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“...เม่่�อกล่่าว่ถึึง Production Planning แล่้ว่ เป็็นั้หั้ว่ใจของ

งานั้บริิหัาริการิผลิ่ต่เล่ยทีีเดี้ยว่ค่ริ้บ เพีริาะต้่องมี่บทีบาทีในั้การิ

ป็ริะสานั้งานั้ก้บฝ่่ายการิต่ล่าด้ เพี่�อทีริาบค่ว่าม่ต่้องการิของลู่กค่้า 

แล่ะต่ล่าด้ 

งานั้ว่างแผนั้การิผลิ่ต่ เป็็นั้การิบริิหัาริภาพีริว่ม่ของ 

Demand-Supply หัร่ิอ อิุปสงค์์-อิุปทาน โด้ยเน้ั้นั้ด้้านั้อุป็ทีานั้ 

เพีริาะดู้แล่กริะบว่นั้การิผล่ิต่ 

การิว่างแผนั้การิผล่ติ่ทีี�ไม่ด่้จีะสร้ิางปั็ญหัาต่าม่ม่าม่ากม่าย 

ถ้้าผลิตไม่ตรงกับค์วามต้อิงการ ของลู่กค้่า Stock ก็ล่้นั้เกินั้ 

ทีุนั้จม่ ต่้องเสียแริงงานั้ค่นั้ม่าดู้แล่ 

แต่่ในั้ทีางต่ริงก้นั้ข้าม่ ถ้้าไม่สามารถ้ผลิตได้้ตามค์วาม

ต้อิงการ นั้้�นั้ค่่อการิเสียโอกาสขาย หัร่ิอทีำให้ัต่้นั้ทีุนั้บว่ม่ขึ�นั้โด้ย 

ไม่จ่ำเป็น็ั้หัล่ายอย่าง เช่น่ั้ ต่อ้งเร่ิงโหัม่ทีำ OT เพ่ี�อใหัง้านั้เสร็ิจ กริณีี

ว่้ต่ถึุด้ิบขาด้ต่้องส้�งใหั้ส่งม่าด้่ว่นั้พีิเศษ ป็ัญหัาคุ่ณีภาพีม่้กจะเกิด้

ม่ากผิด้ป็กต่ิเว่ล่าริีบริ้อนั้ทีำงานั้

จุด้อ่อนั้สำค่้ญหันั้ึ�งของหัน่ั้ว่ยงานั้ว่างแผนั้ค่่อ การิ “Plan” 

เสร็จแล้วก็ ”นิ�ง” ไม่่ได้้ม่ีการิต่ิด้ต่าม่ผล่ทีี�เกิด้ขึ�นั้ หัล่้งจากส่ง 

แผนั้ผล่ิต่ไป็แล่้ว่ ด้้งนั้้�นั้ เม่่�อเว่ล่าพีูด้ถึึง Planning สิ�งทีี�ต่้องค่ว่บคู่่

ถึ้ด้ม่าเสม่อค่่อ “การค์วบค์ุม” หรือิ “Control”...”

งานี้วางแผู้นี้สำคัญมากต้่อการ้บัร้ิหาร้การ้ผู้ล่ิต้ แล่ะงาน

คืวับคืุม่ไม่่สาม่ารถีแยกจากงานวัางแผู้นไดี้เลัย แบ่ังการ้

พิจาร้ณีาออกเปี็นี้ 3 วง ค้อ 

- วงท่้� 1 ร้ะหว่างลู่กค้ากับัองค์กร้ ซึ่ึ�งโดูยท่ั�วไปีมักจะเปี็นี้

ฝึ่ายการ้ต้ล่าดู แล่ะ Logistics

- วงท่้� 2 ภายในี้องคก์ร้ ร้ะหวา่งการ้ต้ล่าดู วางแผู้นี้การ้ผู้ล่ติ้ 

ไปีจนี้ถึึงการ้ผู้ล่ิต้

- วงท่้� 3 ร้ะหว่างโร้งงานี้กบัั Supplier ร้วมถึงึการ้บัริ้หาร้คล่งั

วัต้ถึุดูิบั

วงที�	1

กิจกร้ร้มของวงท้่� 1 ค้อ การพยากรณ์ีคืวัาม่ต้์องการ 

(Demand Forecast) ของ “ต้ล่าดู” แล่ะ “ลู่กค้า” ความต้้องการ้

ของต้ล่าดู เปี็นี้ภาพร้วมของอุต้สาหกร้ร้มว่าม้แนี้วโนี้้มอย่างไร้ ม้

ปีัจจัยอะไร้ท่้�เข้ามากร้ะท่บับั้าง 

จากความต้้องการ้ของต้ล่าดู นี้ำมากำหนี้ดูความต้้องการ้

ของผู้ลิ่ต้ภัณีฑิ์เร้าเอง ดู้วย สัดีส่วันทางการต์ลัาดี (Market 

Share) ต้ัวเล่ขนี้้�จะนี้ำไปีสู่การ้วางแผู้นี้การ้ขาย โดูยการ้พิจาร้ณีา

ท่ั�ง “ป็ัจจ้ยภายนั้อก” ค้อต้ล่าดู ผู้สมผู้สานี้กับั “ป็ัจจ้ยภายในั้” ค้อ 

เปี้าหมายท่างธีุร้กิจขององค์กร้เอง
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ในี้ท่างปีฏิบััติ้ ปีัญหาสำคัญค้อ การ้ขาดูข้อมูล่ท่้�จะมาใช้ิ

พยากร้ณี ์ขอ้มลู่ภายนี้อกอาจอา้งอิงจาก ภาคร้ฐั ภาคอตุ้สาหกร้ร้ม 

หนี้่วยวิจัยธีุร้กิจท่้�เก้�ยวข้อง แล่ะถ้ึาลู่กค้าไม่ใช่ิ ลัูกคื้าสุดีท้าย 

(Final Customer) การ้พยากร้ณ์ีต้้องคำนึี้งถึึงลู่กค้าสุดูท้่ายดู้วย

เสมอ 

แต่์สิ�งที�ทุกองคื์กรม่ีเหม่ือนกันหม่ดีคืือ ข้อมูล่ภายในี้

ของต้นี้เองในี้อดู้ต้ ผู้สมผู้สานี้กับัวิสัยท่ัศนี้์ของผูู้้บัร้ิหาร้ ท่้�จะนี้ำมา

ใชิ้วิเคร้าะห์ไดู้

ความเข้าใจ Demand สำคัญต้่อ การวัางแผู้นกำลัังการ-

ผู้ลัิต์ (Capacity Planning) ในี้ร้ะยะยาว ยิ�งโร้งงานี้ท่้�ม้การ้ล่งทุ่นี้

สงู ความสำคญัจะยิ�งมาก การ้พยากร้ณีร์้ะยะยาวจะถึกูกำหนี้ดูมา

เปี็นี้แผู้นี้การ้ขาย ซึ่ึ�งเปี็นี้แผู้นี้ร้ะยะกล่างจนี้ถึึงร้ะยะสั�นี้

กจิกร้ร้มถัึดูมาร้ะหว่างการ้ต้ล่าดู แล่ะลู่กค้าค้อ การส่งม่อบ 

(Delivery) เม้�อลู่กค้าม้คำสั�งซึ่้�อเข้ามาแล่้ว ต้้องม้การ้จัดูการ้เพ้�อ

ให้ท่ร้าบัว่า สามาร้ถึส่งมอบัไดู้คร้บัจำนี้วนี้ ต้ามเวล่าท่้�กำหนี้ดูหร้อ้ไม่ 

สามาร้ถึร้ับัคำสั�งซึ่้�อนี้ั�นี้ไดู้ หร้้อต้้องเจร้จาต้่อร้องเพ้�อปีร้ับัเปีล่้�ยนี้

แผู้นี้ส่งมอบั

เม้�อผู้ล่ติ้เสร้จ็เร้ย้บัร้อ้ยแล่ว้จงึม ้การจดัีการดีา้น Logistics 

ต้ามคำสั�งซึ่้�อ โดูยการ้บัร้ิหาร้จัดูการ้เอง หร้้อใชิ้บัร้ิการ้จากองค์กร้

ภายนี้อกอ้�นี้

วงที�	2

เป็ีนี้กจิกร้ร้มภายในี้ งานวัางแผู้นการผู้ลิัต์เป็ีนหวััใจของ

สว่ันนี� ท่้�เร้ิ�มจากการ้แปีล่ง “แผนั้การิขาย” มาเป็ีนี้ “แผนั้การิผลิ่ต่” 

จาก Stock ร้ะหว่างจำนี้วนี้ผู้ล่ิต้ แล่ะจำนี้วนี้ขาย

ท่้มงานี้วางแผู้นี้ม้บัท่บัาท่สำคัญ ในี้การ้ท่ำให้ของท้่�ผู้ลิ่ต้

จากโร้งงานี้ ไหลัลัื�นไปีสูม่่อืลักูคืา้ (Smooth Flow) ดูแูล่คลั่งสนิี้ค้า

ให้อยู่ในี้ร้ะดูับัท่้�เหมาะสม

ปีัญหาขององค์กร้จำนี้วนี้มากค้อ งานคืวับคืุม่ไม่่ม่ี

ปีระสิทธิภัาพ กิจกร้ร้มท่้�ต้้องท่ำค้อการ้ต้ิดูต้ามว่า 

- ฝ่่ายผล่ิต่ด้ำเนั้ินั้การิ ได้้จำนั้ว่นั้ต่าม่แผนั้ทีี�กำหันั้ด้ไว่้ ? 

- ต่้ว่ช่ี�ว่้ด้ทีี�เกี�ยว่ข้องก้บการิผล่ิต่ เช่่นั้ ป็ริะสิทีธิิภาพี ต่้นั้ทีุนั้ 

คุ่ณีภาพี เป็็นั้ไป็ต่าม่เป็้าหัม่าย ?

- หัากผล่ล่พ้ีธ์ิไม่เ่ป็น็ั้ไป็ต่าม่แผนั้ ป็ญัหัาทีี�เกดิ้ขึ�นั้ค่อ่อะไริ ? 

ส่งผล่กริะทีบอย่างไริ ?

- ต่อ้งม่กีาริป็ริบ้เป็ล่ี�ยนั้แผนั้การิผล่ติ่เฉพีาะหันั้า้ จากป็ญัหัา

อย่างไริ ? 

- เม่่�อม่กีาริป็ริบ้เป็ล่ี�ยนั้แผนั้ ผูเ้กี�ยว่ข้องค่อ่หัน่ั้ว่ยงานั้ไหันั้บ้าง 

ที้�งในั้ แล่ะนั้อกองค่์กริ ? 

- ต่้องริายงานั้ผู้บริิหัาริใหั้ทีริาบถึึงผล่ล่้พีธิ์การิผล่ิต่ ที้�งต่าม่

กำหันั้ด้การิป็กต่ิ แล่ะว่าริะพีิเศษ อย่างไริ ? 

งานี้สำคัญมากอ้กงานี้หนึี้�งค้อ การบริหารคืลัังสินค้ืา

สำเร็จรูปี (FG-Finished Goods) ควร้สร้้างต้ัวชิ้�วัดู (Indicators) 

ขึ�นี้มาเพ้�อวัดูปีัญหาท้่�เกิดูขึ�นี้ค้อ “Stock ของทีี�ขายไม่่ออก” แล่ะ 

“ของขายได้้กล่้บไม่่ม่ี Stock”

ต้ัววัดูพ้�นี้ฐานี้ค้อ ปีริม่าณี Stock เท่้ยบัยอดูขาย นี้ับัเปี็นี้

เดูอ้นี้หร้อ้วนัี้ คร้อบัคล่มุท่ั�งภาพร้วม ต้ามกลุ่่มผู้ล่ติ้ภณัีฑิ ์แล่ะต้าม

กลุ่่มลู่กค้า อ้กต้ัววัดูหนึี้�งค้อวัดู อายุของสินค้ืาในคืลััง (Aging) 

เพ้�อดูำเนี้ินี้การ้กับั Stock ท่้�อายุเกินี้มาต้ร้ฐานี้ท่้�กำหนี้ดูไว้

วังที� 3

เปี็นี้กิจกร้ร้มร้ะหว่างโร้งงานี้กับัผูู้้ส่งมอบั (Supplier) 

แผู้นี้การ้ผู้ลิ่ต้ถูึกนี้ำมาใชิ้เพ้�อ สร้างแผู้นการใช้วััต์ถีุดีิบ แล่ะสั�ง

วััต์ถุีดีิบจาก Supplier ในี้ขั�นี้ต้อนี้นี้้� ท่้มงานี้จัดูซึ่้�อจะเข้ามา

เก้�ยวข้อง เพร้าะเปี็นี้ผูู้้ปีร้ะสานี้งานี้กับั Supplier 

ร้ะบับั IT ท่้�ใชิเ้พ้�อจดัูการ้ธีรุ้กร้ร้มนี้้�เร้ย้กวา่ MRP (Material 

Requirement Planning) หร้้อถึ้าร้ะบับัถึูกยกร้ะดูับัให้คร้อบัคลุ่ม

ภาพร้วมของธีุร้กิจ ค้อ การ้ผู้ล่ิต้ สินี้ค้าคงคล่ัง การ้ขาย บััญชิ้ ก็จะ

กล่ายเปี็นี้ ERP (Enterprise Resource Planning) 

กิจกร้ร้มถึัดูไปีค้อ การส่งม่อบของ Supplier ท่้มวางแผู้นี้

ต้้องปีร้ะสานี้งานี้กับัจัดูซ้ึ่�อ เพ้�อให้วัต้ถุึดูิบัเข้ามาในี้โร้งงานี้ต้าม

แผู้นี้ท้่�กำหนี้ดูไว้ พร้้อมกับัปีร้ับัต้ัวทั่นี้ท้่ต้ามท้่�จำเป็ีนี้ เม้�อไม่ไดู้ร้ับั

วัต้ถึุดูิบัต้ามแผู้นี้ 

วัต้ถึุดูิบัท่้�ไดู้ร้ับัจาก Supplier มักจะเข้าไปีเก็บัในี้คล่ังก่อนี้ 

โร้งงานี้ท้่�ม้ปีร้ะสิท่ธีิภาพมากกว่าค้อ จัดีการให้ต์นเองม่ี Stock 

ไดี้น้อยกวั่า การ้บัร้ิหาร้ Stock วัต้ถึุดูิบัให้เหมาะสม ต้ามแนี้วคิดู-

เดู้ยวกับัสินี้ค้าสำเร้็จรู้ปี เปี็นี้งานี้ท่้�สำคัญมาก 

บัร้ิษัท่โต้โยต้้า ม้ Stock วัต้ถุึดิูบัชิิ�นี้ส่วนี้ท้่�นี้้อยมาก ต้าม

แนี้วคดิู Just In Time (JIT) นี้บััไดูเ้ปีน็ี้ “ชิั�วโมงการ้ผู้ล่ติ้” ไมใ่ชิ ่เดูอ้นี้

หร้้อวันี้ (ช่ิ�นั้ส่ว่นั้บางริายการิทีี�ม่ีขนั้าด้ใหัญ่ เช่่นั้ เบาะริถึยนั้ต่์ 

เค่ริ่�องยนั้ต่์ ถึูกส่งต่ริงเข้าไป็ในั้กริะบว่นั้การิผล่ิต่เล่ย)

 เห็นี้ไดู้ว่างานี้รั้บัผิู้ดูชิอบัทั่�งหมดู ต้้องไปีเก้�ยวข้องกับั

หล่ายหนี้ว่ยงานี้ การต์ดิีต์อ่ปีระสานงาน ม่นษุยส์มั่พนัธที์�ดี ีคอ้

คุณีสมบััต้ิท้่�จำเปี็นี้มาก ร้วมถึึงต้้องเปี็นี้ม้อใกล่้ชิิดูของผูู้้บัร้ิหาร้

โร้งงานี้ มห้ตู้าเป็ีนี้สบััปีะร้ดู เหน็ี้ความเคล่้�อนี้ไหวโดูยร้วมในี้โร้งงานี้

ท่ั�งหมดู แล่ะร้ายงานี้ผูู้้บัร้ิหาร้ต้ามท่้�จำเปี็นี้คร้ับั




