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 This research aimed to study and find proper scheduling method for the job shop 
manufacturing in textile factory by using heuristics to reduce number of tardy jobs and 
frequency of changer over occurred. Current situation in a case textile factory had faced 
delivery problem, there was a lot of tardy jobs. Confliction between schedulers and production 
crew in production sequence was the cause of this problem. Schedulers would consider 
delivery due date that result in having many different colors in dyeing machines that lead to 
waste time to cleaning machine implied changeover activity. Otherwise, Production crew 
considered production sequence with few different colors in dyeing machines. Production 
sequence revised by production crew would bring a cluster of jobs and idle into machine that 
influence to delayed delivery. This research composed of 2 parts, which are to study 
production sequence in each machine by using heuristics include EDD, SPT, LPT, 
MST,EDD+LPT and EDD+MST for reducing tardy jobs at least and to study jobs allocation 
between machines for increasing chance to on time delivery. Lowest number of tardy jobs, 
shortest makespan and frequency of changeover was used to measure effectiveness of each 
heuristic approach compared with conventional approach. After study found that EDD&LPT 
heuristic approach generated most effective schedule. Numbers of tardy job were reduced 
from 166 jobs to 78 jobs that reduced 53.01% from conventional approach and frequencies of 
changeover were reduced from 117 to 98 that reduced 16.24 % from conventional approach. 
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บทที 1 

บทนํา 
 
1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 ในช่วงหลายปีทีผ่านมาอุตสาหกรรมสิงทอมีการแข่งขนัทีรุนแรง  ทาํให้องค์กรธุรกิจ
ตอ้งพฒันาตนเองในทุกๆดา้น ทงัการผลิต การตลาด เพือสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัและ
มุ่งสร้างความพึงพอใจต่อลูกคา้ดว้ยตน้ทุนการผลิตทีตาํ และมีความรวดเร็วในการส่งมอบ รวมถึง
การใชท้รัพยากรหรือวตัถุดิบทีมีอยูใ่ห้เกิดประโยชน์สูงสุด แต่สิงเหล่านีจะเกิดขึนไดก้็ต่อเมือมีการ
วางแผนและจดัตารางการผลิตทีดีและมีประสิทธิภาพ ดงันนัหลายๆองคก์รจึงหนัมาให้ความสนใจ
และให้ความสําคญัต่อการจดัลาํดบัการทาํงานในสายการผลิต (Production Scheduling) ซึงถือเป็น
รูปแบบการตดัสินใจทีมีบทบาทอยา่งมากต่อการเพิมระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ 
 การวางแผนและการจดัลาํดบัการผลิตจึงเป็นส่วนสําคญั เนืองจากมีอิทธิพลโดยตรงต่อ
การพิจารณากาํหนดส่งมอบ(Due date) เพราะนอกจากตารางการผลิตจะแสดงแผนการผลิตแลว้ 
ตารางการผลิตทีมีประสิทธิภาพจะสามารถเป็นตัวชีวดัความสามารถในการตอบสนองความ
ตอ้งการและความพึงพอใจของลูกคา้อีกดว้ย 

ภาพที 1 กราฟเปอร์เซ็นตง์านทีส่งไม่ทนักาํหนดส่ง 
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 งานวิจยันีเลือกศึกษาโรงงานฟอกยอ้มเป็นกรณีศึกษา โรงงานตวัอย่างมีการผลิตงาน
แบบตามสัง (Make to Order) ออเดอร์ผลิตนนัมีเบอร์ผา้, เฉดสี, ปริมาณทีสังผลิต, กระบวนการผลิต
และกาํหนดการส่งมอบทีแตกต่างกนั แต่ยงัไม่มีการวางแผนและจดัตารางการผลิตทีดี ทาํให้โรงงาน
ตวัอยา่งประสบปัญหา เนืองจากไม่สามารถผลิตงานไดท้นัตามกาํหนดส่งมอบเป็นจาํนวนมาก 

 โรงงานตวัอยา่งมีความหลากหลายของผลิตภณัฑ์เป็นจาํนวนมาก ปัจจุบนัมีผลิตภณัฑ์
รวมทงัสิน 403 เบอร์ผา้ โดยแต่ละเบอร์ผา้จะมีขนัตอนการทาํงานและระยะเวลาในการผลิตที
แตกต่างกนัออกไป สามารถแบ่งกลุ่มจากกระบวนการผลิตออกเป็น 4 กลุ่ม  ไดด้งัตารางที 1 

ตารางที 1 กลุ่มกระบวนการผลิตและระยะเวลาทีใชใ้นแต่ละกลุ่ม 

 

 การต่อเฉดสีของผา้ เป็นปัจจยัทีความสําคญัเป็นอยา่งมาก การต่อเฉดสีนนัจะทาํเพือให้
เกิดความต่อเนืองในการผลิตทางดา้นคุณภาพ แต่เมือมีการเปลียนเฉดสี ฝ่ายผลิตจะตอ้งทาํความ
สะอาดเครืองยอ้ม ก่อนทาํการยอ้มเฉดสีใหม่ ซึงฝ่ายผลิตมองว่าเวลาทีใช้ในการทาํความสะอาด
เครืองยอ้มนนั เป็นการเสียโอกาสในการผลิตและอาจส่งผลถึงปัญหาดา้นคุณภาพ 

 จากการทาํงานในปัจจุบนั เมือฝ่ายผลิตรับตารางการผลิตจากผูจ้ดัตารางการผลิตแลว้ จะ
ทาํการเรียงลาํดบังานใหม่อีกครัง เป้าหมาย คือ ตอ้งการให้งานมีความต่อเนืองของเฉดสี โดยอาศยั
ความชาํนาญและประสบการณ์ในการทาํงาน  ไม่มีระบบและกฎเกณฑ์ทีชดัเจน ผลทีเกิดจากการ
เรียงลาํดบังานใหม่ของฝ่ายผลิตนัน ทาํให้งานกระจุกตวัเป็นบางเครืองยอ้ม เกิดการรอคอย เกิด
ความล่าชา้ในการผลิต และผลิตไม่ทนัตามกาํหนดส่ง  
 ในทางกลบักนั การจดัตารางการผลิตในปัจจุบนั ผูจ้ดัตารางการผลิตจะพิจารณากาํหนด
ส่งเป็นหลกั ทาํให้ตารางการผลิตมีการสลบัเฉดสีและตอ้งทาํความสะอาดเครืองยอ้มอยู่บ่อยครัง 
หากตารางการผลิตมีการทาํความสะอาดเครืองยอ้มอยูบ่่อยครัง ซึงฝ่ายผลิตยงัมองวา่เวลาทีสูญเสีย
ไป ทาํใหฝ่้ายผลิตเวลาและโอกาสในการผลิต 

 งานวิจยันีจึงเลือกศึกษาการทาํงานและวิธีการวางแผนและจัดตารางการผลิต และ
วิเคราะห์หาสาเหตุทีส่งผลให้งานไม่สามารถผลิตไดท้นัตามกาํหนดส่งมอบ จากการศึกษาพบว่า
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โรงงานตวัอย่างมีปัญหาในส่วนของการวางแผนและจดัตารางการผลิต การส่งมอบสินคา้ทีล่าช้า
กวา่กาํหนดส่ง มีสาเหตุเบืองตน้ดงันี 

1 เครืองยอ้ม  
  1.1    มีการแทรกงานจาํนวนมาก แต่ยงัไม่มีการปรับแผนการผลิตทีเหมาะสม เช่น 
หลงัจากทีไดรั้บออเดอร์ ผูจ้ดัตารางการผลิตจะพิจารณาปริมาณทีสังผลิต เพือเลือกขนาดเครืองยอ้ม 
เมือไดเ้ครืองแลว้จะทาํการวางงานลงในแผนโดยจะเรียงตามเฉดสี เพือหลีกเลียงขนัตอนการทาํ
ความสะอาดเครืองยอ้มทาํใหง้านทีวางไวถู้กขยบัออกไป จนบางครังเกินกาํหนดส่งมอบ  
  1.2   ไม่มีการกระจายโหลดงาน ทาํให้งานเกิดการรอคอย ส่งผลให้งานล่าชา้ เช่น 
กรณีเครืองยอ้มทีมีขนาดเดียวกนัทีมีการสังผลิตสีเดียวกนัเป็นจาํนวนมากผูจ้ดัตารางการผลิตจะทาํ
การวางงานลงเครืองเดียวต่อเนืองไปเรือยๆ โดยไม่มีการกระจายงานไปทีเครืองอืน ทาํให้บางเครือง
ตอ้งหยุดทาํการผลิต เนืองจากไม่มีงานทีเป็นสีเดิมทีเคยผลิต แต่อีกเครืองมีงานวางยาวจนเกิน
กาํหนดส่ง  
  1.3   ไม่มีการจดัลาํดบังานทีดี เช่น จากตารางที 1 จะเห็นไดว้า่ระยะเวลาทีใชใ้น
การผลิตของแต่ละกลุ่มกระบวนการแตกต่างกนั แต่ไม่มีการนาํมาประกอบการพิจารณา ส่งผลทาํ
ใหอ้อร์เดอร์ทีอยูใ่นกลุ่ม L14 ไม่สามารถผลิตไดท้นัตามกาํหนดส่งมอบ 

  1.4   จดัตารางการผลิตเกินกาํลงัการผลิต ส่งผลให้มีงานคา้งผลิตเป็นจาํนวนมาก 
ซึงงานคา้งดงักล่าว ฝ่ายผลิตจะพิจารณาจดัลาํดบัการผลิตใหม่ โดยยึดเฉดสีเป็นหลกั เพือให้เกิด
ความต่อเนืองในการผลิตทางดา้นคุณภาพ จากการกระทาํนีส่งผลให้งานเกิดความล่าชา้และผลิตไม่
ทนักาํหนดส่ง 

 2 เครืองขดักระดาษทราย 

  2.1   จดัตารางการผลิตโดยไม่คาํนึงถึงกาํลงัการผลิต (Capacity) เช่น การจดัตาราง
การผลิตเกินกาํลงัการผลิต ส่งผลให้มีงานทีไม่สามารถผลิตไดต้ามแผนจาํนวนมาก เกิดการรอคอย
นาน และส่งผลถึงปัญหาคุณภาพ 

  2.2 ไม่มีการพิจารณาและจดัสรรงานในจุดคอขวด (Bottle neck) อย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น หน่วยงานขดักระดาษทรายมีกาํลงัการผลิต 20,000 หลาต่อวนั จาก Takt Rate 

ต้องส่งงานเข้าหน่วยงานขัดกระดาษทรายวนัละ 18,000 หลาต่อวนั แต่บางครังหน่วยงานขัด
กระดาษทรายตอ้งจอดเครืองรองาน บางครังมีงานส่งเข้าหน่วยงานเกินกาํลังการผลิต ทาํให้ไม่
สามารถผลิตไดท้นัตามกาํหนดส่ง 

 โดยปกติการผลิตผา้ใหก้บัหลายลูกคา้ พบวา่ รูปแบบผลิตภณัฑ์ ขอ้กาํหนด และปริมาณ
ทีลูกคา้ตอ้งการมีความแตกต่างกนัตามความตอ้งการของลูกคา้แต่ละราย โรงงานตอ้งตอบสนองต่อ
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ความตอ้งการทีหลากหลายของลูกคา้ได ้เพือสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ ดว้ยเหตุนีเองจึงตอ้ง
ทาํการจดัลาํดบัการผลิตและจดัตารางการผลิตเปลียนแปลงไปตามคาํสังซือของลูกคา้  
 งานวิจยันีจึงศึกษาหาแนวทางในการวางแผนและการจดัตารางการผลิตทีเหมาะสมกบั
โรงงานตวัอย่าง เพือให้เกิดความพึงพอใจระหว่างผูจ้ดัตารางการผลิตและผูใ้ช้งานตารางการผลิต
เพิมประสิทธิภาพของแผนการผลิตและโอกาสในการส่งมอบงานใหท้นักาํหนดส่ง 

2 วตัถุประสงค์ 
 2.1 เพือศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาของระบบการวางแผนและการจดัลาํดบัการผลิตใน
โรงงานตวัอยา่ง  
 2.2 เพือเพิมประสิทธิภาพในการส่งมอบดว้ยการจดัตารางการผลิต 

 2.3 ออกแบบวิธีการจดัตารางการผลิตทีเหมาะสมกบัโรงงานตวัอยา่ง เพือสร้างความ
พึงพอใจใหก้บัผูจ้ดัตารางและผูใ้ชต้ารางการผลิต 

3 ขอบเขตงานวจัิย 
 3.1 งานวิจยันีศึกษาในส่วนของการวางแผนและการจดัลาํดับการผลิตในโรงงาน
อุตสาหกรรมฟอกยอ้ม 

 3.2 ศึกษาเทคนิคการจดัตารางแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics) โดยใชก้ฎ 

  1.   EDD (Earliest Due Date) กฎนีเป็นการเลือกขนัตอนการทาํงานของงานทีจะ
ถึงกาํหนดเวลาส่งงานเร็วทีสุดมาทาํก่อน 

  2.   FCFS (first-come-first-serve) กฎนีเป็นการเลือกขนัตอนการทาํงานของงานที
เขา้มาก่อนมาทาํการผลิตก่อน 

  3.   SPT (Shortest Processing Time) กฎนีเป็นการเลือกขนัตอนการทาํงานของ
งานทีมีค่าผลรวมของเวลาการทาํงานทงัหมดนอ้ยทีสุดมาทาํก่อน 

  4.   LPT (Longest Processing Time) กฎนีเป็นการเลือกขนัตอนการทาํงานของ
งานทีมีค่าผลรวมของเวลาการทาํงานทงัหมดมากทีสุดมาทาํก่อน 

  5.   MST (Minimum Slack Time) เมือ เวลายืดหยุน่ (Slack) เท่ากบั (จาํนวนวนัที
เหลือก่อนถึงวนักาํหนดส่ง – จาํนวนวนัทีใชใ้นการผลิต) ถา้งานใดมีเวลายดืหยุน่นอ้ยทีสุดจะทาํการ
ผลิตก่อน 

  และทาํการศึกษาเทคนิคการจดัตารางแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics) ขา้งตน้ โดย
พิจารณาร่วมกบัเวลาการปรับตงัเครืองจกัร (Setup Time) 
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 3.3 ออกแบบวิธีการจัดตารางการผลิตทีเหมาะสมกับโรงงานตัวอย่าง  ทังด้าน
กาํหนดการส่งมอบทนัเวลามากทีสุดและใชเ้วลาปรับตงัเครืองจกัรนอ้ยทีสุด 

 3.4 วดัประสิทธิภาพจากดชันีชีวดัประสิทธิภาพ ดงันี 

  1.   จาํนวนงานล่าชา้ (Number of Tardy Jobs) ทีนอ้ยทีสุด 

  2.   ค่าทีนอ้ยทีสุดของเวลาล่าชา้ของงานทีสูงทีสุด (Max Tardiness)  

  3.   ค่าทีนอ้ยทีสุดของเวลาล่าชา้ของงานโดยเฉลีย (Mean Tardiness) 

  4.   ช่วงกวา้งของเวลาการทาํงาน (Make span) ทีสนัทีสุด 

4 ขนัตอนและวธีิดําเนินการวจัิย 

 4.1 กาํหนดปัญหาและวตัถุประสงคข์องงานวจิยั 

 4.2  ศึกษารวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูลทีเกียวขอ้งกบังานวจิยัในดา้นต่างๆ 

  4.2.1 ขอ้มูลทางกายภาพของโรงงานตวัอยา่ง ดงันี 

   1.   ความเป็นมาและสภาพปัญหาของโรงงาน   
   2.   ผลิตภณัฑที์ผลิต 

   3.   ขนัตอนกระบวนการผลิตและกิจกรรมทีเกียวขอ้งกบัการผลิต 

    4.   เครืองจกัร (Machine), กาํลงัการผลิต (Capacity), ระยะเวลาทีใชใ้น
การผลิต (Processing Time) เวลามาตรฐานในการผลิตในแต่ละสถานีงาน (Standard Time)  

  4.2.2 ทฤษฎีและสาํรวจงานวจิยัทีเกียวขอ้ง ดงันี 

   1.   ระบบการผลิต, ประเภทของการผลิต 

   2.   การจดัลาํดบัตารางการผลิตวธีิต่างๆ 

   3.   ดชันีชีวดัประสิทธิภาพตารางการผลิต 

   4.   งานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

 4.3 วเิคราะห์ปัญหาและเลือกวธีิการทีเหมาะสมทีจะใชใ้นการแกปั้ญหา 
 4.4 ทดลองจดัตารางการผลิตตามวิธีการต่างๆ และประเมินค่าประสิทธิภาพของการ
จดัตารางการผลิตของแต่ละวธีิการ 

 4.5 เลือกวิธีการทีให้ค่าประสิทธิภาพในการจดัตารางการผลิตสูง มาทาํการพิจารณา
ร่วมกบัจาํนวนการเปลียนรุ่นการผลิต (Change over) 

 4.6 เปรียบเทียบ%ประสิทธิภาพของแผนการผลิตและความพึงพอใจของฝ่ายผลิต 
ระหวา่งการจดัตารางการผลิตแบบเดิมและตารางการผลิตแบบใหม่ 
 4.7 สรุปผลการวจิยัและขอ้เสนอแนะ 

 4.8 จดัทาํรูปเล่มวทิยานิพนธ์  
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5 ประโยชน์ทคีาดว่าจะได้รับ 
 5.1 ทราบถึงระดับประสิทธิภาพในปัจจุบนัของการวางแผนการผลิตของโรงงาน
ตวัอยา่ง 

 5.2 ไดร้ะบบการวางแผนการผลิตทีมีประสิทธิภาพเหมาะสมกบัโรงงานตวัอยา่ง 

 5.3 ลดโอกาสทีสินคา้จะผลิตเสร็จไม่ทนักาํหนดส่งมอบใหน้อ้ยลง 

 5.4 เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการวางแผนและการจดัลาํดบั
การผลิต สาํหรับโรงงานอุตสาหกรรมประเภทอืนๆได ้

 5.5 สร้างความพึงพอใจระหวา่งหน่วยงานวางแผนการผลิตและฝ่ายผลิต 

  

 
   ส

ำนกัหอ
สมุดกลาง



7 
 

 
 

 

บทที 2 

ทฤษฎีและวรรณกรรมทเีกียวข้อง 

 

1   ทฤษฎีทเีกียวข้องกบัการจัดตารางการผลติ 

 1.1 ความหมายของการจดัตารางการผลิต 

  มีนกัวจิยัหลายท่านไดใ้หค้าํนิยามของการจดัตารางการผลิต (Scheduling) ไวด้งันี 

  Baker (1974): การจดัตาราง เป็นการจดัสรรทรัพยากรภายในเวลาทีมีอยู ่เพือการ
ดาํเนินการต่าง ๆ  
  Prabhu และ Baker (1986): การจดัตาราง เป็นกระบวนการของการกาํหนดเวลา
เริมตน้และสินสุดของการทาํงานแต่ละงาน สําหรับทรัพยากรทีมีอยู ่เพือทาํงานทีไดรั้บมอบหมาย
ในสถานการณ์ต่างๆ 

  การจดัตารางการผลิต เป็นเรืองของการแยกประเภทและปริมาณสินค้า หรือ
ชินส่วนทีไดถู้กกาํหนดจากแผนความตอ้งการวสัดุ (Material Requirement Planning) ออกมาให้
เห็นชดัเจนว่า ใครจะเป็นผูท้าํ จะเริมทาํวนัไหน ตงัแต่เวลาใดถึงเวลาใด และทาํจาํนวนเท่าไร เป็น
การจดัเตรียมตารางเวลาการทาํงานให้กบัทรัพยากรทีเกียวขอ้ง ซึงอาจจะเป็นคนงาน เครืองจกัร 
อุปกรณ์ รวมถึงเวลาทีใชใ้นการปฏิบติังาน โดยทวั ๆ ไปการจดัตารางการผลิตจะตอ้งทาํเกือบทุกวนั 
เนืองจากสภาพความเป็นจริงจะมีการสังงานเขา้มาในโรงงานอยูต่ลอดเวลา งานบางงานมีขนัตอนที
ไม่ซบัซ้อน สามารถทาํไดด้ว้ยกระบวนการผลิตง่าย ๆ แต่บางงานมีขนัตอนการผลิตทีซบัซ้อนมาก 
นอกจากนันงานแต่ละงานอาจมีระดบัความสําคญัของงานทีแตกต่าง สิงเหล่านีอาจมีผลต่อการ
พิจารณาการจดัตารางการผลิต เช่น การพิจารณาวา่จะทาํงานใดก่อนงานใดหลงั ซึงในการจดัตาราง
การผลิตจะตอ้งคาํนึงถึงการผลิตงานใหเ้สร็จทนัตามกาํหนดเวลาส่งมอบงานดว้ย 

 1.2 กระบวนการในการจดัตารางการผลิต (The Scheduling Process) 

  ในการจดัตารางการผลิตค่อนขา้งจะมีความยุ่งยากซับซ้อน เพราะจะตอ้งทาํการ
ผลิตตามใบสังงานหลาย ๆ ชนิดทีมีขนัตอนของกระบวนการผลิตทีแตกต่างกนั ผูที้ทาํหน้าทีจดั
ตารางการผลิตจะตอ้งพยายามจดัตารางการผลิตให้เหมาะสม นอกจากนีการจดัตารางการผลิตจะ
เป็นตวักาํหนดวา่การส่งงานจะชา้ไปหรือไม่สําหรับขนัตอนในการจดัตารางการผลิตในโรงงานจะ
เริมตน้จากทางโรงงานรับใบสังผลิตจากลูกคา้หรือจากฝ่ายขาย ในใบสังผลิตแต่ละใบจะแสดงให้
ทราบถึงจาํนวนของชินส่วนต่าง ๆ ทีจะตอ้งทาํการผลิต โดยใบสังผลิตแต่ละใบอาจจะแทนงาน 1 
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งาน หรือมากกวา่ และเพือให้ผลการปฏิบติังานเป็นไปตามแผนทีกาํหนดไวใ้นตารางการผลิตหลกั 
ชินส่วนต่าง ๆ จะต้องผ่านแต่ละกระบวนการผลิตตามช่วงเวลาทีกาํหนดไวใ้นตารางการผลิต 
ภายหลงัจากทีรับใบสังผลิตแลว้ ขนัต่อไปคือ การจดัตารางการผลิต มีขนัตอนดงันี 

  ขนัตอนที 1 การกาํหนดงานหรือชนิดของงานใหก้บัหน่วยผลิต (Job Assignment)  

  เป็นการกาํหนดวา่งานใด หรือใบสังผลิตใดจะทาํโดยหน่วยผลิตใดบา้ง ซึงเทคนิค
ต่าง ๆ ทีไดมี้การนาํมาใชช่้วยใหก้ารกาํหนดงานง่ายขึน ไดแ้ก่ 

  1.   แผนภูมิภาระงาน (Loading Chart) 

  2.   แผนภูมิแกนท ์(Gantt chart) 

  แผนภูมิแกนท์ ถูกพฒันาขึนโดยเฮนรี แกนท์ (Henry Gantt) เพือช่วยแกปั้ญหา
เกียวกับการจัดลาํดับงาน และใช้ในการแสดงผลของการจดัตารางการผลิต ซึงเป็นการแสดง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งการจดัสรรทรัพยากร (เช่น เครืองจกัร คน) กบัเวลา ดงัภาพที 2 

 
ภาพที 2 ตวัอยา่งการแสดงผลในรูปแบบ Gantt chart 

  โดยทวัไปแลว้ Gantt chart จะแสดงได ้2 แบบ ดงัภาพที 3แสดงการทาํงานบน
เครืองจกัรแต่ละเครือง และภาพที 4 แสดงการทาํงานของงานแต่ละงาน โดยเครืองจกัรแต่ละเครือง
ไม่สามารถทาํงานพร้อมกันมากกว่า 1 การทาํงาน และการปฏิบติังานของแต่ละงานเป็นไป
ตามลาํดบัขนัตอนอยา่งไม่เหลือมลาํกนั 

  
ภาพที 3 การทาํงานของเครืองจกัรแต่ละเครือง 
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ภาพที 4 การทาํงานของงานแต่ละงาน ละงาน 

  สาํหรับจุดประสงคข์องการกาํหนดงานโดยทวั ๆ ไป เพือทาํให้ทราบวา่หน่วยผลิต
หน่วยใดบา้งทีจะตอ้งทาํ และมีภาระงานรวมทงัหมดคิดเป็นเวลาทีตอ้งใชท้งัหมดเป็นจาํนวนเท่าไร 
แต่ในขนัตอนของการกาํหนดงานนีไม่สามารถทราบไดว้่างานจะเริมตน้และเสร็จสินเมือไร และ
ไม่ไดแ้สดงลาํดบัการทาํงานของงานแต่ละงานในหน่วยผลิตต่าง ๆ ในกรณีทีมีเครืองจกัรให้เลือก
มากกวา่ 1 เครือง การพิจารณากาํหนดงานใหก้บัเครืองจกัรอาจจะพิจารณาจากคุณภาพ ค่าซ่อมบาํรุง 
หรือความพร้อมของคนงาน ถา้ทุกอยา่งทีกล่าวมาทงัหมดมีค่าเท่ากนั วิธีการทีดีทีสุดคือการกาํหนด
งานให้กับเครืองจกัรทีมีภาระงานน้อยทีสุด ดังนันในการกาํหนดงานให้กับเครืองจกัรจะต้อง
ประมาณเวลาทีใชใ้นการผลิตลงในใบสังงานดว้ย 

  ขนัตอนที 2 การประเมินปริมาณของงาน (Evaluate Work Load) 

  หลงัจากทีไดก้าํหนดลงไปแลว้วา่หน่วยงานใดจาํเป็นตอ้งใชไ้ปในการผลิต จะตอ้ง
ศึกษารายละเอียดวา่งานทีกาํหนดใหแ้ต่ละหน่วยงานจะตอ้งใชแ้รงงานเท่าไร ใชเ้วลาของเครืองจกัร
เท่าไร และใช้วสัดุชนิดใดบา้งเป็นจาํนวนเท่าไร จากนนัเปรียบเทียบความสามารถของหน่วยงาน
นนัวา่สามารถทาํงานทีกาํหนดให้นนัไดห้รือไม่ ถา้ทาํไม่ไดค้วรจะทาํอยา่งไรจึงจะทาํให้งานทีผา่น
หน่วยงานนนัสาํเร็จได ้ซึงการศึกษาและคาํนวณปริมาณของการทาํงานมีความจาํเป็นทีจะตอ้งทาํกบั
ทุกหน่วยงานทีกาํหนดไว ้วตัถุดิบและชินส่วนประกอบยอ่ยต่าง ๆ ทีใช้จะตอ้งมีการตรวจสอบอยู่
ตลอดเวลา ถ้าปริมาณของชินส่วนมีไม่พอ จะตอ้งมีการตดัสินใจว่าจะสังซือหรือหามาเพิมได้
อยา่งไร หลงัจากนนัจะตอ้งกาํหนดวา่วตัถุดิบหรือชินส่วนประกอบยอ่ยดงักล่าวนนัจะนาํไปใชก้บั
งานอืน ๆ ไม่ได ้

  ขนัตอนที 3 การจดัลาํดบัการผลิต (Sequencing) 

  เนืองจากทางโรงงานไม่ไดรั้บใบสังผลิตเพียงใบเดียว แต่มกัจะมีงานหลาย ๆ งาน
หรือใบสังผลิตหลายๆ ใบมารออยูที่หน่วยงานหรือหน่วยผลิต ซึงจะมีลกัษณะเหมือนกบัแถวคอย 
(Waiting Line) ดงันันจึงตอ้งมีการจดัลาํดบัว่างานใดควรจะทาํก่อนและงานใดควรจะทาํหลงั 
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หลงัจากจดัลาํดบังานให้กบัหน่วยผลิตแลว้ หน่วยผลิตแต่ละหน่วยจะทาํงานต่าง ๆ ตามลาํดบัทีจดั
ไว  ้การจัดลําดับก่อนหลังของงานหรือใบสังผลิตมักจะขึนอยู่กับวตัถุประสงค์ทีต้องการและ
หลกัเกณฑที์ใชใ้นการตดัสินใจ วตัถุประสงคที์สาํคญัในการจดัลาํดบัการผลิตคือ ลดการสะสมของ
งานในระหวา่งหน่วยงานต่อหน่วยงาน (In Process Inventory) ซึงหมายถึงการพยายามลดจาํนวน
งานโดยเฉลียทีคอยอยู่ในคิวในขณะทีงานนนักาํลงัทาํงานอืนอยู่ ถา้ช่วงกวา้งของเวลาการทาํงาน
ทงัหมดคงที (Makespan) วธีิการจดัลาํดบัทีลดเวลาเฉลียของงานทีอยูใ่นระบบจะสามารถลดค่าเฉลีย
ของงานทีรออยูร่ะหวา่งหน่วยงาน  
 1.3 ตวัแปรหรือพารามิเตอร์ 

  ในการจดัตารางการผลิต มีตวัแปรหรือพารามิเตอร์ทีเกียวขอ้ง โดยจะใชอ้กัษรตวั
เล็กแทนพารามิเตอร์ ทีเราทราบคุณสมบติัล่วงหนา้ อนัไดแ้ก่ 

  1.   เวลาดาํเนินงาน (Processing time) หมายถึงเวลาทีใชใ้นการดาํเนินงาน i นนั ๆ 
ทีทรัพยากร j แทนดว้ยสัญลกัษณ์ tij 
  2.   เวลาพร้อมทาํงาน (Readiness time) หมายถึงเวลาทีพร้อมในการทาํงาน j นนัๆ 
แทนดว้ยสัญลกัษณ์ rj 
  3.   เวลากาํหนดส่ง (Due date) หมายถึงกาํหนดเวลาทีเสร็จสินการทาํงาน j นนัๆ 
แทนดว้ยสัญลกัษณ์dj 

  สาํหรับพารามิเตอร์ทีแสดงถึงผลของการจดัตาราง จะใชอ้กัษรตวัใหญ่ ดงัต่อไปนี 

  1.   เวลางานเสร็จสิน (Completion time) หมายถึงเวลาเสร็จสินของการทาํงาน j 
นนั ๆ ถูกแทนดว้ยสัญลกัษณ์ Cj 

  2.   เวลาทีงานอยูใ่นระบบ (Flow time) หมายถึงเวลาทีงาน j อยูใ่นระบบ ซึงหา
จากเวลางานเสร็จสินลบดว้ยเวลาพร้อมทาํงาน, Fj = Cj - rj 

  3.   เวลางานสาย (Lateness) หมายถึงเวลาทีงาน j เสร็จสิน ลบดว้ยกาํหนดส่งงาน, 

Lj = Cj – dj 

 1.4 เป้าหมายหรือวตัถุประสงคข์องการจดัตารางการผลิต 

  เป้าหมายหรือวตัถุประสงค์ในการจดัตารางการผลิต หมายถึง การจดัตารางการ
ผลิตนนัๆ วา่มีวตัถุประสงคอ์ยา่งไร โดยทวัไปเป้าหมายหลกัๆ  3 ประการในการจดัตารางการผลิต
คือ (1) การใชท้รัพยากรทีมีอยูใ่ห้เกิดประโยชน์มากทีสุด (2) การตอบสนองต่อความตอ้งการของ
ลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว และ (3) ตอ้งสามารถผลิตสินคา้ไดต้ามกาํหนดเวลา 
  ในการจดัตารางการผลิต สามารถจาํแนกตามตวัวดัผล (Performance Measure) ได ้
ดงัต่อไปนี 

   ส
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  1.   ช่วงกวา้งของเวลาการทาํงาน (Make span) หมายถึง เวลาแลว้เสร็จของงานทีมี
เวลาแลว้เสร็จชา้ทีสุดในรอบการจดัตารางการผลิตแต่ละรอบ (Maximum Completion Time) ซึง
งานนนัจะตอ้งผา่นกระบวนการทาํตามขนัตอนบนเครืองจกัรทีกาํหนดจนครบ แต่การคาํนวณเวลา
สินสุดจะพิจารณาจากงานสุดทา้ยตามลาํดบัขนัตอนการผลิตทีใช้ระยะเวลาในการผลิตมากทีสุด 
สามารถคาํนวณไดด้งันี 

Makespan = max (Completion Time of job j)   (1) 

  2.   เวลาการไหลของงานโดยเฉลีย (Mean Flow time) หมายถึงค่าเฉลียของงานที
อยูใ่นระบบ หาไดจ้ากสมการที 2 

      (2) 

  

 โดยที     Fj = Cj – rj 

  Fj หมายถึง เวลาการไหลของงาน j 
  Cj หมายถึง เวลาทีงาน j เสร็จ 

  rj หมายถึง เวลาทีพร้อมจะเริมงาน j 

  วตัถุประสงค์ของการจดัตารางการผลิตคือ การจดัตารางการผลิตให้ไดเ้วลาการ
ไหลของงานโดยเฉลียตาํสุด 

  3.   เวลาสายของงานโดยเฉลีย (Mean Lateness) หมายถึงค่าเฉลียของเวลาสายของ
งาน ในระบบ หาไดจ้ากสมการที 3 

                                  (3) 

 โดยที  Lj = Cj – dj 

   Lj หมายถึง ระยะเวลาของงานทีเสร็จก่อนหรือหลงัเวลาทีกาํหนด 

   Cj หมายถึง เวลาทีงาน j เสร็จ 

   dj หมายถึง เวลากาํหนดส่งงาน j 
 วตัถุประสงคข์องการจดัตารางการผลิตคือ การจดัตารางการผลิตให้ไดเ้วลาสายของงาน
โดยเฉลียตาํ 
  4.   เวลาส่งงานไม่ทนักาํหนดสูงสุด (Max Tardiness) หมายถึง เวลางานสายทีมีค่า
มากทีสุดในระบบ หาไดจ้ากสมการ 4 

   ส
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    T = max (Lj, 0)                           (4) 

 

  5.   ค่าเฉลียของงานสาย (Mean Tardiness) หมายถึง ค่าเฉลียของเวลางานสายใน
ระบบ หาไดจ้ากสมการ 5 

                                (5) 

  

 โดยที Tj = max {0, Lj} 

   Lj หมายถึง ระยะเวลาของงานทีเสร็จก่อนหรือหลงัเวลากาํหนดส่งงาน 

 วตัถุประสงคข์องการจดัตารางการผลิตคือ การจดัตารางการผลิตให้ไดค้่าเวลาล่าชา้ของ
งานโดยเฉลียตาํ 
  6.   เวลารวมทงัหมดของเวลางานล่าชา้ในระบบ (Total Tardiness) หมายถึง 
ผลรวมเวลาล่าช้าของงานใน ระบบทงัหมด 

    (6)    

  7. จาํนวนงานทีสาย (Number of tardy jobs) หมายถึงจาํนวนงานทีสายใน
ระบบ หาไดจ้ากสมการ 7 

      (7) 

  โดยที       (Tj) = 1 ถา้ Tj > 0 

     (Tj) = 0 ถา้ Tj มีค่าอืน ๆ 

  วตัถุประสงคข์องการจดัตารางการผลิตคือ การจดัตารางการผลิตให้ไดค้่าจาํนวน
งานล่าชา้ตาํ 
 1.5 ขอ้จาํกดัในการจดัตารางการผลิต (Constrain) 

  ขอ้จาํกดัในการจดัตารางการผลิตคือเงือนไขทีตอ้งพิจารณาในการจดัตารางการ
ผลิตซึงมีหลายอยา่งดว้ยกนั เช่น 

  1. ลาํดบัการดาํเนินการ (Precedence) งานแต่ละงานนนัมีลาํดบัของขนัตอน
การทาํงานอยู ่ดงันนัในการจดัตารางการผลิตการทาํงานขนัตอนแรกตอ้งถูกกระทาํก่อนการทาํงาน
ถดัไป โดยไม่สามารถจดัขา้มขนัตอนได ้

   ส
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  2.   การทดแทนกนัไดข้องทรัพยากร (Resource Replacement) โดยทวัไปในการ
ผลิต จะมีทรัพยากรบางอย่างทีสามารถทดแทนกันได้ ดังนันการจัดตารางการผลิต ถ้าหากมี
ทรัพยากรบางตวัไม่วา่ง ก็สามารถนาํทรัพยากรตวัอืน ๆ ทีสามารถทดแทนไดแ้ละวา่งอยูม่าทาํงาน
แทน ทาํใหไ้ดต้ารางการผลิตทีมีประสิทธิภาพมากขึน 

  3.   เงือนไขการแกปั้ญหาเมือเกิดการหยุดของทรัพยากรในระหวา่งการดาํเนินการ 
(Resume/Repeat) เมือทรัพยากรเกิดการหยุดขึนมา งานทีทรัพยากรนันทาํอยู่ตอ้งเริมตน้ทาํใหม่ 
(Repeat) หรือไม่ หรือวา่สามารถทาํต่อไดเ้ลย (Resume) 

  4.   อืน ๆ เช่น การอนุญาตให้สามารถขดัจงัหวะการทาํงานของทรัพยากรได้
หรือไม่ (Preemption) เป็นตน้ 

 1.6 ประเภทของการผลิต 

  การวางแผนการผลิต มีวตัถุประสงคเ์พือให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรทีมี
อยู่อย่างจาํกดั และให้เป็นทีพอใจแก่ความตอ้งการของลูกคา้ ความหมายของทรัพยากรในทีนีรวม
หมายถึงสิงอาํนวยความสะดวกในการผลิต เช่น เครืองจกัรและอุปกรณ์ แรงงานและวตัถุดิบการใช้
ประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรทีมีอยู่อย่างจาํกัดนัน สามารถจาํแนกออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ 
ดงัต่อไปนี  
  1.6.1   ประเภทของการผลิตแบ่งตามลกัษณะเฉพาะของผลิตภณัฑ ์แบ่งออกเป็น 

    1.   การผลิตตามคาํสังซือ (Made-to-order) เป็นการผลิตทีคุณลกัษณะของ
ผลิตภณัฑจ์ะเปลียนแปลงไปตามความตอ้งการของลูกคา้แต่ละราย การเตรียมการผลิตและวตัถุดิบที
ตอ้งการจะใชต้ลอดจนกระบวนการผลิตจึงไม่สามารถคาดการณ์ไวล่้วงหนา้ได ้เครืองจกัรอุปกรณ์ที
ใช้ตอ้งเป็นแบบอเนกประสงค์ และผูผ้ลิตตอ้งมีความสามารถและความชาํนาญหลายอย่าง เพือทาํ
การผลิตสิงทีลูกคา้ตอ้งการได ้ตวัอยา่งของการผลิตตามคาํสังซือ ไดแ้ก่ การตดัเยบ็ชุดวิวาห์ การรับ
สร้างบา้นบนทีดินของลูกคา้ การทาํผม ฯลฯ  
   2.   การผลิตเพือรอจาํหน่าย (Made-to-stock) เป็นการผลิตผลิตภณัฑ์ทีมี
คุณลกัษณะเป็นมาตรฐานเดียวกนัตามความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายส่วนใหญ่ การจดัหา
วตัถุดิบและการเตรียมกระบวนการผลิตสามารถทาํไดล่้วงหนา้ เครืองจกัรอุปกรณ์จะเป็นเครืองมือ
เฉพาะงานและผูผ้ลิตถูกอบรมมาเพือทาํงานตามหน้าทีเฉพาะอย่าง ตวัอย่างของการผลิตเพือรอ
จาํหน่ายไดแ้ก่ การผลิตสบู่ การผลิตรถยนต ์การผลิตเสือผา้เครืองแบบนกัเรียน ฯลฯ 

    3.   การผลิตเพือรอคาํสังซือ (Assembly-to-order) เป็นการผลิตชินส่วนที
จะประกอบเป็นสินคา้สําเร็จรูปไดห้ลายชนิด ซึงชินส่วนเหล่านันจะมีลกัษณะแยกออกเป็นส่วน
จาํเพาะหรือโมดูล (Module) โดยผลิตโมดูลรอไวก่้อน เมือได้รับคาํสังซือจากลูกคา้จึงทาํการ
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ประกอบโมดูลให้เป็นสินคา้ตามลกัษณะทีลูกคา้ตอ้งการ จึงนับไดว้่าการผลิตเพือรอคาํสังซือได้
นาํเอาลกัษณะของการผลิตเพือรอจาํหน่ายซึงมีการผลิตชินส่วนเป็นโมดูลมาตรฐานทีใช้ประกอบ
เป็นสินคา้หลายชนิดรอไวม้าผสมเขา้กบัลกัษณะของการผลิตตามคาํสังซือซึงนาํโมดูลมาประกอบ 
และแต่งเติมรายละเอียดใหสิ้นคา้สําเร็จรูปมีความแตกต่างกนัไปตามความตอ้งการของลูกคา้เฉพาะ
ราย ตวัอย่างการผลิตเพือรอคาํสังซือ ได้แก่ การผลิตเครืองใช้ไฟฟ้า หลายรุ่นทีมีการใช้อะไหล่
เหมือนกนั 

  1.6.2   ประเภทของการผลิตแบ่งตามลกัษณะของระบบการผลิตและปริมาณการ
ผลิต แบ่งออกเป็น 

   1.   การผลิตแบบไม่ต่อเนือง (Job Shop หรือ Intermit ten Production) 

เป็นการผลิตผลิตภณัฑที์มีลกัษณะหลากหลายตามความตอ้งการของลูกคา้ โดยมีปริมาณการผลิตต่อ
ครังเป็นล็อต มีการเปลียนผลิตภณัฑที์ผลิตค่อนขา้งบ่อย และผลผลิตไม่มีมาตรฐานมากนกั กล่าวคือ 
เส้นทางการไหลของงานมีความแตกต่างกนัไปตามชนิดของงาน ปัญหาการจดัตารางการผลิตแบบ
สังผลิตเป็นงานๆ ประกอบไปดว้ยเครืองจกัรจาํนวนหนึงและงานหลายๆ ประเภท โดยงานแต่ละ
งานประกอบไปดว้ยขนัตอนการทาํงานหลายๆ ขนัตอนซึงมีลาํดบัก่อน-หลงัในการผลิตทีแน่นอน 
(Baker, 1974)  

 
ภาพที 5 การผลิตแบบสังผลิตเป็นงานๆ  

   2.   การไหลของงานแบบ Flow Shop ลกัษณะการผลิตแบบ Flow Shop 

ประกอบดว้ยเครืองจกัรหรือสถานีงานทีทาํงานต่อเนืองกนั โดยลาํดบัขนัตอนการทาํงานของทุก
งานเหมือนกนั ซึงหมายความว่างานเหล่านีมีเส้นทางการไหลเหมือนกนั ปัญหาการจดัตารางการ
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ผลิตแบบ Flow Shop ประกอบด้วยเครืองจกัรทีแตกต่างกัน m เครือง และงานแต่ละงาน
ประกอบดว้ยจาํนวนขนัตอนการทาํงาน m ขนัตอน (Operation) โดยในแต่ละขนัตอนการทาํงานใช้
เครืองจกัรทีแตกต่างกนั (Barker, 1974) 

 

ภาพที 6 การผลิตแบบPure Flow Shop  

 

 
 

ภาพที 7 การผลิตแบบ General Flow Shop (Barker, 1974) 

   ขอ้แตกต่างระหวา่งระบบการผลิตแบบ Flow Shop และ Job Shop นนัมี
ความแตกต่างกนั ในหลายดา้น เช่น ความแตกต่างกนัในเรืองทิศทางการไหลของงาน จาํนวนและ
ประเภทของผลิตภณัฑ์ วตัถุดิบคงคลงั สินคา้ระหว่างผลิต สินคา้คงคลงั ความชาํนาญของคนงาน 
เครืองจกัรและอุปกรณ์ทีใช ้และความยืดหยุน่ของกระบวนการอาจกล่าวไดว้า่ ระบบการผลิตแบบ 
Job Shop มีความยืดหยุ่นและสามารถเปลียนแปลงเพือให้เกิดความเหมาะสมกบัระบบการผลิต
ตามทีตอ้งการ 
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ตารางที 2 การเปรียบเทียบลกัษณะการผลิตแบบไหลตามสายงานและแบบตามสัง 

การผลติแบบการไหลตามสายงาน 
(Flow Shop) 

การผลติแบบตามสัง 
(Job Shop) 

1.ผลิตภณัฑเ์ป็นแบบมาตรฐานมกัเป็นการผลิต 
เพือเก็บเขา้สตอ็กมากกวา่การผลิตตามคาํสงัลูกคา้ 

1.ผลิตภณัฑมี์ความหลากหลาย มกัเป็นการผลิตตามสงั 
บางครังลูกคา้เป็นผูอ้อกแบบ 

2.ขนัตอนการผลิตจะถูกวางต่อเนืองกันไปในทิศทาง
เดียวกนั 

2.ขนัตอนการผลิตจะแตกต่างกนัตามใบสงังาน 

3.มีการปรับสายการผลิตเพือใหภ้าระงานสมดุลกนั 
ทุกหน่วยการผลิต 

3.ภาระงานในแต่ละขนัตอนการผลิตโดยทวัๆ ไปไม่
สมดุลกนั 

4.คนงานจะมีความชาํนาญเฉพาะอยา่ง 4.คนงานจะมีความชาํนาญทีหลากหลาย เครืองจักร
สามารถปรับให้ทาํการผลิตได้หลากหลาย  ดังนัน
ขนัตอนการผลิตจะมีความยดึหยุน่ 

5.การขดัขอ้งของเครืองจกัรอุปกรณ์หรือการล่าชา้ของ
ชินส่วน  ณ  ขันตอนใดขันตอนหนึงมีผลต่อการ
หยดุชะงกัของขนัตอนการปฏิบติังานในลาํดบัต่อๆไป 

5.เมือเครืองจกัรเกิดเหตุขดัขอ้งหรือมีปัญหาขาด 
แคลนชินส่วนการผลิต ในขนัตอนต่อๆไปจะไม่เกิด 
ผลกระทบในทนัที 

6.การควบคุมการผลิตอาจไม่ซบัซอ้น 6.เนืองจากระบบการผลิตทีซับซ้อนจะต้องมีการ
วางแผนมีการติดตามความกา้วหนา้ของใบสงังาน 

7.วตัถุดิบต่างๆทีถูกป้อนเขา้สู่สายการผลิตจะไหลอยา่ง
ต่อเนืองจนถึงขึนตอนสุดทา้ย 

7.ของคงคลังของงานระหว่างผลิตจะเกิดขึนใน
ระหวา่งขนัตอนของการผลิต 

8.มีจาํนวนและประเภทของผลิตภณัฑน์อ้ย 8.มีจาํนวนและประเภทของผลิตภณัฑม์าก 

9.เอกสารในการควบคุมและติดตามการปฏิบติังานนอ้ย 9.ใชเ้อกสารในการควบคุมและติดตามความกา้วหน้า
ของงานทีแต่ละหน่วยการผลิต 

2   การจัดลาํดับงานและตารางการผลติ (Sequencing and Scheduling) 
 การจดัตารางการผลิตเป็นการแยกประเภท และปริมาณสินคา้ออกมาให้ชดัเจนวา่ใครจะ
เป็นผูท้าํ จะใช้เครืองจกัรเครืองใด จะเริมทาํงานวนัไหน ตงัแต่เวลาใดถึงเวลาใด และทาํจาํนวน
เท่าใด กล่าวอีกนยัหนึงก็คือ เป็นการจดัเตรียมตารางเวลาการทาํงานให้กบัทรัพยากรทีเกียวขอ้ง ซึง
อาจจะเป็นคนงานหรือเครืองจกัรอุปกรณ์ ทฤษฎีทีเกียวขอ้งกบัการจดัลาํดบัการผลิต และการจดัวาง
ตารางการผลิตมีความเกียวขอ้งกบัแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ การพฒันาแบบจาํลองทีใชใ้นการจดั
ตารางการผลิต รวมถึงเทคนิคต่าง ๆ ทีใช้ในการแก้ปัญหาทีเกียวขอ้งโดยเน้นการวิเคราะห์เชิง
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ปริมาณ การวิเคราะห์เชิงปริมาณเริมตงัแต่การแปลงเป้าหมายในการตดัสินใจ ไปเป็นฟังก์ชัน
เป้าหมาย (Objective Function) และการแปลงขอ้จาํกดัต่าง ๆ ในการตดัสินใจไปเป็นขอ้จาํกดัใน
แบบจาํลอง โดยทวัไปเป้าหมายในการตดัสินใจทีเกียวขอ้งในการจดัลาํดบัการผลิต และการจดั
ตารางการผลิตไดแ้ก่ การตอบสนองทีรวดเร็วต่อความตอ้งการของลูกคา้ การส่งมอบผลิตภณัฑ ์

ทนัตามเวลาทีลูกคา้กาํหนด เป็นตน้ 

 ในการควบคุมการผลิต มกัจะประสบปัญหาเรืองการจดัตารางการผลิต ซึงโดยทวั ๆ ไป
แลว้ มกัจะใชว้ธีิการง่าย ๆ คือ ทาํงานตามลาํดบังานทีเขา้มาโดยไม่คาํนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของ
การจดัตาราง ดงันนั การจดัลาํดบังานใหไ้ดผ้ลดีจึงไม่ใช่เรืองทีทาํไดง่้ายนกั เนืองจากงานต่าง ๆ นนั 
มีหลายขนัตอน ทีจะตอ้งไปตามลาํดบั การใช้เวลาตงัเครือง (Set Up) ก็เขา้มาเกียวขอ้งกบัการ
จดัลาํดบังาน นอกจากนนั อุปกรณ์ทีมีใชใ้นแต่ละหน่วยอาจจะมีกาํลงัในการผลิตทีแตกต่างกนั เรา
จึงต้องมีการจดัตารางการผลิตโดยเลือกใช้วิธีการทีเหมาะสม เพือวตัถุประสงค์ทีจะเพิมการใช้
ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด, เพือลดเวลาการรอคอยในกระบวนการผลิต, เพือลดความล่าชา้
ของงาน 

 2.1 ปัญหาการจดัลาํดบัการผลิตและการจดัตารางการผลิต 

  ปัญหาการจดัลาํดบัการผลิตและการจดัตารางการผลิต สามารถจดัจาํแนกความ
แตกต่างขึนอยูก่บัลกัษณะงานวา่เป็นลกัษณะสถิตย ์(Static) คือระบบงานทีงานในการจดัตารางการ
ผลิตไม่เปลียนแปลง หรือลกัษณะพลวตั (Dynamic) คือระบบทีมีงานใหม่เกิดขึนและแทรกเขา้มาใน
การจดัตารางการผลิตเดิม หรืออาจแบ่งเป็นระบบทีพารามิเตอร์ต่างๆ มีค่าคงที (Deterministic) คือ
ระบบทีตวัแปรต่างๆ ทีพิจารณาในระบบมีค่าคงที หรือระบบทีพารามิเตอร์ต่างๆ มีการกระจาย
ความน่าจะเป็น (Probabilistic) คือระบบทีตวัแปรต่างๆ ทีพิจารณาในระบบมีการเปลียนแปลงและ
สามารถกาํหนดไดด้ว้ยฟังกช์นัการกระจายความน่าจะเป็น 

  การจดัตารางการผลิตแบบสังผลิตเป็นงานๆ การผลิตแบบสังผลิตเป็นงานๆ
ประกอบไปดว้ยชุดของเครืองจกัรทีแตกต่างกนั เช่น เครืองกลึงเครืองเจาะ และเครืองกดั เป็นตน้ 
โดยชินงานแต่ละประเภทมีเส้นทางการไหลหรือขนัตอนการทาํงาน ทีแน่นอนแต่มีความแตกต่าง
กนัไปตามประเภทของงาน ปัญหาการจดัตารางการผลิตแบบสังผลิตเป็นงานๆ เป็นปัญหาใน
ลกัษณะ NP-hare และเป็นปัญหาทีจดัการได้ยากมากทีสุดปัญหาหนึง มีผูส้ร้างแบบจาํลองของ
ปัญหาการจดัตารางการผลิตแบบสังผลิตเป็นงานๆ ทีแตกต่างกนั หลายแบบจาํลอง เช่น Bowman 

(1959) 

  ให้ V = {0, 1…, n} แทนเซตของขนัตอนการทาํงาน (Operation) โดยที 0 เป็น
ขนัตอนการทาํงานเริมตน้ของงานทุกๆ งาน และ n เป็นขนัตอนการทาํงานสุดทา้ยของงานทุกๆ งาน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



18 
 

 
 

ให้ M แทนเซตของเครืองจกัร m เครือง และ A เป็นเซตของขนัตอนการทาํงานทีเรียงลาํดบัตาม
เงือนไขลาํดบัก่อน - หลงัของการผลิต สาํหรับเครืองจกัร k เซต Ek แทนเซตของขนัตอนการทาํงาน
ทีใชเ้ครืองจกัร K ขนัตอนการทาํงานแต่ละขนัตอน I มีเวลาในการทาํงานคงที p และเวลาทีเริมตน้
ไดเ้ร็วทีสุดของขนัตอน I คือ  ดงันนัปัญหาการจดัตารางการผลิตมีรูปแบบ ดงันี 

 

 

s.t. 

                                                                          (8) 

                              (9) 

                                                                                                         (10) 

                                                                                            (11) 

  สมการที 8 เป็นขอ้จาํกดัทีว่าเครืองจกัรแต่ละเครืองสามารถแปรรูปงานไดเ้พียง
หนึงงานเท่านนัในเวลาหนึงๆ และสมการที 9 เป็นขอ้จาํกดัเกียวกบัการแลว้เสร็จของงาน 

 2.2 เทคนิคและวธีิการในการจดัตารางการผลิต  
  มีมากมายหลายวิธี เนืองจากเทคนิคแต่ละชนิดก็เหมาะกับการจัดลาํดับงานที
แตกต่างกนัออกไป โดยในทีนีจะขอแบ่งวิธีการจดัตารางการผลิตออกเป็น 3 ประเภทคือ Branch 

and Bound, Heuristics และ Mathematical 

ภาพที 8 วธีิการจดัตารางการผลิต 
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  2.2.1 การจดัตารางการผลิตแบบ Branch and Bound  

   วิธีนีใชแ้กปั้ญหาการจดัลาํดบังาน ซึงประกอบดว้ย 2 ส่วนคือ Branching 

เป็นกระบวนการแยกปัญหาทีมีขนาดใหญ่ออกเป็นปัญหาย่อยมากกว่า 2 ปัญหาย่อยขึนไป และ 
bounding คือกระบวนการคาํนวณหาพิกัดล่าง (Low Bound) ทีดีทีสุดของปัญหาย่อยนัน 
ประสิทธิผลจะขึนอยูก่บัพิกดัล่าง (Lower Bound) ทีดีโดยเลือกเวลาแลว้เสร็จของงานทงัหมดทีนอ้ย
ทีสุดในแต่ละปัญหายอ่ย ซึงจะทาํใหไ้ดผ้ลทีไดดี้ทีสุด 

  2.2.2 การจดัตารางการผลิตแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics)  

   วิธีนีเป็นการนาํกฎต่าง ๆ มาใช้ในการหาผลลพัธ์ทีน่าพอใจของปัญหา 
และวิธีทีทาํให้ผลลพัธ์เป็นทีน่าพอใจนนัไม่สามารถรับรองไดว้่าเป็นผลลพัธ์ทีดีทีสุด ซึงวิธีการนี
สามารถหาผลลพัธ์ของปัญหาทีมีขนาดใหญ่ โดยไม่ตอ้งใชก้ารคาํนวณมากนกั (Baker, 1974) กฎ
ต่าง ๆ ทีเป็นฮิวริสติกส์ (Heuristic) ไดแ้ก่ 

   2.2.2.1 กฎการจดัลาํดบัความสําคญั (Priority Dispatching Rules) กฎการ
จดัลาํดบัความสําคญัเป็นกฎทีใชเ้ลือกขนัตอนการทาํงาน (Operation) ซึงกฎเกณฑ์ทีเป็นฮิวริสติกส์
เหล่านี ไดแ้ก่ 

    1.   EDD (Earliest Due Date) กฎนีเป็นการเลือกขนัตอนการ
ทาํงานของงานทีจะถึงกาํหนดเวลาส่งงานเร็วทีสุด 

    2.   LWKR (Least Work Remaining) กฎนีเป็นการเลือกขนัตอน
การทาํงานทีงานนนัมีผลรวมของเวลาการทาํงานทีเหลือ (Work Remaining) ทีนอ้ยทีสุด 

    3.   MWKR (Most Work Remaining) กฎนีเป็นการเลือกขนัตอน
การทาํงานทีงานนนั มีผลรวมของเวลาการทาํงานทีเหลือ (Work Remaining) มากทีสุด 

    4.   MOPNR (Most Operation Remaining) กฎนีเป็นการเลือก
ขนัตอนการทาํงานของงานทีมีจาํนวนขนัตอนการทาํงานทีเหลือมากทีสุด 

    5.   SMT (Smallest Value Obtained by Multiplying Processing 

Time with Total Processing Time) กฎนีเป็นการเลือกขนัตอนการทาํงานทีมีค่าของผลคูณระหวา่ง
เวลาการทาํงานกบัผลรวมของเวลาการทาํงานทงัหมดของงานนอ้ยทีสุด 

    6.   SPT (Shortest Processing Time) กฎนีเป็นการเลือกขนัตอน
การทาํงานทีมีเวลาการทาํงานนอ้ยทีสุด 

    7.   STPT (Shortest Total Processing Time) กฎนีเป็นการเลือก
ขนัตอนการทาํงานของงานทีมีค่าผลรวมของเวลาการทาํงานทงัหมดนอ้ยทีสุด 

   ส
ำนกัหอ
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    8.    LS (Least Slack) เมือ เวลายืดหยุน่ (Slack) เท่ากบั (จาํนวน
วนัทีเหลือก่อนถึงวนักาํหนดส่ง – จาํนวนวนัทีใชใ้นการผลิต) ถา้งานใดมีเวลายืดหยุน่นอ้ยทีสุดจะ
ทาํการผลิตก่อน 

    9.    LPT (Longest Total Processing Time) เลือกการทาํงานทีมี
เวลาปฏิบติังานมากทีสุด งานใดทีมีเวลาปฏิบติังานมากทีสุดจะถูกเลือกนาํมาทาํก่อน 

    10.  WSPT (Weighted Shortest Processing Time) ระยะการ
ทาํงานทีสันทีสุดทีมีการถ่วงนาํหนกั ซึงจะทาํการพิจารณางานทีมีการใหน้าํหนกัความสาํคญัมากสุด
ก่อนแลว้ค่อยเรียงตามระยะเวลาการทาํงานจากนอ้ยทีสุดก่อน 

    11. Hybrid Heuristics เป็นการนํากฎเกณฑ์ฮิวริสติกแบบ
ผสมผสานทีใชจ้ดัตารางการผลิต ซึงมีขนัตอนดงันี 
    ขนัตอนที 1 จดัตารางการผลิตตามกฎฮิวริสติกส์ 

    ขนัตอนที 2 เปรียบเทียบสมรรถนะของตารางทงัหมด โดยเลือก
ตารางทีมีค่าสมรรถนะดีทีสุดเป็นตารางทีดีอนัดบัหนึง และสมรรถนะทีดีรองลงมาเป็นตารางทีดี
อนัดบัสอง 

    ขนัตอนที 3 กาํหนดคะแนนใหล้าํดบังานแรกจนถึงสุดทา้ย โดยที
งานลาํดบัแรกสุดจะมีคะแนนมากทีสุดเท่ากบัจาํนวนงานทงัหมดในการจดัตาราง และลดลาํดบัลง
เรือย ๆ จน = 1 โดยการใหค้ะแนนของตารางทีดีอนัดบัหนึงจะคิดที 70% และคะแนนของตารางทีดี
อนัดบัทีสองจะคิดที 30% 

    ตารางทีดีอนัดบัหนึง 

     Gi  = (n) x 70% 

     Gi+1  = (n-1) x 70% 

     Gi+n  = (n-n) x 70% 

    ตารางทีดีอนัดบัสอง 

     Hi  = (n) x 30% 

     Hi+1  = (n-1) x 30% 

     Hi+n  = (n-n) x 30% 

 

    โดยกาํหนดให ้

     Gi  = ลาํดบังานแรกสุดของตารางทีมีค่าสมรรถนะ
ทีดีทีสุด 
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     Hi  = ลาํดบังานแรกสุดของตารางทีมีค่าสมรรถนะ
ทีดีอนัดบัทีสอง 

    ขนัตอนที 4 นาํค่าของงานเดียวกนัมารวมกนัแลว้เรียงลาํดบังานที
มีค่าผลรวมมากทีสุดทาํงานก่อน 

     (Gi + Hi) > (Gi+1+Hi+1) >…> (Gi+n + Hi+n) 
    ขนัตอนที 5 จดังานเขา้เครืองจกัรจากงานแรกจนถึงงานสุดทา้ย 

    ขนัตอนที 6 จบการทาํงาน 

   2.2.2.2 วิธีการสุ่ม (Sampling Procedures) วิธีการนีจะเลือกวิธีการสุ่ม 
ทงันีขึนอยู่กบัจาํนวนขนัตอนการทาํงานดว้ย จาํนวนตวัอยา่งจากการสุ่มทีมากกว่าจะไดผ้ลลพัธ์ที
เขา้ใกลผ้ลลพัธ์ทีดีมากกวา่จาํนวนตวัอยา่งทีนอ้ยกวา่ (Baker, 1974) 

   2.2.2.3 วิธีการสุ่มโดยใช้ความน่าจะเป็น (Probabilistic Dispatching 

Procedures) เป็นทีนาํค่าความน่าจะเป็นมาใช้ในการหาผลลัพธ์ทีดีทีสุด ซึงคล้ายกบัวิธีการสุ่ม
ตวัอยา่ง (Sampling Procedures) (Baker, 1974) 

   หลกัเกณฑ์ทีกล่าวมาขา้งตน้นีมีผลดีผลเสียแตกต่างกนัไปตามสภาพของ
เงือนไขและสภาพแวดลอ้มของการผลิต ในบางสถานการณ์ หลกัเกณฑ์อาจจะให้ผลลพัธ์ทีดีใน
วตัถุประสงคห์นึงๆ แต่อาจมีผลเสียในวตัถุประสงคห์นึง ดงันนัก่อนทีจะนาํหลกัเกณฑ์เหล่านีไปใช ้
ควรศึกษาวา่วธีิการใดจะใหผ้ลลพัธ์อยา่งไร เหมาะกบัวตัถุประสงคข์องงานทีจะทาํหรือไม่ 
   ปัญหาการจดัตารางการผลิตในสภาพความเป็นจริงนันค่อนขา้งซําซ้อน
มาก ไม่ใช่เป็นเรืองง่ายทีจะให้ผลลพัธ์ทีออกมาสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ทีตอ้งการ ทงันีเพราะ
เวลาทีใช้ในการเตรียมหรือติดตงัเครืองจกัรเครืองมือ(Setup Times) เพือทาํการเฉพาะอย่าง
แปรเปลียนไปตามขนัตอนของการปฏิบติังานและไม่ทราบแน่นอน เครืองมือต่างๆทีมีอยูห่ลายชนิด
มากบา้งนอ้ยบา้ง แต่มกัจะมีความตอ้งการใชง้านทีคาบเกียวกนั (Overlap) ปัญหาดงักล่าวนีการใช้
หลกัเกณฑ์ของวิธีสุ่มอย่างมีเหตุผล (Heuristic) ในการจดัตารางการผลิตจะเป็นประโยชน์ในการ
เนน้ใหเ้ห็นถึงวธีิการทีจะใหไ้ดค้าํตอบของปัญหาทีมีความซบัซอ้น 

  2.2.3 การจดัตารางการผลิตแบบ Mathematical Approach การจดัตารางการ
ผลิตแบบนีอาศยัหลกัการทางดา้นคณิตศาสตร์เขา้มาช่วยและกาํหนดเงือนไขในการผลิต 

   2.2.3.1 การใชโ้ปรแกรมเชิงเส้นตรง (Linear Programming) ใชแ้กปั้ญหา
การตัดสินใจทีเกียวข้องกับการจดัสรรทรัพยากรทีมีอยู่อย่างจาํกัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
แบบจาํลองทีใชใ้นการกาํหนดนนัจะรวบรวมขอ้จาํกดัหรือเงือนไขต่างๆ เขา้ไวใ้นสมการดว้ย เพือ
ทาํการคาํนวณหาคาํตอบบนเงือนไขทีเป็นจริง 
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   2.2.3.2 การใช้โปรแกรมเลขจาํนวนเต็ม (Integer Programming) เป็น
วิธีการโปรแกรมเลขจาํนวนเต็มเพือหาผลลพัธ์ทีดีทีสุดโดยสามารถรับประกนัไดว้่าผลลพัธ์ทีได้
เป็นผลลพัธ์ทีดีทีสุด (Optimal Solution) (Baker, 1974) 

   2.2.3.3 กาํหนดการพลวตั (Dynamic Programming) ใชใ้นการแกปั้ญหา
การตดัสินใจมีลกัษณะสัมพนัธ์กนัเป็นอนุกรม การแกปั้ญหาจะแบ่งปัญหาเป็นปัญหายอ่ย ๆ (Stage) 

การตดัสินใจแต่ละ Stage จะมีผลต่อ Stage ต่อไป และ Stage อืน ๆ เช่น การจดัสรรงานแต่ละงาน
ใหก้บัเครืองจกัรแลว้ทาํใหไ้ดผ้ลตอบแทนทีต่างกนั 

   2.2.3.4 โครงข่าย (Network) เป็นเทคนิคทีใชแ้กปั้ญหาการจดัลาํดบังานที
มีลกัษณะเป็นโครงข่าย งานแต่ละงานจะมีลาํดบัความสัมพนัธ์กนัทีแน่นอน 

3   การจัดลาํดับงาน 
 3.1 การจดัลาํดบังานกรณีเครืองจกัร 1 เครือง (Single-Machine)  

  3.1.1 หลกัการจดัลาํดบังาน n ชนิด ใหเ้ครืองจกัร 1 เครือง  คุณสมบัติพืนฐาน
ของการจดังาน n ชนิดใหเ้ครืองจกัร 1 เครือง 

   1.   มีงาน n งาน โดยแต่ละงานมี 1 ขนัตอน (Operation) และทุกงาน
สามารถเริมทาํทีเวลา t=0 

   2.   งานแต่ละงานอาจมีเวลาเตรียมงาน (Set up Time) ต่างกนั แต่เวลา
เตรียมงานของแต่ละงานจะไม่เปลียน ไม่วา่จะสลบัลาํดบัการทาํงานอยา่งไร ดงันนัเวลาเตรียมงาน 
(Set Up Time) จะรวมอยูใ่นเวลาปฏิบติังาน (Processing Time) 

   3.   ลกัษณะต่าง ๆ ของงานเป็นสิงทีทราบล่วงหนา้ ไดแ้ก่วิธีการทาํงาน 
เวลาในการทาํงานหรือกาํหนดส่งงาน 

   4.   เครืองจกัรมีการปฏิบติังานต่อเนือง โดยถือวา่ไม่มีเวลาเครืองจกัรหยุด
วา่ง (Idle Time) 

   5.   เมือเครืองจกัรปฏิบติังานใด ๆ อยู ่จะไม่มีการแทรกงาน 

  3.1.2 การจดังาน n ชนิดใหเ้ครืองจกัร 1 เครือง โดยไม่คาํนึงถึงกาํหนดส่งงาน 

   1.   การจดัลาํดบังานโดยมีวตัถุประสงคใ์ห้ค่าเฉลียเวลาผลิตรวมมีค่านอ้ย
ทีสุด (Minimize Mean Flowtime) การผลิตโดยค่าเฉลียเวลาผลิตรวมมีค่านอ้ยทีสุด ตอ้งจดัลาํดบั 
โดยจดัลาํดบังานจากงานทีใชเ้วลาทาํงานนอ้ยไปหามาก (Shortest Processing Time, SPT) 

t [1] ≤ t [2]  ≤ t 31]  ≤ ... ≤ t [n1]                                                     (12) 
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   2.   การจดัลาํดบังาน โดยใหมี้ค่าเฉลียเวลาผลิตรวมทีมีปัจจยันาํหนกั มีค่า
นอ้ยทีสุด (Minimize Weighted Mean Flowtime) กรณีทีมีความสําคญัแต่ละงานไม่เท่ากนั จะมีการ
กาํหนดค่าปัจจยันาํหนกั (w) งานทีมีความสําคญัมาก จะให้ปัจจยันาํหนกัมาก การผลิตโดยค่าเฉลีย
เวลาผลิตรวมทีมีปัจจยันาํหนกั (Weighted Mean Flowtime) นอ้ยทีสุด ตอ้งจดัลาํดบัโดยเลือกงานที
มีค่าเวลา หารดว้ยปัจจยันาํหนกัมีค่านอ้ยไปมาก (Weight Shortest Processing Time, WSPT)   

t [1] / w[1]  ≤ t [2] / w[2]  ≤ t [3] / w[3]  ≤ ... ≤ t [n] / w[n]            (13) 

  3.1.3 การจดังาน n ชนิด ใหเ้ครืองจกัร 1 เครือง โดยคาํนึงถึงกาํหนดส่งงาน 

   การจดัลาํดบังานซึงมีกาํหนดส่งงาน สิงทีพิจารณาคือ เวลาเสร็จของงาน
ก่อนหรือหลงักาํหนด โดย Lj ซึงคือเวลาเสร็จงานลบดว้ยเวลาส่งงาน 

Lj = Cj – dj                                                                               (14) 

   การพิจารณาเวลาเสร็จงานก่อนหรือหลงั ทาํได ้3 วธีิคือ 

   1.   ค่าเฉลียเวลาเสร็จงานก่อนหรือหลงั (
การจดัลาํดบังานเพือใหค้่าเฉลียเวลาเสร็จงานก่อนหรือหลงันอ้ยทีสุด โดยใชห้ลกั SPT คือ 

t [1] ≤ t [2]  ≤ t [3] ≤ ... ≤ t [n]                                                         (15) 

   2.   ค่ามากทีสุดเวลาเสร็จงานก่อนหรือหลงั (Maximum Job Lateness) มี
ค่าน้อยทีสุด (Min,Lmax) สามารถจดัลาํดบังานไดโ้ดยจดังานทีมีกาํหนดส่งงานก่อนมาทาํก่อน 
(Earliest Due Date, EDD) คือ 

D [1] ≤ d [2] ≤ d [3] ≤ … ≤ d [n]                                                    (16) 

   3.   ค่านอ้ยทีสุดเวลาเสร็จงานก่อนหรือหลงั (Minimum Job Lateness) มี
ค่ามากทีสุด (Max,Lmin) สามารถจดัลาํดบังานไดโ้ดยหาเวลา slack คือเวลาทีทาํงานเสร็จจนถึง
กาํหนดส่งงาน (di-pi) และจดัลาํดบังานจาก Slack นอ้ยทีสุดก่อน (Least Slack, LS) คือ 

D [1] – p [1]≤ d [2] – p [2]  ≤ d [3] – p [3]  ≤ … ≤ d [n] – p [n]    (17) 

 3.2 วธีิการทวัไปในการจดัตารางการผลิตสาํหรับเครืองจกัร 1 เครือง 

  จากวตัถุประสงค์ในการจดัการผลิตจะเห็นว่าการจดัตารางการผลิตแต่ละแบบมี
ความเหมาะสมกบัวตัถุประสงคใ์นการจดัตารางการผลิต (Performance measure) ทีแตกต่างกนัใน
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การจดัตารางการผลิตสําหรับงาน n ชนิดให้เครืองจกัร 1 เครืองนัน จาํนวนวิธีในการจดัลาํดบั
ทงัหมดจะเป็น n! แต่หากเราสามารถลดงานทีไม่มีความจาํเป็นในการจดัลาํดบัออกได้จะทาํให้
จาํนวนวธีิในการจดัลาํดบัในการผลิตลดลง เราเรียกคุณสมบติันีวา่ Dominance Properties 

  สมมุติว่าวตัถุประสงค์ในการจดัลาํดบัการผลิตคือ ค่าเฉลียของเวลางานสายใน
ระบบ (Mean Tardiness, T) แลว้มีงาน k ซึงกาํหนดส่งงาน k มีค่ามากกวา่เวลารวมของงานทงัระบบ 

                                                                                   (18) 

  เราจะจดังาน k ให้เป็นงานสุดทา้ยในการจดัลาํดบังานซึงจะทาํให้จาํนวนวิธีการที
เหลือในการจดัลาํดบัเป็น (n-1)! วธีิ 

4   กฎและวธีิการจัดตารางการผลติ 
 รูปแบบของการจดัตารางการผลิต ภายใต้กําลังการผลิตทีมีจาํกัดนัน อาจพิจารณา
กาํหนดงานโดยใช้การจัดตารางการผลิตแบบไปข้างหน้า หรือแบบยอ้นกลับ (Forward or 

Backward Scheduling) 

 4.1 การกาํหนดตารางการผลิตแบบไปขา้งหนา้ (Forward Scheduling) 

  การกาํหนดตารางการผลิตแบบไปขา้งหนา้ เป็นการกาํหนดเวลาเริมตน้และเวลา
สินสุดงาน โดยกาํหนดให้งานเหล่านัน เริมตน้ได้ในช่วงเวลาทีเร็วทีสุดทีสามารถจะเริมได้ บน
หน่วยผลิตนนั ดงันนังานส่วนใหญ่ จะเสร็จก่อนทีจะถูกส่งไปยงัหน่วยผลิตถดัไป ดงันนัวิธีนีจะมี
งานระหวา่งผลิต (Work in process) สะสมขึนตลอดทุกขนัตอนการผลิต 

 4.2 การกาํหนดตารางการผลิตแบบยอ้นกลบั (Backward Scheduling)  

  จะทาํการกาํหนดใหง้านในลาํดบัต่อไปทาํในช่วงเวลาทีชา้ทีสุดทีงานสามารถแลว้
เสร็จในวนักาํหนดส่งแต่ไม่ก่อนวนักาํหนดส่ง โดยทีเวลาเริมของงานจะถูกกาํหนดโดยการจดั
ยอ้นกลบัจากวนักาํหนดเสร็จ วธีินีจะทาํใหสิ้นคา้คงคลงัระหวา่งผลิตมีค่านอ้ยทีสุด 

5   รูปแบบของเวลาเตรียมการผลติ 
 เวลาเตรียมการผลิตจะมีความสาํคญัมาก สาํหรับระบบการผลิตทีจะตอ้งมีการเตรียมการ
ผลิต เช่น ปรับตงัเครืองจกัร ทาํความสะอาดเครืองก่อน เป็นตน้ เพือให้สามารถผลิตงานชินต่อไป
ได ้ซึงรูปแบบของเวลาเตรียมการผลิตมีอยู ่2 ลกัษณะ คือ Dependent set up time และ Independent 

set up time ซึงจะอธิบายรายละเอียดเฉพาะทีเกียวขอ้งกบัโครงงานวศิวกรรมทีไดศึ้กษาดงัต่อไปนี 

 5.1 เวลาเตรียมการผลิตแบบ Dependent Setup Time 
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  ในการทาํการผลิตทีจะตอ้งมีการเตรียมการผลิต ซึงมีเวลาในการผลิต (processing 

time) คือ Pj การเตรียมการผลิตของชินงานจะขึนอยูก่บังานก่อนหนา้นี หมายความวา่ ในขณะทีงาน
ที j กาํลงัทาํการผลิตอยู ่โดยมีงานก่อนหนา้นีคืองาน k ก่อนหนา้ทีงาน j จะสามารถทาํการผลิตได้
จะตอ้งมีการเตรียมการผลิตเพือจะใหง้าน j สามารถทาํการผลิตต่อได ้โดยกาํหนดให้เวลาเตรียมงาน 
คือ Sjk ดงันนังาน j จะถูกทาํการผลิตเสร็จ (complete) โดยใชเ้วลาเท่ากบั Pj + Sjk สําหรับการ
จดัลาํดบัการผลิตทีมีเวลาเตรียมการผลิตแบบ dependent set up time มกัพบในระบบการผลิตทีมี
การผลิตงานหลายๆชินงานทีต่างกนั เช่น งานอุตสาหกรรมเคมีทีตอ้งการความบริสุทธิของสารเคมี 
เป็นตน้ 

 5.2 เวลาเตรียมการผลิตแบบ Independent Setup Time 

  เวลาปรับตงัเครืองจกัรไม่ขึนกบัลาํดบังานจะรวมเวลาปรับตงัเครืองจกัรให้เป็น
ส่วนหนึงของเวลาดําเนินการ แต่ถ้าเวลาปรับตังเครืองจักรขึนกับลําดับงานจะมีผลให้เวลา
ดาํเนินการเปลียนไปทาํให้ปัญหาการจดัตารางมีความซับซ้อนขึน เวลาทีใชใ้นการเปลียนจากการ
ทาํงาน i ไปทาํงาน j หรือเปลียนจากการทาํงาน j ไปทาํงาน i อาจจะเท่ากนัหรือไม่เท่ากนัก็ได ้

6   วรรณกรรมทเีกยีวข้อง 
 พชัราวลยั แสงอรุณ (2545) ศึกษาการจดัตารางการผลิต กรณีศึกษาโรงงานผลิต
คอมเพรสเซอร์การจดัตารางการผลิตแบบตามสัง(Job Shop) โดยวธีิการทางฮิวริสติกส์ 7 วิธีคือ SPT 

(Shortest Processing Time), LPT (Longest Processing Time), WSPT (Weighted Shortest 

Processing Time), SDT (Smallest Ratio by Dividing Total Processing Time), LDT(Longest Ratio 

by Dividing Total Processing Time), SMT (Smallest Ratio by Multiplying Total Processing 

Time) และ LMT(Longest Ratio by Multiplying Total Processing Time)นาํมาทดลองจดัตารางการ
ผลิตกบัขอ้มูลการผลิตจริง ของหน่วยงาน Press Shop ซึงมีเครืองจกัรทีใชใ้นการผลิตชินส่วน 7 
เครือง เพือจดัทาํระบบการจดัลาํดบัการผลิตชินส่วนโลหะขึนรูปเพือส่งไปประกอบเป็นผลิตภณัฑ์
คอมเพรสเซอร์ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยวดัผลจาก 1) เวลาการไหลของงานโดยเฉลีย 
(Mean Flow Time), เวลาสายของงานโดยเฉลีย (Mean Lateness), ค่าเฉลียของงานสาย (Mean 

Tardiness), จาํนวนงานทีสาย (Number of Tardy Jobs) พบวา่การจดัตารางการผลิตดว้ยฮิวริสติกส์
แบบ LPT มีค่าประสิทธิภาพการจดัตารางการผลิตดีทีสุด 

 ปัญจพร แพใหญ่ (2549) ศึกษาการจดัตารางการผลิตแบบทาํตามสังโดยใช้ระบบฮิวริ
สติกส์แบบผสมผสาน กรณีศึกษาโรงงานผลิตเฟือง โดยนาํกฎฮิวริสติกส์มาช่วยดาํเนินการจดัตาราง
การผลิต ซึงงานวิจยันี จะเลือกกฎทีเหมาะสมในการใชก้ารจดัตาราง 6 วิธี คือ EDD (Earliest Due 

Date), SPT (Shortest Processing Time), LPT (Longest Processing Time), AVPRO เลือกการ
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ทาํงานของเวลาการทาํงานหารดว้ยจาํนวนเครืองทีใช้ในนันทีน้อยทีสุด, Slack (Slack Time), 

Slack/TP (Smallest Ratio of Slack Time to Total Processing Time) โดยใชด้ชันีชีวดัประสิทธิภาพ, 

ช่วงกวา้งของเวลาการทาํงาน (Make span),เวลาการไหลของงานในระบบโดยเฉลียในระบบ (Mean 

Flow time),เวลาสายของงานโดยเฉลีย (Mean Lateness),เวลาล่าช้าของงานทีสูงทีสุด (Max 

Tardiness),เวลาล่าช้าของงานโดยเฉลีย (Mean Tardiness),เวลารวมทงัหมดของเวลางานล่าช้าใน
ระบบ (Total Tardiness), จาํนวนงานล่าชา้ (Number of Tardy Jobs)ผลการทดลองพบวา่กฎของฮิวริ
สติกส์ทีเหมาะสมกบัโรงงานตวัอยา่งทีสุด คือ การจดัตารางแบบ EDD อนัดบัรองลงมา คือ การจดั
ตารางการผลิตแบบ LPT นอกจากนนัผูว้ิจยัไดท้ดลองทาํการจดัตารางการผลิตโดยวิธีฮิวริสติกส์
แบบผสมผสาน (Hybrid Heuristic) เป็นวิธีทีนาํเอาการจดัตารางการผลิตแบบฮิวริสติกส์ทีดีอนัดบั
หนึงและสองมาให้คะแนน โดยสัดส่วนการให้คะแนนไดม้าจากผลรวมของเปอร์เซ็นต์ค่าเฉลียผล
การวดัสมรรถนะการผลิต ดงันนัสัดส่วนการให้คะแนนในครังนีจึงอยูที่ 70/30 หลงัจากทีไดค้่าของ
ฮิวริสติกส์แบบ Hybrid แลว้นาํมาทาํการจดัตารางการผลิตและวดัประสิทธิภาพใหม่ พบวา่การจดั
ตารางการผลิตแบบ Hybrid เป็นการจดัตารางทีมีประสิทธิภาพดีทีสุด 

 โกศล จิตตต์รง (2552) ศึกษาและแกปั้ญหาการจดัตารางผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
ชินส่วนแม่พิมพ ์ทีมีการผลิตตามคาํสังซือของลูกคา้ (Make to Order) มีความหลากหลายของการ
ผลิตชินส่วนแม่พิมพ ์เพือแกปั้ญหาเรืองการส่งมอบของโรงงานตวัอยา่ง โดยทาํการศึกษา 2 เกณฑ ์
คือ EDD (Earliest Due Date) และ LS (Latest Start) มาทาํการจดัลาํดบั ร่วมกบัการจดัตารางการ
ผลิตแบบยอ้นกลบั (Backward Scheduling) เพือหาช่วงเวลาทีล่าช้าทีสุดทีสามารถทาํการผลิตได้
โดยไม่เกิดการส่งมอบล่าช้า และสามารถแก้ปัญหาล่วงหน้าไดก่้อนทีจะเกิด จากนนันาํค่า Latest 

Start (LS) ของแต่ละขนัตอน จากนนันาํขนัตอนของแต่ละกระบวนการผลิตในแต่ละวนัทีเกิดจาก
การคาํนวณค่า Latest Start (LS) มาหาขอ้จาํกดัของกาํลงัการผลิตว่าเพียงพอต่อความตอ้งการ
หรือไม่ หลงัจากทาํการปรับปรุงการจดัตารางการผลิตระยะเวลารอคอยในแต่ละกระบวนการผลิต
ลดลง สามารถส่งสินคา้ไดท้นัตามกาํหนดส่ง การจดัลาํดบัการผลิตแบบ LS ทาํให้ประสิทธิภาพการ
ผลิตเพิมขึน และสามารถลดเวลานาํในการผลิตลงจากวธีิการจดัแบบ EDD โดยเฉลียร้อยละ 30 โดย
มีจาํนวนงานทีระยะเวลาลดลง 5 งาน 

 นิธิมา ศรีพานิช (2549) ศึกษาการจดัลาํดบัของกฎฮิวริสติกส์เพือเพิมประสิทธิภาพการ
ผลิตเครืองประดบั ในโรงงานผลิตเครืองประดบัทีมีการผลิตสินคา้แบบตามสัง (Make to Order) 

โดยมีรูปแบบของผลิตภณัฑ์หลายชนิด แต่ละชนิดมีจาํนวนไม่เท่ากนั ขนัตอนและเวลาต่างกัน
ออกไป ซึงผูว้จิยัเลือกการจดัตารางการผลิตดงันี 

 Priority 1 รับก่อนทาํก่อน 
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 Priority 2 ทาํงานทีมีกาํหนดส่งใกลที้สุดก่อน 

 Priority 3 ทาํงานทีใชเ้วลานานทีสุดก่อน 

 หลงัจากนันนาํผลการจดัตารางทีได้มาทาํการวางแผนในโปรแกมไมโครซอฟท์โปร
เจคต์ เพือส่งให้ฝ่ายผลิตต่อไป ผลการเปรียบเทียบการจดัตารางการผลิตเดือนธันวาคม 2548 ถึง
เดือนเมษายน 2549 มีผลดงันี 

 1.ปริมาณการผลิตทีไดต้ามแผนการผลิตโดยเฉลีย จากวิธีการวางแผนการผลิตแบบเดิม 
เท่ากบั 33.50% ส่วนวธีิการวางแผนการผลิตทีนาํเสนอ เท่ากบั 80.85% เพิมขึนจากเดิม 47.35% 

 2.จาํนวนครังในการส่งมอบงานล่าชา้ จากวิธีการวางแผนการผลิตแบบเดิม เท่ากบั 28 
ครัง ส่วนวธีิการวางแผนการผลิตทีนาํเสนอ เท่ากบั 23 ครัง ลดลงจากเดิม 5.52%  

 สุทธิลกัษณ์ จตุพงษ ์(2550) ประยุกต์ใชก้ฎฮิวริสติกส์ (Heuristic) ในการพฒันาระบบ
การจดัตารางการผลิต โดยศึกษาโรงงานทีผลิตสินคา้แบบตามสัง (Make to Order) พบวา่โรงงาน
ดงักล่าว มีปัญหาใชป้ระสบการณ์ในการวางแผนเป็นหลกั ขาดการกาํหนดขนัตอนรายละเอียดการ
ผลิตทีชดัเจน จึงทาํใหแ้ผนการผลิตไม่มีประสิทธิภาพ เกิดการแทรกงานระหวา่งแผนการผลิตทาํให้
งานไม่เป็นไปตามแผนทีวางไว  ้และการส่งมอบงานล่าช้า ตลอดจนมีค่าใช้จ่ายในการทาํงาน
ล่วงเวลาสูง ซึงวิธีการจดัตารางการผลิตทีนาํมาพฒันาระบบ คือ (First Come First Served-FCFS), 

(Earliest Due Date First-EDD), (Shortest Processing Time-SPT), (Longest Processing Time-LPT)   

และ (Priority) โดยให้พิจารณา จาก FCFS, EDD และ SPT ตามลาํดบั โดยใชเ้วลาการไหลของงาน
โดยเฉลีย เวลาล่าช้าของงานโดยเฉลีย และจาํนวนงานล่าช้าเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา ผลคือ กฎ
SPT  ทาํใหเ้วลางานทีอยูใ่นระบบเฉลียตาํสุด และกฎ Priority ทีให้เวลาล่าชา้ของงานโดยเฉลียและ
จาํนวนงานล่าชา้ตาํสุด ดงันนัผูว้ิจยัจึงเลือกกฎ Priority มาใชใ้นการวางแผนและการจดัตารางการ
ผลิตในโรงงานตวัอยา่ง ทาํใหง้านทีอยูใ่นระบบมีเวลาลดลงจากเดิม 41.23%  เวลาล่าชา้ของงานโดย
เฉลียลดลงจากเดิม 63.08% และจาํนวนงานล่าชา้ลดลง 66.5%  

 ฉัตรชัย ปะจนัตะเสน (2547) ศึกษาการจดัตารางการผลิตสินคา้ตามใบสังซือใน
อุตสาหกรรมทอผา้ออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพือใชใ้นการวางแผนการผลิตในโรงงานทอผา้ 
เพือแก้ปัญหาการส่งมอบสินค้าไม่ทนัตามกาํหนดส่ง เนืองจากโรงงานตวัอย่างมีความตอ้งการ
สินคา้ยงัลูกคา้ทีหลากหลายแต่ยงัขาดระบบและวิธีการวางแผนการผลิตทีดี ผูที้วางแผนการผลิตจะ
ใชดุ้ลยพินิจและประสบการณ์เป็นเกณฑต์ดัสินใจในวางแผนการผลิต ใชก้ารเรียงลาํดบัจากกาํหนด
ส่งทีใกลที้สุดไปยงักาํหนดส่งทีไกลทีสุด โดยไม่มีการนาํเอาปัจจยัอืนๆ เช่น การตงัเครือง (Setup), 

ปริมาณการผลิต เป็นตน้ มาร่วมวเิคราะห์ในการจดัตารางแผนการผลิต  
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 จากงานวิจยันีผูว้ิจยัไดน้าํทฤษฎีการจดัตารางการผลิตแบบนอนดีเลยร่์วมกบัเกณฑ์ฮิวริ
สติกส์ ไดแ้ก่ (Earliest Due Date First - EDD), (Shortest Processing Time - SPT), (Longest 

Processing Time - LPT), AVPRO, Slack (Slack Time) และ Slack/TP (Smallest Ratio of Slack 

Time to Total Processing Time) มาใชใ้นการวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรม เพือลดเวลาในการ
จดัตารางการผลิตและตอบสนองความตอ้งการทีไม่แน่นอนและสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้
ของโรงงานตวัอยา่งโดยวดัประสิทธิภาพของแผนการผลิต เวลาของงานทีอยูใ่นระบบ (Mean Flow 

Time), เวลาสายของงานโดยเฉลีย (Mean Lateness), เวลาล่าชา้ของงานโดยเฉลีย (Mean Tardiness), 

และจาํนวนงานล่าชา้ (Number of Tardy Jobs) ซึงผลการทดลองพบวา่การจดัตารางการผลิตแบบ
นอนดีเลย ์โดยใชเ้กณฑ์ (Earliest Due Date First - EDD) เหมาะสมกบัโรงงานตวัอยา่ง และเมือ
เปรียบเทียบกบัการจดัตารางการผลิตแบบเดิม พบวา่จาํนวนงานเวลาล่าช้าของงานโดยเฉลียลดลง 
75.92% และจาํนวนงานล่าชา้ลดลง 52.08% 

 มณฑิรา เอียดเสน (2547) ศึกษาการจดัลาํดบังานเพือให้เกิดการส่งมอบงานไม่ทนันอ้ย
ทีสุด จึงไดจ้าํลองขอ้มูลการสังซือแลว้ทดลองการจดัตารางดว้ยกฎการจดัลาํดบังาน คือ (First Come 

First Served-FCFS), (Earliest Due Date First-EDD), (Shortest Processing Time-SPT), Least 

Slack, Slack Ratio (คืองานทีมีอตัราส่วนระหวา่ง Slack และจาํนวนขนัตอนทีทาํการผลิตทีเหลือ
นอ้ยทีสุดทาํก่อน พบวา่การจดัตารางการผลิตแบบ SPT ให้ค่าเฉลียเวลาของงานทีอยูใ่นระบบ เวลา
เบียงเบนเฉลีย และจาํนวนงานทีส่งมอบไม่ทนักาํหนดนอ้ยทีสุด แต่การจดัตารางแบบ SPT นี จะทาํ
ให้เกิดเวลาล่าชา้สูงสุด แต่เมือศึกษาต่อพบวา่ เวลาล่าช้าสามารถลดลงได ้โดยการแยกคาํสังซือต่อ
รายการมากกวา่ 1 เครือง ออกเป็นรายการยอ่ย 

 ประกิต พฒันเจริญ (2541) ศึกษาการวางแผนการผลิตโดยการจดัลาํดบัและตารางการ
ผลิต สําหรับโรงงานผลิตแม่พิมพเ์จาะ ดว้ยกฎการจดัลาํดบังาน คือ (First in First out-FIFO), (Last 

in First out-LIFO), (Earliest Due Date First-EDD), (Shortest Processing Time-SPT), (Longest 

Processing Time-LPT) ผลปรากฏวา่ SPT ใหผ้ลการจดัตารางทีดีทีสุด  
 ศิวรักษ ์อินต๊ะวงค์ และสันติชยั ชีวสุทธิศิลป์ (2550) ศึกษาการเพิมประสิทธิภาพของ
การจดัตารางการผลิตสําหรับการผลิตแผงวงจรชนิดอ่อน (Flex Cable Circuit) โดยการลดความ
คลาดเคลือนของการวางแผนการผลิตทีเทียบกบัการผลิตจริง และเพือหาวิธีการจดัลาํดบังานที
เหมาะสม ทีทาํให้เวลาปิดงานของระบบ (Makespan) มีค่าน้อยทีสุด ลกัษณะปัญหาเป็นแบบ NP-

Hard (Nonpolynomial Hard) คือใช้เวลาหาคาํตอบทียาวนาน โดยปัญหาทีพบของโรงงานคือ 
ความคลาดเคลือนของเวลาปิดงานของระบบ จากการวางแผนการผลิตเทียบกบัการผลิตจริง มี
มากกว่า 20% และปัญหาการจัดลําดับงานทียงัไม่มีความเหมาะสม ซึงทําให้เกิดการรอคอย
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เครืองจกัรในแต่ละสถานีงาน และเวลาปิดงานของระบบมีระยะเวลานาน ดังนันจึงได้พฒันา
แบบจาํลองการผลิต (Simulation) ดว้ยโปรแกรมอารีนาให้สอดคลอ้งกบัการผลิตจริง เพือใชเ้ป็นตวั
แบบในการหาเวลาปิดงานของระบบ ซึงสามารถลดความคลาดเคลือนเวลาปิดงาน ในการวาง
แผนการผลิตไดแ้ละหาวิธีจดัลาํดบัการผลิตด้วยวิธีฮิวริสติก 3 วิธีคือ Palmer, Gupta และ CDS 

(Campbell, Dudek and Smith) เปรียบเทียบกบัการจดัลาํดบังานดว้ยวิธีเดิม เพือหาวิธีการจดัลาํดบั
งานทีเหมาะสม ซึงให้เวลาปิดงานของระบบน้อยทีสุด โดยใช้แบบจาํลองการผลิตขา้งตน้เป็นตวั
แบบในการหาเวลาปิดงาน ซึงผลการทดสอบความถูกตอ้งของ แบบจาํลองการผลิต ดว้ยวิธี Z-test 

เปรียบเทียบกบัการผลิตจริง ทีระดบัความเชือมนัทางสถิติ 95% พบวา่แบบจาํลองดงักล่าวสามารถ
ช่วยให้การวางแผนการผลิต มีความถูกต้องโดยสามารถลดความคลาดเคลือนจาก 12.80% เป็น 
5.04% และนอกจากนียงัพบวา่วิธีการจดัลาํดบัการผลิตของ CDS เป็นวิธีทีให้ผลดีกวา่เทคนิคอืน ที
ทาํใหเ้วลาปิดงานของระบบลดลงจากวธีิเดิมทีระดบันยัสาํคญั 95%  

 เพ็ญศิริ สมพงษ์ (2552) ทาํการศึกษาการจดัตารางการผลิตของเครืองจกัรขนานทีไม่
สัมพนัธ์กนัโดยเวลาปรับตงัเครืองจกัรของงานแต่ละงานมีค่าขึนอยูก่บัลาํดบังาน วตัถุประสงคข์อง
การจดัตารางการผลิตไดก้าํหนดขึนเพือให้สอดคลอ้งกบัระบบการผลิตแบบทนัเวลาพอดี (Just in 

Time) เพือลดค่าใช้จ่ายโดยรวมของระบบ ซึงประกอบด้วยค่าใช้จ่ายจากงานทีผลิตเสร็จก่อน
กาํหนด ค่าใชจ่้ายจากงานทีผลิตเสร็จชา้กวา่กาํหนด และค่าใชจ่้ายจากการปรับตงัเครืองจกัร โดยใช้
เทคนิควธีิเชิงพนัธุกรรมชนิดเมมเมติก (Memetic Algorithm) เพือลดขนาดของเซตคาํตอบทีเป็นไป
ได ้เทคนิควิธีเชิงพนัธุกรรมถูกนาํมาใชใ้นการทาํ global search เพือหาลาํดบัทีดี และในงานวิจยันี
ได้เพิมอลักอริทึมเขา้ไปในกระบวนการพนัธุกรรม ซึงสามารถพิจารณาได้ว่าเป็นการทาํ Local 

search เพือหาตารางการผลิตทีดีทีสุดในแต่ละลาํดับงาน เพือศึกษาประสิทธิภาพของวิธีเชิง
พนัธุกรรมชนิดเมมเมติกทีได้พฒันาขึน คาํตอบทีไดจ้ากวิธีเชิงพนัธุกรรมชนิดเมมเมติกไดน้าํมา
เปรียบเทียบกบัคาํตอบทีดีทีสุดทีไดจ้ากวธีิการแตกกิงและกาํหนดขอบเขตอยา่งง่าย (Simple Branch 

and Bound Method) ซึงพบวา่วธีิเชิงพนัธุกรรมชนิดเมมเมติกสามารถใหค้าํตอบทีดีทีสุด 307 ปัญหา
จาก 360 ปัญหาทีนาํมาทดสอบ โดยคาํตอบทีไดจ้ากวิธีเชิงพนัธุกรรมชนิดเมมเมติกมีค่าเปอร์เซ็นต์
ความแตกต่างเฉลียจากคาํตอบทีดีทีสุดไม่เกิน 2% ทงันีเมือพิจารณาเวลาในการประมวลผลพบวา่วิธี
เชิงพนัธุกรรมชนิดเมมเมติกใช้เวลาในการประมวลผลตาํกว่าวิธีการแตกกิงและกาํหนดขอบเขต
อย่างง่ายอย่างเห็นไดช้ดั โดยความแตกต่างของเวลาทีใช้ในการประมวลผลมีมากขึนเมือปัญหามี
ขนาดใหญ่ขึน 

 ศศิกาญจน์ พุทธลา และ กาญจนา เศรษฐนนัท์ (2551) ศึกษาการจดัตารางการผลิตบน
เครืองจกัรเดียวในกรณีทีระยะเวลาของการเตรียมงานไม่เป็นอิสระต่อกนัเพือให้ค่าใช้จ่ายรวมตาํ
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ทีสุด โดยระยะเวลาการเตรียมงานดงักล่าวส่วนใหญ่จะพบในโรงงานทีมีเครืองจกัรเดียวทีสามารถ
ทาํงานได้หลายอย่าง (A Multipurpose Machine) การจดัลาํดบัการผลิตด้วยเงือนไขดงักล่าว
จาํเป็นตอ้งมีการบริหารจดัการทีดี หากมีการจดัลาํดบังานในการผลิตไม่เหมาะสมอาจส่งผลกระทบ
ต่อตน้ทุนการผลิตทีสูงขึน เช่น ค่าเก็บรักษา ค่าปรับจากงานล่าชา้หรือค่าใชจ่้ายในการสัง การผลิต 
เป็นตน้ ซึงผลกระทบเหล่านีจาํเป็นจะตอ้งมีการแก้ไขในระบบการผลิต ด้วยการจดัลาํดบังานที
เหมาะสม เพือทาํใหปั้ญหาค่าใชจ่้ายต่างๆ ทีเกิดขึนลดลง ในการวจิยัครังนี ไดมี้การแกไ้ขปัญหาโดย
การพฒันารูปแบบทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Model) เพือหาค่าผลเฉลยทีดีทีสุด (Optimal 

Solution) แต่สําหรับปัญหาทีมีการจดัตารางการผลิตขนาดทีใหญ่ขึน (Industrial-sized problem) 

หรือทีมีความซับซ้อนของปัญหาจะสามารถหาคาํตอบโดยการพฒันาวิธีทางฮิวริสติกส์ (Heuristic) 

จากผลการวจิยัทีไดส้ามารถนาํไปประยกุตเ์พือให้ระบบการผลิตมีความยืดหยุน่ง่ายต่อการตดัสินใจ
ในการจดัลาํดบังานเมือมีความไม่แน่นอนต่างๆ เกิดขึน 

 ปารเมศ ชุติมา และ วิชิต ศรีอ่อน (2549) ศึกษาหาแนวทางการจดัตารางการผลิตทีมี
ประสิทธิภาพ ในโรงงานผลิตชินส่วนโครงตวัถงัเครืองปรับอากาศ โดยทาํการจาํลองแบบปัญหา 
และทาํการกฎการจ่ายงาน 4 แบบ โดย 2 วิธีแรก คือ กฎ SPT และ LPT ทีพิจารณาจากเวลาที
ปฏิบติังานรวมของชินงานแต่ละชิน ส่วนอีก 2 วิธี คือ กฎ SPT และ LPT ทีพิจารณาจากเวลาที
ปฏิบติังานในขนัตอนแรกของชินงาน ซึงเป็นขนัตอนทีเกิดสภาพคอขวด มาทาํการเปรียบเทียบกบั
ผลการจดัลาํดบังานทีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั ซึงมีวิธีการจดัลาํดบังาน คือ งานใดทีมีกาํหนดส่งก่อนจะทาํ
ก่อน ถา้งานมีกาํหนดส่งพร้อมกนัจะเลือกงานทีมีความตอ้งการมากมาํทาํก่อน ซึงวิธีการจดัลาํดบั
งานดงักล่าวมีรากฐานมาจาก EDD จากการเปรียบเทียบผลการจดัลาํดบัดว้ยทงั 5 วิธี พบวา่ การจดั
ตารางดว้ยกฎ SPT ทีพิจารณาจากเวลาปฏิบติังานทียาวทีสุดในขนัตอนแรกของชินงานนัน ให้
ผลลพัธ์ทีดีทีสุด ทงัในด้านเวลาไหลเฉลียของงาน (Mean Flowtime) เวลาปิดระบบของงาน 
(Makespan) และจาํนวนงานล่าชา้ 
 ชวิศ ยอดเพชร (2550) ศึกษาถึงปัญหาทีส่งผลกระทบต่อการปฏิบติังาน และการ
ประสานงานในหน่วยงานก่อสร้าง เพือประเมินความคิดเห็นของผูที้ประกอบอาชีพทีเกียวขอ้งใน
วงการก่อสร้างถึงแนวทางแกปั้ญหาทีเกิดขึนในการปฏิบติังานและการประสานงานร่วมกนั โดย
จดัทาํแบบสัมภาษณ์เพือทาํการสาํรวจขอ้มูลเบืองตน้ โดยกาํหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นวิศวกร และช่าง
เขียนแบบ ซึงปัญหาทีเกิดขึนในงานทีพบมากทีสุด คือ ปัญหาการเก็บ E-FILE ของวิศวกรและช่าง
เขียนแบบ แต่ละงานไม่เป็นระบบขึนอยู่กบัความสะดวกของผูใ้ช้งาน การปรับปรุงประสิทธิภาพ
งานก่อสร้าง ควรเริมจากการประเมินสภาพในองค์กรแล้วดาํเนินการปรับปรุง ทงัในส่วนของ
กระบวนการทาํงานและการพฒันาบุคลากรควบคู่กนัไปกบการปรับปรุงกระบวนการทาํงานเป็น
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วิธีการแก้ปัญหาอย่างถูกต้อง คือการบงัคบัให้มองลึกลงไปถึงสาเหตุของปัญหาทีเกิดขึนและ
ดาํเนินการแกไ้ข ส่วนการพฒันาบุคลากร เป็นการเพิมพนูความรู้ความสามารถของผูป้ฏิบติังาน เพือ
ทาํใหส้ามารถทาํงานไดมี้ประสิทธิภาพมากยงิขึน 

 ประพทัธ์พงษ์ อุปลา (2550) เสนอระเบียบวิธีการวดัระดบัคุณภาพในการให้บริการ
ระบบขนส่งกึงสาธารณะโดยใชเ้ทคนิค Stated Preference (SP) เพือตรวจสอบระเบียบวิธีทีใชห้า
คุณภาพการให้บริการของรถขนส่งสาธารณะ ทาํการวิเคราะห์ปัจจัยทีมีผลต่อคุณภาพในการ
ให้บริการและสร้างระเบียบทีเหมาะสมทีใช้ตวัวดัประสิทธิภาพการให้บริการและตรวจสอบ
ลกัษณะการให้บริการ การศึกษานีประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีทีพฒันาขึนกบัผูใ้ช้บริการรถตูโ้ดยสาร
สาธารณะ จาํนวน 1,200 ชุด โดยเลือกกลุ่มตวัอย่างจากพืนทีเมืองชนัใน ชันกลางและชันนอก 
นอกจากนีได้สํารวจข้อมูลพิเศษเพิมเติมจาํนวน 300 ชุด จากพืนทีเมืองชันกลาง เพือสร้าง
แบบจาํลองร่วมระหว่าง Revealed Preference (RP) และขอ้มูล Stated Preference (SP) ผลจาก
การศึกษาให้ข้อสรุปทีสําคญัของการนําไปใช้งาน เช่น การวดัคุณภาพการให้บริการรถขนส่ง
สาธารณะและการประเมินคุณภาพการให้บริการและยงัช่วยให้เขา้ใจพฤติกรรมการเลือกรูปแบบ
การเดินทางภายใตคุ้ณภาพการใหบ้ริการต่างๆอีกดว้ย 

 Colin Reeves (2538) กล่าวถึงการแกปั้ญหาการการจดัตารางการผลิตทีแทจ้ริงมีความ
จาํเป็นทีจะตอ้งใชว้ิธีการจดัตารางการผลิตดว้ยวิธีฮิวรีสติกซ์ อาทิเช่นการแกปั้ญหาลาํดบังานของ
เครืองจกัรเครืองหนึงซึงมีการปล่อยงานเขา้เครืองจกัรไม่สมาํเสมอ วิธีการฮิวรีสติกซ์ในปัจจุบนัมี
การใช้งานอย่างแพร่หลาย โดยวิธีการฮิวริสติกซ์นีชีให้เห็นว่าสามารถให้ผลการแกปั้ญหาทีดี กบั
จาํนวนปัญหาทีมากมายในเวลาทีเหมาะสมจาํกดั วิธีการฮิวริสติกซ์ถูกขยายนาํไปประยุกต์ใช้กบั
วิธีการของ tabu search ซึงใชว้ิเคราะห์คุณภาพของวิธีการแกปั้ญหาหรือทางออกทีไดร้วบรวมมา
จากวธีิการฮิวริสติกซ์แบบดงัเดิม 

 Hzhao and Rizos (2547) เป็นบทความฉบบัทีกล่าวถึงการสังเกตวิธีการในการคาํนวณ
นาํหนกัของ node และ edge เมือจดัตาราง DAGs ให้กบัเครืองจกัรทีมีลกัษณะแตกต่างกนัซึงอาจจะ
นาํไปสู่ผลการจดัตารางการผลิตทีมีความแปรปรวนอยา่งมีนยัยะสําคญั ในการลดความแปรปรวน 
บทความนีจะนาํเสนอวิธีการฮิวริสติกซ์แบบผสมผสานสําหรับตารางการผลิตของ DAG ปัญหาที
ตามมาภายหลงัการจดัตารางเช่น Set up time ก็ไดก้ล่าวรวมอยูด่ว้ยเช่น รวมทงัไดมี้การเปรียบเทียบ
ผลการจดัตารางการผลิตดว้ยวธีิฮิวริสติกซ์ทีนาํมาใชค้รังนีกบัหลกัการฮิวริสติกซ์ทีเกียวขอ้งอืนๆ 
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บทที 3 

วธีิการดําเนินการวจัิย 
 

  ในบทนีจะกล่าวถึงรายละเอียดในการดาํเนินงานวจิยั ตงัแต่การศึกษาภาพรวมโดยทวัไป 
ของโรงงานทีเป็นกรณีศึกษา, หลกัการวางแผนการผลิต, ขนัตอนการสร้างแบบจาํลองสถานการณ์, 

รวมไปถึงขนัตอนในการประยกุตใ์ชก้บัการวางแผนและควบคุมการผลิต 

1 ขนัตอนการดําเนินงานวจัิย 
  1.   กาํหนดปัญหาและวตัถุประสงคข์องงานวจิยั 

  2.   ศึกษารวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูลทีเกียวขอ้งกบังานวจิยัในดา้นต่างๆ 

   2.1 ขอ้มูลทางกายภาพของโรงงานตวัอยา่ง ดงันี 

    1.   ความเป็นมาและสภาพปัญหาของโรงงาน   
    2.   ผลิตภณัฑที์ผลิต 

    3.   ขนัตอนกระบวนการผลิตและกิจกรรมทีเกียวขอ้งกบัการผลิต 

     4.    เครืองจกัร (Machine), กาํลงัการผลิต (Capacity), ระยะเวลาทีใชใ้น
การผลิต (Processing Time)  

   2.2 ทฤษฎีและสาํรวจงานวจิยัทีเกียวขอ้ง ดงันี 

    1.   ระบบการผลิต, ประเภทของการผลิต 

    2.   การจดัลาํดบัตารางการผลิตวธีิต่างๆ 

    3.   ดชันีชีวดัประสิทธิภาพตารางการผลิต 

    4.   งานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

  3.   วเิคราะห์ปัญหาและเลือกวธีิการทีเหมาะสมทีจะใชใ้นการแกปั้ญหา 
  4.   ทดลองจดัตารางการผลิตตามวิธีการต่างๆ และประเมินค่าประสิทธิภาพของการจดั
ตารางการผลิตของแต่ละวธีิการ 

  5.   เลือกวิธีการทีให้ค่าประสิทธิภาพในการจดัตารางการผลิตสูง มาทาํการพิจารณา
ร่วมกบัเวลาการปรับตงัเครืองจกัร (Setup Time) 

  6.   เปรียบเทียบ%ประสิทธิภาพของแผนการผลิตและความพึงพอใจของฝ่ายผลิต 
ระหวา่งการจดัตารางการผลิตแบบเดิมและตารางการผลิตแบบใหม่ 
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  7.   สรุปผลการวจิยัและขอ้เสนอแนะ 

  8.   จดัทาํรูปเล่มวทิยานิพนธ์ 

2 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโรงงานตัวอย่าง  
  2.1 ขอ้มูลทวัไป 

   โรงงานทีไดท้าํการศึกษานี เป็นโรงงานทีดาํเนินธุรกิจดา้นสิงทอครบวงจร ตงัแต่
การผลิตเส้นดา้ย ทอผา้ ยอ้มผา้ และยอ้มเส้นดา้ย  ก่อตงัมานานกวา่ 30 ปี บนเนือที 122 ไร่ และส่วน
ทีจะทาํการวิจยัครังนี เป็นส่วนของโรงงานฟอกยอ้ม 1 โรงจาก 4 โรงยอ้ม ซึงเป็นส่วนทีจะทาํการ
แปรสภาพผา้ดิบใหเ้ป็นผา้ยอ้ม พร้อมทีจะนาํไปเป็นตดัเป็นเสือผา้ โดยจะทาํการผลิตตามคาํสังของ
ลูกคา้ (Make to order) 

ตารางที 3 ขอ้มูลทวัไปของโรงงานกรณีศึกษา  

ลกัษณะธุรกิจ โรงงานทีดาํเนินธุรกิจดา้นสิงทอครบวงจร ตงัแต่การผลิตเส้นดา้ย ทอผา้ 
ยอ้มผา้ และยอ้มเส้นดา้ย   

ความสามารถในการ
แข่งขนั 

มีหน่วยงานวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ และมีการใชเ้ครืองมือเครืองจกัร
และเทคโนโลยีการผลิตทีทนัสมยั จากประเทศเยอรมนั ฝรังเศส อิตาลี 
และญีปุ่น ทาํให้บริษทั ฯ สามารถผลิตสินคา้ทีมีคุณภาพสูงแข่งขนักบั
ตลาดโลกได ้ตลอดจนสามารถปรับปรุงคุณภาพอยา่งต่อเนือง จนไดรั้บ
การรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 Version 2000 จากสถาบนั
รับรองคุณภาพ SGS  

ผลิตภณัฑ ์ ผา้แจ๊คการ์ด,โพลีเอสเตอร์ เวเลอร์, ผา้หน้าเดียว, ผา้สองหน้า, ผา้ริบ
,หล่อบุ๊ง, ผา้ดา้ยสีทอ, ผา้ทรีคอทสะทอ้นแสง, ผา้ไมโครโพลีเอสเตอร์, 

ไมโครไฟเบอร์, ผา้กาํมะหยีไมโครโพลีเอสเตอร์, ผา้ตาข่ายขดูขน, ผา้
โพลีเอสเตอร์ และ ไนลอนสปันเด็กซ์ ฯลฯ 

ลูกคา้ NIKE, ADIDAS, DECATHLON, UNDER ARMOR, แกรนด์สปอร์ต 
และฟุตบอลไทย ฯลฯ 

ช่องทางการตลาด ส่งออก 15% และ ภายในประเทศ 85% 

บุคคลากร 300 คน 

กาํลงัการผลิต 600 ตนั/เดือน 
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  2.2 ขนัตอนการผลิต 

   ผลิตภณัฑ์ต่างๆ จะมีกระบวนการผลิต ระยะเวลาการผลิต และการไหลของงาน
แต่ละกลุ่มกระบวนการ ซึงสามารถแบ่งไดเ้ป็น 4 กลุ่มหลกั ดงัตารางที 4 และ ภาพที 9 

ตารางที 4 กลุ่มกระบวนการผลิตและระยะเวลาทีใชใ้นแต่ละกลุ่มกระบวนการ 

 

 
ภาพที 9 การไหลของงานแต่ละกลุ่มกระบวนการ 

  2.3 เครืองจกัร (Machine) สามารถแบ่งแผนกตามกระบวนการผลิต ดงันี 

   2.3.1 เครืองยอ้มผา้ จะทาํหนา้ทียอ้มผา้และฟอกผา้มีจาํนวนทงัหมด 27 เครือง 
แต่ละเครืองมีขนาดต่างกนั ดงัตารางที 5 

   2.3.2 เครือง Stenter มีหน้าที รีดเซ็ทหน้าผา้ให้โครงสร้างผา้ไม่หดตวัเวลายอ้ม 
และรีดตกแต่งก่อนบรรจุ มีจาํนวน 6 เครือง คือ เครือง Fin.1, Fin.2, Fin.3, Fin.4, Fin.5 และ Fin 6 

   2.3.3 เครือง Sanding Brushing มีหนา้ทีขดัผา้ให้ขนขึนฟู มีจาํนวน 4 เครือง คือ 
E-1, E-2, E-3 และ E-4 

   2.3.4 เครืองฟอกScouring มีหน้าทีฟอกลา้งนาํมนัในผา้ดิบหรือฟอกขาวผา้ มี
จาํนวน 1 เครือง คือ F.1 

 CODE ระยะเวลาทีใช้ในการผลติ
L11

L12

L13

L14

กลุม่กระบวนการ

ฟอก (เครืองฟอก) + พรีเซ็ต + ย้อม + รีด + บรรจุ
ย้อม + รีด + ขดักระดาษทราย + ฟอก (เครืองย้อม) + รีด +บรรจุ

3 วนั
5 วนั
5 วนั
6 วนั

ย้อม + รีด + บรรจุ  
ฟอก (เครืองย้อม) + พรีเซ็ต + ย้อม + รีด + บรรจุ
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   2.3.5 เครืองบรรจุ มีหน้าทีม้วนผา้กับแกนกระดาษเพือรอบรรจุโดยการห่อ
พลาสติก มีจาํนวน 10 เครือง คือ P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 และ P.10 

ตารางที 5 รายละเอียดเครืองยอ้มแบ่งตามขนาดเครืองจกัร 

 

  2.4 สภาพปัญหาของโรงงานกรณีศึกษา 
   จากการศึกษาโรงงานกรณีศึกษา พบปัญหาในส่วนของการวางแผนและจดัตาราง
การผลิต ดงันี 

   2.4.1 เครืองยอ้มผา้ 
    1. มีการแทรกงานจํานวนมาก  แต่ย ังไม่มีการปรับแผนการผลิตที
เหมาะสม เช่น หลงัจากทีไดรั้บออเดอร์ ผูจ้ดัตารางการผลิตจะพิจารณาปริมาณทีสังผลิต เพือเลือก
ขนาดเครืองยอ้ม เมือไดเ้ครืองแลว้จะทาํการวางงานลงในแผนโดยจะเรียงตามเฉดสี เพือหลีกเลียง
ขนัตอนการทาํความสะอาดเครืองยอ้มทาํให้งานทีวางไวถู้กขยบัออกไป จนบางครังเกินกาํหนดส่ง
มอบ  
    2. ไม่มีการกระจายโหลดงาน ทาํให้งานเกิดการรอคอย ส่งผลให้งาน
ล่าชา้ เช่น กรณีเครืองยอ้มทีมีขนาดเดียวกนัทีมีการสังผลิตสีเดียวกนัเป็นจาํนวนมากผูจ้ดัตารางการ
ผลิตจะทาํการวางงานลงเครืองเดียวต่อเนืองไปเรือยๆ โดยไม่มีการกระจายงานไปทีเครืองอืน ทาํให้
บางเครืองตอ้งหยดุทาํการผลิต เนืองจากไม่มีงานทีเป็นสีเดิมทีเคยผลิต แต่อีกเครืองมีงานวางยาวจน
เกินกาํหนดส่ง 

    3. ไม่มีการจดัลาํดบังานทีดี เช่น จากตารางที 4 จะเห็นไดว้า่ระยะเวลาที
ใชใ้นการผลิตของแต่ละกลุ่มกระบวนการแตกต่างกนั แต่ไม่มีการนาํมาประกอบการพิจารณา ส่งผล
ทาํใหอ้อเดอร์ทีอยูใ่นกลุ่ม L14 ไม่สามารถผลิตไดท้นัตามกาํหนดส่งมอบ 

    4. จดัตารางการผลิตเกินกาํลงัการผลิต ส่งผลใหมี้งานคา้งผลิตเป็นจาํนวน
มาก ซึงงานคา้งดงักล่าว ฝ่ายผลิตจะพิจารณาจดัลาํดบัการผลิตใหม่ โดยยดึเฉดสีเป็นหลกั เพือให้เกิด
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ความต่อเนืองในการผลิตทางดา้นคุณภาพ จากการกระทาํนีส่งผลให้งานเกิดความล่าชา้และผลิตไม่
ทนักาํหนดส่ง 

   2.4.2 เครืองขดักระดาษทราย 

    1. จดัตารางการผลิตโดยไม่คาํนึงถึงกาํลงัการผลิต (Capacity) เช่น การจดั
ตารางการผลิตเกินกาํลงัการผลิต ส่งผลให้มีงานทีไม่สามารถผลิตไดต้ามแผนจาํนวนมาก เกิดการ
รอคอยนาน และส่งผลถึงปัญหาคุณภาพ 

    2. ไม่มีการพิจารณาและจดัสรรงานในจุดคอขวด (Bottle neck) อย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น หน่วยงานขดักระดาษทรายมีกาํลงัการผลิต 20,000 หลาต่อวนั จาก Takt Rate 

ต้องส่งงานเข้าหน่วยงานขัดกระดาษทรายวนัละ 18,000 หลาต่อวนั แต่บางครังหน่วยงานขัด
กระดาษทรายตอ้งจอดเครืองรองาน บางครังมีงานส่งเข้าหน่วยงานเกินกาํลังการผลิต ทาํให้ไม่
สามารถผลิตไดท้นัตามกาํหนดส่ง 

3 ข้อมูลทใีช้จัดตารางการผลติ  
  สาํหรับขอ้มูลของโรงงานทีจาํเป็นในการวางแผนและจดัตารางการผลิต  
  3.1 รายการของผลิตภณัฑ์ หมายถึงรายการทีลูกคา้สัง ซึงจะมาในรูปของใบสังซือ 
(P/O) จะประกอบไปด้วย รายละเอียดของสินคา้ทีลูกคา้กาํหนด และจะนาํมาแปลงไปสังผลิต 
เพือใหโ้รงงานทาํการผลิตตามใบสัง 

  3.2 จาํนวนของผลิตภณัฑ ์หมายถึง ปริมาณในการสังซือ ซึงผลิตภณัฑ์ทีทาํการวิจยัมี
หน่วยเป็นหลา  

  3.3 วนักาํหนดส่ง หมายถึง กาํหนดวนัทีงานจะตอ้งเสร็จในส่วนของการยอ้มผา้ ถา้
เลยเวลานีออกไปถือวา่สายหรือส่งงานไม่ทนักาํหนด 

  3.4 กลุ่มเครืองจกัรของกระบวนการผลิต หมายถึง ชนิดของเครืองจกัรทีใช้ในการ
ผลิตผลิตภณัฑว์า่จะใชเ้ครืองจกัรใด 

  3.5 วตัถุดิบทีใช้ในกระบวนการผลิต หมายถึง สีทีใช้ในกระบวนการยอ้ม แต่ละ
ผลิตภณัฑ ์

  3.6 เวลาปรับตงัเครืองจกัร (Setup Time) 

4 ปัจจัยทีเกยีวข้องกบัการวางแผนการผลติ 
  4.1 ปริมาณหรือขนาดของ   Lot   ทีจะทาํการผลิต 

  4.2 สถานีการผลิตทีจะใชใ้นการผลิตชินส่วนและประกอบ  
  4.3 ลาํดบัขนัตอนก่อนและหลงัในการผลิต   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  4.4 เวลามาตรฐานทีใชใ้นการผลิต 

   4.4.1 การคาํนวณหาเวลามาตรฐาน (Standard Time) 

    เวลามาตรฐาน  คือ เวลาทีใช้ในการทํางานหนึงๆ  ให้แล้วเสร็จด้วย
ความสามารถในการทาํงานมาตรฐาน สําหรับการหาเวลามาตรฐานของโรงงานตวัอยา่งจะแยกการ
คาํนวณหาสองส่วนคือ เวลามาตรฐานในส่วนของการตงัเครืองจกัร และเวลามาตรฐานในการ
ทาํงานดงัสมการ (19) 

เวลามาตรฐาน = เวลาพืนฐาน + เวลาเผอืรวม     (19) 

   4.4.2 เวลาเผอื (Allowance)  

    เป็นเวลาทีบวกเพิมให้กับเวลาทีใช้ทาํงานจริงๆ ทังนีเพือให้คนงานมี
โอกาสฟืนตวัจากความเมือยลา้ทางร่างกาย ความเครียดทางจิตใจ ไดไ้ปทาํธุรกิจส่วนตวัตามความจาํ
เป็น 

  4.5 เวลาปรับตงัเครืองจกัรทีขึนกบัลาํดบังาน 

   การทาํงานของเครืองจกัรจะมีเวลาปรับตงัเครืองจกัรเพือเตรียมความพร้อมหรือ
เมือมีการเปลียนอุปกรณ์บางอย่างสําหรับการทาํงานใหม่ เช่น การลา้งเครืองยอ้ม การลา้งสารเคมี  
ในอุตสาหกรรมการผลิตบางประเภทไม่สามารถกาํหนดใหเ้ครืองจกัรมีเวลาปรับตงัเครืองเป็นอิสระ
จากงานทีทาํได ้ตวัอยา่งทีเห็นไดช้ดัคือ อุตสาหกรรมการยอ้มผา้  

5 กาํหนดกรอบของแนวทางการทํางานและขอบเขตของการแก้ปัญหา 
  เมือไดพ้ิจารณาปัญหา ทฤษฎีต่าง ๆ และงานวิจยัทีเกียวขอ้งแลว้ ส่วนนีเป็นขนัตอนการ
กาํหนดขอบเขตของการแกปั้ญหาของการทาํงานวจิยัครังนี โดยขอบเขตของการทาํวจิยัครังนี คือ  
  1.  ในการวิจยัครังนีจะทาํการศึกษาและปรับปรุงการวางแผนและจดัตารางการผลิต
ของโรงงานตวัอยา่ง 

  2. วิเคราะห์การจดัลาํดับการวางแผนและจดัตารางการผลิต โดยกระบวนการจดั
ตารางการผลิตแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics) และพิจารณาเวลาในการเปลียนปรับตงัเครืองจกัร 
(Setup Time) 

6 การกาํหนดหลกัเกณฑ์ทจีะใช้ในการจัดลาํดับงาน  
  การจดัตารางการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นปัญหาทีมีความซบัซ้อน หวัหนา้งาน
หรือผูที้มีหน้าทีทีเกียวขอ้งสามารถจดัการกบัปัญหาดงักล่าวไดห้ลายวิธีขึนอยู่กบัวตัถุประสงค์ที
กาํหนดไวแ้ละตอ้งมีตวัวดัประสิทธิภาพ (Performance Measures) เพือวดัผลลพัธ์ทีได ้เช่น เวลาปิด

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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งานของระบบน้อยทีสุด จาํนวนงานทีเสร็จล่าช้านอ้ยทีสุด ถา้งานทีตอ้งการจดัตารางมีจาํนวนมาก
การหาการจดัตารางทีเหมาะสมทีสุดจะนิยมใช้วิธีฮิวริสติกส์ (Heuristics) ซึงให้ผลลพัธ์ทีดีดว้ย
วธีิการแกปั้ญหาทีสมเหตุสมผล และใชเ้วลาไม่มากนกั วธีิฮิวริสติกส์พืนฐานทีนิยมใชก้นัในปัจจุบนั 
คือ 

  1. EDD (Earliest Due Date) กฎนีเป็นการเลือกขนัตอนการทาํงานของงานทีจะถึง
กาํหนดเวลาส่งงานเร็วทีสุดมาทาํก่อน 

  2. FCFS (first-come-first-serve) กฎนีเป็นการเลือกขนัตอนการทาํงานของงานทีเขา้
มาก่อนมาทาํการผลิตก่อน 

  3. SPT (Shortest Processing Time) กฎนีเป็นการเลือกขนัตอนการทาํงานของงานทีมี
ค่าผลรวมของเวลาการทาํงานทงัหมดนอ้ยทีสุดมาทาํก่อน 

  4. LPT (Longest Processing Time) กฎนีเป็นการเลือกขนัตอนการทาํงานของงานทีมี
ค่าผลรวมของเวลาการทาํงานทงัหมดมากทีสุดมาทาํก่อน 

  5. MST (Minimum Slack Time) เมือ เวลายืดหยุน่ (Slack) เท่ากบั (จาํนวนวนัทีเหลือ
ก่อนถึงวนักาํหนดส่ง – จาํนวนวนัทีใชใ้นการผลิต) ถา้งานใดมีเวลายืดหยุน่นอ้ยทีสุดจะทาํการผลิต
ก่อน 

  หลกัเกณฑ์ทีกล่าวมาขา้งตน้นีมีผลดีผลเสียแตกต่างกนัไปตามสภาพของเงือนไขและ
สภาพแวดลอ้มของการผลิต ในบางสถานการณ์ หลกัเกณฑ์อาจจะให้ผลลพัธ์ทีดีในวตัถุประสงค์
หนึงๆ แต่อาจมีผลเสียในวตัถุประสงคห์นึง ดงันนัก่อนทีจะนาํหลกัเกณฑ์เหล่านีไปใช ้ควรศึกษาวา่
วธีิการใดจะใหผ้ลลพัธ์อยา่งไร เหมาะกบัวตัถุประสงคข์องงานทีจะทาํหรือไม่ 
  ปัญหาการจดัตารางการผลิตในสภาพความเป็นจริงนนัค่อนขา้งซาํซ้อนมาก ไม่ใช่เป็น
เรืองง่ายทีจะให้ผลลพัธ์ทีออกมาสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคที์ตอ้งการ ทงันีเพราะเวลาทีใช้ในการ
เตรียมหรือติดตงัเครืองจกัรเครืองมือ(Setup Times) เพือทาํการเฉพาะอย่างแปรเปลียนไปตาม
ขนัตอนของการปฏิบติังานและไม่ทราบแน่นอน เครืองมือต่างๆทีมีอยูห่ลายชนิดมากบา้งนอ้ยบา้ง 
แต่มกัจะมีความตอ้งการใชง้านทีคาบเกียวกนั (Overlap) ปัญหาดงักล่าวนีการใชห้ลกัเกณฑ์ของวิธี
สุ่มอยา่งมีเหตุผล (Heuristic) ในการจดัตารางการผลิตจะเป็นประโยชน์ในการเนน้ให้เห็นถึงวิธีการ
ทีจะให้ไดค้าํตอบของปัญหาทีมีความซบัซ้อน ซึงงานวิจยันีจะทาํการศึกษาการจดัตารางการผลิต
ดว้ยวิธีฮิวริสติกส์ (Heuristics) พืนฐานทีเป็นทีนิยมขา้งตน้ และพิจารณาร่วมกบัเวลาการปรับตงั
เครืองจกัร (Setup Time)  

 

   ส
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7 ดัชนีชีวดัประสิทธิภาพ  
  1. จาํนวนงานล่าชา้ (Number of Tardy Jobs)  

  2. ค่าทีนอ้ยทีสุดของเวลาล่าชา้ของงานทีสูงทีสุด (Max Tardiness)  

  3. ค่าทีนอ้ยทีสุดของเวลาล่าชา้ของงานโดยเฉลีย (Mean Tardiness) 

  4. ช่วงกวา้งของเวลาการทาํงาน (Make span) ทีสนัทีสุด 

ตารางที 7 รายการออเดอร์ทีมีการสังผลิตเรียงตามวนัทีสังผลิต 
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8 โจทย์ตัวอย่าง  
  ทางผูว้ิจยัจะนาํขอ้มูลของโรงงานยอ้มผา้แห่งหนึง ซึงมีออเดอร์ทีตอ้งทาํการผลิตดัง
ตารางที 7 มาใชท้ดลองจดัตามรางการผลิต โดยการเรียงงานตามกฎ SPT มีขนัตอนดงัต่อไปนี 

  ขนัตอนที 1 จดักลุ่มงานตามเฉดสี คืองานทีเฉดสีใกลเ้คียงกนัใหอ้ยูใ่นกลุ่มเดียวกนั  
  ขนัตอนที 2 เมือจดักลุ่มเรียบร้อยแลว้ ให้วางงานลงตามเครืองตามขนาดเครืองยอ้ม ซึง
การวางงานลงเครืองใดนนัจะพิจารณาจากเฉดสีของงานทีวางอยูก่่อนหนา้ เราจะไดง้านตามเครือง
แต่ละเครืองดงัตารางที 8-10 

   โดยที เครือง C8 วางโทนสีม่วง 

    เครือง C15 วางโทนสีฟ้า 
    เครือง C18 วางโทนสีแดง 

ตารางที 8 งานทีตอ้งทาํการผลิตทีเครือง C8 

 

ตารางที 9 งานทีตอ้งทาํการผลิตทีเครือง C15 
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ตารางที 10 งานทีตอ้งทาํการผลิตทีเครือง C18 

 

  ขนัตอนที 3 ทาํการเรียงลาํดบังานในแต่ละเครืองตามกฎฮิวริสติกส์ (Heuristics) เมือเรา
เรียงลาํดบัตามกฎ SPT (Shortest Processing Time) จะได ้

  เครือง C8  มีลาํดบังาน คือ    1 > 5 > 6 > 7 > 4 > 2 > 3  

  เครือง C15  มีลาํดบังาน คือ    3 > 7 > 10 > 4 > 5 > 6 > 2 > 3 > 8 > 9 

  เครือง C18  มีลาํดบังาน คือ    3 > 4 > 5 > 6 > 8 > 11 > 7 > 10 > 1 > 2 > 9 

  สามารถจดัตารางการผลิตของเครืองยอ้มผา้ดงัตารางที 11 โดยกาํหนดให้มีการผลิต 2 

Batch/เครือง/วนั 

ตารางที 11 งานหลงัจากทาํการจดัตารางผลิตแบบ SPT  

 
 

 Mach. 10/10/2011 11/10/2011 12/10/2011 13/10/2011 14/10/2011 15/10/2011
1 6 2
5 7 3
3 10 5 2 8
7 4 6 3 9
3 5 8 7 1 9
4 6 11 10 2

C8

C15

C18



43 
 

 
 

  ผลการจดัตารางครังที 1 ดงัตารางที 11 ในวนัที 15/10/2011 เครือง C18 จะตอ้งทาํการ
ผลิตงานที 9 แต่งานที 9 มีกาํหนดส่งวนัที 14/10/2011 ดงันนัการจดัตารางการผลิตแบบ SPT จาก
โจทยต์วัอยา่งมีงานล่าชา้ 1 งาน คืองานที 9 ดว้ยเหตุนีทาํให้ตอ้งทาํมีการยา้ยงานจากเครือง C18 ไป
ทาํการผลิตทีเครืองอืนแทน 

  ขนัตอนที 4 เพิมการพิจารณาเรืองการยา้ยเครืองยอ้มช่วยงานที 9 จากตารางที 11 พบวา่
เครือง C8 มีงานทีจะทาํผลิตนอ้ยกวา่เครืองอืน แต่การยา้ยงานที 9 มาทาํการผลิตทีเครือง C8 ต่อจาก
สีเลือดหมูนนั จะตอ้งเสียเวลาในการลา้งเครืองยอ้ม จากตามตารางที 12 เป็นมาตรฐานเวลาการลา้ง
เครืองยอ้มก่อนเปลียนเฉดสียอ้ม 

ตารางที 12 มาตรฐานเวลาการลา้งเครืองยอ้มก่อนเปลียนเฉดสียอ้ม (หน่วย: ชวัโมง) 

 

  เมือพิจารณาการยา้ยงานจากเครือง C18 งานที 9 ซึงเป็นงานสีแดง ไปยงัเครืองยอ้ม C8 

ซึงมีงานรอผลิตนอ้ย จะพบวา่ งานสุดทา้ยของเครือง C8 เป็นสีเลือดหมู จดัเป็นกลุ่มงานเฉดสีเขม้ 
ส่วน งานทีจะทาํการยา้ยมา (งานจากเครือง C18 งานที 9) จดัเป็นกลุ่มงานเฉดสีกลาง ดงันนัหาก
ตอ้งการยา้ยงานมาวางต่อสีเลือดหมูของเครือง C18 ตอ้งทาํการลา้งเครืองยอ้มเป็นเวลา 4 ชวัโมง  

ตารางที 13 งานหลงัจากทาํการจดัตารางผลิตแบบ SPT พจิารณาร่วมกบัเวลาการปรับตงัเครืองจกัร 

 

 

 Mach. 10/10/2011 11/10/2011 12/10/2011 13/10/2011 14/10/2011 15/10/2011

1 6 2 Setup Time=4Hr.

5 7 3 9

3 10 5 2 8

7 4 6 3 9

3 5 8 7 1

4 6 11 10 2

C8

C15

C18
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  จากตารางที 13 จะเห็นไดว้า่งานที 9 (เดิมวางอยู่ทีเครือง C18) เมือมีการยา้ยงานมาวาง
เครือง C8 จะตอ้งเสียเวลาในการลา้งเครือง (Setup Time) เท่ากบั 4 ชวัโมง แต่การเสียเวลาในส่วนนี
ไม่มีผลกระทบต่อกาํหนดส่งมอบล่าชา้ และนอกจากนียงัทาํให้การจดัตารางแบบใหม่นี ไม่มีงานที
ส่งมอบล่าชา้เกิดขึนในตารางการผลิต 
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บทท ี4 

ผลการดําเนินงาน 
 

 จากการศึกษาระบบการทาํงานปัจจุบนัและปัญหาทีเกิดขึนในระบบการวางแผนและ
ควบคุมการผลิต  จึงทาํการออกแบบวิธีการวางแผนการผลิตทีเหมาะสมกบัโรงงานตวัอยา่ง ในการ
ทดลองครังนีไม่สามารถทดลองวิธีการจดัตารางการผลิตทีพฒันาขึนกับการปฏิบติังานจริงของ
โรงงานได้ เนืองจากใช้เวลาทดลองค่อนขา้งนาน และในการทดลองจริงอาจมีผลกระทบทาํให้
โรงงานเกิดความสูญเสีย ดงันนัการทดลองครังนีจึงจะใชข้อ้มูลตวัอยา่งของโรงงานกรณีศึกษา เพือ
เลือกวธีิการจดัตารางการผลิตทีเหมาะสมไปใชใ้นแผนการผลิตของโรงงานต่อไป 

 เนือหาในบทนีจะกล่าวถึงผลการศึกษาการทดลองจดัตารางและผลการทดลองการจดั
ตารางการผลิต โดยใชก้ฎเกณฑฮิ์วริสติกส์ (Heuristics) ในการจดัตารางการผลิต เพือเลือกกฎเกณฑ์
ทีเหมาะสมไปใชใ้นการวางแผนของโรงงานกรณีศึกษา โดยมีวตัถุประสงคใ์นการจดัตารางการผลิต
คือ ตอ้งการลดการส่งมอบล่าชา้ ดงันนัจึงเนน้ไปทีตวัวดัประสิทธิภาพของการจดัตารางการผลิต คือ 
จาํนวนงานทีล่าช้า (Number of tardy) เป็นตวัวดัผลหลกั และ ช่วงกวา้งของเวลาการทาํงาน 
(Makespan) เป็นตวัวดัผลรอง ในการทดลองกบัขอ้มูลตวัอย่าง เป็นการใช้ข้อมูลจริงของทาง
โรงงานกรณีศึกษามาทาํการคาํนวณตามวิธีการจดัตารางทีพฒันาขึน โดยขอ้มูลทีนาํมาเป็นขอ้มูล
ตวัอยา่ง จะเป็นขอ้มูลใบสังผลิตจากฝ่ายขายในเดือนธนัวาคม 2554 มาทาํการจดัตารางการผลิต 

 การกําหนดกฎเกณฑ์การจดัลาํดับการผลิตจากการสุ่มรายการสังซือขึน 4 ชุด แล้ว
ทดลองจดัลาํดบังานดว้ยกฎเกณฑ ์5 กฎ คือ  

 1. EDD (Earliest Due Date) กฎนีเป็นการเลือกขนัตอนการทาํงานของงานทีจะถึง
กาํหนดเวลาส่งงานเร็วทีสุดมาทาํก่อน 

 2. FCFS (first-come-first-serve) กฎนีเป็นการเลือกขนัตอนการทาํงานของงานทีเขา้
มาก่อนมาทาํการผลิตก่อน 

 3. SPT (Shortest Processing Time) กฎนีเป็นการเลือกขนัตอนการทาํงานของงานที
มีค่าผลรวมของเวลาการทาํงานทงัหมดนอ้ยทีสุดมาทาํก่อน 

 4. LPT (Longest Processing Time) กฎนีเป็นการเลือกขนัตอนการทาํงานของงานที
มีค่าผลรวมของเวลาการทาํงานทงัหมดมากทีสุดมาทาํก่อน 
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5. MST (Minimum Slack Time) เมือ เวลายืดหยุน่ (Slack) เท่ากบั (จาํนวนวนัทีเหลือก่อน
ถึงวนักาํหนดส่ง – จาํนวนวนัทีใชใ้นการผลิต) ถา้งานใดมีเวลายดืหยุน่นอ้ยทีสุดจะทาํการผลิตก่อน 

 มาทาํการทดลองจดัตารางการผลิตภายใต้สภาวะเดียวกัน แล้วนําผลทีได้มาทาํการ
เปรียบเทียบการวางแผนตารางการผลิตเดิม  

1 ข้อมูลพนืฐานในการจัดตารางการผลติ 
 1.1 ส่วนของข้อมูลผลิตภัณฑ์  เ ช่น  ออร์ เดอร์  บิลผลิตสี  ปริมาณทีสังผลิต 

กระบวนการผลิต วนัทีสัง กาํหนดส่งมอบ เป็นตน้ 

 1.2 ส่วนของขอ้มูลเครืองจกัร เช่น จาํนวนเครืองจกัร กาํลงัการผลิตของเครืองจกัรแต่
ละเครืองจกัร ระยะเวลาการปรับตงัเครืองจกัร 

2 ผลการทดลอง 
 จากการศึกษาการทาํงานของผูจ้ดัตารางการผลิต พบว่า เมือไดรั้บออร์เดอร์ผูจ้ดัตาราง

การผลิตจะพิจารณาปริมาณสังผลิต เพือกาํหนดขนาดของเครืองยอ้มทีจะใชท้าํการผลิต หลงัจากนนั
จะพิจารณาเฉดสีทีสังผลิต วา่มีเฉดสีเดียวกนักบังานทีทาํการผลิตอยูใ่นขณะนนัหรือไม่ ถา้มีก็จะทาํ
การวางงานลงในเครืองยอ้มนนัๆ หากไม่มีก็จะเลือกเครืองยอ้มทีมีจาํนวนงานนอ้ย และวางแผนการ
ทาํความสะอาดเครืองยอ้มก่อนจะวางงานลงในเครืองนนัๆ 

 2.1 ผลการทดลองตอนที 1 

   ในตอนที 1 เป็นการจดัลาํดบัการผลิตการผลิตของงานในแต่ละเครืองยอ้ม ซึงงาน
ดงักล่าวมีการพิจารณาก่อนแลว้วา่ตอ้งทาํการผลิตทีเครืองใด เพือใหมี้การทาํความสะอาดเครืองยอ้ม
นอ้ยทีสุด ซึงทดลองจดัตารางการผลิตกบังานในเดือนธนัวาคม 2554 ของโรงงานยอ้มผา้กรณีศึกษา 
โดยมีจาํนวนงานทงัหมด 560 งาน ไดผ้ลการจดัตารางการผลิต ดงัตารางที 14 

ตารางที 14 ค่าสมรรถนะต่างๆจากการจดัตารางการผลิตของกฎฮิวริสติกส์ทงั 5 กฎ 
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   2.1.1 การเปรียบเทียบสมรรถนะดา้นจาํนวนงานล่าชา้ 
   จากภาพที 10 แสดงให้เห็นสมรรถนะดา้นจาํนวนงานล่าชา้ (Number of Tardy 

Jobs) จากการจดัตารางการผลิตของกฎฮิวริสติกส์ทงั 5 กฎ ซึงเกณฑ์การจดัตารางการผลิตแบบ 
EDD จะให้ผลการจดัตารางการผลิตทีดีทีสุด เพราะมีจาํนวนงานล่าชา้นอ้ยทีสุด และเมือเทียบกบั
การจดัตารางการผลิตแบบเดิมจาํนวนงานล่าชา้มีค่าลดลง 40.96% 

ภาพที 10 กราฟจาํนวนงานล่าชา้ในการจดัตารางการผลิตแต่ละวธีิ 

   2.1.2 การเปรียบเทียบสมรรถนะดา้นช่วงกวา้งของเวลาการทาํงาน 

   ภาพที 11 แสดงให้เห็นสมรรถนะดา้นช่วงกวา้งของเวลาการทาํงาน (Makespan) 

จากการจดัตารางการผลิตของกฎฮิวริสติกส์ทงั 5 กฎ ซึงเกณฑ์การจดัตารางการผลิตแบบ FCFS, 

EDD, SPT, LPT และ MST จะให้ผลการจดัตารางการผลิตทีดีเท่าๆกนั เพราะมีช่วงกวา้งของเวลา
การทาํงานนอ้ยทีสุด และเมือเทียบกบัการจดัตารางการผลิตแบบเดิมจาํนวนช่วงกวา้งของเวลาการ
ทาํงานมีค่าลดลง 26.79% 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 11 กราฟช่วงกวา้งของเวลาการทาํงานในการจดัตารางการผลิตแต่ละวธีิ 

 



48 
 

 
 

   2.1.3 การเปรียบเทียบสมรรถนะดา้นจาํนวนวนัล่าชา้สูงสุด 

   จากภาพที 12 แสดงให้เห็นสมรรถนะด้านจํานวนวนัล่าช้าสูงสุด (Max 

Tardiness) จากการจดัตารางการผลิตของกฎฮิวริสติกส์ทงั 5 กฎ ซึงเกณฑก์ารจดัตารางการผลิตแบบ 
EDD และ SPT จะให้ผลการจดัตารางการผลิตทีดีทีสุด เพราะมีจาํนวนวนัล่าชา้สูงสุดทีมีค่าน้อย
ทีสุดและเมือเทียบกบัการจดัตารางการผลิตแบบเดิมจาํนวนวนัล่าชา้สูงสุดมีค่าลดลง 62.5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 12 กราฟจาํนวนวนัล่าชา้สูงสุดในการจดัตารางการผลิตแต่ละวธีิ 

   2.1.4 การเปรียบเทียบสมรรถนะดา้นจาํนวนวนัล่าชา้ทงัหมด 

   ภาพที 13 แสดงให้เห็นสมรรถนะดา้นจาํนวนวนัล่าชา้ทงัหมด (Total Tardiness) 

จากการจดัตารางการผลิตของกฎฮิวริสติกส์ทงั 5 กฎ ซึงเกณฑ์การจดัตารางการผลิตแบบ EDD จะ
ให้ผลการจดัตารางการผลิตทีดีทีสุด เพราะมีจาํนวนวนัล่าช้าทงัหมดทีมีค่าน้อยทีสุดและเมือเทียบ
กบัการจดัตารางการผลิตแบบเดิมจาํนวนวนัล่าชา้ทงัหมดมีค่าลดลง 76.46% 

ภาพที 13 กราฟจาํนวนวนัล่าชา้ทงัหมดในการจดัตารางการผลิตแต่ละวธีิ 
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   2.1.5 การเปรียบเทียบสมรรถนะดา้นจาํนวนวนัล่าชา้เฉลีย 

   ภาพที 14 แสดงให้เห็นสมรรถนะดา้นจาํนวนวนัล่าช้าเฉลีย (Mean Tardiness) 

จากการจดัตารางการผลิตของกฎฮิวริสติกส์ทงั 5 กฎ ซึงเกณฑ์การจดัตารางการผลิตแบบ EDD จะ
ให้ผลการจดัตารางการผลิตทีดีทีสุด เพราะมีจาํนวนวนัล่าช้าทงัหมดทีมีค่าน้อยทีสุดและเมือเทียบ
กบัการจดัตารางการผลิตแบบเดิมจาํนวนวนัล่าชา้เฉลียมีค่าลดลง 60.11% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 14 กราฟจาํนวนวนัล่าชา้เฉลียในการจดัตารางการผลิตแต่ละวธีิ 

   2.1.6  การเปรียบเทียบสมรรถนะดา้นจาํนวนครังการทาํความสะอาดเครืองยอ้ม 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 15 จาํนวนครังในการทาํความสะอาดเครืองยอ้มในการจดัตารางการผลิตแต่ละวธีิ 

   ภาพที 15 แสดงให้เห็นสมรรถนะดา้นจาํนวนครังในการทาํความสะอาดเครือง
ยอ้ม จากการจดัตารางการผลิตของกฎฮิวริสติกส์ทงั 5 กฎ ซึงเกณฑ์การจดัตารางการผลิตแบบ MST 

จะให้ผลการจดัตารางการผลิตทีดีทีสุด เพราะมีจาํนวนครังในการทาํความสะอาดเครืองยอ้มน้อย
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ทีสุดและเมือเทียบกบัการจดัตารางการผลิตแบบเดิมจาํนวนครังในการทาํความสะอาดเครืองยอ้มมี
ค่าลดลง 26.49% 

 จากการจดัลาํดบัการผลิตในผลการทดลองตอนที 1 เป็นการจดัลาํดบัการผลิตโดยการ
นาํงานทีมีเฉดสีเดียวกนัหรือใกลเ้คียงทีทาํการผลิตในเครืองเดียวกนั มาทาํการจดัลาํดบัการผลิต
ใหม่ตามกฎฮิวริสติกส์ทงั 5 กฎ พบวา่การจดัตารางการผลิตแบบ EDD ให้ผลการจดัตารางการผลิต
เป็นทีน่าพอใจและการจดัตารางการผลิตทงั 5 กฎ ทาํให้เกิดการทาํความสะอาดเครืองยอ้มนอ้ยกวา่
การจดัตารางการผลิตแบบเดิม แต่ในการจดัตารางการผลิตตามกฎฮิวริสติกส์ทงั 5 กฎ ยงัมีงาน
กระจุกตวัในเครืองยอ้มบางเครือง ส่งผลใหเ้กิดจาํนวนงานล่าชา้อยูม่ากดงัตารางที 14 ดงันนัในส่วน
ที 2 ของการทดลองจดัตารางการผลิต จึงทาํการกระจายโหลดงาน เพือลดจาํนวนงานล่าช้าจาก
แผนการผลิตในตอนที 1 

ภาพที 16 หลกัเกณฑใ์นการพิจารณาการยา้ยงานระหวา่งเครือง 

 

 

 จัดตารางการผลิตตามกฏฮิว
ริสติกสแบบ EDD

พิจารณาการยายงาน
ระหวางเครื่องยอม

มี Tardy Job 
หรือไม 

มีเครื่องยอมขนาด
เดียวกันหรือไม

พิจารณาเครื่องที่มี 
Makespan ต่ําสุด

จํานวนเครื่อง
ที่ Makespan 

ต่ําสุด

พิจารณาเฉดสี
ของงานสุดทาย
ของเครื่องยอมน้ัน 

มี > 1 
เครื่อง

มี 1 เครื่อง

เฉดสีเดีวกับงาน
ที่จะยายหรือไม

เฉดสี
เดียวกัน

ตางเฉดสี

ทําการตมหมอ
เครื่องยอมน้ัน

ยายงานมายัง
เครื่องใหม

จบ

มีเครื่องยอม
ที่เฉดสีเดีวกับงานที่

จะยายหรือไม
มี

ไมมี

เลือกเครื่องที่
เหมาะสมทีสุ่ด

จบ

จบ

มี

ไมมี

พิจารณาวางานสุดทาย
ของครื่องยอมใดมีเฉดสี
เดียวกับงานที่จะยาย
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  2.2  ผลการทดลองตอนที 2 

   ในตอนที 2 เป็นการกระจายโหลดงาน โดยทาํการยา้ยงานระหวา่งเครืองยอ้มทีมี
ขนาดเดียวกนั จากงานทีมีการจดัลาํดบัการผลิตในตอนที 1 เพือลดจาํนวนงานล่าชา้ มีเกณฑ์การ
ตดัสินใจในการยา้ยงานระหวา่งเครืองยอ้มดงัรูป 16  

  จากรูปที 16 เมือทาํการจดัตารางการผลิตตามกฎต่างๆตามวิธีฮิวริสติกส์แลว้ เรา
จะทาํการตรวจสอบวา่ในแผนการผลิตมีงานล่าชา้หรือไม่ หากไม่มีก็ถือวา่การวางแผนการผลิตเสร็จ
สิน แต่หากมีงานล่าช้า เราตอ้งทาํการยา้ยงานระหว่างเครืองยอ้ม โดยจะพิจารณางานทีละตวั เริม
จากการตรวจสอบวา่งานทีล่าชา้นนัวางอยูใ่นเครืองยอ้มขนาดใด และมีขนาดเครืองยอ้มเท่าไร หาก
ไม่มีเครืองยอ้มทีมีขนาดเดียวกนัก็ถือวา่การวางแผนการผลิตเสร็จสิน  เนืองจากไม่สามารถยา้ยงาน
ไปทาํการผลิตทีเครืองยอ้มอืนได ้แต่หากมีเครืองยอ้มทีมีขนาดเดียวกนั อีก 1 เครือง ตอ้งตรวจสอบ
วา่งานจะทาํการยา้ยไปนนัเป็นเฉดสีเดกียวกบังานทีวางก่อนหนา้หรือไม่ หากเป็นเฉดสีเดียวกนั ก็
สามารถยา้ยงานไปวางต่อไดเ้ลย แต่หากงานจะทาํการยา้ยไปนนัไม่เป็นเฉดสีเดียวกบังานทีวางก่อน
หน้า จะตอ้งทาํความสะอาดเครืองยอ้มก่อนยา้ยงานมาวางแผนการผลิต  หากมีเครืองยอ้มอืนทีมี
ขนาดเดียวกนัมากกวา่ 1 เครือง 

  มีงานไม่ทันกําหนดส่งเกิดขึนในแผนการผลิต จะพิจารณายา้ยงานทีไม่ทัน
กาํหนดส่งทีละงาน ไปยงัเครืองยอ้มทีมีขนาดเดียวกนัและมีช่วงกวา้งของเวลาการทาํงานสันทีสุด
ในกลุ่มเครืองยอ้มทีมีขนาดเดียวกนั  หากมีเครืองยอ้มทีมีช่วงกวา้งของเวลาการทาํงานสันทีสุดมาก
เกิน 1 เครืองจะพิจารณาวา่งานสุดทา้ยทีวางอยูใ่นเครืองนนัมีเฉดสีเดียวกบังานทีจะยา้ยไปหรือไม่ 
หากมีก็สามารถยา้ยงานไปต่อกบังานก่อนหนา้เลย หากไม่มีให้ยา้ยงานลงเครืองใดเครืองหนึงและ
ทาํการแทรกแผนการทาํความสะอาดเครืองยอ้มก่อนยา้ยงานไปวางแผนการผลิต ดงัรูป 16 ไดผ้ล
การจดัตารางการผลิต ดงัตารางที 15 

ตารางที 15 ค่าสมรรถนะต่างๆจากกระจายโหลดงานหลงัจากการจดัตารางการผลิตของกฎฮิวริ 

  สติกส์ทงั 5 กฎ 
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   จากตารางที 15 พบว่าหลงัจากทาํการยา้ยงานไปยงัเครืองยอ้มอืนๆทีมีขนาด
เท่ากนันนั และมีช่วงกวา้งของเวลาการทาํงานนอ้ยกวา่ ส่งผลให้แผนการผลิตของการจดัตารางการ
ผลิตทุกรูปแบบมีจาํนวนงานล่าชา้ และช่วงกวา้งของเวลาการทาํงานมีค่าลดลงกวา่ผลการทดลองใน
ตอนที 1 (ตารางที 14) นนัหมายความวา่ เมือทาํการกระจายงานไปทาํในเครืองอืนๆ และเสียเวลาใน
การทาํความสะอาดเครืองยอ้มแลว้ ยงัส่งผลใหแ้ผนการผลิตมีงานผลิตทนักาํหนดส่งมากขึน 

   2.2.1 การเปรียบเทียบสมรรถนะหลงัการกระจายโหลดงานดา้นจาํนวนงานล่าชา้ 

ภาพที 17 กราฟจาํนวนงานล่าชา้หลงัการกระจายโหลดงานในการจดัตารางการผลิตแต่ละวธีิ 

    ภาพที 17 แสดงให้เห็นสมรรถนะหลงัการกระจายโหลดงานดา้นจาํนวน
งานล่าชา้ (Number of Tardy Jobs) จากการจดัตารางการผลิตของกฎฮิวริสติกส์ทงั 5 กฎ ซึงเกณฑ์
การจดัตารางการผลิตแบบ EDD จะให้ผลการจดัตารางการผลิตทีดีทีสุด เพราะมีจาํนวนงานล่าช้า
นอ้ยทีสุด และเมือเทียบกบัการจดัตารางการผลิตแบบเดิมจาํนวนงานล่าชา้มีค่าลดลง 49.39% 

   2.2.2 การเปรียบเทียบสมรรถนะหลงัการกระจายโหลดงานดา้นช่วงกวา้งของ
เวลาการทาํงาน 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพที 18 กราฟช่วงกวา้งของเวลาการทาํงานหลงัการกระจายโหลดงานในการจดัตารางการผลิต 
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    ภาพที 18 แสดงใหเ้ห็นสมรรถนะหลงัการกระจายโหลดงานดา้นช่วงกวา้ง
ของเวลาการทาํงาน (Makespan) จากการจดัตารางการผลิตของกฎฮิวริสติกส์ทงั 5 กฎ ซึงเกณฑ์การ
จดัตารางการผลิตแบบ EDD จะให้ผลการจดัตารางการผลิตทีดีทีสุด เพราะมีช่วงกวา้งของเวลาการ
ทาํงานน้อยทีสุด และเมือเทียบกบัการจดัตารางการผลิตแบบเดิมจาํนวนช่วงกวา้งของเวลาการ
ทาํงานมีค่าลดลง 48.21% 

   2.2.3 การเปรียบเทียบสมรรถนะหลงัการกระจายโหลดงานดา้นจาํนวนวนัล่าช้า
สูงสุด 

ภาพที 19 กราฟจาํนวนวนัล่าชา้สูงสุดหลงัการกระจายโหลดงานในการจดัตารางการผลิตแต่ละวธีิ 

    ภาพที 19 แสดงให้เห็นสมรรถนะหลงัการกระจายโหลดงานดา้นจาํนวน
วนัล่าชา้สูงสุด (Max Tardiness) จากการจดัตารางการผลิตของกฎฮิวริสติกส์ทงั 5 กฎ ซึงเกณฑ์การ
จดัตารางการผลิตแบบ EDD และ SPT จะให้ผลการจดัตารางการผลิตทีดีทีสุด เพราะมีจาํนวนวนั
ล่าชา้สูงสุดทีมีค่านอ้ยทีสุดและเมือเทียบกบัการจดัตารางการผลิตแบบเดิมจาํนวนวนัล่าชา้สูงสุดมี
ค่าลดลง 66.66% 

   2.2.4 การเปรียบเทียบสมรรถนะหลงัการกระจายโหลดงานดา้นจาํนวนวนัล่าช้า
ทงัหมด 

   ภาพที 20 แสดงใหเ้ห็นสมรรถนะหลงัการกระจายโหลดงานดา้นจาํนวนวนัล่าชา้
ทงัหมด (Total Tardiness) จากการจดัตารางการผลิตของกฎฮิวริสติกส์ทงั 5 กฎ ซึงเกณฑ์การจดั
ตารางการผลิตแบบ EDD จะให้ผลการจดัตารางการผลิตทีดีทีสุด เพราะมีจาํนวนวนัล่าชา้ทงัหมดที
มีค่าน้อยทีสุดและเมือเทียบกบัการจดัตารางการผลิตแบบเดิมจาํนวนวนัล่าช้าทงัหมดมีค่าลดลง 
77.11% 
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ภาพที 20 กราฟจาํนวนวนัล่าชา้ทงัหมดหลงัการกระจายโหลดงานในการจดัตารางการผลิตแต่ละวธีิ 

   2.2.5 การเปรียบเทียบสมรรถนะหลงัการกระจายโหลดงานดา้นจาํนวนวนัล่าช้า
เฉลีย 

 

ภาพที 21 กราฟจาํนวนวนัล่าชา้เฉลียหลงัการกระจายโหลดงานในการจดัตารางการผลิตแต่ละวธีิ 

    ภาพที 21 แสดงให้เห็นสมรรถนะหลงัการกระจายโหลดงานดา้นจาํนวน
วนัล่าชา้เฉลีย (Mean Tardiness) จากการจดัตารางการผลิตของกฎฮิวริสติกส์ทงั 5 กฎ ซึงเกณฑ์การ
จดัตารางการผลิตแบบ SPT จะใหผ้ลการจดัตารางการผลิตทีดีทีสุด เพราะมีจาํนวนวนัล่าชา้ทงัหมด
ทีมีค่าน้อยทีสุดและเมือเทียบกับการจดัตารางการผลิตแบบเดิมจาํนวนวนัล่าช้าเฉลียมีค่าลดลง 
58.22% 
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ภาพที 22 กราฟจาํนวนครังในการทาํความสะอาดเครืองยอ้มหลงัการกระจายโหลดงานในการจดั  

          ตารางการผลิตแต่ละวธีิ 

    ภาพที 22 แสดงให้เห็นสมรรถนะหลงัการกระจายโหลดงานดา้นจาํนวน
ครังในการทาํความสะอาดเครืองยอ้ม จากการจดัตารางการผลิตของกฎฮิวริสติกส์ทงั 5 กฎ ซึงเกณฑ์
การจดัตารางการผลิตแบบ MST จะให้ผลการจดัตารางการผลิตทีดีทีสุด เพราะมีจาํนวนครังในการ
ทาํความสะอาดเครืองยอ้มนอ้ยทีสุดและเมือเทียบกบัการจดัตารางการผลิตแบบเดิมจาํนวนครังใน
การทาํความสะอาดเครืองยอ้มมีค่าลดลง 18.80% 

   จากการจดัลาํดบัการผลิตในผลการทดลองตอนที 2 เป็นการกระจายโหลดงาน 
โดยการยา้ยงานทีมีการจดัลาํดบัการผลิตแลว้ ตามกฎฮิวริสติกส์ทงั 5 กฎในผลการทดลองที 1 ไปยงั
เครืองยอ้มทีมีขนาดเดียวกนัทีมีงานนอ้ยกวา่ เพือลดจาํนวนงานล่าชา้ พบว่าการจดัตารางการผลิต
แบบ EDD ใหผ้ลการจดัตารางการผลิตเป็นทีน่าพอใจทีสุด แต่การจดัตารางการผลิตทงั 5 กฎ ทาํให้
เกิดการทาํความสะอาดเครืองยอ้มมากกวา่ผลการจดัตารางการผลิตในตอนที 1 

  2.3 ทดลองออกแบบการจดัตารางการผลิตทีเหมาะสมกบัโรงงานกรณีศึกษา 
  จากผลการทดลองในตอนที 1 และ 2 ผูว้ิจยัไดท้าํการออกแบบการจดัตารางที

เหมาะสมกับโรงงานกรณีศึกษา ด้วยการทดลองจดัตารางแบบฮิวริสติกส์ผสมผสาน (Hybrid 

Heuristics) จากผลการทดลองการจดัตารางการผลิตในตอนที 1 และ 2 จะพบว่าผลเปรียบเทียบ
สมรรถนะดา้นจาํนวนงานล่าชา้ (Number of Tardy Jobs) จากภาพที 17 การจดัตารางการผลิตแบบ 
EDD ให้สมรรถนะการจดัตารางทีดีเป็นอนัดบัหนึง ส่วนการจดัตารางการผลิตแบบ LPT จะให้ค่า
สมรรถนะทีดีเป็นอนัดบัทีสอง และการจดัตารางการผลิตแบบ MST ให้ค่าสมรรถนะทีดีเป็นอนัดบั
ทีสาม แต่จากผลการเปรียบเทียบสมรรถนะดา้นจาํนวนวนัล่าชา้สูงสุด (Max Tardiness) จากภาพที 
19 การจดัตารางการผลิตแบบ MST กลบัให้ผลการจดัตารางการผลิตทีดีกวา่การจดัตารางการผลิต
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แบบ LPT มาก ดงันันผูว้ิจยัจึงได้ทดลองจดัตารางการผลิตแบบฮิวริสติกส์ผสมผสาน (Hybrid 

Heuristics) ระหวา่ง EDD กบั LPT และ EDD กบั MST  

การจดัตารางการผลิตแบบฮิวริสติกส์ (Heuristics) จะตอ้งพิจารณาค่านาํหนกัของตารางทีดี
โดยพิจารณาจากดชันีชีวดัประสิทธิภาพของการจดัตารางการผลิต ดงัตารางที 15 จะพบว่า EDD 

ให้ผลการจดัตารางทีดีทีสุดถึง 4 ดชันี จากทงัหมด 6 คิดเป็น 66.66% ดงันนังานวิจยันีจึงกาํหนดค่า
นาํหนกัของตารางทีดีอนัดบัหนึง มีค่าเท่ากบั 70% และให้ค่านาํหนกัของตารางทีดีอนัดบัสอง มีค่า
คิดเป็น 30% หลงัจากทีมีการจดัตารางการผลิต ผลการจดัตารางการผลิตแสดงดงัตารางที 16 

ตารางที 16 ค่าสมรรถนะต่างๆจากการจดัตารางการผลิตของกฎฮิวริสติกส์แบบผสมผสาน          

                  เปรียบเทียบกบัการจดัตารางการผลิตแบบเดิม 

 

  จากตารางที 16 พบวา่ การจดัตารางแบบฮิวริสติกส์ผสมผสานระหวา่ง EDD กบั 
LPT ใหผ้ลการจดัตารางทีดีทีสุด คือ เหลือจาํนวนงานล่าชา้เพียง 78 งาน จากเดิม 166 งาน ลดลงคิด
เป็น 53.01% รองลงมา คือ การจดัตารางแบบฮิวริสติกส์ผสมผสานระหว่าง EDD กบั MST คือ 
เหลือจาํนวนงานล่าช้าเพียง 80 งาน จากเดิม 166 งาน ลดลงคิดเป็น 51.81% ซึงทงัสองวิธีทาํให้
ช่วงกวา้งของเวลาทาํงานค่าเท่ากนั คือ 29 วนั จากเดิม 56 วนั และมีจาํนวนการทาํความสะอาด
เครืองยอ้มเท่ากนั คือ 98 ครัง จากเดิม 117 ครัง 

 

 

 

 

 

 

 



บทท ี5 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 

1 สรุปผลการทดลอง   
  วิทยานิพนธ์ฉบับนีเป็นการศึกษาและพฒันาวิธีการวางแผนการผลิตของโรงงาน
อุตสาหกรรมสิงทอ ซึงโรงงานกรณีศึกษาแห่งนี มีปัญหาเรืองไม่สามารถผลิตงานไดท้นัตามกาํหนด
ส่งมอบ อนัเนืองมาจากปัญหาการทาํงานทีไม่สอดคลอ้งกนัระหวา่งหน่วยงาน 

  การศึกษาครังนี ผูว้ิจยัไดเ้ริมจากการศึกษาสภาพการทาํงานปัจจุบนั พบวา่ โรงงานแห่ง
นีมีลกัษณะเป็นแบบการผลิตแบบตามสัง (Job shop) และมีขนัตอนการวางแผนการผลิต โดยเริม
จากการเตรียมงานก่อนวางแผนการผลิต คือ เมือไดรั้บออร์เดอร์จากฝ่ายขาย ผูว้างแผนการผลิตจะ
พิจารณาปริมาณการสังผลิตของงาน เพือเลือกขนาดของเครืองยอ้มผา้ หลังจากนันจะทาํการ
วางแผนงานลงในเครืองยอ้มทีมีงานน้อยทีสุดในกลุ่มเครืองยอ้มนันๆ หากงานใหม่มีเฉดสีไม่
เหมือนกบังานทีวางแผนไวก่้อนหนา้ ก็จะทาํการแทรกแผนการทาํความสะอาดเครืองยอ้มก่อนวาง
แผนการผลิตต่อเพือให้งานทนักาํหนดส่ง หลงัจากนนัจะส่งแผนการผลิตรายสัปดาห์ให้ฝ่ายผลิต 
และเปิดบิลให้ฝ่ายผลิตทีละวนัตามแผนการผลิตรายสัปดาห์ และเมือฝ่ายผลิตไดรั้บแผนการผลิต
รายสัปดาห์ และบิลผลิตทีส่งใหใ้นแต่ละวนั ฝ่ายผลิตจะทาํการจดัเรียงลาํดบัการผลิตใหม่ตามเฉดสี
ของงานก่อนหน้า เพือลดจาํนวนครังและเวลาในการทาํความสะอาดเครืองยอ้ม หากไม่มีงานที
สามารถวางต่อกนัไดแ้ลว้ จึงแทรกแผนการทาํความสะอาดเครืองยอ้มเพือวางงานสีต่อไป ส่งผลให้
เกดิความล่าช้าจากการรอคอยระหว่างการผลิต จากความขดัแยง้ดงักล่าว ส่งผลทาํให้เกิดงานล่าช้า
จาํนวนมาก ผูว้ิจยัจึงนําหลักการทางฮิวริสติกส์ เข้ามาช่วยในการพฒันาวางแผนการผลิตของ
โรงงานอุตสาหกรรมนี 

  จากผลการทดลองเปรียบเทียบระหวา่งวิธีการจดัตารางการผลิตในปัจจุบนักบัวิธีการจดั
ตารางการผลิตทีพฒันาขึน โดยเกณฑที์ใชใ้นการทดสอบจะพิจารณาจากจาํนวนงานล่าชา้, ช่วงกวา้ง
ของงานในระบบ, จาํนวนวนัล่าช้าสูงสุด, จาํนวนวนัล่าช้าทงัหมด, จาํนวนครังในการทาํความ
สะอาดเครืองยอ้ม ซึงจากผลการทดลอง สามารถสรุปผลเปรียบเทียบ ไดด้งันี 

  1.1 ดา้นจาํนวนงานล่าชา้ 
   ผลของการทดลองแสดงให้เห็นว่าวิธีการทีพฒันาขึนมาใหม่ ทาํให้จาํนวนงาน
ล่าช้าของงานมีค่าน้อยกว่าการจัดตารางการผลิตในปัจจุบนั ซึงวิธีการจดัตารางการผลิตแบบ

  

57 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



58 
 
ฮิวริสติกส์ผสมผสาน (Hybrid Heuristics) แบบ EDD+LPT ทาํให้แผนการผลิตมีจาํนวนงานล่าชา้ 
78 งาน และรองลงมา คือ วิธีการจดัตารางการผลิตแบบฮิวริสติกส์ผสมผสาน (Hybrid Heuristics) 

แบบ EDD+MST ทาํให้แผนการผลิตมีจาํนวนงานล่าช้า 80 งาน ซึงวิธีการจดัตารางการผลิตใน
ปัจจุบนัมีจาํนวนงานล่าชา้ 166 งาน ดงันนัการจดัตารางการผลิตแบบ EDD+LPT และ EDD+MST 

ทาํใหจ้าํนวนงานล่าชา้ลดลง คิดเป็น 53.01% และ 51.81% ตามลาํดบั 

  1.2 ดา้นช่วงกวา้งของเวลางานในระบบ 

   ผลของการทดลองแสดงให้เห็นวา่วิธีการทีพฒันาขึนมาใหม่ ทาํให้ช่วงกวา้งของ
เวลางานในระบบมีค่านอ้ยกวา่การจดัตารางการผลิตในปัจจุบนั ซึงวธีิการจดัตารางการผลิตแบบฮิว-

ริสติกส์ผสมผสาน (Hybrid Heuristics) แบบ EDD+LPT และแบบ EDD+MST ทาํให้ช่วงกวา้งของ
เวลางานในแผนการผลิตมีค่าเท่ากบั 29 วนั ซึงวิธีการจดัตารางการผลิตในปัจจุบนัมีช่วงกวา้งของ
เวลางานในแผนการผลิตมีค่าเท่ากบั 56 วนั ดงันนัการจดัตารางการผลิตแบบ EDD+LPT ทาํให้
ช่วงกวา้งของเวลางานในระบบลดลง คิดเป็น 48.21% 

  1.3 ดา้นจาํนวนวนัล่าชา้สูงสุด 

   ผลของการทดลองแสดงให้เห็นว่าวิธีการทีพฒันาขึนมาใหม่ ทาํให้จาํนวนวนั
ล่าช้าสูงสุดมีค่าน้อยกว่าการจดัตารางการผลิตในปัจจุบนั ซึงวิธีการจดัตารางการผลิตแบบฮิวริ
สติกส์ผสมผสาน (Hybrid Heuristics) แบบ EDD+MST ทาํให้จาํนวนวนัล่าชา้สูงสุดในแผนการ
ผลิตมีค่าเท่ากบั 10 วนั และรองลงมา คือ วิธีการจดัตารางการผลิตแบบฮิวริสติกส์ผสมผสาน 
(Hybrid Heuristics) แบบ EDD+LPT ทาํให้แผนการผลิตมีจาํนวนวนัล่าชา้สูงสุด 20 วนั ซึงวิธีการ
จดัตารางการผลิตในปัจจุบนัมีจาํนวนวนัล่าชา้สูงสุดในแผนการผลิตมีค่าเท่ากบั 24 วนั ดงันนัการ
จดัตารางการผลิตแบบ EDD+MST และ EDD+LPT ทาํให้จาํนวนวนัล่าช้าสูงสุดลดลง คิดเป็น 
58.33% และ 16.67% ตามลาํดบั 

  1.4 ดา้นจาํนวนครังในการทาํความสะอาดเครืองยอ้ม 

   จากผลของการทดลองแสดงให้เห็นวา่วิธีการจดัตารางการผลิตแบบ FCFS และ 
MST ทาํให้จาํนวนครังในการทาํความสะอาดเครืองยอ้มมีค่าน้อยกว่าการจดัตารางการผลิตใน
ปัจจุบนั ซึงวธีิการจดัตารางการผลิตแบบ FCFS และ MST ทาํให้จาํนวนครังในการทาํความสะอาด
เครืองยอ้มในแผนการผลิตมีค่าเท่ากบั 95 ครัง แต่มีจาํนวนงานล่าช้า 110 งาน และ 103 งาน 
ตามลาํดบั  
   จากนนัมีการนาํการจดัตารางการผลิตฮิวริสติกส์ผสมผสาน (Hybrid Heuristics) 

แบบ EDD+LPT และ EDD+MST มาศึกษาพบวา่ การจดัตารางแบบฮิวริสติกส์ผสมผสานระหวา่ง 
EDD กบั LPT ใหผ้ลการจดัตารางทีดีทีสุด โดยมีจาํนวนงานล่าชา้เพียง 78 งาน จากเดิม166 งาน ซึง
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ลดลงร้อยละ 51.81% และมีจาํนวนครังในการทาํความสะอาดเครืองยอ้มลดลงตาํทีสุด คิดเป็น 
16.24 % ดงันนั โรงงานกรณีศึกษามีความเหมาะสมทีนาํวิธีดงักล่าว ไปประยุกตใ์ชใ้นการจดัตาราง
การผลิตของโรงงานกรณีศึกษา  

ตารางที 17 สรุปผลการจดัตารางการผลิตในแต่ละวธีิ 

 

2 วเิคราะห์ข้อดีและข้อเสียของการจัดตารางการผลติแบบใหม่ 
  2.1 ขอ้ดี 

   1. ช่วยลดปัญหาความล่าชา้ในการส่งมอบสินคา้  
   2. ทาํให้การวางแผนการผลิตมีประสิทธิภาพมากขึน ฝ่ายวางแผนการผลิต ฝ่าย
ผลิตและฝ่ายขายใชข้อ้มูลในการทาํงานไปในทางเดียวกนั และสามารถตอบและต่อรองเรืองกาํหนด
ส่งกบัลูกคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและแม่นยาํมากขึน 

   3. ลดความขัดแยง้ระหว่างหน่วยงาน เนืองจากการวางแผนในปัจจุบันไม่
สอดคลอ้งกบัการทาํงานของฝ่ายผลิต และยงัไม่สามารถหาขอ้มูล เพืออธิบายผลของการจดัตาราง
การผลิตได ้ฝ่ายผลิตจึงขาดความเชือมนัในแผนการผลิต แต่การจดัตารางการผลิตแบบใหม่ มีผล
การทดลองชดัเจนในดา้นของการทาํความสะอาดเครืองยอ้มและจาํนวนงานล่าชา้ 
   4. สามารถนาํขอ้มูลทีไดไ้ปวิเคราะห์เพือปรับแผนการผลิตให้เหมาะสมและใช้
เป็นขอ้มูลในการปรับปรุงระบบการผลิตต่อไป 

  2.2 ขอ้เสีย 

   1. การยา้ยงานระหวา่งเครืองจกัร อาจมีผลทาํใหต้น้ทุนการผลิตเพิมขึน 

   2. เนืองจากการยา้ยงานระหว่างเครืองจกัร เป็นการลดช่วงกวา้งของเวลาการ
ทาํงานของแผนการผลิต อาจส่งผลกบัปริมาณสินคา้คงคลงั 
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  2.3 ขอ้จาํกดัของงานวจิยั 

   1. จะตอ้งมีวตัถุดิบพร้อมในการผลิต 

   2.  เครืองจกัรไม่เสียระหวา่งกระบวนการผลิต 

   3 ขอ้มูลเวลามาตรฐานไม่ได้แจกแจงถึงระดับความชาํนาญในทุกระดับของ
ช่างฝีมือและการผลิตผลิตภณัฑทุ์กชนิด 

3 ข้อเสนอแนะ 
  3.1 ควรมีการพฒันาโปรแกรมให้สอดคลอ้งกบักระบวนการผลิตจริง โดยเชือมโยง
ขอ้มูลของฝ่ายขาย ฝ่ายผลิต และฝ่ายจดัซือ 

  3.2 ควรมีการเสนอแนะและอบรมวิธีการใชโ้ปรแกรมไมโครซอฟต์โปรเจ็กให้กบัผูที้
มีส่วนเกียวขอ้ง เพือใหผู้ใ้ชส้ามารถเขา้ใจและใชง้านโปรแกรมไดโ้ดยง่าย 

  3.3 เนืองจากโรงงานตวัอย่างมีงานซ่อมในระหว่างการผลิตมาก ควรมีการออกแบบ
การทดลองเพือกาํหนดสภาวะในการทาํงานทีเหมาะสม 

  3.4 ควรให้ขอ้มูลข่าวสารกบัทุกคนทีเกียวขอ้งกบัการผลิต ซึงการให้ขอ้มูลข่าวสาร
เกียวกบัการผลิตอยา่งสมาํเสมอ จะเป็นแรงจูงใจใหพ้นกังานทุกคนร่วมมือในการเพิมผลผลิต 

  3.5 เนืองจากโรงงานตวัอยา่งมีการส่งงานให้ผูรั้บเหมาช่วงมาก ควรพฒันาวิธีการผลิต
เพือทีจะสามารถผลิตไดเ้องภายในโรงงานมากขึน 

  3.6 ควรมีการเก็บเวลามาตรฐานในโรงงานตวัอย่างให้ละเอียดมากกว่านี เช่น มีการ
แบ่งระดบัความยาก-ง่ายในการผลิตชินงาน 

  3.7 ควรมีการทบทวนรูปแบบการจดัตารางการผลิตให้เหมาะสมกบัออเดอร์ทีเขา้มาอยู่
เสมอ เช่น การวางแผนการผลิตในแต่ละ Season ซึงอาจมีผลทาํให้วิธีการจดัตารางการผลิต
เปลียนแปลงไป 

  3.8 ควรนาํงานวิจยันีไปต่อยอดในส่วนของการให้คะแนนนาํหนกัค่าสมรรถนะแต่ละ
ตวั 
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