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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. 
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I.  บทน า 

โรงงานกรณีศึกษาตั้งอยู่ที่อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เป็น
โรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สัญชาติญี่ปุ่นที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทย  มี
กระบวนการผลิตตั้งแต่การออกแบบแม่พิมพ์ไปจนถึงการประกอบชิ้นส่วนเป็น
ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป จากการศึกษาในกระบวนการผลิตพบว่ามีการผลิตผลิตภัณฑ์
ในปริมาณที่สูงมากกว่าความต้องการของลูกค้า และมีการจัดเก็บชิ้นส่วนในสินค้า
คงคลังมากเกินความจ าเป็น อย่างไรก็ตามโรงงานกรณีศึกษายังคงมีการท างาน
ล่วงเวลา เนื่องจากมีบางสถานีงานที่ผลิตไม่ทันและโรงงานกรณีศึกษาไม่มีแผนใน
การจัดการปัญหาการวางแผนการผลิต จึงท าให้เกิดการท างานล่วงเวลาที่ไม่จ าเป็น 
ส่งผลให้เกิดการเพิ่มขึ้นของค่าแรงในการท างานล่วงเวลา รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
เพิ่มขึ้นในการสนับสนุนการผลิต [1] นอกจากนี้ยังท าให้เกิดปัญหาจากการผลิต
มากเกินไป เช่น เสียเวลาและพื้นที่ในการจัดเก็บชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์รวมทั้ง
ต้นทุนในการจัดเก็บที่เพิ่มขึ้นโดยไม่จ าเป็น เป็นต้น 

จากปัญหาของโรงงานกรณีศึกษาดังกล่าว ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวทางในการ
แก้ปัญหาการวางแผนการผลิต โดยมุ่งเน้นไปที่การแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการวางแผน
ความต้องการวัสดุ (Material requirement planning) [2] การจัดการก าลังการ
ผลิตและเวลามาตรฐานในการผลิต เพื่อให้สามารถวางแผนการผลิตให้มี
ประสิทธิภาพและช่วยลดการท างานล่วงเวลาของกระบวนการผลิตได้  

จากการศึกษาวิธีในการแก้ปัญหาการวางแผนการท างานล่วงเวลาจาก
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องพบว่า มีงานวิจัยจ านวนมากที่มีปัญหาการวางแผนการผลิต
ในลักษณะคล้ายกับปัญหาของโรงงานกรณีศึกษา ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเพื่อน ามา
วิเคราะห์ในการหาผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย เช่นงานวิจัยของ [3] ได้
ศึกษาการวางแผนก าลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของการบริการลูกค้าด้วย
วิธีแบบละโมบ (Greedy Algorithm) โดยประยุกต์ใช้ก าหนดการเชิงจ านวนเต็ม 

(Integer Programming) ในการแก้ปัญหาร่วมกับโปรแกรม Lingo Optimizer 
และได้ผลลัพธ์เป็นแผนการจัดก าลังคนที่เหมาะสม งานวิจัยของ [4] ศึกษาการ
สร้างแบบจ าลองเชิงคณิตศาสตร์ด้วยวิธีก าหนดการเชิงเส้นผสมจ านวนเต็ม เพื่อ
วางแผนก าลังคนและลดเวลาการท างานของพนักงานซ่อมบ ารุงของสายการบิน
โดยใช้โปรแกรม Cplex ในการหาค าตอบ งานวิจัยของ [5] ศึกษาการวางแผนการ
ผลิตเพื่อช่วยลดต้นทุนในการผลิตเครื่องก าเนิดไฟฟ้าด้วยการใช้เทคนิคก าหนดการ
เชิงเส้นผสมจ านวนเต็ม โดยการหาผลลัพธ์ที่เหมาะสมด้วยโปรแกรม AMPL 

งานวิจัยของ [6] ได้ศึกษาการจัดท าโปรแกรมจัดตารางการท างานล่วงเวลาของ
พนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดเวลาและลดค่าใช้จ่ายในการท างานล่วงเวลา
ด้วยก าหนดการเชิงเส้นและใช้ Lingo 5.0 ร่วมกับ Visual basic 6.0 ในการ
ประมวลผล ผลจากการน าหลักการดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ท าให้สามารถลดเวลาใน
การท างานล่วงเวลาของพนักงานและค่าใช้จ่ายในการท างานล่วงเวลาได้ 

ส่วนที่เหลือของงานวิจัยได้แบ่งออกเป็นหัวข้อดังต่อไปนี้ หัวข้อที่สองกล่าวถึง
การศึกษาปัญหาของโรงงานกรณีศึกษา หัวข้อที่สามกล่าวถึงวิธีการแก้ปัญหาโดย
ใช้แบบจ าลองเชิงคณิตศาสตร์ หัวข้อที่สี่กล่าวถึงการทดลองและผลการทดลอง
และหัวข้อที่ห้าเป็นการสรุปผลการด าเนินการ 

 

II. การศึกษาปัญหาของโรงงานกรณศีึกษา 

โรงงานกรณีศึกษามีการผลิตเครื่องเล่นเสียงภายในรถยนต์ 2 รุ่น คือรุ่น 
MOBIS และรุ่น AOTH โดยแบ่งกระบวนการผลิตออกเป็น 2 ประเภทคือ สถานี
งานย่อย (Substation) และสายการผลิตหลัก (Main assemble line) โดยรุ่น 
AOTH มีสถานีงานย่อย 9 สถานี และรุ่น MOBIS มีสถานีงานย่อย 21 สถานี โดย
สถานีงานย่อยท าหน้าที่ผลิตชิ้นส่วนให้กับสายการผลิตหลักเพื่อใช้ในการประกอบ 
ในบางสถานีงานย่อยอาจมีการส่งต่อชิ้นส่วนไปยังสถานีงานอื่นเช่น ในรุ่น AOTH 
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สถานีงาน SM4 ต้องส่งชิ้นส่วนให้กับสถานีงาน R2 ในรุ่น MOBIS สถานีงาน SP1 

ต้องส่งชิ้นส่วนให้กับสถานีงาน CA1 เป็นต้น โดยรุ่น AOTH มีสายการผลิตหลัก 3 
สาย และรุ่น MOBIS มีสายการผลิตหลัก 2 สาย การท างานของโรงงานกรณีศึกษา
แบ่งออกเป็น 2 กะต่อวันคือ กะกลางวันและกะกลางคืน โดยในแต่ละกะการ
ท างานมีเวลาการท างานปกติ 8 ชั่วโมง และสามารถท างานล่วงเวลาเพิ่มอีก 2.5 

ชั่วโมงต่อกะการท างาน โดยโรงงานกรณีศึกษาต้องจ่ายค่าแรงเพิ่มขึ้นเป็น 1.5 เท่า
ของค่าแรงปกติ ปัญหาโดยรวมของกระบวนการผลิตคือมีการท างานล่วงเวลามาก
เกินไป ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเช่น ค่าแรงพิเศษ ค่ารถบัสรับส่งพนักงาน ค่า
สาธารณูปโภค เป็นต้น จากผลการตรวจสอบปริมาณสินค้าคงคลังของชิ้นส่วนที่
สถานีงานย่อยพบว่า การท างานล่วงเวลาที่ไม่มีการวางแผนส่งผลให้ปริมาณการ
ผลิตสูงเกินความต้องการของผลิตภัณฑ์ ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นไปที่การ
แก้ปัญหาการจัดแผนการท างานล่วงเวลาของสถานีงานย่อยเพื่อแก้ปัญหาตามที่ได้
กล่าวมา 

ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลของโรงงานกรณีศึกษาในช่วง
เดือนธันวาคม 2557 ถึงเดือนเมษายน 2558 รูปที่ 1 แสดงจ านวนชั่วโมงการ
ท างานล่วงเวลาของโรงงานกรณีศึกษาในแต่ละเดือนซ่ึงมีค่าสูงมาก ท าให้มีการ
ผลิตชิ้นส่วนในแต่ละสถานีงานเกินจากความต้องการเป็นจ านวนมาก รูปที่ 2 และ 
3 เป็นตัวอย่างของการผลิตชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์รุ่น AOTH และรุ่น MOBIS ในเดือน
มีนาคม 2558 ตามล าดับ จากรูปภาพแผนภูมิแท่งในแนวแกน X เป็นสถานีงาน
และแกน Y เป็นจ านวนชิ้นงานที่ผลิตได้ของสถานีงานนั้นๆ และเส้นตรงสีแดงใน
แนวนอนเป็นปริมาณความต้องการชิ้นส่วนจากสายการผลิตหลัก  โดยในเดือน
มีนาคม 2558 รุ่น AOTH มีความต้องการอยู่ที่ 37,690 ชิ้นและรุ่น MOBIS มี
ความต้องการอยู่ที่ 47,926 ชิ้น จากรูปจะเห็นได้ว่าสถานีงานย่อยแต่ละสถานีมี
การผลิตชิ้นส่วนเกินความต้องการเป็นจ านวนมากทั้งในรุ่น AOTH และรุ่น MOBIS 
ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงการขาดการวางแผนที่มีประสิทธิภาพ 

 

III. แบบจ าลองเชิงคณิตศาสตร ์

ผู้วิจัยได้เสนอแบบจ าลองเชิงคณิตศาสตร์ส าหรับการวางแผนการผลิตเพื่อ
แก้ปัญหาให้กับโรงงานกรณีศึกษา โดยก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดจ านวนการ
ท างานล่วงเวลา โดยพิจารณาเฉพาะส่วนของสถานีงานย่อยแผนกการผลิตชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์และพิจารณาความต้องการผลิตภัณฑ์ของลูกค้าจากแผนพยากรณ์
ล่วงหน้า 1 เดือน องค์ประกอบต่าง ๆ ของแบบจ าลองเชิงคณิตศาสตร์มีดังนี ้

 

ดัชนีและเซต (Indices and sets) 

p 

k 

i 

P 

K 

I 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

ดัชนีของสถานีงาน 

ดัชนีของสถานีงานก่อนหน้า 
ดัชนีของกะการท างาน 
เซตของสถานีงาน 

เซตของสถานีงานก่อนหน้า 

เซตของกะการท างานในเดือนที่ท าการวางแผน 

 

 

รูปที่ 1 จ านวนชั่วโมงการท างานลว่งเวลาระหวา่งเดือนธันวาคม 2557  
ถึง เมษายน 2558 

 

รูปที่ 2 ปริมาณชิ้นส่วนที่ผลิตในรุ่น AOTH ของเดือนมีนาคม 2558 

 

รูปที่ 3 ปริมาณชิ้นส่วนที่ผลิตในรุ่น MOBIS ของเดือนมีนาคม 2558 

 

 พารามิเตอร์ (Parameters) 

N 

R 

Tp 

Dp 

Sp 

Mp 

e 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

จ านวนชั่วโมงท างานของเวลาการท างานปกติ 
จ านวนชั่วโมงท างานของเวลาการท างานล่วงเวลา 
เวลาที่ใช้ในการผลิตงานต่อชิ้นของสถานีงาน p (วินาที) 
ความต้องการชิ้นงานของสถานีงาน p (ชิ้น) 
สินค้าคงคลังขั้นต่ าของสถานีงาน p (ชิ้น) 
สินค้าคงคลังเร่ิมต้นของสถานีงาน p (ชิ้น) 
ประสิทธิภาพการท างานขั้นต่ า 

ap, k = 
  1 เมื่อสถานีงาน p ส่งงานให้สถานีงาน k 

  0 เมื่อสถานีงาน p ไม่ส่งงานให้สถานีงาน k 
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ตัวแปรตัดสินใจ (Decision variables) 

Ei, p = 
  1 เมื่อท างานล่วงเวลาในกะการท างาน i ของสถานีงาน p 

  0 เมื่อไม่ท างานล่วงเวลาในกะการท างาน i ของสถานีงาน p 

Ui, p 

Op 

Ini, p 

= 

= 

= 

จ านวนชิ้นงานที่ผลิตได้ของกะการท างาน i ของสถานีงาน p  

ผลรวมชิ้นงานรายเดือนในสถานีงาน p  

สินค้าคงคลังในกะการท างานที่ i ของสถานีงาน p 

A. ฟังก์ชันจุดประสงค์ (Objective function) 

Minimize  Z = ¦i�I¦p�P Eip                               (1) 

สมการ (1) คือสมการเป้าหมายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อหาจ านวนกะการท างาน
ล่วงเวลาที่น้อยที่สุด 

B. ข้อจ ากัด (Constraints) 

UI, P ≤ (N + R×Ei, p) ×  
3600

Tp
   ;   i�I, p�P   (2) 

สมการ (2) คือเง่ือนไขของการระบุจ านวนชิ้นงานที่ผลิตได้ในกะการท างาน
ของสถานีงานจะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับผลรวมจ านวนชั่วโมงท างานของเวลาการ
ท างานปกติและเวลาการท างานล่วงเวลาหารด้วยเวลาที่ใช้ในการผลิตงานต่อชิ้น
ของสถานีงานนั้น ๆ 

UI, P ≥ N ×  
3600

Tp
  × e;     i�I, p�P          (3) 

สมการ (3) เป็นการก าหนดจ านวนชิ้นงานที่ผลิตได้ในกะการท างานของแต่ละ
สถานีงานจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับปริมาณชิ้นงานขั้นต่ าที่สามารถผลิตได้ในเวลา
การท างานปกติ 

Op = ¦i�I Ui, p +In0, p;     p�P            (4) 

สมการ (4) เป็นการหาจ านวนชิ้นงานทั้งหมดของแต่ละสถานีงาน 

Op ≥ Dp ;                         p�P           (5) 

สมการ (5) เป็นเง่ือนไขบังคับให้ผลรวมของจ านวนชิ้นงานที่ผลิตได้ของแต่ละ
สถานีงานต้องมากกว่าหรือเท่ากับความต้องการผลิตชิ้นงานของสถานีงานนั้น ๆ 

 Ini, p = Ini-1, p + Ui, p - ¦k�P ap, k Ui, k ; 

                                                                i�I, p�P        (6) 

สมการ (6) เป็นการก าหนดปริมาณสินค้าคงคลังของแต่ละกะการท างานของ
สถานีงานโดยพิจารณาจากผลรวมของปริมาณของสินค้าคงคลังของกะการท างาน
ก่อนหน้าและผลผลิตที่ได้แล้วมีลบออกด้วยจ านวนที่ใช้ไปของแต่ละสถานีงาน 

 In0, p = Mp ;                   p�P        (7) 

สมการ (7) เป็นการก าหนดปริมาณสินค้าคงคลังเร่ิมต้นของแต่ละสถานีงาน 
Ini, p ≥ Sp ;                   p�P         (8) 

สมการ (8) เป็นการก าหนดให้มีสินค้าคงคลังในแต่ละสถานีงานมากกว่าหรือ
เท่ากับสินค้าคงคลังขั้นต่ าของสถานีงานเพื่อรองรับความต้องการชิ้นงานของ
สายการผลิตหลัก 

Ei, p, Ui, p, Op, Ini, p ≥ 0                      (9) 

สมการ (9) เป็นการก าหนดให้ตัวแปรตัดสินใจต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ
ศูนย์ 

 

IV. การทดลองและผลการทดลอง 
A. การทดลอง 

ผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลของกระบวนการผลิตของโรงงานกรณีศึกษาในช่วง
เดือนธันวาคม 2557  ถึงเดือน  เมษายน 2558   เพื่อใช้ในการทดลองได้แก่  แผน
พยากรณ์ความต้องการสินค้า ปริมาณการผลิต ก าลังการผลิต เวลาที่ใช้ในการผลิต 
ปริมาณสินค้าคงคลัง  ในส่วนของเวลาในการผลิต ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการจับเวลาการ
ท างานของแต่ละสถานีงานย่อยเป็นจ านวน 5 ครั้งเพื่อน ามาหาค่าเฉลี่ยโดยบันทึก
ค่าเป็นวินาที 

ตารางที่ 1 รายละเอียดของกระบวนการผลิต 

รายละเอียดของกระบวนการ ข้อมูลการผลิต 
1. เวลาการท างานปกติกะกลางวัน 08:00 – 17:00 น. 
2. เวลาการท างานปกติกะกลางคืน 20:00 – 05:00 น. 
3.เวลาการท างานล่วงเวลากะกลางวัน 17:30 – 20:00 น. 
4.เวลาการท างานล่วงเวลากะกลางคืน 05:30 – 08:00 น. 
5.จ านวนชั่วโมงการท างานลว่งเวลา 2.5 ชั่วโมง / กะการท างาน 

6.จ านวนวันในการท างาน 30 วัน / เดือน 

7.จ านวนกะการท างาน 60 กะ / เดือน 

8.ปริมาณสินค้าคงคลังเร่ิมต้น จ านวนที่มีอยู่จริงของแต่ละสถานี
งาน 

9.ปริมาณสินค้าสินค้าคงคลังขั้นต่ า 

   ผลิตภัณฑ์รุ่น AOTH 

1,000 ชิ้น / สถานีงาน 

10.ปริมาณสินค้าสินค้าคงคลังขั้นต่ า 

    ผลิตภัณฑ์รุ่น MOBIS 

2,000 ชิ้น / สถานีงาน 

11.จ านวนสถานีงานย่อยทั้งหมด 30 สถานี 
12.สถานีงานย่อยที่ผลิตงาน 

    ชนิด AOTH  
SM4,R2,TS2,SP2,AD2, 

PD2,CA2,PS,CT3 

13.สถานีงานย่อยที่ผลิตงาน 

    ชนิด MOBIS  
AC1-3, SM1-3, R1, SP1, SP3 
TS1, PD4, PD1, PD3, AD1, AD3, 

CA1, CA3, PS1, CT1, PS2, CT2 
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ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดของข้อมูลการท างานของสถานีงานย่อยของ
โรงงานกรณีศึกษา เช่น เวลาการท างานและกะการท างาน จ านวนและชื่อของ
สถานีงาน เป็นต้น ตารางที่ 2 แสดงปริมาณความต้องการสินค้าแต่ละรุ่นของ
สายการผลิตหลักตั้งแต่เดือนธันวาคม 2557 ถึงเดือน เมษายน 2558 ตารางที่ 3 
แสดงรายละเอียดของล าดับการผลิตของสถานีงานเฉพาะสถานีงานที่ต้องส่งต่อ
ผลิตภัณฑ์ไปยังสถานีอื่น ตารางที่ 4 แสดงเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการผลิตงานต่อชิ้นของ
แต่ละสถานีงานย่อยโดยมีหน่วยเป็นวินาที 

 

ตารางที่ 2 ปริมาณสินค้าที่สายการผลิตหลักต้องการ 

เดือน 
ความต้องการของผลิตภณัฑ์ 

รุ่น AOTH รุ่น MOBIS 
ธันวาคม 2557 34,620 48,942 

มกราคม 2558 29,756 44,423 

กุมภาพันธ์ 2558 15,580 37,491 

มีนาคม 2558 37,690 47,926 

เมษายน 2558 34,810 58,251 

 
ตารางที ่3 ล าดับการผลิตของสถานีงาน 

สถานีงาน สถานีงานถัดไป สถานีงาน 
สถานีงาน

ถัดไป 
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   

 

B. ผลการทดลอง 

ผู้วิจัยได้ใช้โปรแกรม Cplex ในการทดลองแก้ปัญหาโดยใช้แบบจ าลองเชิง
คณิตศาสตร์ที่น าเสนอในหัวข้อที่ III และข้อมูลการผลิตของโรงงานกรณีศึกษา ผล
ที่ได้สามารถแสดงได้ดังนี้ 

1) ผลการวางแผนการท างานล่วงเวลา 

ตารางที่ 4 เวลาเฉลี่ยในการผลิตงานต่อชิ้นของแต่ละสถานีงาน 

รุ่น AOTH รุ่น MOBIS 
สถานี
งาน 
(p) 

เวลาที่ใช้
ผลิต (Tp) 

วินาที 

สถานี
งาน (p) 

เวลาที่ใช้
ผลิต (Tp) 

วินาที 

สถานี
งาน 
(p) 

เวลาที่ใช้
ผลิต (Tp) 

วินาที 
SM4 27.8 SM1 18.5 PD1 18.1 

R2 27.1 SM2 18.9 PD3 18.1 

TS2 24.1 SM3 11.9 AD1 24.2 

SP2 26.0 AC1 8.6 AD3 24.2 

AD2 27.2 AC2 8.6 CA1 24.8 

PD2 26.6 AC3 11.8 CA3 24.8 

CA2 28.6 R1 13.4 PS1 22.2 

PS 21.1 SP1 24.5 CT1 18.5 

CT3 44.4 SP3 24.5 PS2 22.2 

  TS1 19.9 CT2 18.5 

  PD4 7.8   

 

รูปที่ 4 เป็นการเปรียบเทียบจ านวนชั่วโมงการท างานล่วงเวลาระหว่างสภาพ
จริงในโรงงานกรณีศึกษาและผลที่ได้จากแบบจ าลองในระหว่างเดือนธันวาคม 
2557 ถึงเดือน เมษายน 2558 จากรูปจะเห็นได้ว่ามีความจ าเป็นในการท างาน
ล่วงเวลาน้อยมากเมื่อเทียบกับสภาพจริงในช่วงเวลาที่ท าการศึกษา 
 

 
รูปที่ 4 การเปรียบเทียบชั่วโมงการท างานล่วงเวลาในระหวา่งเดือนธันวาคม 2557 

ถึงเดือน เมษายน 2558 

 
จากข้อมูลของโรงงานกรณีศึกษาและผลที่ได้จากแบบจ าลองในรูปที่ 4 ผู้วิจัย

ได้ประเมินค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าแรงจากการท างานล่วงเวลาและค่ารถบัสรับส่ง
พนักงานดังแสดงในตารางที่ 5 โดยเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายระหว่างสภาพจริงของ
โรงงานกรณีศึกษาและผลที่ได้จากแบบจ าลองในระหว่างเดือนธันวาคม 2557 ถึง
เดือน เมษายน 2558 พบว่าผลที่ได้จากแบบจ าลองสามารถน าไปสู่การลด
ค่าใช้จ่ายลงอย่างเห็นได้ชัด 
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ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทยีบค่าใช้จ่าย 

เดือน 
ค่าแรงการท างาน
ล่วงเวลา (บาท) 

ค่ารถบัสรับ-ส่ง (บาท) 

สภาพจริง ผลจ าลอง สภาพจริง ผลจ าลอง 
ธันวาคม 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 

เมษายน 2558 233,303 11,821 73,400 57,600 

 
2) ผลการผลิตของกระบวนการผลิต 
ผลที่ได้จากการวางแผนการท างานโดยใช้แบบจ าลองเชิงคณิตศาสตร์ ท าให้

สามารถลดเวลาการท างานล่วงเวลาในแต่ละเดือนลงได้เป็นจ านวนมาก ส่งผลให้
ปริมาณการผลิตของสถานีงานในแต่ละเดือนลดลงอย่างเห็นได้ชัดแต่ยังคงสามารถ
ผลิตชิ้นงานได้เพียงพอต่อความต้องการของสายการผลิตหลัก ยกตัวอย่างเช่น ใน
เดือนมีนาคม 2558 ปริมาณการผลิตตามแผนที่ได้จากแบบจ าลองของชิ้นงานใน
แต่ละสถานีงานของผลิตภัณฑ์รุ่น AOTH และ MOBIS สามารถแสดงได้ในรูปที่ 5 

และ 6 ตามล าดับ จากรูปจะเห็นได้ว่าปริมาณการผลิตตามแผนที่ได้มีค่าลดลงเมื่อ
เปรียบเทียบกับปริมาณการผลิตจริงในรูปที่ 2 และ 3 ตามล าดับ นอกจากนี้
แผนการผลิตยังช่วยแก้ปัญหาชิ้นงานไม่เพียงพอในสถานีงาน R1 TS1 และ PD4 

ได้อีกด้วย 

V. การสรุปผลการด าเนินการ 

การวางแผนการท างานล่วงเวลาของโรงงานกรณีศึกษา โดยใช้ข้อมูลการผลิต
ของโรงงานกรณีศึกษาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2557 ถึงเดือนเมษายน 2558 จากผล
การทดลองพบว่าแผนการผลิตโดยใช้แบบจ าลองสามารถลดเวลาการท างาน
ล่วงเวลาได้เป็นจ านวนมากเมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนชั่วโมงการท างานจริงใน
ช่วงเวลาเดียวกัน โดยที่ยังคงสามารถผลิตชิ้นงานได้ตามความต้องการของ
สายการผลิตหลัก นอกจากนี้ผลจากการลดเวลาการท างานล่วงเวลายังสามารถ
ช่วยลดปริมาณของสินค้าคงคลัง รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการท างานอีกด้วย 

 

กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณโรงงานกรณีศึกษาที่ให้ความอนุเคราะห์ในการสนับสนุนข้อมูลใน
การด าเนินการวิจัยครั้งนี้ 
 
 

 
รูปที่ 5 ปริมาณการผลิตจากแบบจ าลองในรุ่น AOTH  

ของเดือนมีนาคม 2558 

 

 
รูปที่ 6 ปริมาณการผลิตจากแบบจ าลองในรุ่น MOBIS  

ของเดือนมีนาคม 2558 
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