
 
  บทที่ 6 การวางแผนผงัสถานประกอบการ 

  

 ความหมายของการวางแผนผงัสถานประกอบการ (Layout) 

             หมายถึง การก าหนดต าแหน่งของพืน้ทีป่ฏิบตัิงาน การตดิตั้งเคร่ืองจักร
อุปกรณ์ การก าหนดทศิทางการไหลของทรัพยากร และผลติภณัฑ์ เพือ่ให้การ
ผลติสินค้าหรือการให้บริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยอยู่ภายใต้
ข้อจ ากดัขององค์การ 

 วตัถุประสงค์ในการวางแผนผงัสถานประกอบการ 

1. เพือ่ให้การใช้พืน้ทีเ่กดิประโยชน์อย่างเตม็ที ่ 

2. เพือ่ลดระยะทางและเวลาการเคลือ่นย้ายทรัพยากรการด าเนินงาน  

3. เพือ่สะดวกในการปฏบิัตงิาน แบ่งพืน้ทีใ่ห้เหมาะสม  

4. เพือ่ให้เกดิสภาพแวดล้อมทีด่แีละความปลอดภยัสูงสุด  

5. เพือ่ก าหนดขอบเขตความรับผดิชอบในการปฏบิัตงิาน 



หลกัเกณฑ์ในการวางแผนผงัสถานประกอบการ 
1. ความคล่องตัวสูง (maximum flexibility)  
2. การประสานงานทีด่ีทีสุ่ด (maximum co- ordination)  
3. การใช้พืน้ทีใ่ห้มากทีสุ่ด (maximum use of space)  
4. การมองเห็นได้มากทีสุ่ด (maximum visibility)  
5. การเข้าถึงได้ง่ายทีสุ่ด (maximum accessibility)  
6. ระยะทางการเคลือ่นย้ายทีส้ั่นทีสุ่ด (minimum distance)  
7. การเคลือ่นย้ายน้อยทีสุ่ด (minimum handling)  
8. สภาพแวดล้อมการท างานทีด่ทีีสุ่ด (maximum comfort)  
9. ความปลอดภัย (inherent safety)  
10. ค าถึงส่ิงบริการอืน่ ๆ  (others service)  



ประเภทของการวางแผนผงัสถานประกอบการ 
 

1. การวางแผนผงัตามแบบผลติภัณฑ์ (layout  by  
product) 

 * การวางแผนผังสถานประกอบการตามแบบ
ผลิตภัณฑ์ เป็นการวางแผนผังโดยการจัดเคร่ืองจักรและ
อุปกรณ์แยกออกเป็นชุดตามล าดับขั้นตอนตั้งแต่เร่ิมต้น
จนได้ผลผลติเป็นผลติภัณฑ์ คอืสินค้า หรือบริการ 
 * เหมาะส าหรับผลติภัณฑ์ที่มีรูปแบบมาตรฐาน ผลติ
คร้ังละมาก ๆ รูปแบบไม่หลากหลาย (high-volume, low-
variety) มีอัตราการผลิตค่อนข้างคงที่ โดยช้ินงานจะ
ไหลเข้าสู่กระบวนการผลติเรียงตามล าดบัขั้นตอน 

  



การวางแผนผงัตามแบบผลติภัณฑ์ (layout  by  product) (ต่อ)   
   

* บางคร้ังอาจเรียกการวางแผนผังชนิดนี้ว่า การวางแผนผัง
แบบตามล าดับ (sequential หรือ line layout)   

 *ซ่ึงการวางผังชนิดนี้จะใช้กับการผลิตแบบต่อเ น่ือง 
(continuous production ) หรือ การผลิตแบบซ ้า ๆ (repetitive 
production) ที่ท าการผลิตคร้ังละมาก ๆ (mass production) 
เช่น การผลิตน ้าดื่ม น ้าอัดลม ปลากระป๋อง บะหม่ีกึ่งส าเร็จรูป 
เป็นต้น (ดูตาราง 6.1 และ ภาพ 6.2  P.125 ประกอบ) 

 



ข้อดขีองการวางแผนผงัตามแบบผลติภัณฑ์    

1.  ผลติได้ในปริมาณมาก เพราะรูปแบบของผลติภัณฑ์มีมาตรฐาน 
2.  ต้นทุนต่อหน่วยของผลติภัณฑ์ต ่าเน่ืองจากผลติในปริมาณมาก 
3. คนงานมีความช านาญเฉพาะต าแหน่งสูง   
4. งานระหว่างผลติมีน้อย 
5. การใช้ประโยชน์จากคนงานและเคร่ืองจักรเป็นไปอย่างคุ้มค่า 
6. การวางแผนและการควบคุมการผลิตท าได้ง่าย ลดเวลาและ

ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายวสัดุ  



ข้อจ ำกดัของการวางแผนผงัตามแบบผลติภัณฑ์  คอื 
 

1.ขาดความยดืหยุ่นในระบบการผลติ  

2.ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงสูง  

3.ต้องใช้เงนิลงทุนสูง  
4.คนงานอาจขาดความเอาใจใส่คุณภาพ เพราะมีข้อจ ากดั
ด้านเวลา 

5.ไม่เหมาะกบัผลติภัณฑ์ทีต่ลาดมคีวามต้องการน้อย  



การวางแผนผงัตามแบบกระบวนการผลติ 
 (layout  by  process) 

 *การวางแผนผังตามแบบกระบวนการผลิต  เป็นการจัดวางผัง
ของสถานประกอบการโดยการจัดเคร่ืองจักรเคร่ืองมือต่าง ๆ  
แบ่งเป็นกลุ่มตามชนิดการท างานของเคร่ืองจักรเคร่ืองมือ  

 *การจัดวางแผนผังประเภทนี้ผลิตภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ  ในสถาน
ประกอบการจะมาใช้เคร่ืองจักรเคร่ืองมือร่วมกัน  ซ่ึงเคร่ืองจักร
เคร่ืองมือจะถูกจัดเป็นหมวดหมู่   

 *บางคร้ังเราเรียกการวางแผนผังการผลติประเภทนีว่้า  การวาง
แผนผังแบบจัดเคร่ืองจักรตามหน้าที่การท างาน  (functional  
layout)   

   



การวางแผนผงัตามแบบกระบวนการผลติ 
 (layout  by  process) (ต่อ) 

*แผนผังตามแบบกระบวนการผลิตนี้เหมาะส าหรับการผลิต
ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะการผลิตแบบไม่ต่อเน่ือง (intermittent 
process หรือ machine shop) ซ่ึงเป็นการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มี
ล าดับขั้นตอนการผลติ และรูปแบบหลากหลายแตกต่างกนัไป 

  * มีคว ามยื ดห ยุ่น สู งต าม ใบ ส่ั ง ซ้ื อของ ลู ก ค้ าที่ อ า จ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แต่ปริมาณการผลิตแต่ละรูปแบบมี
ปริมาณไม่มาก (low-volume, high-variety) ซ่ึงจัดเป็นการผลติ
เป็นลอ็ตหรือเป็นชุด (Batch) (ดูภาพ 6.3 P.143 ประกอบ) 

 



ข้อดขีองการวางแผนผงัตามกระบวนการผลติ   

1. ไม่ท าให้กระบวนการผลติของผลติภณัฑ์หยุดชะงกัลง 

2.  ใช้เงนิลงทุนไม่สูง  เน่ืองจากใช้เคร่ืองจกัรร่วมกนัได้ 

3.  กระบวนการผลติมีความคล่องตัวในการเปลีย่นแปลง 

4. การใช้เคร่ืองจกัรเคร่ืองมือและคนงานมีประสิทธิภาพสูง     

5. คนงานไม่มีข้อจ ากัดของเวลาในการท างานสามารถ
ตรวจสอบคุณภาพงานได้ละเอยีดมากขึน้  



ข้อจ ำกดัของการวางแผนผงัตามแบบกระบวนการผลติ   

1.  การผลติใช้เวลามาก เนื่องจากการคอยเคร่ืองจักรเคร่ืองมือ   

2.  การวางแผนการผลติและการควบคุมมคีวามยุ่งยากซับซ้อน 

3.  การเคลือ่นย้ายผลติภณัฑ์ระหว่างสถานีการผลติมีมาก ท าให้ต้องใช้
พืน้ทีใ่นการด าเนินงานมาก 

4.  เสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมเคร่ืองจักรเคร่ืองมือ เมื่อต้อง
ใช้เคร่ืองจักรเคร่ืองมือในการผลติผลติภณัฑ์ต่างชนิดกนัร่วมกนั 

5.  ต้นทุนในการฝึกอบรมให้คนงานและหัวหน้าผู้ควบคุมงานสูง 

6.  ปริมาณสินค้าคงเหลอืในกระบวนการผลติมีปริมาณมาก  



 การวางแผนผงัตามแบบผลติภัณฑ์อยู่กบัที่  
                (layout  by  fixed-position) 
 

   *การวางแผนผังตามแบบผลิตภัณฑ์อยู่กับท่ี  เป็นการจัดวางแผนผังโดย
ท าให้ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการผลิตวางอยู่กับที่   การผลิตท าโดยการน า หรือ
เคลื่อนย้ายแรงงาน วัตถุดิบ และเคร่ืองจักรอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการผลิตเข้ามา
ท าการผลติผลติภัณฑ์ที่สถานที่ด าเนินงาน  

   *การวางแผนผังลักษณะนี้มีความจ าเป็นส าหรับในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ที่ท า
การผลิตมีขนาดใหญ่  น ้าหนักมาก  หรือมีคุณลักษณะเฉพาะที่ท าให้ผลิตภัณฑ์
ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้  เช่น  โครงการก่อสร้างอุโมงค์ โรงงานต่อเรือขนาด
ใหญ่  โรงงานต่อเคร่ืองบิน  เป็นต้น   

   *การวางแผนผงัประเภทนีจ้ะต้องค านึงถึงความคล่องตัวในการเคลือ่นย้าย
เคร่ืองจักรเคร่ืองมืออุปกรณ์ การเคลื่อนย้ายแรงงาน ตลอดจนวัตถุดิบต่าง ๆ  ที่
ต้องใช้ในการผลติและด าเนินงานเข้าสู่ช้ินงานให้มากที่สุด เพือ่สามารถควบคุม
เวลาและค่าใช้จ่าย เพือ่ให้การด าเนินงานแล้วเสร็จตามที่ก าหนดไว้ 



การวางแผนผงัตามแบบผลติภัณฑ์อยู่กบัที่  
(layout  by  fixed-position) (ต่อ) 

*การวางแผนผงัประเภทนีจ้ะต้องค านึงถึงความคล่องตัวในการ
เคลื่อนย้ายเคร่ืองจักรเคร่ืองมืออุปกรณ์ การเคลื่อนย้ายแรงงาน 
ตลอดจนวตัถุดิบต่าง ๆ  ทีต้่องใช้ในการผลติและด าเนินงานเข้าสู่
ช้ินงานให้มากที่สุด เพื่อสามารถควบคุมเวลาและค่าใช้จ่าย 
เพือ่ให้การด าเนินงานแล้วเสร็จตามที่ก าหนดไว้ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตวัอย่างการผลติแบบช้ินงานอยู่กบัที ่
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที ่6.5 แสดงแผนผงักระบวนการผลติตามแบบผลติภัณฑ์อยู่กบัที ่
ทีม่า : Stevenson, 2005, p. 233 

 
   

 
 
 
 
 



ข้อดีของการวางแผนผงัตามแบบผลติภัณฑ์อยู่กบัที ่ คอื 

1.  เคร่ืองจักรแบบเอนกประสงค์มีความยดืหยุ่นสูง  

2.  การไหลของช้ินงานน้อยหรือไม่มเีลย  

3.  คนงานมีความยดืหยุ่นสูง  

4.  สามารถควบคุมและตรวจสอบคุณภาพผลติภณัฑ์ได้ง่าย  

5.  การวางแผนและการจัดล าดับการผลติท าได้ง่ายไม่ซับซ้อน 

ข้อจ ำกดัของการวางแผนผงัตามแบบผลติภัณฑ์อยู่กบัที ่ คอื 

1.  ไม่สามารถท าการผลติได้คร้ังละมาก ๆ  

2.  ค่าใช้จ่ายขนย้ายแรงงาน เคร่ืองจักรอุปกรณ์ ค่อนข้างสูง 

3.  อาจเกดิปัญหาสินค้าคงคลงัอยู่ในคลงันาน 



การเพิม่ประสิทธิภาพของแผนผงัตามแบบผลติภัณฑ์ 

  การเพิ่มประสิทธิภาพของแผนผังตามแบบ
ผลิตภัณฑ์ สามารถท าได้โดยการท าสายการผลิตให้
สมดุล (assembly line balancing) เป็นการลดเวลาใน
สถานีการผลติต่าง ๆ โดยพยายามท าให้เวลาที่ใช้ในการ
ผลติแต่ละสถานีเท่ากนั หรือเกดิความสมดุลกนั โดยให้
เกิดเวลาว่างงานน้อยที่สุด ท าให้การใช้แรงงานเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด  ส าหรับการท าสายการผลิตให้
สมดุลมขีั้นตอนดงันี ้ 



การท าสายการผลติให้สมดุล (assembly line balancing) 

ขั้นที่ 1 ค านวณรอบเวลาในการผลติ (cycle time) (P.131) 

ขั้นที่  2  ค านวณจ านวนสถานีการผลิตต ่ า สุดที่ ต้องการ 
(minimum number of workstations)    

ขั้นที่ 3 จัดงานย่อยลงในแต่ละสถานีการผลติตามล าดับของงาน 
โดยให้เวลารวมของงานย่อยในแต่ละสถานีเท่ากบัหรือน้อย
กว่ารอบเวลาการผลติ เพือ่ให้มเีวลาสูญเปล่าน้อยที่สุด  

 ขั้นที่ 4 ค านวณหาประสิทธิภาพของสายการผลติ (efficiency)  
 



การเพิม่ประสิทธิภาพของการวางแผนผงัตามแบบกระบวนการ
ผลติและการวางแผนผงัตามแบบผลติภัณฑ์อยู่กบัที ่

  การเพิ่มประสิทธิภาพของการวางแผนผังตามแบบ
กระบวนการผลิตและการวางแผนผังตามแบบผลิตภัณฑ์อยู่
กับที่ ท าได้โดยการพิจารณาระยะทาง และจ านวนคร้ังของ
การเคลือ่นย้ายช้ินงานระหว่างแผนกหรือสถานีการผลิต  ท า
ให้จ านวนการขนย้ายของแผนกหรือสถานีที่ไม่อยู่ติดกัน
เหลือน้อยที่สุด ซ่ึงสามารถค านวณหาต้นทุนการขนย้าย
ต า่สุด  



การวางแผนผงัส าหรับสถานประกอบการลกัษณะอืน่  

กำรวำงแผนผังของธุรกจิค้ำปลีก (retail layout)  
     เป็นการวางแผนผังเพื่อสามารถวางสินค้าให้
สามารถสร้างความสนใจ และกระตุ้นให้ลูกค้าเกิด
ความต้องการซ้ือ เพื่อเพิ่มยอดขาย และท าก าไร
ให้แก่กจิการ ดงัน้ันการวางแผนผงัต้องมีการจุดวาง
กลุ่มของสินค้าประเภทต่าง ๆ ให้ลูกค้าสามารถ
เลอืกซ้ือได้สะดวก 



กำรวำงแผนผังคลังสินค้ำ (warehousing layout) 

    เป็นการวางแผนผงัให้สามารถใช้ประโยชน์จาก
คลงัสินค้าให้เตม็พืน้ทีม่ากทีสุ่ด ต้องค านึงถงึ ลกัษณะ
และปริมาณของส่ิงทีจ่ะน ามาเกบ็รักษา คุณสมบัตพิเิศษ
ของคลงัสินค้าที่ต้องการจดัเกบ็ วธีิการขนย้าย ระยะเวลา
ในการจดัเกบ็ เส้นทางในการขนย้าย ค่าประกนัภยั 
พาหนะทีต้่องใช้ในการขนย้าย     การบันทกึรายการ
สินค้าและตรวจสอบอย่างสม ่าเสมอ 

 



กำรวำงแผนผังส ำนักงำน (office layout) 

                 เป็นการวางแผนผงัที่ต้องค านึงถึงการจดั
ต าแหน่งที่น่ังของพนักงาน งานที่ต้องรับผดิชอบ การ
ตดิตั้งอุปกรณ์ส านักงาน การตดิต่อส่ือสารภายในและ
ภายนอกองค์การ ความสะดวกปลอดภัยที่ต้องการ  การ
วางแผนผงัไว้ส าหรับการพฒันาเทคโนโลยใีนอนาคต
ด้วย  พืน้ทีส่ าหรับด าเนินงานด้านต่าง ๆ เช่น ห้อง
ประชุม ห้องรับรองลูกค้า ห้องเกบ็เอกสาร 



ประโยชน์ของการวางแผนผงัสถานประกอบการ 

1.  ท าให้เกดิความสมดุลในกระบวนการผลติ   

2.  ท าให้เกดิความปลอดภัยในการท างาน 

3.  ท าให้การใช้แรงงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   

4.  ท าให้การใช้พืน้ที่ในสถานประกอบการเกดิประโยชน์อย่างเตม็ที ่  

5.  ท าให้มองเห็นการปรับเปลีย่นพืน้ที่ในอนาคต   

6. ท าให้ลดเวลาในการขนย้ายให้ส้ันสุด 

7.  ท าให้คนงานมีสุขภาพจติทีด่ ี  

8. ท าให้ช่วยลดส่ิงรบกวนต่าง ๆ  จากกระบวนการผลติ  



 การวางแผนผงัสถานประกอบการใหม่ 
1. เมื่อเคร่ืองจักรล้าสมัย   
2. เม่ือเกดิอุบัติเหตุบ่อย  
3. เมื่อมีการขนย้ายส่ิงของย้อนกลบัไปกลบัมา  
4. เมื่ออาคารไม่เหมาะสมกบัความต้องการ  
5. เมื่อมีการเปลีย่นแปลงกระบวนการผลติ หรือการให้บริการ  
6. เม่ือการควบคุมวสัดุท าได้ยากล าบาก  
7. เม่ือพืน้ทีท่างด้านสูงใช้ประโยชน์ไม่เต็มที ่ 
8. เคร่ืองจักรอุปกรณ์ และคนงานมีเวลาว่างมากเกนิไป  
9. เมื่อมีการเปลีย่นแปลงก าลงัการผลติ  
10. เมื่อมีปัญหาด้านการประสานงาน  


