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จากการ ึ ก า ิ ธี ใ นการแก้ ปั ญ าการ างแผนการท างานล่ งเ ลาจาก
รรณกรรมที่เกี่ย ข้องพบ ่า มีงาน ิจัยจาน นมากที่มีปัญ าการ างแผนการผลิต
ในลัก ณะคล้ายกับปัญ าของโรงงานกรณี ึก า ผู้ ิจัยได้ทาการ ึก าเพื่อนามา
ิเคราะ ์ในการ าผลลัพธ์ตาม ัตถุประ งค์ของงาน ิ จัย เช่นงาน ิจัยของ [3] ได้
ึก าการ างแผนกาลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของการบริการลูกค้าด้ ย
ิธีแบบละโมบ (Greedy Algorithm) โดยประยุกต์ใช้กา นดการเชิงจาน นเต็ม
(Integer Programming) ในการแก้ปัญ าร่ มกับโปรแกรม Lingo Optimizer
และได้ผลลัพธ์เป็นแผนการจัดกาลังคนที่เ มาะ ม งาน ิจัยของ [4] ึก าการ
ร้างแบบจาลองเชิงคณิต า ตร์ด้ ย ิธีกา นดการเชิงเ ้นผ มจาน นเต็ม เพื่อ
างแผนกาลังคนและลดเ ลาการทางานของพนักงานซ่อมบารุงของ ายการบิน
โดยใช้โปรแกรม Cplex ในการ าคาตอบ งาน ิจัยของ [5] ึก าการ างแผนการ
ผลิตเพื่อช่ ยลดต้นทุนในการผลิตเครื่องกาเนิดไฟฟ้าด้ ยการใช้เทคนิคกา นดการ
เชิงเ ้นผ มจาน นเต็ม โดยการ าผลลัพ ธ์ที่เ มาะ มด้ ยโปรแกรม AMPL
งาน ิจัยของ [6] ได้ ึก าการจัดทาโปรแกรมจัดตารางการทางานล่ งเ ลาของ
พนักงาน โดยมี ัตถุประ งค์เพื่อลดเ ลาและลดค่าใช้จ่ายในการทางานล่ งเ ลา
ด้ ยกา นดการเชิงเ ้นและใช้ Lingo 5.0 ร่ มกับ Visual basic 6.0 ในการ
ประม ลผล ผลจากการนา ลักการดังกล่า มาประยุกต์ใช้ทาใ ้ ามารถลดเ ลาใน
การทางานล่ งเ ลาของพนักงานและค่าใช้จ่ายในการทางานล่ งเ ลาได้
่ นที่เ ลือของงาน ิจัยได้แบ่งออกเป็น ั ข้อดังต่อไปนี้ ั ข้อที่ องกล่า ถึง
การ ึก าปัญ าของโรงงานกรณี ึก า ั ข้อที่ ามกล่า ถึง ิธีการแก้ปัญ าโดย
ใช้แบบจาลองเชิงคณิต า ตร์ ั ข้อที่ ี่กล่า ถึงการทดลองและผลการทดลอง
และ ั ข้อที่ ้าเป็นการ รุปผลการดาเนินการ

Abstract—This research presents an approach for overtime
planning in a car audio assembly process. The lack of overtime
planning results in over production of the products and exceeds
overtime cost. To resolve this problem, we analyze the capacity
of the production line and propose a mathematical model by
using mixed integer linear program (MILP). The Cplex solver is
used to solve the model. The results showed that the total
overtime working hour from all station is reduced while the
demand is still satisfied.
Keywords-Production planning; Mixed Integer Linear Program

I.

บทนา

โรงงานกรณี ึ ก าตั้ ง อยู่ ที่ อ าเภอบางบ่ อ จั ง ั ด มุ ท รปราการ เป็ น
โรงงานผลิตชิ้น ่ นอิเล็กทรอนิก ์ ัญชาติญี่ปุ่นที่เข้ามาลงทุนในประเท ไทย มี
กระบ นการผลิต ตั้งแต่การออกแบบแม่พิมพ์ไปจนถึ งการประกอบชิ้น ่ นเป็ น
ผลิตภัณฑ์ าเร็จรูป จากการ ึก าในกระบ นการผลิตพบ ่ามีการผลิตผลิตภัณฑ์
ในปริมาณที่ ูงมากก ่าค ามต้องการของลูกค้า และมีการจัดเก็บชิ้น ่ นใน ินค้า
คงคลังมากเกินค ามจาเป็น อย่างไรก็ตามโรงงานกรณี ึก ายังคงมีการทางาน
ล่ งเ ลา เนื่องจากมีบาง ถานีงานที่ผลิตไม่ทันและโรงงานกรณี ึก าไม่มีแผนใน
การจัดการปัญ าการ างแผนการผลิต จึงทาใ ้เกิดการทางานล่ งเ ลาที่ไม่จาเป็น
่งผลใ ้เกิดการเพิ่มขึ้นของค่าแรงในการทางานล่ งเ ลา ร มทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
เพิ่มขึ้นในการ นับ นุนการผลิต [1] นอกจากนี้ยังทาใ ้เกิดปัญ าจากการผลิต
มากเกินไป เช่น เ ียเ ลาและพื้นที่ในการจั ดเก็บ ชิ้น ่ นและผลิตภัณฑ์ร มทั้ง
ต้นทุนในการจัดเก็บที่เพิ่มขึ้นโดยไม่จาเป็น เป็นต้น
จากปั ญ าของโรงงานกรณี ึก าดังกล่า ผู้ ิจั ย ได้ ึก าแน ทางในการ
แก้ปัญ าการ างแผนการผลิต โดยมุ่งเน้นไปที่การแก้ปัญ าโดยใช้ ิธีการ างแผน
ค ามต้องการ ั ดุ (Material requirement planning) [2] การจัดการกาลังการ
ผลิ ต และเ ลามาตรฐานในการผลิ ต เพื่ อ ใ ้ ามารถ างแผนการผลิ ต ใ ้ มี
ประ ิทธิภาพและช่ ยลดการทางานล่ งเ ลาของกระบ นการผลิตได้

II.

การ ึก าปัญ าของโรงงานกรณี ึก า

โรงงานกรณี ึก ามี ก ารผลิตเครื่องเล่นเ ียงภายในรถยนต์ 2 รุ่น คือรุ่น
MOBIS และรุ่น AOTH โดยแบ่งกระบ นการผลิตออกเป็น 2 ประเภทคือ ถานี
งานย่อย (Substation) และ ายการผลิต ลัก (Main assemble line) โดยรุ่น
AOTH มี ถานีงานย่อย 9 ถานี และรุ่น MOBIS มี ถานีงานย่อย 21 ถานี โดย
ถานีงานย่อยทา น้าที่ผลิตชิ้น ่ นใ ้กับ ายการผลิต ลักเพื่อใช้ในการประกอบ
ในบาง ถานีงานย่อยอาจมีการ ่งต่อชิ้น ่ นไปยัง ถานีงานอื่นเช่น ในรุ่น AOTH
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ถานีงาน SM4 ต้อง ่งชิ้น ่ นใ ้กับ ถานีงาน R2 ในรุ่น MOBIS ถานีงาน SP1
ต้อง ่งชิ้น ่ นใ ้กับ ถานีงาน CA1 เป็นต้น โดยรุ่น AOTH มี ายการผลิต ลัก 3
าย และรุ่น MOBIS มี ายการผลิต ลัก 2 าย การทางานของโรงงานกรณี ึก า
แบ่งออกเป็น 2 กะต่อ ันคือ กะกลาง ันและกะกลางคืน โดยในแต่ละกะการ
ทางานมีเ ลาการทางานปกติ 8 ชั่ โมง และ ามารถทางานล่ งเ ลาเพิ่มอีก 2.5
ชั่ โมงต่อกะการทางาน โดยโรงงานกรณี ึก าต้องจ่ายค่าแรงเพิ่มขึ้นเป็น 1.5 เท่า
ของค่าแรงปกติ ปัญ าโดยร มของกระบ นการผลิตคือมีการทางานล่ งเ ลามาก
เกินไป ่งผลใ ้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเช่น ค่าแรงพิเ ค่ารถบั รับ ่งพนักงาน ค่า
าธารณูปโภค เป็นต้น จากผลการตร จ อบปริมาณ ินค้าคงคลังของชิ้น ่ นที่
ถานีงานย่อยพบ ่า การทางานล่ งเ ลาที่ไม่มีการ างแผน ่งผลใ ้ปริมาณการ
ผลิต ูงเกินค ามต้อ งการของผลิตภัณฑ์ ดังนั้นในงาน ิจั ย นี้จึ งมุ่งเน้นไปที่ก าร
แก้ปัญ าการจัดแผนการทางานล่ งเ ลาของ ถานีงานย่อยเพื่อแก้ปัญ าตามที่ไ ด้
กล่า มา
ผู้ ิจัย ได้ทาการ ึก าและเก็บร บร มข้ อมูลของโรงงานกรณี ึก าในช่ ง
เดือนธัน าคม 2557 ถึงเดือ นเม ายน 2558 รูปที่ 1 แ ดงจาน นชั่ โมงการ
ทางานล่ งเ ลาของโรงงานกรณี ึก าในแต่ละเดือนซึ่งมีค่า ูงมาก ทาใ ้มีการ
ผลิตชิ้น ่ นในแต่ละ ถานีงานเกินจากค ามต้องการเป็ นจาน นมาก รูปที่ 2 และ
3 เป็นตั อย่างของการผลิตชิ้น ่ นผลิตภัณฑ์รุ่น AOTH และรุ่น MOBIS ในเดือน
มีนาคม 2558 ตามลาดับ จากรูปภาพแผนภูมิแท่งในแน แกน X เป็น ถานีงาน
และแกน Y เป็นจาน นชิ้นงานที่ผลิตได้ของ ถานีงานนั้นๆ และเ ้นตรง ีแดงใน
แน นอนเป็นปริมาณค ามต้องการชิ้น ่ นจาก ายการผลิต ลัก โดยในเดือน
มีนาคม 2558 รุ่น AOTH มีค ามต้องการอยู่ที่ 37,690 ชิ้นและรุ่น MOBIS มี
ค ามต้องการอยู่ที่ 47,926 ชิ้น จากรูปจะเ ็นได้ ่า ถานีงานย่อยแต่ละ ถานีมี
การผลิตชิ้น ่ นเกินค ามต้องการเป็นจาน นมากทั้งในรุ่น AOTH และรุ่น MOBIS
ซึ่งแ ดงใ ้เ ็นถึงการขาดการ างแผนที่มีประ ิทธิภาพ

รูปที่ 1 จาน นชั่ โมงการทางานล่ งเ ลาระ า่ งเดือนธัน าคม 2557
ถึง เม ายน 2558

รูปที่ 2 ปริมาณชิ้น ่ นที่ผลิตในรุ่น AOTH ของเดือนมีนาคม 2558

III. แบบจาลองเชิงคณิต า ตร์
ผู้ ิจัยได้เ นอแบบจาลองเชิงคณิต า ตร์ า รับ การ างแผนการผลิตเพื่อ
แก้ปัญ าใ ้กับโรงงานกรณี ึก า โดยกา นด ัตถุประ งค์เพื่อช่ ยลดจาน นการ
ทางานล่ งเ ลา โดยพิจารณาเฉพาะ ่ นของ ถานีงานย่อยแผนกการผลิต ชิ้น ่ น
อิเล็กทรอนิก ์และพิจารณาค ามต้องการผลิตภัณฑ์ของลูกค้าจากแผนพยากรณ์
ล่ ง น้า 1 เดือน องค์ประกอบต่าง ๆ ของแบบจาลองเชิงคณิต า ตร์มีดังนี้

รูปที่ 3 ปริมาณชิ้น ่ นที่ผลิตในรุ่น MOBIS ของเดือนมีนาคม 2558
พารามิเตอร์ (Parameters)
N
R
Tp
Dp
Sp
Mp
e

ดัชนีและเซต (Indices and sets)
p = ดัชนีของ ถานีงาน
k = ดัชนีของ ถานีงานก่อน น้า
i = ดัชนีของกะการทางาน
P = เซตของ ถานีงาน
K = เซตของ ถานีงานก่อน น้า
I = เซตของกะการทางานในเดือนที่ทาการ างแผน

ap, k

511

=
=
=
=
=
=
=

จาน นชั่ โมงทางานของเ ลาการทางานปกติ
จาน นชั่ โมงทางานของเ ลาการทางานล่ งเ ลา
เ ลาที่ใช้ในการผลิตงานต่อชิ้นของ ถานีงาน p ( ินาที)
ค ามต้องการชิ้นงานของ ถานีงาน p (ชิ้น)
ินค้าคงคลังขั้นต่าของ ถานีงาน p (ชิ้น)
ินค้าคงคลังเริ่มต้นของ ถานีงาน p (ชิ้น)
ประ ิทธิภาพการทางานขั้นต่า
1 เมื่อ ถานีงาน p ่งงานใ ้ ถานีงาน k
=
0 เมื่อ ถานีงาน p ไม่ ่งงานใ ้ ถานีงาน k
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ตั แปรตัด ินใจ (Decision variables)
1 เมื่อทางานล่ งเ ลาในกะการทางาน i ของ ถานีงาน p
Ei, p =
0 เมื่อไม่ทางานล่ งเ ลาในกะการทางาน i ของ ถานีงาน p
Ui, p = จาน นชิ้นงานที่ผลิตได้ของกะการทางาน i ของ ถานีงาน p
Op = ผลร มชิ้นงานรายเดือนใน ถานีงาน p
Ini, p = ินค้าคงคลังในกะการทางานที่ i ของ ถานีงาน p

มการ (8) เป็นการกา นดใ ้มี ินค้าคงคลังในแต่ละ ถานีงานมากก ่า รือ
เท่า กับ ินค้ า คงคลังขั้ น ต่าของ ถานีงานเพื่อ รองรับ ค ามต้อ งการชิ้นงานของ
ายการผลิต ลัก
Ei, p, Ui, p, Op, Ini, p ≥ 0

มการ (9) เป็นการกา นดใ ้ตั แปรตัด ินใจต้องมีค่ามากก ่า รือเท่ากับ
ูนย์

A. ฟังก์ชันจุดประ งค์ (Objective function)
Minimize

Z=

i I

p P Eip

(9)

IV. การทดลองและผลการทดลอง

(1)
A. การทดลอง

มการ (1) คือ มการเป้า มายที่มี ัตถุประ งค์เพื่อ าจาน นกะการทางาน
ล่ งเ ลาที่น้อยที่ ุด

ผู้ ิจัยได้ทาการเก็บข้อมูลของกระบ นการผลิตของโรงงานกรณี ึก าในช่ ง
เดือนธัน าคม ถึงเดือน 2557 เม ายน 2558 เพื่อใช้ในการทดลองได้แก่ แผน
พยากรณ์ค ามต้องการ ินค้า ปริมาณการผลิต กาลังการผลิต เ ลาที่ใช้ในการผลิต
ปริมาณ ินค้าคงคลัง ใน ่ นของเ ลาในการผลิต ผู้ ิจัยได้ใช้ ิธีการจับเ ลาการ
ทางานของแต่ละ ถานีงานย่อยเป็นจาน น 5 ครั้งเพื่อนามา าค่าเฉลี่ย โดยบันทึก
ค่าเป็น ินาที

B. ข้อจากัด (Constraints)
UI, P ≤ (N + R×Ei, p) ×

3600
Tp

; i I, p P (2)

มการ (2) คือเงื่อนไขของการระบุจาน นชิ้นงานที่ผลิตได้ ในกะการทางาน
ของ ถานีงานจะต้องน้อยก ่า รือเท่ากับผลร มจาน นชั่ โมงทางานของเ ลาการ
ทางานปกติและเ ลาการทางานล่ งเ ลา ารด้ ยเ ลาที่ใช้ในการผลิตงานต่อชิ้น
ของ ถานีงานนั้น ๆ
UI, P ≥ N ×

3600
Tp

× e;

i I, p P

ตารางที่ 1 รายละเอียดของกระบ นการผลิต
รายละเอียดของกระบวนการ

(3)

มการ (3) เป็นการกา นดจาน นชิ้นงานที่ผลิตได้ในกะการทางานของแต่ละ
ถานีงานจะต้องมากก ่า รือเท่ากับปริมาณชิ้นงานขั้นต่าที่ ามารถผลิตได้ในเ ลา
การทางานปกติ

Op =

i I Ui, p

+In0, p; p P

(4)

มการ (4) เป็นการ าจาน นชิ้นงานทั้ง มดของแต่ละ ถานีงาน

Op ≥ Dp ;

p P

(5)

08:00 – 17:00 น.

2. เ ลาการทางานปกติกะกลางคืน

20:00 – 05:00 น.

3.เ ลาการทางานล่ งเ ลากะกลาง ัน

17:30 – 20:00 น.

4.เ ลาการทางานล่ งเ ลากะกลางคืน

05:30 – 08:00 น.

5.จาน นชั่ โมงการทางานล่ งเ ลา

2.5 ชั่ โมง / กะการทางาน

6.จาน น ันในการทางาน

30 ัน / เดือน

7.จาน นกะการทางาน

60 กะ / เดือน

8.ปริมาณ ินค้าคงคลังเริ่มต้น

จาน นที่มีอยู่จริงของแต่ละ ถานี

9.ปริมาณ ินค้า ินค้าคงคลังขั้นต่า

1,000 ชิ้น / ถานีงาน

ผลิตภัณฑ์รุ่น AOTH

k P ap, k Ui, k ;

i I, p P

1. เ ลาการทางานปกติกะกลาง ัน

งาน

มการ (5) เป็นเงื่อนไขบังคับใ ้ผลร มของจาน นชิ้นงานที่ผลิตได้ของแต่ละ
ถานีงานต้องมากก ่า รือเท่ากับค ามต้องการผลิตชิ้นงานของ ถานีงานนั้น ๆ

Ini, p = Ini-1, p + Ui, p -

ข้อมูลการผลิต

10.ปริมาณ ินค้า ินค้าคงคลังขั้นต่า

2,000 ชิ้น / ถานีงาน

ผลิตภัณฑ์รุ่น MOBIS

(6)

มการ (6) เป็นการกา นดปริมาณ ินค้าคงคลังของแต่ละกะการทางานของ
ถานีงานโดยพิจารณาจากผลร มของปริมาณของ ินค้าคงคลังของกะการทางาน
ก่อน น้าและผลผลิตที่ได้แล้ มีลบออกด้ ยจาน นที่ใช้ไปของแต่ละ ถานีงาน
In0, p = Mp ;
p P
(7)

11.จาน น ถานีงานย่อยทั้ง มด

30 ถานี

12. ถานีงานย่อยที่ผลิตงาน

SM4,R2,TS2,SP2,AD2,

ชนิด AOTH
13. ถานีงานย่อยที่ผลิตงาน
ชนิด MOBIS

มการ (7) เป็นการกา นดปริมาณ ินค้าคงคลังเริ่มต้นของแต่ละ ถานีงาน
Ini, p ≥ Sp ;
p P
(8)

PD2,CA2,PS,CT3
AC1-3, SM1-3, R1, SP1, SP3
TS1, PD4, PD1, PD3, AD1, AD3,
CA1, CA3, PS1, CT1, PS2, CT2
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ตารางที่ 4 เ ลาเฉลี่ยในการผลิตงานต่อชิ้นของแต่ละ ถานีงาน

ตารางที่ 1 แ ดงรายละเอียดของข้อมูลการทางานของ ถานีงานย่อยของ
โรงงานกรณี ึก า เช่น เ ลาการทางานและกะการทางาน จาน นและชื่อของ
ถานีงาน เป็ นต้น ตารางที่ 2 แ ดงปริมาณค ามต้อ งการ ินค้า แต่ละรุ่นของ
ายการผลิต ลักตั้งแต่เดือนธัน าคม 2557 ถึงเดือน เม ายน 2558 ตารางที่ 3
แ ดงรายละเอียดของลาดับการผลิตของ ถานีงานเฉพาะ ถานีงานที่ต้อง ่งต่อ
ผลิตภัณฑ์ไปยัง ถานีอื่น ตารางที่ 4 แ ดงเ ลาเฉลี่ยที่ใช้ในการผลิตงานต่อชิ้นของ
แต่ละ ถานีงานย่อยโดยมี น่ ยเป็น ินาที

รุ่น AOTH
สถานี เวลาที่ใช้
งาน
ผลิต (Tp)
(p)
วินาที
SM4
27.8
R2
27.1
TS2
24.1
SP2
26.0
AD2
27.2
PD2
26.6
CA2
28.6
PS
21.1
CT3
44.4

ตารางที่ 2 ปริมาณ ินค้าที่ ายการผลิต ลักต้องการ
ความต้องการของผลิตภัณฑ์
รุ่น AOTH
รุ่น MOBIS
34,620
48,942
29,756
44,423
15,580
37,491
37,690
47,926
34,810
58,251

เดือน
ธัน าคม 2557
มกราคม 2558
กุมภาพันธ์ 2558
มีนาคม 2558
เม ายน 2558

ตารางที่ 3 ลาดับการผลิตของ ถานีงาน
สถานีงานถัดไป

สถานีงาน

SM4

R2

SP1

CA1

R2

SP2

SP3

CA3

TS2

SP2

PD4

PD1,PD3

AD2

CA2

TS1

CA1,CA3

PD2

CA2

PD1

CA1

PS

CT3

PD3

CA3

AC1

AC2

AD1

CA1

AC2

AC3

AD3

CA3

SM1

SM3

PS1

CT1

SM2

SM3

PS2

CT2

R1

SP1,SP3

SM1
SM2
SM3
AC1
AC2
AC3
R1
SP1
SP3
TS1
PD4

เวลาที่ใช้
ผลิต (Tp)
วินาที
18.1
18.1
24.2
24.2
24.8
24.8
22.2
18.5
22.2
18.5

รูปที่ 4 เป็นการเปรียบเทียบจาน นชั่ โมงการทางานล่ งเ ลาระ ่าง ภาพ
จริงในโรงงานกรณี ึก าและผลที่ได้จ ากแบบจ าลองในระ ่างเดือนธัน าคม
2557 ถึงเดือน เม ายน 2558 จากรูปจะเ ็นได้ ่ามีค ามจาเป็นในการทางาน
ล่ งเ ลาน้อยมากเมื่อเทียบกับ ภาพจริงในช่ งเ ลาที่ทาการ ึก า

สถานีงาน

สถานีงาน

สถานี
งาน (p)

รุ่น MOBIS
เวลาที่ใช้ สถานี
ผลิต (Tp) งาน
วินาที
(p)
18.5
PD1
18.9
PD3
11.9
AD1
8.6
AD3
8.6
CA1
11.8
CA3
13.4
PS1
24.5
CT1
24.5
PS2
19.9
CT2
7.8

ถัดไป

รูปที่ 4 การเปรียบเทียบชั่ โมงการทางานล่ งเ ลาในระ า่ งเดือนธัน าคม 2557
ถึงเดือน เม ายน 2558
จากข้อมูลของโรงงานกรณี ึก าและผลที่ได้จากแบบจาลองในรูปที่ 4 ผู้ ิจัย
ได้ประเมินค่าใช้จ่ายใน ่ นของค่าแรงจากการทางานล่ งเ ลาและค่ารถบั รับ ่ง
พนักงานดังแ ดงในตารางที่ 5 โดยเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายระ ่าง ภาพจริงของ
โรงงานกรณี ึก าและผลที่ได้จากแบบจาลองในระ ่างเดือนธัน าคม 2557 ถึง
เดื อ น เม ายน 2558 พบ ่ า ผลที่ ไ ด้ จ ากแบบจ าลอง ามารถน าไป ู่ ก ารลด
ค่าใช้จ่ายลงอย่างเ ็นได้ชัด

B. ผลการทดลอง
ผู้ ิจัยได้ใช้โปรแกรม Cplex ในการทดลองแก้ปัญ าโดยใช้แบบจาลองเชิง
คณิต า ตร์ที่นาเ นอใน ั ข้อที่ III และข้อมูลการผลิตของโรงงานกรณี ึก า ผล
ที่ได้ ามารถแ ดงได้ดังนี้
1) ผลการวางแผนการทางานล่วงเวลา
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ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบค่าใช้จ่าย
เดือน

ค่าแรงการทางาน
ล่วงเวลา (บาท)
สภาพจริง ผลจาลอง

ค่ารถบัสรับ-ส่ง (บาท)
สภาพจริง

ผลจาลอง

ธัน าคม 2557

264,410

3,318

73,400

47,600

มกราคม 2558

129,613

0

73,400

43,600

กุมภาพันธ์ 2558

110,534

0

73,400

43,600

มีนาคม 2558

145,581

2,281

73,400

43,600

เม ายน 2558

233,303

11,821

73,400

57,600

รูปที่ 5 ปริมาณการผลิตจากแบบจาลองในรุ่น AOTH
ของเดือนมีนาคม 2558

2) ผลการผลิตของกระบวนการผลิต
ผลที่ได้จากการ างแผนการทางานโดยใช้แบบจาลองเชิงคณิต า ตร์ ทาใ ้
ามารถลดเ ลาการทางานล่ งเ ลาในแต่ละเดือนลงได้เป็นจาน นมาก ่งผลใ ้
ปริมาณการผลิตของ ถานีงานในแต่ละเดือนลดลงอย่างเ ็นได้ชัดแต่ยังคง ามารถ
ผลิตชิ้นงานได้เพียงพอต่อค ามต้องการของ ายการผลิต ลัก ยกตั อย่างเช่น ใน
เดือนมีนาคม 2558 ปริมาณการผลิตตามแผนที่ได้จากแบบจาลองของชิ้นงานใน
แต่ละ ถานีงานของผลิตภัณฑ์รุ่น AOTH และ MOBIS ามารถแ ดงได้ในรูปที่ 5
และ 6 ตามลาดับ จากรูปจะเ ็นได้ ่าปริมาณการผลิตตามแผนที่ได้มีค่าลดลงเมื่อ
เปรียบเทียบกับปริมาณการผลิตจริงในรูปที่ 2 และ 3 ตามลาดับ นอกจากนี้
แผนการผลิตยังช่ ยแก้ปัญ าชิ้นงานไม่เพียงพอใน ถานีงาน R1 TS1 และ PD4
ได้อีกด้ ย

V.

รูปที่ 6 ปริมาณการผลิตจากแบบจาลองในรุ่น MOBIS
ของเดือนมีนาคม 2558

การ รุปผลการดาเนินการ

เอก ารอ้างอิง

การ างแผนการทางานล่ งเ ลาของโรงงานกรณี ึก า โดยใช้ข้อมูลการผลิต
ของโรงงานกรณี ึก าตั้งแต่เดือนธัน าคม 2557 ถึงเดือนเม ายน 2558 จากผล
การทดลองพบ ่ า แผนการผลิตโดยใช้แ บบจ าลอง ามารถลดเ ลาการทางาน
ล่ งเ ลาได้เป็นจาน นมากเมื่อเปรียบเทียบกับจาน นชั่ โมงการทางานจริงใน
ช่ งเ ลาเดี ย กั น โดยที่ ยั ง คง ามารถผลิ ต ชิ้ น งานได้ ต ามค ามต้ อ งการของ
ายการผลิต ลัก นอกจากนี้ผลจากการลดเ ลาการทางานล่ งเ ลายัง ามารถ
ช่ ยลดปริมาณของ ินค้าคงคลัง ร มทั้งค่าใช้จ่ายในการทางานอีกด้ ย
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