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บทคัดยอ 
 อุตสาหกรรมเครื่องประดับทองแทเปนอุตสาหกรรมท่ีมีมูลคาสูงและมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบ
ผลิตภัณฑตามคําส่ังซื้อของลูกคา จากความหลากหลายของผลิตภัณฑทําใหขั้นตอนและเวลาของกิจกรรมใน
กระบวนการโซอุปทานแตกตางกัน จากสภาพปจจุบันพบวาอุตสาหกรรมเครื่องประดับทองแทมีเวลานําของ
การตอบสนองลูกคายาวและมีปญหาในการสงมอบลาชาซ่ึงสงผลตอขีดความสามารถในการแขงขัน เนื่องจาก
การกระบวนธุรกิจการผลิตประกอบดวยชิ้นสวนท่ีมีมูลคาสูงจึงมีการติดตามงานเพ่ือควบคุมปริมาณน้ําหนัก
ทองในระหวางกระบวนการผลิต อยางไรก็ตามพบวาอุตสาหกรรมยังขาดแผนงานที่เปนระบบและมีกิจกรรม
ของกระบวนการธุรกิจท่ีทําใหเวลานําสูง ขาดการวางแผนการจัดตารางการผลิตท่ีเชื่อมโยงกันในโซอุปทาน
ภายในเพ่ือตอบสนองลูกคา บทความนี้นําเสนอการลดเวลานําในโซอุปทานดวยวิธีการปรับปรุงกระบวนการ
ธุรกิจ (Business Process Improvement) และจัดตารางการผลิต (Scheduling) พรอมท้ังนําเสนอแผนตาราง
การผลิตเพ่ือใชในการติดตามและควบคุมงานในการสงมอบใหกับลูกคา โดยทําการศึกษากิจกรรมใน
กระบวนการธุรกิจตั้งแตรับคําส่ังซื้อจนกระทั่งสงมอบใหกับลูกคา ดวยการจัดทําผังกระบวนการธุรกิจและ
วิเคราะหปรับปรุงกระบวนการธุรกิจ นําความตองการของลูกคามาจัดตารางการผลิต โดยพัฒนาวิธีการจัด
ตารางการผลิตดวยวิธีการแกปญหาแบบหลายขั้นตอน (Multi-Phase Methodology) ในขั้นตอนแรกเปนการ
แบงกลุมงาน (Allocation) จัดลําดับงานโดยการใชกฎการจายงาน (Dispatching Rule) ดวยเกณฑกําหนดสง 
(Early Due Date: EDD) ในแตละแผนก ขั้นตอนตอมาเปนการมอบหมายงาน (Assigning) โดยวิธีเชิง
พันธุกรรม (Genetic Algorithms) ประยุกตใชเพ่ือหาคําตอบที่ดีท่ีสุดของการจัดการตารางการผลิต จากการ
ปรับปรุงกระบวนการธุรกิจรวมกับการจัดตารางการผลิตในโซอุปทานภายในทําใหลดเวลานําในโซอุปทาน
ตอบสนองลูกคา สงผลใหเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของอุตสาหกรรมเครื่องประดับทองแท 
 
คําสําคัญ: อุตสาหกรรมเครื่องประดับทอง, กระบวนการธุรกิจ, วิธีการแกปญหาแบบหลายขั้นตอน,  
การคนหาคําตอบโดยวิธีเชิงพันธุกรรม, การจัดตารางการผลิต 
 
1. บทนํา 

อุตสาหกรรมเครื่องประดับทองแทมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย เนื่องจากเปน
อุตสาหกรรมที่ทํารายไดใหประเทศอยูในอันดับตนๆ และมีอัตราการเติบโตสูงขึ้น ในป 2550 [1] พบวามีมูลคา
สงออกเครื่องประดับทองแท 41,688 ลานบาท หรือประมาณรอยละ 57.58 ของการสงออกอุตสาหกรรม
เคร่ืองประดับแท อยางไรก็ตามอุตสาหกรรมเครื่องประดับทองแทยังขาดประสิทธิภาพของกระบวนการธุรกิจ
และตารางการผลิตไมมีประสิทธิภาพซ่ึงสงผลใหเวลานําของกระบวนการธุรกิจในการตอบสนองลูกคายาว จึง
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 สงผลใหอุตสาหกรรมเครื่องประดับทองแทมักประสบปญหาผลิตสินคาไมทันตอความตองของลูกคา สงผลให
อุตสาหกรรมไมสามารถแขงขันได อีกท้ังเวลานําท่ียาวยังสงผลตอรอบของกระแสเงินสดท่ีลงทุนสูง ดวยเหตุนี้
อุตสาหกรรมเครื่องประดับทองแทจําเปนตองเรงปรับปรุงกระบวนการธุรกิจและการจัดตารางการผลิตเพ่ือลด
เวลานําของกระบวนการธุรกิจใหสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดและรวดเร็ว บทความนี้เสนอ
การเชื่อมโยงกระบวนการธุรกิจโซอุปทานภายในและลดเวลานําดวยวิธีการปรับปรุงกระบวนการธุรกิจ 
(Business Process Improvement) และจัดตารางการผลิต (Scheduling) 
 
2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 2.1. การบริหารจัดการโซอุปทาน  การศึกษาโซอุปทาน (Supply chain) [2] เปนการอธิบายถึง
องคกรมีการเชื่อมโยงกัน หรือหมายถึงโซอุปทานต้ังแตผูจัดสงวัตถุดิบ ผูผลิต ตัวแทนจําหนายจนถึงลูกคา 
และอาจหมายถึงโซอุปทานตั้งแตแผนกขาย จนถึงสงมอบ ดังนั้นโซอุปทานจึงมีความจําเปนตองมีการบริหาร
จัดการโซอุปทาน (Supply Chain Management) [2] ซึ่งการบริหารจัดการโซอุปทานหมายถึง วิธีการรวม
ท้ังหมดในการบริหารจัดการการไหลของกิจกรรมท้ังหมดของวัตถุดิบ สารสนเทศและการบริการ ตั้งแต
วัตถุดิบจนถึงมือลูกคาคนสุดทาย กลาวคือ การจัดการโซอุปทานเปนการรวมกิจกรรมการไหลของวัตถุดิบ 
ขอมูลขาวสาร และเงินทุนเพ่ือปรับปรุงความสัมพันธภายในโซอุปทานอันนํามาซึ่งความไดเปรียบเทียบ
ทางการแขงขัน และสงผลใหสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางรวดเร็ว การตอบสนองอยาง
รวดเร็วของอุตสาหกรรม (Quick Response Manufacturing: QRM) [4] เปนกลยุทธท่ีถูกนํามาปฏิบัติเพ่ือ
มุงเนนไปท่ีการลดเวลานํา (Lead Time) ของท้ังกระบวนการธุรกิจ โดย QRM มองได 2 มุมมองคือ มุมมอง
ภายในและภายนอก โดยหากมองในมุมมองภายนอก QRM หมายถึงการตอบสนองตอความตองการของ
ลูกคาดวยการออกแบบที่รวดเร็วและการผลิตท่ีตรงที่ตรงตอความตองการของลูกคา สวนมุมมองภายใน 
QRM หมายถึง การมุงเนนไปท่ีการลดเวลานําสําหรับทุกๆกิจกรรมในองคกร เพ่ือผลในการพัฒนาดาน
คุณภาพ ลดตนทุนและการตอบสนองที่รวดเร็ว  เบญจ เอ่ียมพวง [5] กลาววา จากการศึกษาการตอบสนอง
อยางรวดเร็วในอุตสาหกรรมเครื่องประดับมีวัตถุประสงคเพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงเพ่ือการตอบสนอง
อยางรวดเร็วในการผลิตใหกับลูกคา แบงออกเปน 1) ดานกระบวนการธุรกิจพบวาสามารถลดเวลาในการ
จัดทําใบวางแผนการผลิตได 60 นาที  2) ดานกระบวนการผลิตพบวาสามารถลดเวลาในการทํางานจริงใน
กระบวนการผลิตจากเดิม 187.6 นาที เมื่อพิจารณาภาพรวมของกระบวนการภายหลังการปรับปรุงท้ัง 2 สวน
พบวาสามารถลดเวลาลง 127.6 นาที สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดรวดเร็วขึ้นท่ังในดานการ
ผลิตและการสงมอบสินคาตามกําหนดของลูกคา 

2.2. กระบวนการธุรกิจ  กระบวนการธุรกิจ (Business Process) [3] คือกระบวนการที่บอกใหทราบ
ถึงสถานภาพปจจุบันและการไหลของขอมูลและวัตถุประสงคระหวางองคกรและภายในองคกร เครื่องมือท่ีใช
ในวิเคราะหและจัดทําผังกระบวนการธุรกิจไดแก แผนผัง IDEF0 (Integrated Definition for Function 
Modeling) เครื่องมือน้ีใชในการปรับปรุงและวิเคราะหกระบวนการทางธุรกิจ ใชในการจําลองการตัดสินใจ การ
กระทํา กิจกรรมขององคกรหรือระบบ แผนผัง Swim-lane เปนผังแสดงความสัมพันธของกิจกรรมและหนาท่ี 
รวมถึงเวลาระหวางกิจกรรม การเชื่อมโยงการไหลของสารสนเทศ (Information Flow) และวัสดุระหวางแผนก 
เมื่อทําการศึกษากระบวนการธุรกิจและทราบถึงปญหาของกระบวน ทําใหตองมีปรับปรุงกระบวนการธุรกิจ
เพ่ือปรับปรุงสภาพปญหาน้ันๆ ซึ่งการปรับปรุงกระบวนการธุรกิจ (Business Process Improvement) [4] คือ 
พิจารณาหลักการพ้ืนฐานของธุรกิจและคิดหลักขึ้นมาใหม โดยไมไดยึดติดหลักการพ้ืนฐานเดิมและการ
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 ปรับปรุงกระบวนการธุรกิจใหมใหบรรลุถึงผลลัพธ เปาหมายขององคกรท่ีตั้งไว ขณะเดียวกันยังเปนการวัด
สมรรถนะดานตางๆของธุรกิจในดานตนทุน คุณภาพ การบริการ และความรวดเร็ว เปนตน Kumar และ 
Harms [10] ไดศึกษาผลการปรับปรุงกระบวนการธุรกิจ (Re-engineering) ท่ีมีตอประสิทธิภาพในการทํางาน 
พบวาเมื่อมีการออกแบบโครงสรางการทํางานของกระบวนการเติมเต็มคําส่ังซื้อใหมสงผลใหระยะเวลาตั้งแตมี
คําส่ังซื้อไปจนกระทั่งถึงออกคําส่ังซื้อลดลง 10% จํานวนวัตถุดิบท่ีขาดระหวางการผลิตในแตละสัปดาหลดลง 
50% จํานวนวัตถุดิบสงมอบลาชาลดลง 20-25% 

2.3 การจัดตารางการผลิต  การจัดตารางการผลิตโดยวิธีเชิงพันธุกรรม (Genetic Algorithms) [13] 
เปนการจําลองหรือสรางการจัดตารางการผลิตหลายรูปแบบ คํานวณผลเฉลยการจัดตารางการผลิตเลือกผล
เฉลยท่ีดีสุด (Fitness) ผลเฉลยขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการจัดตารางการผลิต จากน้ันผานขั้นตอน
กระบวนการครอสโอเวอร (Crossover) และมิวเตชั่น (Mutation) คํานวณผลเปรียบเทียบกับผลเฉลยท่ีดีท่ีสุด 
(Fitness) เลือกคําตอบท่ีดีสุดใชในกระบวนการคัดเลือกผลการจัดตารางการผลิตรอบถัดไป ตารางการผลิตท่ี
มีผลเฉลยไมเขาเกณฑถูกทําลายไปในที่สุด เหลือผลการจัดตารางการผลิตท่ีดีสุดเปนผลเฉลยสุดทาย 
Taratharn และ Suebsak [14] กลาววา จากการศึกษาเกี่ยวกับการจัดงาน (Work Assignment) ใหกับคนงาน
โดย ในแตละวันของการทํางานมีเสียงดัง (Noise Exposure) ท่ีแตกตางกันออกไป ตลอดจนเวลาในการใช
ทํางาน ในแตละวันท่ีแตกตางกันดวย งานวิจัยนี้ไดนําเอาวิธีเชิงพันธุกรรม มาใชรวมท้ังมีจุดประสงคเพ่ือ
ทําการศึกษาและเปรียบเทียบถึงผลรับท่ีไดจากขั้นตอน Crossover ท่ีแตกตางกันคือวิธีปกติ (Regular 
Sampling Space) และวิธีการขยาย (Enlarging Crossover Space) วิธีการแบบ Regular Sampling Space 
คือวิธีการท่ัวไปของการ Crossover ก็ตอเมื่อ โคโมโซม ท่ีไดจากการ Crossover จะแทนท่ี โคโมโซมของแม
และโคโมโซมของพอ ในขณะท่ีการแบบ Enlarging Sampling Space จะยังคงเก็บโคโมโซมของพอและแมไว 
งานวิจัยนี้สรุปไดวา วิธีการแบบ Regular Sampling Space มีความเหมาะสมกวาในการแกปญหาการจัดงาน 
(Work Assignment) อีกท้ังวิธีการดังกลาวยังตองการจํานวนรุนของประชากรท่ีนอยกวาเพ่ือใหไดคําตอบท่ี
เหมาะสม 
 
3. วิธีการดําเนินงานวิจัย 

การปรับปรุงกระบวนการธุรกิจและจัดตารางการผลิตในโซอุปทานของอุตสาหกรรมเครื่องประดับทอง
แทประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ กําหนดขอบเขตกระบวนการ (Frame of process) ศึกษากระบวนการธุรกิจ 
(Business process) ปรับปรุงกระบวนการธุรกิจ (Business Process Improvement) และสรุปผลการวิจัย 
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รูปท่ี 1: แสดงขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย 
 

4. กําหนดขอบเขตกระบวนการ (Frame of Process) 
4.1 โครงสรางโซอุปทานอุตสาหกรรมเครื่องประดับทอง  โครงสรางโซอุปทานอุตสาหกรรม

เครื่องประดับทอง ประกอบดวยวัตถุดิบสําหรับประกอบเปนเคร่ืองประดับไดแก ทองคําแทง เพชร พลอย และ 
Spare part เปนตน วัตถุดิบ Spare part เปนการจัดซื้อจัดหาแบบ Source to Stock เนื่องจากมีระยะเวลานํา
ในจัดซ้ือนานและนําเขาจากตางประเทศ สวนวัตถุดิบเพชร พลอย จัดซ้ือจัดหาเมื่อลูกคามีความตองการ 
(Source to Order) สามารถหาซื้อไดในประเทศไทย เมื่อไดรับคําส่ังซื้อจากฝายขายจากตางประเทศ 
อุตสาหกรรมเครื่องประดับทองนําสินคากึ่งสําเร็จรูปท่ีไดจัดทําเก็บสตอกไวเขาสูกระบวนการผลิตจนกระทั่ง
เปนสินคาสําเร็จรูป และสงมอบลูกคาตอไป ดังรูปท่ี 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาโครงสรางโซอุปทานอุตสาหกรรมเคร่ืองประดับทอง 

ศึกษาสภาพปญหาในอุตสาหกรรมเคร่ืองประดับทอง 

กําหนดขอบเขตกระบวนการ 

จัดทําผังกระบวนการธุรกิจของอุตสาหกรรมเคร่ืองประดับทอง 

IDEF0 Swimlane 

ศึกษากระบวนการธุรกิจ 

ออกแบบปรับปรุงผังกระบวนการธุรกิจ 

ออกแบบการจัดตารางการผลิต 

ปรับปรุงกระบวนการธุรกิจ 

สรุปผลการวิจัย สรุปผล 
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รูปท่ี 2: โครงสรางโซอุปทานอุตสาหกรรมเครื่องประดับทอง 
 

4.2 สภาพปญหาของอุตสาหกรรมเครื่องประดับทอง  จากการเก็บขอมูลวิเคราะหกระบวนการธุรกิจ
อุตสาหกรรมเครื่องประดับทองพบวาอุตสาหกรรมเครื่องประดับทองแทประกอบดวย 3 สวนคือสวนสํานักงาน 
สวนการผลิตและสวนโลจิสติกสการสงมอบ ดังรูปท่ี 3 และสามารถอธิบายรายละเอียดแตละสวนดังนี้ 

 
 
 
 
 

รูปท่ี 3: แสดงรอบเวลานําตั้งแตรับคําส่ังซื้อจนกระท่ังเตรียมสงมอบ 
 

1. ดานสํานักงาน ดําเนินการรับคําส่ังซื้อจากลูกคาจนกระท่ังออกใบส่ังผลิตสินคาใชเวลานําท้ัง
กระบวนการ 3 วัน โดยประกอบดวยกระบวนการรับคําส่ังซื้อจากลูกคา กระบวนการ Ordering และ
กระบวนการ Voucher แสดงดังรูปท่ี 4 

 
 
 
 

 
รูปท่ี 4: แสดงเวลาของสํานักงานนําต้ังแตเริ่มรับคําส่ังซื้อจนกระท่ังออกใบส่ังผลิต 

 
2. กระบวนการผลิต เริ่มตั้งแตฝายผลิตไดรับใบผลิตพรอมกับตัวเรือนกึ่งสําเร็จรูปแลวจนกระท่ังผลิต

สินคาสําเร็จรูปเรียบรอยแลวเพ่ือเตรียมสงบรรจุภัณฑ โดยกระบวนการผลิตประกอบดวยกระบวนการยอย
ดังนี้ ตกแตงตัวเรือน ฝงอัญมณี และขัดตกแตงตัวเรือนพบวาฝายผลิตใชเวลานําในกระบวนการ 9 วัน แสดง
ดังรูปท่ี 5 

 
  
 

 

วัตถุดิบ ลูกคา 

ทองแทง 

เพชร 

พลอย 

Spare Part 

อุตสาหกรรม 
เคร่ืองประดับทอง 

ฝายขาย
ตางประเทศ 

ลูกคา 

ลูกคา 

รับคําส่ังซ้ือ Ordering Voucher 

ลูกคาแจงคําส่ังซ้ือ ออกใบส่ังผลิต 
1 วัน 

ตกแตงตัวเรือน+ขัดเคร่ือง ฝงอัญมณี ขัด 

ใบส่ังผลิต ผลิตสินคา
เสร็จ 

3 วัน 4 วัน 2 วัน 

สํานักงาน โลจิสติกสสงมอบ การผลิต 

ลูกคาแจงคําส่ังซ้ือ ออกใบส่ังผลิต ผลิตสินคาเสร็จ บรรจุภัณฑ 
และเตรียมสงมอบ 

3 วัน 9 วัน 2 วัน 

1 วัน 1 วัน 
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 รูปท่ี 5: แสดงเวลาของการผลิตนําตั้งแตรับใบส่ังผลิตจนผลิตเปนสินคาสําเร็จรูป 
 
 จากรูปท่ี 5 เห็นไดวาเวลานําในดานการผลิตมีเวลานํา 9 วัน ซึ่งเปนเวลานําสูงเมื่อเปรียบเทียบกับ
สวนอื่น เห็นไดวาดานการผลิตกระบวนการตกแตงตัวเรือนใชเวลา 3 วันและกระบวนการฝงอัญมณีใชเวลา 4 
วัน ซึ่งเปนเวลาในการผลิตท่ียาว อันเนื่องมาจากรูปแบบของผลิตภัณฑท่ีหลากหลายและแตละรูปแบบใชเวลา
ท่ีแตกตางกัน 
 3. สวนโลจิสติกสการสงมอบ เริ่มตั้งแตรับสินคาสําเร็จรูปจากกระบวนการผลิตใหกระบวน Pricing ทํา
การบรรจุภัณฑและคํานวณราคาผลิตภัณฑและสงใหกับกระบวน Shipping ดําเนินการดานเอกสารในการ
สงออกใชเวลานําในท้ังกระบวนการทั้งหมด 2 วัน 
 
 
 
 
  
รูปท่ี 6: แสดงเวลานําของโลจิสติกสการสงมอบตั้งแตรับสินคาสําเร็จรูปจนกระท่ังบรรจุภัณฑเตรียมสงมอบ 

 
จาการศึกษาสภาพปญหาปจจุบันพบวาเวลานําในสวนของการผลิตมีเวลายาว ทําใหเวลานําท้ังระบบ

ยาวกวาความตองการของลูกคา  สงผลใหไมสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางรวดเร็ว ดวย
เหตุผลดังกลาวอุตสาหกรรมเครื่องประดับทองหันมาปรับปรุงเพ่ือลดเวลานําในกระบวนการ จึงนําแนวคิดและ
หลักการตอบสนองอยางรวดเร็วในดานการผลิต (Quick Response Manufacturing) มาประยุกตใชใน
อุตสาหกรรมเครื่องประดับแท โดยผานการวิเคราะหกระบวนการธุรกิจ (Business Process) และนําผลการ
วิเคราะหมาปรับปรุงกระบวนการธุรกิจ (Business Process Improvement) เพ่ือลดเวลานําในกระบวนการ  
 
5. ศึกษากระบวนการธุรกิจ (Business Process) 

ศึกษาและวิเคราะหกระบวนการทางธุรกิจของอุตสาหกรรมเคร่ืองประดับทองแท เพ่ือทําการวิเคราะห
สภาพปญหาปจจุบันและการไหลของขอมูลและวัตถุดิบท่ีเชื่อมโยงกัน โดยใชเครื่องมือ แผนผัง IDEF0 และ
แผนผัง Swim-lnae แสดงรายละเอียดดังนี้ 

5.1 แผนผัง IDEF0 (Integrated Definition Function for Model)  จากการศึกษากระบวนการธุรกิจ
ของอุตสาหกรรมเครื่องประดับทองแทโดยการทําแผนผัง IDEF0 ประกอบดวยกิจกรรม คือ กิจกรรม 
Ordering กิจกรรม Voucher กิจกรรมจัดซ้ือวัตถุดิบ กิจกรรมเก็บรักษาวัตถุดิบ กิจกรรมเก็บรักษาสินคากึ่ง
สําเร็จรูป กิจกรรมวางแผนการผลิต กิจกรรมการผลิต กิจกรรมเก็บรักษาสินคาสําเร็จรูป และกิจกรรมการสง
มอบ แสดงดังรูปท่ี 7  

จากกิจกรรมในกระบวนการธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องประดับทองพบวา กิจกรรมการวางแผนการผลิต
มีหนาท่ีติดตามงานในกิจกรรมการผลิตเพ่ือใหสามารถสงมอบทันเทานั้น ซึ่งเมื่อพิจารณาเชิงลึกของกิจกรรม
การผลิต ดังรูปท่ี 8 พบวาการติดตามงานของกิจกรรมการวางแผนการผลิตนั้นมิไดคํานึงถึงแผนการผลิตและ
การเชื่อมโยงขอมูลการผลิตระหวางกิจกรรมภายในกระบวนการผลิต  

รับคําส่ังซ้ือ Ordering 

สินคาเสร็จ บรรจุภัณฑเตรียมสงมอบ 
1 วัน 1 วัน 
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 5.2 แผนผัง Swim-lane (Swim-lane Diagram)  จากการศึกษาแผนผังการไหลแสดงความสัมพันธ
กิจกรรมกับหนาท่ีของกิจกรรมการผลิตประกอบดวย ตกแตงตัวเรือน ขัดเครื่อง ฝงอัญมณี และขัดมือ แสดง
ดังรูปท่ี 9 

กิจกรรมควบคุมตกแตงตัวเรือนและควบคุมฝงอัญมณีทําหนาท่ีจัดเรียงงานตามกําหนดโดยใชเกณฑ
กําหนดสงมอบของลูกคาสงกอนทํากอนและจายชิ้นงานใหกับชางฝมือ พิจารณาชางฝมือวางใหรับชิ้นงานไป
ทําการผลิตหรือชางฝมือทําการผลิตชิ้นงานเสร็จใหรับงานชิ้นตอไป ซึ่งจะเห็นไดวากิจกรรมการผลิตไมมี
ขอมูลแผนการผลิต ในการจัดลําดับงาน (Job Sequencing) และการจายชิ้นงานใหกับชางฝมือ (Jobs 
Assigning) ท่ีเปนระบบ แตทําหนาท่ีผลักชิ้นงานเขาสูกระบวนการ (Push Production) และติดตามงานใน
กระบวนการเนื่องจากชิ้นงานมีมูลคาสูง และมีการสูญเสียน้ําหนักของชิ้นงานในระหวางกระบวนการ 
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รูปท่ี 7: แผนผัง IDEF0 แสดงการไหลของกระบวนการธุรกิจของอุตสาหกรรมเครื่องประดับทองแท 

  

 
รูปท่ี 8: แผนผัง IDEF0 แสดงการไหลของกิจกรรมกระบวนการผลิต 

ติดตามงาน
เพื่อใหทันสงมอบ

ติดตามงาน
ควบคุมชิ้นงาน 

ติดตามงาน
ควบคุมชิ้นงาน 

ขาดขอมูลแผน
ผลิตที่เชื่อมโยง 
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รับช้ินงาน

ขัดเครื่อง

รับช้ินงาน

จัดเรียงาน

ติดตามงาน

ฝงอัญมณี

ขัดมือ

รับช้ินงาน

QC+ช่ังนํ้าหนัก

เปด OT

วาดรูป

QC+ช่ังนํ้าหนัก

เปด OT

QC+ช่ังน้ําหนัก

จายงาน

QC+ช่ังนํ้าหนัก

ทัน

ไมทัน

ทัน

ไมทัน

เวลานํา 9 วัน

ชางฝมือ

จายงาน

วาง

ไมวาง

จายงาน

ชางฝมือ

ไมวาง

วาง

 
รูปท่ี 9: แผนผัง Swim-lane แสดงการไหลของกิจกรรมกับหนาท่ีเทียบกับเวลา 

 
จากการศึกษากระบวนการธุรกิจของอุตสาหกรรมเครื่องประดับทองในกิจกรรมการผลิตพบวากิจกรรม

การผลิต ซึ่งมีเวลานําในการผลิต 9 วัน ซึ่งเปนเปนเวลานําท่ียาวในการตอบสนองลูกคา สาเหตุมาจากใน
กิจกรรมการผลิตขาดความเช่ือมโยงดานขอมูลแผนการผลิตและขาดการจัดตารางการผลิต ทําใหงานรอคอย
ในระบบสูงและเวลาไหลของกระบวนการยาว สงผลใหเวลานําในกระบวนการธุรกิจในการตอบสนองความ
ตองการของลูกคายาว ดังนั้นอุตสาหกรรมเครื่องประดับทองตองปรับปรุงกระบวนการธุรกิจเพ่ือลดเวลานําใน
การตอบสนองของลูกคา โดยการจัดตารางการผลิตและมีแผนการผลิตท่ีเปนระบบเพื่อใหกิจกรรมภายใน
กระบวนการผลิตมีการเชื่อมโยงขอมูลในแผนการผลิต 
 
6. ปรับปรุงกระบวนการธุรกิจ (Business Process Improvement) 
 6.1 ปรับปรุงผังกระบวนการธุรกิจ  จากการศึกษากระบวนธุรกิจพบวาเวลานําในกระบวนการธุรกิจ
ในการตอบสนองลูกคายาว จากกิจกรรมวางแผนการผลิตขาดความเชื่อมโยงการไหลของขอมูลแผนตาราง
การผลิตกับกิจกรรมการผลิต และกระบวนการผลิตขาดแผนตารางการผลิตท่ีเชื่อมโยงในภายในกิจกรรม
ระหวางกระบวนการผลิต ดังนั้นในการปรับปรุงกระบวนการธุรกิจโดยการใหกิจกรรมการวางแผนการผลิต
จัดทําการจัดตารางการผลิตและมีแผนตารางการผลิต สงใหกับกิจกรรมการผลิตทําใหแตละขั้นตอนของการ
ผลิตทราบแผนตารางการผลิตและเกิดการเชื่อมโยงกันของกิจกรรมระหวางกระบวนการผลิต แสดงดังรูปท่ี 
10, 11 
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รูปท่ี 10: ผัง IDEF0 แสดงผังการไหลของกระบวนการธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องประดับทองแทหลังปรับปรุง 

 

NODE: NO.:IDEF0 TITLE: ผลิต

Control Filling ตกแตง QC/ชั่งนํ้าหนัก ขัดเคร่ือง

QC/ช่ังน้ําหนัก ชุบ QC/ช่ังน้ําหนัก

ใบ Voucher +
วัตถุดิบกึ่งสําเร็จรูป

Spare Part
วัตถุดิบกึ่งสําเร็จรูป 
+ Spare Part ตกแตงทํา Size Key Output แตง

Key Input P1

ขัดมือ

QC/ช่ังน้ําหนักฝงControl SettingQC/ชั่งน้ําหนัก

ชิ้นงาน

Key Output P1 Key Input 
เปลี่ยน Workerเพชร/พลอย ช้ินงาน Key Output ฝง

Key Input P2 ชิ้นงาน ช้ินงาน ชิ้นงาน
Key Output P2
Key FIN
Key 000

VAX PC
พนักงาน

วิธีการจายงาน

เครื่องมือแตง
พนักงาน

วิธีการแตง

VAX
เครื่องช่ัง พนักงาน

วิธีการ QC

VAX
เครื่องขัด

วิธีและเวลาในการขัด

VAX
เครื่องชั่งพนักงาน

วิธีการ QC

VAX PC พนักงาน

วิธีการจายงาน วิธีการฝง

เครื่องมือฝง
พนักงาน

VAX เครื่องช่ัง พนักงาน

วิธีการ QC

VAX
อุปกรณขัดมือ

วิธีและเวลาในการขัด

เครื่องชั่ง
พนักงาน

วิธีการ QC วิธี/เวลาการชุบ

อุปกรณชุบ
พนักงาน VAX เครื่องช่ัง พนักงาน

วิธีการ key outputวิธีการ QC

ใบสั่งผลิต ติดตามงาน

ใบสั่งผลิต ติดตามงาน

แผนการผลิตชุบแผนการผลิตขัดมือ

แผนการผลิตฝง

แผนการผลิตตกแตง

 
รูปท่ี 11: ผัง IDEF0 แสดงผังการไหลของกระบวนการผลิตหลังปรับปรุง 

จัดตารางการผลิตและ
แผนการผลิต 
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 6.2 ปรับปรุงกระบวนการธุรกิจโดยการจัดตารางการผลิต 
 6.2.1 ขั้นตอนการจัดตารางการผลิต  การจัดการตารางการผลิตซึ่งมีความซับซอนของขั้นตอนการ
ผลิตรวมถึงผลิตภัณฑมีความหลากหลายสงผลในการจัดตารางการผลิต งานวิจัยนี้ไดเสนอแนวทางในการจัด
ตารางการผลิตโดยดําเนินงานเปน 2 ขั้นตอนหลัก คือ 

ขั้นตอนที่ 1 การแบงกลุมงาน (Allocation) จัดรายการผลิตภัณฑท่ีเริ่มทําการผลิตโดยใชเกณฑ 
Earliest Due Dates (EDD) การจัดงานเขาสูตารางการผลิตโดยขั้นตอนของ EDD คือ จัดลําดับงาน n งาน 
โดยเรียงลําดับดวยวันกําหนดสงของแตละแผนก 

ขั้นตอนที่ 2 การจัดลําดับงาน (Sequencing) งานวิจัยนี้ไดใชการคนหาคําตอบโดบวิธีเชิงพันธุกรรม 
(Genetic Algorithms) ในการจัดลําดับงานโดจุดประสงคของการจัดลําดับงานคือ ลดเวลาการไหลของงานใน
ระบบมีคานอยท่ีสุด จากขั้นตอนการแบงกลุมงานทําใหไดตารางการผลิตท่ีเปนจํานวนประชากรเร่ิมตนของ
การคนหาคําตอบโดยวิธีเชิงพันธุกรรม จากนั้นทําการสุมเลือกจํานวนประชากร (Random Initial Population) 
ตามจํานวนรุนที่กําหนดและนําโครโมโซมทําการ Crossover และ Mutation เพ่ือสรางจํานวนประชากรรุนใหม 
จากนั้นทําการประเมินคาฟตเนส (Evaluation of fitness) ของโครโมโซมและคัดเลือกโครโมโซมดีไวสําหรับ
ประชากรรุนถัด จะทําการทําซํ้าจนกระท่ังครบจํานวนรุนของประชากรที่ตองการหรือจนกระทั่งคา Fitness ท่ี
นอยท่ีสุดของแตละรุนของประชากรมีการเปล่ียนแปลงนอยมาก โครโมโซมที่มีคา Fitness นอยท่ีสุดคือ
คําตอบท่ีตองการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 12: แสดงขั้นตอนการวางแผนจัดตารางการผลิต 
 

การคนหาคําตอบดวยวิธีเชิงพันธุกรรมท่ีนํามามาชวยในการจัดลําดับงาน โดยเริ่มจากการปอนขอมูล
จํานวนรุนของประชากร (Generation) และกลุมประชากรท่ีสนใจ (Pop size) ความนาจะเปนของการสืบพันธุ 

ข้ันตอนปอนขอมูลเขา 

เร่ิมตน 

ข้ันตอนจัดตารางการผลิต 
โดยวิธีเชิงพันธุกรรม 

แสดงคําตอบของการจัด
ตารางการผลิต 

จบการทํางาน 

ข้ันตอนการแบงกลุมงาน 

1. จํานวนชิ้นงานงาน 
2. เวลาในการผลิตของชิ้นงานในแตละชางฝมือ 

1. จัดเรียงงานตามกําหนดสงของแผนก 
2. ความตองการ (Demand) ของการผลิตสินคา 

1. เร่ิมเขาสูการคนหาวิธีเชิงพันธุกรรม 
2. คํานวณคําตอบตั้งตน (Fitness) 
3. ครอสโอเวอร และ มิวเตชั่น 
4. หยุดการคนหาและแสดงผลที่ดีที่สุด 

ประกอบดวยขั้นตอน 
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 (Crossover) และความนาจะเปนกลายพันธุ (Mutation) จากน้ันนําขอมูลตางๆมาสรางคําตอบเบื้องตนแบบ
สุมจํานวนกลุมประชากรท่ีสนใจ โดยผานกระบวนการใสรหัสคําตอบ (Representation) และสรางประชากร
หรือโครโมโซมเบื้องตน (Initial Population) นําคาเหลาน้ันมาคํานวณหาคา Fitness ของโครโมโซมเบื้องตน
ทุกตัว โดยคา Fitness เปนคาเวลานําการไหลในกระบวนการนอยท่ีสุด (Minimize Flow time) จากนั้น
คํานวณคําตอบท่ีดีท่ีสุดจากโครโมโซมรุนแรกและเก็บคาท่ีดีท่ีสุดไว Elite Preserve Solution นําประชากร
ผานกระบวนการครอสโอเวอรหรือสืบพันธุ (Crossover) คํานวณหาคําตอบที่ดีท่ีสุดจากการครอสโอเวอรแลว
นําคามาเปรียบเทียบกับ Elite Preserve Solution ถาคําตอบที่ไดจากการครอสโอเวอรดีกวาก็จะเก็บคําตอบ
นั้นแทน จากนั้นผานกระบวนการมิวเตชั่นหรือการกลายพันธุ (Mutation) คํานวณหาคําตอบที่ดีท่ีสุดจากการ
มิวเตชั่นมาเปรียบเทียบกับ Elite Preserve Solution ถาคําตอบที่ไดจากการมิวเตชั่นดีกวาจะเก็บคําตอบนั้น
ไวแทนแตถาคําตอบท่ีเก็บไวมีคําตอบทีดีกวาก็จะทําลายประชากรรุนนั้นท้ิง ทําซ้ําจนกระทั่งครบจํานวนรุน
ของประชากรที่ตองการหรือจนกระท่ังคา Fitness ท่ีนอยท่ีสุดของแตละรุนของประชากรมีการเปล่ียนแปลง
นอยมาก จากนั้นนําคา Elite Preserve Solution มาเปนคําตอบ 

6.2.2 เง่ือนไขในการจัดตารางการผลิต 
1. แผนกตกแตงตัวเรือนมีลักษณะการทํางานเสมือนเครื่องจักรขนานท่ีเหมือนกันแตอัตราการผลิต

ตางกัน (Uniform Parallel Machine) ประกอบดวยชางฝมือ 12 คน 
2. แผนกฝงอัญมณีมีลักษณะการทํางานเสมือนเครื่องจักรขนานที่เหมือนกันแตอัตราการผลิตตางกัน 

(Uniform Parallel Machine) ประกอบดวยชางฝมือ 17 คน 
6.2.3 ทดสอบปจจัยในการจัดตารางการผลิต  ขั้นตอนการจัดตารางการผลิตดวยวิธิเชิงพันธุกรรม มี

ปจจัยท่ีสงผลถึงประสิทธิภาพของการจัดตารางการผลิต 3 ปจจัยไดแก จํานวนประชากรเริ่มตน (Population 
size: Pop size) ความนาจะเปนในการครอสโอเวอร (Probability of Crossover: Pc) และความนาจะเปนใน
การมิวเตชั่น (Probability of Mutation: Pm) กอนนําวิธีเชิงพันธุกรรมไปใชในการจัดตารางการผลิต ทําการ
ทดสอบคาปจจัยท่ีเหมาะในการจัดตารางการผลิตดังนี้ 

1. จํานวนประชากรเริ่มตน ไดแก 250 และ 500 ประชากร [10], [13] 
2. ความนาจะเปนในการครอสโอเวอร ไดแก 0.8 กับ 0.95 [6], [7], [9] 
3. ความนาจะเปนในการมิวเตชั่น ไดแก 0.1 และ 0.2 [6], [7], [9], [11] 
โดยใชจํานวนงาน 107 รายการตัวอยางในการทดสอบแสดงผลการทดสอบดังรูปท่ี 13 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

รูปท่ี 13: แสดงผลกระทบรวมของปจจัย Pc, Pm และ Pop size 
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จากการวิเคราะหขอมูลแสดงใหเห็นวาปจจัยท่ีสงผลกระทบกับคาตอบสนอง (Flow time) คือ

ผลกระทบรวมของปจจัยความนาจะเปนในการครอสโอเวอร (Probability of Crossover: Pc) ความนาจะเปน
ในการมิวเตชั่น (Probability of Mutation: Pm) และจํานวนประชากร (Population size) สงผลกระทบรวม
อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต ดังนั้นทําการทดสอบปจจัยท่ีเหมาะสม (Response 
Optimization) ไดปจจัยในการจัดตารางการผลิตโดยใชวิธีเชิงพันธุกรรมดังนี้ ประชากรเริ่มตน 500 ประชากร 
ความนาจะเปน Crossover เทากับ 0.8 และความนาจะเปน Mutation เทากับ 0.01 

6.2.4 ผลการจัดตารางการผลิต  จากการจัดตารางการผลิตดวยวิธีการแกไขปญหาแบบหลาย
ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการจัดลําดับงาน และขั้นตอนการจายงานดวยวิธีเชิงพันธุกรรม สามารถลดเวลานําใน
การไหลของกระบวนการผลิตลงไดรวม 2,160 นาที หรือคิดเปน 27.7 เปอรเซ็นตของเวลานําในการไหลของ
กระบวนการผลิตท้ังหมดนั่นคือ 9 วัน โดยลดเวลานําในการไหลที่แผนกตกแตงตัวเรือนลงได 576 นาที หรือ
คิดเปน 40 เปอรเซ็นตของเวลานําในการไหลที่แผนกตกแตงตัวเรือนท้ังหมดนั่นคือ 3 วัน และลดเวลานําใน
การไหลท่ีแผนกฝงอัญมณีลงได 651 นาที หรือคิดเปน 33.91 เปอรเซ็นตของเวลานําในการไหลที่แผนกฝง
อัญมณีท้ังหมดนั่นคือ 4 วัน และเวลานําในการไหลที่แผนกขัดตัวเรือน 2 วัน 

 
 
 
 

รูปท่ี 14: แสดงเวลานําของกระบวนการธุรกิจกอนการปรับปรุง 
 

 
 
   

รูปท่ี 15: แสดงเวลานําของกระบวนการธุรกิจหลังการปรับปรุง 
 
7. สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษากระบวนการธุรกิจของอุตสาหกรรมเครื่องประดับทองแทโดยนําหลักการการตอบสนอง
ของลูกคาไดอยางรวดเร็วในดานการผลิต (Quick Response Manufacturing: QRM) มาประยุกตใชโดย
วิเคราะหเวลาสวนสํานักงาน การผลิตและโลจิสติกสสงมอบ พบวาเวลาสวนการผลิตเครื่องประดับทองแทมี
เวลานํายาวสุดคือ 9 วัน หรือคิดเปน 64.29 เปอรเซ็นตของเวลานําท้ังระบบ จึงทําการศึกษากระบวนการธุรกิจ 
(Business Process) โดยการประยุกต IDEF0 ในกระบวนการผลิต และพบวาปญหาหลักท่ีเวลานําใน
กระบวนการผลิตยาวเกิดงานรอคอยในระบบสูงและขาดความเชื่อมโยงของขอมูลแผนงานในการผลิตระหวาง
กระบวนการทําใหเวลานําการไหลของงานในกระบวนการยาว (Flow time) จากนั้นทําการปรับปรุง
กระบวนการธุรกิจ (Business Process Improvement) เพ่ือลดเวลานําในกระบวนการผลิตโดยการเชื่อมโยง
ขอมูลแผนผลิตแตละขั้นตอนในสวนการผลิต โดยการจัดตารางการผลิตดวยวิธีแกปญหาแบบหลายข้ันตอน 
ขั้นตอนแรกจัดลําดับงานใชกฎการจายงาน (Dispatching Rule) และขั้นตอนตอมาเปนการมอบหมายงานโดย
วิธีเชิงพันธุกรรม (Genetic Algorithms) ซึ่งสามารถลดเวลานําในกระบวนการผลิตเหลือเพียง 6.5 วัน หรือคิด

สํานักงาน สงมอบ การผลิต 

3 วัน 9 วัน 2 วัน 

สํานักงาน สงมอบ การผลิต 

3 วัน 6.5 วัน 2 วัน 
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 เปน 27.7 เปอรเซ็นตของกระบวนการผลิต และสงผลใหเวลานําในกระบวนการธุรกิจท้ังระบบลดจาก 14 วัน 
เหลือเพียง 11.5 วัน ทําใหการตอบสนองของลูกคาไดอยางรวดเร็วขึ้นและเพ่ิมศักยภาพในการแขงขัน 
 
 กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยนี้ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ใน
โครงการวิจัย “การบริหารจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานตนแบบในอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ” 
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