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การกำหนดตารางการผลิตและการควบคุม

การกำหนดตารางการผลิตและการควบคุม (Production Scheduling and Control) ซึ่งในเนื้อหาดังกล่าวนี้  

จะอธิบาย หลักทฤษฎี เทคนิค และการควบคุมในระบบการควบคุมกิจกรรมการผลิตในโรงงาน 

แม้ว่าเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะเน้นพิจารณาในส่วนของการควบคุมกิจกรรมการผลิตหรือการควบคุม

การปฏิบัติงานโรงงานเป็นส่วนใหญ่ แต่อย่างไรก็ตาม ในการพัฒนาระบบการควบคุมกิจกรรมการผลิตที่ดีนั้น 

ผู้รับผิดชอบหรือผู้บริหารฝ่ายผลิตจำเป็นจะต้องเข้าใจความสัมพันธ์ของกิจกรรมต่าง ๆ ในภาพรวมของระบบ  

การวางแผนและควบคุมการผลิต ดังนั้นในบทนี้ผู้เขียนจะได้กล่าวถึงกิจกรรมต่าง ๆ ในระบบการวางแผน  

และควบคุมการผลิต ตลอดจนความสัมพันธ์ของกิจกรรมเหล่านั้น เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจพอสังเขปก่อนที่จะทำ  

ความเข้าใจกับรายละเอียดของการควบคุมกิจกรรมการผลิตในโรงงานต่อไป 

 

 

1.2 ระบบการวางแผนและควบคุมการผลิตเชิงบูรณาการ

 (Integrated Production Planning and Control System) 

 

ดังที่ได้กล่าวในหัวข้อก่อนหน้าแล้วว่าเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ จะมุ่งเน้นกิจกรรมในส่วนของการควบคุม

กิจกรรมการผลิตในโรงงาน ซึ่งงานในส่วนนี้ค่อนข้างจะเป็นงานที่มีรายละเอียดมากและมีความซับซ้อนมากด้วย 

ซึ่งหากเราสามารถควบคุมและดูแลกิจกรรมในระดับนี้ให้ดำเนินไปได้อย่างราบรื่น ปัญหาด้านการผลิต (เช่น วัสดุ

คงคลังระหว่างผลิตมากเกินไป การใช้งานเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตไม่มีประสิทธิภาพ การส่งงานลูกค้า

ไม่ทันกำหนด หรือช่วงเวลานำในการส่งมอบงานยาวขึ้น เป็นต้น) จะลดลงอย่างมาก แต่ทั้งนี้ระบบที่เกี่ยวข้องและ

สัมพันธ์กับระบบการควบคุมกิจกรรมการผลิตในโรงงาน จะต้องมีการประสานงานกันอย่างเป็นระบบและมี

ประสิทธิภาพด้วย ดังนั้นในส่วนนี้จะขอกล่าวถึงกิจกรรมต่าง ๆ ในระบบการวางแผนและควบคุมการผลิตเชิง

บูรณาการ (Integrated Production Planning and Control System) เพื่อให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ตลอดจน

การประสานงานของระบบย่อยต่าง ๆ ภายในระบบการวางแผนและควบคุมการผลิต ซึ่งระบบการควบคุม

กิจกรรมการผลิตในโรงงานเป็นเพียงระบบย่อยส่วนหนึ่งเท่านั้น 
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รูปที่ 1.1 หน้าที่และความสัมพันธ์ของหน้าที่ต่าง ๆ ภายในระบบการวางแผนและควบคุมการผลิต 

 

รูปที่ 1.1 แสดงแผนภาพของหน้าที่และความสัมพันธ์ของหน้าที่ต่าง ๆ ภายในระบบการวางแผนและ

ควบคุมการผลิตเชิงบูรณาการ ซึ่งแต่ละหน้าที่มีรายละเอียดพอสรุปได้ดังนี้ 

การขายและการตลาด

การออกแบบทางวิศวกรรม
การจัดการความตองการ

การพยากรณ
การเงินและบัญชี

การวางแผนและควบคุมตนทุน

การวางแผนความตองการ
ทรัพยากร

การวางแผนการขายและปฏิบัติการ

การกำหนดตารางการผลิตหลักการวางแผนกำลังการผลิต
ขั้นตน

การวางแผนความตองการวัสดุ

การควบคุมกิจกรรมการผลิตการควบคุมการจัดซื้อ

การผลิตและประกอบการจัดตารางเวลาผูสงมอบ
และการติดตาม

ผูสงมอบภายนอก

การควบคุมกำลังการผลิตระยะสั้น
(รายวันหรือรายสัปดาห)

การวางแผนการผลิตรวม
การวางแผน

กระบวนการผลิต

ฐานขอมูลการผลิต
และวิศวกรรม

การวางแผนความตองการ
กำลังการผลิต

การบริหารพัสดุคงคลัง

การจัดสงและ
จัดการคลังสินคา

การควบคุมคุณภาพ

ลูก
คา
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1.2.1	 การพยากรณ์	(Forecasting)	

หน้าที่การพยากรณ์จะเกี่ยวข้องกับการคาดการณ์หรือประมาณการเกี่ยวกับยอดขายของบริษัทใน

อนาคต การพยากรณ์การขายมักจะถูกแบ่งตามระยะเวลาที่สามารถพยากรณ์ไปข้างหน้าได้อย่างแม่นยำ เช่น การ

พยากรณ์ระยะสั้นจะอยู่ในช่วง 3 ถึง 6 เดือน เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับแรงงาน (การจ้างคนงานใหม่) การสั่งซื้อ

และการกำหนดตารางการผลิต เป็นต้น การพยากรณ์ระยะกลางเป็นการประมาณการไปข้างหน้า 1 - 2 ปี เพื่อใช้

เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผนด้านวัสดุและชิ้นส่วนที่มีช่วงเวลานำในการสั่งซื้อหรือสั่งผลิตยาวนาน 

สำหรับการพยากรณ์ในระยะยาวเป็นการประมาณการไปข้างหน้า 5 ปีหรือมากกว่าขึ้นไป เพื่อให้เป็นแนวทางใน  

การตัดสินใจเกี่ยวกับการสร้างหรือขยายโรงงาน การเปลี่ยนกระบวนการผลิตหรือเทคโนโลยีการผลิตใหม่ เป็นต้น 

 

1.2.2	 การวางแผนการผลิตรวม	(Aggregate	Production	Planning)	

การวางแผนการผลิตรวม (Aggregate Production Planning) เป็นแผนการผลิตเพื่อตอบสนอง

ความต้องการที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในรอบระยะเวลา 6-18 เดือนข้างหน้า โดยมีจุดประสงค์เพื่อกำหนดระดับ  

การผลิตและกำลังการผลิตที่จะใช้สำหรับปีต่อไป โดยจะพิจารณาจากข้อมูลการขาย ระดับสินค้าคงคลัง ระดับ

กำลังการผลิตที่มีอยู่ ต้นทุนและนโยบายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อจำกัดต่าง ๆ ภายในโรงงาน โดยจะครอบคลุมทั้ง

ผลิตภัณฑ์ปัจจุบันและผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ที่จะทำการผลิตในบริษัท การวางแผนการผลิตรวมจะเป็นข้อมูลที่มุ่งจะ

นำไปใช้เพื่อกำหนดตารางการผลิตหลักต่อไป 

ภายหลังปี ค.ศ. 2000 แนวคิดในเชิงบูรณาการหน้าที่ต่าง ๆ ในธุรกิจที่ทำงานเกี่ยวข้องกันมีมากขึ้น 

การวางแผนการผลิตในยุคหลังปี ค.ศ. 2000 จึงมีการวางแผนเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวกันกับฝ่ายผลิต ฝ่าย

ออกแบบ ฝ่ายขาย ฝ่ายการเงิน ฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และอื่น ๆ รวมทั้งอาจจะขยาย

ขอบเขตไปถึงความร่วมมือกับลูกค้าและผู้ส่งมอบสินค้าภายนอกบริษัทด้วย ด้วยเหตุนี้ชื่อที่ใช้เรียกกิจกรรมการ

วางแผนการผลิตในระดับนี้จึงถูกเปลี่ยนไปเป็น การวางแผนการขายและการปฏิบัติการ (Sales and Operations 

Planning, S&OP) 

 

1.2.3	 การวางแผนความต้องการทรัพยากร	(Resource	Requirements	Planning)		

การวางแผนความต้องการทรัพยากรจะเชื่อมโยงโดยตรงกับแผนการผลิตรวมที่ปัจจุบันมักจะเรียกว่า 

การวางแผนการขายและการปฏิบัติการ ซึ่งเป็นแผนการผลิตรวมในระดับกลุ่มผลิตภัณฑ์ และจัดอยู่ในประเภท

การตัดสินใจวางแผนกำลังการผลิตระยะยาว การวางแผนทรัพยากรการผลิตโดยทั่ว ๆ ไปจะเกี่ยวข้องกับ  

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลความต้องการผลิตรายเดือน รายไตรมาส หรือแม้กระทั่งรายปีของแผนการผลิตรวมไปเป็น

ความต้องการทรัพยากรโดยรวม (Aggregate Resources) เช่น ชั่วโมง-แรงงาน พื้นที่โรงงาน และชั่วโมง-

เครื่องจักร เป็นต้น  
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1.2.4	 การวางแผนกระบวนการผลิต	(Process	Planning)	

การวางแผนกระบวนการผลิต เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการหาลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงานการผลิตที่

ต้องใช้กับการผลิตสินค้าหรือชิ้นส่วนใดชิ้นส่วนหนึ่งโดยเฉพาะ การวางแผนกระบวนการผลิตจะดำเนินการโดย

วิศวกรฝ่ายผลิตของโรงงาน ซึ่งในอดีตนั้นใช้คนเป็นผู้ดำเนินการเกือบจะทั้งหมด เป็นวิธีการที่เหมือนกับการ

ทำงานของเสมียน เอกสารต่าง ๆ ที่เป็นผลลัพธ์จากการจัดเตรียมด้วยมือนี้เรียกว่า ใบแสดงขั้นตอนการผลิต 

(Route Sheet) และเอกสารเหล่านี้จะแสดงรายการของการปฏิบัติงานและเครื่องมือต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ใน

แต่ละขั้นตอนของการผลิตชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ 

ในปัจจุบันวิวัฒนาการด้านคอมพิวเตอร์มีส่วนช่วยให้การวางแผนกระบวนการผลิตทำได้ง่ายและ

สะดวกขึ้น โดยการจัดเตรียมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตของชิ้นส่วนต่าง ๆ ไว้เป็นแฟ้มข้อมูล 

ในฐานข้อมูลการผลิต เมื่อต้องการทราบกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ชนิดใดหรือชิ้นส่วนชนิดใด โปรแกรมใน

ส่วนของการวางแผนกระบวนการผลิตก็จะดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตชิ้นส่วนดังกล่าวจากฐานข้อมูล

การผลิตมาสร้างเป็นใบแสดงขั้นตอนการผลิต รูปที่ 1.2 เป็นตัวอย่างใบแสดงขั้นตอนการผลิตที่สร้างขึ้นจาก

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในยุคที่การวางแผนการผลิตถูกนำมาประมวลผลบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ

ต่าง ๆ ที่เป็นผลลัพธ์จากการวางแผนกระบวนการผลิตจะถูกป้อนเข้าสู่ฐานข้อมูลการผลิต เพื่อนำไปใช้ประมวลผล

กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการวางแผนและควบคุมการผลิตต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1.2 ใบแสดงกระบวนการผลิตที่สร้างขึ้นจากคอมพิวเตอร์ 

ORGANIZATION OF INDUSTRIAL RESEARCH, INC

PART NUMBER : A63799

PROG REV : 02

PLANNER : ADAMS

INSPECTIONS

DWG REV : 0

PART NAME : SHAFT, ARM

FACILITY-F1

#1 #2 #3

S/O # PRJ #
ORDER
QTY

MINIMUM
QTY

DUE
DATES PRI #

FHB
PC
AH

WFG
EFG
CA

A34UB 45D3 1000 935 249 2

CODE # : 1310-1181-2111-0000-0100-0000-0000-00

SPECIAL INSTRUCTIONS/HANDLING :

OPERATION DESCRIPTION - ASSY INSTRUCTIONS

1/2Æ" DIA MS-5000 H.R. STEEL (2" LGTHS)

OPER
NO

MACH
TOOL

SETUP
TIMES

PIECE
TIMES

OPR

0010 5145 S/U COLLET 2.00 0.173
  ROUGH TURN MACHINE PER TAPE NO. LS982A
   0.440 DIA. BY 1.750  LENGTH
   0.300 DIA. BY 0.8120 LENGTH
   0.275 DIA. BY 0.4375 LENGTH
  FINISH 3/64 GROOVES (TYP) AND CHAMFERS
   0.270 DIA. BY 0.375 LENGTH
  CHAMFER CUTOFF TO 1.906
0015 1026 #2 CENTERS BOTH ENDS 0.25 0.004
0020 9401 CARBURIZE AND HARDEN 0.50
0030 4063 S/U BETWEEN CENTERS 1.25 0.0983
  GRIND OD HOLD CONCENTRICITY
  HOLD 0.4200 DIM. HOLD 0.2600 DIM.
  HOLD 0.2815 DIM. HOLD 0.2712 DIM.
0040 9501 BLAST TO CLEAN
0.001
0050 9201 CHROME PLATE PER PRINT 0.38
0060 9805 FINAL INSPECT
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1.2.5	 ฐานข้อมูลการผลิตและวิศวกรรม	

	 (Engineering	and	Manufacturing	Data	Base)	

ฐานข้อมูลนี ้จะประกอบไปด้วยข่าวสาร ข้อมูลทุกอย่างที ่จำเป็นสำหรับการผลิตชิ ้นส่วนและ  

การประกอบผลิตภัณฑ์ ซึ่งในฐานข้อมูลนี้จะรวมถึงบัญชีรายการวัสดุ (Bill of Material) ข้อมูลการออกแบบ  

ชิ้นส่วน (อาจจะเป็นแบบทางวิศวกรรมหรือในรูปแบบอื่น ๆ ที่เหมาะสม) ใบแสดงขั้นตอนการผลิต (Process 

Route Sheets) หน่วยผลิตและเครื่องมือต่าง ๆ เป็นต้น ข้อมูลเหล่านี้จะถูกจัดทำขึ้นเป็นแฟ้มข้อมูลที่สามารถ

เชื่อมโยงกันแล้วนำมารวมกันเป็นชุดฐานข้อมูลการผลิต ในการออกแบบฐานข้อมูลต้องพยายามหลีกเลี่ยงการ  

ซ้ำกันของข้อมูลที่มีการบันทึก และต้องคำนึงถึงความสะดวกในการปรับปรุงแฟ้มข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเมื่อมี  

การเปลี่ยนแปลงการออกแบบทางด้านวิศวกรรมหรือผลิตภัณฑ์หรือมีการปรับปรุงกระบวนการผลิตใหม่ 

 

1.2.6	 การกำหนดตารางการผลิตหลัก	(Master	Production	Scheduling)	

แผนการผลิตรวม (Aggregate Production Plan) จะถูกนำไปเปลี่ยนให้เป็นตารางการผลิตหลัก 

(Master Production Schedule) ซึ่งตารางการผลิตหลักนี้จะระบุชนิดและจำนวนของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดที่จะ

ต้องผลิตให้แล้วเสร็จตามช่วงเวลาต่าง ๆ หลังจากนั้นตารางการผลิตหลักเหล่านี้ก็จะถูกนำไปเปลี่ยนให้เป็นคำสั่ง

ซื้อวัตถุดิบและคำสั่งผลิตชิ้นส่วนชนิดต่าง ๆ สำหรับคำสั่งผลิตชิ้นส่วนจะถูกนำไปจัดทำเป็นตารางการผลิตสำหรับ

ชิ้นส่วนดังกล่าวต่อไป กิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้จะต้องดำเนินไปอย่างได้จังหวะและสอดคล้องกับวันกำหนดส่งมอบ

ผลิตภัณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ในตารางการผลิตหลัก สำหรับช่วงเวลาที่ใช้ในตารางการผลิตหลักอาจจะมีหน่วยเป็น

เดือน สัปดาห์ หรือวันก็ได้ และจะวางแผนครอบคลุมระยะเวลาประมาณ 2-4 เดือน ตารางการผลิตหลักที่เสร็จ

สมบูรณ์นั้นจะต้องอยู่ภายใต้กำลังการผลิตของโรงงาน ไม่ควรให้มีปริมาณของผลิตภัณฑ์มากเกินกว่าที่กำลังการ

ผลิตของโรงงานสามารถจะผลิตได้ ซึ่งกำลังการผลิตของโรงงานนี้ก็สามารถพิจารณาได้จากจำนวนเครื่องจักรและ

แรงงานที่โรงงานมีอยู่ 

 

1.2.7	 การวางแผนกำลังการผลิตแบบหยาบ	ๆ	(Rough-cut	Capacity	Planning)		

การวางแผนกำลังการผลิตแบบหยาบ ๆ (Rough-cut Capacity Planning) จะเกี่ยวข้องกับการ

คำนวณหากำลังการผลิตของเครื่องจักรและแรงงานที่ต้องการสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนที่กำหนดไว้  

ในตารางการผลิตหลัก ผลการคำนวณที่ได้นี้จะต้องนำไปเปรียบเทียบกับกำลังการผลิตของเครื่องจักรและแรงงาน

ที่มีอยู่ว่าเพียงพอหรือไม่ ถ้าไม่เพียงพอ จะได้หาทางแก้ไขต่อไป เช่น ทำล่วงเวลา จ้างผู้รับเหมาช่วงจากภายนอก 

หรืออาจจำเป็นจะต้องมีการปรับแก้ไขตารางการผลิตหลัก ทั้งนี้จะต้องคำนึงถึงความประหยัดและความพึงพอใจ

ของลูกค้าด้วย สำหรับเครื่องจักรที่จะนำมาคำนวณหากำลังการผลิตจะพิจารณาเฉพาะเครื่องจักรที่สำคัญ ๆ เช่น 

เครื่องจักรที่เป็นคอขวดของระบบการผลิต 
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1.2.8	 การวางแผนความต้องการวัสดุ	(Material	Requirements	Planning)	

ภายหลังจากการกำหนดตารางการผลิตหลักเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการจัดเตรียม  

ชิ้นส่วนและชิ้นส่วนประกอบที่จำเป็นต้องใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดที่กำหนดในตารางการผลิตหลัก 

วัตถุดิบจะต้องถูกสั่งซื้อเข้ามาเพื่อผลิตเป็นชิ้นส่วนชนิดต่าง ๆ และชิ้นส่วนที่ต้องซื้อจากภายนอกก็จะต้องถูกสั่งซื้อ

เข้ามาให้ครบทุกรายการ วัตถุดิบและชิ้นส่วนเหล่านี้จะต้องได้รับการวางแผนอย่างดีเพื่อให้วัตถุดิบ ชิ้นส่วน และ

ส่วนประกอบเหล่านี้มีอยู่พร้อมในเวลาที่มีความจำเป็นต้องใช้ งานทั้งหมดที่กล่าวมานี้เราเรียกว่า การวางแผน  

ความต้องการหรือการวางแผนความต้องการวัสดุ (Material Requirements Planning, MRP) คำว่า MRP 

ถูกนำมาใช้นับตั้งแต่มีการนำคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการประมวลผลข้อมูลเพื่อวางแผนวัสดุ อย่างไรก็ตาม 

ข้อมูลต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการวางแผนความต้องการวัสดุจะต้องถูกจัดเตรียมไว้ให้พร้อมอย่างถูกต้องและเป็น

ปัจจุบันด้วย 

 

1.2.9	 การจัดซื้อ	(Purchasing)	

ในการผลิตผลิตภัณฑ์ของบริษัทนั้น บริษัทอาจจะตัดสินใจผลิตชิ้นส่วนบางรายการขึ้นเองในโรงงาน 

ในขณะที่ชิ้นส่วนบางรายการบริษัทต้องสั่งซื้อจากภายนอก การตัดสินใจเกี่ยวกับทางเลือกทั้งสองนั้นคุ้นเคยกันใน

ชื่อของ การตัดสินใจผลิตหรือซื้อ (‘Make or buy’ Decision) สำหรับชิ้นส่วนที่จะผลิตขึ้นเองนั้น วัตถุดิบที่ต้อง

ใช้ในการผลิตจะต้องถูกสั่งซื้อเข้ามา การสั่งซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนต่าง ๆ เป็นหน้าที่ของฝ่ายจัดซื้อ การสั่งซื้อ  

และการรับวัสดุต่าง ๆ ที่สั่งซื้อนั้นจะต้องกำหนดเวลาให้สอดคล้องกับแผนวัสดุที่กำหนดขึ้นระหว่างการวางแผน

ความต้องการวัสดุ 

 

1.2.10	 การวางแผนความต้องการกำลังการผลิต	

	 (Capacity	Requirements	Planning)	

MRP จะเกี่ยวข้องกับการวางแผนวัสดุและชิ้นส่วนประกอบ ส่วนการวางแผนความต้องการกำลังการ

ผลิตจะเกี่ยวข้องกับการคำนวณหาทรัพยากร แรงงาน และเครื่องจักรที่จำเป็นและเพียงพอต่อการผลิตสินค้าและ

รายการวัสดุที่ระบุไว้ในตารางการผลิตหลักและแผนความต้องการวัสดุ ในขั้นตอนการกำหนดตารางการผลิตหลัก

และวางแผนความต้องการวัสดุ มักจะต้องวางแผนกำลังการผลิตไปพร้อมกันด้วย เพื่อตรวจสอบว่าตารางการ

ผลิตหลักและแผนความต้องการวัสดุที่จัดทำขึ้นนั้นเป็นไปได้หรือไม่ก่อนที่จะส่งเข้าสู่ช่วงการผลิตจริง การวางแผน

กำลังการผลิตในขั้นตอนนี้จะพิจารณาในรายละเอียดมากกว่าการวางแผนกำลังการผลิตแบบหยาบ ๆ (RCCP) 

โดยจะพิจารณาเครื่องจักรทุกเครื่องที่วัสดุที่ระบุไว้ในแผนต้องไหลผ่าน  
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1.2.11	 การควบคุมกิจกรรมการผลิต	(Production	Activity	Control)	

การควบคุมกิจกรรมการผลิต เป็นขั้นตอนที่เชื่อมต่อระหว่างกิจกรรมด้านการวางแผนการผลิตและ

กิจกรรมด้านการปฏิบัติงานผลิตจริงในโรงงาน ซึ่งภายหลังจากรับข้อมูลใบสั่งผลิตชิ้นส่วนต่าง ๆ จากระบบ MRP 

แล้ว ในส่วนที่ต้องดำเนินการต่อไปของระบบการควบคุมกิจกรรมการผลิตในโรงงาน ประกอบด้วยหน้าที่หลักดังนี้

คือ การกำหนดตารางการผลิต (Production Scheduling) การส่งงานเข้าสู่ช่วงการผลิต (Dispatching) และ

การติดตามความก้าวหน้าและการเร่งงาน (Expedition) นอกจากหน้าที่ดังกล่าวแล้ว การควบคุมกิจกรรมการ

ผลิตในโรงงานยังครอบคลุมถึงการติดตามสถานะของกิจกรรมการผลิตและใบสั่งผลิตในโรงงาน และจัดทำ

รายงานสถานะเหล่านั้นเสนอให้กับผู้บริหาร เพื่อดำเนินการสั่งการให้การผลิตดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

สำหรับในส่วนของหน้าที่การกำหนดตารางการผลิต การส่งงานเข้าสู่ช่วงการผลิต และการติดตามความ

ก้าวหน้าและการเร่งงาน พอสรุปรายละเอียดของแต่ละหน้าที่และความสัมพันธ์ของหน้าที่เหล่านี้โดยสังเขปดังนี้ 

1. การกำหนดตารางการผลิต (Production Scheduling) ในการกำหนดตารางการผลิตจะต้อง

อาศัยข้อมูลจากการวางแผนความต้องการวัสดุ การกำหนดตารางการผลิตจะเกี่ยวข้องกับการกำหนดวันเริ่มงาน

และวันกำหนดเสร็จของกระบวนการผลิตชิ้นส่วนต่าง ๆ ในโรงงาน การกำหนดตารางการผลิตในโรงงานค่อนข้าง

จะมีความยุ่งยาก ทั้งนี้เพราะประการแรก จำนวนชิ้นส่วนแต่ละชิ้นส่วนและจำนวนใบสั่งผลิตที่จะต้องนำมากำหนด

ตารางการผลิตมีมากมาย อาจจะนับได้จำนวนพัน ประการที่สอง ชิ้นส่วนแต่ละชิ้นมีกระบวนการผลิตของตัวเองที่

แตกต่างกัน ชิ้นส่วนบางชิ้นอาจจะต้องผ่านขั้นตอนการผลิตของเครื่องจักร 12 ขั้นตอน ประการที่สาม จำนวน

เครื่องจักรในโรงงานมีจำกัดและมีความแตกต่างกัน แต่ละเครื่องจักรใช้ในการทำงานที่แตกต่างกัน และเหมาะกับ

ลักษณะงานที่แตกต่างกัน อีกทั้งความสามารถก็แตกต่างกันด้วย จำนวนงานทั้งหมดที่ต้องผ่านกระบวนการผลิต

ตลอดทั้งโรงงานมักจะมีจำนวนเกินกว่ากำลังการผลิตของเครื่องจักรที่มีอยู่ ดังนั้นเครื่องจักรหรือหน่วยผลิตแต่ละ

หน่วยจะมีคิว (Queue) ของงานรอคอยกระบวนการผลิตอยู่ การจัดสรรงานให้กับหน่วยผลิตหรือเครื่องจักรนั้น

จะถูกเรียกว่า การจัดภาระงานเครื่องจักร (Machine Loading) และการจัดสรรงานต่าง ๆ ในโรงงานทั้งหมด  

จะถูกเรียกว่า การจัดภาระงานโรงงาน (Shop Loading) 

2. การส่งงานเข้าสู่ช่วงการผลิต (Dispatching) จะอาศัยข้อมูลจากการกำหนดตารางการผลิตที่ทำ

เสร็จเรียบร้อยแล้ว หน้าที ่การส่งงานเข้าสู ่ช่วงการผลิตจะเกี ่ยวข้องกับการจ่ายใบสั่งให้กับพนักงานประจำ

เครื่องจักร ซึ่งจะรวมถึงใบสั่งงาน ใบแสดงขั้นตอนการผลิต แบบของชิ้นส่วน (Pente Drawing) และใบกำกับ

งาน (Job Instruction) หน้าที่การส่งงานเข้าสู่ช่วงการผลิตในบางโรงงานนั้นจะกระทำโดยหัวหน้างาน (Foreman) 

ส่วนในโรงงานอื่น ๆ อาจจะกระทำโดยบุคคลที่เรียกว่า ผู้ส่งงานเข้าสู่ช่วงการผลิต (Dispatcher) 

3. การติดตามและการเร่งงาน (Follow-up and Expedition) ในบางครั้งแผนการผลิตและ

ตารางการผลิตที ่คิดว่าดีที ่สุดแล้วก็อาจจะผิดพลาดได้ ดังนั ้นผู ้มีหน้าที ่ในการติดตามความก้าวหน้าของ  

การปฏิบัติงานจะต้องเปรียบเทียบความก้าวหน้าของงานที่ทำได้จริงกับตารางการผลิตที่วางไว้ ถ้าหากใบสั่งผลิตใด

หรืองานใดทำได้ช้ากว่ากำหนดที่วางไว้ ผู้มีหน้าที่ในการเร่งรัดงานจะได้หาวิธีแก้ไขได้อย่างถูกต้องและทันเวลา   
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การแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้อาจจะรวมถึงการจัดลำดับใบสั่งงานที่ทำงานบนเครื่องจักรใดเครื่องจักรหนึ่งใหม่ แจ้งให้

หัวหน้างานปรับเครื่องจักรเดิมใหม่เพื่อให้งานอื่น ๆ สามารถที่จะผลิตบนเครื่องจักรนั้นได้ หรืออาจจะให้คนงาน

ยกชิ้นส่วนต่าง ๆ จากแผนกหนึ่งไปยังแผนกต่อไป เพื่อให้การผลิตดำเนินต่อไป เป็นต้น สาเหตุที่ทำให้เกิด  

ความผิดพลาดในการผลิตมีได้หลายสาเหตุ เช่น ชิ้นส่วนต่าง ๆ จากแผนกผลิตก่อนหน้ายังมาไม่ถึง เกิดความ

เสียหายของเครื่องจักร เครื่องมือต่าง ๆ ที่มีอยู่ไม่เพียงพอ ปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพของชิ้นงานและอื่น ๆ เป็นต้น 

 

1.2.12	 การติดตามกำลังการผลิตด้วยการควบคุมปริมาณงานเข้าและผลผลิต	

	 (Capacity	Monitoring	with	Input/Output	Control)	

หน้าที่การวางแผนและควบคุมการผลิตที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือการคำนึงถึงความสอดคล้อง

ระหว่างแผนที่วางไว้กับผลการปฏิบัติงานจริง ซึ่งสามารถทราบได้โดยการเฝ้าติดตามความก้าวหน้าของงานตาม

กำหนดเวลาเพื่อดูว่าสามารถทำงานตามแผนที่วางไว้หรือไม่ และดูว่ามีปัญหาที่จำเป็นต้องดำเนินมาตรการแก้ไข

หรือไม่ วิธีการที่จะทำให้รู้ได้ดีที่สุดในกรณีดังกล่าวนี้ก็คือ การใช้เทคนิคการควบคุมปริมาณงานเข้าและผลผลิต 

(Input/Output Control) ซึ่งเป็นวิธีเฝ้าติดตามงานที่ไหลผ่านหน่วยผลิตหน่วยใดหน่วยหนึ่ง โดยวางแผนเพื่อ

กำหนดปริมาณงานเข้าและออกจากหน่วยผลิต หลังจากนั้นนำแผนไปเปรียบเทียบกับปริมาณงานเข้าจริงและ

ผลผลิตที่ออกจริง เพื่อวิเคราะห์และประเมินว่าหน่วยผลิตดังกล่าวยังอยู่ภายใต้สภาวะการควบคุมหรือไม่   

(ซึ่งสภาวะการควบคุมดังกล่าวก็คือ กำลังการผลิตและช่วงเวลานำ ซึ่งมีแถวคอยหรืองานระหว่างผลิตเป็น  

องค์ประกอบที่สำคัญ) 

 
1.2.13	 การกำหนดตารางเวลาผู้ส่งมอบและการติดตาม	

	 (Vendor	Scheduling	and	Follow-up)	

การกำหนดตารางเวลาผู้ส่งมอบ เป็นส่วนที่ต่อขยายออกไปจากหน้าที่การควบคุมกิจกรรมการผลิต แต่

ก็ยังไม่ใช่หน้าที ่ของการควบคุมกิจกรรมการผลิตอย่างสมบูรณ์ การกำหนดตารางเวลาผู้ส่งมอบเป็นหน้าที ่ 

การประสานงานกับผู้ส่งมอบเพื่อควบคุมการจัดส่งชิ้นส่วนหรือวัตถุดิบจากผู้ส่งมอบให้เป็นไปตามกำหนดเวลา  

ที่ได้วางแผนไว้ในแผนความต้องการวัสดุ หลาย ๆ บริษัทโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทที่ใช้ระบบ JIT ในการควบคุม

วัสดุได้กำหนดให้หน้าที่การกำหนดตารางเวลาผู้ส่งมอบส่วนใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของการควบคุมกิจกรรมการผลิต  

 

1.2.14	 การควบคุมคุณภาพ	(Quality	Control)	

ฝ่ายควบคุมคุณภาพมีหน้าที่สร้างความมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่บริษัท

ผลิตขึ้นมา รวมทั้งความสอดคล้องกับมาตรฐานที่ได้กำหนดขึ้นโดยผู้ออกแบบ หน้าที่ในการควบคุมคุณภาพนี้จะ

ต้องทำในหลาย ๆ จุดการผลิตทั่วทั้งโรงงาน วัสดุหรือชิ้นส่วนที่ซื้อจากภายนอกจะต้องมีการตรวจสอบในช่วงที่

ของเหล่านั้นนำมาส่งให้กับบริษัท สำหรับชิ้นส่วนที่สร้างหรือผลิตขึ้นเองในโรงงานก็จะต้องมีการตรวจสอบ โดย
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ปกติจะตรวจสอบหลายครั้งในระหว่างที่อยู่ในช่วงของกระบวนการผลิต การตรวจสอบขั้นตอนสุดท้ายของ

ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจะทดสอบทั้งหน้าที่การทำงานและคุณภาพที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตา 

 

1.2.15	 การจัดส่งและการบริหารพัสดุคงคลัง	

	 (Shipping	and	Inventory	Management)	

ขั้นตอนสุดท้ายของการวางแผนและควบคุมการผลิต จะเกี่ยวข้องกับการส่งสินค้าให้กับลูกค้า หรือนำ

ชิ้นส่วนและสินค้าที่ผลิตไปเก็บไว้ในคลังสินค้า ชิ้นส่วนและสินค้าที่จะต้องนำไปเก็บไว้ในคลังนี้จะถูกเรียกรวม ๆ 

กันไปว่า พัสดุคงคลัง (Inventory) จุดประสงค์ของการบริหารพัสดุคงคลังก็คือ เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าแต่ละ

ประเภทและแต่ละแบบจะมีอยู่อย่างเพียงพอที่จะตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า อย่างไรก็ตาม ความ

ต้องการของบริษัทนั้นต้องการให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวโดยใช้เงินลงทุนเกี่ยวกับพัสดุคงคลังให้น้อยที่สุด 

ด้วยเหตุนี้การบริหารพัสดุคงคลังจึงต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับการวางแผนและควบคุมการผลิต ทั้งนี้เพราะจะต้องมี

การประสานงานกันระหว่างยอดขายสินค้าชนิดต่าง ๆ ที่บริษัทคาดไว้ ระดับการผลิตและระดับพัสดุคงคลังของ

บริษัท การควบคุมพัสดุคงคลังนี้มักจะรวมอยู่ในฝ่ายของการวางแผนและควบคุมการผลิต 

หน้าที่การบริหารพัสดุคงคลัง ไม่ใช่จะครอบคลุมเฉพาะแต่เพียงสินค้าสำเร็จรูปเท่านั้น แต่จะใช้กับ

วัตถุดิบ ชิ้นส่วนที่ซื้อจากภายนอก และงานระหว่างผลิต (Work-in-process) ในโรงงานด้วย ในการวางแผนและ

ควบคุมพัสดุคงคลังแต่ละประเภทนั้น จะพยายามทำให้ความเสี่ยงที่เกิดจากการมีพัสดุคงคลังน้อยเกินไป (ซึ่งอาจ

จะทำให้พัสดุคงคลังขาดแคลน) และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการมีพัสดุคงคลังมากเกินไปมีความสมดุลกัน 

ภายในระบบของการผลิต การบริหารพัสดุคงคลังค่อนข้างมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับการวางแผน  

ความต้องการวัสดุ การนำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้มีส่วนช่วยให้วัตถุประสงค์ของการบริหารพัสดุคงคลังบรรลุ

ผลสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

1.2.16	 การวางแผนและควบคุมต้นทุน	(Cost	Planning	and	Control)	

การประมาณการต้นทุนและช่วงเวลานำมีจุดประสงค์เพื่อกำหนดราคาและประมาณการต้นทุน รวมทั้ง

การจัดเตรียมกำหนดเวลาการทำงาน โดยบริษัทจะหาค่าโดยประมาณของช่วงเวลานำในการผลิต (Manufacturing 

Lead Time) และต้นทุนการผลิต (Production Cost) ของผลิตภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ สำหรับช่วงเวลานำในการผลิต 

คือ เวลารวมทั้งหมดที่ต้องใช้สำหรับกระบวนการผลิตชิ้นส่วนใดชิ้นส่วนหนึ่งในโรงงาน ส่วนต้นทุนการผลิต คือ 

ผลรวมของต้นทุนวัสดุ ค่าแรงงาน และต้นทุนค่าโสหุ้ยต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการผลิตชิ้นส่วนที่กำหนด ประมาณการ

ต้นทุนและช่วงเวลานำเหล่านี้จะอาศัยข้อมูลที่บรรจุอยู่ในใบแสดงขั้นตอนการผลิต แฟ้มข้อมูลการสั่งซื้อ และ

ข้อมูลทางบัญชีที่ได้มีการจดบันทึกไว้ 

ระบบการวางแผนและควบคุมต้นทุนจะประกอบไปด้วยฐานข้อมูลที่ใช้ในการประมาณต้นทุนการผลิต

ของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดของบริษัท และยังรวมถึงการวิเคราะห์และรวบรวมต้นทุน เพื่อคำนวณหาต้นทุนจริง 
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(Actual Costs) ของการผลิตว่าเป็นเท่าไร และเปรียบเทียบต้นทุนจริงกับต้นทุนที่ประมาณการไว้ เพื่อวิเคราะห์หา

สาเหตุของความแตกต่างระหว่างค่าใช้จ่ายที่ควรจะเป็นและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้

ต้นทุนการผลิตผลิตภัณฑ์ของบริษัทต่ำสุด 

สำหรับแผนภาพในรูปที่ 1.1 แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างหน้าที่ต่าง ๆ ของฝ่ายวางแผนและ 

ควบคุมการผลิต พร้อมทั้งการเชื่อมโยงของฝ่ายวางแผนและควบคุมการผลิตกับฝ่ายอื่น ๆ ของบริษัทรวมถึง

ลูกค้าและผู้ส่งมอบภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้องจากรูปที่ 1.1 ภายในกรอบสี่เหลี่ยมทึบ คือ ขอบเขตหน้าที่ของฝ่าย

วางแผนและควบคุมการผลิต ซึ่งจะเห็นว่าการตัดสินใจในหน้าที่ใด ๆ ภายในระบบของการวางแผนและควบคุม

การผลิตย่อมมีผลต่องานในหน้าที่อื่น ๆ เช่น วิธีการหนึ่งที่จะทำให้แน่ใจได้ว่าการผลิตจะไม่หยุดชะงักหรือล่าช้า

เนื่องมาจากการขาดแคลนวัตถุดิบ ก็คือต้องจัดให้มีวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนเก็บไว้ในคลังมาก ๆ การทำเช่นนี้เป็น

สาเหตุให้ค่าใช้จ่ายการควบคุมพัสดุคงคลังสูงขึ้น และเช่นเดียวกันเพื่อให้แน่ใจว่าการผลิตจะเสร็จทันตามกำหนด

เวลาส่งสินค้า ก็ควรจะขยายกำหนดเวลาส่งสินค้าออกไปให้ยาวนานขึ้นหรือเลื่อนความต้องการของลูกค้าออกไป 

วิธีการดังกล่าวนี้สามารถใช้แก้ไขปัญหาได้ แต่ก็อาจทำให้ลูกค้าเกิดความไม่พอใจและอาจถึงขั้นต้องสูญเสียลูกค้า 

ดังนั้นงานของการควบคุมการผลิตจึงต้องพิจารณาถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับระบบ การยอมให้เครื่องจักรอุปกรณ์เกิด

การว่างงานอาจมิใช่เป็นเรื่องที่เสียหายจนยอมรับไม่ได้เสมอไป หรือค่าใช้จ่ายในการควบคุมพัสดุคงคลังจะต้องต่ำ

ที่สุดเสมอไป หรือการผิดพลาดในการส่งมอบงานจะเกิดขึ้นไม่ได้ ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมการผลิตจะ

ต้องคำนึงถึงเป้าหมายรวมขององค์การ การตัดสินใจที่ทำได้ดีครบทั้งการขาย การผลิต และการควบคุมพัสดุ

คงคลัง จะดีกว่าที่จะทำให้ดีที่สุดเพียงหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งเท่านั้น 

 

 

1.3 หน้าที่ของการควบคุมกิจกรรมการผลิต

 

ในหัวข้อที่ 1.1 เราได้กล่าวถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของการควบคุมกิจกรรมการผลิตมาบ้างแล้ว ใน

หัวข้อนี้จะขออธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนของหน้าที่บางหน้าที่ที่สำคัญเพื่อให้เข้าใจบทบาทของการควบคุม

กิจกรรมการผลิตได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งในการควบคุมกิจกรรมการผลิตประจำวัน ผู้จัดการฝ่ายผลิตต้องเผชิญกับปัญหา

การซักถามถึงข้อมูลข่าวสารปัจจุบันเกี่ยวกับสถานะ ความก้าวหน้าของใบสั่งงานต่าง ๆ ในโรงงาน และต้องนำ

ข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ไปใช้ในการควบคุมและประเมินผลกิจกรรมการผลิตในโรงงาน ปัญหาดังกล่าวนี้เป็นปัญหา

หลักของระบบการควบคุมกิจกรรมการผลิตในโรงงาน สำหรับหน้าที่ของการควบคุมกิจกรรมการผลิตในโรงงานที่

จะเน้นอธิบายเพิ่มเติมในที่นี้สามารถพิจารณาเป็นข้อ ๆ ได้ดังนี้ 

1. การควบคุมลำดับความสำคัญของใบสั่งงานต่าง ๆ ในโรงงาน และออกใบสั่งงานเหล่านั้นไปยัง

แผนกต่าง ๆ ตามกำหนดเวลา (ตามแผนการออกใบสั่ง) 

2. การติดตามดูแลข้อมูลข่าวสารด้านงานระหว่างการผลิตสำหรับ MRP 


