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บทคัดยอ 
 การดําเนินธุรกิจในปจจุบัน การตอบสนองความตองการของลูกคาเปนส่ิงท่ีสําคัญอยางย่ิงในการ
ตัดสินใจทางธุรกิจ โดยเฉพาะในกลุมอุตสาหกรรมการผลิต ท่ีตองผลิตสินคาในทันกับความตองการของลูกคา 
ซึ่งจากการวิเคราะหกระบวนการทางธุรกิจของโรงงานผลิตบรรจุภัณฑโลหะในปจจุบันพบวา แผนการผลิตท่ี
ฝายวางแผนการผลิตไดจัดทําขึ้นนั้น คลาดเคล่ือนกับสภาพความเปนจริง เนื่องจากไมมีการรับรายงานการ
ผลิตประจําวันมาจากฝายผลิต และแผนการผลิตก็เปนแผนที่จัดทําขึ้นเปนรายสัปดาห ซึ่งเมื่อมีเหตุการณ
จําเปนที่ตองมีการปรับแผน ฝายวางแผนจึงไมสามารถปรับแผนไดอยางทันทวงที โดยจะปรับแผนการผลิต
และวางแผนการผลิตเปนรายสัปดาหไปพรอม ๆ กัน  
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา วิเคราะห ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับการวาง
แผนการผลิต ในอุตสาหกรรมการผลิตบรรจุภัณฑโลหะ ซึ่งระบบสารสนเทศสําหรับการวางแผนการผลิตท่ี
นําเสนอนี้ เปนการเลียนแบบแนวความคิดในการวางแผนการผลิตของผูวางแผนการผลิตในปจจุบัน โดย
ขั้นตอนการคํานวณแผนการผลิตเริ่มตนจากการจัดลําดับความสําคัญของใบส่ังผลิต โดยใชเกณฑนกําหนดสง
สินคาเร็วท่ีสุด ลําดับความสําคัญของลูกคา และพิจารณาผลิตสินคาในสายการผลิตเดิมกอน ตามลําดับ โดย
เปนการวางแผนการผลิตในแตละสายการผลิตวาจะผลิตสินคาตัวใด ตองเริ่มทําและส้ินสุดในเวลาใด ซึ่งเมื่อได
การวางแผนการผลิตออกมาแลว หากมีเหตุการณจําเปนที่ตองมีการปรับแผน เชน มีงานใหมเขามาของลูกคา
ท่ีมีความสําคัญกวา ก็จะสามารถทําการปรับแผนการผลิตรายวันได ซึ่งไมทําใหงานอ่ืน ๆ เกิดความลาชา 
ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมุงพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับการวางแผนการผลิต ท่ีสามารถปรับแผนการผลิตใหมได 
โดยใชภาษา Visual Basic.NET ภายใตเครื่องมือในการพัฒนาระบบคือ Microsoft Visual Studio.NET 2005 
ใชระบบการจัดการฐานขอมูลของ Microsoft SQL Sever 2005 ในการจัดการฐานขอมูล และใชโปรแกรม 
Crystal Report เปนเคร่ืองมือในการสรางรายงานสําหรับระบบ ซึ่งระบบสารสนเทศสําหรับการวางแผนการ
ผลิตท่ีไดนี้ จะชวยลดขั้นตอนและเวลาที่ใชในการวางแผนการผลิตลงได ซึ่งกระบวนการวางแผนการผลิต
แบบเดิมต้ังแตขั้นตอนการคนหาขอมูลสินคา, เครื่องจักร, กําลังการผลิต และข้ันตอนการคํานวณเวลาที่ใชใน
การผลิต จนกระท่ังสงแผนการผลิตใหฝายตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของนั้น ใชเวลาท้ังส้ิน 2.30 ชั่วโมงตองาน 8 งาน คิด
เปน 22.5 นาทีตองาน 1 งาน สวนการวางแผนการผลิตโดยโปรแกรมใชเวลา 1 ชั่วโมงตองาน 8 งาน คิดเปน 
7.5 นาทีตองาน 1 งาน สรุปไดวาการวางแผนการผลิตโดยโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นสามารถลดเวลาในการจัด
ตารางการผลิตได 33.34 % 
 

97



การประชุมเชิงวิชาการประจําปดานการจัดการโซอุปทานและโลจิสติกส ครั้งท่ี 8 
 

 คําสําคัญ:  การวางแผนการผลิต; ลําดับการผลิต; การจัดการระบบสารสนเทศ 

Production Planning; Production Scheduling; Management Information Systems 
 
1. บทนํา 
 ในกระบวนการผลิตของโรงงานนั้นจําเปนตองมีการวางแผนการผลิต เพ่ือกําหนดงานใหแตละ
หนวยงานทํางานสอดคลองกัน การใชเวลาการผลิตใหเหมาะสมอันเกิดจากการวางแผนการผลิตท่ีดี ก็เปนอีก
วิธีหนึ่งในการลดตนทุน ทําใหอุตสาหกรรมเพิ่มความสามารถในการแขงขันทางการตลาด เพ่ือตอบสนอความ
ตองการของลูกคา จากกรณีศึกษา โรงงานผลิตบรรจุภัณฑโลหะนั้น เปาหมายของการดําเนินงานคือ การผลิต
สินคาใหทันกําหนดสงสินคา โดยมีคุณภาพตรงตามที่ลูกคากําหนด ซึ่งการท่ีจะทําใหการดําเนินงานบรรลุ
เปาหมายหลักของโรงงานไดนั้น คือ การวางแผนการผลิตและจัดตารางการผลิตอยางมีประสิทธิภาพ ใน
สถานการณปจจุบัน ความตองการของลูกคาและความหลากหลายของสินคามเีพ่ิมมากขึ้น การวางแผนในการ
ผลิตสินคาในขั้นตอนตาง ๆ จึงมีความยุงยากซับซอน สงผลใหผูวางแผนการผลิตไมสามารถจัดทําตารางการ
ผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพ  อีกท้ังทางโรงงานยังขาดการรวบรวมขอมูลท่ีจําเปนในการจัดลําดับการผลิต 
ขอมูลบางสวนไมไดมีการบันทึกไวเปนลายลักษณอักษร สงผลใหการผลิตจริงอาจมีความผิดพลาดได อีกท้ัง
การวางแผนการผลิตของโรงงานจะมีการวางแผนการผลิตเปนรายสัปดาห เมื่อมีงานใหมท่ีมีความสําคัญ
เรงดวนเขามา ฝายวางแผนการผลิตจะไมสามารถแทรกงานใหเกิดความเหมาะสมได ในสวนงานของฝายผลิต
สินคา จะมีรายงานการผลิตเปนรายวันมาที่ฝายวางแผนการผลิต แตเนื่องจากการวางแผนการผลิตและการ
ปรับแผนการผลิตมีความยุงยาก ฝายวางแผนจึงนําขอมูลท่ีไดรับ มาทําการปรับแผนเปนรายสัปดาห สงผลให
ฝายวางแผนทราบสถานการณการผลิตในแตละแผนกชาเกินไป หรือเมื่อปรับแผนการผลิตใหมแลวจะทําให
งานอ่ืน ๆ เกิดความลาชาออกไปได 
 งานวิจัยนี้จึงมุงเนนการศึกษา วิเคราะห ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับการจัดตาราง
การผลิต และทําการเชื่อมโยงขอมูลกันระหวางฝายผลิตและฝายวางแผนการผลิต ใหฝายวางแผนการผลิต
สามารถรับขอมูลการผลิต เพ่ือทําการปรับแผนการผลิตไดสอดคลองกับสถานการณการผลิตในปจจุบัน ซึ่ง
สารสนเทศท่ีไดนั้น จะอํานวยความสะดวกในการวางแผนการผลิต ชวยลดเวลาในการจัดตารางการผลิตและ
การปรับแผนการผลิต ทําใหสามารถจัดทําแผนการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพและลดปริมาณการสงสินคาลาชาได 
 
2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 ในสวนงานนี้จะนําเสนอทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับงานวิจัยนี้ ไดแก การวางแผนการผลิต การ
จัดตารางการผลิตหลัก เทคนิคการการจัดลําดับการผลิตแบบ Simple Approach และนําเสนองานวิจัยท่ี
เกี่ยวของ 

2.1. การวางแผนการผลิต 
เปนขั้นตอนการวางแผนเพื่อใหไดผลผลิตตามที่ตองการในเวลาที่กําหนด โดยมีการใชทรัพยากรอยาง

มีประสิทธิภาพมากที่สุด การวางแผนการผลิตจําแนกประเภทของการวางแผนตามระยะเวลา (Planning 
Time Frames) สามารถแบงออกไดเปน 3 ระดับ ไดแก  
 2.1.1. การวางแผนระยะยาว (Long range Planning) เปนการวางแผนในระดับกลยุทธโดยมีเปาหมาย
เพ่ือเชื่อมโยงการบริหารและการปฏิบัติการภายในองคกรเขากับสภาวะแวดลอมปกติ การวางแผนระยะยาว 
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 จะคํานึงถึงอนาคตขางหนาไมต่ํากวา 5 ปขึ้นไป ไดแก การวางแผนกําลังการผลิต (Capacity Planning) 
แผนการเลือกท่ีตั้งทําเลโรงงาน การวางผลิตภัณฑ เปนตน 
 2.1.2. การวางแผนระยะปานกลาง (Intermediate Range Planning) การวางแผนระยะปานกลาง จะ
ครอบคลุมเวลาในการดําเนินงานตามแผนตั้งแต 1 ป ถึง 5 ป แผนระยะปานกลางจึงทําหนาท่ีเปนส่ือกลาง
ประสานระหวางแผนระยะยาวกับแผนระยะส้ัน เพ่ือใหการปฏิบัติงานภายในองคกรเปนไปตามยุทธวิธี และ
เปาหมายยุทธวิธีท่ีวางไว  
 2.1.3. การวางแผนระยะส้ัน (Short range Planning) เปนการวางแผนเพื่อใหครอบคลุมและเปนไป
ตามเปาหมายปฏิบัติการหรือแผนปฏิบัติการท่ีวางไวโดยปกติ แผนระยะส้ันจะตองสอดคลองและเปนไปใน
ทิศทางเดียวกันกับแผนระยะยาว แผนระยะส้ันจะชวยใหการบริหารการปฏิบัติงานประจําวันเปนไปดวยความ
ราบรื่นเรียบรอย เชน การวางแผนจัดลําดับการผลิต การควบคุมคุณภาพ เปนตน 

2.2. การจัดตารางการผลิตหลัก 
 ตารางการผลิตหลักจะแสดงถึงชนิดและจํานวนของผลผลิต หร่ือผลิตภัณฑท่ีจะตองจัดหามาในแตละ
ชวงเวลาในอนาคต หรือเปนการแปลความหมายจากการผลิตวา จะตองผลิตผลิตภัณฑชนิดใด ผลิตเมื่อใด
และจะเสร็จเมื่อไร นอกจากนั้นยังอาจบอกรายละเอียดของวัสดุท่ีตองการใชและขอมูลเกี่ยวกับการวางแผน
กําลังการผลิตเพ่ือใหเกิดความสมดุลระหวางความตองการและทรัพยากรท่ีมีอยู ซึ่งหนาท่ีของตารางการผลิต
หลักแสดงไดดังรูปท่ี 1 
 

 
 

รูปท่ี 1: หนาท่ีของตารางการผลิตหลัก 
  
 การจัดตารางการผลิตหลัก จะตองทําใหเกิดความสมดุลระหวางความตองการผลิตภัณฑกับความ 
สามารถของเคร่ืองจักรและแรงงาน ถาความสามารถดังกลาวมีไมเพียงพอก็จําเปนตองทบทวนตารางการผลิต
หลักใหม 

2.3. เทคนิคการการจัดลําดับการผลิตแบบ Simple Approach 
 Simple Approach เปนเทคนิคการจัดลําดับการผลิตท่ีเหมาะสมกับงานท่ีมีลักษณะไมซับซอน ไดแก 
 2.3.1. EDD (Earliest Due Date) เลือกงานซึ่งมีกําหนดสงงานเร็วสุดกอน แตถามีงานกําหนดสงเร็วสุด
วันเดียวกันมากกวา 1 งาน ใหนํางานกําหนดสงงานวันเดียวกันนั้นมา จัดเรียงตามเวลาที่มีการปฏิบัติงานส้ัน
สุด 
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  2.3.2. SPT (Shortest Processing Time) เลือกการทํางานท่ีมีเวลาปฏิบัติงานส้ันสุดกอน แตถามีงาน
ใดท่ีมีเวลาปฏิบัติงานนอยท่ีสุดเทากัน ใหนํางานท่ีเวลาปฏิบัติงานเทากันนั้น มาจัดเรียงตามวันกําหนดสงเร็ว 
สุดกอน 
 2.3.3. LPT (Longest Processing Time) เลือกการทํางานท่ีมีเวลาปฏิบัติงานมากที่สุดกอนแตถามีงาน
ใดท่ีมีเวลาปฏิบัติงานมากท่ีสุดเทากัน ใหนํางานท่ีเวลาปฏิบัติงานเทากันนั้น มาจัดเรียงตามวันกําหนดสงเร็ว 
สุดกอน 
 2.3.4. FCFS (First Come First Served) โดยการเลือกงานที่เขามากอนทํากอนแตถามีงานใดที่  
เขามาวันเดียวกัน ใหนํางานท่ีเขามาวันเดียวกันนั้น มาจัดเรียงตามวันกําหนดสงเร็วสุดกอน 
 2.3.5. LCFS (Last Come First Served) โดยการเลือกงานที่เขามาหลังสุดทํากอน 
  ในกรณีท่ีงานมีความซับซอนมากขึ้น อาจใชเทคนิคการจัดลําดับแบบผสมผสาน (Combination 
Approach) ซึ่งเปนการใชกฎความสําคัญกําหนดการผลิตทุก ๆ แบบท่ีเปนไปได  
2.4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 โฉมฉาย วัฒนพงศ (2548) ไดออกแบบโปรแกรมชวยตัดสินใจสําหรับการจัดตารางการผลิต เพ่ือชวย
ในการตัดสินใจเบ้ืองตนวาควรรับหรือปฏิเสธงานใหมท่ีเขามา เดิมนั้น การดําเนินงานจะไมพิจารณาถึงเวลา 
(Due Date) เขามาเกี่ยวของ การดําเนินการผลิตจะเปนแบบเขามากอนผลิตกอน (First Come First Served)
ตามลําดับไปเรื่อย ๆ ทําใหเกิดการแทรกตาราง สงผลใหเกิดงานคางในกระบวนการ  เมื่อนําเทคโนโลยี
สารสนเทศชวยตัดสินใจสําหรับการจัดตารางการผลิตมาใชนั้น ระบบจะสามารถพิจารณาเรื่องของการกําหนด
วันท่ีลูกคาตองการสินคา กรณีท่ีมีการรับงานเขามาแบบ First Come First Served และการพิจารณาเรื่องของ
การแทรกงาน ซึ่งโปรแกรมไดถูกพัฒนาใหเหมาะกับการผลิตแบบจัดกลุมของการผลิต คือ มีการจัดกลุมของ
การผลิตไว โดยในแตละกลุมจะถูกมองวาเปนกระบวนการ และในแตละกระบวนการภายในก็สามารถท่ีจะ
ประกอบไปดวยเครื่องจักรหลายเครื่อง จากการพัฒนาโปรแกรมนั้น พบวาสามารถชวยใหการดําเนินงาน
เปนไปดวยความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น และยังพบวาสามารถจัดสรรการทํางานใหแกเครื่องจักรไดเปน
อยางดี นอกจากนี้ ยังสามารถคาดเดาแนวโนมของการดําเนินงานไดอีกดวย วาเมื่อไหรจะสามารถรับงานเพ่ิม
ได หรือไมสามารถรับงานเพิ่มไดอีกแลว เปนตน 
 สกาวรัตน ดุลพินิจ (2545) ไดมุงเนนพัฒนาซอฟแวรท่ีสามารถจัดตารางการผลิตใหม (Rescheduling) 
ในระบบการผลิตแบบไหลที่มีความยืดหยุน เพ่ือลดรอบเวลาเฉล่ียของงานใหนอยท่ีสุด (Minimize Mean Flow 
Time) และลดคาวามลาชาเฉล่ียใหนอยท่ีสุด (Minimize Mean Tardiness) เมื่อมีเหตุการณใดเหตุการหนึ่ง
จาก 4 เหตุการณตอไปนี้ (1) ลูกคาเพ่ิมงานใหมในเวลาการผลิตเดียวกับแผนการผลิตเดิม (2) ลูกคายกเลิก
คําส่ังการผลิต (3) ลูกคาเล่ือนวันสงมอบ (4) ผูขายปรับเปล่ียนกําหนดสงวัตถุดิบ เหลานี้ทําใหการดําเนินงาน
ขาดประสิทธิภาพ จากนั้นจะทําการตรวจสอบและประเมินผลการทํางานของอัลกอลิทึมโดยการพัฒนา
โปรแกรมขึ้นมาทดลองใชงาน  
 จากผลการศึกษาดังกลาวขางตน งานวิจัยฉบับนี้ไดนําแนวคิดการจัดตารางการผลิตมาใช โดยสามารถ
จัดตารางการผลิตใหม (Rescheduling) ใหมได โดยพิจารณาเรื่องของการกําหนดวันที่ลูกคาตองการสินคา 
และไดนําแนวคิดการจัดกลุมของการผลิตไวดวยกัน เพ่ือชวยใหมองภาพรวมของการดําเนินงานท่ีงายกวาการ
จัดกระบวนการผลิตแบบดูเครื่องจักรแตละเครื่อง ซึ่งมีความซับซอนและมีรายละเอียดท่ีมากกวา นอกจากนั้น
เทคนิคการการจัดลําดับการผลิตแบบ Simple Approach ท่ีงานวิจัยฉบับนี้เลือกใชนั้น คือ เทคนิค EDD 
(Earliest Due Date) และเทคนิค LPT (Longest Processing Time)  
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3. ระบบสารสนเทศการจัดตารางการผลติ 

ขอบเขตในการวิจัยนี้เปนการออกแบบระบบสารสนเทศสําหรับการจัดตารางการผลิต โดยการจํากัด
การศึกษาเฉพาะการวางแผนการผลิตในสภาวะปกติคือ ไมกลาวถึงความไมแนนอน เชน การเสียของ
เครื่องจักร เปนตน โดยขั้นตอนการทํางานมีดังนี้ 

3.1. รวบรวมขอมูลของโรงงานตัวอยาง  
เปนการศึกษาขั้นตอนการทํางานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการจัดตารางการผลิต ดังนี้ 

 3.1.1. ศึกษาภาพรวมของกระบวนการทางธุรกิจโรงงานตัวอยาง 
 กรณีศึกษาเปนโรงงานซึ่งผลิตสินคาท่ีเกี่ยวกับการพิมพ ขึ้นรูปโลหะและผลิตกระปอง ผลิตภัณฑของ
โรงงาน นั้นมีความหลากหลายมาก เชนตลับลูกอม, กลองดินสอเหล็ก, กระปองทรงกลมแบน, กลองเหล็กรูป
ส่ีเหล่ียม เปนตน ซึ่งการจัดทําแผนภาพกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process Mapping) โดยใช
เครื่องมือท่ีชื่อวา IDEF0 (Integration Definition for Function Modeling) เพ่ือแสดงถึงการไหลและการ
เชื่อมโยงของขอมูลและวัตถุดิบภายในองคกร โดยแผนภาพกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process 
Mapping) ของกรณีศึกษาโดยใช IDEF0 แสดงไดดังรูปท่ี 2 

 

NODE: NO.: 1A0 TITLE: กระบวนการธุรกิจกลองเหล็ก-ตลับลูกอมกตัญู

A1

รับคําสั่งซื้อ

A4

จัดซ้ือวัตถุดิบ

A6

เก็บรักษาวัตถุดิ
บ

A2

วางแผนการผลิ
ต

A7

รับสินคาเขาคลั
งและจัดสงใหลู

กคา

ขอมูลสินคาคงเห
ลือ

A5

ผลิต
ใบส่ังงาน

แผนการผลิ
ต

วัตถุดิบ(สี,แลคเ
กอร)วัตถุดิบ(เห

ล็ก)

สินคา

สินคา ลูกคา

ขอมูลวัตถุดิบคงเหลื
อ

(เหล็ก,สี,แลคเกอร,
กลอง)ใบเสนอขายเหล็ก
(size)

ฝายขา
ย

โทรศั
พท

จํานวนสินคาใ
นคลัง

สินคาให
ม

ฝายวางแผ
น

ลูกค
า

กําลังการผลิตของเครื่
องจักร

(พิมพสี เคลือบ
และข้ึนรูป)

ฝายผลิตเครื่องจัก
ร

เวลา

กําลังการผลิตของเครื่
องจักร

(พิมพสี เคลือบ
และข้ึนรูป)

คนงา
น

จํานวนเครื่อง
จักร

ใบส่ังงา
น

ฝายคลัง คอมพิวเตอ
ร

เวลาราคาสภาพคลองทางกา
รเงิน

จํานวน

ชนิดของวัตถุ
ดิบ

รหัสสินค
าlocation

คลัง
คลัง

ฝายจัดซื้
อ

ผูบริหาร

Supplier

ใบส่ังซื้อ
วัตถุดิบ(สี,แลคเก

อร)ใบส่ังซื้อ
วัตถุดิบ(เห

ล็ก)

Supplier

ใบสั่งผลิต

A3

จัดเหล็ก

รายงานการจัดเ
หล็ก

ยอดผลิตไดรายสัปดา
ห

เหล็
ก

สี,กลอง,แลคเ
กอร

File 
maker

วัตถุดิบ(เหล็ก,กลอง,สี,แ
ลคเกอร)

ใบส่ังงา
น

แจงกําหน
ดสง

ฝายจัดเหล็
ก

เหล็ก

รูปท่ี 2: แผนภาพ IDEF0 แสดงภาพรวมของกระบวนการทางธุรกิจ 
 
 จากรูปท่ี 2 ภาพรวมของกระบวนการทางธุรกิจเริ่มจากฝายขายทําการโทรศัพทเพ่ือสอบถามลูกคา วา
ตองการสินคาหรือไม จากนั้นจะทําการเปดใบส่ังงานใหฝายวางแผน เพ่ือใหฝายวางแผนมาทําการแตก BOM 
หรือ Bill of Material คือการหาโครงสรางของสินคาหรือสูตรการผลิตวา สินคาแตละชนิดประกอบไปดวย
วัตถุดิบอะไรบางและมีขั้นตอนการผลิตเปนอยางไร จากนั้นจะนําขอมูลท้ังหมดสงใหฝายจัดเหล็กทําการจัดหา

101



การประชุมเชิงวิชาการประจําปดานการจัดการโซอุปทานและโลจิสติกส ครั้งท่ี 8 
 

 เหล็ก ทางฝายวางแผนตองรอรายงานการจัดเหล็กและยอดการผลิตรายสัปดาหจากฝายผลิต เมื่อไดรายงาน
การจัดเหล็กแลวจึงทําการวางแผนการผลิต เมื่อทําการวางแผนแลวจะไดแผนการผลิต จากนั้นจะนําแผนการ
ผลิตและใบส่ังงาน สงใหฝายคลัง, ฝายจัดเหล็ก/จัดสงและฝายผลิต จากนั้นฝายจัดเหล็กจะสงเหล็กใหกับฝาย
ผลิต หากวัตถุดิบขาด หรือไมพอจะใหฝายจัดซื้อส่ังซื้อวัตถุดิบมาใหฝายคลังจัดเก็บ เมื่อฝายผลิตผลิตสินคา
เสร็จก็จะสงเขาคลังและสงใหแกลูกคาตามกําหนด 
 3.1.2. ศึกษากระบวนการผลิตในปจจุบัน 
 กระบวนการผลิตของผลิตภัณฑโลหะแสดงไดดังรูปท่ี 3 
 

 
รูปท่ี 3: แผนภาพ IDEF0 ของขั้นตอนการผลิต 

 
จากรูปท่ี 3 ขั้นตอนการผลิตจะเริ่มจากฝายผลิตรับแผนการผลิตและใบส่ังผลิตมาจากฝายวางแผน 

กระบวนการผลิตจะเริ่มจากการนําแผนเหล็กมาเคลือบพิมพลายของสินคา จากนั้นจะสงใหกับฝายตัดเหล็ก
เพ่ือซอยแผนเหล็ก แลวนําแผนเหล็กท่ีซอยไปทําการขึ้นรูป ในขณะเดียวกันก็จะมีการนําฝามาประกอบเขากับ
ตัวสินคา แลวสงใหฝายคลังสินคาจัดเก็บและนําสงใหลูกคาตอไป  

 
 3.1.3. ศึกษากระบวนการวางแผนการผลิตในปจจุบัน 
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รูปท่ี 4: แสดงขั้นตอนการวางแผนการผลิต 

 จากรูปท่ี 4 ขั้นตอนการวางแผนการผลิตเริ่มตนที่ฝายวางแผนการผลิตรับใบส่ังงานมาจากฝายขาย 
เมื่อไดรับใบส่ังงานมาแลว ฝายวางแผนก็จะทําการแตก BOM หรือ Bill of Material เพ่ือหาโครงสรางของ
สินคาหรือสูตรการผลิต โดยกลับไปดูท่ีขอมูลสินคาวามีรายละเอียดอะไรบาง จากนั้นจะสงขอมูลรายละเอียด 
ตาง ๆ ไปใหกบัฝายจัดเหล็ก และตรวจดูกําลังการผลิต เพ่ือนํามาคํานวณตามสายการผลิตตางๆ ออกมาเปน
แผนการผลิตรายสัปดาหสงใหฝายผลิต โดยจะมีการปรับแผนการผลิตทุกสัปดาห  
 จากการวิเคราะหกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process Mapping) โดยใชเครื่องมือท่ีชื่อวา 
IDEF0 (Integration Definition for Function Modeling) เพ่ือแสดงถึงการไหลและการเชื่อมโยงของขอมูลและ
วัตถุดิบภายในองคกรนั้น พบวาการจัดทําระบบสารสนเทศสําหรับการวางแผนการผลิตนั้น ตองมีขอมูลตาง ๆ 
เพ่ือใชเปนสวนประกอบในการวางแผนการผลิต 
 
 3.2. วิเคราะหขอมูลโปรแกรมการวางแผนการผลิตหลัก 
 การวางแผนการผลิตหลักเปนการนํารายการที่ลูกคาส่ังมาทําการแจกแจงจํานวนผลิตภัณฑท่ีควรจะ
ผลิตในแตละวัน ซึ่งจากการวิเคราะหกระบวนการทางธุรกิจแลวนั้น การวางแผนการผลิตหลักจะประกอบดวย
สวนประกอบดังตอไปนี้ 
 3.2.1. ขอมูลพ้ืนฐานของระบบการวางแผนการผลิตหลักเปนขอมูลท่ีระบบจําเปนตองมี ไดแก รายการ
สินคาและรูปแบบสินคาท้ังหมดท่ีโรงงานทําการผลิต  
 3.2.2. ขอมูลวันหยุดเพ่ือนําไปใชกําหนดวันที่โรงงานจะทําการผลิตสินคา 
 3.2.3. ขอมูลเครื่องจักรหรือสายการผลิต รวมไปถึงกําลังการผลิตของเครื่องจักร 
 3.2.4. ขอมูลรายการสินคาท่ีลูกคาส่ัง ไดแก รายการสินคา จํานวนสินคา วันท่ีตองการสินคา 
 3.2.5. วิธีการในการวางแผนการผลิตหลัก ซึ่งเกณฑท่ีโรงงานไดกําหนดไวคือ  
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   3.2.5.1. EDD (Earliest Due Date) เลือกงานซึ่งมีกําหนดสงงานเร็วสุดกอน แตถามีงาน
กําหนดสงเร็วสุดวันเดียวกันมากกวา 1 งาน ใหนํางานกําหนดสงงานวันเดียวกันนั้นมา จัดเรียงตามเวลาท่ีมี
การปฏิบัติงานส้ันสุด 
  3.2.5.2. LPT (Longest Processing Time) เลือกการทํางานท่ีมีเวลาปฏิบัติงานมากท่ีสุดกอน
แตถามีงานใดท่ีมีเวลาปฏิบัติงานมากที่สุดเทากัน ใหนํางานท่ีเวลาปฏิบัติงานเทากันนั้น มาจัดเรียงตามวัน
กําหนดสงเร็ว สุดกอน 
 3.2.6. กระบวนการจัดตารางการผลิต  
 ขั้นตอนการคํานวณหาจํานวนวันที่จะทําการผลิตสินคาโดยแบงขั้นตอนการผลิตเปน ขั้นตอนการอาบ 
ขั้นตอนการพิมพ และขั้นตอนการขึ้นรูป ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 ขั้นตอนการอาบ 
 ขั้นตอนท่ี 1 รับใบรายงานการจัดเหล็กและตรวจสอบจํานวนเหล็กท่ีใชในการอาบ 
 ขั้นตอนท่ี 2 คํานวณเวลาที่ใชในการอาบตามสมการ 
  = (จํานวนแผนเหล็ก x จํานวนครั้งท่ีอาบ)/ความเร็วการอาบ 
 ขั้นตอนท่ี 3 คํานวณเวลาการปรับแตงเคร่ืองจักรตามสมการ 
  = set up ครั้งละ 20 นาที 
    เปล่ียน Anilox ครั้งละ 10 นาที 
      ลางเครื่อง ครั้งละ 30 นาที + 1 ครั้ง 
 ขั้นตอนท่ี 4 รวมเวลาท่ีใชในการอาบกับเวลาการปรับแตงเคร่ืองจักร 
  
 ขั้นตอนการพิมพ 
 ขั้นตอนท่ี 1 รับใบรายงานการจัดเหล็กและตรวจสอบจํานวนเหล็กท่ีใชในการพิมพ 
 ขั้นตอนท่ี 2 คํานวณเวลาที่ใชในการอาบตามสมการ 
  = (จํานวนแผนเหล็ก x จํานวนครั้งท่ีพิมพ)/ความเร็วการพิมพ 
 ขั้นตอนท่ี 3 คํานวณเวลาการปรับแตงเคร่ืองจักรตามสมการ 
  = set up ครั้งละ 20 นาที 
    เปล่ียนเพลท ครั้งละ 20 นาที 
      ลางเครื่อง ครั้งละ 20 นาที + 1 ครั้ง 
 ขั้นตอนท่ี 4 รวมเวลาท่ีใชในการอาบกับเวลาการปรับแตงเคร่ืองจักร 
 ขั้นตอนการประกอบ 
 คํานวณจํานวนวันที่ใชในการประกอบตามสมการ = จํานวนสินคาท่ีส่ัง/กําลังการผลิตของสินคา 
 ดังนั้น จํานวนวันที่ใชในการผลิตสินคาแตละชนิดจะเทากับผลรวมของขั้นตอนการอาบ ขั้นตอนการ
เคลือบและขั้นตอนการประกอบ 
 
4. สวนประกอบและการทํางานของระบบ 
 ในการออกแบบระบบสารสนเทศสําหรับการจัดตารางการผลิตนั้นมีเง่ือนไขในการดําเนินการคือ 
ตารางการผลิตท่ีไดนั้นสามารถทําการแทรกงานไดเมื่อมีงานใหมท่ีมีความสําคัญเรงดวนเขามา ตารางการ
ผลิตจะตองมีการเชื่อมโยงขอมูลสารสนเทศภายในกันอยางมีประสิทธิภาพ ฝายผลิตจะตองมีการรายงานการ
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 ผลิตโดยผานทางระบบท่ีจัดทําขึ้นได เพ่ือท่ีเมื่อมีงานท่ีไมสามารถปฏิบัติไดตามแผนเกิดขึ้น ฝายวางแผนการ
ผลิตจะไดรับขอมูลและนํามาปรับแผนการผลิตไดอยางทันทวงที 
 ระบบสารสนเทศท่ีไดจะแบงออกเปนสองสวนคือ  
 4.1 ระบบรับคําส่ังซื้อ 
 ในสวนงานรับคําส่ังซื้อน้ัน ขั้นตอนการทํางานจะเริ่มท่ีฝายวางแผนการผลิตรับใบสั่งผลิตโลหะ , ใบ
ส่ังปรุฟโลหะ, เอกสารแสดงการจัดกลุมสินคา และใบ drawing (กรณีสินคาใหม) มาจากฝายขาย จากนั้นฝาย
วางแผนจะทําการรับคําส่ังซื้อโดยการบันทึกขอมูลลูกคาและสินคาลงในระบบ ดังรูปท่ี 5 
 

 
 

 รูปท่ี 5: แสดงตัวอยางหนาจอการรับคําส่ังซื้อ 
 จากนั้นระบบจะแสดงใบสั่งงานกระปอง ใหกับแผนกคลังสินคา แผนกจัดเหล็กและฝายผลิต ซึ่งหนาจอ
ใบส่ังงานสามารถแสดงไดดังภาพท่ี 6 
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 รูปท่ี 6: แสดงตัวอยางหนาจอพิมพใบส่ังงาน 
 

 จากนั้นฝายจัดเหล็กจะสงใบรายงานการจัดเหล็กเขาพิมพใหฝายวางแผนการผลิต และฝายคลังสินคา
จะรายงานปริมาณสินคาในคลังเพ่ือใชเปนขอมูลในการวางแผนการผลิตตอไป 
 4.2 ระบบการวางแผนการผลิต 
 ในสวนระบบงานวางแผนการผลิต ผูวางแผนการผลิตจะตองเลือกใบส่ังผลิตท่ีตองการนํามาจัดตาราง
การผลิตจากระบบ จากนั้นระบบจะคํานวณจํานวนวันที่ตองใชในการผลิตของใบส่ังงานแตละใบ แสดงตัวอยาง
หนาจอไดดังรูปท่ี 7 
 

 
 

รูปท่ี 7: แสดงตัวอยางหนาจอวางแผนการผลิต 
  

หนาจอการวางแผนการผลิตจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการผลิตของงานที่เลือก วาเปนงานชนิดใด 
เวลาท่ีใชในแตละขั้นตอนเปนเทาไร วันท่ีกําหนดสงสินคาในลูกคา และสายการผลิตวาสินคาแตละชนิดผลิตท่ี
สายใด ในแตละวันฝายผลิตจะรายงานสถานะการผลิตสินคา เมื่อมีงานใดท่ีไมสามารถผลิตไดตามแผนการ
ผลิตได ในวันถัดไปฝายวางแผนการผลิตจะสามารถปรับแผนการผลิตสินคาท่ีไดวางแผนใหมได และเมื่อมี
งานใหมท่ีมีความสําคัญเรงดวนเขามา แผนก็จะถูกปรับใหมไดเชนกัน 
 
5. การทดลองและบทวิเคราะหในการใชระบบ 
 ระบบสารสนเทศสําหรับการวางแผนการผลิตมีการใชภาษา Visual Basic.NET เครื่องมือท่ีใชในการ
พัฒนาระบบคือ Microsoft Visual Studio.NET 2005 ใชระบบการจัดการฐานขอมูลของ Microsoft SQL 
Sever 2005 ในการจัดการฐานขอมูล และใชโปรแกรม Crystal Report เปนเคร่ืองมือในการสรางรายงาน ซึ่ง
ระบบมีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้  
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 5.1 ในกรณีท่ีเปนลูกคารายใหม ฝายวางแผนการผลิตจะตองคียขอมูลลูกคาและขอมูลสินคา ท่ีลูกคา
ส่ังลงระบบ แตถาเปนลูกคารายเการะบบจะจัดเก็บขอมูลสินคาและขอมูลลูกคาเอาไว เพ่ือดึงขอมูลมาใชสราง
ใบส่ังงานไดทันที  

5.2 ใบส่ังงานท่ีถูกสรางขึ้นมานั้น ฝายตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของท้ังฝายจัดเหล็ก ฝายผลิตจะเรียกใชขอมูล
ผานทางระบบไดทันที  

5.3 เมื่อฝายวางแผนไดรับขอมูลท่ีจําเปนตองใชในการวางแผนการผลิตครบถวนแลว ฝายวาง
แผนการผลิตจะทําการวางแผนการผลิตผานทางระบบ 

5.4 เมื่อมีลูกคาตองการสินคาเรงดวน หรือฝายผลิตผลิตสินคาไมไดตามแผน ฝายวางแผนจะ
สามารถปรับแผนการผลิตไดทันที  

5.5 ระบบวางแผนการผลิตจะสามารถรองรับการดําเนินงานของฝายผลิต ใหฝายผลิตสามารถ
รายงานการผลิต และรายงานสถานะการผลิตได 
 จากการนําระบบไปใชงานจริงพบวา ขั้นตอนการคํานวณเวลาที่ใชในการผลิต จนกระท่ังสงแผนการ
ผลิตใหฝายตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของนั้น ใชเวลาทั้งส้ิน 2.30 ชั่วโมงตองาน 8 งาน คิดเปน 22.5 นาทีตองาน 1 งาน 
สวนการวางแผนการผลิตโดยโปรแกรมใชเวลา 1 ชั่วโมงตองาน 8 งาน คิดเปน 7.5 นาทีตองาน 1 งาน สรุป
ไดวาการวางแผนการผลิตโดยโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นสามารถลดเวลาในการจัดตารางการผลิตได 33.34 % 
สงผลใหฝายวางแผนการผลิตสามารถวางแผนการผลิตไดสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และฝายตาง ๆ 
สามารถติดตอส่ือสารขอมูลกันภายในองคกรไดอยางถูกตอง 
 
6. สรุป 

การจัดทําแผนภาพกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process Mapping) นั้นจะทําใหทราบและ
เขาใจระบบงานตาง ๆ ท่ีมีอยู ณ ปจจุบันในภาพรวม และสามารถบงชี้ถึงวัตถุประสงคของแตละกระบวนการ 
เพ่ือมาทําการวิเคราะหวา แตละกระบวนการมีประสิทธิผลตามวัตถุประสงคหรือไม ถาไม กระบวนการน้ัน ๆ 
เกิดปญหาอะไร และกระบวนการสวนไหนควรมีการปรับปรุงหรือแกไข เพ่ือท่ีจะเพิ่มประสิทธิภาพหรือเพ่ือให
ไดประสิทธิผลมากขึ้น ซึ่งจากการวิเคราะหกระบวนการทางธุรกิจน้ัน พบวาปญหาสวนใหญเกิดขึ้นท่ีระบบการ
วางแผนการผลิต ท่ีไมมีการเก็บขอมูลสินคาและขอมูลการวางแผนการผลิตเอาไว ทําใหการคนหาขอมูลสินคา
เพ่ือทําการวางแผนการผลิตใชเวลานาน อีกท้ังฝายวางแผนยังตองมีการรับขอมูลท่ีมีการเปล่ียนแปลง เชน 
ยอดการผลิตในแตละวัน, จํานวนสินคาในคลัง เปนตน และแสดงขอมูลใหฝายตางๆ ท่ีเกี่ยวของ ไดทราบถึง
แผนปจจุบัน เพ่ือปรับใชไดทันสถานการณ แตในปจจุบัน แผนการผลิตนั้น จะมีการปรับแผนเกิดขึ้นก็ตอเมื่อมี
รายงานปญหามาทุกสัปดาหและปรับเปนสัปดาห ทําใหไมสามารถปรับเปล่ียนแผนไดทันตามสถานการณท่ี
เกิดขึ้นในแตละวัน ดังนั้นจึงมีการจัดทําระบบสารสนเทศสําหรับการวางแผนการผลิตขึ้น เพ่ือแกปญหาการ
วางแผน โดยขอมูลตาง ๆ ท่ีจําเปนตองใชในการวางแผนการผลิตนั้น จะมีการจัดเก็บเปนฐานขอมูลของระบบ 
ทําใหฝายวางแผนการผลิตจะสามารถดึงขอมูลจากฐานขอมูลมาใชในการวางแผนไดทันที อีกท้ังระบบยัง
รองรับกับการส่ือสารภายในระหวางฝายตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของดวย  โดยมีการเชื่อมโยงสารสนเทศในระบบงาน
วางแผนการผลิต ใหฝายวางแผนการผลิตสามารถแสดงขอมูลใหกับฝายตางๆ ท่ีเกี่ยวของ ไดทราบถึงแผน
ปจจุบัน เพ่ือปรับใชไดทันกับสถานการณ ไดอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และสะดวกยิ่งขึ้น สงผลใหสามารถ
เพ่ิมประสิทธิภาพการเชื่อมโยงขอมูลการผลิตในโรงงาน และระบบสารสนเทศสําหรับการวางแผนการผลิตท่ี
ไดนี้ จะชวยลดขั้นตอนและเวลาท่ีใชในการวางแผนการผลิตลงได 
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