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บทคดัย่อ 

การคน้ควา้แบบอิสระฉบบัน้ี เป็นการศึกษาวิจยัการประยุกตใ์ชก้ารวางแผนการผลิตและการจดัตาราง
การผลิตส าหรับโรงงานผลิตเมล็ดกาแฟคัว่ เน่ืองจากการวางแผนและการจดัตารางการผลิตอาศยัจาก
ประสบการณ์เป็นหลกั ส่งผลให้เกิดการผลิตมากกว่าความตอ้งการทั้งปี พ.ศ. 2556 มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 
47.69 กิโลกรัม  เกิดเป็นสินค้าคงคลังท่ีตอ้งน าไปท าการผลิตซ ้ าและขายในราคาท่ีต ่ากว่าลง  เป็น
กิจกรรมท่ีท าให้ต้นทุนสูงข้ึนแต่มูลค่าของสินค้าลดลง ดังนั้ นทางผู ้วิจ ัยจึงได้ท าการศึกษาและ
ด าเนินงานวิจยั โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ไดแ้ผนการผลิตและการจดัตารางการผลิตให้สอดคลอ้งกบั
ปริมาณความตอ้งการเมล็ดกาแฟคัว่ และสามารถลดปริมาณสินคา้คงคลงัภายในโรงงานผลิตเมล็ด
กาแฟคัว่ของโรงงานกรณีศึกษาได ้

ในการด าเนินงานขั้นแรกจะท าการพยากรณ์ยอดขายรวมยอ้นหลงั 3 ปี ตั้งแต่พ.ศ. 2554-2556 เพื่อหา
ค่าพยากรณ์ของปี พ.ศ. 2557 โดยการประยกุตใ์ชเ้ทคนิคการพยากรณ์แบบมีอิทธิพลของฤดูกาลเขา้มา
เก่ียวขอ้ง (Seasonal Adjustment) เพื่อเตรียมแผนก าลงัการผลิต จากนั้นท าการพยากรณ์ด้วยเทคนิค
เดียวกนัแบบรายเดือน โดยน าขอ้มูลของเดือนมกราคมถึงเมษายนมาหาค่าพยากรณ์รายผลิตภณัฑ์ของ
เดือนพฤษภาคม เพื่อน าขอ้มูลไปใชใ้นการวางแผนการผลิตต่อไป 

หลงัจากนั้นเป็นขั้นตอนของการวางแผนการผลิตโดยการประยุกต์ใช้การวางแผนโดยตารางการผลิต
หลกั เพื่อดูปริมาณการผลิตรายวนั รายสัปดาห์และรายเดือน โดยจะตอ้งให้สอดคล้องกบัก าลงัการ
ผลิตท่ีมีต่อวนั จากนั้นเป็นขั้นตอนของการจดัตารางการผลิตเพื่อจดัการผลิตให้เวลาและตน้ทุนการ
ผลิตต ่ าท่ีสุด โดยการมอบหมายงานให้กับเคร่ืองคั่ว เทคนิคท่ีน ามาใช้คือการจัดล าดับงานบน
เคร่ืองจักรท่ีขนานกัน ร่วมกับเทคนิค  Setup ซ่ึงเป็นการจัดเรียงงานตามท่ีมีการปรับเคร่ืองจักร
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ใกลเ้คียงกนั เพราะเป็นเคร่ืองจกัรท่ีตอ้งรับภาระงานภายใตเ้ง่ือนไขความแตกต่างของอุณหภูมิและ
ปริมาณ  

ซ่ึงโดยสรุปพบวา่การวางแผนและการจดัตารางการผลิต สามารถเพิ่มประสิทธิภาพใหก้บักระบวนการ
ได ้โดยลดปริมาณสินคา้คงคลงัลงไดเ้หลือเพียง 14 กิโลกรัม  สามารถลดมูลค่าของความสูญเสียใน
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 ได้ถึง 9,100 บาท ในขณะท่ีทางโรงงานยงัคงมีวตัถุดิบเพียงพอ และ
สามารถผลิตสินคา้ไดต้ามค าสั่งซ้ือของลูกคา้ตามเวลาท่ีก าหนด  
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ABSTRACT 

This independent study is a study of production planning and scheduling in the roasted coffee bean 
factory. At present, the production planning and scheduling is based on experience which lead to an 
exceed production greater than customer demand by average 47.69  kilograms in  2013 resulting 
rework or price reduction. This problem causes a high cost but decrease a value of product. The 
researcher studied methods to develop the production planning and scheduling to meet customer 
demand in order to reduce the high inventory. 

From 3 years actual demand data had been collected to forecast demand as of year 2014 using 
seasonal adjustment method in order to capacity preparation. Then, using the same method for the 
forecast as of May by product had been provided by actual selling data from January to April, this 
result used for production planning. 

After that , a production planning has been used in form of Master Production Schedule (MPS) in 
order to review daily , weekly and monthly planning which related to capacity . And then , the 
scheduling propose production time and cost minimization. This step using job scheduling by 
Parallel processing  combine with  Setup  technic which arrange machine with similar require setup 
under conditions of temperature and quantity.  

In conclusion, the production planning and scheduling can increase the effective planning process. 
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The exceed inventory reduce to 14 kilograms , decrease amount of  loss in  May  2014 to 9,100 
Bahtwhile support enough material and make on time delivery the finished good to customer.   


