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PROCESS CHART-PRODUCT ANALYSIS

1. Process chart

2. Flow Diagram

3. Flow process chart
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แผนภูมิกระบวนการ (PROCESS CHART)

 เพื�อช่วยใหเ้ห็นภาพรวมของกระบวนการตั�งแตต่น้จนจบ

 เป็นสื�อกลางในการสื�อสารงานของผูท้ี�เกี�ยวขอ้ง



กระบวนการผลติซอสถั�วเหลือง









การเขียนอธิบายกระบวนการ

 สื�อถึงขั�นตอน 

 สั�น กระชบั แต่ไดค้วามหมาย

 ไมต่อ้งมีคาํอธิบายเหตุผล

 ใชค้าํที�เป็นทางการ

 แต่ละกล่องขอ้ความ คือ 1 ขั�นตอน



ขั�นตอนการผลติ 
แป้งมันสําปะหลงั

(แบบเดมิ)

ออกจาก



ขั�นตอนการผลติ 
แป้งมันสําปะหลงั

(แบบใหม่)



CASE STUDY : การผลิตปลากระป๋อง

 บนัทึกกระบวนการผลิตของ
กระป๋อง

ซอสมะเขือเทศ

ปลากระป๋อง

 จากนั�นบนัทึกแผนภูมิกระบวนการผลิตของการผลิตกระป๋อง 
การผลิตนํ�ามะเขือเทศเขม้ขน้ และการผลิตปลากระป๋อง



ก่อนจะบันทึกกระบวนการ

 ตอ้งรูส่้วนประกอบทั�งหมด 
กระป๋อง 1 ใบ มีส่วนประกอบคือ 
ตวักระป๋อง 

ฝาดา้นบน 

ฝาดา้นล่าง

 ตอ้งเขา้ใจกระบวนการผลิตทั�งระบบ



ส่วนประกอบกระป๋อง

1. ฝาบน (ฝาเปิด
ง่าย)

2. ตวักระป๋อง

3. ฝาล่าง



แผ่นโลหะ

เคลือบดบุีก

ชุบแลคเกอร์

ตฉีลาก

ตดัขนาดตามที�ต้องการ

ม้วนโลหะและใช้กาวตดิ

ประกอบฝาบน

ตรวจสอบคุณภาพ

ตวักระป๋อง

ฝาดา้นบน



แผ่นโลหะ

ตัดให้ได้ขนาด

กดทบัให้นูนเป็นชั�น

ตรวจสอบคุณภาพ

ฝาด้านล่างกระป๋อง



รวมกบัฝาด้านล่าง

จัดเรียงและบรรจุหีบห่อ

เกบ็ไว้เพื�อรอการจัดส่ง

ตวักระป๋องฝาดา้นล่าง



กระบวนการผลิตกระป๋อง

แผ่นโลหะ

เคลือบดีบุก

ชุบแลคเกอร์

ตีฉลาก

ตัดขนาดตามที�ต้องการ

ม้วนโลหะและใช้กาวติด

ประกอบฝาบน

ตรวจสอบคุณภาพ

แผ่นโลหะ

ตัดให้ได้ขนาด

กดทบัให้นูนเป็นชั�น

ตรวจสอบคุณภาพ

รวมกบักระป๋องล่าง

จัดเรียงและบรรจุหีบห่อ

เกบ็ไว้เพื�อรอการจัดส่ง

ตัวกระป๋อง

ฝาด้านบน

ฝาด้านล่าง



แผนภูมิวิเคราะหก์ารไหล (FLOW DIAGRAM)
และแผนภูมิการไหลของกระบวนการผลิต
(FLOW PROCESS CHART)

 แสดงกระบวนการผลิตทั�งหมด เริ�มตั�งแตว่ตัถุดิบเขา้สูก่ระบวนการ
จนเสรจ็สิ� นเป็นผลิตภณัฑ์

 ประกอบดว้ยขั�นตอนการทาํงานตา่งๆ ที�ตอ้งดาํเนินงานบนวตัถุนั�น

 มีลกัษณะเป็น Flowchart ที�เป็นกลอ่งขอ้ความ หรอื รูป
แผนภาพก็ได้









THE STEPS SEPARATED WITH PROCESS 
CHART-PRODUCT ANALYSIS
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PROCESS CHART-PRODUCT ANALYSIS

Making the chart: Analyst verifying the actual flow of a 
product
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PROCESS CHART-PRODUCT ANALYSIS

Flow diagram: It is also desirable to make a sketch of the part 
of the plant.

Critiquing the process chart-product analysis “Steps 
possessing know characteristics or steps concerning whose 
performance information is already available”

Computer simulation may be used to evaluate alternatives for 
movement systems.
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EX การถ่ายเอกสาร
 ตุ๊กตานั�งอยูที่�โต๊ะทาํงาน ไดร้บัมอบหมายใหนํ้าเอกสารจากโต๊ะของคณบดี 
ไปถ่ายสาํเนาที�รา้นกะปุกกอ๊ปปี�  ชั�น 2 อาคาร 16 แลว้ใหนํ้าตน้ฉบบัมาคืนที�
เดิม ขณะที�นําเอกสารไปทาํสาํเนา ปรากฎวา่ที�รา้นมีลกูคา้กาํลงัยนืรอคิว
กนัอยู ่ตุ๊กตาจึงวางเอกสารแลว้สั �งงานทิ� งไว ้แลว้กลบัไปนั�งรอที�โต๊ะทาํงาน 
เมื�อเวลาผ่านไปตุ๊กตาไดเ้ดินมารบัเอกสาร แต่วา่ที�รา้นยงัทาํใหไ้มเ่สร็จ จึง
นั�งรออยูที่�รา้น เมื�อสาํเนาเอกสารเสร็จแลว้ ตุ๊กตาไดต้รวจสอบวา่เอกสารได้
ครบตามที�สั �งไวห้รือไม ่จากนั�นจึงนําไปส่งไวที้�โต๊ะของคณบดี แลว้กลบัมา
ประจาํที�โต๊ะทาํงานดงัเดิม



หอ้งคณบดี 

รา้นกะปุก

หอ้งธุรการ 

หอ้งสภาคณาจารย์
บนัได

โต๊ะตุ๊กตา

โต๊ะคณบดี
หอ้งนํ�าอาจารย์

แผนผงัอาคาร 16 ชั �น 2



EX การถ่ายเอกสาร
1. จงเขียน Process Chart
2. จงเขียน Flow Process Chart โดยวเิคราะหที์�เอกสาร
3. จงเขียน Flow Process Chart โดยวเิคราะหที์�พนักงาน
4. จงเขียน Flow Diagram โดยวเิคราะหที์�เอกสาร
5. จงเขียน Flow Diagram โดยวเิคราะหที์�พนักงาน



PROCESS CHART 

รับต้นฉบับ 

ถ่ายสาํเนา 

ส่งคืนต้นฉบับ



หอ้งคณบดี 

รา้นกะปุก

หอ้งธุรการ 

หอ้งสภาคณาจารย์
บนัได

โต๊ะตุ๊กตา

โต๊ะคณบดี
หอ้งนํ�าอาจารย์

แผนผงัอาคาร 16 ชั �น 2



หอ้งคณบดี 

รา้นกะปุก

หอ้งธุรการ 

หอ้งสภาคณาจารย์
บนัได

โต๊ะคณุตุ๊กตา

โต๊ะคณบดีหอ้งนํ�าอาจารย์



หอ้งคณบดี 

รา้นกะปุก

หอ้งธุรการ 

หอ้งสภาคณาจารย์
บนัได

โต๊ะคณุตุ๊กตา

โต๊ะคณบดีหอ้งนํ�าอาจารย์



CASE I

 ในการสั �งซื� อเครื�องมือบางอยง่ที�ตอ้งการใชภ้ายในโรงงาน หวัหน้าคนงาน
จะเขียนใบเบิกส่งไปใหย้งัพนักงานพิมพดี์ด เพื�อพิมพบ์นใบขอสั �งซื� อ 
จากนั�นหวัหน้าแผนกลงนามอนุมติั แลว้ส่งไปใหย้งัแผนกจดัซื� อ ซึ�ง
ตวัแทนแผนกจดัซื� อตอ้งทาํการศึกษาเพื�อดูราคาและปริมาณในการสั �งซื� อ 
จากนั�นจึงจะทาํการออกใบสั �งซื� อสินคา้ เพื�อส่งไปยงัสาํนักงานใหญ่หรือ
ผูแ้ทนจาํหน่ายต่อไป ขั�นตอนในการขอซื� อเครื�องมือ วิเคราะหด์ว้ย 
Process chart

32







CASE II: A SIMPLE MATERIALS HANDLING 
PROBLEM

Analysis Figure is one of the process charts made. It gives the 
details of the handling of food shelves for a refrigerator from bulk 
storage in the plant to the planting department. This chart was made 
following the procedure described earlier.

Criticism: the application to the analysis of basic data or checklists 
of desirable arrangements of the steps into a preferable work 
pattern and of information concerning desirable ways of performing 
each of the steps.
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FORMS USED

Case I: A simple materials 

handling problem
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FORMS USED

Case I: A simple materials 

handling problem
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CHECKLIST FOR PROCESS CHART-
PRODUCT ANALYSIS

Basic principles

A. Reduce number of steps

B. Arrange steps in best order

C. Make steps as economical as possible

D. Reduce handling 

E. Combine steps if economical

F. Shorten moves

G. Provide most economical means for moving

H. Cut in-process inventory to workable minimum

I. Use minimum number of control points at most advantageous places
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QUESTIONS FOR PROCESS CHART-
PRODUCT ANALYSIS

1. Can any step be eliminated?
a) As unnecessary. (Ask: Why is it done?)

b) By new equipment. (Ask: Why is present equipment used?)

c) By changing the place where it is done or kept. (Ask: Why is it 
done there?)

d) By changing the order of work. (Ask: Why is it done in its present 
order?)

e) By changing the product design. (Ask: Why is it made as it is?)

f) By changing the specifications of the incoming supply. (Ask: Why 
is it ordered in its present form or used at all?)

39



QUESTIONS FOR PROCESS CHART-
PRODUCT ANALYSIS
2. Can any step be combined with another?

a) By changing the specification of supplies or of any raw material?
b) By changing the design of the product, even if only the tolerances?
c) By changing the order of the steps of production or doing inspections at any 

operational station so as to avoid an inventory of faulty products?
d) By changing the equipment used (e.g., using a multifunction machine or 

creating a multi-machine work cell served by a single person or by a 
robot)?

e) By redesigning one or more workplaces?

3. Can the steps be rearranged so as to make any 
shorter or easier?

4. Can any step be made easier? ( If this looks like a 
possibility, make further detailed analysis of this 
step.)

40



QUESTIONS FOR PROCESS CHART-
PRODUCT ANALYSIS

Detailed application of the checklist

1. Why do we have a daily bank ?
 Answer Because the distance from the plating dept. to main 
storage is too great for tracker to be able to supply the plating 
machine crew.

2. What if we cut a new door into the plating room?
 Answer Yes, the whole handling job would be shorter.

3. Why do we have a main storage? Could we have the vendor 
replenish the daily bank on a daily basis, or at least more frequently 
than at present?
 Answer This will depend upon the reliability of the vendor for 
making more frequent deliveries.
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INNOVATION FOR 
PROCESS 
CHART-PRODUCT 
ANALYSIS

The formulation of a new 

Suggested procedure for 

performing the work
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INNOVATION FOR 
PROCESS 
CHART-PRODUCT 
ANALYSIS
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TESTING, TRIAL AND APPLICATION FOR 
PROCESS CHART-PRODUCT ANALYSIS

Testing: 
 The final suggested solution quickly meets this test. In actual practice, 
it is desirable to discuss each step. 

 Purpose of this procedure is to indicate actual changes in practice.

Trial: 
 Purpose is to ascertain the completeness with which all the variables 
have been taken into account.

 The trial consists of having plant personnel verify the cost of change.

Application: 
 The final standardization, installing, measurement, evaluation, and 
maintenance of the improved work method.
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