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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอแนวทางการออกแบบผังโรงงานและปรับปรุงกระบวนการผลิตประตูไม้ บานเลื่อน โดยการประยุกต์ใช้
หลักการของการวางผังโรงงานอย่างมีระบบและหลักการ ECRS (กาจัด รวม จัดลาดับใหม่ ทาให้ ง่าย) ในการปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อ
ลดเวลาในการทางาน เวลาในการเคลื่อนที่และเวลาในการผลิตรวมต่ อชุดให้ น้อยลง โดยขั้นตอนในการวิจัยจะเริ่มจากการบันทึกข้ อมูลด้ วย
แผนภูมิกระบวนการผลิตและแผนภูมิการไหล แล้ วทาการวิเคราะห์เพื่ อหาสาเหตุของปั ญหาที่เกิดขึ้นด้ วยผังแสดงเหตุและผล จากนั้นทาการ
ออกแบบผังโรงงานและปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อทาการเปรียบเทียบเวลาทั้งหมดที่ใช้ ในการผลิตประตูไม้ บานเลื่อน โดยการใช้ เทคนิค
การจาลองสถานการณ์ด้วยโปรแกรมโปรโมเดล ผลจากการจาลองสถานการณ์ พบว่า สามารถลดเวลาในการทางานโดยเฉลี่ยประมาณร้ อยละ 7
จากเดิม 51.90 ชั่วโมง เหลือ 48.30 ชั่วโมง ลดเวลาเฉลี่ยในการเคลื่อนที่ประมาณร้ อยละ 80 จากเดิม 43.30 นาที เหลือ 8.80 นาที และลด
ระยะเวลาในการผลิตรวมประมาณร้ อยละ 8 จากเดิม 52.60 ชั่วโมงต่อชุด เหลือ 48.40 ชั่วโมงต่อชุด
คาสาคัญ: การออกแบบผังโรงงาน การวางผังโรงงานอย่างมีระบบ การปรับปรุงกระบวนการผลิต หลักการ ECRS การจาลองสถานการณ์
Abstract
This research aimed to propose an appropriate plant layout design and improve sliding door manufacturing processes. Systematic
Layout Planning (SLP) and principle of ECRS (Eliminate, Combine, Rearrange, and Simplify) were used to reduce operation,
transportation and total production times per set. Firstly, production process chart and flow diagram were used to record current
working method and production time. A cause and effect diagram was used to understand the problems. Then, a proposed plant layout
design and improved manufacturing processes were developed. Total production times using current and proposed methods were
simulated using the Promodel program. The results showed that average operation time was reduced by about 7% from 51.90 to
48.30 hours. Average transportation or moving time was decreased by about 80% from 43.30 to 8.80 minutes. Average production
time was reduced by about 8% from 52.60 to 48.40 hours per set.
Keywords: Plant Layout Design, Systematic Layout Planning, Process Improvement, Principle of ECRS, Simulation

บทนา
อุ ต สาหกรรมไม้ แปรรู ป เป็ นอุ ต สาหกรรมที่ ส ร้ าง
มู ล ค่ า เพิ่ ม ที่ผ้ ู ผ ลิ ต ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นผู้ ผ ลิ ต ขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก ใช้ เครื่องมือและเทคโนโลยีในการผลิตที่ไม่สงู ใช้
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เงินลงทุนไม่มาก โดยปัจจุบนั อุตสาหกรรมไม้ แปรรูป เริ่มมี
การแข่งขันที่สงู ขึ้น ทั้งในแง่การแข่งขันกันแย่งวัตถุดิบ การ
ตัดราคาในการขาย ทาให้ การแข่งขันไปเน้ นที่ราคา ไม่ทา
ให้ เกิดการส่งเสริมให้ มีการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันใน
ระยะยาว ในเรื่ อ งการพั ฒ นาเทคโนโลยี ใ หม่ ๆ การลด
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ต้ น ทุ น การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต เป็ นต้ น อี ก ทั้ ง
อุตสาหกรรมไม้ แปรรูปเป็ นอุตสาหกรรมที่ใช้ แรงงานฝี มือ
เป็ นหลั ก ส่ ง ผลให้ ก ระบวนการท างานขึ้น อยู่ ท่ีตัวบุ ค คล
ดั ง นั้ น แนวทางที่ ส าคั ญ ประการหนึ่ งในการพั ฒ นา
อุต สาหกรรมนี้ คือ การพั ฒ นาความสามารถของผู้ ผ ลิ ต
ด้ วยการออกแบบการวางผั ง โรงงานอย่ างมี ร ะบบ
(Systematic Layout Planning; SLP) ให้ เหมาะสมกับการ
ผลิต เช่น Hossain, Rasel, & Talapatra (2014) ทาการ
ปรับปรุงผังโรงงานแปรรูปปอ ส่งผลให้ สามารถลดต้ นทุน
การขนส่ งวั สดุ ระหว่ างแผนกได้ 708.75 บาท (บังคลา
เทศ) Shewale, Shete, & Sane (2012) ปรับปรุงผัง
โรงงานผลิตคอมเพรสเซอร์ ทาให้ สามารถลดระยะทางใน
การขนส่งวัสดุจากคลังสินค้ าไปยังเครื่องจักร (ข้ อเหวี่ยง)
177 เมตร ลดระยะทางในการขนส่งวัสดุ (เพลาข้ อเหวี่ยง)
24 เมตร และลดระยะทางในการขนส่งวัสดุ (พู่เล่ ) 105
เมตร Wiyaratn, Watanapa, & Kajondecha (2013) ทา
การปรับปรุงผังโรงงานผลิตปลากระป๋ อง จนสามารถลด
ระยะทางในการผลิ ต ได้ 68 เมตร และ Wiyaratn &
Watanapa (2010) ทาการปรับปรุงผังโรงงานผลิต เหล็ก
โดยการเสนอผังโรงงานใหม่ 2 ผัง สามารถลดระยะทางใน
การเคลื่อนที่ระหว่ างคลังสินค้ า เดิมกับคลังสินค้ าใหม่ ไ ด้
37.53 เมตร นอกจากการปรับปรุงผังโรงงานอย่ างเป็ น
ระ บบแล้ ว กา รป รั บ ป รุ ง ขั้ น ตอน กา รท า ง า น ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพ เพื่อลดเวลาที่สญ
ู เสียในสายการผลิต และลด
เวลาในกระบวนการผลิตให้ น้อยลงลง เป็ นอีกแนวทางหนึ่ง
ที่ใ ช้ ใ นการเพิ่ ม ศั ก ยภาพในการแข่ ง ขัน ของผู้ ผ ลิ ต เช่ น
Wajanawichakon & Srimaitree (2012) ทาการปรับปรุง
ขั้นตอนการบรรจุ น้าดื่มด้ วยการออกแบบอุปกรณ์ช่วยใน
การบรรจุ พบว่ า สามารถเพิ่ ม ก าลั ง การผลิ ต ได้ ร้ อยละ
52.64 Pornprasert & Poonikom (2013) ทาการศึกษา
เพื่อลดความสูญเปล่ าในกระบวนการผลิตกระถาง ทาให้
สามารถลดระยะทางที่ใ ช้ ใ นสายการผลิ ต ทั้งหมดได้ 26
เมตร และลดเวลาที่ใช้ ในการผลิตได้ ร้อยละ 84.60 และ
Lasunon, Potibat, & Khanmolee (2014) ได้ ทาการ
ปรั บ ปรุ ง กระบวนการผลิ ต เครื่ อ งเรื อ นไม้ ด้ ว ยการลด
ขั้น ตอนการผลิต ที่สูญเปล่ า และวางผังกระบวนการผลิ ต
ใหม่ พบว่ าสามารถลดการปฏิบัติงานและการรอคอยได้

ร้ อยละ 23.66 และ ร้ อยละ 39.47 และลดเวลาในการ
ผลิตต่อชุดได้ ร้ อยละ 40
งานวิจัยนี้จึงทาการศึกษากระบวนการผลิต และการวาง
ผังโรงงาน ของโรงงาน ปิ ติโชคสมหวังวัสดุ ที่ต้งั อยู่บ้านนา้
อ้ อมน้ อย ตาบลหว้ านคา อาเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
ซึ่งเป็ นโรงงานผลิตประตูไม้ บานเลื่อนส่งขายทั่วประเทศ
เป็ นกรณีศึกษา โดยจากการศึกษาเบื้องต้ นพบว่ า โรงงาน
แห่ งนี้ มีข้ันตอนในการผลิตประตูไม้ บานเลื่อนต่อหนึ่งชุ ด
มากเกินไปและมีการวางผังโรงงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่ง
ส่งผลทาให้ ใช้ เวลาในการผลิตประตูไม้ บานเลื่อนมาก จาก
ปั ญหาดังกล่าว ผู้วิจัยได้ เล็งเห็นถึงความสาคัญที่จะทาการ
ปรั บปรุง กระบวนการผลิ ต และออกแบบผัง โรงงานใหม่
เพื่ อที่จะลดเวลาในการผลิตให้ น้อยลงและทาให้ การไหล
ของกระบวนการผลิตที่มปี ระสิทธิภาพมากขึ้น
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การวางผังโรงงานอย่างมีระบบ (Systematic Layout
Planning; SLP)
การวางผังโรงงานอย่างมีระบบ เป็ นกระบวนการวางผัง
โรงงานที่ม่งุ เน้ นไปที่ระดับความสัมพันธ์ระหว่างสถานีหรือ
กิจ กรรมต่ า งๆ ว่ า ควรมี การจั ด วางใกล้ กัน หรื อไม่ แล้ ว
พิจารณาระดับความใกล้ ชิดของแต่ละสถานีทีละคู่จนครบ
ทุกคู่ โดยพยายามให้ สถานีต่างๆ มีภาระงานที่สมดุลกัน
Subodh & Kuber (2014) ซึ่งเป็ นแนวทางในการลด
ระยะทางและลดเวลาในการขนย้ ายวัสดุให้ น้อยลงช่ วยให้
เกิดประสิทธิภาพการทางานมากขึ้น มีข้นั ตอนแสดงดังรูปที่ 1
การลดความลดความสูญเปล่าด้วยหลักการ ECRS
หลักการ ECRS เป็ นหลักการปรับปรุงวิธีการทางาน
และลดความสู ญ เปล่ า ที่ ป ระกอบไปด้ ว ยหลั ก ส าคั ญ 4
ประการ ได้ แก่ การตัด (Eliminate) ขั้นตอนการทางานที่
ไม่จาเป็ นในกระบวนการผลิตออกไป การรวม (Combine)
ขั้นตอนการทางานเข้ าด้ วยกัน เพื่อลดขั้นตอนในการผลิต
ลง การจัดลาดับงานใหม่ (Rearrange) เพื่อให้ เหมาะสม
กับลักษณะงานที่ทา หรือการรอคอยที่ไม่จาเป็ นออก และ
การทาให้ การทางานง่ ายขึ้น (Simplify) โดยการปรับปรุง
วิธกี ารทางาน หรือสร้ างอุปกรณ์ช่วย Jongjun, Ketmuang,
& Buripun (2012)
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รูปที่ 1 ขั้นตอนการวางผังโรงงานอย่างมีระบบ (Wiyaratn, Watanapa, & Kajondecha, 2013)

วิธีการดาเนินการวิจยั
สภาพของปัญหา
จากการศึกษากระบวนการผลิตประตูไม้ บานเลื่อนของ
กรณีศึกษาอย่ างละเอียด พบว่ า ในการผลิตประตูไม้ บาน
เลื่ อ นหนึ่ ง ชุ ด จะมี ข้ั น ตอนการผลิ ต ประตู ท้ัง หมด 253
ขั้นตอน แบ่งเป็ นการปฏิบัติงาน 38 ขั้นตอน การเคลื่อนที่
208 ขั้ น ตอน การรอคอย 1 ขั้น ตอน การตรวจสอบ 5
ขั้นตอน และการจัดเก็บ 1 ขั้นตอน ดังแสดงในตารางที่ 1
ซึ่งจะเห็นว่ ามีข้นั ตอนการเคลื่อนที่เป็ นจานวนมาก และใช้
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ชิ้นส่วนในการประกอบเป็ นประตูบานเลื่อนหนึ่งชุดทั้งหมด
81 ชิ้ น โดยจะผ่ านกระบวนการผลิ ต หลักๆ แบ่ ง เป็ น 3
ระยะ ได้ แก่ ระยะที่ 1 เป็ นขั้นตอนของการเตรียมไม้ ให้ ได้
ขนาดตามแบบที่กาหนด ระยะที่ 2 เป็ นขั้นตอนที่ไม้ แต่ละ
ชิ้นถูกนาไปเข้ าเครื่องจักรต่างๆเพื่อผลิตเป็ นชิ้นส่วนของ
ประตู ไ ม้ บานเลื่ อ น และระยะที่ 3 เป็ นขั้น ตอนของการ
ประกอบและตกแต่ง แสดงดังรูปที่ 2 โดยปั จจุ บันใช้ เวลา
โดยเฉลี่ ย ในการผลิ ต ประตูไ ม้ บ านเลื่ อ นหนึ่ ง ชุ ด เท่ า กับ
52.56 ชั่วโมง
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รูปที่ 2 แผนภูมิกระบวนการผลิตประตูไม้ บานเลื่อน 1 ชุด
ตารางที่ 1 จานวนขั้นตอนทั้งหมดของกระบวนการผลิตประตูไม้ บานเลื่อน 1 ชุด
ลาดับ
การปฏิบตั ิงาน
การเคลือ่ นที่
การรอคอย
การตรวจสอบ
การจัดเก็บ
รวม

ขั้นตอน
38
208
1
5
1
253

จากตารางที่ 1 เมื่ อ น าข้ อมู ล แผนผั ง โรงงานและ
กระบวนการผลิตมาทาการเขียนผังการการไหลของวัสดุใน
กระบวนการผลิตประตูไม้ บานเลื่อนหนึ่งชุด ดังแสดงในรูป
ที่ 3 จะเห็นได้ ว่า เส้ นทางการไหลของกระบวนการผลิต

ประตูไม้ บานเลื่อนหนึ่งชุดมีเส้ นทางที่วกไปวนมาและมีการ
เคลื่อนที่ไป-กลับระหว่างเครื่องจักรจานวนมาก ซึ่งส่งผล
ให้ กระบวนการผลิตขาดประสิทธิภาพและใช้ เวลาในการ
ผลิตนานเกินไป
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รูปที่ 3 แผนภาพการไหลของกระบวนการผลิตประตูไม้ บานเลื่อน 1 ชุด

การวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุ
จากสภาพปัญหาที่กล่าวมา ผู้วิจัยจึงทาการวิเคราะห์หา
ปั ญหาและสาเหตุด้วยผังแสดงสาเหตุและผล (Cause and

Effect Diagram) โดยเริ่มจากปั ญหาเวลาในกระบวนการ
ผลิตต่อชุดที่นานเกินไป ดังแสดงในรูปที่ 4

รูปที่ 4 ผังแสดงสาเหตุและผลวิเคราะห์ปัญหาของเวลาที่ใช้ ในกระบวนการผลิตนานเกินไป
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จากรูปที่ 4 แสดงถึงสาเหตุในแต่ละด้ านที่ทาให้ ใช้ เวลา
ในการผลิตประตูไม้ บานเลื่อนต่อชุดนาน ไม่ว่าจะเป็ นด้ าน
คนที่มสี ภาพไม่พร้ อมในการทางาน ด้ านวิธกี ารที่มีข้นั ตอน
การผลิ ต จ านวนมาก ด้ านเครื่ อ งจั ก ร/อุ ป กรณ์ ท่ี ข าด
อุปกรณ์ช่วยในการขนย้ าย และด้ านสภาพแวดล้ อมที่มีข้ ี
เลื่อยที่เกิดจากกระบวนการผลิตจานวนมาก และเมื่อทา
การวิเคราะห์หาสาเหตุท่ที าให้ ใช้ เวลาในกระบวนการผลิต
ต่อชุดนาน พบว่ามาจากในกระบวนการผลิตมีการขนย้ าย
วัสดุระหว่ างเครื่องจักรมากเกินไป เนื่องจากขาดอุปกรณ์
ช่ ว ยในการขนย้ ายวั ส ดุ และขาดการวางผั ง โรงงานที่
เหมาะสม

การปรับปรุงกระบวนการผลิต
จากการวิเ คราะห์ หาสาเหตุของปั ญหาสามารถน ามา
กาหนดแนวทางการปรับปรุงแก้ ไข โดยนาหลักการพัฒนา
วิธีการทางานแบบ ECRS มาใช้ ในการรวมขั้นตอนการ
ท า งา นเ ข้ า ด้ วยกั น เพื่ อลด ขั้ น ตอนใ น กา รผลิ ต ล ง
(Combine) และการปรั บ ปรุ ง วิ ธี ก ารท างานหรื อ สร้ าง
อุปกรณ์ช่วยให้ การทางานได้ ง่ายขึ้น (Simplify) ซึ่งผู้วิจัย
ทาการปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยการใช้ รถเข็นเพื่อช่วย
ในการขนย้ า ยวั ส ดุ ร ะหว่ า งเครื่ องจั ก รดั ง รู ป ที่ 5 โดยที่
รถเข็นที่ออกแบบมานี้ส ามารถบรรจุ วัส ดุท้ังหมดที่ใช้ ใ น
การผลิตประตูไม้ บานเลื่อน 1 ชุดได้ ทาให้ วัสดุทุกชิ้นจะถูก
ส่งต่อไปยังกระบวนการผลิตต่างๆ ได้ พร้ อมกัน

รูปที่ 5 รถเข็นที่ใช้ ในการขนวัสดุในกระบวนการผลิต

การออกแบบผังโรงงาน
การออกแบบผั ง โรงงานผลิ ต ประตู ไ ม้ บานเลื่ อน
เพื่ อที่จะให้ การไหลของกระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพ
และสามารถลดเวลาที่ใช้ ในการผลิตนั้น ผู้วิจัยเริ่มจากการ
นาข้ อมูลการไหลของกระบวนการผลิตในปั จจุ บันที่แสดง
ดั ง รู ป ที่ 3 มาท าการวิ เ คราะห์ ก ารไหลเพื่ อก าหนด

ความสัมพันธ์ของแต่ละกิจกรรมว่ ามีความสัมพั นธ์กันใน
ระดับ A E I O U หรือ X แสดงดังรูปที่ 6 แล้ วนา
ความสัมพันธ์แต่ละกิจกรรมมาทาการออกแบบผังโรงงาน
ใหม่ ข้ ึน โดยพิ จ ารณาการไหลของกระบวนการผลิ ตและ
พื้ นที่ ข องโรงงานเป็ นประเด็ น หลั ก แสดงดั ง รู ป ที่ 7
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รูปที่ 6 แผนภูมิความสัมพันธ์ของแต่ละกิจกรรม

รูปที่ 7 ผังโรงงานหลังการปรับปรุง
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การจาลองสถานการณ์
หลังจากที่ทาการปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยเสนอให้
ใช้ ร ถเข็น ช่ ว ยในการขนย้ า ยวั ส ดุ ระหว่ า งเครื่องจั กรและ
ออกแบบผังโรงงานใหม่ ผู้วิจัยทาการจาลองสถานการณ์

ด้ วยโปรแกรม Promodel (Student Version) เพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตร่ วมกับผังโรงงาน โดย
พิจารณาว่ าผังโรงงานใดสามารถลดเวลาในกระบวนการ
ผลิตได้ ดีกว่ากัน ซึ่งการจาลองสถานการณ์แสดงดังรูปที่ 8

รูปที่ 8 การจาลองสถานการณ์ด้วยโปรแกรม Promodel

ผลการวิจยั
หลังจากทาการวิเคราะห์เพื่อแก้ ไขปั ญหาการขนย้ ายไม้
ระหว่างเครื่องจักรที่มขี ้นั ตอนการเคลื่อนที่ไป-กลับระหว่าง
เครื่องจานวนมากในกระบวนการผลิตประตูไม้ บานเลื่อน
หนึ่งชุด และทาการปรับปรุงโดยเสนอให้ สร้ างอุปกรณ์ช่วย
ในการขนย้ าย(รถเข็น ) มาใช้ ในการขนย้ ายวัสดุระหว่ า ง

เครื่องจักร เพื่อลดขั้นตอนการเคลื่อนที่ไป-กลับระหว่ าง
เครื่องจักรลง แล้ วทาการวิเคราะห์การไหลของกระบวนการ
ผลิตประตูไม้ บานเลื่อนใหม่เพื่อเปรียบเทียบกับการไหลใน
ปั จจุ บัน ของกรณีศึกษา ผลการเปรี ยบเทีย บขั้นตอนการ
ผลิตทั้งหมด แสดงดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบขั้นตอนการผลิตประตูไม้ บานเลื่อน ก่อนและหลังการปรับปรุง
ลาดับ
การปฏิบตั ิงาน
การเคลือ่ นที่
การรอคอย
การตรวจสอบ
การจัดเก็บ
รวม

จานวนขั้นตอน
ก่อนการปรับปรุง
38
208
1
5
1
253

หลังการปรับปรุง
19
20
0
5
1
45
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จากตารางที่ 2 จะเห็ น ได้ ว่ า เมื่ อ ท าการปรั บ ปรุ ง
กระบวนการผลิตโดยการใช้ รถเข็นช่วยในการขนย้ ายวัสดุ
ระหว่ างเครื่องจักร เพื่อลดการเคลื่อนที่ไป-กลับระหว่ าง
เครื่องจักรลง สามารถลดขั้นตอนการทางานทั้งหมดก่อน
การปรับปรุงจาก 253 ขั้นตอน เหลือ 45 ขั้นตอน ซึ่งจะ
เห็นได้ อย่ างชัดเจนในขั้นตอนการเคลื่อนที่จากเดิม 208
ขั้นตอน ลดลงเหลือเพียง 20 ขั้นตอน และขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานลดลงจากเดิม 38 ขั้นตอนลดลงเหลือเพียง 19
ขั้นตอน ขั้นตอนการรอคอยลดลงจากเดิม 1 ขั้นตอน เป็ น
ไม่มีการรอคอยในกระบวนการผลิตเลย ส่วนขั้นตอนการ

ตรว จส อบแล ะการจั ด เก็ บ ยั ง คงเ ท่ า เดิ ม ไ ม่ มี ก า ร
เปลี่ยนแปลง
หลังจากทาการปรับปรุงกระบวนการผลิตประตูไม้ บาน
เลื่อนและทาการออกแบบผังโรงงานใหม่แล้ ว ผู้วิจัยได้ นา
การปรั บปรุ ง กระบวนการผลิ ต ที่เ สนอไปท าการจ าลอง
สถานการณ์โดยใช้ โปรแกรม Promodel เพื่อดูการไหลของ
กระบวนการผลิตและเวลาที่ใช้ ในกระบวนการผลิต ซึ่งผล
การจ าลองสถานการณ์ ส ามารถเปรี ย บเทีย บเวลาในการ
ผลิตก่อนและหลังการปรับปรุง แสดงดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบเวลาในการผลิตก่อนและหลังการปรับปรุงโดยการจาลองสถานการณ์
เวลาโดยเฉลีย่ ในการผลิตประตู (ชัว่ โมง/ชุด)
เวลาโดยเฉลีย่ ในการปฏิบตั ิงาน (ชัว่ โมง/ชุด)
เวลาโดยเฉลีย่ ในการเคลือ่ นที่ (นาที/ชุด)
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ก่อนการปรับปรุง
52.60
51.90
43.30

หลังการปรับปรุง
48.40
48.30
8.80

จากตารางที่ 3 จะเห็ น ได้ ว่ า เมื่ อ ท าการปรั บ ปรุ ง
กระบวนการผลิตและออกแบบผังโรงงานใหม่ โดยการใช้
รถเข็น ช่ ว ยในการขนย้ า ยวั ส ดุ ร ะหว่ า งเครื่ อ งจั ก ร และ
ออกแบบผังโรงงานใหม่ ให้ มีการไหลที่เหมาะสม แล้ วทา
การจ าลองสถานการณ์ พบว่ า ผั ง โรงงานที่ เ สนอมี ทิ ศ
ทางการไหลที่ดีและมีการวางผังโรงงานที่เหมาะสม ทาให้
ให้ สามารถลดเวลาในกระบวนการผลิตลง เมื่อเปรียบเทียบ
กับผังโรงงานเดิม กล่ าวคือ สามารถลดเวลาโดยเฉลี่ยใน
การผลิตประตูไม้ บานเลื่อน (Average Production Time)
ต่อชุด จากเดิม 52.60 ชั่วโมง เหลือเพียง 48.40 ชั่วโมง
ลดเวลาโดยเฉลี่ยในการปฏิบัติงาน (Average Operation
Time) จากเดิม 51.90 ชั่วโมง เหลือเพียง 48.30 ชั่วโมง
และลดเวลาโดยเฉลี่ยในการเคลื่อนที่ (Average Moving
Time) จากเดิม 43.30 นาที เหลือเพียง 8.80 นาที

ปรั บ ป รุ ง กระบว นการผลิ ต แล้ วท าการประเมิ น
ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตและผังโรงงาน โดยการ
ใช้ เทคนิคการจาลองสถานการณ์ด้วยโปรแกรม Promodel
(Student Version) ผลการวิจัยพบว่า สามารถลดขั้นตอน
กระบวนการผลิ ต ทั้ง หมดจาก 253 ขั้น ตอน เหลื อ 45
ขั้ น ตอน คิ ด เป็ นร้ อยละ 82 และเมื่ อ ท าการจ าลอง
สถานการณ์ผังโรงงานที่เสนอ พบว่ า ให้ ค่าเวลาโดยเฉลี่ย
ทุกด้ านที่ดีกว่ าผังโรงงานของกรณีศึกษา โดยสามารถลด
เวลาโดยเฉลี่ยในการผลิตประตูไม้ บานเลื่อน 1 ชุ ด จาก
เดิม 52.60 ชั่วโมง เหลือเพียง 48.40 ชั่วโมง คิดเป็ นร้ อย
ละ 8 สามารถลดเวลาโดยเฉลี่ยในการปฏิบัติงาน จากเดิม
51.90 ชั่วโมง เหลือเพียง 48.30 ชั่วโมง คิดเป็ นร้ อยละ 7
และสามารถลดเวลาโดยเฉลี่ ย ในการเคลื่ อ นที่ จากเดิม
43.30 นาที เหลือเพียง 8.80 นาที คิดเป็ นร้ อยละ 80

สรุปผลการวิจยั

กิตติกรรมประกาศ

จากการออกแบบผังโรงงานและปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตประตูไม้ บานเลื่อน เพื่อลดขั้นตอนการผลิต ลดเวลา
ในการทางาน ลดเวลาในการเคลื่อนที่ และลดเวลาในการ
ผลิตต่อชุดให้ น้อยลง โดยการประยุกต์ใช้ หลักการของการ
วางผังโรงงานอย่ างมีระบบและหลักการ ECRS ในการ
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