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 งานวิจยัฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนและหาสาเหตุท่ีแทจ้ริงของปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อ KPI 
และเพ่ือเสนอแนวทางวางแผนการผลิต โดยพิจารณาปัจจยัท่ีส าคญัและการจดัล าดบัการผลิต โดยเร่ิมศึกษาจากการรวบรวม
ขอ้มูลสินคา้ท่ีไม่ผ่าน KPI ของบริษทักรณีศึกษาท่ีเรียกว่า OTIF มาวิเคราะห์สาเหตุและหาสาเหตุหลกัเพ่ือระบุปัญหาท่ีส่งผล
กระทบต่อการไม่ผ่าน KPI ดว้ยแผนภาพพาเรโต จากนั้นจึงน าปัญหาหลกัมาวิเคราะห์ดว้ย Why Why analysis เพื่อหาสาเหตุท่ี
แท้จริงของปัญหา ท าให้ทราบสาเหตุว่าปัญหาเกิดจากการวางแผนท่ีไม่มีประสิทธิภาพ จึงเสนอแนวทางการปรับปรุงการ
วางแผนดว้ยแนวคิดของระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ โดยท าการรวบรวมขอ้มูลน าเขา้ท่ีจะตอ้งพิจารณาก่อนท าการวางแผน 
ไดแ้ก่ รายการค าสั่งซ้ือของลูกคา้ ค่าพยากรณ์ค าสั่งซ้ือ สินคา้คงคลงั(สินคา้ส าเร็จรูป) วตัถุดิบ วนัก าหนดส่งมอบ บรรจุภณัฑ์ 
เคร่ืองจกัร จ านวนพนกังาน กระบวนการผลิต เวลาท่ีใชใ้นการผลิต และเวลาท างานในหน่ึงวนั กระบวนการท่ีใชต้ดัสินใจเลือก
วางแผนการผลิตใช้หลกัการจดัล าดบังาน EDD, SPT, LPT และ FCFS ค านวณหา เวลาเฉล่ียท่ีงานอยู่ในระบบ อตัราการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากร จ านวนงานเฉล่ียท่ีอยู่ในระบบ เวลาท่ีล่าชา้เฉล่ียของงาน เน่ืองจาก KPI บริษทัพิจารณาการผ่าน KPI 
จากวนัก าหนดส่งมอบ ดงันั้นค่าท่ีไดจ้ากการค านวณท่ีตอ้งพิจารณาล าดบัแรกคือ เวลาท่ีล่าชา้เฉล่ียในการท างาน ผลการค านวณ
พบว่า วิธี EDD และวิธี LPT มีเวลาล่าชา้เฉล่ียในการท างานเท่ากนัท่ี 0.4 ชัว่โมง โดยวิธี LPT เวลาเฉล่ียท่ีงานอยูใ่นระบบ 9.6 
ชัว่โมง อตัราการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากร 30.21% และจ านวนงานเฉล่ียท่ีอยูใ่นระบบ 3.31 งาน ส่วนวธีิ EDD เวลาเฉล่ียท่ีงาน
อยูใ่นระบบ 9.1 ชัว่โมง อตัราการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากร 31.87% และจ านวนงานเฉล่ียท่ีอยูใ่นระบบ 3.14 งาน ดงันั้นหาก
พิจารณาในประเด็นอ่ืนดว้ยจะเห็นว่าหากจดัล าดบัการผลิตตามวิธี EDD จะมีความเหมาะสมกว่าวิธี LPT ซ่ึงผลลพัธ์จากการ
จดัล าดบังานในการผลิตจะแสดงในรูปแบบแผนภูมิแกนต ์
1.บทน า (INTRODUCTION)  

การวางแผน เป็นเคร่ืองมือหรือแนวทางการปฏิบติั มุ่งสู่ความส าเร็จของการปฏิบติังานและประสิทธิภาพหน่วยงาน 
การวางแผน เป็นเคร่ืองมือส าหรับควบคุมติดตามผล แผนท่ีดีตอ้งก าหนดเป้าหมายไวช้ดัเจนท าให้สามารถตรวจสอบได้ว่า
ด าเนินงานไปมากนอ้ยเพียงใด ผลเป็นอยา่งไร ตามเป้าหมายหรือไม่ เพ่ือมีขอ้มูลยอ้นกลบัมาปรับปรุงวิธีการด าเนินงาน ดงันั้น 
การวางแผนจึงมีความส าคญัต่อการจดัการ ท าใหเ้กิดประสิทธิภาพต่อการใชท้รัพยากร รู้แนวปฏิบติั ช่วยใหอ้งคก์รลดความเส่ียง
ท่ีเกิดข้ึนจากการประกอบธุรกิจ ท าใหเ้กิดความเช่ือมัน่ นอกจากน้ีองคก์รสามารถตรวจสอบความส าเร็จของเป้าหมายได ้ซ่ึงการ
ตรวจสอบแผนวา่มีประสิทธิภาพหรือไม่ ข้ึนอยูก่บัตวัช้ีวดั (KPI) ท่ีองคก์รก าหนดไวร้ะหวา่งผลลพัธ์ท่ีไดก้บัแผน การวางแผน
การผลิตก็เช่นกนั ตอ้งค านึงถึงผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการวางแผน เพราะเป็นการจดัการปัจจยัการผลิต เช่น แรงงาน เคร่ืองจกัร วตัถุดิบ 
กระบวนการผลิต หรือ 4M (Man, Machine, Machine, Method) เพื่อให้ผลการผลิตบรรลุตามเป้าหมายตามความตอ้งการของ
ลูกคา้ (Customer Demand) ซ่ึงความตอ้งการของลูกคา้นั้นอาจเกิดจากการสัง่ซ้ือท่ีเกิดข้ึน และการพยากรณ์ความตอ้งการท่ีจะซ้ือ
สินคา้ในอนาคตตามช่วงเวลา กรณีศึกษาน้ีศึกษาวางแผนการผลิต ซ่ึงถือว่าเป็นส่วนส าคญัขององค์กรท่ีไดม้าซ่ึงผลิตภณัฑท่ี์
พร้อมส่งมอบใหลู้กคา้  



กรณีศึกษา บริษทั โจตนัไทย จ ากดั เป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายสีจากประเทศนอร์เวย ์ประกอบธุรกิจในประเทศไทยมา
นานกว่า 45 ปี ปัจจุบันมีสาขาอยู่ทั่วโลกมากกว่า 90 แห่ง ผลิตทั้ งสีน ้ า สีน ้ ามัน และสีผง ตามรูปแบบการใช้งาน เช่น สี
อุตสาหกรรม สีทาอาคาร สีทาเรือ สีทาภายใน สีทาภายนอก เป็นตน้ ส่งมอบใหก้บักลุ่มลูกคา้ภายในประเทศ เช่น ศูนยจ์ าหน่ายสี 
โครงการบา้นจดัสรร เป็นตน้ และกลุ่มลูกคา้ต่างประเทศ ผลิตแบบกลุ่ม (Batch Production) โดยพิจารณาตามค าสัง่ซ้ือของลูกคา้
ควบคู่กบัการพยากรณ์ความตอ้งการ  

ผูว้ิจยัเขา้รับการปฏิบติังานสหกิจศึกษาแผนกการผลิตสีน ้ าและสีน ้ ามนั (Paint Production)ส่วนงานการวางแผนการ
ผลิต โดยท าหนา้ท่ีเช็คจ านวนสินคา้คงคลงั จากค าสัง่ซ้ือของลูกคา้ท่ีเขา้มาใหม่ในแต่ละวนั เพ่ือเป็นขอ้มูลสนบัสนุนประกอบการ
วางแผนการผลิต โดยมีตวัช้ีวดัท่ีเรียกวา่ OTIF (On time in full) ซ่ึงทุกวนัจะรายงานสรุปผล เพื่อประเมินผลการท างานสรุปผล
ผลิตภณัฑแ์ต่ละตวั ตามวนัท่ีก าหนดส่งมอบ (Plan ship date) และส่งครบเต็มจ านวนหรือไม่ ถา้ผลิตภณัฑส่์งมอบทนัตาม Plan 
ship date ทันเวลา (On time) และครบจ านวน (In full) ถือว่าผ่าน OTIF ผูว้ิจัยรวบรวมขอ้มูลผลิตภัณฑ์ท่ีไม่บรรลุ OTIF มา
วิเคราะห์หาสาเหตุ และก าหนดปัญหาโดยใชแ้ผนภูมิพาเรโต (Pareto) และ why why analysis เพ่ือหาสาเหตุของปัญหา รวมทั้ง
เสนอแนวทางการปรับปรุงโดยใชแ้นวคิดระบบสนับสนุนการตดัสินใจ (Decision Support System: DSS) เพื่อสนับสนุนการ
ตดัสินใจต่อวางแผนการผลิต  
2.ทบทวนวรรณกรรม (LITERATURE REVIEW) 
 1.ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 
 แผนภาพพาเรโต เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีใชแ้สดงรายละเอียดของส่ิงท่ีเราสนใจในรูปแบบของกราฟผสมระหว่างกราฟ
แท่ง กบักราฟเส้น โดยเรียงล าดบัของรายละเอียดในแต่ละหวัขอ้ตามล าดบัความถ่ีมากไปหาถ่ีท่ีนอ้ยกวา่ ตามหลกัของกฎ 80:20 
หรือ กฏของเพลโต ท่ีวา่ สาเหตุหลกั 20% ส่งผลท าใหเ้กิดผลลพัธ์ 80% 
 การวิเคราะห์ Why Why Analysis จะเป็นการวิเคราะห์หาสาเหตุรากเหงา้ของปัญหา โดยหากสามารถคน้พบสาเหตุ
รากเหงา้และก าจดัไดแ้ลว้ ปัญหาเดิมจะไม่เกิดซ ้ า หากปัญหาเดิมเกิดซ ้ า แสดงวา่การวเิคราะห์นั้นมาผิดทาง หรืออาจมีบางสาเหตุ
ตกหล่นไป อาจจะตอ้งมาท าการวเิคราะห์ใหม่ 
 ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ (Decision Support System : DSS) เป็นซอฟแวร์ทช่วยการตดัสินใจเก่ียวกบัการจดัการ 
การรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล และการสร้างตวัแบบท่ีซบัซ้อน ภายใตซ้อฟตแ์วร์เดียวกนั นอกจากนั้น DSS ประสาน
การท างานระหวา่งบุคลากรกบัเทคโนโลยีทางดา้นซอฟตแ์วร์ โดยโตต้อบกนั เพ่ือแกปั้ญหาแบบไม่มีโครงสร้าง และอยูภ่ายใต้
การควบคุมของผูใ้ชต้ั้งแต่เร่ิมตน้ถึงส้ินสุดขั้นตอน 

การจดัล าดบังานใหก้บัหน่วยปฏิบติัการ เป็นการจดัล าดบัของงานก่อนท่ีจะมอบหมายใหห้น่วยปฏิบติัการท างานอยา่ง
เป็นล าดบัตามค าสั่งนั้น วิธีฮิวริสติกส์ ดงัต่อไปน้ี  1. First Come First Serve: FCFS การจดัล าดบังานใหก้บังานท่ีเขา้มายงัหน่วย
ผลิตก่อน 2. Earliest Due Date: EDD การจัดล าดับงานให้กับใบสั่งงานท่ีมีวนัก าหนดส่งเร็วท่ีสุดก่อน 3.Shortest Processing 
Time: SPT การจดัล าดบังานท่ีมีเวลาปฏิบติังานนอ้ยท่ีสุดก่อน และ4. Longest Processing Time: LPT การจดัล าดบังานท่ีมีเวลา
ปฏิบติังานมากท่ีสุดก่อน โดยหลกัเกณฑข์องการจดัตารางการปฏิบติังาน มีวตัถุประสงคท่ี์แตกต่างกนั ข้ึนอยูก่บัความตอ้งการ
และความเหมาะสมของรูปแบบงาน มีหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี1.เพ่ือลดระยะเวลาการท างานใหแ้ลว้เสร็จของแต่ละงาน ซ่ึงจะวดัจากการ
หาเวลาเฉล่ียของงานท่ีอยู่ในระบบ  2.เพ่ือเพ่ิมการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรขององค์กร ซ่ึงจะวดัจากการหาเปอร์เซ็นต์การ
ท างานของทรัพยากรต่างๆ 3.เพื่อลดปริมาณสินคา้คงคลงัในกระบวนการ ซ่ึงจะวดัจากการหาจ านวนงานเฉล่ียท่ีอยูใ่นระบบต่อ
วนั 4.เพ่ือลดระยะเวลารอคอยของลูกคา้ ซ่ึงจะวดัจากการหาเวลาท่ีล่าชา้เฉล่ียของงาน 



 
 
2.ทบทวนวรรณกรรม 

 (ขจรศกัด์ิ ทองรอด, 2555) มีการจดัการการวางแผนการเขา้รับและจดัส่งน ้ ามนัอย่างมีประสิทธิภาพ จึงใชก้ารพฒันา
ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจส าหรับการขนส่งน ้ ามนัจะช่วยใหผู้ป้ฏิบติังานสามารถวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นราคาระยะทางจากจุดท่ี
อยูไ่ปยงัคลงัน ้ ามนัท่ีกระจายอยูท่ัว่ประเทศ ความคุม้ค่าเม่ือเทียบกบัตน้ทุนค่าขนส่งความรวดเร็วในการเขา้รับน ้ ามนั และการหา
ลูกคา้รายอ่ืนท่ีมีก าไรส่วนเพ่ิมสูงท่ีสุดในกรณีท่ีจดัส่งน ้ ามนัไม่หมดคนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพข้ึน  

(ปรัศนี กีรติวฒิุพงศ,์ 2552) ทดลองปรับปรุงเปล่ียนแปลงวิธีการและรูปแบบการวางแผนใหม่โดยการวิธีการเปล่ียน
วธีิการวางแผนจากระดบัเดือนเป็นระดบัสปัดาห์และรวบรวมขอ้มูลจากระดบัสปัดาห์เป็นรายเดือนโดยอตัโนมติั จากการทดลอง
ใชง้านจริงท่ีโรงงาน พบวา่แนวโนม้ของปัญหาท่ีเกิดจากวางแผนลดลง และท าให้การผลิตของโรงงานไดต้ามแผนท่ีวางไวม้าก
ข้ึนอีกทั้ งส่งผลให้การเตรียม Packaging ของ Material Supply ไม่มีปัญหาในการจดัเตรียม (ไม่มี Stock out หรือ Over stock) 
นอกจากน้ียงัส่งผลใหท้างทีมงานวางแผนท างานไดเ้ร็วข้ึนเน่ืองจากวธีิการท างานท่ีเปล่ียนไปท าใหล้ดเวลาในการท างาน และลด
ความผิดพลาดในการท างานลงไดด้ว้ย 

(อมรรัตน์ วดัเลก็, 2557) ศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการวางแผนการผลิตท่ีจะเขา้มาช่วยใหเ้กิดประสิทธิภาพ
ในการวางแผนมากข้ึน เป็นการศึกษาถึงสาเหตุของปัญหาท่ีแทจ้ริงแสดงสถิติประกอบการตดัสินใจในการปรับแผนเพ่ือใหต้รง
ตามความตอ้งการของลูกคา้มากท่ีสุดลดภาระงานความล่าชา้ และความผิดพลาดจากกระบวนการจดัซ้ือเดิมสามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้และกระบวนการผลิตแบบทนัเวลาพอดี มีการเก็บขอ้มูล และการวเิคราะห์โดยใช ้why why analysis เป็น
การวิจยัจากการวิเคราะห์ปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อการวางแผนการผลิต เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และลดการสูญเสียใน
กระบวนการผลิต 

(ณัฐธยาน์ โสกุล, 2555) งานวิจยัน้ีวตัถุประสงคเ์พ่ือวิเคราะห์ และแกไ้ขปัญหาในการวางแผน และจดัตารางการผลิต
เพ่ือลดจ านวนงานล่าชา้ รวมทั้งเพ่ิมผลิตภาพในการจดัตารางการผลิต โดยวตัถุประสงคข์องการจดัตารางการผลิตจะพิจารณาจาก
ตวัวดัผลของจ านวนงานล่าช้า (Number of Tardy Jobs) เวลางานล่าช้า (Total Tardiness)เวลารวมท่ีงานจะเสร็จก่อน (Total 
Earliness) และผลรวมเวลาท่ีงานอยูใ่นระบบ (Total Flow time) โดยกฎและวิธีการจดัตารางการผลิตท่ีใชใ้นการทดลองมี 7 วิธี 
ไดแ้ก่ ตารางการผลิตแบบนอนดีเลยโ์ดยใชก้ฎ (1) EDD (Earliest Due Date), (2) กฎ LWKR (Least Work Remaining), (3) กฎ 
MWKR (Most Work Remaining), (4)  กฎ MOPNR (Most Operation Remaining), (5)  กฎ SMT (Smallest Value Obtained by 
Multiplying Processing Time with Total Processing Time) ผลจากการใชง้าน คือตารางการผลิตแบบนอนดีเลยโ์ดยใชก้ฎ EDD 
เป็นกฎท่ีใชใ้นการจดัตารางการผลิตท่ีมีผลต่อการจดัตารางการผลิตในการทดลองเป็นแบบพหุเกณฑ ์ 

(ธีระพร คติอุดมพร, 2555) งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช ้Microsoft Excel ช่วยใน
การจดัตารางการผลิตของโรงงานพ่นสีช้ินส่วนรถยนตเ์น่ืองจากท่ีผา่นมามีการส่งช้ินงานใหก้บัลูกคา้ไม่ทนัก าหนดส่งมอบ การ
วจิยัน้ีใชฮิ้วริสติกท่ีพฒันาจากเกณฑก์ารจดังานท่ีมีก าหนดส่งมอบเร็วท่ีสุดก่อน (Earliest Due Date, EDD) พร้อมทั้งน าก าลงัการ
ผลิต ระดบัสินคา้คงคลงั และเง่ือนไขการผลิตของงานรุ่นต่างๆ ผลการวจิยัพบวา่การส่งงานไม่ทนัก าหนดมีจ านวนลดลงจากเดิม 
นอกจากน้ียงัเป็นการช่วยสร้างระบบการจดัตารางการผลิตท่ีเป็นมาตรฐานและง่ายต่อการจดัตารางการผลิตประจ าวนัของผูว้าง
แผนการผลิต 



(ยอดดวงใจ นาคปฐม, 2555) งานวิจยัน้ีศึกษาและหาวิธีการจดัตารางการผลิตท่ีเหมาะสม ส าหรับการผลิตแบบตามสัง่
ในโรงงานยอ้มผา้ โดยวิธีการทางฮิวริสติกส์ (Heuristics) เพ่ือลดจ านวน งานล่าช้า (Number of tardy jobs) และเวลาในการ
ปรับตั้งเคร่ืองจกัร (Setup Time) ซ่ึงงานวิจยัน้ีแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นศึกษาการจดัล าดบังาน ในแต่ละเคร่ืองจกัร โดยใช้
วิธีการทางฮิวริสติกส์ (Heuristics) ไดแ้ก่ FCFS, EDD, SPT, LPT, MST,EDD+LPT และ EDD+MST เพ่ือให้มีจ านวนงานล่าชา้
นอ้ยท่ีสุด จากการศึกษาพบวา่ การจดัตารางการผลิตแบบฮิวริสติกส์ผสมผสาน EDD+LPT โดยให ้จ านวนงานล่าชา้ลดลง 

(กฤษณา กล่ินสัมผสั, 2556) การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาการออกแบบระบบสนบัสนุนการตดัสินใจการวาง
แผนการผลิตท่ีเหมาะสม ในบริษทัอุตสาหกรรมส่ิงพิมพ ์ผูศึ้กษามีความสนใจปัญหาของการผลิต โดยพิจารณาประเภทสินคา้ท่ี
ส่งผลกระทบต่อการผลิตมากท่ีสุดท่ีท าใหก้ารผลิตสินคา้ไม่เกิดความคุม้ค่าท่ีสุด และปรับแผนการผลิตใหส้ามารถแกไ้ขปัญหา
ดงักล่าวได ้ 

(ธวชัชัย พงษ์สนาม, 2556) วิจัยน้ีได้น าแนวความคิดในการน าระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support 
System: DSS) มาประยกุตใ์ชใ้นการจดัตารางการผลิตหลกัและการวางแผนความตอ้งการวสัดุคงคลงั ซ่ึงระบบสนบัสนุนการ
ตดัสินใจ จะใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยในการประสานและรวบรวมขอ้มูล แลว้ท าการวิเคราะห์และประมวลผล เพื่อ
คาดการณ์ผลลพัธ์ในการแกปั้ญหาก็คือวตัถุประสงคข์องการจดัตารางการผลิตหลกัและการวางแผนความตอ้งการวสัดุคงคลงั 
นั่นคือให้จ านวนสินคา้ส าเร็จรูปท่ีผลิตไม่ทนัก าหนดการส่งมอบ และชัว่โมงการท างานล่วงเวลาของพนักงานท่ีแผนกผลิตมี
จ านวนนอ้ยท่ีสุด  
3.วธีิการวจิยั (RESEARCH METHODOLOGY) 

1. ศึกษาขอ้มูลและขั้นตอนการท างานของบริษทักรณีศึกษา 
2. ศึกษาขั้นตอนการวางแผนการผลิตและการผลิตของสีน ้ าและสีน ้ ามนั 
3. รวบรวมและวเิคราะห์สาเหตขุองปัญหา โดยมีขั้นตอนการวเิคราะห์ขอ้มูล มีดงัน้ี 

3.1 รวบรวมข้อมูลท่ีไม่บรรลุ OTIF จากสาเหตุสินค้าไม่พร้อมส่งตามแผนก าหนดส่งมอบโดยท าการ
รวบรวมขอ้มูลเป็นเวลา 1 สปัดาห์  

3.2 วเิคราะห์หาสาเหตุของสินคา้แต่ละชนิดท่ีไม่บรรลุ OTIF  
3.3 ใชพ้าเรโตสรุปขอ้มูลเพ่ือสรุปสาเหตุหลกัท่ีท าให้สินคา้ส่วนใหญ่ไม่บรรลุ OTIF จากสาเหตุของสินคา้ท่ี

ไม่บรรลุ OTIF แต่ละรายการ 
3.4 เลือกสาเหตุท่ีมีเปอร์เซ็นตส์ะสมสูงสุดจากพาเรโตมาวเิคราะห์โดยใช ้Why Why Analysis  

4. เสนอแนวทางปรับปรุง ใชแ้นวคิดของระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ (Decision Support System : DSS) เสนอตั้งแต่
ขอ้มูลน าเขา้จะกล่าวถึงปัจจยัท่ีตอ้งพิจารณาทั้งหมดก่อนตดัสินใจวางแผนการผลิต กระบวนการ เสนอวธีิการวางแผน
แบบฮิวริสติกส์ โดยมี 4 วิธี ไดแ้ก่ 1. First Come First Serve: FCFS หมายถึง การจดัล าดบังานให้กบังานท่ีเขา้มายงั
หน่วยผลิตก่อน 2. Earliest Due Date: EDD หมายถึง การจดัล าดบังานให้กบัใบสั่งงานท่ีมีวนัก าหนดส่งเร็วท่ีสุดก่อน 
3. Shortest Processing Time: SPT หมายถึง การจัดล าดับงานท่ีมีเวลาปฏิบัติงานน้อยท่ีสุดก่อน และ 4. Longest 
Processing Time: LPT หมายถึง การจดัล าดบังานท่ีมีเวลาปฏิบติังานมากท่ีสุดก่อน และสุดทา้ยในส่วนของผลลพัธ์ท่ี
ไดจ้ะเป็นรูปแบบของแผนภูมิแกนต ์แสดงล าดบัการผลิตของเคร่ืองจกัร 

 
 



4.ผลการศึกษา (RESEARCH FINDING) 
ตารางท่ี 1 จ านวนรายการของสาเหตุสินคา้ท่ีส่งมอบไม่ทนัก าหนด 

สาเหต ุ จ านวนรายการ % %สะสม 
1. ไม่มีสินคา้พร้อมส่ง  92 60.93 60.93 
2. ผลิตไม่ทนัภายในเวลาท่ีก าหนด 47 31.13 92.06 
3. แผนกบริการลูกคา้ไม่น าเขา้สินคา้ 6 3.97 96.03 
4. เวลาน าสั้น 3 1.99 98.02 
5. ประสิทธิภาพการท างานของเคร่ืองจกัร 2 1.32 99.34 
6. ไม่มีวตัถุดิบ 1 0.66 100.00 
รวม 151 100   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 การวเิคราะห์ why-why analysis จากสาเหตุไม่มีสินคา้พร้อมส่งและผลิตไม่ทนัภายในเวลาท่ีก าหนด 
เสนอแนวทางการวางแผนการผลติด้วยแนวคดิระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ 
1. ขอ้มูลน าเขา้ ปัจจยัท่ีตอ้งพิจารณาทั้งหมดก่อนตดัสินใจวางผนการผลิต ไดแ้ก่  
 1.1) รายการค าสัง่ซ้ือของลูกคา้  1.2) ค่าพยากรณ์ค าสัง่ซ้ือ   1.3) สินคา้คงคลงั(สินคา้ส าเร็จรูป)  
 1.4) วตัถุดิบ    1.5) วนัก าหนดส่งมอบ   1.6) บรรจุภณัฑ ์ 
 1.7) เคร่ืองจกัร    1.8) จ านวนพนกังาน   1.9) กระบวนการผลิต   
 1.10) เวลาท่ีใชใ้นการผลิต   1.11) เวลาท างานในหน่ึงวนั  
 



2. กระบวนการ  
ตารางท่ี 2 สรุปการหาค่าต่างๆของวธีิ FCFS, SPT, EDD และ LPT 

กฎ เวลาเฉล่ียท่ีงานอยูใ่นระบบ 
(ชัว่โมง) 

อตัราการใชป้ระโยชน์
จากทรัพยากร 

จ านวนงานเฉล่ียท่ีอยู่
ในระบบ(งาน) 

เวลาท่ีล่าชา้เฉล่ียของ
งาน (ชัว่โมง) 

FCFS 8.7 33.33% 3 0.8 
SPT 8 36.25% 2.76 1.3 
EDD 9.1 31.87% 3.14 0.4 
LPT 9.6 30.21% 3.31 0.4 

3.ผลลพัธ์ 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 ตวัอยา่งแผนภูมิแกนตล์ าดบัการผลิตตามวธีิ FCFS 
5.อภิปรายและสรุปผลการวจิยั (DISCUSSION/CONCLUSION) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3 ขั้นตอนการวางแผนการผลิตตามแนวคิดระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ 



6.กติตกิรรมประกาศ 
การศึกษาคน้ควา้จดัท าโครงงานฉบบัน้ีส าเร็จและสมบูรณ์ไดด้ว้ยความกรุณาจาก อาจารยร์ณกฤต เศรษฐดาลี อาจารยท่ี์

ปรึกษาโครงงานท่ีไดก้รุณาให้ค  าปรึกษา แนะน าแนวทางท่ีถูกตอ้ง ตลอดจนแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆดว้ยความละเอียดถ่ีถว้น 
ขอขอบพระคุณ บริษทั โจตนัไทย จ ากัด คุณศิริศักด์ิ สมศรี ต าแหน่ง Factory Manager และคุณอภิญญา สว่างศรี ต าแหน่ง 
Supervisor รวมทั้งพนักงานในแผนก Production และพนักงานทุกคนในบริษทัท่ีไม่ไดเ้อ่ยนามท่ีให้ความอนุเคราะห์การเก็บ
รวบรวมขอ้มูลในการวจิยัคร้ังน้ี อีกทั้งยงัดูแลตลอดสหกิจศึกษา และมอบประสบการณ์การท างานอนัมีค่า ซ่ึงมีส่วนท าใหก้ารจกั
ท าโครงงานคร้ังน้ีส าเร็จ 
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