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บทคัดย่อ: งานวิจยั นี้เป็ นการศึกษาความหลากหลายซับซ้อนของการออกแบบชิ้นส่วนชุดโต๊ะทางาน และปั ญหาของ
การทีไ่ ม่มรี ปู แบบชิ้นส่วนทีเ่ ป็ นมาตรฐาน ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการทางาน มีค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากความผิดพลาด
ส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายที่บริษัทต้องเสียไปจากการทางานที่เพิม่ ขึ้นจากความผิดพลาดนัน้ โดยนาหลักการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์แบบเมทริกซ์ในการดาเนินการวิจยั ในการแก้ไขปั ญหา งานวิจยั แบ่งออกเป็ น 6 ส่วน ประกอบไปด้วย
(1) การออกแบบกลุ่มผลิตภัณฑ์ (2) แยกชิ้นส่วนแบบจาลอง (3) รวบรวมรายการชิ้นส่วนโมดูลทัง้ หมดของระบบ (4)
วิเคราะห์การส่งข้อมูลหรือความสัมพันธ์ระหว่างชิ้นส่วนโมดูล (5) สร้าง Original DSM จาก Product Network และ
(6) จัดเรียง Original DSM เพื่อให้สามารถบริหารกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงนาเมตริกซ์ความสัมพันธ์มา
ใช้เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรม และทาการปรับปรุงลาดับ การดาเนินงานของกระบวนการใหม่ด้วย
ขัน้ ตอนวิธีการจัดลาดับงาน เพื่อกาจัดหรือลดจานวนงานที่มีลักษณะวนซ้ากระบวนการ ผลจากการประยุกต์ใช้
กรณีศกึ ษาลาดับของงานในกระบวนการได้รบั การจัดเรียงใหม่เป็ นเชิงลาดับ สามารถนาไปสู่การลดกระบวนการได้
ทัง้ หมด 16 ชิน้ ส่วน ปรับลดได้ 8 ชิน้ ส่วน คิดเป็ นร้อยละ 50 และปรับลดจานวนการใช้งานลงร้อยละ 60
คาสาคัญ: การผลิตมวลรวม; การผลิตเฉพาะ; การผลิตมวลรวมแบบหลากหลาย; ความสัมพันธ์ของกลุม่ ผลิตภัณฑ์;
การพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์; โครงสร้างผลิตภัณฑ์
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Abstract: This research is a study on the diversity, complexity of the design of workbench parts and the
problem of not having a standardized form of parts. Resulting in delays in work there are costs incurred
by mistakes. This results in the cost that the company incurs from working that increases from that
mistake. By applying the principle of matrix correlation analysis in conducting research in problem
solving the research in divided into 6 parts, consists of (1) product group design, (2) disassemble the
model, (3) Compile a list of all module parts of the system, (4) analyze data transmission or relationship
between module parts, (5) generate original DSM from product network and (6) arrange original DSM.
To be able to manage the process effectively therefore, the correlation matrix was used to analyze the
relationship between the activity and the rework of the execution sequence of the process with the task
sequence algorithm to eliminate or reduce the number of duplicate tasks. As a result of the application
of the case study, the sequence of tasks in the process was rearranged into a sequential order.
This can lead to a total process reduction of 16 parts, a reduction of 8 parts, 50 percent, and
a 60 percent reduction in usage.
Keywords: Mass Production; Customization, Mass Customization; Product Family; Product Platform;
Bill of Material
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1. บทนา
ในโลกปั จจุ บ ั น มี ก ารแข่ ง ขั น ที่ สู ง ขึ้ น ในเกื อ บ
ทุกอุตสาหกรรม ทาให้กลุ่มธุรกิจต้องมีการปรับตัวเพื่อ
ตอบรับ กับ สังคมโลกของการเปลี่ยนแปลงที่เกิด ขึ้น
ในกลุ่ ม ธุ ร กิ จ ของอุ ต สาหกรรมผู้ ผ ลิ ต เฟอร์ นิ เจอร์
ก็เช่นกันที่ต้องปรับตัว ความต้องการของบริษัทชัน้ นา
หลายแห่ งที่มีการเจริญเติบโต และขยายธุรกิจ มีการ
แข่งขันกันสูงขึ้น จึงมีการขยายสานักงานหรือปรับปรุง
สถานที่ในการทางาน รวมทัง้ การสร้างอาคารสถานที่ให้
ดูทนั สมัยมากยิง่ ขึน้ ดังนัน้ บริษทั เฟอร์นิเจอร์ทท่ี นั สมัย
จึงมีการแข่งขันที่สูงขึ้นทางบริษัทจึงเห็นความสาคัญ
ที่ จ ะต้ อ งการตอบสนองความต้ อ งการของลู ก ค้ าให้
ได้ ม ากที่ สุ ด และขยายตั ว ไปในกลุ่ ม ลู ก ค้ า ใหม่
สร้างช่องทางในการขายให้เพิม่ ขึ้น เพื่อเพิม่ โอกาสการ
แข่งขันกับบริษทั คู่แข่ง ซึ่งในการออกแบบผลิตภัณฑ์จะ
ประกอบไปด้ ว ยกลุ่ ม งานที่ เป็ นรู ป แบบงานพิ เศษ
เฉพาะตั ว ตามการออกแบบของลู ก ค้ า รู ป แบบกึ่ ง
ดัดแปลง และรูปแบบที่เป็ นผลิตภัณฑ์ มาตรฐานของ
บริษทั โดยมุ่งเน้นไปทีค่ วามต้องการและความพึงพอใจ
ของลู กค้า บริษั ทได้ด าเนิ นการออกแบบและพัฒ นา
รูปแบบผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้าโดยตรง
ซึ่งการดาเนินการออกแบบและการผลิตดังกล่าว ทาให้
เกิดรูปแบบที่หลายหลากไม่ว่าจะเป็ น ชิ้นส่วน วัตถุดบิ
ขัน้ ตอนในการผลิต และเครื่องมืออุปกรณ์
การแข่ งขัน ในท้ อ งตลาดกลุ่ ม อุ ต สาหกรรมผลิ ต
เฟอร์ นิ เจอร์ ท่ี สู ง ขึ้ น เนื่ องมาจากการเริ่ ม เข้ า สู่ ยุ ค
Disruption ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ท าให้ทุ กองค์กร
ต้ องหันมาวิเคราะห์ สถานการณ์ ของตัวเองเพื่ อปรับ
มุมมอง เปลีย่ นกลยุทธ์ และความคิดในการบริหารงาน

เพื่อพลิกเกมทันกับความเปลีย่ นแปลงของโลก และเพื่อ
ไม่ ให้ ถู ก กลืน กิ น โดยบริษั ท คู่ แข่ งจากอุ ต สาหกรรม
เดียวกัน และอุ ตสาหกรรมอื่นที่พร้อมกระโดดเข้ามา
แข่งขันได้ทุกเมื่อจากทัง้ ในประเทศ และต่างประเทศ [1]
ขณะที่ รสนิ ย มการใช้ งานของลู ก ค้ าเปลี่ย นไป การ
ปรับเปลี่ยนในส่ วนของการออกแบบเฟอร์นิ เจอร์ให้ดู
หรูหรา ทันสมัย เป็ นเอกลักษณ์ สามารถตอบสนองต่อ
ความต้ องการของลู ก ค้ าจึงเป็ นสิ่งจ าเป็ นที่ ท าให้ ใน
กระบวนการผลิตเพื่อตอบโจทย์ลูกค้า เป็ นไปได้ยากขึน้
ประกอบการแข่งขันทางการตลาดทีเ่ ปิ ดกว้างขึน้ ราคาที่
ถู ก บี บ ให้ แ คบลง และแนวโน้ มการแข่ ง ขั น ทาง
อุตสาหกรรมทีส่ ูงขึน้ ผูผ้ ลิตจึงต้องมีการปรับตัวเพื่อให้
ทันกับสถานการณ์ เมื่อการผลิตเฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่
มุ่ งเน้ นไป ที่ ความ ต้ องการของลู กค้ าเป็ นห ลั ก
ผลิตภัณฑ์จงึ มีรูปแบบที่หลากหลาย เช่น ตู้เอกสาร ตู้
บานเปิ ด ตู้ล้นิ ชัก โต๊ะสานักงาน โต๊ะประชุม ฯลฯ ส่งผล
ให้รูปแบบการผลิตประเภทสินค้าเดียวกัน รูปลักษณ์
ภายนอกเหมือนกัน แต่ไม่สามารถทาการผลิตสินค้าใน
รูปแบบเดียวกันได้ในทางโครงสร้างภายใน อีกทัง้ ยังไม่
สามารถใช้งานเครื่องจักรที่ตัง้ ค่ าสาหรับการผลิตได้
ต้องมีการปรับตัง้ ค่าเครื่องจักรใหม่ในทุกครัง้ เมื่อมีการ
เปลี่ยนชิ้นส่ วนเพื่อผลิตสินค้านี้ ส่งผลให้การผลิตขาด
ความต่ อเนื่ อง ความหลากหลายของชิ้นส่ วนจ านวน
มากที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ทาให้เกิดเวลาการที่
สู ญ เปล่ า ส่ งผลกระทบต่ อบริษั ท และลู กค้ าโดยตรง
ผลจากการเก็ บ ข้ อ มู ล อย่ า งไม่ เป็ นทางการพบว่ า
เกิดความผิดพลาดใน 2 ส่วนหลัก คือ การเขียนแบบ
เพื่ อ ผลิ ต และขั น้ ตอนในกระบวนการผลิ ต ท าให้
เกิดต้นทุนในการผลิตเพิม่ สูงขึ้น มีของเสียที่มากขึ้น
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มีผลต่อการส่งมอบงานที่ล่าช้า ลูกค้าขาดความเชื่อมั ่น
ลู ก ค้ า บางรายต้ อ งเปลี่ ย นไปใช้ สิ น ค้ า ของคู่ แ ข่ ง ที่
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดกี ว่า
แนวคิดที่กาลังนิยมที่สามารถนามาประยุกต์ใช้กัน
ในปั จจุ บ ั น เรีย กว่ า แมสคั ส ตอมไมส์ เซชั น่ (Mass
Customization) [2] เป็ นการผลิตสินค้าภายใต้การผลิต
แบบสิน ค้ ามวลรวม (Mass Production) และสามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลากหลายตาม
ความต้ อ งการ (Customization) โดยผลิต ภั ณ ฑ์ ห รือ
สินค้าที่มคี วามหลากหลายนัน้ มีผู้บริโภคเป็ นผูก้ าหนด
ความต้องการ แต่ ความหลากหลายนี้ ท าให้ระบบการ
ผลิตมีการลงทุนทีส่ ูงขึน้ ในการตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าแต่ละบุคคลโดยเฉพาะ
ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงประยุกต์ปัญหาที่ได้จากการสารวจ
อย่ างไม่ เป็ นทางการร่วมกับแนวคิดว่ าท าอย่ างไรจึง
สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อเพิม่ ความหลากหลาย
และลดความซั บ ซ้ อนในการบริ ห ารการผลิ ต ได้
จึ ง ท าการศึ ก ษาและพั ฒ นาโมเดลในการก าหนด
ชิ้ น ส่ ว นร่ ว ม (Common Module) และชิ้ น ส่ ว นใช้
เฉพาะ (Differentiate Module) เพื่ อ ลดเวลาในการ
ออกแบบและเพิม่ ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต

แบบจาลองในการวิเคราะห์ Product Family เพื่อศึกษา
Product Platform ส าหรับ Common (2) ใช้ โปรแกรม
Computer Aided Design (Cad) เพื่อช่วยในการจาลอง
Differentiate Module ไปสู่การผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือช่วย
ลดความซับซ้อนของผลิตภัณฑ์
3. ทฤษฎีและผลงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
3.1 การผลิ ตมวลรวมจานวนมาก (Mass Production)
การผลิตสินค้าขนาดใหญ่ โดยจะใช้เครื่องจักรที่ได้
มาตรฐานเดียวกันเป็ นจ านวนมาก เพื่อประสิทธิภาพ
และความประหยัดสินค้ามีราคา ข้อดีคอื ราคาสินค้าต่อ
หน่วยต่าลง ข้อเสียคือเป็ นระบบผลิตทีเ่ อือ้ ประโยชน์ ซึ่ง
ท าให้ บ ริ ษั ท ข น าด ให ญ่ ที่ มี สิ น ค้ าไม่ มี ค ว าม
เฉพาะเจาะจงและไม่สามารถตอบสนองความต้องการ
เฉพาะของลูกค้าแต่ละรายได้ ภายใต้กรอบแนวคิดของ
ระบบการผลิตแบบ Mass Production ฝ่ ายการตลาดจะ
พยากรณ์ความต้องการสินค้าไว้สูงสุดในระยะยาว และ
วางแผนความต้องการวัสดุสาหรับอนาคตข้างหน้าโดย
การประมาณการสั ่งซื้อวัตถุดบิ และชิน้ ส่วนต้องเพียงพอ
ต่อยอดสินค้าที่มกี ารพยากรณ์ ไว้ และเตรียมไว้พร้อม
ภายในโรงงานที่ ก ารผลิ ต จะเริ่ม ขึ้ น การผลิ ต แบบ
Mass Production แต่ ละขัน้ ตอนจะท าการผลิตชิ้นงาน
จ านวนมาก และจะส่ งไปยังขัน้ ตอนต่ อ ไปก็ ต่ อ เมื่ อ
ชิ้นส่วนครบจานวนที่ต้องการ และถ้ามีปัญหาอะไรเกิด
ขึ้นกับชิ้นส่ วนก็ยากที่จะมองเห็นและรับรู้ได้โดยง่าย
เนื่องจากชิ้นงานจานวนมากที่อยู่ระหว่างกระบวนการ
(Work in Process: WIP) คอยปิ ดบั ง เอาไว้ จะพ บ
ปั ญหาเหตุ การณ์ ก็ม ักจะล่วงเลยไปอย่างน้ อยก็ 1 ชุ ด
ที่ทาการผลิต (Batch) หมายความว่าอาจจะเสียทัง้ ชุ ด
หรือต้องนากลับมาแก้ไขทัง้ ชุดก็อาจเป็ นได้ [4]

2. ขอบเขตของงานวิ จยั
ดาเนิ น การศึก ษาขัน้ ตอนของกระบวนการผลิต
เฟอร์นิ เจอร์ชุ ด โต๊ ะ ท างานจ านวน 2 รูป แบบ ได้แ ก่
โต๊ะทางานแบบ A B ของบริษัท ตัง้ แต่ ขนั ้ ตอนของ
การออกแบบเชิงวิศวกรรมและการผลิต สายงานไม้
ทั ้ง ห ม ด 2 ขั ้น ต อน ด้ ว ย การศึ ก ษ าการท างาน
และสร้างมาตรฐาน น ามาวิเคราะห์ ห าแนวทางการ
ปรับปรุงกระบวนการทางานของการผลิต เฟอร์นิเจอร์
(1) ใช้ผลิตภัณฑ์มาตรฐานของชุดโต๊ะท างานเพื่อเป็ น
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3.2 การพัฒนากลุ่มผลิ ตภัณฑ์ (Product Platform)
กลุ่ ม ชิ้น ส่ วนร่ วมที่ ใช้ ในการสร้างโครงสร้างร่ ว ม
(Common Structure) สามารถนามาใช้งานในการผลิต
และพัฒ นากลุ่ ม ผลิตภั ณ ฑ์ Product Platform [3] จะ
อธิบายโดยใช้แบบจ าลองข้อมู ล 2 แบบ คือ Product
Structure Information แ ล ะ Geometric Information
โดย Geometric Information จะด าเนิ น การโดยผ่ า น
Design Parameters ที่รวมกันอยู่ใน Product Structure
Information ซึ่งDesign Parameters จะเปลี่ยนแปลงไป
ตาม ความ ต้ องการของลู กค้ าและมี ผ ลต่ อการ
เปลี่ย นแปลงของ 3D Models และข้อมู ลทางเทคนิ ค
Geometric Information น าไปสู่ ก ารสร้ า งผลิ ต ภั ณ ฑ์
ใหม่ๆ ได้อย่างหลากหลาย

เข้ากับลูกค้าเป็ นรายคนโดยไม่มกี ารปรับตัวสินค้าทีข่ าย
แต่อย่างใด ตัวอย่างเช่น ธุรกิจขายสินค้าทางไปรษณีย์
หรือทางโทรศัพท์
Customization ระดั บ ที่ ส อ งเป็ น ก ารป รั บ ทั ้ ง
การสื่อสารและบริการ นอกจากจะสื่อสารกับลูกค้าเป็ น
รายคนแล้ ว ยั ง ปรับ บริ ก ารให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความ
ต้ องการของลู ก ค้ าเป็ นรายคนอี ก ด้ วย ตัวอย่ างเช่ น
ลู กค้ าที่เฟอร์นิ เจอร์ เฟอร์ นิ เจอร์ท่ีซ้ือเป็ นมาตรฐาน
ทั ว่ ไป ไม่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอะไร แต่ บ ริ ก ารอื่ น ๆ
จะมีการปรับตามความต้องการ อาทิเช่น เงื่อนไขการ
ชาระเงิน ส่วนลดต่างๆ เป็ นต้น
3.4 ความสัม พัน ธ์ ข องกลุ่ ม ผลิ ต ภัณ ฑ์ (Product
Family)
ก ลุ่ ม ข องผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี ค วาม สั ม พั น ธ์ กั น
ความสั ม พั น ธ์ ท่ี ว่ า นี้ จะอธิ บ ายถึ ง โครงสร้ า งของ
ผลิต ภัณ ฑ์ โครงสร้างของผลิตภัณ ฑ์ ก็ จะอธิบายถึ ง
ชิ้นส่วนและความสัมพันธ์ของแต่ละชิ้นส่วนที่ประกอบ
กันเป็ นผลิตภัณฑ์ โดยดูได้จากหน้ าที่การใช้งานและ
ลักษณะของการประกอบ Product Family จะมีการใช้
ชิ้ น ส่ ว นร่ ว ม ซึ่ ง จะแตกต่ า งจาก Individual Product
Variants ทีไ่ ม่มกี ารใช้ชน้ิ ส่วนร่วมเลย [10]

3.3 การผลิ ตเฉพาะ (Customization)
การตอบสนองความต้ อ งการของลู ก ค้ า อย่ า ง
เฉพาะเจาะจงเป็ นรายกลุ่มหรือรายคน ทัง้ ในด้านของ
สินค้าและบริการ มีรายละเอียดดังนี้
ในการที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็ น
รายกลุ่มหรือรายคน บางครัง้ ก็ไม่สามารถที่จะทาได้ใน
ทุ ก กรณี และทุ ก ธุ รกิ จ เสมอไป ดังนั ้น ขอบเขตของ
การตอบสนองของธุรกิจทัง้ หลายในเรื่องของการผลิตจึง
มีความแตกต่ างกันไป เพราะแมสคัสตอมไมส์เซชัน
(Customization) [5-6] การเปลี่ยนแปลงทัง้ เทคโนโลยี
และกระบวนการทางานในหลายด้าน จึงไม่ง่ายกับบาง
ธุรกิจทีจ่ ะทาได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แบบจึงต้องเลือก
ตอบสนองในระดับไหน
Customization ระดับที่หนึ่งเป็ นการปรับการสื่อสาร
กับ ลู กค้ า ระดับ นี้ เป็ นระดับ ที่สร้างการเปลี่ยนแปลง
น้ อยที่สุด สิ่ง ที่ทาเป็ นการปรับการติดต่อ สื่อ สารให้

3.5 โครงสร้างผลิ ตภัณฑ์ (Bill of Material, BOM)
โครงสร้างวัสดุหรือชิ้นส่วนและปริมาณที่จาเป็ นใน
การผลิตผลิตภัณฑ์ทเ่ี สร็จสมบูรณ์ เป็ นการแสดงชิ้นส่วน
ประกอบของผลิตภัณฑ์ทงั ้ หมด [7, 8] โดยแบ่งย่อยเป็ น
ล าดับตัง้ แต่ ช้ินส่ วนแม่ (Parents) จนถึ งส่ วนสุ ดท้ าย
ที่แยกต่อไม่ได้ (Child) สาหรับ ส่วนประกอบของ BOM
ที่ ควรจะมี นั ้ น ประกอบด้ วย (1) ITEM / รายการ
(2) Description / วัสดุ (3) Specification / รายละเอี ย ด
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4.2 ก ารวิ เค ราะห์ ทิ ศ ท างก ารส่ งข้ อ มู ล ห รื อ
ความสัม พัน ธ์ ระหว่ างชิ้ น ส่ วน / โมดู ล (Product
Network)
เมื่อนามาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างชิ้นส่วน
จะเป็ น Product Network ดังรูปที่ 3 ชุ ดโต๊ ะท างาน
แบบ A และ B โดยลู กศรจะชี้จากชิ้น ส่ วนที่มีก ารส่ ง
ข้อมูลไปยังชิน้ ส่วนทีร่ บั ข้อมูล ซึ่งลักษณะความสัมพันธ์
ของชิ้น ส่ ว นจะเป็ นลัก ษณะของการประกอบติ ด กั น
ระหว่างหลายชิ้นส่วน เช่น ภาพชุดโต๊ ะทางานแบบ A
โครงขา และ Leg Center ส่ งข้อมูลให้กับ Work Top ,
Beam A , Beam B , Cable Tray และ ขาปรับ

วัสดุ (4) Qty. / จานวน (5) Weight / ราคาต่อชิ้น และ
(6) Total Price / ราคารวม
3.6 เมทริ กซ์ โครงสร้ า งการออกแบบ (Design
Structure Matrix: DSM)
Square Matrix ที่ ใช้ แ สดงความสัม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
Elements (ชิ้นส่วน/โมดูล กิจกรรม หรือ ปั จจัยต่างๆ)
ใน ระบ บ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รื อ ก ระบ ว น ก ารผ ลิ ต
Component-based DSM [9-13] ช นิ ด นี้ ใช้ ใน ก า ร
วิเคราะห์ ระบบด้ านของการออกแบบชิ้น ส่ วน/โมดู ล
ตัวอย่างลักษณะความสัมพันธ์ ดังเช่น (1) Spatial การ
ประกอบติ ดกันระหว่ างสองชิ้นส่ วน (2) Energy การ
แลกเปลี่ยนหรือถ่ ายโอนพลังงานระหว่างสองชิ้นส่ วน
(3) Information การแลกเปลี่ย นข้อ มู ลหรือ สัญ ญาณ
ระหว่างสองชิ้นส่วน และ (4) Material การแลกเปลี่ยน
วัตถุดบิ ระหว่างสองชิน้ ส่วน
4. การดาเนิ นงานวิ จยั
งานวิ จ ั ย นี้ ได้ ใ ช้ วิ ธี Reachability Matrix Method
ม า ใช้ ส ร้ า ง Design Structure Matrix (DSM) ช นิ ด
Component-Based DSM ส าหรับ การวิ เคราะห์ ก าร
ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ โต๊ะทางาน แบบ A แบบ B โดย
ความสั ม พั น ธ์ ข อง Components ในระบบจะอยู่ ใ น
ลักษณะของการประกอบติ ดกัน ระหว่ างชิ้น ส่ วน ซึ่ ง
วิธกี ารแบ่งออกเป็ น 5 ส่วน ดังนี้

ชุดโต๊ะทางานแบบ A

4.1 การออกแบบกลุ่มของผลิ ตภัณฑ์และการแยก
ชิ้ นส่วนแบบจาลอง
ในการออกแบบกลุ่มของผลิตภัณฑ์จะใช้ช้นิ ส่วนที่
ออกแบบจากโปรแกรม [12,13] มาช่ วยในการจ าลอง
ของผลิตภัณฑ์ชุดโต๊ะทางานแบบ A และ B ดังรูปที่ 1
และสามารถแยกชิน้ ส่วนแต่ละชิน้ ส่วนออกมาดังรูปที่ 2

ชุดโต๊ะทางานแบบ B
รูปที่ 1 การจาลองของผลิตภัณฑ์ชุดโต๊ะทางาน
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รูปที่ 2 แสดงการแยกชิน้ ส่วนทัง้ หมดของแบบจาลองชุดโต๊ะทางานแบบ A และ B

รูปที่ 3 Product Network ชุดโต๊ะทางาน
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4.4 สร้ า ง Original DSM จาก Product Network
จาก Product Network ของชุดโต๊ะทางานแบบ A
และแบบ B เมื่อ น ามาแสดงใน Square Matrix โดย
อาศัยสมการที่ (1) ซึ่ง จะได้ Original DSM แสดงค่ า
ความสัมพันธ์ระหว่างชิน้ ส่วน
(1)

รูปที่ 4 Original DSM ของชุดโต๊ะทางานแบบ A

จากสมการ อธิบายได้ว่า เมื่อมีการส่งข้อมูลจาก
คอลัมน์ ( j ) ไปยัง แถว ( i ) Cell aij จะมีค่าเท่ากับ 1
แสดงเป็ นแถบสีน้ าเงินใน ส่วนแถบสีขาว คือ Cell aij
จะมีค่าเท่ ากับ 0 ไม่มีการส่งข้อมูลจากคอลัมน์ ( j )
ไปยัง แถว ( i ) ดังรูปที่ 4 และ 5
รูปที่ 5 Original DSM ของชุดโต๊ะทางานแบบ B

4.5 ก า ร จั ด เ รี ย ง Original DSM (Rearrange
Original DSM)
พิจารณาลักษณะความสัมพันธ์ของชิ้นส่วนที่เป็ น
แบบ Independent แล้วเปลี่ยนต าแหน่ งใน Original
DSM โดยอาศัยสมการที่ (2)

จากสมการ (2) อธิบายได้ว่า คอลัมน์ ( j ) ทีไ่ ม่มกี าร
ส่งข้อมูลให้แนว ( i ) หรือ แถว ( i ) ที่ไม่มกี ารรับข้อมูล
จากคอลัมน์ ( j ) aij จะมีค่าเท่ากับ 0 และจะมีลกั ษณะ
ความสัมพันธ์เป็ นแบบ Independent การเรียงกลุ่มก้อน
ของ DSM แนวตัง้ ( j ) และ แนวนอน ( i ) เมทริก ซ์
ความสัมพันธ์ของชิน้ งาน ดังรูปที่ 6 และ 7

(2)

ชุดโต๊ะทางานแบบ A
ชุดโต๊ะทางานแบบ B
รูปที่ 6 Rearrange Original DSM ของชุดโต๊ะทางานแบบ a/b โดยการย้ายตาแหน่งของคอลัมน์ ( j )
The Journal of Industrial Technology (2022) volume 18, issue 2.

http://ojs.kmutnb.ac.th/index.php/joindtech

102

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (The Journal of Industrial Technology)
ISSN (Print): 1686-9869, ISSN (online): 2697-5548
DOI: 10.14416/j.ind.tech.2022.07.001
บทความวิจัย

ชุดโต๊ะทางานแบบ A
ชุดโต๊ะทางานแบบ B
รูปที่ 7 Rearrange Original DSM ของชุดโต๊ะทางานแบบ a/b โดยการย้ายตาแหน่งของคอลัมน์ ( i )
5. ผลการวิ จยั และการอภิ ปรายผล
งานวิจยั นี้ได้ใช้วธิ ี Reachability Matrix Method
มาใช้ส ร้า ง Design Structure Matrix (DSM) ชนิด
Component-Based DSM สาหรับ การวิเคราะห์การ
ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ โต๊ะทางาน แบบ A และ แบบ
B โดยความสัมพันธ์ของ Components ในระบบจะ
อยู่ในลักษณะของการประกอบติดกันระหว่างชิ้นส่วน
รูปที่ 8 แสดง Final DSM ของชุดโต๊ ะท างานแบบ
A โดยที่ Leg Center (6) โครงขา (7) ขาปรั บ (8)
Beam A (2) แ ล ะ Beam B (3) จ ะ เป็ น ลั ก ษ ณ ะ
ความสัม พั น ธ์ ข องชิ้น ส่ วนแบบ Dependent (Series)
Work Top (1) เป็ นแบบ Coupled สาหรับ Cable Tray
(4) Power Outlet (5) และสกรู M6 x 15 (9) เป็ นแบบ
Independent (Parallel)
รูปที่ 9 แสดง Final DSM ของชุดโต๊ะทางานแบบ
B โดยที่ Leg Center (6) โครงขา (7) ขาปรั บ (8)
Beam A (2) แ ล ะ Beam B (3) จ ะ เป็ น ลั ก ษ ณ ะ
ความสัมพันธ์ของชิน้ ส่วนแบบ Dependent (Series)

Work Top (1) เป็ นแบบ Coupled สาหรับ Cable Tray
(4) Power Outlet (5) และสกรู M6 x 15 (9) เป็ นแบบ
Independent (Parallel)
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5.1 การจัดลาดับชิ้ นส่วน (Order Levels)
การจ ดั ล าด บั ชิ ้น ส่ว น (Order Levels) เพื ่อ
เรียงลาดับการส่งข้อมูลของแต่ละชิ้นส่วนในระบบการ
ออกแบบชุดโต๊ะทางานแบบ A และ B แสดงดังรูปที่
10 และ 11
5.2 การสร้าง Bill of Material (BOM)
จากการจัด ลาดับ การส่งข้อมูลของชิ้น ส่วนใน
ระบบการออกแบบชุด โต๊ะ ท างานแบบ A แบบ B
สามารถแสดงออกมาในรูปของ BOM ดังรูปที่ 12
จากภาพพบว่า ชิ ้น ส่ว น/ โมดูล หลัก (Main
Module) ได้แก่ Work Top และชิ้นส่วน/โมดูลทีส่ ร้าง
ความหลากหลายให้ผลิตภัณฑ์ (Key Module) ได้แก่
Beam A+B ดังรูปที่ 13
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รูปที่ 8 Final DSM ของชุดโต๊ะทางานแบบ A

รูปที่ 9 Final DSM ของชุดโต๊ะทางานแบบ B
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Level 1 ประกอบไปด้วย Work Top Beam A และ Beam B
Level 2 ประกอบไปด้วย Leg Center และโครงขา
Level 3 ประกอบไปด้วย ขาปรับ และ สกรู M6 x 15
Level 4 ประกอบไปด้วย Cable Tray และ Power Outlet

รูปที่ 10 Order Levels ของชิน้ ส่วนใน ระบบการออกแบบชุดโต๊ะทางานแบบ A

Level 1 ประกอบไปด้วย Work Top, Beam A และ Beam B
Level 2 ประกอบไปด้วย Leg Center และโครงขา
Level 3 ประกอบไปด้วย ขาปรับ และ สกรู M6 x 15
Level 4 ประกอบไปด้วย Cable Tray และ Power Outlet

รูปที่ 11 Order Levels ของชิน้ ส่วนใน ระบบการออกแบบชุดโต๊ะทางานแบบ B
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รูปที่ 12 Bill of Material (BOM) ของระบบการออกแบบชุดโต๊ะทางานแบบ A

รูปที่ 13 Bill of Material (BOM) ของระบบการออกแบบชุดโต๊ะทางานแบบ B
The Journal of Industrial Technology (2022) volume 18, issue 2.

http://ojs.kmutnb.ac.th/index.php/joindtech

106

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (The Journal of Industrial Technology)
ISSN (Print): 1686-9869, ISSN (online): 2697-5548
DOI: 10.14416/j.ind.tech.2022.07.001
บทความวิจัย

6. สรุปผลการวิ จยั
จากการทดลองข้ า งต้ น ซึ่ ง เป็ นการน าวิ ธี ก ารที่
พัฒ นาขึ้น Reachability Matrix Method มาใช้ ส ร้า ง
Design Structure Matrix (DSM) มาท าการวิเคราะห์
กระบวนการผลิตชุดโต๊ ะท างานด้วยการพิจารณาจาก
ความสั ม พั น ธ์ ข องชิ้ นส่ ว นโมดู ล ของโครงสร้ า ง
ผลิตภัณฑ์ พบว่า วิธีการดังกล่าวสามารถช่วยให้การ
วิเคราะห์ จ ัดลาดับกระบวนการผลิต ประกอบชุ ดโต๊ ะ
ทางานได้อย่างเหมาะสม และมากไปกว่านัน้ ยังพบว่า
เวลาทีส่ ูญเสียไปในการดาเนินงานนัน้ เกิดขึน้ ในขัน้ ตอน
ของการเตรีย มงานของแต่ ละกิ จกรรมเป็ นส่ วนใหญ่
ดังนัน้ การประยุกต์ใช้วธิ กี ารคานวณหาระยะเวลาเริม่ ต้น
กิจกรรมโดยใช้ Time Factor ที่พิจารณาระยะเวลาใน
การทยอยส่งงานของกิจกรรมก่อนหน้ า และระยะเวลา
ในการเตรียมงานเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ สามารถ
ช่วยลดจานวนเวลาลดต้นทุนและลดชิ้นส่วนในการผลิต
โดยรวมได้ ซึ่งเห็นได้จากที่สามารถลดจานวนชิ้นส่วน
ร่ วมจากทัง้ หมด 16 ชิ้น ส่ ว น ปรับ ลดได้ 8 ชิ้น ส่ ว น
คิด เป็ น ร้อยละ 50 และปรับ ลดจ านวนการใช้งานลง
ร้อยละ 60
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