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บทคัดยอ 
                    งานวิจัยนี ้มีวัตถุประสงคเพื ่อศึกษาสภาพปญหาและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานผลิต        
ตูวงจรไฟฟาและ อิเล็กทรอนิกส  โดยใชวิธีการจัดลําดับงานและตารางการผลิต   และการบริหารวัสดุคงคลังดวย
ระบบการจัดแบงสินคาแบบ ABC เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต  สําหรับวิธีการจัดตารางการผลิตนั้นจะใช
วิธีการจัดตารางแบบฮิวริสติกสโดยใชกฎเกณฑ Shortest Processing Time,  Longest Processing Time,  

Earliest Due Date,  Least Slack  และ First Come First Served   ผลการทดลองวางแผนและจัดตาราง
การผลิตกับใบคําสั่งซื้อชวงเดือนมิถุนายน ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2549  ปรากฏวาสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตไดดียิ่งขึ้น  โดยพบวากฎเกณฑที่เหมาะสมคือ Earliest Due Date สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตคิดเปน
รอยละ 57.73  มูลคาการสูญเสียโอกาสและคาใชจายจากการสงงาน ไมทันลดลงเทากับ 288,650 บาทตอป  โดยที่
กฎเกณฑ Shortest Processing Time  สามารถทําใหคาเวลางานที่อยูในระบบโดยเฉลี่ยดีที่สุด  กฎเกณฑ 
Earliest Due Date และ Least Slack สามารถทําใหคาเวลางานลาชาเฉลี่ยดีที่สุด      และจํานวนงานลาชาดีที่สุด 
และผลการจัดกลุมวัสดุคงคลังดวยเทคนิค ABC พบวาวัสดุ กลุม A ซึ่งคิดเปนรอยละ 73 ของมูลคาจํานวนเงิน
ของคงคลัง  กลุม B ซึ่งคิดเปนรอยละ 21 ของมูลคาจํานวนเงินของคงคลัง   และกลุม C ซึ่งคิดเปนรอยละ 6 ของ
มูลคาจํานวนเงินของคงคลัง  โดยกําหนดใหวัสดุกลุม A จะตรวจสอบจํานวนทุกเดือน วัสดุกลุม B จะตรวจสอบ
จํานวนทุก 2 เดือน  และวัสดุกลุม C จะตรวจสอบจํานวนทุก 3 เดือน  จากการจัดระบบวัสดุคงคลังดวยเทคนิค
ดังกลาวสามารถ    ลดคาแรงพนักงานไดเทากับ 60,000 บาทตอป   
 

ABSTRACT 
 The objective of this research is to study the problem and efficiency improvement of 
the electrical and electronic cabinet factory. The technique is to arrange the work in order and 
scheduling the production plan and manage the inventory control system by using the ABC 
method to increase the ability of production.  The methods of production schedule were 
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performed by heuristic technique the rules of Shortest Processing Time, Longest Processing 
Time, Earliest Due Date, Least Slack and First Come First Served  criterion. The method was 
applied with the sales order in June to November 2005. It appeared that the production 
efficiency was increase 57.73% by Earliest Due Date method. It reduced the costs of delay 
shipment and time loss at the amount of 288,650 baht per year.  For Shortest Processing Time 
method, it could reduce the processing time value by average, higher than the other method.  
The rules of Earliest Due Date and Least Slack method could make  the best tardiness time 
and tardy job. For the result of the inventory matching with ABC technique, we found that 
group A should 73% of, group B shared 21% and group C shared 6% of the inventory For 
group A, the set schedule to check inventory every month.  For group B , the set schedule to 
check inventory should be every 2 months  and for group C the should be performed set 
schedule to check should be every 3 months.  By this technique, the labor cost  could be 
reduce to 60,000 baht per year. 
 
1.  บทนํา 

การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตตูวงจรไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกสโดยใชเทคนิคการบริหารวัสดุคงคลัง
และการจัดลําดับการผลิตฉบับนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอรมาใชสําหรับวางแผนและจัดตารางการผลิต  
รวมทั้งการจัดระบบการบริหารวัสดุคงคลังดวยเทคนิค 
ABC  โดยศึกษาจากโรงงานตัวอยางซึ่งเปนโรงงานผลิตตู
วงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  สภาพปญหาที่สําคัญที่พบ
ในโรงงานคือโรงงานยังไมมีแผนการจัดตารางการผลิต
และระบบควบคุมบริหารวัสดุคงคลังที่มีประสิทธิภาพ  
กลาวคือการจัดตารางการผลิตยังคงใชการคาดการณและ
จากประสบการณ  เปนหลัก  ยังไมมีการนําโปรแกรม
คอมพิวเตอรมาใช  ทําใหไมสามารถปรับแกไดทันทวงที
เมื่อมีงานเรงดวนเขามาแทรก 
 
2.  วิธีการวิจัย 

2.1 กฏการจัดตารางการผลิต 
การศึกษากฏการจัดตารางการผลิตเพื่อนําไปสราง

โปรแกรมสําหรับใช ในการวางแผนการผลิต   จาก
การศึกษางานวิจัยที่ เกี่ยวของในการจัดตารางการผลิต
พบวาไดมีการนําหลักการของฮิวริสติกสมาใชเพื่อการจัด
ตารางการผลิตอยางมีประสิทธิภาพ    มีการคํานวณไดงาย   
ในงานวิจัยฉบับนี้ไดนํากฏเกณฑพ้ืนฐานมาใชเปนกฏใน
การจัดลําดับงานดังนี้ 

 
ตารางที่ 1 ตัวอยางรายละเอียดของงาน 
เลขท่ี
งาน 

วันท่ีรับงาน วันท่ีสงงาน เวลาท่ีใชในการ
ผลิต (วัน) 

1 1 2 1 
2 2 4 2 
3 3 6 3 
4 4 8 4 
5 5 10 5 

 
2.1.1 SPT (Shortest Processing Time) เลือก

การทํางานที่มีเวลาปฏิบัติงานสั้นที่สุด จากตารางที่ 1 งาน
ใดที่มีเวลาปฏิบัติงานนอยที่สุดจะถูกเลือกนํามาทํากอน ผล
การเรียงลําดับงานเปนดังนี้คือ1-2-3-4-5 

2.1.2 LPT (Longest Processing Time) เลือก
การทํางานที่มีเวลาปฏิบัติงานมากที่สุด จากตารางที่ 1 งาน
ใดที่มีเวลาปฏิบัติงานมากที่สุดจะถูกเลือกนํามาทํากอน ผล
การเรียงลําดับงานเปนดังนี้คือ 5-4-3-2-1 

2.1.3 EDD (Earliest Due Date) เลือกการทํางาน
ที่มีกําหนดสงงานเร็วที่สุด จากตารางที่ 1 งานใดที่มี
กําหนดสงมอบเร็วที่สุดจะถูกเลือกนํามาทํากอน ผลการ
เรียงลําดับงานเปนดังนี้คือ 1-2-3-4-5 

2.1.4 LS (Least Slack) โดยที่คาเวลายืดหยุน 
(Slack) เทากับจํานวนวันที่เหลือกอนถึงวันกําหนดสง  
ลบจํานวนวันที่ใชในการผลิต ถางานใดมีเวลายืดหยุนนอย
ที่สุดจะทําการผลิตกอน จากการคํานวณคา LS สมมติวันที่ 
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จัดตารางการผลิตคือวันที่ 2 
งานที่ 1  Slack  = (2-2)-1 = -1 
งานที่ 2  Slack  = (4-2)-2 =  0 
งานที่ 3  Slack  = (6-2)-3 =  1 
งานที่ 4  Slack  = (8-2)-4 =  2 
งานที่ 5  Slack  = (10-2)-5=  3 

ผลการเรียงลําดับงานเปนดังนี้คือ 1-2-3-4-5 
 

2.1.5 FCFS (First Come First Served) เลือก
จากงานที่เขามากอนทํากอน จากตารางที่ 1 งานใดที่เขามา
กอนจะถูกเลือกนํามาทํากอน ผลการเรียงลําดับงานเปน
ดังนี้คือ 1-2-3-4-5 

2.2 เกณฑการวัดประสิทธิภาพของการจัดลําดับการ
ผลิต 

การศึกษาเกณฑการวัดประสิทธิภาพของการจัดลําดับ
การผลิตเพื่อเปรียบเทียบการผลิตหลังจากการใชโปรแกรม
จัดตารางการผลิต   เมื่อจัดตารางเสร็จ เรียบรอยแลว          
เราสามารถพิจารณาถึงประสิทธิภาพของการจัดตารางได
จากเกณฑการวัดดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

2.2.1 เวลาการไหลของงานโดยเฉลี่ย (Mean Flow 

Time) หมายถึงคาเฉลี่ยของเวลาการไหลของงานใน
ระบบ สามารถหาคาไดตามสมการ 1 วัตถุประสงคของการ
จัดตารางการผลิตนี้คือเปนการจัดตารางการผลิตใหไดเวลา
การไหลของงานโดยเฉลี่ยตํ่า 
 
 
 
 
 

โด
    
    

2.2.2 เวลาลาชาของงานโดยเฉลี่ย  (Mean 

Tardiness) หมายถึงคาเฉลี่ยของเวลาลาชาของงานใน
ระบบ สามารถหาคาไดตามสมการ  2 วัตถุประสงคของการ
จัดตารางการผลิตนี้คือเปนการจัดตารางการผลิตใหไดเวลา
ลาชาของงาน
 

 
 
โดยที่ T i = max{ 0 , Li } 

  T    = 

         2.2.3   จํานวนของลาชา (Number of Tardy Job) 
หมายถึงจํานวนงานที่สงมอบไมทันเวลากําหนดสงมอบ 
สามารถหาคาไดตามสมการ 3 วัตถุประสงคของการจัด
ตารางการผลิตนี้คือเปนการจัดตารางการผลิตใหไดจํานวน
งานลาชาต่ํา 
 
 
 
โดยที่ δ(Ti) = 1 เมื่อ Ti  >  0 

NT    =
 

 δ(Ti) = 0 เมื่อ Ti  <  0 
 

เหตุผลที่ใชตัววัดผลดังกลาวขางตน  เนื่องมาจากใน
ปจจุบันโรงงานประสบปญหาการสงมอบงานลาชา  ทําให
โรงงานเสียภาพพจนและความนาเชื่อถือเกี่ยวกับการ    
ตรงตอเวลาในการสงมอบงาน  โดยจํานวนงานลาชาเปน
ตัววัดที่สํ าคัญที่สุด เนื่ องจากลูกค าจะปรับลดความ
นาเชื่อถือของโรงงานตามจํานวนงานที่สงมอบลาชามาก
ที่สุด  ตัววัดผลในระดับรองลงมาไดแก  เวลาลาชาของงาน 
           n 

F      = 1/n * Σ Fi                   (1)
          i= 1
ยที่  F i = C i  -  r i
       F i = เวลาการไหลของงาน i 
       C i = เวลาที่การทํางาน i เสร็จสิ้น 

   r i  = เวลาที่การทํางาน i พรอมที่จะทํางาน 
 
 
 

โดยเฉลี่ย    
ไมมีปญหาท
เขามาแทรก แ

2.3 กฎก
       ระบบกา
จัดแบงวัสด
ขางตน  เพื่อช

3 
โดยเฉลี่ยตํ่า 
          n 

1/n * Σ Ti                 (2) 
         i= 1
โด
าง
ล
าร
รจ
ุคง
ว
 n 

 Σ δ(Ti)             (3) 
i= 1
ยที่ในการจัดตารางการผลิตนี้จะสมมติวา 
ดานวัตถุดิบขาดแคลน ไมมีงานเรงดวน  
ะไมมีเครื่องจักรเสียในระหวางการผลิต 
บริหารวัสดุคงคลัง 
ัดแบงวัสดุคงคลังแบบ ABC เปนระบบ
คลังตามมูลคาออกเปนกลุมตามแนวคิด
ยใหสามารถทําการควบคุมและตัดสินใจได 
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ถูกตองวาวัสดุคงคลังของวัสดุใดควรไดรับการควบคุมใน
ระดับใด  การจําแนกเพื่อกําหนดความสําคัญมากนอยของ
ของคงคลัง   ถาเขียนเปนกราฟระหวางคาใชจายและ
จํานวนชนิดของคงคลังจะไดดังรูปที่ 1  ซึ่งเรียกวา Pareto 

Curve ในภาพแสดงวามีของคงคลังประมาณ 5% ของ
จํานวนหนวยทั้งหมดที่มีมูลคาสูงถึง 80% ของมูลคา
ของคงคลังทั้งหมด  จึงถือวามีความสําคัญสูงมาก  จึงจัดให
กลุมของคงคลังนั้นอยูในประเภท A สวนที่เหลือมี
ความสําคัญนอยลงไปก็จะจัดแบงใหเปนประเภท B และ 
C ตามลําดับ 

รูปท่ี 1 แสดงการจําแนกชนิดของคงคลังโดย ABC 
เทคนิค 
 

การจัดแบงวัสดุคงคลังตามระบบ  ABC ทําตาม
ขั้นตอนดังตอไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ทําการจัดเรียงวัสดุคงคลังตามมูลคา     
ซึ่งหาจากตนทุนตอหนวยหรือราคาขายตอหนวยคูณกับ
จํานวนที่สั่งซื้อ   

ขั้นตอนที่ 2  คํานวณหาเปอรเซนตของมูลคาโดยเทียบ
กับมูลคารวม  เปอรเซนตสะสมของมูลคารวม   

 
3.  การออกแบบโปรแกรม 

3.1 การพัฒนาโปรแกรมสําหรับการจัดตารางการผลิต   
ขั้นตอนการทํางานของโปรแกรมการวางแผนและจัด

ตารางการผลิตสามารถเขียนเปนผังการไหลอยางละเอียด
ไดดังรูปที่ 2   

 เริ่มตน 
 
 
  
 

ปอนขอมูลเกีย่วกับสินคา  ข้ันตอนและกระบวนการผลิต 
รวมทั้งขอมูลเคร่ืองจักร  รวมทั้งขอมูลที่จําเปนในการ 

คํานวณการจัดตารางการผลิต 

 
 
 

ปอนขอมูลใบคําสั่งซื้อจากลูกคา 

จัดตารางการผลิต  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 2  ผังการไหลแสดงขั้นตอนของโปรแกรมวางแผน
และจัดตารางการผลิต 

SPT 

LPT 

EDD 

LS 

FCFS 

ตารางการผลิต 

แสดงผลการจัดตารางการผลิต 

เสร็จสิ้น 

จํานวนงานลาชา 

เวลางานในระบบโดยเฉลี่ย 

ตารางการผลิต การวัดประสิทธิภาพตาราง 

เวลางานลาชาโดยเฉลี่ย 
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4.  ผลการศึกษาวิจัย 
        4.1 การวิเคราะหผลการจัดตารางการผลิต 
        จากผลการจัดตารางการผลิตโดยใชโปรแกรมการ
วางแผน นํามาหาคาเฉลี่ยของตัววัดประสิทธิภาพของการ
จัดตารางการผลิต  สามารถสรุปไดดังตารางที่ 2   
 
ตารางที่ 2 แสดงประสิทธิภาพของกฎของฮิวริสติกส 

ตัววัดประสิทธิภาพ 

กฎเกณฑ 
เวลางาน  
ในระบบ    
โดยเฉลี่ย 
(ชั่วโมง) 

จํานวน
งานลาชา 

(งาน) 

เวลางาน
ลาชา       

โดยเฉลี่ย
(ชั่วโมง) 

SPT 289.379 4 1.60324 
EDD 297.63 2 0.405676 
LPT 669.166 28 386.445 
SLACK 298.351 2 0.405676 
FCFS 302.807 3 0.441622 
 

จากตารางที่ 2  เมื่อพิจารณาประสิทธิภาพของการจัด
ตารางการผลิต  โดยพิจารณาเฉพาะเวลาการไหลของงาน
โดยเฉลี่ย (Mean Flow Time) จะเห็นไดวากฎเกณฑการ
จัดตารางแบบ SPT  จะใหประสิทธิภาพดีที่สุด  ซึ่งหมายถึง
จะมีการไหลของงานในระบบนอยที่สุด หรือมีเวลารอคอย
ตํ่าที่สุด  โดยมีเวลาการไหลของงานโดยเฉลี่ยเทากับ 
289.379 ช่ัวโมง  รองลงมาคือการจัดตารางการผลิตตาม
กฎเกณฑ EDD, SLACK , FCFS และ LPT ตามลําดับ  
โดยมีคาเวลาการไหลของงานโดยเฉลี่ยเทากับ 297.63  , 
298.351 , 302.807 และ 669.166 ช่ัวโมง  ตามลําดับ 
        เมื่อพิจารณาประสิทธิภาพของการจัดตารางการผลิต  
โดยพิจารณาเฉพาะจํานวนงานลาชา (Number of Tardy 

Job) จะเห็นไดวากฎเกณฑการจัดตารางแบบ EDD และ 
SLACK  จะใหประสิทธิภาพดีที่สุด  ซึ่งหมายถึงวาเมื่อมี
การจัดตารางโดยใชกฎเกณฑนี้จะมีจํานวนงานลาชานอย
ที่สุด  หรืองานลาชาเกิดขึ้นไดนอยที่สุด  โดยมีจํานวนงาน
ลาชาเทากับ 2 งาน  รองลงมาคือการจัดตารางการผลิตตาม

กฎเกณฑ FCFS , SPT และ LPT ตามลําดับ  โดยมีคา
จํานวนงานลาชาเทากับ 3,4 และ 28 งาน ตามลําดับ 
        และเมื่อพิจารณาประสิทธิภาพของการจัดตารางการ
ผลิต  โดยพิจารณาเฉพาะเวลาลาชาของงานโดยเฉลี่ย 
(Mean Tardiness) จะเห็นไดวากฎเกณฑการจัดตาราง
แบบ EDD และ SLACK  จะใหประสิทธิภาพดีที่สุด    
ซึ่งหมายถึงวาเมื่อมีการจัดตารางโดยใชกฎเกณฑนี้จะมี
เวลาลาชาของงานนอยที่สุด  โดยมีเวลาลาชาของงานโดย
เฉลี่ยเทากับ 0.405676 ช่ัวโมง  รองลงมาคือการจัดตาราง
การผลิตตามกฎเกณฑ FCFS , SPT และ LPT ตามลําดับ  
โดยมีคาเวลาลาชาของงานโดยเฉลี่ย เทากับ 0.44, 1.60 และ 
386.44 ช่ัวโมง ตามลําดับ 
        เมื่อนําประสิทธิภาพจากการจัดตารางโดยใชกฎเกณฑ
ตางๆดังที่กลาวมาแลวมาทําการเปรียบเทียบเพื่อหา
กฎเกณฑที่เหมาะสม  เพื่อที่จะนําไปใชในการจัดตารางได
จริง  สามารถเรียงลําดับกฎเกณฑตามตัววัดประสิทธิภาพ
ไดดังตารางที่ 3   
 
ตารางที่ 3  แสดงอันดับกฎเกณฑการจัดตารางการผลิต 

ตัววัดประสิทธิภาพ 

กฎเกณฑ เวลางานใน
ระบบ       

โดยเฉลี่ย 

จํานวนงาน
ลาชา 

 

เวลางาน
ลาชา       

โดยเฉลี่ย 
SPT 1 3 3 
EDD 2 1 1 
LPT 5 4 4 
SLACK 3 1 1 
FCFS 4 2 2 

 
        จากตารางที่ 3  กฎเกณฑที่เหมาะสมที่สุดกับโรงงาน
ตัวอยาง คือ EDD ซึ่งเปนกฎเกณฑที่ใหประสิทธิภาพของ
การจัดตารางการผลิตในดานเวลางานลาชาโดยเฉลี่ยและ
จํานวนงานลาชาดีที่สุด  และในดานเวลาการไหลของงาน
โดยเฉลี่ยอยูลําดับที่ 2 
 
 

5 



พ.นราพินิจ และ อ.ธีระวัฒนสกุล 

       4.2 ผลการจัดระบบวัสดุคงคลังโดยเทคนิค ABC 
ตารางที่ 4  แสดงผลลัพธการแบงประเภทตาม ABC  
ประเภท ชนิดของ 

คงคลัง 
มูลคา
ของ 
คงคลัง 
(ลาน
บาท) 

% ของ
จํานวน
หนวย 
ของ
ของ 
คงคลัง
ท้ังหมด 

%
มูลคา
ของ
ของคง
คลัง

ท้ังหมด 

A -เหล็กแผน 
 หนา 1-3มม .,  
-เหล็กฉาก 1” 

90.6 
 

4 73 

B -ชุดลอคประต ู
-ดามจับประตู   
 10,12,15มม . 
-กระจกใส-ขุน  
 3 มม  
-ขาตูปรับขึ้นลง 
-บานพับประตู 

25.865 
 

70 21 

C -ลวดเชื่อม mig  
 1 มม. 
-ลวดเชื่อมไฟฟา   
  2.6, 3.2 มม. 
-สีรองพื้น 
-สีน้ํามัน 
-ทินเนอร 
-หมุดย้ํา 2-4 มม. 
-นอตM8M10 
  M12M15 

7.226 26 6 

  
       จากตารางที่ 4   สามารถกําหนดแบงชนิดของวัสดุ     
คงคลังไดดังนี้ วัสดุคงคลังชนิด A ประกอบดวย เหล็ก
แผนหนา 1-3 ม.ม    .   , เหล็กฉาก 1”  ซึ่งคิดเปนรอยละมูลคา
ของจํานวนเงินของคงคลังเทากับ 73 และรอยละของ
จํานวนหนวยของของคงคลังทั้งหมดเทากับ 4 วัสดุคงคลัง
ชนิด B ประกอบดวย ชุดลอคประตู    ,ดามจับประตู 
10,12,15 ม.ม    . , กระจกใสและขุน 3 ม.ม.    ,ขาตูปรับขึ้นลง,
บานพับประตู  ซึ่งคิดเปนรอยละมูลคาของจํานวนเงิน
ของคงคลังเทากับ 21  และรอยละของจํานวนหนวยของ

ของคงคลังทั้งหมดเทากับ 70 และวัสดุคงคลังชนิด   C 
ประกอบดวยลวดเชื่อมmig 1 มม  .   , ลวดเชื่อมไฟฟา 2.6, 3.2 
มม . ,  สีรองพื้น,  สีน้ํามัน,  ทินเนอร, หมุดย้ํา 2-4 มม .    ,นอต 
M8,M10,M12,M 15    ซึ่งคิดเปนรอยละมูลคาของจํานวน
เงินของคงคลังเทากับ 6  และรอยละของจํานวนหนวยของ
ของคงคลังทั้งหมดเทากับ 26 
 
ตารางที่ 5 แสดงวิธีการจัดลําดับตารางการผลิตของตัววัด
ประสิทธิภาพ (ตอ) 

ตัววัดประสิทธิภาพ ลําดับวิธีการจัดตารางการผลิตท่ีดี
ท่ีสุด 

เวลาลาชาของงานโดย
เฉลี่ย 

(Mean Tardiness) 

1.วิธีการจัดตารางการผลิตโดยใชกฎ 
EDD และSLACK 
2.วิธีการจัดตารางการผลิตโดยใชกฎ 
FCFS  
3.วิธีการจัดตารางการผลิตโดยใชกฎ 
SPT  
4.วิธีการจัดตารางการผลิตโดยใชกฎ 
LPT 

 
        จากตารางที่ 4  การจัดลําดับของการจัดตารางการผลิต
ตามกฎเกณฑฮิวริสติกสพบวากฎเกณฑ SPT  ใหเวลาที่อยู
ในระบบเฉลี่ยตํ่าที่สุด  กฎเกณฑ EDD และ SLACK ให
เวลาลาชาของงานต่ําที่สุด  และใหจํานวนงานลาชานอย
ที่สุด และเมื่อนําคาเฉลี่ยจํานวนงานลาชากอนใชโปแกรม
คือชวงเดือนมิถุนายน ถึงเดือนพฤศจิกายน พ .ศ   .2548 
เทากับรอยละ 12.8  มาเปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยจํานวนงาน
ลาชาหลังจากการวางแผนและจัดตารางการผลิตตาม
กฎเกณฑ EDD ซึ่งเหมาะสมกับโรงงานตัวอยางมากที่สุด  
พบวามีจํานวนงานลาชาลดลงคิดเปนรอยละ 57.73  แสดง
วาการวางแผนและจัดตารางการผลิตมีผลตอประสิทธิภาพ
การผลิตของโรงงานตัวอยางเพิ่มขึ้นรอยละ 57.73  
        ดานการจัดระบบบริหารวัสดุคงคลังดวยเทคนิค 
ABC สามารถกําหนดแบงชนิดของวัสดุคงคลังไดดังนี้ 
วัสดุคงคลังชนิด A  ซึ่งคิดเปนรอยละมูลคาของจํานวนเงิน
ของคงคลังเทากับ 73 และรอยละของจํานวนหนวยของ
ของคงคลังทั้งหมดเทากับ 4  วัสดุคงคลังชนิด B   ซึ่งคิด
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        และดานการวิเคราะหผลทางเศรษฐศาสตร จากการจัด
ตารางการผลิตตามกฎเกณฑ EDD จะสามารถลดคาการ
สูญเสียโอกาสและคาใชจายจากการสงงานไมทันไดเทากับ 
288,650 บาทตอป และผลการจัดระบบวัสดุคงคลังโดย
เทคนิค ABC สามารถลดคาแรงไดเทากับ 60,000 บาทตอ
ป รวมเปนจํานวนเงินประมาณ 348,650 บาทตอป 

เปนรอยละมูลคาของจํานวนเงินของคงคลังเทากับ 21  และ
รอยละของจํานวนหนวยของของคงคลังทั้งหมดเทากับ 70 
และวัสดุคงคลังชนิด  C  ซึ่งคิดเปนรอยละมูลคาของ
จํานวนเงินของคงคลังเทากับ 6  และรอยละของจํานวน
หนวยของของคงคลังทั้งหมดเทากับ 26 โดยกําหนดให
วัสดุกลุม A จะตรวจสอบจํานวนทุกเดือน วัสดุกลุม  B จะ
ตรวจสอบจํานวน 2 เดือน  และวัสดุกลุม C จะตรวจสอบ
จํานวน 3 เดือน 
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