให้เกิดปั ญหาในเรื่ องของค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายสิ นค้าระหว่างแผนกที่สูงอีกด้วย ผลการวิจยั ครั้งนี้ พบว่า จาก
รู ป แบบ 1 Opt. Sequence Sequential Rectilinear โดยการทํา ด้ว ยวิ ธี Solve : Stop at Each Improvement and Show
Flows พบว่า หลังจากการนําข้อมูลเข้าโปรแกรม ทําให้ทราบถึงค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายสิ นค้าระหว่างแผนก โดย
การ Switch 0 เท่ากับ 731.5 บาท / วัน Switch 1 เท่ากับ 651 บาท / วัน Switch 2 เท่ากับ 633.1 บาท / วัน สามารถลด
ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายสิ นค้าระหว่างแผนกได้ เท่ากับ 37.31% เมื่อเปรี ยบเทียบกับแผนผังปั จจุบนั ซึ่ งมีค่าใช้จ่าย
ในการเคลื่อนย้ายสิ นค้าระหว่างแผนก เท่ากับ 1010 บาท / วัน ผลการวิจยั ครั้งนี้สอดคล้องกับ เลิศพงศ์ เศกใจเสื อ, ฤภู
วัลย์ จัน ทรสา (2555) ได้ท าํ การศึ กษาเรื่ อ ง การปรั บ ปรุ งผังบริ ษ ทั ประกอบอุ ป กรณ์ เ สริ ม รถยนต์ ด้ว ยหลักการ
ออกแบบผังโรงงานอย่างเป็ นระบบ งานวิจยั นี้ จึงมุ่งเน้นที่จะปรับปรุ งผังของบริ ษทั กรณี ศึกษาให้มีประสิ ทธิ ภาพใน
การดําเนิ นงานที่ สูงขึ้ นเกิ ดความเหมาะสมกับปริ มาณรถที่ เพิ่มสู งขึ้ นโดยการประยุกต์ใช้เทคนิ คการออกแบบผัง
โรงงานอย่างมี ระบบ (Systematic Layout Planning: SLP) วัตถุประสงค์ เพื่อปรั บปรุ งแผนผังของบริ ษทั ตัวอย่างซึ่ ง
เป็ นบริ ษทั ให้บริ การเช่ าพื้นที่ จอดฝากเก็บรถยนต์และประกอบอุ ปกรณ์ ตกแต่ งรถยนต์ให้มีการไหลของวัส ดุ ใ น
กระบวนการทํางานที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้น สรุ ปผลการวิจยั พบว่า สามารถลดการใช้ทรัพยากรในการขนถ่ายเนื่องจาก
การลดระยะทางการขนถ่ายสั้นลงจากเดิม 5,448 เมตร เป็ น 4,309 เมตร คิดเป็ นสัดส่ วนที่ลดลง 20.91%
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จากการศึ กษา การปรั บปรุ งผังโรงงาน กรณี ศึกษา บริ ษทั สามเจริ ญพาณิ ชย์ (กรุ งเทพ) จํากัด โดยใช้
โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ CRAFT ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
6.1) ข้อเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์
จากผลการวิจยั ที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ผูว้ จิ ยั เห็นว่าควรนํารู ปแบบการจัดผังโรงงานที่ 1 ไปใช้จริ ง เพื่อ
ลดค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้านสิ นค้าระหว่างแผนก ของบริ ษทั สามเจริ ญพาณิ ชย์ (กรุ งเทพ) จํากัด
6.2) ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
ผูว้ จิ ยั เห็นว่าควรนํารู ปแบบการจัดผังโรงงานไปใช้กบั อุตสาหกรรมการพิมพ์อื่น
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