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บทคดัย่อ 

 การค้นควา้แบบอิสระในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อจดัตารางการผลิตของกระบวนการ
ประกอบช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ดว้ยเคร่ืองจกัรอตัโนมติัโดยการจดัตารางการผลิตดว้ยกฎการจดัล ากบั
งานแบบต่างๆและใชเ้ทคนิคการจ าลองสถานการณ์เพื่อหาวธีิการจดัล าดบัการผลิตท่ีเหมาะสมเพื่อให้
เวลาการปิดงานของระบบมีค่าน้อยท่ีสุด และเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
กระบวนการประกอบช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ดว้ยเคร่ืองจกัรอตัโนมติั เน่ืองจากในปัจจุบนัการวางแผน
จดัตารางการผลิตยงัอาศยัประสบการณ์ของผูเ้ช่ียวชาญโดยจดัตารางการผลิตโดยใชห้ลกั LPT ซ่ึงการ
วางแผนการผลิตไดจ้ากการประมาณก าลงัการผลิตแบบคร่าวๆ โดยไม่มีเวลามาตรฐานของการท างาน
จึงท าให้เคร่ืองจกัรเกิดการรองาน และเกิดการรอคิวของงานเพื่อเขา้สู่กระบวนการผลิตซ่ึงก่อให้เกิด
ความสูญเสียทรัพยากรและเป็นการเพิ่มตน้ทุนในการผลิต 

 จากการศึกษาการจดักระบวนการผลิตโดยแบ่งเคร่ืองจกัรเป็น 2 สายการผลิต โดยให้แต่ละ
สายการผลิตรองรับการผลิตตามลักษณะของผลิตภัณฑ์นั้ นเป็นวิธีท่ี เหมาะสมมากกว่าการจัด
กระบวนการผลิตแบบ FFS จึงไดน้ าไปสร้างแบบจ าลองสถานการณ์ดว้ยโปรแกรมอารีนาและท าการ
ทดสอบความถูกตอ้งของแบบจ าลองดว้ยการทดสอบสมมุติฐานเปรียบเทียบเวลาของการปิดงานจาก
การผลิตจริงและเวลาการปิดงานจากแบบจ าลองสถานการณ์ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% จากนั้นจ าลอง
การผลิตดว้ยกฎการจดัล าดบังานท่ีท าการศึกษาทั้งหมด 4 วิธี ได้แก่ LPT ซ่ึงเป็นวิธีท่ีใช้ในปัจจุบนั, 
Palmer, Gupta และ CDS (Campbell, Dudek & Smith) เพื่อเปรียบเทียบเวลาในการปิดงานของระบบ
ของการจดัตารางการผลิตดว้ยกฎการจดัล าดบังานแบบต่างๆ 
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 ผลของการคน้ควา้อิสระพบว่าการจดัตารางการผลิตด้วยกฎการจดัล าดบังานของ Palmer 
เป็นวิธีการท่ีเหมาะสมส าหรับทั้ง 2 สายการผลิต โดยสามารถลดเวลาการปิดงานของระบบได ้205.86 
นาทีหรือ 7.0% ในสายการผลิตท่ี 1 และ 46.11 นาทีหรือ 0.7% ในสายการผลิตท่ี 2 และนอกจากน้ีวิธี
ของ Palmer ยงัเป็นการจดัล าดบัการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดในการใชป้ระโยชน์จะเคร่ืองจกัร เกิด
การรอคอยท่ีน้อยท่ีสุด และท าให้มีปริมาณงานในกระบวนการน้อยท่ีสุด จึงส่งผลให้เกิดตน้ทุนการ
ผลิตท่ีต ่าท่ีสุด 
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ABSTRACT 

 This research has an objective in scheduling the automatic machine assembly process of 
electronic industry by apply Sequencing rules and technique with in the Arena simulation for the 
minimal makespan and guidance for efficiency improvement. Since currently scheduling is still 
depend on experience of production supervisor by roughly estimating the production capacity 
without the standard time calculation so that cause of waiting, queue for next process that cause to 
loss of resource usage and higher production cost. 

 From this study, production process by separated machines to 2 production lines and each 
line support to produce product by the difference group is more suitable than FFS method then 
simulated the mentioned method by arena program. The program was applied in scheduling the 
production process by testing the correction if the simulation with hypothesis testing comparing the 
makespan between real production and the simulation at 95% significant level then apply with 4 
Sequencing rules are LPT (Longest Processing Time) that is current method, Palmer, Gupta and 
CDS (Campbell, Dudek & Smith) for comparing the makespan of each Sequencing rules. 

 The research result found that Palmer method is the most suitable for both production 
lines that can reduce the makespan for 205.86 minute or 7.0% at line1 and 46.11  minute or 0.7% at 
line2, Furthermore Palmer method also can contribute machine highest efficiency, less queue time 
& WIP then reflect to lowest operation cost.   


