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บทคัดยอ 

วัตถุประสงคของงานวิจัยเพื่อลดจํานวนงานลาชา (งานที่ผลิตไมทันกําหนดสง) ของโรงงานกรณีศึกษา ซึ่ง

เปนโรงงานฉีดพลาสติก โดยไดทําการวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา พบวาปญหาของทางโรงงาน คือ ไมมีแผนการ

ส่ังซื้อวัตถุดิบ และมีการวางแผนและจัดตารางการผลิตที่ไมเหมาะสม ผูวิจัยไดพยากรณปริมาณวัตถุดิบแตละชนิด

ดวยอนุกรมเวลา เพื่อแกปญหาการขาดวัตถุดิบระหวางการผลิตซึ่งสงผลตอการผลิตไมทันกําหนด  และพัฒนา

โปรแกรมคอมพิวเตอรมาใชในการวางแผนและจัดตารางการผลิต สําหรับวิธีการจัดตารางการผลิตใชวิธีการจัด

ตารางแบบฮิวริสติกแบบ Branch and Bound (B&B) เพื่อใหไดการจัดตารางการผลิตที่มีประสิทธิภาพและลด

จํานวนงานลาชาของทางโรงงาน   หลังจากนําโปรแกรมคอมพิวเตอรที่จัดทําขึ้นมาใชวางแผนและจัดตารางการ

ผลิตในโรงงานตัวอยางแลว ปรากฏวาสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไดดียิ่งขึ้น โดยผูวิจัยเลือกใชกฎ EDD 

(Earliest Due Date) กฎนี้เปนการเลือกขั้นตอนการทํางานที่จะถึงกําหนดเวลาสงงานเร็วที่สุด ในการวางแผนและ

จัดตารางการผลิต ผลการวิจัยคือ สามารถทําใหจํานวนงานลาชา(งานที่ผลิตไมทันกําหนดสง) ของทางโรงงาน

ลดลงจาก  39.93 % เหลือ  16.87% 
 

 คําสําคัญ : การวางแผนและการจัดตารางการผลิต  วิธีฮิวริสติก  การพยากรณ 

 

ABSTRACT 

The purpose of this research is to reduce the number of tardy jobs in the plastic injection 

molding factory by analyzing the causes of the problem. The problem is caused by 1.Lacking of 

planning in purchasing raw materials and 2.Inappropriate production schedule management. In this 

research, the researcher forecasted the amount of the raw materials needed in the production by using 

Time-Series Forecasting method to solve the problem of raw material shortage during manufacturing 

process; and create computer program to help planning and production scheduling.  

The method of scheduling by Branch and Bound (B&B) in Heuristics was used to obtain an 

efficient production schedule and minimize the number of tardy jobs.  After the computer program  was 

used with the planning and scheduling in the research plant, the productivity increased significantly. 

The EDD (Earliest Due Date) rule was also used in the program. This rule chooses the priority of 

                                                            

1 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ 10330 

 Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Chulalongkorn University, Patumwan, Bangkok 10330 



การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

  316 

dispatching from earliest due date.  The research can effectively reduce the number of the tardy jobs   

from 39.93 % to 16.87% 

Key Words : production planning and scheduling, Heuristics Method, forecasting 
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บทนํา 

ในปจจุบันภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยมีการขยายตัวอยางรวดเร็ว ทําใหบริษัทผูผลิตตางๆตอง

แขงขันกันสูงขึ้น ดวยเหตุนี้ผูผลิตจึงควรใหความสําคัญในการพัฒนาระบบการบริหารงานตางๆ เพื่อสามารถนํามา

ปรับปรุงองคกรใหมีประสิทธิภาพ และตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดมากที่สุด เทคนิคการบริหารที่ไดรับ

ความสนใจมากที่สุด คือ การวางแผนและการควบคุมกระบวนการผลิต เพราะถาหากการดําเนินงานปราศจาก

แผนงานและการควบคุมที่มีประสิทธิภาพแลวยอมเกิดความผิดพลาดในการทํางานได เชน เกิดความลาชาในการ

สงสินคา อันเกิดจากการ ปญหาการผลิตไมทันกําหนด ทําใหเกิดการสงงานลาชาหรือไมก็ตองมีการเพิ่มกําลังการ

ผลิตโดยทําใหพนักงานตองทํางานลวงเวลา หรือตองเลื่อนกําหนดสงของกับทางลูกคา 

 โดยโรงงานตัวอยางเปนโรงงานฉีดพลาสติกแบบตามสั่ง (Make to order) โดยทางโรงงานมีปญหาในการ

สงสินคาลาชา(สงสินคาไมทันกําหนดที่ตกลงไวกับทางลูกคา) เฉล่ียถึง 39.14% ตอเดือน และแกปญหาดวยการ

เพิ่มกําลังการผลิต โดยใหพนักงานทํางานลวงเวลาสงผลตอคาใชจายในการทํางานลวงเวลาเฉลี่ยแลวสูงถึง 

28.70% ตอเดือน ทางผูวิจัยจึงไดวิเคราะหปญหาดังกลาวผานแผนภูมิกางปลา และหาสาเหตุสําคัญเพื่อนํามา

พิจารณาหาแนวทางแกไข พบวาสาเหตุของปญหาเกิดจากการวางแผนและการจัดตารางการผลิตของทางโรงงาน

ยังไมเหมาะสม เนื่องจากอาศัยประสบการณของผูจัดตารางเปนหลัก ไมมีแผนในการสั่งซื้อวัตถุดิบ อีกทั้งฝายขายมี

การตกลงวันสงสินคากับทางลูกคาผิดพลาด จึงไดทําการเสนอแนวทางการแกไขโดยการจัดทําโปรแกรมการจัด

ตารางการผลิต เพื่อใหผูวางแผนการผลิตทําไดสะดวก รวดเร็ว และแมนยํามากขึ้น จัดทําโปรแกรมชวยในการ

ประเมินเวลาในการผลิต และหาวิธีการพยากรณปริมาณการใชวัตถุดิบที่เหมาะสม  

 

อุปกรณและวิธีการ 
 1. ศึกษาและพยากรณปริมาณการใชวัตถุดิบ  เนื่องจากโรงงานตัวอยางไมมีแผนในการสั่งซื้อวัตถุดิบและ

ไมทราบปริมาณการใชวัตถุดิบในแตละเดือน จึงไมทราบวามีปริมาณวัตถุดิบอยูในคงคลังจํานวนเทาไรหรือเพียงพอ

ตอความตองการในการผลิตสินคาครั้งตอไปหรือไม ทําใหเกิดปญหาคือ เมื่อวางแผนการผลิตสินคาแลว แตไมมี

วัตถุดิบในการผลิต เนื่องจากวัตถุดิบที่ส่ังซื้อไปยังไมมาสง ทําใหตองเลื่อนแผนการผลิต ไมสามารถผลิตสินคาตาม

แผนการผลิตที่วางไว ผูวิจัยจึงทําการวิเคราะหถึงรูปแบบของขอมูลปริมาณการใชวัตถุดิบแตละชนิด โดยทําการ

ทดสอบดวยการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม Minitab Release 17 เพื่อหาวิธีการพยากรณปริมาณการใชวัตถุดิบที่

เหมาะสม โดยผูวิจัยเลือกเทคนิคการพยากรณเชิงปริมาณแบบอนุกรมเวลา (Time Series) คือวิธี Moving 

Average, วิธี Single Exponential Smoothing, วิธี Winter’s Method และวิธีQuadratic Trend Analysis ในการ

พยากรณวัตถุดิบประเภทเม็ดพลาสติกทั้ง 5 ชนิดคือ ABS  PC POM PP และ PAดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1  ตัวอยางผลการพยากรณและคาความผิดพลาด 

จากการพยากรณที่เกิดขึ้น และจากการเปรียบเทียบดวยการพยากรณในการใชวัตถุดิบเดอืนมิถุนายน 

2554  แสดงดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  แสดงคาพยากรณปริมาณวัตถุดบิเดือนมิถุนายน 2554 

วัสดุ 

(ชนิด) 
วิธีการพยากรณ 

ปริมาณที่ควรสต็อกวัตถุดิบ 

(กระสอบ) 

ABS Quadratic Trend Analysis 144 

PC Quadratic Trend Analysis 117 

POM Winter's Method (0.5) 59 

PP Winter's Method (0.5) 37 

PA Quadratic Trend Analysis 43 

 2. การจัดทําโปรแกรมคอมพิวเตอรในการประมาณวันในการผลิต เนื่องจากทางฝายขายไมไดมีการ

ประมาณเวลาในการผลิตทําใหเวลาที่ใชในการผลิตมากกวากําหนดสงสินคา ดังนั้นจึงไดมีโปรแกรมประมาณเวลา

ในการผลิตเพื่อชวยใหฝายขายไดทราบเวลาในการผลิตเพื่อสามารถตอรองกําหนดสงใหกับลูกคาไดถูกตรง ชวยลด

การเลื่อนกําหนดสงงานกับลูกคา  โดยไดทําการศึกษาเวลาที่ใชในการฉีดพลาสติกพบวามีเวลาที่เกี่ยวของ

ดังตอไปน้ี 

2.1 เวลาที่ใชในการฉีดพลาสติก (Injection Molding Time) คือเวลาที่ใชในการฉีดพลาสติก 1 ชิ้น กําหนดตัวยอ

ตามโรงงาน IMT  มีหนวยเปนวินาที/ชิ้น 

ใชสูตร                                                        (1) 

เมื่อ  CT  =  เวลามาตรฐานที่ใชในการฉีดพลาสติก 1 คร้ัง หนวยเปนวินาที/คร้ัง , CN   =   cavity number  

(จํานวนชิ้นงานที่จะไดตอการฉีดพลาสติก  1 คร้ัง) 
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2.2  เวลาในการผลิต (Processing Time) คือเวลาที่ใชในการผลิตผลิตภัณฑ หนวยเปน วินาที 

ใชสูตร                          IMT×NP                                              (2) 

เมื่อ     IMT   =   Injection Molding Time  (เวลาที่ใชในการฉีดพลาสติก)  มีหนวยเปนวินาที/ชิ้น , NP   

=   Number of product  กําหนดตัวยอเปน NP หนวยเปนชิ้น         

2.3 จํานวนวันในการผลิต  โดยทางโรงงานจะเผื่อเวลาไวสําหรับบรรจุสินคาและลําเลียงสินคาเพื่อจัดสงไวประมาณ 

1 วัน โดยนํามาบวกเพิ่มกบัเวลาที่ใชในการผลิต 

ใชสูตร                            +     1 วัน                         (3) 

เมื่อ       IMT   =   Injection Molding Time  (เวลาที่ใชในการฉีดพลาสติก)  มีหนวยเปนวินาที/ชิ้น ,  NM   

=   Number of mold (จํานวนแมพิมพฉีดของผลิตภัณฑนั้นๆ)  ,  NP   =   Number of product  กําหนด

ตัวยอเปน NP หนวยเปนชิ้น ,  86400   =   จํานวนวินาทีใน 1 วัน  ใชในการเปนหนวยวินาทีเปนวัน 

               นําเวลาที่ทําการศึกษาถึงการใชในการฉีดพลาสติกมาจัดทําเปนโปรแกรมที่ใชในการประมาณเวลาในการ

ผลิตเพื่อใหทางฝายขายไดทําการตอรองกับทางลูกคา  โดยตัวอยางหนาตางโปรแกรมเปนดังภาพที่ 2 

 

ภาพที่ 2  แสดงหนาตางโปรแกรมประมาณวนัในการผลิต 

 3. การจัดทําโปรแกรมคอมพิวเตอรในการจัดตารางการผลิต  โดยเริ่มตนจากใบสั่งซื้อของลูกคาแลวปอน

ขอมูลลงในโปรแกรม จากนั้นโปรแกรมจะคํานวณคาที่ใชในการจัดตารางการผลิตดวยวิธีการ Branch and Bround 

(B&B)  โดยทําการเลือกงานที่มีกําหนดสงกอนปอนลงเครื่องในอันดับแรก เมื่อทําการแบงกลุมงานเรียบรอยแลวเขา

สูการจัดลําดับงาน  โปรแกรมจะทําการคํานวณเวลาในการผลิตแตละงานตามกลุมของเครื่องฉีด โดยชิ้นงานที่ปอน

ลงบนเครื่องฉีดที่มีอัตราการผลิตสูงกวาเครื่องฉีดอื่นกอน สุดทายโปรแกรมจะแสดงผลการจัดตารางการผลิตใน

รูปแบบรายงานและแผนภูมิแกนท  โดยขั้นตอนในการจัดตารางการผลิตแบบใหมของทางโรงงานมีดังตอไปน้ี 
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Start

รับใบคําส่ังซื้อ ปริมาณที่ตองการ กําหนดสง

เลือก Group ของ เครื่องจักร ตามขนาดของสินคา

ถางานมีกําหนดสงเทากัน ใหเลือกจากความสําคัญของลูกคา

คํานวณSafety Factor
ปริมาณการผลิต = ปริมาณที่ตองการ+ (Safety Factor  % x ของปริมาณการผลิต)

จัดเรียงงานตามกําหนดสงจากสงกอนไปสงหลัง

หยุดการคนหา

เลือกเครื่องจักรที่ใชเวลาการทํางานนอยสุด
หากเครื่องจักรใชเวลาทํางานเทากันใหเลือกเครื่องใดเครื่องหนึ่ง

คํานวณปริมาณที่จะผลิตจริง
Processing time = (Cycle time x จํานวนชิ้นงาน)

Cav

เวลาเสร็จสิ้นงาน = เวลาเริ่มตน + Set up time + processing time
เวลาลาชา = เวลาเสร็จสิ้น - กําหนดสง

END

ยังมีงานที่ยังไมไดมอบ
หมายลงเครื่องฉีด

มี

ไมมี

 

ภาพที่  3  แสดงขั้นตอนการจัดตารางการผลิต 

หลังจากรันโปรแกรมจะไดผลแสดงรายละเอียดทั้งหมดเปนตารางการผลิตแสดงงาน ผลิตภัณฑ หมายเลข

เครื่องฉีด จํานวนชั่วโมงในการฉีด วันเริ่มฉีด วันเสร็จส้ิน และจํานวนที่ทําการผลิต  โดยจะแสดงผลแยกเปน 8 

ตารางตามกลุมของเครื่องจักร เพื่อใหดูงาย  และนอกจากนี้ยังแสดงผลเปน Gantt Chart เพื่อแสดงใหเห็นเวลาใน

การปฎิบัติงานไดอยางชัดเจน  โดยภาพที่ 4-5 จะเปนตัวอยางการจัดตารางการผลิต โดยแสดงผลเปนแบบตาราง

และ Gantt Chart ดังนี้ 
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รูปที่ 4  แสดงตัวอยางตารางการผลิตของกลุมเครื่องจักร          รูปที่ 5  แสดงตัวอยาง Gantt Chart ของเครื่องจักร 

ผลการทดลองและวิจารณ 
ทางผูวิจัยไดทําการทดลองเพื่อทดสอบความถกูตองของโปรแกรมที่กลาวมาขางตน จึงทําการทดสอบความ

ถูกตองของโปรแกรมที่กลาวมาขางตน จึงทําการทดสอบโปรแกรมโดยใชขอมูลมาทาํการทดลองใชโปรแกรมดังนี้ 

1. จํานวนรายการสั่งซื้อของลูกคาของเดือนมิถนุายน – สิงหาคม 2554  

2. จํานวนรายการสินคาที่เล่ือนสงลูกคาของเดือน มิถุนายน – สิงหาคม 2554 ของการจัดตารางการผลิต

แบบเดิม 

3. จํานวนรายการสินคาที่เล่ือนสงลูกคาของเดือน มิถุนายน – สิงหาคม 2554 ของการจัดตารางการผลิต

แบบใหม 

จากการแกปญหาขางตนพบวาวิธีการจัดตารางการผลิตวิธีแบบใหมใหผลดีกวาวิธีการแบบเดิมของทาง

โรงงานทั้ง 3 เดือนที่ไดทําการทดลองและไดเปรียบเทียบวิธกีารจัดตารางการผลิตแบบใหมทั้ง 3 เดือนที่ทําการ

ทดลอง มีจํานวนรายการที่ทําการเลื่อนสงในแตละเดือนลดลงในทุกเดือน ดังแสดงไวในตารางที่ 2 

 

จํานวนรายการที่ จํานวนรายการที่ จํานวนรายการที่ จํานวนรายการที่ จํานวนรายการที่ 
เดือน 

ส่ังซื้อ สงทันแบบเดิม เล่ือนสงแบบเดิม สงทันแบบใหม เล่ือนสงแบบใหม 

มิ.ย. 346 219 127 316 30 

ก.ค. 444 267 177 356 88 

ส.ค. 437 251 186 348 89 

 

ผลการทดลองเปรียบเทียบเปนเปอรเซ็นตที่สงทันและเลื่อนสงของแบบเดิมกับแบบใหมทั้ง 3 เดือน ดังแสดงใน

ตารางที่ 3 
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เปอรเช็นตที่ เปอรเช็นตที่ เปอรเช็นตที่ เปอรเช็นตที่ 
เดือน 

สงทันแบบเดิม สงทันแบบใหม สงไมทันแบบเดิม สงไมทันแบบเดิม 

มิ.ย. 63.29% 91.33% 36.71% 8.67% 

ก.ค. 60.14% 80.18% 39.86% 19.82% 

ส.ค. 57.44% 79.63% 42.56% 20.37% 

รวม 3 เดือน 60.07% 83.13% 39.93% 16.87% 

 

สรุปผลการทดลอง 
ไดทําการทดลองโดยการเปรียบเทียบจํานวนรายการสินคาที่จัดสงไมทันกําหนดของการจัดตารางการผลิต

ทั้ง 2 วิธี คือ วิธีการจัดตารางการผลิตแบบใหมและวิธีการจัดตารางการผลิตแบบเดิมของทางโรงงาน โดยใชขอมูล

จํานวนรายการสั่งซื้อ  จํานวนรายการสินคาที่เล่ือนสงลูกคาแบบเดิมและแบบใหมของเดือน มิถุนายน – สิงหาคม 

2554   สรุปไดวาการนําโปรแกรมการจัดตารางการผลิตที่จัดทําขึ้นไปใชกับโรงงานตัวอยางพบวาการจัดตารางการ

ผลิตดวยโปรแกรมที่จัดทําขึ้นใหผลที่ดีกวาแบบเดิม  โดยทําใหจํานวนรายการสินคาที่สงไมทันกําหนด (จํานวนงาน

ลาชา) ลดลงจาก  39.93% เหลือเพยีง 16.87% 

 
เอกสารอางอิง 
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