หนวยที่ 13 พื้นฐานวิศวกรรมอุตสาหกรรม
นิยามที่เกี่ยวของกับการเลือกทําเลที่ตั้ง และการวางผังโรงงาน
โรงงาน* หมายถึง อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะ ที่ใชเครื่องจักรมีกําลังรวมตั้งแต 5 แรงมา หรือกําลังเทียบเทา
ตั้งแต 5 แรงมาขึ้นไป หรือใชคนงานตั้งแต 7 คน ขึ้นไป โดยจะใชเครือ่ งจักร หรือไมก็ตามสําหรับทําการผลิต ประกอบ บรรจุ
ซอม ซอมบํารุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลําเลียง เก็บรักษา หรือทําลายสิ่งหนึ่งสิ่งใดตามประเภท หรือชนิดของโรงงาน
ตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง
แตถาหากพิจารณาความหมายของโรงงานเชิงบริหารจัดการจะหมายถึง อาคารสถานที่ที่นําเอาปจจัยการผลิต (input)
ซึ่งอาจจะเปนวัตถุดิบ พลังงาน ทรัพยากรน้ํา คน เครื่องจักร อุปกรณ เขาไปผานกระบวนการแปรรูป (process) ทําใหเกิดผลผลิต
(output) ที่อยูในรูปของผลิตภัณฑ (product) และ/หรือบริการ (service) รวมทั้งกากของเสีย ของเสียที่เหลือออกมาจากการผลิต
ดังแสดงแผนภาพจําลองการผลิต ทางอุตสาหกรรมไดดงั ภาพที่ 1.3.1
มลพิษทางอากาศ
วัตถุดิบ
ทรัพยากร
เครื่องจักร
อุปกรณ
แรงงาน

มลพิษทางเสียง
กระบวนการผลิต
(Process)

น้ําเสีย

กากของเสีย

ผลผลิต
(Product & Service)
อุบัติเหตุ

ภาพที่ 13.1 แผนภาพจําลองการผลิตทางอุตสาหกรรม
ของเสีย (waste) หมายถึง ของเหลือใชจากกระบวนการผลิตทั้งที่อยูในรูปของกากของเสีย น้ําเสีย ผลิตภัณฑที่ไมได
คุณภาพ ในกระบวนการผลิตจะตองบริหารจัดการใหมีของเสียนอยสุดหรือไมมีเลย (zero waste & zero defective)
วิศวกรรมอุตสาหการ (industrial engineering) เปนสาขาหนึ่งของงานดานวิศวกรรม ที่เกิดขึ้นจากวิวัฒนาการของมนุษยกับ
เทคโนโลยี ที่เปลี่ยนแปลงตัง้ แตกระบวนการออกแบบผังกระบวนการผลิต การจัดการผลิตระหวางคนกับเครื่องจักรอุปกรณให
คุมคาทางดานเศรษฐศาสตร และปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน ซึ่งสอดคลองกับคํานิยามใน Encyclopedia of Americana ที่
ระบุคําวาวิศวกรรมอุตสาหการ คือการวิเคราะหอยางละเอียดถึงการทํางาน และคาใชจายทีเ่ กี่ยวของกับแรงงาน วัตถุดิบ
เครื่องจักร อุปกรณ เพื่อใหองคกรสามารถเพิ่มผลิตภาพ มีกําไรและประสิทธิภาพการทํางานสูงขึ้น

การเพิ่มผลิตภาพ (productivity) หมายถึง ความสามารถในการใชปจ จัยการผลิตใหคมุ คาและมีประสิทธิภาพเพื่อให
เกิดผลผลิตสูงสุด ดังแสดงตามสมการดังนี้
ประสิทธิภาพเพื่อใหเกิดผลผลิตสูงสุด ดังแสดงตามสมการดังนี้
ผลิตภาพ (productivity) = ผลผลิต (output) = PQCDSE
ปจจัยการผลิต (input)
4 M’S
ตารางที่ 13.1 ปจจัยผลผลิตที่เปลี่ยนแปลงที่ทําใหผลิตภาพเพิ่มขึ้น
ปจจัยผลผลิต
1. ปริมาณ (P)
2. คุณภาพ (Q)
3. ตนทุน (C)
4. การสงมอบ (D)
5. ความปลอดภัย (S)
6. สิ่งแวดลอม (E)

ตัวอยาง
ผลิตไดมากเต็มกําลังการผลิต ผลผลิตมาก
สินคาที่ผลิตมีคุณภาพมาตรฐาน จํานวนของเสียนอยที่สดุ
การควบคุมตนทุนการผลิตใหต่ําสุด ราคาตอหนวยต่ํา
สงมอบใหทันเวลา ลดการเก็บสินคา/วัสดุคงคลัง
ทํางานอยางปลอดภัย ไมเกิดอุบัติเหตุใหเปนตนเหตุของการสูญเสีย
มีการใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา เลือกใชเทคโนโลยีสะอาด

ตารางที่ 13.2 ปจจัยการผลิตที่เปลี่ยนแปลงทําใหผลิตภาพเพิ่มขึ้น
ปจจัยการผลิต
ตัวอยาง
1. เครื่องจักร (machine)
เลือกใชเครื่องจักรที่มีสมรรถภาพการทํางานสูง ทําเต็มกําลังการผลิต
2. วัตถุดิบ (material)
เลือกใชวัตถุดบิ ที่เหมาะสม ราคาไมแพง สูญเสียวัตถุดิบนอย
3. แรงงาน (man)
เลือกใชคนใหเหมาะกับงาน มีความรูและทักษะในการทํางาน
4. การจัดการ (management) มีการบริหารจัดการอยางถูกวิชาการ การจัดการสมัยใหมใหการผลิตมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
ทําเลที่ตั้ง (location) หมายถึง ทําเลที่ตั้งโรงงาน เปนปจจัยแรกๆ ที่จะตองพิจารณาเพื่อใหการผลิตในงานอุตสาหกรรมมีผลิต
ภาพสูงสุด การเลือกทําเลที่ตั้งมีผลตอความสําเร็จ หรือลมเหลวของธุรกิจ เนื่องจากมีผลกระทบตอตนทุน แรงงาน วัตถุดิบ การ
ขนสง รวมถึงการใหบริการหลังการขาย ผูบ ริหารจะเปนผูพิจารณาตัดสินใจเลือกทําเลที่ตั้งโรงงานจากปจจัยหลัก

การเลือกทําเลที่ตั้งโรงงาน
1. ปจจัยในการเลือกทําเลที่ตั้งโรงงาน
การเลือกทําเลที่ตั้งโรงงาน (site selection) จะตองคํานึงถึงปจจัยตางๆ ดังนี้
1.1 แหลงวัตถุดิบ เปนปจจัยที่สําคัญที่มีบทบาทตอการเลือกทําเลที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมบางประเภท ทีจ่ ําเปนตองอยูใกล
แหลงวัตถุดิบ เชน อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารที่ตองการวัตถุดิบที่สด เนาเสียงาย และลดการขนสง
1.2 ตลาด การเลือกทําเลที่ตั้งโรงงานจะตองพิจารณาวาลูกคาคือใคร อยูท ี่ไหน การตั้งโรงงานอุตสาหกรรมใหอยูใกลกับตลาด
จะเปนผลดีตอการลดคาใชจา ยในการขนสง ไมตองเสียเงินสรางคลังสินคาใหญโต สามารถปรับปรุงแกไขไดทันทวงทีเมื่อ
ไดรับคําตําหนิจากลูกคา
1.3 แรงงานและคาจาง อุตสาหกรรมที่ตองใชแรงงานจํานวนมากทําเลที่ตั้งควรเลือกในบริเวณที่มีแรงงานจํานวนมาก การ
คมนาคมขนสงสะดวก หรืออาจจะชดเชยใหสรางหอพักเปนที่พักอาศัย
1.4 สาธารณูปโภค น้ํา ไฟฟา ประปา โทรศัพท อื่นๆ
1.5 การจราจรขนสง เลือกทําเลที่ไมเหมาะสมจะมีคาใชจา ยเกิดขึ้นสูง พิจารณาการขนสงทาบบก ทางน้ํา ทางอากาศ และปญหา
การจราจร
1.6 สิ่งแวดลอม ในกรณีที่โรงงานอุตสาหกรรมจะตองมีปญ
 หามลพิษเกิดขึ้นดวยไมวาจะเปนน้ําเสีย อากาศเสีย กากของเสีย
จะตองคํานึงถึงแหลงรองรับมลพิษในบริเวณดังกลาววาสามารถรับไดหรือไม
1.7 กรรมสิทธิ์ท่ดี ิน การประกอบอุตสาหกรรมกรรมสิทธิ์ที่ดินเปนสิ่งจําเปน นอกจากจะเปนหลักฐานแสดงถึงความมั่นคงของ
การดําเนินธุรกิจแลว ยังสามารถนําไปเปนหลักทรัพยเพื่อทําธุรกรรมกับธนาคารอีกดวย
1.8 กฎหมายทีเ่ กี่ยวของ อาทิเชน กฎหมายผังเมืองที่จะกําหนดลักษณะการทําประโยชนของที่ดินไว เชน พืน้ ที่สีเขียวสําหรับ
พื้นที่ทางเกษตรกรรม พื้นที่สีแดงเปนพื้นทีพ่ าณิชยกรรมหนาแนนพืน้ ที่สีมวงเปนพืน้ ที่อุตสาหกรรม เปนตน และเขตสงเสริม
การลงทุน
การประเมินคัดเลือกทําเลทีต่ ั้งโรงงานอุตสาหกรรม 2 วิธี คือ วิธีการใหคะแนน (rating) และวิธีการเปรียบเทียบคาใชจาย
(cost comparison)
ตารางที่ 13.3 การเปรียบเทียบประเมินคัดเลือกทําเลที่ตั้งโรงงานโดยวิธีการใหคะแนน
ปจจัยทีน่ ํามาพิจารณา
คะแนนเต็ม
ทําเล ก.
ทําเล ข.
ทําเล ค.
1.ใกลแหลงวัตถุดิบ
10
10
9
8
2.ใกลตลาด
10
9
7
9
3. หาแรงงานงาย
10
9
8
10
4. การขนสงสะดวก
10
7
8
9
5. สาธารณูปโภค
10
7
7
6
6. แหลงธรรมชาติรองรับมลพิษได 10
8
9
8
7. ที่ดินราคาถูก มีกรรมสิทธิ์
10
9
9
10

8. หางจากกรุงเทพ
9. ไมขัดตอกฎหมาย
10. คาใชจายในการพัฒนาต่าํ
10 รายการประเมิน

10
10
10
100

7
10
9
85

8
10
8
83

9
10
7
86

ตารางที่ 13.4 การประเมินคัดเลือกทําเลที่ตั้งโดยวิธีการเปรียบเทียบคาใชจาย
(หนวยเปนบาท)
ทําเล ค.

ประเภทคาใชจายที่เกิดขึ้น
ทําเล ก.
ทําเล ข.
คาใชจายในการลงทุนครั้งแรก
1. คาที่ดินพรอมการพัฒนาที่ดิน
5,000,000
8,000,000
10,000,000
2. คากอสรางอาคารโรงงาน
4,200,000
4,200,000
4,200,000
3. คาทําถนนรั้ว ระบบไฟฟา โทรศัพท
2,500,000
2,200,000
2,000,000
4. คาเครื่องจักร อุปกรณ
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5. คาอาคารสํานักงาน บานพัก (ถามี)
2,500,000
2,000,000
1,500,000
6. คาระบบน้ําใช (Water Treatment)
1,250,000
800,000
500,000
7. คาใชจาย คาธรรมเนียมในการขออนุญาต
500,000
500,000
500,000
20,950,000
22,700,000
23,200,000
รวม
คาใชจายแปรผันตามการผลิตรายป
1. คาวัตถุดิบ
1,000,000
1,000,000
1,000,000
2. คาแรง
800,000
850,000
900,000
3. คาขนสง
500,000
400,000
300,000
4. คาสาธารณูปโภค (น้ํา ไฟ โทรศัพท)
50,000
50,000,
50,000
5. คาใชจายอืน่ ๆ
50,000
50,000
50,000
2,400,000
2,350,000
2,300,000
รวม
รวมทั้งสิ้น
23,250,000
25,000,000
26,000,000
จากตารางที่ 13.4 เปรียบเทียบคาใชจาย พบวาทําเล ก. จะมีคาใชจายคงที่ สําหรับการลงทุนครั้งแรกต่ําสุด สวนทําเล ค. จะมี
คาใชจายผันแปรรายเดือนนอยที่สุด เพื่อใหการพิจารณาตัดสินใจเลือกทําเลที่ตั้งโรงงานถูกตองจําเปนตองหาคาใชจายออกมา
เปนมูลคาปจจุบัน (present value) ภายใตสมมติฐานอายุการใชงาน 15 ปในอัตราดอกเบี้ย 10% แลวเปดจากตารางดอกเบี้ยหาคา
present worth factor for annuities (SPWF)

สรุปไดดังนี้
ทําเล ก.

ทําเล ข.

ทําเล ค.

2,400,000
2,350,000
2,300,000
คาใชจายรายป
SPWF
7.6061
7.6061
7.6061
มูลคาปจจุบัน
18,254,640
17,874,335
17,494,030
คาใชจายคงทีล่ งทุนครั้งแรก
20,950,000
22,700,000
23,200,000
มูลคาปจจุบันทั้งหมด
39,204,640
40,574,335
40,694,030
จะเห็นไดวาผลการเปรียบเทียบคาใชจายตลอดโครงการ ปรากฏวาทําเล ก. มีคาใชจายต่ําสุด จึงควรเลือกทําเลที่ตั้ง
โรงงาน ที่ทําเล ก. อยางไรก็ตามวิธีนี้มีขอจํากัดที่ไมสามารถนําองคประกอบอื่น ๆ ทีไ่ มสามารถวัดเปนตัวเงินมารวมพิจารณา
ได เชน แหลงธรรมชาติรองรับมลพิษ กฎหมายที่เกี่ยวของ ดังนั้นหากสามารถพิจารณาไดทั้ง 2 วิธีจะทําใหการเลือกทําเลที่ตั้ง
โรงงานสมบูรณยิ่งขึ้น
กิจกรรม 13.1.2
ปจจัยในการเลือกทําเลที่ตั้งโรงงาน ประกอบดวยอะไรบาง
แนวตอบกิจกรรม 13.1.2
การเลือกทําเลที่ตั้งโรงงานตองคํานึงถึงปจจัยดังนี้
1. แหลงวัตถุดบิ
2. ตลาด
3. แรงงานและคาจาง
4. สาธารณูปโภค
5. การจราจรขนสง
6. สิ่งแวดลอม
7. กรรมสิทธิ์ที่ดิน
8. กฎหมายทีเ่ กี่ยวของ

การวางผังโรงงานและแผนภูมิการไหลของวัสดุ
การวางผังโรงงานแบงออกเปน 4 ประเภท ใหญๆ ดวยกันคือ
1.1 การวางผังโรงงานตามชนิดของผลิตภัณฑ (product layout) เปนการวางผังการผลิตตั้งแตตนจนเสร็จสิ้น
กระบวนการเหมาะสําหรับผลิตสินคาประเภทเดียวกัน หรือนอยชนิด แตละชนิดผลิตเปนจํานวนมาก
การวางผังโรงงานแบบนี้ เครื่องจักร อุปกรณที่นํามาใชในกรรมวิธีการผลิตจะจัดวางตามลําดับขั้นตอนการผลิต โดยปอน
วัตถุดิบเขาดานหนึ่งผานกระบวนการผลิตจนแลวเสร็จเปนผลิตภัณฑออกมาอยางตอเนื่องอีกดานหนึ่ง ดังแสดงในภาพที่ 13.2
เชน โรงงานประกอบวิทยุ โทรทัศน แปรรูปอาหาร กระดาษ ปูนซิเมนต เปนตน

แผนกสินคาชนิด ก.

วัตถุดิบ
(Raw Material)

แผนกสินคาชนิด ข.

แผนกสินคาชนิด ค.

ผลิตภัณฑ ก.

ผลิตภัณฑ ข.

ผลิตภัณฑ ค.

ภาพที่ 13.2 การวางผังโรงงานตามชนิดของผลิตภัณฑ

ขอดีของการวางผังโรงงานแบบนี้ คือคาใชจายดานการขนถายวัสดุต่ําเหมาะสําหรับรายการผลิตที่มีจํานวนมาก ใชเวลาในการ
ผลิตนอยเนื่องจากการ ประหยัดเวลา ปรับตั้งเครื่องจักรมีงานคางในกระบวนการผลิตนอย ทําใหใชพื้นที่โรงงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพการวางแผนและควบคุมการผลิตงาย แตมขี อเสียที่ตองมีการลงทุนดานเครื่องจักรอุปกรณสูง สายการผลิตแบบนี้
มีความยืดหยุน ในการผลิตนอยหากเกิดเหตุขัดของตอเครื่องจักร จะทําใหสายการผลิตตองหยุดทั้งหมด

.2 การวางผังโรงงานตามกระบวนการผลิต (process layout) เปนการจัดเครื่องจักร อุปกรณที่ใชในการผลิต บรรจุ ตรวจสอบ
อยูกับที่ การไหลของวัตถุดบิ ในกระบวนการผลิตเปนฝายเขาหาเครื่องจักรอุปกรณนั้นๆ รายละเอียดดังแสดงในภาพที่ 13.3 ผัง
กระบวนการผลิตแบบนี้เหมาะสําหรับผลิตสินคาที่ไมตอเนื่อง (intermitten process) การผลิตจํานวนไมมาก ขนาดของ
ผลิตภัณฑไมคงที่แนนอน แตสามารถผลิตสินคาไดหลายชนิดหลายขนาด ทั้งนี้ขึ้นอยูก ับขีดความสามารถของเครื่องจักรที่มีอยู
มีความยืดหยุน สูง ทําใหการลงทุนดานเครื่องจักร อุปกรณไมมาก การวางแผนและการควบคุมการผลิตทําไดยากเนื่องจากการ
ใชเครื่องจักรอุปกรณรวมกัน ตองจัดลําดับความสําคัญ กอน-หลัง การจัดสมดุลในสายการผลิตทําไดยาก ทําใหมชี ิ้นงานรอคอย
ในกระบวนการผลิตมาก

1.3 การวางผังโรงงานแบบตําแหนงงานคงที่ (fixed position layout) การจัดวางผังโรงงานแบบนีจ้ ะยึดเอาสวนประกอบหลัก
ของงานเปนหลักซึ่งมักจะมีขนาดใหญอยูก ับที่แลวเคลื่อนยาย สวนประกอบเครื่องจักร อุปกรณ แรงงาน พรอมวัสดุอุปกรณเขา
ไปหาสวนประกอบหลักเพือ่ ทําการผลิต เชน โรงงานซอมสรางเครื่องบิน อูตอเรือ สะพานหรือโครงสรางขนาดใหญที่
เคลื่อนยายลําบากจําเปนตองเคลื่อนยายการผลิตอื่นเขาไปแทน การวางผังแบบนี้เหมาะสําหรับการผลิตที่มีขนาดใหญ จํานวน
การผลิตไมมาก มักมีลักษณะเฉพาะ
ตามความตองการของลูกคา รายละเอียดดังแสดงในภาพที่ 13.4

1.4 การวางผังโรงงานแบบผสม (hybrid layout) เปนการวางผังโรงงานแบบผสมผสานระหวางการวางผังแบบผลิตภัณฑและ
แบบกระบวนการผลิตใหเหมาะสมกับการผลิตและดําเนินงานเพื่อใหมกี ารใชพื้นทีใ่ หเกิดประโยชนสูงสุด ตัวอยางของการวาง
ผังโรงงานแบบผสมนี้ เชน ผังการผลิตแบบรังผึ้ง (cellular layout) ระบบการผลิตแบบยืดหยุน (flexible manufacturing system:
FMS) และการจัดสายการผลิตแบบผสม (mixed-model assembly line) เปนตน

2. แผนภูมิการไหลของวัสดุ (flow of material)
การวิเคราะหการไหลของวัสดุเปนหัวใจทีส่ ําคัญของการวางผังโรงงานเพื่อใหทราบถึงเสนทางการเคลื่อนที่ของวัสดุ
ระยะทาง ระยะเวลาในการดําเนินงานในแตละขั้นตอน โดยแสดงเปนภาพเชิงเสนเขียนเปนแผนภูมิ (flow diagram) ที่
มาตรฐานสากลยอมรับกันทัว่ ไป ดังแสดงในตารางที่ 13.5

2.1 ขั้นตอนในการสรางแผนภูมิ
1) เลือกชิ้นสวนที่สําคัญ/ชิ้นสวนหลัก (major component) ของงานนั้นๆ มาเขียนแผนภูมิขั้นตอนการผลิตกอน
โดยทั่วไปจะถือวาชิ้นสวนทีม่ ีขั้นตอนการทํางานมากที่สดุ เปนชิ้นสวนหลักของการทําแผนภูมิ
2) เขียนรายการปฏิบัติงาน (operation) การตรวจสอบ (inspection) การขนสง (transportation) ที่เกิดขึ้นกับชิ้นสวนนั้น
ตามลําดับขั้นตอนกอนหลัง พรอมทั้งคําอธิบายในแตละขั้นตอนอยางสั้นกะทัดรัดแตไดความสมบูรณ
3) เริ่มจากปลายของหัวลูกศร เขียนเสนตรงในแนวดิ่งลงมาเพื่อแสดงถึงขั้นตอนการทํางานที่ตอเนื่องกัน และหัวลูกศร
ในแนวระดับที่แสดงถึงปจจัยการผลิตที่นาํ เขาไปแตละขั้นตอนการทํางานพรอมขอความคําบรรยายสั้นๆ ซึ่งสวนใหญจะเปน
วัสดุที่ซื้อมาใชในกระบวนการผลิตโดยตรงไมผานกรรมวิธีการผลิตใดๆ

2.2 รูปแบบในการไหลของวัสดุ การไหลของวัสดุขึ้นอยูกับองคประกอบของวัสดุ วิธีการขนถายวัสดุ กระบวนการผลิต
พื้นที่อาคารโรงงาน บุคลากร ดังนั้นรูปแบบการไหลของวัสดุสามารถแบงออกไดดังนี้
1) การไหลแบบเสนตรง ดังแสดงในภาพที่ 13.5 เปนการไหลของวัสดุงายๆ ตามขัน้ ตอนการผลิต พื้นที่อาคาร
โรงงานจะตองมีความยาวเพียงพอ ดานขางของอาคารทั้ง 2 ดานอาจจะออกแบบเปนสํานักงานหรือหนวยงานสนับสนุน เชน
แผนกซอมบํารุง แผนกออกแบบ เปนตน

2) การไหลแบบตัวเอส หรือซิกแซก ดังแสดงในภาพที่ 13.6 เหมาะสําหรับกระบวนการผลิตที่ยาวมากและมีพนื้ ที่
โรงงานที่สั้นกวา มีการปอนเขาของวัตถุดบิ และการไหลออกของผลิตภัณฑคนละดานของอาคารโรงงาน

3) การไหลแบบตัว ยู ดังแสดงในภาพที่ 13.7 เหมาะสําหรับกระบวนการผลิตที่ยาวมาก แตมีพนื้ ที่โรงงานที่สั้นกวา มีการ
ปอนวัตถุดิบและการไหลออกของผลิตภัณฑดานเดียวกัน

ผลิตภัณฑ

วัตถุดิบ
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4) การไหลแบบวงกลม ดังแสดงในภาพที่ 13.8 เหมาะสําหรับกระบวนการผลิตทีม่ ีความยาวมาก อาคารโรงงานที่มี
ลักษณะทรงจัตุรัส วัสดุและสินคาเขา – ออก จุดเดียวกัน เชน แผนกรับ-สงสินคาและวัตถุดิบอยู ณ จุดเดียวกัน
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5) การไหลแบบไมเปนรูปแบบ ดังแสดงในภาพที่ 13.9 เหมาะสําหรับอาคารโรงงานที่มีขอจํากัดเรื่องพื้นที่และจุดติดตั้ง
เครื่องจักรขนาดใหญ สิ่งอํานวยความสะดวกที่ตดิ ตั้งถาวรอยูกอนแลว จําเปนตองจัดสายการผลิตใหเขากับสิ่งที่มอี ยู
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ผลิตภัณฑ

สรุป การออกแบบสายการผลิตโดยพิจารณาจากรูปแบบการไหลของวัสดุจะตองพิจารณาใหเหมาะสมกับลักษณะ
ขนาดของอาคารโรงงาน พื้นที่ใชสอยตองคํานึงถึงระยะทางการเคลื่อนยายและเวลาที่ใชใหสั้นหรือนอยที่สุด โดยไมกระทบ
ตอการผลิต การเก็บกองวัสดุ และมีพนื้ ทีท่ ํางานที่เพียงพอ ไมแออัด ปลอดภัยตอการทํางาน ปกติจะตองไมนอ ยกวา 3 ตาราง
เมตรตอคนงานหนึ่งคน โดยการคํานวณพื้นที่ใหนับรวมพื้นที่ที่วางโตะปฏิบัติงาน เครื่องจักร ผลิตภัณฑหรือวัสดุที่เคลื่อนไป
ตามกระบวนการผลิตดวย*

*กฎบังคับฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535

กิจกรรม 13.1.3
1. การวางผังโรงงานแบงเปนกี่ประเภทอะไรบาง
2. กรณีที่กระบวนการผลิตมีความยาวมาก และอาคารโรงงานมีลักษณะทรงจัตุรัส ควรจัดแผนภูมิการไหลของวัสดุ
รูปแบบใด
แนวตอบกิจกรรม 13.1.3
1. การวางผังโรงงานมี 4 ประเภทคือ
1) การวางผังโรงงานตามชนิดของผลิตภัณฑ
2) การวางผังโรงงานตามกระบวนการผลิต
3) การวางผังโรงงานแบบตําแหนงงานคงที่
4) การวางผังโรงงานแบบผสม
2. การไหลแบบวงกลม

การวางแผนและควบคุมการผลิต
1. แนวคิดของการวางแผนและควบคุมการผลิต
การวางแผนและควบคุมการผลิต (production planning & control) เปนเครื่องมือหนึ่งที่นํามาใชในการบริหารจัดการ เพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดจากทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด และใหเปนที่พึงพอใจของลูกคา
2. การพยากรณการผลิต (production forecasting)
การพยากรณเปนวิธีทางสถิติเชิงคุณภาพและปริมาณ เพือ่ คาดคะเนอุปสงคของสินคา (demand) และบริการในอนาคต เพื่อนําคา
พยากรณที่ไดมาใชประโยชนในการตัดสินใจวางแผนการผลิตในระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว
การพยากรณสามารถแบงประเภทไดดังนี้
1) ประเภทของการพยากรณตามชวงเวลาหรือฤดูกาลที่การพยากรณครอบคลุม แบงออกเปน การพยากรณระยะสั้น ชวงเวลา
ไมเกิน 3 เดือน หรือรายไตรมาส เชน ระดับอุปสงคของสินคาประเภทแฟชั่น เสื้อผา รองเทา กระเปาสตรี เปนตน การพยากรณ
ระยะปานกลาง ในชวงเวลา 3 เดือน ถึง 1 ป เพื่อนําคาการพยากรณมาใชในการวางแผนการผลิตหลักเพื่อจัดหาทรัพยากร
เครื่องจักร อุปกรณ บุคลากร วัตถุดิบ ระยะเวลาที่นิยมพยากรณกนั มากที่สุดคือ 1 ป เพราะเปนหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชีพอดี
และการพยากรณระยะยาว โดยปกติจะใชเวลามากกวา 2 ป เพื่อใชเปนขอมูลในการวางแผนกลยุทธ (strategic plan) การ
วางแผนกําลังการผลิต การเลือกทําเลที่ตั้งโรงงานและสิ่งอํานวยความสะดวกสาธารณูปโภค
2) ประเภทของการพยากรณแบงตามวิธีที่ใชในการพยากรณ แบงออกเปนการพยากรณเชิงคุณภาพ (qualitative forecasting) ที่
อาศัยความรูสกึ ประสบการณที่ผานมาประกอบการตัดสินใจของฝายบริหาร และการพยากรณเชิงปริมาณ (quantitative
forecasting) ที่อาศัยขอมูลทางสถิติ การวิจัยตลาด (marketing research) ผลของการพยากรณจะมีความนาเชื่อถือมากกวาการ
พยากรณเชิงคุณภาพ

3) การพยากรณอยางงาย (naive focasting) เปนการพยากรณยอดขายในอนาคตจะเทากับยอดขายในปจจุบัน เชน เดือน
มกราคม ขายได 500 หนวย เดือนกุมภาพันธ ก็ควรจะขายได 500 หนวย เชนกัน ไตรมาสแรกขายได 2,000 ชิ้น ไตรมาสที่ 2 ก็
นาจะขายได 2,000 ชิ้นเชนกัน หรืออาจจะหาจากคาเฉลี่ยเคลื่อนตัว (moving average) โดยการนําขอมูลยอดขายที่ผา นมา
ชวงเวลาหนึ่งมาเฉลี่ยเปนคาเฉลี่ยในชวงเวลาถัดไป
กิจกรรม 13.2.1
1. จงอธิบายความจําเปนของการวางแผนและควบคุมการผลิต
2. การพยากรณเชิงคุณภาพและการพยากรณเชิงปริมาณอาศัยสิ่งใดในการพยากรณ
แนวตอบกิจกรรม 13.2.1
1. การวางแผนและควบคุมการผลิตมีความจําเปนดังตอไปนี้
1) เพื่อใหการดําเนินงานของแตละหนวยงานมีความตอเนื่องและประสานงานกันไดเปนอยางดี
2) เพื่อใหการผลิตไดผลผลิตตรงตามตองการ และ/หรือมีการเปลี่ยนแปลงเล็กนอยยอมรับได
3) เพื่อเปลี่ยนคาจากการพยากรณยอดขายหรือไมสั่งซื้อใหอยูใ นรูปของแผนงานผลิตอยางมีประสิทธิภาพ
4) เพื่อตองการลดตนทุนการผลิตโดยพิจารณาจากการจัดตารางเวลาการผลิตของแตละกิจกรรมเพื่อใหแรงงานและ
เครื่องจักรใชงานไดประโยชนสูงสุด การดําเนินงานเปนไปอยางมีมาตรฐาน ลดการสูญเสียจากการดําเนินงาน
5) เพื่อใหมวี ัสดุ ชิ้นสวนประกอบตางๆ ที่จําเปนมีใชในเวลาที่ตองการอยางเพียงพอและเหมาะสม
6) เพื่อลดเวลาของงานระหวางการผลิตใหเหลือนอยที่สุด
7) เพื่อลดความจําเปนที่จะตองติดตามงานและแกปญหาเฉพาะหนาใหนอยลง
8) เพื่อใหทราบขอมูลสถานภาพการผลิตในแตละขั้นตอน สามารถนํามาใชในการวางแผนเปลีย่ นแปลงทรัพยากรที่
ใชไดทันทวงทีกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
2. การพยากรณเชิงคุณภาพ (qualitative forecasting) อาศัยความรูสึก ประสบการณทผี่ านมาประกอบการตัดสินใจ การ
พยากรณเชิงปริมาณ (quantitative forecasting) อาศัยขอมูลทางสถิติ การวิจัยตลาด

การวางแผนกําลังการผลิตและการวางแผนการผลิตรวม

กิจกรรม 13.2.2
1. การกําหนดระดับกําลังการผลิตมีอยูกี่ระดับ อะไรบาง
2. จงใหความหมายของคําวา “การวางแผนการผลิตรวม”
แนวตอบกิจกรรม 13.2.2
1. การกําหนดระดับกําลังการผลิตมีอยู 3 ระดับ คือ
1) การกําหนดกําลังการผลิตในระดับอุปสงคสูงสุดใหมากพอที่จะรองรับอุปสงคในชวงที่ขายดีที่สุด
2) การกําหนดกําลังการผลิตในระดับอุปสงคเฉลี่ย โดยการนําคาพยากรณอุปสงคตลอดทั้งปมาเฉลี่ยเปนคากําลังการ
ผลิต
3) การกําหนดกําลังการผลิตในระดับอุปสงคต่ําสุด สําหรับอุตสาหกรรมที่มีทรัพยากรกําลังคน เครื่องจักร เงินทุน
อันจํากัด สามารถรองรับอุปสงคในชวงนอยสุดได

2. การวางแผนการผลิตรวม หมายถึง การวางแผนรวมกันทั้งระบบตั้งแตจัดซื้อ กําลังการผลิต แรงงาน สินคาคงคลัง
และแผนอืน่ ๆ ที่มีความสัมพันธเกี่ยวเนื่องเกื้อหนุนกันเพือ่ ใหการดําเนินงานมุงสูเปาหมายรวมทีต่ อ งการในภาคอุตสาหกรรม
การผลิต อาจจะเรียกสั้นๆ วา แผนการผลิต (production plan)

การบริหารพัสดุคงคลัง
1. ความสําคัญของการบริหารพัสดุคงคลัง
ในกระบวนการผลิตปจจัยการผลิตที่มีความสําคัญอยางยิ่งตัวหนึ่งก็คอื วัตถุดิบ ชิ้นสวนและวัสดุตางๆ ที่เตรียมพรอม
สําหรับการผลิตหรือจัดสงใหลูกคา หรือทีเ่ รียกวาพัสดุคงคลัง ซึ่งตองเตรียมพรอมทั้งดานคุณภาพและปริมาณเพือ่ รองรับ
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑที่ลูกคาตองการภายในระยะเวลาที่กําหนด
พัสดุคงคลัง (inventory) จัดเปนสินทรัพยหมุนเวียนชนิดหนึ่ง ซึ่งองคการตองมีไวเพื่อจัดจําหนายหรือผลิตสินคาภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด พัสดุคงคลัง ประกอบดวย
1.1 วัตถุดิบ (raw material) คือ สิ่งของหรือชิ้นสวนที่ซื้อมาเพื่อใชในการผลิต เชน เหล็ก เม็ดพลาสติก สารเคมี บรรจุภัณฑ
ตาง ๆ ฯลฯ
1.2 วัสดุในงานระหวางทํา (work-in-process) คือ ชิ้นงานที่อยูในขั้นตอนการผลิตหรือรอคอยที่จะผลิตในขั้นตอน
ตอไปใหเปนสินคาสําเร็จรูป
1.3 วัสดุซอมบํารุง (maintenance/repair/operating supplies) คือ ชิ้นสวนหรืออะไหลเครื่องจักรที่สํารองไวเผื่อเปลี่ยน
เมื่อชิ้นสวนเดิมเสียทันทีทันใดหรือหมดอายุใชงานของชิ้นสวนนัน้ ๆ
1.4 สินคาสําเร็จรูป (finished goods) คือ สินคาที่ผานทุกกระบวนการผลิตอยางครบถวนพรอมที่จะนําไปขายหรือสง
มอบใหกับลูกคาได
2. วัตถุประสงคของการบริหารพัสดุคงคลัง
การบริหารพัสดุคงคลังมีจุดมุงหมายหลักอยู 2 ประการใหญคือ
2.1 เพื่อใหมีลงทุนในพัสดุคงคลังต่ําที่สุดเทาที่จะทําได เพื่อทําใหตน ทุนการผลิตต่ําลงดวย
2.2 เพื่อสรางความมั่นใจในการบริการลูกคาในปริมาณที่เพียงพอและทันตอความตองการของลูกคาเสมอ เพื่อสราง
และรักษาระดับของสวนแบงตลาดไว
3. หนาที่ของพัสดุคงคลัง
พัสดุคงคลังมีบทบาทหนาที่สําคัญตางๆ ในองคการธุรกิจดังตอไปนี้
3.1 ตอบสนองความตองการของลูกคาที่ประมาณการไวในแตละชวงเวลา ทั้งในและนอกฤดูกาลโดยการเก็บ
ของคงคลังไวในคลังชิ้นสวน อุปกรณ หรือสินคา
3.2 รักษาสายการผลิตใหมีอัตราคงที่สม่ําเสมอ เพื่อรักษาระดับการวาจางแรงงาน การเดินเครื่องจักร ฯลฯ ให
สม่ําเสมอได สินคาที่ขายไมหมดในชวงขายไมดี ก็จะเก็บไวขายตอนชวงขายดีซึ่งสายการผลิตอาจจะผลิตไมทัน
3.3 ทําใหธรุ กิจไดสวนลดจากปริมาณการจัดซื้อครั้งละมากๆ เกินกวาที่จะใชหมดภายในคราวเดียว
จากคาขนสงและดําเนินการในแตละครั้ง
3.4 ปองกันการเปลี่ยนแปลงราคาเมื่อวัตถุดิบขาดตลาด และผลกระทบจากเงินเฟอ เมื่อสินคาในทองตลาดมีราคาสูงขึ้น

3.5 ปองกันวัตถุดิบขาดมือดวย การเก็บจํานวนเผื่อเพื่อความปลอดภัย (safety stock) เมื่อวัสดุที่สั่งเกิดสงมาลาชาหรือ
บังเอิญไดคําสั่งเพิ่มขึ้นกะทันหัน
3.6 ทําใหกระบวนการผลิตสามารถดําเนินการตอเนื่องอยางราบรื่น ไมมีการหยุดชะงักเพราะวัตถุดิบขาดมือจนเกิด
ความเสียหายแตกระบวนการผลิต เชน คนงานวางงาน เครื่องจักรไมไดทํางาน ผลิตไมทันคําสั่งซื้อของลูกคาจนเปนเหตุให
ลูกคายกเลิกคําสั่งซื้อหรือถูกปรับ
4. ตนทุนของพัสดุคงคลัง
พัสดุคงคลังเปนทรัพยสินหมุนเวียนที่จําเปนตอการผลิต ปริมาณพัสดุคงคลังมีผลตอตนทุนการผลิต ตนทุนหรือ
คาใชจายที่เกี่ยวของกับพัสดุคงคลังมีดังตอไปนี้
4.1 คาใชจายในการสั่งซื้อ (ordering cost) เปนคาใชจา ยที่ตองจายที่เกิดขึ้นเพื่อใหไดมาซึ่งพัสดุคงคลังตามจํานวน
และชวงเวลาที่ตองการ ซึ่งจะแปรตามจํานวนครั้งการสัง่ ซื้อ แตไมแปรตามปริมาณพัสดุคงคลัง เพราะสั่งซื้อของมากเทาใดก็
ตามในแตละครั้ง คาใชจายในการสั่งซื้อก็ยงั คงที่ แตถายิ่งสั่งซื้อบอยครั้ง คาใชจายในการสั่งซื้อจะยิ่งสูงขึ้นคาใชจายในสวนนี้
ไดแก คาเอกสารใบสั่งซื้อ คาจางพนักงานจัดซื้อ คาโทรศัพทติดตอ คาขนสงสินคา คาใชจายในการชําระเงิน ฯลฯ
4.2 คาใชจายในการเก็บรักษา (carrying cost) เปนคาใชจายที่เกิดขึ้นเมื่อไดรับมอบพัสดุคงคลังไวเรียบรอยแลว การ
รักษาใหพัสดุคงคลังนั้นอยูในสภาพที่ใชงานได ในชวงเวลาที่ตองการ ซึ่งจะแปรตามปริมาณของพัสดุคงคลังที่ถือไว และ
ระยะเวลาที่จดั เก็บพัสดุคงคลังนั้นไวคาใชจา ยในการเก็บรักษา ไดแก ตนทุนเงินทุนทีจ่ มอยูกับสินคาคงคลังเปนคาดอกเบี้ยจาย
ถาเงินทุนนั้นมาจากการกูย มื และ/หรือเปนคาเสียโอกาสถาเงินทุนนัน้ เปนสวนของเจาของธุรกิจ คาคลังสินคา คาไฟฟาเพื่อ
รักษาอุณหภูมแิ ละแสงสวาง คาใชจายของสินคาที่ชํารุดเสียหายหรือหมดอายุหรือเสือ่ มสภาพจากการเก็บนานเกินไป คาภาษี
และการประกันภัย คาจางยามและพนักงานประจําคลังสินคา เปนตน
4.3 คาใชจายเนื่องจากสินคาขาดแคลน (shortage cost หรือ stock out cost) เปนคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการมีพัสดุคง
คลังไมเพียงพอตอการผลิตหรือการจัดจําหนาย ทําใหลกู คายกเลิกคําสั่งซื้อขาดรายไดที่ควรได กิจการเสียชื่อเสียง (good will)
กระบวนการผลิตหยุดชะงักเกิดจากการวางงานของเครื่องจักรและคนงาน ฯลฯ คาใชจา ยนี้จะแปรผกผันกับปริมาณสินคาคง
คลังที่ถือไว กลาวคือ ถาถือพัสดุคงคลังไวมากจะไมเกิดการขาดแคลน แตถาถือสินคาคงคลังไวนอยก็อาจเกิดการขาดแคลนได
มากกวา และคาใชจายเนื่องจากสินคาขาดแคลนนี้ขึ้นอยูกบั ปริมาณการขาดแคลนรวมทั้งระยะเวลาทีเ่ กิดการขาดแคลนนี้ดวย
4.4 คาใชจายในการตั้งเครื่องจักรใหม (setup cost) เปนคาใชจายทีเ่ กิดขึน้ จากการที่ตองปรับแตงเครื่องจักรเปลี่ยนการ
ทํางานหนึ่งไปยังอีกการทํางานหนึ่งซึ่งจะทําใหเกิดการวางงานชั่วคราว วัสดุคงคลังจะถูกทิ้งใหรอในกระบวนการผลิตที่จะตั้ง
ใหม คาใชจายในการติดตั้งใหมนี้จะมีลักษณะเปนตนทุนคงที่ซึ่งจะไมขนึ้ กับปริมาณการผลิตแตขึ้นกับขนาดของล็อท (lot) การ
ผลิต ถาผลิตเปน lot ใหญ มีการติดตั้งเครื่องใหมนานทีครั้ง คาใชจายในการตั้งเครื่องใหมก็ต่ํา ถาผลิตเปน lot เล็ก มีการติดตั้ง
เครื่องใหมบอยครั้ง คาใชจายในการติดตั้งเครื่องใหมก็จะสูง
ในบรรดาคาใชจายเกี่ยวกับพัสดุคงคลังตางๆ เหลานี้ คาใชจายในการเก็บรักษาจะสูงขึ้นถามีระดับพัสดุคงคลังสูง และ
จะต่ําลงถามีระดับของพัสดุคงคลังต่ํา แตสําหรับคาใชจา ยในการสั่งซื้อ คาใชจายเนือ่ งจากสินคาขาดแคลน และคาใชจายในการ
ติดตั้งเครื่องจักรใหม จะมีลกั ษณะตรงกันขาม กลาวคือ จะสูงขึ้นถามีระดับของพัสดุคงคลังต่ําและจะต่ําลงถามีระดับพัสดุคง

คลังสูงขึ้น ดังนั้นตนทุนเกีย่ วกับสินคาคงคลังที่ต่ําสุดจะอยูในระดับทีค่ าใชจายทุกตัวรวมกันแลวต่ําสุด หรือที่เรียกวา ปริมาณ
การสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุด (economic order quantity: EOQ)
5. ระบบควบคุมพัสดุคงคลัง
ภาระงานอันหนักประการหนึ่งของการบริหารของคงคลัง คือ การลงบัญชีและตรวจนับพัสดุ คงคลังเปน
สิ่งจําเปน เพราะแตละธุรกิจจะมีพัสดุคงคลังหลากหลายชนิด แตละชนิดอาจมีความหลากหลาย เชน น็อต สกูร ขนาดตางๆ ไม
สีตางๆ ซึ่งทําใหการตรวจนับพัสดุคงคลังตองใชพนักงานจํานวนมากเพื่อใหไดจํานวนที่ถูกตองแมนยําภายใตระยะเวลาที่
กําหนด เพื่อทีจ่ ะไดทราบวาพัสดุคงคลังตัวใดเริ่มขาดมือตองซื้อมาเพิ่ม และควรซื้อเปนจํานวนเทาใดจึงพอใชและไมมากไม
นอยเกินควร ระบบการควบคุมพัสดุคงคลังที่มีอยู 3 วิธี คือ
5.1 ระบบของพัสดุคงคลังอยางตอเนื่อง (continuous inventory system และ perpetual system) เปนระบบพัสดุคงคลังที่
มีวิธีการลงบัญชีทุกครั้งที่มีการรับและจายของ ทําใหบญ
ั ชีแสดงยอดคงเหลือที่แทจริงของสินคาอยูเสมอ ซึ่งจําเปนอยางยิ่งใน
การควบคุมพัสดุคงคลังรายการที่สําคัญ แตระบบนี้เปนวิธีที่มีคาใชจายสูงมากในดานงานเอกสาร และตองใชพนักงานจํานวน
มากจึงดูแลการรับจายไดทวั่ ถึง ในปจจุบนั การนําเอาคอมพิวเตอรเขามาประยุกตใชกบั งานพัสดุคงคลัง สามารถชวยแกไข
ปญหาในเรื่องนี้ไดดว ยการใช bar code หรือ universal product code (UPC) ปดบนสินคาหรือวัสดุแลวใช laser scan อานหรือ
RFID ซึ่งวิธีนี้นอกจากจะมีความถูกตองแมนยําเทีย่ งตรงแลว ยังสามารถใชเปนฐานขอมูลบริหารพัสดุคงคลังในกรณีอื่น เชน
การบริหารจัดการหวงโซอุปทาน (supply chain management) ไดอีกดวย
5.2 ระบบของพัสดุคงคลังเมื่อสิ้นงวด (periodic inventory system) เปนระบบของพัสดุคงคลังที่มีวิธีการลงบัญชีเฉพาะ
ในชวงเวลาทีก่ ําหนดไวเทานั้น เชน ตรวจนับและลงบัญชีทุกปลายสัปดาหหรือสิ้นเดือน เมื่อของถูกเบิกไปก็จะมีการสั่งซื้อเขา
มาเติมใหเต็มในระดับที่ปลอดภัย (safety stock) ที่ตั้งไว ระบบนี้จะเหมาะกับสินคาที่มกี ารสั่งซื้อ และเลิกใชเปนชวงเวลา
แนนอน เชน การเบิกจายอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่มีการกําหนดใหมีการเบิกจายเปนชวงเวลาทุกๆ เดือน หรือ
ไตรมาส เปนตน
โดยทั่วไปแลว ระบบพัสดุคงคลัง เมื่อสิ้นงวดมักจะมีระดับสินคาคงคลังคงเหลือสูงกวาระบบของคงคลังอยางตอเนื่อง
เพราะจะมีการเผื่อสํารองการขาดมือโดยไมคาดคิดไวกอนลวงหนาบาง และระบบนีจ้ ะทําใหตองมีการปรับปริมาณการสั่งซื้อ
ใหม เมื่อความตองการเปลี่ยนแปลงไปดวย
5.3 ระบบการจําแนกพัสดุคงคลังเปน ABC ระบบ ABC เปนวิธีการจําแนกพัสดุคงคลังออกเปนแตละประเภท โดย
พิจารณาปริมาณและมูลคาของของคงคลังแตละรายการเปนเกณฑ ในบรรดาของพัสดุคงคลังทั้งหลายของแตละธุรกิจมักจะ
เปนไปตามเกณฑดังตอไปนี้ ดังแสดงในภาพที่ 13.12
A: พัสดุคงคลังที่มีปริมาณนอย ประมาณ 5-15% ของวัสดุคงคลังทั้งหมด แตจะมีมลู คารวมคอนขางสูง
ประมาณ 70-80% ของมูลคาทั้งหมด
B: พัสดุคงคลังที่มีปริมาณปานกลาง ประมาณ 30% ของวัสดุคงคลังทั้งหมด มีมูลคารวมปานกลางประมาณ
15% ของมูลคาทั้งหมด

มูลคาการจัดเก็บ (% ของทั้งหมด)

C: พัสดุคงคลังที่มีปริมาณสูงประมาณ 50-60% ของวัสดุคงคลังทั้งหมด จะมีมูลคารวมคอนขางต่าํ ประมาณ
5-10 % ของมูลคาทั้งหมด
มูลคาการจัดเก็บ (% ของทั้งหมด)
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ภาพที่ 13.12 การจําแนกพัสดุคงคลังตามระบบ ABC
การจําแนกของคงคลังเปน ABC จะทําใหความเขมงวดของการควบคุมของคงคลังแตกตางกันดังตอไปนี้
พัสดุคงคลังกลุม A: จะตองควบคุมอยางเขมงวดมาก ดวยการลงบัญชีทุกครั้งที่มีการรับจาย และมีการตรวจนับจํานวน
จริงเพื่อเปรียบเทียบกับจํานวนในบัญชีอยูบอ ยๆ เชนทุกสัปดาห การควบคุมพัสดุคงคลังกลุม A จึงควรใชระบบของคงคลัง
อยางตอเนื่อง เก็บของไวในที่ปลอดภัย ในดานการจัดซื้อก็ควรหาผูขาย (sopplier)ไวหลายรายเพื่อลดความเสี่ยงจากการขาด
แคลนสินคาและการเจรจาตอรองราคาได
พัสดุคงคลังกลุม B: ควรจะควบคุมอยางเขมงวดปานกลาง ดวยการมีบัญชีคุมยอดบันทึกเสมอเชนเดียวกับพัสดุคงคลัง
กลุม A ควรมีการเบิกจายอยางเปนระบบเพื่อปองกันการสูญหาย การตรวจนับจํานวนจริงก็ทําเชนเดียวกับพัสดุคงคลังกลุม A
แตความถี่นอยกวา เชน ทุกสิน้ เดือนหรือทุกไตรมาส การควบคุมพัสดุคงคลังกลุม B จึงควรใชระบบของคงคลังอยางตอเนื่อง
เชนเดียวกับพัสดุคงคลังกลุม A
พัสดุคงคลังกลุม C: อาจจะไมมีการจดบันทึกหรือมีกเ็ พียงเล็กนอย พัสดุคงคลังประเภทนี้จะวางใหหยิบใชไดตาม
สะดวก เนื่องจากเปนของราคาถูกและมีปริมาณมาก ถาทําการควบคุมอยางเขมงวด จะทําใหมีคาใชจายมาก ไมคุมคากับ
ประโยชนที่ปอ งกันไมใหของสูญหาย การตรวจนับพัสดุคงคลังกลุม C จะใชระบบของคงคลังแบบสิ้นงวดคือเวนสักระยะจะมา
ตรวจนับดูวาพรองไปเทาใดแลวก็ซื้อมาเติม หรืออาจใชระบบสองถัง (two-bin system) ซึ่งมีกลองวัสดุอยู 2 กลองเปนการเผื่อ
สํารองไว พอใชของในกลองแรกหมดก็นําเอากลองสํารองมาใชแลวรีบซื้อของเติมใสกลองแรกที่หมดไปไวเปนกลองสํารอง
แทนซึ่งจะทําใหไมมีการขาดมือเกิดขึ้น

6. การตรวจนับวัสดุคงคลังจริง
สามารถทําได 2 วิธีคือ
6.1 ปดบัญชีตรวจนับ โดยการกําหนดวันใดวันหนึ่งทีจ่ ะทําการปดบัญชีแลวหามมิใหมีการเบิกจายเพิ่มเติม หรือ
เคลื่อนยายของคงคลังทุกรายการ หยุดการซื้อ-ขายตามปกติ แลวการตรวจนับพัสดุคงคลังทั้งหมดวิธีนี้จะแสดงมูลคาของ
ของคงคลัง ณ วันที่ตรวจนับไดอยางเทีย่ งตรง แตจะเสียเวลาทํางานและบริการลูกคาบาง
6.2 เวียนกันตรวจนับ (cycle counting) โดยการปดการเคลื่อนยายพัสดุคงคลังเปนสวนๆ เพื่อตรวจนับ เมื่อสวนใดตรวจ
นับเสร็จก็เปดขายหรือเบิกจายไดตามปกติ และปดแผนกอื่นตรวจนับตอไปจนครบทุกแผนก
วิธีนี้อาจเกิดความคลาดเคลื่อนไดเมื่อมีความจําเปนตองเรงรัดการผลิต
กิจกรรม 13.2.3
1. พัสดุคงคลัง (inventory) ประกอบดวยอะไรบาง
2. ตนทุนหรือคาใชจายที่เกี่ยวของกับพัสดุคงคลังมีอะไรบาง
แนวตอบกิจกรรม 13.2.3
1. พัสดุคงคลังประกอบดวย
1) วัตถุดิบ
2) วัสดุในงานระหวางทํา
3) วัสดุซอมบํารุง
4) สินคาสําเร็จรูป
2. ตนทุนที่เกีย่ วของกับพัสดุคงคลังมีดังนี้
1) คาใชจายในการสั่งซื้อ
2) คาใชจายในการเก็บรักษา
3) คาใชจายเนื่องจากสินคาขาดแคลน
4) คาใชจายในการติดตั้งเครื่องจักรใหม

การควบคุมการผลิต
การควบคุมการผลิต (production control) หมายถึง การกํากับดูแลการผลิตใหเปนไปตามแผนงานการผลิต การติดตามผลและ
รายงานความกาวหนาของงาน การบริหารจัดการเพื่อทําใหการผลิตเปนไปตามแผนงานใหเสร็จทันตามเวลาและไดปริมาณ
ตามที่กําหนด
ประกอบดวยขั้นตอนสําคัญๆ ดังนี้
1. การบันทึกและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับความกาวหนาของงาน
2. วิเคราะหความกาวหนาของงาน โดยเปรียบเทียบกับแผนการผลิตที่ไดวางไว
3. ดําเนินการเปลี่ยนแปลงการผลิต หรือปรับปรุงตารางการผลิตตามความจําเปน เพื่อนําไปสูเปาหมายที่ตองการ

4. วิเคราะหขอมูลตางๆ หลังจากเสร็จสิ้นงานการผลิตแตละครั้ง เพื่อใชในการพัฒนาและปรับปรุงการวางแผนและ
ควบคุมการผลิตใหมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น
กิจกรรม 13.2.4
จงอธิบายเทคนิคการควบคุมการผลิตที่นิยมใช
แนวตอบกิจกรรม 13.2.4
เทคนิคที่ใชจะแสดงความกาวหนาของงานแตละชนิดเทียบกับเวลาที่ใชทําสําหรับการควบคุมที่เปนที่รูจักและนิยมใช
กันคือ แผนภูมิแกนต (Gantt chart) และการจัดสมดุลสายการผลิต (line balancing)
1. การควบคุมดวยแผนภูมแิ กนต
แบบของแผนภูมิแกนตนยิ มใชแสดงความกาวหนาของงานและจัดลําดับ
งานที่ตองทําตามขั้นตอนกอนหลังลงในแผนภูมิ ซึ่งแนวตั้งแสดงถึงงานที่ตองทําตามลําดับสวนแนวนอนแสดงถึงเวลา
นอกจากนี้แผนภูมิแกนตยังใชเปนเครื่องมือในการติดตามความกาวหนาของแผนการที่วางไวไดดอี ีกดวย
2. การควบคุมโดยการจัดสมดุลสายการผลิต ลักษณะของงานสายผลิตบางชนิด จะสามารถมองเห็นไดชัดวามีขั้นตอน
การผลิตที่ตองกระทําซ้ําๆ กัน และเหมือนกันเชน ลักษณะของการประกอบตางๆ ซึ่งประกอบดวยชิ้นสวนหลายๆ ชิ้น แตละชิ้น
แยกกันไปตามแผนกตางๆ ตามกรรมวิธีที่มีอยู และสุดทายก็จะนํามารวมกันที่สายงานประกอบเพื่อประกอบเปนรูปผลิตภัณฑ
สําเร็จรูป ในการควบคุมและติดตามผลงานวาในขณะหนึ่งงานตางๆ ไดดําเนินไปตามกําหนดการที่วางไวไดหรือไมมีงานใดที่
ลาชาตองเรงใหเร็วขึ้น วิธีที่มีประโยชนสําหรับการตรวจสอบเพื่อควบคุมการผลิตในลักษณะนี้ก็คือ การจัดสมดุลสายการผลิต
เพื่อใหสถานีงานที่งานเร็วหันมาชวยสถานีที่ทํางานชา โดยเปาหมายอยูที่การประกอบไมใชอยูที่ความเร็วของแตละชิ้นสวน
การศึกษาการทํางาน (work study) คือ การศึกษาวิธกี ารทํางาน (method study) และการวัดผลงาน (work measurement) ใน
กระบวนการทํางานและองคประกอบตางๆ เพื่อปรับปรุงการทํางานใหดีขึ้น
กิจกรรม 13.3.1
จงอธิบายขั้นตอนของการศึกษาการทํางานมาพอสังเขป
แนวตอบกิจกรรม 13.3.1
ขั้นตอนของการศึกษาการทํางานดังภาพดานลาง ประกอบดวยการเลือกงานที่มีความสําคัญ และจําเปนอยางเรงดวน
กอนเพื่อศึกษาวิธีการทํางานและวัดผลงาน แลวทําการบันทึกงานหรือเก็บขอมูลการทํางานในแตละขั้นตอนการทํางาน และ
เวลาที่ใช เพื่อนํามาใชในการวิเคราะหงานวาอะไรทีจ่ ําเปน และไมจําเปน เพื่อนําไปเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขโดยอาศัย
เทคนิค ลด-ละ-รวบรวม ใหมีขั้นตอนการทํางานซับซอนนอยลง สะดวกขึ้น เร็วขึ้น แลวเก็บขอมูลเปรียบเทียบประเมินผลกับ
สภาพกอนทําการปรับปรุง เมื่อไดผลการปรับปรุงที่ดีแลวก็นําผลการปรับปรุงไปใชในการฝกอบรม เพื่อเพิ่มผลิตภาพการ
ทํางานตอไป

กิจกรรม 13.3.2
1. ปจจัยสําคัญในการพิจารณาจัดลําดับความสําคัญในการวิเคราะหงาน ประกอบดวยอะไรบาง
2. เทคนิคที่ใชเพื่อความเขาใจในงานแตละขั้นตอนคืออะไร
แนวตอบกิจกรรม 13.3.2
1. ปจจัยสําคัญในการพิจารณาจัดลําดับความสําคัญในการวิเคราะหงาน คือ งานที่
- มีความเรงดวน
- มีตนทุนการผลิตสูง
- มีความตองการความชํานาญสูง
- มีความเสี่ยงสูง

2. เทคนิคการตั้งคําถาม 5W + 1H คือ what why who where when how

กิจกรรม 13.3.3
จากแผนบันทึกการเคลื่อนทีใ่ นการศึกษาการเคลื่อนไหว จงใหความหมายของสัญลักษณตอไปนี้
D
แนวตอบกิจกรรม 13.3.3
หมายถึง การทํางาน

หมายถึง การตรวจสอบ

หมายถึง การเคลื่อนที่

หมายถึง การเก็บ

D

หมายถึง การหยุดพัก

กิจกรรม 13.4.1
จงอธิบายหลักการบริหารคุณภาพของเดมมิ่ง
แนวตอบกิจกรรม 13.4.1
หลักการบริหารคุณภาพของเดมมิ่งมี 14 ขอดังนี้
1. มุงมั่นปรับปรุงคุณภาพสินคาอยางตอเนื่อง โดยมีเปาหมายใหมีผลตอบแทนกลับคืนในระยะยาวสูองคกร
2. นําปรัชญาใหมๆ ของการบริหารคุณภาพมาใชเพื่อปฏิเสธงานที่ไมไดคุณภาพ
3. คุณภาพจะตองเริ่มตนตั้งแตการออกแบบและลงมือผลิต มิใชอาศัยการตรวจสอบสินคาที่ผลิตเสร็จแลวเทานัน้
4. การตัดสินใจซื้อสินคาไมควรพิจารณาทีร่ าคาเพียงอยางเดียว แตควรพิจารณาดานคุณภาพดวย
5. มุงเนนการปรับปรุงอยางตอเนื่อง โดยใชวงจรเดมมิ่ง (P-D-C-A)
6. ลงทุนฝกอบรมพนักงานทุกคนเพื่อกระตุนมีการปรับปรุงคุณภาพและผลผลิต
7. สรางภาวะผูนําในการปรับปรุงคุณภาพใหเปนพื้นฐานของการสรางวัฒนธรรมองคกร
8. สรางบรรยากาศแหงการเรียนรู ขจัดความกลัวใหหมดไป กลาพูด กลาถาม กลาแสดงออก เพื่อเสนอแนะวิธีการ
ปรับปรุงคุณภาพใหดีขึ้น
9. ประสานความรวมมือระหวางหนวยงาน เพื่อมุงเนนคุณภาพสินคารวมกัน
10. คุณภาพทีด่ ีตองมาจากระบบงานที่ดี มิใชคําขวัญและเปาหมายทีก่ ําหนดไว
11. ไมควรมุงเนนตัวเลขปริมาณเปาหมายการผลิตเพียงอยางเดียว จะตองคํานึงถึงคุณภาพดวย
12. ใหรางวัล หรือคําชมเชยเมื่อพนักงานไดเสนอแนะขอคิดเห็นที่เปนประโยชนตอการปรับปรุงคุณภาพ
13. วางแผนการพัฒนาบุคลากรเพื่อประโยชนในระยะยาว
14. ลงมือปฏิบัติเพื่อบรรลุความสําเร็จของการเปลี่ยนแปลงเพื่อการปรับปรุงคุณภาพ
การควบคุมคุณภาพการผลิตและการสุมตัวอยางเพื่อการยอมรับ

กิจกรรม 13.4.2
1. เทคนิคการควบคุมคุณภาพการผลิตที่สําคัญมีอะไรบาง
2. จงอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับการสุมตัวอยางเพื่อการยอมรับ
แนวตอบกิจกรรม 13.4.2
1. เทคนิคการควบคุมคุณภาพการผลิตที่สําคัญคือ
- แผนภูมิควบคุมคุณภาพการผลิต
- การสุมตัวอยางเพื่อการยอมรับ
2. แนวคิดที่สําคัญเกี่ยวกับการสุมตัวอยางเพื่อการยอมรับ
1) วัตถุประสงคของการสุมตัวอยางเพื่อการยอมรับคือ เพือ่ ทําการตัดสินใจยอมรับหรือปฏิเสธล็อต มิใชเพื่อการ
ประมาณระดับคุณภาพของล็อตนั้นๆ
2) ถึงแมวาผลิตภัณฑทุกๆ ล็อตจะมีระดับคุณภาพเหมือนกัน แตผลจากการสุมตัวอยางจะทําใหยอมรับบางล็อตใน
ขณะที่บางล็อตถูกปฏิเสธ ซึ่งมิไดหมายความวาล็อตที่ยอมรับจะมีคุณภาพดีกวาล็อตที่ถูกปฏิเสธเสมอไป
3) การสุมตัวอยางเพื่อการยอมรับเปนเครื่องมือตรวจสอบเพื่อเปนหลักประกันวาผลจากกระบวนการเปนไปตาม
ขอกําหนด แตมิใชเปนการสรางคุณภาพเขาไปในตัวผลิตภัณฑ
manasu

