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บทคัดย่อ 
  การใช้พ้ืนที่การท างานในขนวบการผลิต เป็นการค านวณหาเนื้อที่ เหมาะสม ใช้ส าหรับ
กิจกรรมต่างๆ ในขนวบการผลิตและกิจกรรมการบริการส่วนอ่ืนๆ ดังกล่าวมาแล้ว ข้อมูล การค านวณ
ที่ได้ จะใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจก าหนดขนาดของพ้ืนที่ของแต่ละกิจกรรม เมื่อพิจารณาร่วมกับ
ข้อมูลการจัดผังสถานีผลิตและผังแผนกผลิต ข้อมูลที่ได้ จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของกิจกรรม 
รวมทั้งข้อมูลการไหลของวัสดุ จะช่วยให้สามารถออกแบบผังโรงงานที่เหมาะสมได้และมีประสิทธิภาพ 
 
บทน า 
  การก าหนดความต้องการของการใช้พ้ืนที่  เป็นการค านวณหาเนื้อที่เหมาะสม ใช้ส าหรับ
กิจกรรมต่างๆ ในขนวบการผลิตและกิจกรรมการบริการส่วนอ่ืนๆ ดังกล่าวมาแล้ว ข้อมูล การค านวณ
ที่ได้ จะใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจก าหนดขนาดของพ้ืนที่ของแต่ละกิจกรรม เมื่อพิจารณาร่วมกับ
ข้อมูลการจัดผังสถานีผลิตและผังแผนกผลิต ข้อมูลที่ได้ จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของกิจกรรม 
รวมทั้งข้อมูลการไหลของวัสดุ จะช่วยให้ สามารถออกแบบผังโรงงานที่เหมาะสมได้ และอีกส่วนที่มีผล
อีกส่วนหนึ่งที่ท าให้การจัดพ้ืนที่เหมาะสมหรือไม่ ได้แก่ การจัดสายการผลิต ซึ่งจะขอกล่าวดังต่อไปนี้ 
 
1. แผนภาพความสัมพันธ์ของเนื้อที่ (Space Relationship Diagram) 
 เป็นการวิเคราะห์มาจากแผนภูมิความสัมพันธ์ หลังจากนั้นน ามาสร้างแผนภาพความสัมพันธ์
ของเนื้อที่ที่เป็นผลจากการหาความสัมพันธ์ด้าน การไหลและความสัมพันธ์ของกิจกรรมต่างๆ ดังแสดง
ในภาพที่ 1  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 แผนภาพความสัมพันธ์ของเนื้อที่ 

2. การหาเนื้อที่ที่ต้องการ (Space Requirements) 

2.1 วิธีการหาเนื้อที่ 
วิธีการหาเนื้อที่มาจากแผนภาพความสัมพันธ์ของเนื้อที่ (Space Relationship Diagram) 

 



ซึ่งขั้นตอนหลักคือ ใช้ข้อมูลจากความสัมพันธ์ เนื้อที่ การปรับผังที่เหมาะสม เช่นการหาเนื้อที่ส าหรับ
การผลิตและการหาพ้ืนที่ส าหรับสนับสนุนการผลิต โดยการหาเนื้อท่ีมีวิธีการต่างๆ ดังนี้  

 2.1.1 วิธีการหาเนื้อที่จากศูนย์การผลิต เป็นวิธีที่ประมาณค่าความต้องการพ้ืนที่
จากการพิจารณาในพ้ืนที่ผลิตแต่ละเครื่องหรือแต่ละหน่วย ให้ค่าที่ถูกต้อง แต่ต้องใช้เวลาในการเก็บ
ข้อมูลมาก 

 2.1.2 วิธีการแปลงค่าเนื้อที่ เป็นวิธีที่ต้องการความรวดเร็วในการประมาณพ้ืนที่
อย่างคร่าวๆ เมื่อตลาดมีความต้องการมากขึ้น โดยเทียบสัดส่วนที่ต้องการเพ่ิมขึ้นของแต่ละหน่วยงาน
เมื่อมีการ ผลิตเพ่ิมข้ึน 

 2.1.3 วิธีการหาจากเนื้อที่มาตรฐาน เป็นการใช้ข้อมูลฐานในการคิด เช่น พ้ืนที่จอด
รถ ทางเดิน ระยะเผือ่ เป็นต้น 

 2.1.4 วิธีการหาเนื้อที่จากการวางผังโรงงานอย่างหยาบๆ เป็นการใช้แม่แบบ หรือ
Template ของเครื่องจักรหรือหน่วยงานมาเรียงกัน แล้วประมาณพ้ืนที่ที่ได้ 

 2.1.5 วิธีการหาเนื้อที่จากสัดส่วนและการคาดคะเน  เป็นการคาดคะเนโดย
พิจารณาจากแนวโน้มการใช้พ้ืนที่ตั้งแต่ในอดีต ซึ่งมีความเท่ียงตรงน้อยที่สุด 

2.2 การค านวณหาอัตราการผลิต และการคิดหาจ านวนเครื่องจักรที่ต้องการ 
จ านวนเครื่องจักรจะแปรผันกับจ านวนสินค้าที่จะผลิตและส่งผลไปถึงพ้ืนที่ที่ต้องการ โดยการ

น าพ้ืนที่ที่ต้องการของแต่ละเครื่องจักร (พ้ืนที่เครื่อง พ้ืนที่ปฏิบัติงาน พ้ืนที่จัดวาง พ้ืนที่เผื่อ) คูณด้วย
จ านวนเครื่องจักรที่หามาได้ ตัวอย่างเช่น การหาจ านวนเครื่องจักรต้องทราบปริมาณความต้องการ
ของตลาด แล้วท าการแปลงค่าให้เป็น ปริมาณที่ต้องการผลิตจริง โดยต้องพิจารณาถึงอัตราของเสียที่
ต้องท าการผลิตเพ่ือและอัตราการผลิตของสินค้าแต่ละชนิด เช่น ถ้าต้องการสินค้า 100 ชิ้น แต่มีอัตรา
ของเสียที่ 10% ต้องผลิตเท่ากับ 150/(1 - 0.1) = 166.66 ชิ้น ดังภาพ (ในทางปฏิบัติจะผลิต 167 
ชิ้น) 

 
3. การวางผังอย่างละเอียด ของหน่วยงานผลิต 
 การวางผังโรงงานอย่างละเอียดจะท าให้มองเห็นภาพของผังโรงงานได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น 
ระยะ ในการเปิด/ปิดประตู ต าแหน่งการปฏิบัติงาน ต าแหน่งการกองวัสดุ เส้นทางเดิน เป็นต้น ในทาง 
ปฏิบัติแล้วขั้นตอนการวางผังอย่างละเอียด มักจะท าคู่ขนานไปกับการวางผังตามแผนกงาน เพราะ จะ
ได้เห็นรายละเอียดข้อบกพร่องมากกว่า อีกทั้งในปัจจุบันก็มีระบบคอมพิวเตอร์ช่วยให้สะดวกและ 
รวดเร็วขึ้น วิธีการวางผังอย่างละเอียดแบ่งได้เป็นมี 3 วิธีดังนี้ 
 3.1 วิธีการวาดรูปแบบแปลนโรงงาน (Drawing) ส าหรับวิธีการวางผังโรงงานโดยใช้วิธี 
วาดรูปหรือเขียนแบบแปลนนั้น เริ่มแรกผู้วางผังจะต้องเตรียมยังซึ่งวาดตามมาตราส่วน (Scale) และ
ก าหนดว่าจะวางเครื่องจักรใดในบริเวณใดจนครบทุกเครื่องของแต่ละแผนก จากนั้นก็น าไป ปรึกษา
กับบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ แล้วน ากลับมาร่างผังโรงงานใหม่อีก ครั้งหนึ่ง 
เพียงเท่านี้ก็จะได้ผังโรงงานที่ดี การใช้รูปวาดหรือเขียนแบบแปลนโรงงานเพ่ือช่วยในการ วางผัง
โรงงานนั้นนับเป็นวิธีเบื้องต้นที่นิยมมากที่สุด หากต้องการให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น อาจจะสร้าง รูป



หุ่นจ าลอง (Models) ตามขึ้นมาก็ได้ ในบางครั้งการวางผังโรงงานโดยใช้รูปวาดหรือเขียนแบบ แปลน
ก็เป็นเพียงวิธีเดียวเท่านั้นที่จะท าได้ 
 3.2 วิธีการสร้างแม่แบบ (Template) การสร้างแม่แบบท าได้โดยใช้แผ่นกระดาษแข็ง ถ้า
จะให้ดีและมองเห็นชัดเจนควรใช้กระดาษแข็งที่มีสีแทนเครื่องจักร แต่ละเครื่องควรแทนด้วย สีหนึ่งสี 
ตัดแล้วน าไปวางลงบนแผนกระดาษแข็งที่เป็นพ้ืนโรงงาน ซึ่งถูกย่อมาตราส่วนให้เล็กลง การหา
ต าแหน่งและระยะห่างของเครื่องจักรก็ให้วัดจากแผ่นภาพจ าลองได้เลย เพราะย่อมาตราส่วน ไว้แล้ว 
ในปัจจุบันสามารถใช้รูปแบบต่างๆ ได้จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดังแสดงภาพที่ 6.4 
 3.3 วิธีการสร้างหุ่นจ าลอง (Model) การวางผังโรงงานอุตสาหกรรมของทุกประเทศใน 
ปัจจุบันนิยมใช้วิธีการสร้างหุ่นจ าลอง เพราะสะดวกในการเคลื่อนย้ายรูปหุ่นจ าลองที่เป็นเครื่องมือ 
และเครื่องจักรต่างๆ เมื่อต้องการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงผังโรงงานใหม่ หุ่นจ าลองนิยมท าด้วย ไม้  
ซึ่งทาสีต่างกัน และลดขนาดลงตามมาตราส่วน แล้วน าไปวางลงบนแผ่นพ้ืนโรงงานตามที่ลด สัดส่วน
ตามมาตราส่วนที่ เหมือนกัน ในปัจจุบันสามารถใช้รูปจ าลองสามมิติต่างๆ ได้จากโปรแกรม 
คอมพิวเตอร์เช่นกัน 
 
4. หลักการออกแบบผังโรงงานอย่างละเอียด 
 สิ่งที่ควรพิจารณาและค านึงถึงในการออกแบบผังโรงงานอย่างละเอียด มีรายละเอียดดังนี้
 4.1 การออกแบบนั้นต้องการรายละเอียดมากและมีข้อมูลที่เชื่อถือได้ ค่าใช้จ่ายลง 
 4.2 ใช้แรงงานและเวลามากในการท า ฉะนั้น จึงควรที่จะมีการวางแผนเรื่องเวลาเพ่ือจะได้ลด 
 4.3 อย่าลืมน าบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบ เช่น หัวหน้างาน 
หัวหน้า แผนก และคนงานที่อยู่ในฝ่ายสนับสนุนการผลิต 
 4.4 ใช้มาตราส่วน 1 : 50 หรืออาจใช้ 1 : 100 ก็ได้ ในกรณีที่พ้ืนที่ที่จะออกแบบใหญ่มาก 
ตั้งแต่ 9,000 m ขึ้นไป 
 4.5 แบบแผนผังที่ออกต้องแสดงมาตราส่วน ชื่อหน่วยงาน วัน เดือน ปี ที่ออกแบบ และชื่อผู้ 
ออกแบบ 
 4.6 ในกรณีที่หุ่นสองทิศทางไม่สามารถแสดงรายละเอียดได้ ก็ต้องใช้หุ่นสามทิศทางประกอบ 
 4.7 วิธีการปฏิบัติงานและการควบคุมการผลิตที่จะเกิดขึ้นในการด าเนินงาน ซึ่งมีผลต่อการ
จัด แผนผังในรายละเอียดโดยตรง 
 4.8 ใช้เนื้อที่ที่มีอยู่อย่างประหยัด  
 4.9 การจัดวางเครื่องจักรจะต้องให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดขณะที่เครื่องจักรก าลังท างานอยู่ 
 4.10 มีสภาวะแวดล้อมที่ดีพอ โดยค านึงถึงเรื่องของอุณหภูมิ ความชื้น แสง การถ่ายเท
อากาศ กลิ่น และฝุ่น 
 4.11 การเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
 
5. รายละเอียดข้อพิจารณาในการออกแบบผังโรงงาน 
 การพิจารณาประเมินผังโรงงานอย่างละเอียดจะคล้ายกับการผังแบบแผนกงาน โดยมี ที่ควร
พิจารณาดังต่อไปนี้ 
 5.1 การควบคุมและแนะน า มีการแบ่งแยกเป็นหมวดหมู่หรือไม่  



 5.2 การขยาย โดยเผื่อไว้ส าหรับอนาคต  
 5.3 ค่าอุปกรณ์ โดยพิจารณาสร้างสิ่งที่ต้องใช้ร่วมกันไว้ใกล้ๆ กัน  
 5.4 ค่าก่อสร้าง ปัจจัยนี้อาจสัมพันธ์กับหลายส่วน เช่น โครงสร้าง วัสดุ ฯลฯ  
 5.5 ความสง่างาม ดูว่ามีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่แออัดจนเกินไป  
 
6. วิธีการตรวจสอบก่อนที่จะเลือกแผนผังโรงงานอย่างละเอียด 
 การจะเลือกผังโรงงานอย่างละเอียดแต่ละแบบจ าเป็นต้องมีการประเมิน ซึ่งเหมือนกับการ 
ประเมินผังตามแผนกงาน ซึ่งมีวิธีการตรวจสอบเพิ่มเติมก่อนดังนี้ 
 6.1 การตั้งค าถาม เช่น เพ่ิมผลผลิตได้หรือไม่ ลดอุบัติเหตุลงไหม การจัดเก็บดีขึ้นหรือไม่ สิ่ง 
แวดล้อมดีข้ึนหรือไม่ เป็นต้น 
 6.2 การทบทวน โดยให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้ทบทวน เพราะจะท าให้แผนผังนี้น าไปใช้ได้อย่างดี 
เนื่องจากมีบุคคลอ่ืนเห็นด้วย บุคคลที่จะท าการทบทวน ได้แก่ หัวหน้าหน่วยผลิต ฝ่ายรักษาความ 
ปลอดภัย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายวางแผน เป็นต้น 
 6.3 การใช้หุ่นสามมิติ ตรวจสอบเพ่ิมเติมจากพิมพ์เขียว แม่แบบ หรืออาจใช้โปรแกรมสาม 
มิติตามที่กล่าวแล้ว ซึ่งจะท าให้เห็นรายละเอียดได้ดีกว่า 
 6.4 การประเมินผลเปรียบเทียบผังโรงงานอย่างละเอียด สามารถท าได้โดยแบ่งเป็นหัวข้อ 
ต่างๆ ได้เช่นเดียวกบัการประเมินผังโรงงานตามแผนกงาน 
 
7. สรุป 
 ส าหรับการก าหนดความต้องการของการใช้พ้ืนที่  เป็นการค านวณหาเนื้อที่ที่ต้องการใช้
ส าหรับกิจกรรมการผลิตและกิจกรรมการบริการส่วนต่าง ๆ ดังกล่าวมาแล้ว ข้อมูล การค านวณที่ได้ 
จะใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจก าหนดขนาดของพ้ืนที่ของแต่ละกิจกรรม  
 การค านวณหาเนื้อที่ที่ต้องการ มีความส าคัญมากในการวางแผนผังโรงงาน ซึ่งเป็นตัวก าหนด 
เนื้อท่ี ตามแผนกต่าง ๆ ที่ต้องการอย่างเหมาะสม ได้แก่ วิธีหาเนื้อที่จากศูนย์การผลิต วิธีการแปลงค่า 
วิธีการหาเนื้อท่ีจากการวางผังโรงงานอย่างหยาบ ๆ วิธีการหาจากเนื้อที่มาตรฐาน วิธีการหาจากเนื้อที่
จากสัดส่วนและการคาดคะเน โดยมีวิธีการวางผังอย่างละเอียดแบ่งได้เป็นมี 3 วิธี ได้แก่ 1. วิธีการวาด
รูปแบบแปลนโรงงาน (Drawing) 2. วิธีการสร้างแม่แบบ (Template) 3. วิธีการสร้างหุ่นจ าลอง 
(Model) 
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