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study suggested a mathematical model to simulate job assignment planning for 1 week in advance 
aiming to obtain the maximum revenue from the production throughout the week and calculation by 
LINGO software. Then, we compared a mathematical model with a traditional planning, the result was 
found that the average revenue increased 27.93% per week, the average throughput increased 25.09% 
per week and the average backorder reduced 13.43% per week. 
 

1. บทนํา 
อุตสาหกรรมไกสดแชแข็งและแปรรูป เปนหนึ่งใน

อุตสาหกรรมอาหารกลุมปศุสัตว ซึ่งมีสวนสําคัญอยางยิ่ง
ตอการเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจทั้งในแงของการ
บริโภค การจางงานและการผลิต จึงเปนอุตสาหกรรมที่
สรางรายไดใหประเทศไทยจากการสงออกเปนจํานวนมาก 
จากขอมูลการสงออกปริมาณการสงออกไกสดแชเย็นและ
ไกแปรรูป พบวาไกแชแข็งมีปริมาณการสงออกรอยละ 5 
สวนไกแปรรูปมีปริมาณการสงออกรอยละ 95 ของกลุม
สินคาไกสดแชแข็งและไกแปรรูป 

จากสภาวะการแขงขันในตลาดโลกที่คอนขางสูง โดย
คูแขงที่สําคัญในตลาดโลกคือ บราซิล สหรัฐอเมริกา จีน 
และสหภาพยุโรป การที่องคกรจะสามารถชวงชิงสวนแบง
ทางการตลาดจากคูแขงไดนั้น องคกรธุรกิจตองไมคํานึงถึง
เพียงแคผลิตใหไดเทานั้น ตองมีการหากลยุทธตางๆ มาใช 
เพื่อใหการผลิตมีตนทุนและเวลาต่ําที่สุด คุณภาพดีที่สุด 
รวมไปถึงบริการดีที่สุดดวย การวางแผนผลิตก็เปนสิ่ง
สําคัญสิ่งหนึ่งที่องคกรธุรกิจไมควรมองขาม เนื่องจากจะ
สามารถเสริมใหองคกรมีความสามารถทางการผลิตที่
เหนือกวาคูแขงไดคือ สามารถผลิตสินคาไดตรงตามความ
ตองการของลูกคาและตามกําหนดเวลา และยังสามารถใช
ทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพอีกดวย 

บริษัทกรณีศึกษาในการทําวิจัยครั้งนี้ เปนบริษัทที่ผลิต
ช้ินสวนไกสดแชแข็งและแปรรูปเพื่อการสงออก โดย
โรงงานแบงออกเปน 2 สวนคือ โรงงานชําแหละไกสด 
และโรงอาหารสุก ซึ่งในสวนของโรงชําแหละไกสดนั้น 
จะทําการชําแหละไกแยกเปนช้ินสวนเพื่อสงขายใหแก
ลูกคาในประเทศ และแชแข็งเพื่อเปนสินคาสงออก รวมไป
ถึงการตัดแตงช้ินสวนไกใหมีรูปราง ขนาดและน้ําหนัก
ตามที่ ลูกค าตองการซึ่ ง เรี ยกว า  สินค าตัดแตงพิ เศษ 

(Special Cutting Product; SP) เพื่อสงไปยังโรง

อาหารสุกเปนวัตถุดิบในการแปรรูปเปนสินคาปรุงสุกและ
แชแข็งซึ่งเปนสินคาสงออกไปยังตางประเทศ โดยสินคา
ปรุงสุกมีปริมาณการสงออกมากถึง 95% ของสินคาสงออก
ทั้งหมด และสินคาปรุงสุกสวนใหญนั้นจะใชวัตถุดิบ
ประเภทสินคาตัดแตงพิเศษ ซึ่งเปนผลิตภัณฑจากโรง
ชําแหละ  

ปจจุบันมีประเภทสินคาตัดแตงพิเศษมีมากกวา 50 
ชนิด โดยกระบวนการผลิตจะใชพนักงานในการตัดแตง
สินคาใหไดตามขนาดที่ตองการ ซึ่งพนักงานแตละคนจะมี
ทักษะ ความชํานาญในการตัดแตงสินคาแตละชนิดไม
เทากัน พนักงานที่มีความสามารถใกลเคียงกันจะอยูใน
สายการผลิตเดียวกัน ซึ่งมีสายการผลิตทั้งหมดในการผลิต
สินคาตัดแตงพิเศษจํานวน 25 สายการผลิต แบงการทํางาน
เปน 2 กะ คือ กะกลางวัน และกะกลางคืน ซึ่งฝายวาง
แผนการผลิตจะวางแผนการผลิตสินคาตัดแตงพิเศษโดยใน
แตละวันจะมอบหมายงานใหแตละสายการผลิตวาจะตอง
ผลิตสินคาชนิดใดบาง  ปริมาณเทาใด  เพื่อสงไปเปน
วัตถุดิบสําหรับการผลิตสินคาปรุงสุกตามแผนการผลิต
ลวงหนาของโรงอาหารสุก ซึ่งในขั้นตอนการมอบหมาย
งาน ในสภาพปจจุบันจะใชประสบการณของพนักงาน 
โดยยังไมมีระบบหรือเครื่องมือชวยในการวางแผนทําให
ตองใชเวลานาน และบางกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงคําสั่งซื้อ
กะทันหัน ทําใหตองเสียเวลาในการวางแผนการผลิตใหม 
สําหรับการวางแผนการผลิตในปจจุบันอาจทําใหเกิด
ปญหาตางๆเชน ผลิตสินคาไดไมครบตามความตองการ
ของลูกคา ผลิตสินคาไดไมเต็มประสิทธิภาพของพนักงาน 
เปนตน 

ดังนั้นงานวิจัยนี้จะมุงเนนในการพัฒนาระบบการวาง
แผนการมอบหมายงานสําหรับการผลิตสินคาตัดแตงพิเศษ 
โดยจะประยุกตใชตัวแบบทางคณิตศาสตรมาชวยในการ
วางแผนการมอบหมายงาน ซึ่งจะสามารถลดระยะเวลาใน
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การวางแผน  ทําใหการวางแผนการมอบหมายงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  โดยมุ ง เนนการใชประโยชน
ทรัพยากรสูงสุด เพื่อใหเกิดผลกําไรสูงสุดตอองคกร 

 

2. ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เก่ียวของ 
2.1 การวางแผนการผลิต (Production Planning) 

การผลิตเปนกระบวนการที่ทําใหเกิดการสรางสิ่งหนึ่ง
สิ่งใดขึ้นมาจากการใชทรัพยากรหรือปจจัยการผลิตที่มีอยู 
การดําเนินการผลิตจะเปนไปตามลําดับขั้นตอนของการ
กระทํากอนหลัง การวางแผนการผลิต (Production 

Planning) จะเกี่ยวของกับการดําเนินงานทั้งหมดของ
องคกรตามระยะเวลาที่กําหนดขึ้นซึ่งแบงออกเปน 3 ระดับ
คือ แผนระยะยาว แผนระยะกลาง และแผนระยะสั้น โดย
แผนแตละระดับมักจะเรียกช่ือตางๆกันเชน การวางแผน
การผลิตรวม (Aggregate Planning) การวางแผนการ
ดําเนินงาน (Operation Planning) และการจัดตาราง
ก า ร ผ ลิ ต ร ว ม  (Aggregate Scheduling) จ า ก ก า ร
พยากรณและคําสั่งซื้อจากลูกคา จะถูกนํามาจัดทําเปน
แผนการใชแรงงาน วัตถุดิบ และอุปกรณใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพสูง [1] 

2.2 ตัวแบบการจัดสรรทรัพยากร (Resource 
Allocation Model) 

ทรัพยากรหมายถึง สิ่งที่มีไวใชงานในองคกรหรือ
บริษัทเพื่อเพิ่มผลผลิตหรือผลประโยชนใหแกองคกร 
ทรัพยากรนี้รวมถึงโรงงาน พนักงาน วัตถุดิบและทรัพยสิน
ตางๆ [2] โดยทั่วไปทรัพยากรในองคกรมักมีอยูอยางจํากัด
เชน  จํ านวนพนักงานที่ ควบคุม เครื่ องจักร  จํ านวน
รถบรรทุกที่มีไวขนสงสินคา เปนตน โดยทั่วไปทรัพยากร
เหลานี้มีอยูอยางจํากัดจึงตองมีการจัดสรรทรัพยากรใหเกิด
ประโยชนสูงสุด ซึ่งประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากร
อาจวัดในรูปของปริมาณการผลิตสูงสุด หรือกําไรสูงสุด 

การสร า งตั วแบบ เพื่ อก ารตั ดสินใจ  (Decision 

Model) ของปญหาเปนการประมวลผลในเชิงตัวเลข โดย
ไมมีอคติของผูตัดสินใจหรืออารมณของผูตัดสินใจ เรียก
ตั ว แ บบป ร ะ เ ภ ทนี้ ว า  ตั ว แ บบท า ง คณิ ต ศ า ส ต ร 

(Mathematical Model) จะแสดงความสัมพันธเชิง
คณิตศาสตรของสิ่งตางๆที่เราสนใจหรือเงื่อนไขตางๆที่
จําเปนตองคํานึงถึงในสถานการณของปญหานั้น 

2.3  ตั ว แ บ บ โ ป ร แ ก ร ม เ ชิ ง เ ส น ต ร ง  (Linear 
Programming Model) 

ตัวแบบโปรแกรมเชิงเสนตรงเปนเทคนิคที่ใชในการ
แกปญหาทางการจั ดสรรป จจั ยและทรัพยากรที่ มี
ความสัมพันธของตัวแปรตางๆเปนเชิงเสนตรง โดยมี
จุดหมายเพื่อแกปญหาและตัดสินใจใหเกิดการดําเนินงานที่
ดีที่สุดเชน กําไรสูงสุด คาใชจายนอยที่สุด ปริมาณการผลิต
มากที่สุด เปนตน โดยมีเงื่อนไขเชน สภาวะตลาด วัตถุดิบ 
กําลังคน เครื่องจักร เงินทุน เปนตน 

การนําโปรแกรมเชิงเสนตรงมาใชในการแกไขปญหา 
จําเปนจะตองสรางตัวแบบทางคณิตศาสตรขึ้นมาแทน
ปญหาที่ เกิดขึ้นจริง  โดยตัวแบบทางคณิตศาสตรของ
โปรแกรมเชิงเสนตรงประกอบดวยโครงสรางดังนี้ 

1) ตัวแปรตัดสินใจ (Decision Variables) คือ ตัว
แปรที่ตองการตัดสินใจเพื่อใหไดคาที่เหมาะสม มักกําหนด
เปนตัวอักษรเชน , , … ,  หรือ A, B, C, … 

2) สมการวั ตถุประสงคหรื อสมการ เป าหมาย 
(Objective Function) คือ สมการแสดงความสัมพันธ
ของตนทุน กําไร เพื่อใหสามารถกําหนดเปาหมายสูงสุด 
(Maximize) หรือตํ่าสุด (Minimize) 

3) เงื่อนไขบังคับ (Constraints) คือสมการหรือ
อสมการที่แสดงถึงขีดจํากัดของทรัพยากร ความตองการ 
หรือเงื่อนไขตางๆของปญหา โดยมีความสัมพันธของตัว
แปรตางๆในเงื่อนไขบังคับแตละขอเปนเสนตรง 

4) ขอจํากัด (Restriction) ขอจํากัดแสดงถึงเงื่อนไข
ของผลลัพธที่ไดวาตัวแปรที่ตองตัดสินใจทุกตัวตองมีคา
ไมติดลบหรือ 0 1, 2, … ,  

จากการศึกษางานวิจัยที่ผานมา ไดมีการนําเทคนิค
โปรแกรมเชิงเสนตรงมาประยุกตใชในทางอุตสาหกรรม
มากมายไดแก การประยุกตใชโปรแกรมเชิงเสนแบบ
จํานวนเต็ม (Integer Linear Programming; ILP) ใน
การจัดลําดับงานใหแกสายการผลิตพลาสติกขึ้นรูป [3] 
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1) ปริมาณความตองการสินคาในแตละวัน  เปน
ปริมาณของสินคาแตละชนิดที่ลูกคาตองการในแตละวัน 
ซึ่งจะไดรับเปนแผนลวงหนา 1 สัปดาห 

2) ปริมาณวัตถุดิบในแตละวัน ซึ่งจะไดจากปริมาณไก
ที่ ถูกชําแหละออกเปนช้ินสวนตางๆ ในแตละวัน โดย
วัตถุดิบที่นํ ามาใชในการตัดแตงสินคาพิ เศษจะแบง
ออกเปน 7 กลุมใหญคือ เนื้อนอง สันใน เนื้อหนาอก หนัง
สวนหนาอก ปกบน ปกกลาง และปกปลาย 

3) ชนิดของสินคาตัดแตงพิเศษซึ่งจากขอมูลการผลิต
ยอนหลัง 3 เดือนที่รวบรวมและปริมาณการสั่งซื้อในชวง
ระยะเวลาของการศึกษาประกอบไปดวยสินคาทั้งหมด 70 
ชนิด 

4) จํานวนสายการผลิตสินคาตัดแตงพิเศษ ประกอบ
ไปดวยสายการผลิตทั้งหมด 25 สายการผลิต โดยเปน
สายการผลิตในกะกลางวัน 12 สายการผลิต กะกลางคืน 13 
สายการผลิต 

5) จํานวนพนักงานในแตละสายการผลิต 
6) ความสามารถในการผลิตสินคาแตละชนิดของแต

ละสายการผลิตคือ  ปริมาณสินคาแตละชนิดที่แตละ
สายการผลิตสามารถผลิตไดในเวลา 1 ช่ัวโมงของพนักงาน 
1 คน (กิโลกรัมตอช่ัวโมงตอคน) 

7) รอยละผลได (%Yield) ของสินคาจากปริมาณ
วัตถุดิบที่ใช คือ ปริมาณของสินคาที่ตัดแตงไดเทียบกับ
ปริมาณของวัตถุดิบที่นํามาใชในการตัดแตง 

8) รอยละผลได (%Yield) ของสินคาไซดรอง คือ 
ปริมาณของสินคาไซดรองที่ไดจากการตัดแตงสินคาไซด
หลัก 

9) ช่ัวโมงการทํางานของสายการผลิตในแตละกะ
ทํางาน 

10) ปริมาณสินคาคงคลัง ไดแก ปริมาณสินคาแตละ
ชนิดสูงสุดและปริมาณสินคาคงคลังรวมสูงสุดในการ
จัดเก็บสินคาคงคลัง 

11) ปริมาณสินคาขาดสง เปนเงื่อนไขของปริมาณ
สินคาขาดที่ยอมใหมีไดในแตละวัน 

12) ราคาขายของสินคาแตละชนิด 

4.2 การสรางตัวแบบทางคณิตศาสตร 
สรางตัวแบบทางคณิตศาสตรสําหรับการวางแผนการ

มอบหมายงานลวงหนา 1 สัปดาหโดยใชเทคนิคโปรแกรม
เชิงเสนตรง โดยผูวิจัยไดกําหนดสมการวัตถุประสงคคือ 
รายไดจากยอดการผลิตสินคาตลอดทั้งสัปดาหสูงที่สุด 

และเงื่อนไขตางๆ ดังนี้ 
กําหนดให 
 สินคาหลักชนิดที่ 1,2,3, … ,  

 สายการผลิตที่ 1,2,3, … ,  

 วันที่และกะ 1,2,3, … ,  

 กลุมวัตถุดิบที่ 1,2,3, … ,  
 
ตัวแปรตัดสินใจ (Decision variable) 

, ,   เวลาที่มอบหมายใหสายการผลิตที่ j ผลิต
สินคาที่ i ในวันที่ k 

,   สินคาคงคลังของสินคาชนิดที่ i ในวันที่ k 

,   สินคาขาดสงชนิดที่ i ในวันที่ k 

,  ปริมาณสินคา i ที่ไดเกิดจากสินคาหลักใน
วันที่ k 

,  ปริมาณสินคา i ที่ไดเกิดจากสินคาไซดรอง
อันดับสองในวันที่ k 

,   ปริมาณสินคา i ที่ไดเกิดจากสินคาไซดรอง
อันดับสามในวันที่ k 

พารามิเตอร (Parameter) 

                0 เมื่อไมมีการทํางานในวันที่ 
1 เมื่อมีการทํางานในวันที่     

 

 ราคาสินคาชนิดที่ i 

,  ปริมาณความตองการสินคาชนิดที่ i ใน
วันที่ k 

,  ประสิทธิภาพในการผลิตสินคาชนิดที่ i 
ของสายการผลิตที่ j  

  จํานวนพนักงานในสายการผลิตที่ j 
1   รอยละผลไดสินคาหลักของสินคาที่ i 
21  รอยละผลไดสินคารองชนิด BL-K 15-25 

จากการผลิตสินคาหลักที่ i  
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22   รอยละผลไดสินคารองชนิด SBB 1.3-1.8 

จากการผลิตสินคาหลักที่ i 
31   รอยละผลไดสินคารองชนิด BL-K 8-15 

จากการผลิตสินคาหลักที่ i  
32   รอยละผลไดสินคารองชนิด SBL-K 8-15 

จากการผลิตสินคาหลักที่ i  
  ปริมาณกลุมวัตถุดิบ g 

  ช่ัวโมงการทํางานสูงสุดในแตละวันของ
สายการผลิต j 

 ปริมาณสินคาคงคลังเริ่มตน (k = 0) ของ
สินคาชนิดที่ i 

  ปริมาณสินคาคงคลังต่ําที่สุดของสินคา
ชนิดที่ i 

  ปริมาณสินคาคงคลังสูงที่สุดของสินคา
ชนิดที่ i 

   ปริมาณสินคาคงคลังสูงที่สุดของทุกสินคา 

ตัวแบบทางคณิตศาสตร (Mathematical Model) 

สมการ (1) เปนสมการวัตถุประสงคของตัวแบบทาง
คณิตศาสตรสําหรับการวางแผนการมอบหมายงานคือ 
ตองการใหรายไดจากยอดการผลิตสินคาตลอดทั้งสัปดาห
สูงที่สุด 

  , ,

,                                  1   
 
สมการ (2) และ (3) เปนสมการเงื่อนไขที่เปน

ความสัมพันธระหวางเวลาในการมอบหมายงานและ
ปริมาณสินคาที่ผลิต 

, , ,   ,  

 ,       ;   1, … ,70 ,   
   1, 3, 5, 7, 9, 11, 13         2  

, , ,   ,  

 ,     ;   1, … ,70 ,  
 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14        3  

สมการ (4) เปนสมการความสัมพันธระหวาง
ปริมาณความตองการ ปริมาณการผลิต ปริมาณสินคาคง
คลัง และปริมาณสินคาขาดสง 

, , , , , ,

,  ,               4  
 
สมการ (5) และ (6) เปนสมการความสัมพันธของ

การผลิตสินคาไซดรองอันดับสอง 

,
21
1 ,          ,                            5  

,
22
1 ,          ,                            6  

 
สมการ (7) และ (8) เปนสมการความสัมพันธของ

การผลิตสินคาไซดรองอันดับสาม 

,
31
1 ,       ,                            7  

,
32
1 ,       ,                            8  

 
สมการ (9) ถึง  (15) เปนสมการกําหนดปริมาณ

วัตถุดิบที่ใชจะตองไมเกินปริมาณสูงสุดของวัตถุดิบแตละ
ชนิด 

,

1                , ,    1                   9  

,

1              , ,    2                 10  

,

1              , ,    3                 11  

,

1              , ,    4                 12  

,

1              , ,    5                 13  

,

1              , ,    6                 14  

,

1              , ,    7                 15  

 
สมการ (16) เปนสมการกําหนดเวลาในการ

มอบหมายงานจะตองไม เกิน เวลาสูงสุดของแตละ
สายการผลิต 
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, 0        
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การ (22) เปน
กชนิดจะตองไม

,  20,000     

การ (23) เ
มีคาติดลบ 

, , , , ,
0   

พธของตัวแบบท
วแบบทางคณิต
ยงานที่สรางสา

ลก็สกุล 

          , ,  

นสมการกําหน
ดจะตองมีคามา

             , ,  

นสมการกําหน
ดจะตองมีคาไมเ

             , ,  

นสมการกําหน
นิดจะตองมีคาไ

             ,        

สมการความสัม
ดยจะตองมีอันใ

             , ,  

ปนสมการเงื่อน
ขาดสงไดไมเกนิ

             , ,

นสมการกําหนด
มเกินคาที่กําหน

             ,       

เปนสมการกํา

, , , ,  
            , , ,

ทางคณิตศาสตร
ตศาสตรสําหรั
ามารถนําไปคําน

                         

นดปริมาณสินค
ากกวาปริมาณตํ่

                          

นดปริมาณสินค
เกินปริมาณสูงส

                          

นดปริมาณสินค
มเกินปริมาณสู

                          

มพันธของสินค
ใดอันหนึ่งเปน

                          

นไขกําหนดปริ
น 1 กะทํางาน

                           

ดปริมาณสินคา
ด 

                          

หนดตัวแปรทุ

                     

ร 
รับการวางแผน
นวณเพื่อหาคํา
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16  

คาคง
ตํ่าสุด

17  

คาคง
สุดที่

18  

คาคง
สูงสุด

19  

คาคง
ศูนย

20  

มาณ

21  

าขาด

22  

กตัว

23  

นการ
ตอบ

ที่เห
ใน
(4 ส
คือ 
สินค
(Ba

ดังต
4.3.

ตัวแ
วาง
จาก
กว า
เปรี
ยอด

ร

ร

หมาะสมโดยใช
ช ว ง วั นที่  28
สัปดาห) ซึ่งสา
รายไดจากยอด
คาที่ผลิตได (T
ackorder) เปรี
ตอไปนี้ 
1 ผลลัพธดานร
จากผลลัพธดา
แบบทางคณิต
แผนแบบเดิมพ
กยอดการผลิตสิ
าการวางแผน
ยบเทียบไดดังรู
ดการผลิตสินคา

 

รูปท่ี 2 ผลลัพธ
สัปดาหที่ 1 (

รูปท่ี 3 ผลลัพธ
สัปดาห

ชโปรแกรม LIN

8 กุ ม ภ าพั น ธ
ามารถแบงผลลั
ดการผลิตสินค
Throughput) 
รียบเทียบกับวิ

รายไดจากยอดก
นรายไดจากยอ
ศาสตรเมื่อนํ
พบวา โดยภาพร
สินคาที่ไดจากตั
นแบบเดิม  ซึ่
รูปที่ 2 ถึงรูปที
าเฉลี่ยแตละสัป

ดานรายไดจาก
(28 กุมภาพันธ 

 

ดานรายไดจาก
หที่ 2 (7 ถึง 13 

NGO v.5 ซึ่งจ
ธ  ถึ ง  27 มี น า
ลัพธออกเปน 3
า (Revenue) 

และปริมาณสิน
วิธีการเดิม มีรา

การผลิตสินคา 
อดการผลิตสินค
ามาเปรียบเที
รวมทั้ง 4 สัป
ัวแบบทางคณิต
งสามารถแส
ที่ 5 และแสดง
ดาหดังตารางที่

กยอดการผลิตสิ
 ถึง 6 มีนาคม 2

กยอดการผลิตสิ
มีนาคม 2554) 

จะใชขอมูล
า ค ม  2554      
 สวนใหญ

ปริมาณ
นคาขาดสง 
ายละเอียด

คาที่ไดจาก
ยบกับการ
ดาหรายได
ตศาสตรสูง
สดงกราฟ
งรายไดจาก
ที่ 1 

 
สินคาใน
2554) 

 
สินคาใน
 

           



รูปท่ี 4

รูปท่ี 5

ตารางที่ 1
สัปดาหข
คณิตศาสต

Week 

1 
2 
3 
4 

 

4.3.2 ผลลั
ในสว

ตัวแบบท

4 ผลลัพธดานรา
สัปดาหที่ 3 (1

5 ผลลัพธดานรา
สัปดาหที่ 4 (2

1 รายไดจาก
ของการวางแ
ตร 

Traditional 

39,908,939 
44,493,434 
37,500,643 
43,609,795 

ลัพธดานปริมาณ
นของผลลัพธด

ทางคณิตศาสต

ายไดจากยอดก
14 ถึง 20 มีนาค

 

ายไดจากยอดก
21 ถึง 27 มีนาค

 

ยอดการผลิตสิ
แผนแบบเดิม

Revenue (Ba
Mathematic

Model 
49,607,017
50,902,131
50,809,746
59,974,450
Average 

ณสินคาที่ผลิต (
ดานปริมาณสิน
ตรเมื่อนํามาเป

ารผลิตสินคาใน
คม 2554) 

ารผลิตสินคาใน
คม 2554) 

สินคาเฉลี่ยในแ
และตัวแบบ

ath) 
al 

% Differ

7 +24.30%
1 +14.40%
6 +35.49%
0 +37.53%

+27.93%

(Throughpu

นคาที่ผลิตที่ได
ปรียบเทียบกับ
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น

 
น

แตละ
ทาง

rent 

% 
% 
% 
% 
% 

ut) 

ดจาก
บการ

วาง
วาง
สัปด
วาง
แสด
สินค

รูป

รูป

รูป

แผนแบบเดิมพ
แผนแบบเดิมเ
ดาหที่ 3 และ
แผนแบบเดิม
ดงกราฟเปรียบเ
คาที่ผลิตไดเฉลี่
 

ปท่ี 6 ผลลัพธดา
(28 กมุ

ปท่ี 7 ผลลัพธดา
(

ปท่ี 8 ผลลัพธดา
(1



พบวา ปริมาณสิ
ล็กนอยในสัปด
ะ 4 ปริมาณสิ
มากขึ้นในชว
เทียบไดดังรูปที
ลี่ยแตละสัปดาห

านปริมาณสินค
มภาพันธ ถึง 6 มี

 

านปริมาณสินค
(7 ถึง 13 มีนาคม

 

านปริมาณสินค
14 ถึง 20 มีนาค

☺☯

สินคาที่ผลิตได
ดาหที่ 1 และ
สินคาที่ผลิตได
งปลายสัปดาห
ที่ 6 ถึงรูปที่ 9 แ
หดังตารางที่ 2 

าที่ผลิตไดในสั
มนีาคม 2554) 

าที่ผลิตไดในสั
ม 2554) 

าที่ผลิตไดในสั
คม 2554) 

   

สูงกวาการ
ะ 2 สวนใน
สูงกวาการ
ห สามารถ
และปริมาณ

 
สัปดาหที่ 1 

 
สัปดาหที่ 2 

 
สัปดาหที่ 3 
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รูปท่ี 9 ผล

ตารางที่ 2
ของการวา
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2 
3 
4 

 
4.3.3 ผลลั

จากผล
ทางคณิต
แบบเดิมพ
ขาดสงที่ไ
สัปดาหมีค
ลดลงจนไ
สามารถแ
13 และแส
ตารางที่ 3 

ชัยกุล และ ค.เล็

ลลัพธดานปริม
(21 ถึง 2

2 ปริมาณสินค
างแผนแบบเดิม

Traditional 

622,706 
631,578 
559,979 
646,224 

ลัพธดานปริมาณ
ลลัพธดานปริม
ศาสตรเมื่อนํา
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ไดจากตัวแบบ
คานอยกวาการ
ไมมีสินคาขาด
สดงกราฟเปรีย
สดงปริมาณสินค
 

ลก็สกุล 

มาณสินคาที่ผลิต
27 มีนาคม 255

 
คาที่ผลิตไดเฉลี
มและตัวแบบทา

Through Put (
Mathematic

Model 
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มาณสินคาขาดส
ามาเปรียบเทีย
รวมทั้ง 4 สัป
บทางคณิตศาส
รวางแผนแบบเ
ดสงเลยในชว
ยบเทียบกับไดดั
คาขาดสงเฉลี่ย

 

ตไดในสัปดาห
54) 

ลี่ยในแตละสัป
างคณิตศาสตร
(kg) 
al 

% Differ

18.03%
16.40%
31.61%
34.31%
25.09%

(Backorder

สงที่ไดจากตัวแ
ยบกับการวางแ
ปดาหปริมาณสิ
สตรเฉลี่ยในแ
ดิม และมีแนว
วงทายของสัป
ดังรูปที่ 10 ถึง
ในแตละสัปดา
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ที่ 4 

ปดาห

rent 

% 
% 
% 
% 
% 

r) 

แบบ
แผน
สินคา
ตละ
โนม
ดาห
รูปที่ 
าหดัง

รูป

รูป

รูป

ปท่ี 10 ผลลัพธด
(28 กมุ

ปท่ี 11 ผลลัพธด
(

ปท่ี 12 ผลลัพธด
(1

ดานปริมาณสนิ
มภาพันธ ถึง 6 มี

 

ดานปริมาณสนิ
(7 ถึง 13 มีนาคม

 

ดานปริมาณสนิ
14 ถึง 20 มีนาค

 

นคาขาดสงในสัป
มนีาคม 2554) 

นคาขาดสงในสั
ม 2554) 

นคาขาดสงในสัป
คม 2554) 

 
ปดาหที่ 1 

 
ัปดาหที่ 2 

 
ปดาหที่ 3 



รูปท่ี 13 

ตารางที่ 3
การวางแผ

Week 

1 
2 
3 
4 

[1] ชุมพ

[2] พัชร

[3] อภิช

[4] นิพน

ผลลัพธดานปริ
(21 ถึง 2

 ปริมาณสินคา
ผนแบบเดิมและ

Traditional 

16,578 
33,124 
44,350 
62,124 

พล ศฤงคารศิริ (
(ไทย-ญี่ปุน). 

ราภรณ เนียมมณี
สถาบันบัณฑิ

ชาต สอนกลิ่น (
ผลิตที่แตกตา
เทคโนโลยีพร

นธ บุญปสาท (2
กรณีศึกษา: อุ
อุตสาหกรรม

รมิาณสินคาขาด
27 มีนาคม 255

 
าขาดสงเฉลี่ยใน
ะตัวแบบทางคณิ

Backorder (k
Mathematic

Model 
15,339 
31,406 
33,070 
52,421 

Average 

(2552). การวาง
 
ณี (2552). ตัวแบ
ฑิตพัฒนบริหาร
(2551). การจัดต
างกัน. วิทยานิพ
ระจอมเกลาธน
2543). การปรบั
อุตสาหกรรมเสื้
ม มหาวิทยาลัยเท

ดสงในสัปดาหที
54) 

นแตละสัปดาห
ณิตศาสตร 
kg) 
al 

% Differ

-7.47%
-5.19%

-25.43%
-15.62%
-13.43%

เ
งแผนและควบค

บบการจัดสรรท
ศาสตร. 
ตารางการผลิตพ
พนธวิศวกรรมศ
นบุรี. 
บปรุงประสิทธิภ
้อผาสําเร็จรูป. วิ
ทคโนโลยีพระจ
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เฉลี่
โดย
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เอกสารอางอิ
คุมการผลิต. กรุ
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ศาสตรมหาบัณฑ

ภาพการผลิตดว
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จอมเกลาพระน

สรุปผลการวิ
จากการพัฒนา
บทางคณิตศา

NGO ผลลัพธ
ที่ 28 กุมภาพัน
วารายไดจาก

93% ตอสัปด
ย 25.09% ตอ
ยเฉลี่ย 13.43%
งคณิตศาสตร
ะบวนการผลิต 
างนี้มาใชสําหรั
ตไกตัดแตงพิเศ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ง 
รงุเทพฯ: สํานัก

งเทพฯ: โครงกา

ของเครื่องจักร
ฑิต สาขาวิศวก

วยการมอบหมา
ศวกรรมศาสตรม
นครเหนือ. 



วิจัย 
าการวางแผนก
าสตร  และหา
ธที่ไดจากการท
นธ ถึง 27 มีนา
ยอดการผลิต
ดาห ปริมาณสิน
อสัปดาห และป
ตอสัปดาห ซึ่

รมีความสอด
จึงสามารถนําต
ับการวางแผนม
ศษเพื่อใหมีประ

พิมพ ส.ส.ท. ส

ารสงเสริมและพ

แบบขนานที่เห
รรมระบบการผ

ายงานเพื่อการส
มหาบัณฑิต สา

☺☯

การมอบหมายง
าคําตอบดวยโ
ทดลองใช ขอ
าคม 2554 (4 

สินคาเพิ่มขึ้น
นคาที่ผลิตไดเพ
ปริมาณสินคาขา
ซึงผลลัพธที่ไดจ
ดคลองกับ เงื่ อ
ตัวแบบทางคณิ
มอบหมายงานส
สิทธิภาพเพิ่มขึ้

สมาคมสงเสริมเ

พัฒนาเอกสารวิ

หมือนกันภายใต
ผลิต มหาวิทยา

สุมดุลบนสายก
ขาวิศวกรรมกา

   

งานดวยตัว
โปรแกรม 
อมูลในชวง

สัปดาห) 
นโดยเฉลี่ย 
พ่ิมขึ้นโดย
าดสงลดลง
จากตัวแบบ
อนไขของ
ณิตศาสตรที่
สําหรับการ
ึ้นได 

เทคโนโลยี 

วิชาการ 

ตอัตราการ
ลัย

ารผลิต 
ารจัดการ
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