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บทคัดย่ อ
การค้น คว้าแบบอิ ส ระในครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ จัด ตารางการผลิ ต ของกระบวนการ
ประกอบชิ้นส่ วนอิเล็กทรอนิกส์ ดว้ ยเครื่ องจักรอัตโนมัติโดยการจัดตารางการผลิตด้วยกฎการจัดลากับ
งานแบบต่างๆและใช้เทคนิ คการจาลองสถานการณ์เพื่อหาวิธีการจัดลาดับการผลิตที่เหมาะสมเพื่อให้
เวลาการปิ ดงานของระบบมี ค่ าน้อยที่ สุ ด และเพื่ อเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งประสิ ท ธิ ภาพของ
กระบวนการประกอบชิ้นส่ วนอิเล็กทรอนิกส์ ดว้ ยเครื่ องจักรอัตโนมัติ เนื่องจากในปัจจุบนั การวางแผน
จัดตารางการผลิตยังอาศัยประสบการณ์ของผูเ้ ชี่ยวชาญโดยจัดตารางการผลิตโดยใช้หลัก LPT ซึ่งการ
วางแผนการผลิตได้จากการประมาณกาลังการผลิตแบบคร่ าวๆ โดยไม่มีเวลามาตรฐานของการทางาน
จึงทาให้เครื่ องจักรเกิ ดการรองาน และเกิ ดการรอคิวของงานเพื่อเข้าสู่ กระบวนการผลิตซึ่ งก่อให้เกิ ด
ความสู ญเสี ยทรัพยากรและเป็ นการเพิ่มต้นทุนในการผลิต
จากการศึกษาการจัดกระบวนการผลิตโดยแบ่งเครื่ องจักรเป็ น 2 สายการผลิต โดยให้แต่ละ
สายการผลิ ต รองรั บ การผลิ ต ตามลัก ษณะของผลิ ต ภัณ ฑ์ น้ ั น เป็ นวิ ธี ที่ เหมาะสมมากกว่า การจัด
กระบวนการผลิตแบบ FFS จึงได้นาไปสร้างแบบจาลองสถานการณ์ดว้ ยโปรแกรมอารี นาและทาการ
ทดสอบความถูกต้องของแบบจาลองด้วยการทดสอบสมมุติฐานเปรี ยบเทียบเวลาของการปิ ดงานจาก
การผลิตจริ งและเวลาการปิ ดงานจากแบบจาลองสถานการณ์ที่ระดับความเชื่ อมัน่ 95% จากนั้นจาลอง
การผลิตด้วยกฎการจัดลาดับงานที่ ทาการศึกษาทั้งหมด 4 วิธี ได้แก่ LPT ซึ่ งเป็ นวิธีที่ใช้ในปั จจุบนั ,
Palmer, Gupta และ CDS (Campbell, Dudek & Smith) เพื่อเปรี ยบเทียบเวลาในการปิ ดงานของระบบ
ของการจัดตารางการผลิตด้วยกฎการจัดลาดับงานแบบต่างๆ
ง

ผลของการค้นคว้าอิ สระพบว่าการจัดตารางการผลิ ตด้วยกฎการจัดลาดับงานของ Palmer
เป็ นวิธีการที่เหมาะสมสาหรับทั้ง 2 สายการผลิต โดยสามารถลดเวลาการปิ ดงานของระบบได้ 205.86
นาทีหรื อ 7.0% ในสายการผลิตที่ 1 และ 46.11 นาทีหรื อ 0.7% ในสายการผลิตที่ 2 และนอกจากนี้ วิธี
ของ Palmer ยังเป็ นการจัดลาดับการผลิตที่มีประสิ ทธิภาพสู งสุ ดในการใช้ประโยชน์จะเครื่ องจักร เกิด
การรอคอยที่น้อยที่สุด และทาให้มีปริ มาณงานในกระบวนการน้อยที่สุด จึง ส่ งผลให้เกิ ดต้นทุนการ
ผลิตที่ต่าที่สุด
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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.
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