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บทคัดยอ 

  งานวิจัยนี้มีจุดประสงคเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรมสิ่งพิมพแหงหนึ่ง โดยศึกษาขั้นตอนการ
ผลิต และปรับผังโรงงานใหมใหเหมาะสมกับการไหลของกระบวนการผลิต ผลการวิจัยพบวาผัง
โรงงานที่เสนอแนะสามารถลดระยะทางการเคลื่อนยายงานจากเดิม 255 เมตรตอวัน เหลือ 141 เมตร
ตอวัน คิดเปนระยะทางลดลงรอยละ 45 เวลาที่ใชในการเคลื่อนยายชิ้นงานที่เดิมใชเวลา 244 นาทีตอ
วัน หลังการปรับปรุงลดลงเหลือ 115 นาทีตอวัน คิดเปนเวลาลดลงรอยละ 53 นอกจากนั้นยังสามารถ
ลดคาจางแรงงานเนื่องจากการเคลื่อนยายงานที่สูญเปลาไดปละ 56,000 บาท  
 

คําสําคัญ: การเพิ่มผลผลิต / การศึกษาการทํางาน  
 

Abstract 
 This research aimed to increase productivity of a printing plant by studying its 
manufacturing process and improving the plant layout to suit the production process flow. The 
results found that the proposed plant layout could help reducing the work-flow distance from 255 
meters/day to 141 meters/day, which reduced 45% excessive distance. Transportation time could be 
reduced from 244 minutes/day to 115 minutes/day, which was 53% reduction. Additionally, wages 
could be reduced up to 56,000 Baht/year.  
 

Keywords: Productivity improvement/ Industrial work study 
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บทนํา 
เทคนิคดานการจัดการอุตสาหกรรม

ไดถูกพัฒนาขึ้นอยางตอเนื่อง (Imai, 2012; 
Duvall and Hillis, 2011; Kanawaty, 1992) 
รวมไปถึงทฤษฎีการเพิ่มผลผลิตและการวาง
ผังโรงงานโดยเฉพาะสําหรับโรงพิมพ (Geis, 
2010; Rai, 2009) ก็ไดถูกพัฒนาขึ้นเชนกัน  ซ่ึง
โรงพิมพขนาดเล็กและขนาดกลางในประเทศ
ไทยยังมีความตองการและความจําเปนที่
จะตองศึกษาและประยุกตใชเทคนิคดังกลาว
เพื่อการแขงขัน (Juntong and Wiyaratn, 2013; 
Juntong et al, 2011; วิภา-วรรณ และคณะ, 
2555) ดังนั้นเพื่อตอบสนองตอความตองการ
ของอุตสาหกรรม งานวิจัยนี้จึงมีไดศึกษาการ
ทํางานของโรงพิมพขนาดเล็กแหงหนึ่งและ
เสนอแนะการปรับปรุงผังโรงงานใหมเพื่อเพิ่ม
ผลผลิต  

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
1. ศึกษาการทํางาน  

 ศึกษาโครงสรางขององคกร ศึกษา
การทํางาน (industrial work study) วิธีการ
ทํางาน ความเหมาะสมของการเก็บวัสดุ และ
การไหลของงานตั้งแตวัตถุดิบไปจนถึงการ
จัดสงโดยใชทฤษฎีการศึกษาการทํางานและ
การไหลของงาน  

2. วิเคราะหผังโรงงานเดิม  
 ศึกษาถึ งระยะทางที่ ใช ในการ

เคลื่อนยายงาน เวลาที่ใชในการเคลื่อนยายงาน 
เวลาที่ใชในการรอคอย เวลาที่ใชในการผลิต 

3. ออกแบบผังโรงงานใหม 
   ออกแบบผังโรงงานใหมโดยใช

ทฤษฎีการวางผังโรงงาน และทฤษฎีการเพิ่ม
ผลผลิต  ซ่ึ ง ผู จั ดการโรงงานมีส วนร วม
ตัดสินใจในวางผังโรงงานใหม  
 

ผลการวิจัย 
ผลศึกษาขอมูลสภาพกอนปรับปรุงผังโรงงาน 
และการวิเคราะหการไหลของงาน 
 งานวิจัยเร่ิมจากศึกษาการทํางานของ
องคกร ผังองคกร ผังโรงงาน และการไหลของ
งาน พบวาฝายผลิตเปนอาคารโรงงาน 1 ช้ัน 
กวาง 8 เมตร ยาว 30 เมตร มีพนักงานฝายผลิต 
11 คน ยอดขายประมาณ 24 ลานบาทตอป 
สภาพผังโรงงานกอนปรับปรุงแสดงในภาพที่ 1  

สภาพของโรงงานกอนปรับปรุงนั้น 
ยังมีการเก็บวัตถุดิบและงานที่กําลังผลิตไมเปน
ระเบียบ และมีการเคลื่อนที่ของงานเปนระยะ
ทางไกล มีการขนงานสลับไปสลับมาขวางกัน
อยูในโรงงาน สาเหตุหลักของการเคลื่อนยาย
งานระยะไกลมาจากเครื่องพิมพ ซ่ึงตองขนยาย
งานระหวางเครื่องพิมพและเครื่องตัดถึงวันละ 
30 รอบ ดังนั้นควรตั้งเครื่องตัดกระดาษกับ
เครื่องพิมพไวใกลกัน   
  การศึกษาพบวาการเคลื่อนยายงาน
เครื่องตัดกระดาษไปยังเครื่องอื่นมีมากที่สุด
ดังนั้น เครื่องตัดกระดาษควรวางไวที่กลาง
โรงงาน  จุดตรวจสินคาควรยายมาใกลกับ
คลังสินคา เครื่องลูกผสมไมคอยไดมีการใช
งานควรจัดวางไวที่มุมหรือชิดกําแพง 
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ภาพที่ 1  ผังโรงงานกอนปรบัปรุง 

เครื่องเย็บกระดาษไมคอยไดใชงาน 
ดังนั้นควรวางชิดกําแพง เครื่องควบคุมสีควร
วางที่ที่วางแมพิมพเพื่อใหการทํางานตอเนื่อง 
เครื่องควบคุมสีควรวางไวใกล เครื่องพิมพ
กระดาษสี่สีเชนเดิม เนื่องจากการเก็บวัสดุใน
สภาพเดิมยังขาดความเรียบรอย ควรจัดทําจุดใส
กระดาษที่ทิ้งแลวแทนการกองไวจะชวยให
สะดวกตอการทํางานมากยิ่งขึ้น 

สภาพกอนปรับปรุงพบวาภายในหนึ่ง
วัน มีการเคลื่อนยายงานระหวางพิมพประมาณ 
255 เมตร ใชเวลาในการเคลื่อนยาย 244 นาที ดัง
ขอมูลที่แสดงในตารางที่ 1 การเคลื่อนยายงาน
จากหรือไปยังเครื่องตัดมีระยะทางมากที่สุดถึง 
201 เมตร โดยมีการขนยายงานพิมพระหวาง
เครื่องพิมพและเครื่องตัด 140 เมตร 

 

ตารางที่ 1  ระยะทางระหวางแผนกในผังโรงงานเดิมเทยีบกับผังโรงงานที่เสนอแนะ 
 
ที่ 

 
เคลื่อนที่จาก 

 
ไปยัง 

ระยะทาง 
เดิม 

(เมตร/วัน) 

ระยะทาง 
ตามผังใหม 
 (เมตร/วัน) 

เวลา 
เดิม 

(นาที/วัน) 

เวลา 
ตามผังใหม 

จากการคํานวณ 
 (นาที/วัน) 

1 วัตถุดิบ เครื่องตัด 30.0 30.0 9 9 
2 เครื่องตัด เครื่องพิมพ 60.0 28.0 70 32 
3 เครื่องพิมพ เครื่องตัด 80.5 30.0 111 41 
4 เครื่องตัด เครื่องพับ 35.0 21.0 35 21 
5 เครื่องพับ จุดตรวจสินคา 28.0 21.0 9 7 

6 จุดตรวจสินคา บรรจุหีบหอ 21.0 10.5 10 5 
รวม 254.5 140.5 244 115 
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ผลการออกแบบผังโรงงาน: ผังโรงงานใหมท่ี
เสนอแนะ  
  จ ากผลการศึ กษ าก ารทํ า ง านมา
ปรับปรุงเปนผังโรงงานที่เสนอแนะดังแสดง
ในภาพที่  2 โรงพิมพไดนําผลงานวิจัยไป

ประยุกตใชในโรงพิมพที่ดําเนินการวิจัย (วิภา
วรรณ และคณะ, 2555)โดยเมื่อเขาเปดประตู
เขาสูภายในจะพบที่วางวัตถุดิบดานขวามือ
ทันที เครื่องตัดกระดาษที่ใชงานมากที่สุดวาง
ไวกลาง  

 
 

ภาพที่ 2  ผังโรงงานที่เสนอแนะ 

            จากผังโรงงานที่เสนอแนะ (ภาพที่ 2)  
พบวา 

 1 .  ระยะทางที่ ใช ในการเคลื่อนที่
ระหวางแผนกปรับปรุงจาก 254.5 เมตรตอวัน 
เหลือ 140.5 เมตรตอวัน คิดเปนลดระยะทาง
เคลื่อนยายงานลงรอยละ 45  

2 .  เ ว ล า ที่ เ สี ย ไ ป เ นื่ อ ง จ า ก ก า ร
เคลื่อนยายงานจากเดิม  244.2 นาทีตอวัน 
ปรับปรุงได เหลือ  115 นาทีตอวัน  คิดเปน
ประหยัดเวลาขึ้นรอยละ 53   

  3. คาใชจายที่สูญเปลาเนื่องจากการ
เคลื่อนยายงานที่ไมจําเปนประหยัดได 56,000 
บาทตอป  
  ผลการวิจัยนี้สอดคลองกับงานวิจัย
ของ อุมาพร (2546) ที่วาผูตัดสินใจกําหนดผัง
โรงงานใหความสําคัญกับการใชเนื้อที่ใหเปน
ป ร ะ โ ยชน แ ล ะก า ร ไหลขอ ง วั ส ดุ ใ ห มี
ประสิทธิภาพเปนลําดับแรก  
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สรุปและอภิปรายผล 

  การวิจัยนี้ เปนการศึกษาสภาพการ
ทํางาน และเพิ่มผลผลิตโดยการปรับปรุงผัง
โรงงาน ของอุตสาหกรรมสิ่งพิมพแหงหนึ่ง มี
พนักงานฝ ายผลิต  11  คน  และมี ยอดขาย
ประมาณ 24 ลานบาทตอป  

การทํางานในสภาพเดิมนั้นยังมีเก็บ
วัตถุดิบรวมถึงงานระหวางผลิตไมเปนระเบียบ 
และมีการเคลื่อนที่ของงานเปนระยะทางไกล มี
การขนงานสลับไปสลับมาขวางกันอยู ใน
โรงงาน โดยในหนึ่งวันมีการเคลื่อนยายงาน 
255 เมตร 

ผังโรงงานใหมที่ เสนอแนะมีจุดที่
ปรับปรุงหลักคือ ยายเครื่องตัดที่ใชงานมากที่สุด
มาไวกลางโรงงาน ยายเครื่องจักรที่ใชงานไม
บอยไปอยูริมกําแพง จัดใหการไหลของงานเปน
วงทําใหมีการเก็บวัตถุดิบและงานที่อยูระหวาง
ผลิตเปนระเบียบมากขึ้นโดยสามารถทําให 

1. ลดระยะทางในการเคลื่อนยายงาน
ลงรอยละ 45  

2 .  ลด เวลาที่ เสี ยไป เนื่ อ งจากการ
เคลื่อนยายงานที่ไมจําเปนลงรอยละ 53  

3 .  ประหยั ดค า ใช จ า ยที่ สูญ เปล า
เนื่องจากการเคลื่อนยายงานที่ไมจํา เปนลง 
56,000 บาทตอป 
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