
การวิเคราะหกระบวนการ และการสรางแผนภูมิ 

บทนำ 

 โดยท่ัวไปการวิเคราะหกระบวนการทำงานจะใชแผนภูมิ ชนิดตางๆในการวิเคราะห เนื่องจาก 
แผนภูมิเปนเครื่องมือในการบันทึกขอมูลไดอยางละเอียด กระชับ พรอมรายละเอียดท่ีสำคัญ ๆ เพ่ือ
ประโยชนในการนำไปสูการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานใหดีข้ึน แผนภูมิท่ีดีจะชวยให
นักวิเคราะหสามารถมองเห็นภาพของกระบวนการผลิตไดอยางชัดเจนตั้งแตตนจนจบ  

 แผนภูมิสวนใหญจะมีลักษณะเปนตารางหรือแผนภาพท่ีมีรูปแบบเปนมาตรฐานสากล 
ประกอบดวยสัญลักษณ คำบรรยาย และลายเสน เพ่ือบอกรายละเอียดของข้ันตอนกระบวนการผลิต 
รูปแบบดังกลาวถือวาเปนตัวกลางในการสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดของผูเก่ียวของ โดยท่ัวไปการ
วิเคราะหดวยแผนภูมิมักเริ่มตนดวยการบันทึกรายละเอียดของงานท่ีจะวิเคราะห ระบุขอบขายของการ
วิเคราะห มีจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดท่ีชัดเจน แผนภูมิแตละใบถูกออกแบบมาเพ่ือวัตถุประสงคในการใชงาน
ท่ีแตกตางกัน แมบางครั้งจะสามารถปรับใชกับงานในรูปแบบอ่ืนได แตอาจจะไมมีประสิทธิภาพเทากับ
แผนภูมิท่ีออกแบบมาโดยเฉพาะงาน ดังนั้นผูใชจึงควรเขาใจขอดีและขอจำกัดของแผนภูมิแตละประเภท
เพ่ือการเลือกใชใหถูกตอง 

แผนภูมิกระบวนการทำงาน (Operation Process Chart) 
 เปนแผนภูมิท่ีแสดงข้ันตอนการผลิต ตั้งแตวัตถุดิบเคลื่อนเขาสูสายการผลิตจนเสร็จสิ้นเปน

ผลิตภัณฑ โดยบันทึกข้ันตอนการปฏิบัติงานตาง ๆ ท่ีตองดำเนินการบนวัตถุดิบนั้น เชน การขนสง การตรวจสอบ 
การทำงานบนเครื่องจักร การประกอบชิ้นสวน จนกระท่ังสำเร็จออกมาเปนผลิตภัณฑหรือเปนชิ้นสวนประกอบ 
แผนภูมิกระบวนการทำงานอาจเปนการบันทึกข้ันตอนการผลิตของสินคาชนิดเดียวภายในแผนกหนึ่ง หรือของ
สินคาหลาย ๆ ชนิดภายในแผนกตาง ๆ พรอม ๆ กันก็ได การแสดงรายละเอียดอาจเปนในรูปแบบของ Flow 
Chart ท่ีแสดงโดยกลองท่ีระบุคำบรรยายภายในกลอง(รูปท่ี 3.1) หรือแสดงเปนแผนภาพ(รูปท่ี 3.2) และ
เนื่องจากแผนภูมิกระบวนการทำงานนี้สวนใหญมักใชแสดงข้ันตอนการผลิต ดังนั้นจึงมักถูกเรียกวาแผนภูมิ
กระบวนการผลิต (Production Process Chart) 
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รูป
ท่ี 1 ตัวอยางแผนภูมิกระบวนการผลิตแสดงในลักษณะของ Flow Chart 
ท่ีมา http://dailyrevshare.com/difference-between-operation-process-chart-and-flow-
process-chart/difference-between-operation-process-chart-and-flow-process-chart-
beautiful-use-flowchart-for-better-production-management/ เขาถึงวันท่ี 9 กันยายน 2561 
 

 
รูปท่ี 2 แผนภูมิกระบวนการผลิตบะหม่ีก่ึงสำเร็จรูปในแบบของภาพ (Edtguide 2018) 
ท่ีมา https://www.edtguide.com/edtwithkids/431424/กวาจะมาเปนมามา-มันมีท่ีมาท่ีไปยังไง 
วันท่ีเขาถึง 12 กันยายน 2561 
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แผนภูมิกระบวนการไหล (Flow Process charts) 
 แผนภูมิกระบวนการไหลเปนแผนภูมิอีกใบหนึ่งท่ีมีการใชมากท่ีสุด แผนภูมินี้ใชวิเคราะหข้ันตอน
การไหล (Flow) ของวัตถุดิบ ชิ้นสวน พนักงาน และอุปกรณท่ีเคลื่อนไปในกระบวนการพรอม ๆ กับ
กิจกรรมตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน แสดงเปนเครื่องหมาย(รูปท่ี 3) 
 

สัญลักษณ 5 ตัว ตาม ASME ใชวิเคราะหดังนี้ 
 
   = Operation คือ การทำงาน ชิ้นงานเปลี่ยนรูปราง 
 
    = Transportation คือ การเคลื่อนยายชิ้นงาน(ชิ้นงานไมเปลี่ยนรูป) 
 
    = Inspection คือ การตรวจสอบความถูกตองของงาน 
 
    = Delay คือ การรองาน ไมสามารถทำงานตามแผนได 
 
    = Storage คือ การเก็บชิ้นงานเขาคลัง 
 
แนวทางการวิเคราะหแผนภูมิกระบวนการไหล 
  1) กำหนดวัตถุประสงคในการวิเคราะหใหชัดเจน เชน ตองการศึกษาเพ่ือลดเวลาการ

เคลื่อนยาย หรือเพ่ือเพ่ิมกำลังการผลิต เปนตน 
  2) บอกสิ่งท่ีตองการศึกษา รวมถึงขอมูลของกระบวนการ เชน ชื่อข้ันตอน สินคาท่ีผลิต วิธิ

ผลิต  
  3) กำหนดวาเปนการวิเคราะหการไหลของเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังนี้ 

    • ผลิตภัณฑ : การทำงานและการเคลื่อนท่ีของวัตถุดิบ 

    • พนักงาน : การทำงานและขอมูล 

    • เครื่องมือหรืออุปกรณ : การโยกยายของเครื่องมือหรือการใชงานของอุปกรณ 
  4) เริ่มวิเคราะหจากจุดเริ่มตนของการไหล บันทึกงานตามท่ีเกิดข้ึนจริง โดยใชสัญลักษณ

กำกับกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนอยางละเอียดทุกข้ันตอน พรอมท้ังคำบรรยายสั้น ๆ ถึงลักษณะ
งานท่ีเกิดข้ึน หากมีข้ันตอนใดท่ีมีการทำกิจกรรมเกิดข้ึนพรอมกันใหใชสัญลักษณควบ 

  5) เก็บขอมูลรายละเอียดท่ีเก่ียวของ เชน ระยะทางท่ีเคลื่อนไป ปริมาณในการขนยาย 
ระยะเวลาในการรอคอย เปนตน 

  6) โยงเสนระหวางสัญลักษณจากบนลงลาง 
  7) สรปุข้ันตอนการปฏิบัติงานลงใสตารางสรุปผล 
 
 ในการวิเคราะหแผนภูมิกระบวนการไหล ควรมีการวิเคราะหเสนทางการเคลื่อนยายลงในแผนภาพ
การไหล (Flow Diagram) เพ่ือดูควบคูกัน จึงจะเห็นภาพสมบูรณยิ่งข้ึน (รูปท่ี 3.3) 
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 การเขียนแผนภาพการไหล คือ การจำลองสถานท่ีหรือผังของบริเวณท่ีทำงานพรอมตำแหนงของ
แผนกงานหรือเครื่องจักรสำคัญ ๆ ลงในภาพ และแสดงเสนทางการเคลื่อนยายพรอมสัญลักษณบนผัง 
ขอควรระวัง 
  1) ไมควรวิเคราะหแผนภูมิกระบวนการไหลของชิ้นสวนปะปนกับแผนภูมิการเคลื่อนของ

พนักงาน เพราะพนักงานและชิ้นสวนอาจไมเคลื่อนท่ีไปพรอมกัน 
  2) พึงระวังในการแยกกิจกรรมการปฏิบัติงานท่ีตางวัตถุประสงคออกจากกัน 
  3) บันทึกรายละเอียดของงานลงบนแผนภูมิกอนเริ่มตนการวิเคราะหเสมอ 
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รูปท่ี 3 ตัวอยางแบบฟอรมการวิเคราะหแผนภูมิการไหล 
ท่ีมา 
http://www.thailandindustry.com/onlinemag/view2.php?id=1421&section=4&issues=81 
วันท่ีเขาถึง 12 กันยายน 2561 
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 ประโยชนใชงานของแผนภูมิกระบวนการไหล 
 แผนภูมิกระบวนการไหล เปนแผนภูมิท่ีมีความสำคัญมากท่ีสุด เปนการวิเคราะหรายละเอียดของ
การทำงานตั้งแตตนจนจบท่ีใชสัญลักษณมาตรฐานเขามาเก่ียวของ มีรายละเอียดของขอมูลมากพอท่ีจะใช
วิเคราะหกระบวนการและเพ่ือการปรับปรุงกระบวนการทำงาน ประโยชนใชงานของแผนภูมิใบนี้ คือ 

 1) เปนแผนภูมิท่ีจำแกนกิจกรรมตาง ๆ ออกจากกันเปน 5 ประเภท โดยเริ่มจากกิจกรรมท่ีมี
มูลคาเพ่ิม ไดแก การปฏิบัติงาน ไปจนถึงกิจกรรมท่ีไมกอใหเกิดมูลคาอันไดแกการรอ
คอยและการเก็บ 

 2) แยกแยะกิจกรรมของพนักงานออกจากกิจกรรมท่ีทำบนผลิตภัณฑ ทำใหสามารถ
มองเห็นจุดเนนในการวิเคราะหไดอยางชัดเจน 

 3) เม่ือใชควบคูกับแผนภาพการไหล จะชวยชี้ชัดใหเห็นการรอคอยและระยะทางการ
เคลื่อนยาย 

 4) สามารถใชแผนภูมิเดียวกันเพ่ือเปรียบเทียบแสดงผลกอนและหลังการปรับปรุง 
 

สรุป 
การวิเคราะหประบวนการเปนจุดสำคัญท่ีขาดไมไดในการเพ่ิมผลผลิต แผนภูมิมีหลายแบบ ตั้งแต
แผนภูมิกระบวนการ แผนภูมิการไหล แผนภูมิแบบเสน แผนภูมิแตละแบบชวนในการวิเคราะห
กระบวนการตางๆกันไปตามลักษณะของงาน ซ่ึงแผนภูมิกระบวนการใชในการวิเคราะหภาพรวมใน
การผลิต และแผนภูมิการไหลใชวิเคราะหการไหลของการทำงาน การท่ีทำการวิเคราะหแผนภูมิ
อยางแมนยำนั้นตองมีความรูในการใชแผนภูมิเปนอยางดี   
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