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บทน า 

องค์ประกอบที่ใช้ในการพิจารณาส าหรับการวางผังโรงงานนั้นมีหลากหลาย หนึ่งในนั้น คือ การ
วิเคราะห์การไหลของวัสดุ ซ่ึงถือเป็นหัวใจส าคัญของการวางผังโรงงาน  แต่ถึงกระนั้นในอุตสาหกรรมบาง
ประเภทอาจจะมีปัจจัยบางอย่างทีต้่องค านึงมากกว่าการไหลของวัสดุ จึงท าให้การวิเคราะห์การไหลอย่างเดียว
ไม่เพียงพอส าหรับการวางผังโรงงาน ดังนั้น จึงต้องมีการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของหน่วยงานเพ่ือช่วยใน
การวางผังโรงงานร่วมด้วยนั่นเอง 
 
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 

การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของหน่วยงานนั้น มี 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1. การก าหนดกิจกรรม 2. 
ศึกษาตัวการต่างๆที่มีผลต่อความสัมพันธ์ 3. การจ าแนกระดับความสัมพันธ์ 4.การให้เหตุผลส าหรับระดับ
ความสัมพันธ์ต่างๆ และ 5. การสร้างแผนภูมิความสัมพันธ์ของกิจกรรม ซ่ึงอธิบายได้ดังต่อไปนี้ 

1. การก าหนดกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในโรงงาน ในกรณีนี้จะเป็นในลักษณะของบริเวณต่างๆ ที่อยู่ใน
แผนผัง เช่น หน่วยงานการควบคุมการผลิต หน่วยงานการควบคุมคุณภาพ โกดังรับสินค้า ห้องเก็บเค่ืองมือ 
คลังเก็บวัตถุดิบ ห้องพยาบาล ห้องน้ า โรงงานอาหาร ที่จอดรถ เป็นต้น เพ่ือความง่ายและลดความล าบากใน
การวางผังไม่ควรก าหนดกิจกรรมในการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์มากเกิน 40 กิจกรรม (ชัยนนท์ ศรีสุภินา
นนท์, 2541)  

2. ศึกษาตัวการต่างๆที่มีผลต่อความสัมพันธ์ ไม่ว่าจะแนวโน้มในการขยายก าลังการผลิตในอนาคต 
การเปลี่ยนรูปแบบผังโรงงาน หรืออาจจะเป็นในเรื่องของลักษณะตัวอาคาร สถานที่ รวมถึงสิ่งอ านวยความ
สะดวกจากภายนอก และลักษณะความต้องการเฉพาะอย่างของแต่ละกิจกรรม เพ่ือท าให้การก าหนด
ความสัมพันธ์ของคู่กิจกรรมต่างๆนั้นมีความถูกต้อง 

3. การจ าแนกระดับความสัมพันธ์ ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานได้ก าหนดระดับ
ความสัมพันธ์ไว้ 6 ระดับ คือ  

A (Absolutely necessary) = มีความจ าเป็นยิ่งยวดที่ต้องอยู่ใกล้กัน 
E (Especially important) = มีความส าคัญมากที่ต้องอยู่ใกล้กัน 
I (Important) = มีความส าคัญที่จะต้องอยู่ใกล้กัน 
O (Ordinary) = มีความสัมพันธ์ต่อกันธรรมดา 
U (Unimportant) = ไม่มีความสัมพันธ์ต่อกัน 
X (Undesirable closeness) = ห้ามอยู่ใกล้กัน 

 ในการก าหนดระดับความสัมพันธ์ของแต่ละหน่วยงานนั้น สามารถก าหนดได้โดยผู้วางผังโรงงานเอง 
หรือจากการขอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากผู้ที่เก่ียวข้อง หรือข้อมูลจากการตัดสินใจร่วมกันระหว่างที่
ผู้รับผิดชอบในหน่วยงานนั้นๆ รวมถึงน าการวิเคราะห์การไหลมาเป็นแนวทางในการหาระดับความสัมพันธ์ ซ่ึง



คู่ระดับความสัมพันธ์ A นั้นไม่ควรมีมากจนเกินไป ควรก าหนดให้เฉพาะคู่กิจกรรมที่มีความจ าเป็นที่จะต้องอยู่
ติดกันจริงๆเท่านั้น 

4. การให้เหตุผลส าหรับระดับความสัมพันธ์ต่างๆ เพ่ือให้ระดับความสัมพันธ์ของคู่กิจกรรมที่ก าหนดมี
ความสมเหตุสมผล และสนันสนุนความถูกต้องของข้อมูลต่างๆที่ก าหนด โดยสามารถท าการให้เหตุผลส าหรับ
ระดับความสัมพันธ์ต่างๆจากล าดับขั้นตอนการไหลของงาน ลักษณะการท างาน ความถี่ในการขนย้าย การขน
ถ่ายวัสดุ ความปลอดภัย รวมถึงการใช้เครื่องมือ การใช้พ้ืนที่ท างาน การใช้พนักงาน หรือใช้เส้นทางต่างๆ 
ร่วมกัน ตัวอย่างตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1 ตัวอย่างการให้ระดับความสัมพันธ์ของคู่กิจกรรม 

ระดับความสัมพันธ์ คู่กิจกรรม เหตุผลของความสัมพันธ์ 
 
 
A 

โกดังเก็บเหล็กและหน่วยตัด เคลื่อนย้ายของมาก 
มีปัญหาการขนส่งเหมือนกัน 

หน่วยตรวจสอบขั้นตอนสุดท้ายและ
หน่วยบรรจุ 

การเสียหายต่อหน่วยที่ยังไม่ได้บรรจุ 

หน่วยท าความสะอาดและหน่วยพ่นสี มีการใช้อุปกรณ์และคนร่วมกัน 
E หน่วยรับและที่จอดรถ 

หน่วยซ่อมบ ารุงและหน่วยประกอบ
ย่อย 

สะดวกและปลอดภัย 
การบริการบ่อยและเร่งด่วน 

I หน่วยตัดและหน่วยปั๊ม 
หน่ ว ยป ร ะก อ บย่ อ ยแ ล ะห น่ ว ย
ประกอบขั้นสุดท้าย 

เคลื่อนย้ายของมาก 
ขนส่งของจ านวนมาก 
ใช้คนร่วมกัน 

O หน่วยซ่อมบ ารุงและหน่วยรับ 
หน่วยรับส่งหนังสือและส านักงานใน
หน่วยผลิต 

การเคลื่อนย้ายของที่จะต้องใช้ 
มีการติดต่อกัน 

U หน่วยซ่อมบ ารุงและโรงอาหาร 
ฝ่ายวิศวกรรมและหน่วยส่ง 

ต้องการการบริหารน้อย 
มีการติดต่อกันไม่บ่อยนัก 

X หน่วยเชื่อมและหน่วยพ่นสี 
หน่วยปั๊มและห้องเครื่อง 

สกปรก อันตรายจากไฟ 
การสั่นสะเทือน 

ท่ีมา: ชัยนนท์ ศรีสุภินานนท์, 2541 
 

5. การสร้างแผนภูมิความสัมพันธ์ของกิจกรรม ในบางกรณีที่อาจจะไม่สามารถน าการวิเคราะห์การ
ไหลมาใช้ในการบ่งบอกความสัมพันธ์ของคู่กิจกรรมต่างๆได้นั้น ในการวางผังสามารถใช้ แผนภูมิความสัมพันธ์
ของกิจกรรมในการหาความสัมพันธ์ของคู่กิจกรรมต่างๆได้ ซ่ึงมีขั้นตอนการสร้าง 3 ขั้นตอน ดังนี้  

1) ท าการก าหนดกิจกรรมต่างๆที่จ าเป็นในการจัดวางลงในช่องของตารางในส่วนที่แสดงชื่อ
กิจกรรมบนแผนภูมิความสัมพันธ์ 

2) ท าการก าหนดระดับความสัมพันธ์ของแต่ละคู่กิจกรรมลงในช่องสี่เหลี่ยมที่แสดงถึงความสัมพันธ์
ของคู่กิจกรรมนั้น 



3) ใส่รหัสหมายเลขที่ช่องสี่ เหลี่ยมส่วนล่าง เพ่ือแสดงเหตุผลสนับสนุนการให้ระดับความส าคัญของ
แต่ละคู่กิจกรรม และเขียนอธิบายความหมายของหมายเลขในช่องสี่เหลี่ยมส่วนล่างไว้ท่ีตารางมุมขวาด้านล่าง
ของแผนภูมิความสัมพันธ์ ดังรูปที่ 1 

 

 
รูปท่ี 1 แผนภูมิความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน 

ท่ีมา: ชัยนนท์ ศรีสุภินานนท์, 2541 
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