
บทที่ 6  

การจดักระบวนการผลิตและบริการ 

  การจัดการการผลิตเป็นการบริหารการปฏิบัติการที่

ประกอบไปด้วยหน้าที่ต่างๆ อันได้แก่ การวางแผน การจัด

องค์การ การจัดก าลังคน การสั่งการและการควบคุม    ซึ่งเป็น

หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการผลิตหรือกระบวนการแปร

สภาพ เพื่อท า การผลิตสินค้าและบริการ ตามคุณลักษณะ

เฉพาะที่ก าหนดในปริมาณที่ต้องการ โดยมีระยะเวลาเป็น

ตัวก าหนดและการผลิตหรือแปรสภาพนั้นๆ ต้องมีประสิทธิภาพ

สูงที่สุดด้วยต้นทุนค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดอีกด้วย  



ปัจจัยน าเข้า ผลได้ กระบวนการผลติ 
และแปลงสภาพ 

การเปรียบเทยีบผลได้
กบัทีว่างแผนไว้ 

การเปลีย่นแปลงทีไ่ม่ได้คาดหมาย 

- เงินทุน 
-แรงงาน 
-เคร่ืองจกัร 
-ท่ีดิน 
-วตัถุดิบ 
-การจดัการ 

-สินคา้ 
         - บริการ 

การประเมนิ 
ผลได้ 

ต้องปรับปัจจัย 
น าเข้าหรือไม่ 

  การบริหารการผลติ หมายถึง การแปลงสภาพปัจจัยการผลติให้เป็นผลผลติ
ทีมู่ลค่าทีสู่งขึน้  โดยผ่านกระบวนการผลติทีมี่ประสิทธิภาพ  

ระบบการผลติและการปฏิบัติการ  



การบริหารการผลิตและการปฏิบัติการ  
  การจัดการให้กระบวนการผลิตและแปลงสภาพสามารถ
ด าเนินการเพื่อผลิตและแปลงสภาพปัจจัยน าเข้า ให้เป็น
สินค้าหรือบริการที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  กิจกรรม
ของผู้บริหารการผลิตประกอบด้วยกิจกรรม 5 ขั้นตอนคือ   

  - การวางแผน 

  - การจดัองคก์ร   

  - การจดัก าลงัคน   

  - การสัง่การ   

  - การควบคมุ  



การวางแผนผลิตสนิค้าและบริการ  
  หน้าที่ส าคัญประการหนึ่งของผู้บริหารในการบริหารการ

ผลิตและการปฏิบัติการ คือการวางแผนผลิตสินค้าและบริการ  

 1. การพัฒนาแนวคิดของสินค้าและบริการ  

 2. การวิเคราะห์เบื้องต้นทางด้านการตลาดของสินค้าและ

บริการ  

 3. การออกแบบเบื้องต้นส าหรับสินค้าและบริการ  

 4. การออกแบบขั้นสุดท้ายเพื่อการผลิตและบริการ  

 5. การวางแผนระบบการผลิตและแปลงสภาพ  

 6. การวางแผนการใช้ระบบการผลิตและแปลงสภาพ  

 7. การผลิตสินค้าและบริการออกสู่ท้องตลาด  



การวางแผนเพื่อการผลิต  
  เมื่อได้ตกลงว่าจะผลิตสินค้าและบริการ

ออกจ าหน่ายแก่ลูกค้า และได้ท าการออกแบบสินค้า

และบริการเสร็จแล้ว ก็ถึงขั้นตอนการเตรียมการและ

วางแผนเพื่อผลิตสินค้าและบริการ ในขั้นตอนการ

วางแผนนี้อาจแบ่งได้ 2 ส่วนคือ  

  1. การวางแผนระบบการผลติและแปลงสภาพ  

  2. การวางแผนการใชร้ะบบการผลติและแปลงสภาพ  



การวางแผนเพื่อการผลติ (ต่อ) 

1. การวางแผนระบบการผลติและแปลงสภาพ  

 1.1  การวางแผนก าลงัผลติ (Capacity Planning) 

 1.2  การวางแผนท าเลที่ตั้งโรงงาน   

           (Plant Location Planning) 

 1.3  การวางแผนกระบวนการผลติ (Process Planning) 

 1.4  การวางแผนผงัโรงงาน  (Plant Layout Planning) 

 1.5  การวางแผนผลติภัณฑ์  (Product Planning) 



การวางแผนเพื่อการผลิต (ต่อ) 
2.  การวางแผนการใช้ระบบการผลติและแปลงสภาพ  

 2.1  การพยากรณก์ารผลติ (Production Forecasting) 

 2.2  การวางแผนการผลติรวม (Aggregate Planning) 

 2.3  การจดัล าดบัการผลติ (Production/Job Scheduling) 

 2.4  การควบคมุการผลติ (Production Control) 

 2.5  การวางแผนและจดัล าดบัโครงการ (Project Planning)  

 2.6  การวางแผนก าลังคน (Staffing) 



ผลผลิต (Productivity)  

 

     ผลผลติ 

 
 

ผลผลติ 

= ผลได ้
ปัจจยัน าเขา้ 

= 
ผลได ้

แรงงาน + เงินทุน + วตัถุดิบ + พลงังาน 



ผลผลติจะเพิม่ข ึน้ไดใ้นกรณีตอ่ไปนี ้
 
1) มลูคา่ผลผลติเทา่เดมิแตม่ลูคา่ทรัพยากรทีใ่ชล้ดลง 
 
  2) มลูคา่ผลผลติเพิม่แตม่ลูคา่ทรัพยากรทีใ่ชเ้ทา่เดมิ 
 
  3) มลูคา่ผลผลติเพิม่แตม่ลูคา่ทรัพยากรทีใ่ชล้ดลง 
 
   

ผลผลิต (Productivity)  

ปี ปริมาณสนิคา้ ต้นทุนต่างๆ ผลผลติ 

2552 300,000 500,000 0.60 

2553 400,000 670,000 0.59 



Inputs Process Outputs 

Inputs Process Outputs 

Inputs Process Outputs 

Inputs 
Process 

Outputs 

1 

3 

2 



ความหมายและความส าคัญของการพยากรณ์การผลิต 

• การพยากรณ์การผลิต คือ การคาดการณ์เหตุการณ์ใน

อนาคต เช่น ยอดขาย ปริมาณการผลิต หรือสถานการณ์

อุตสาหกรรมโดยท่ัวไป โดยอาศัยการประมวลจากข้อมูลใน

อดีต ประสบการณ์ เหตุปัจจัยอื่นๆ ที่คาดคะเนขึ้น   

ความส าคัญ 

• การพยากรณ์ท าให้สามารถผลิตสินค้าได้เพียงพอหรือ

สอดคล้องกับความต้องการในอนาคตเพื่อการวางแผนก าลัง

การผลิตได้ต่อไปอย่างแม่นย า 

• สามารถจัดสรรทรัพยากรการผลิต (Inputs) ได้แก่ ก าลังคน  

วัตถุดิบและการเงิน ได้อย่างเหมาะสม 



วัตถุประสงค์ของการพยากรณ์การผลติ  

       1.1 เพื่อก าหนดแผนงานการขยายตลาดของกิจการ 
1.2 เพื่อใชต้ดัสินใจด าเนินงานดา้นการตลาด  เช่น การออกผลิตภณัฑ ์
1.3 เพื่อตดัสินใจวางแผนการผลิตสินคา้/บริการ 
1.4 เพื่อเลือกส่วนตลาดท่ีกิจการตอ้งการ 
1.5 เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการก าหนดเขตการขาย 
1.6 เพื่อจดัเตรียมงบประมาณการขาย การตลาด การผลิต อยา่งเหมาะสม 
1.7 เพื่อน าค่าท่ีพยากรณ์มาเปรียบเทียบกบัผลการปฏิบติังานจริง  
1.8 เพื่อประเมินขนาดตลาดวา่คุม้ค่ากบัการท่ีจะเขา้ไปด าเนินการหรือไม่  



ประเภทของการพยากรณ ์

พิจารณาตามระยะเวลาด าเนินการผลิต 

• การพยากรณ์ระยะสั้น (Short time range Forecast) 
– ไม่เกิน 3 เดือน เหมาะกับสินค้ารายชนิด ใช้เพื่อการวางแผน
จัดซื้อ จัดตารางการผลิต จัดการสต็อค มอบหมายงาน  

• การพยากรณ์ระยะปานกลาง (Mid-range Forecast) 
– 3 เดือน – 2 ปี เหมาะกับการพยากรณ์สินค้าทั้งกลุ่ม วาง
แผนการขาย แผนกระจายสินค้า แผนการผลิตครึ่งปี – ทั้งปี 
และการจัดวางงบประมาณ 

• การพยากรณ์ระยะยาว (Long-range Forecast) 
– 2 ปีขึ้นไป มักใช้ส าหรับการพยากรณ์รวมทั้งบริษัท เช่น การ
ออกสินค้าใหม่  การวางแผนกลยุทธ์การผลิต หรือวางแผน
ธุรกิจใหม่  



Forecasting Technique 

• Qualitative Forecasting 

– ไม่ได้ใช้ตัวเลขในการพยากรณ์มากนัก เหมาะกับการ

พยากรณ์ระยะยาว ที่ต้องคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

มีที่ส าคัญ 4 วิธี คือ  

• Delphi Technique 

• Marketing Research 

• Jury of Executive Opinion 

• Sales force Composite 

• Quantitative Forecasting  

– เป็นการใช้ตัวเลขเชิงปริมาณในอดีตมาท าการพยากรณ์ความ

ต้องการในอนาคต โดยมีข้อมูลจ านวนมากเพียงพอที่จะใช้

วิเคราะห์ทางสถิติ และเหมาะกับการพยากรณ์ระยะสั้น หรือ

ระยะกลาง ; Moving Average , Trend Analysis …etc 



Location Planning 
• การเลอืกท าเลทีต่ัง้ 

– แหลง่ทีจ่ะท าใหธ้รุกจิสามารถประกอบกจิกรรมได ้
สะดวกทีส่ดุ โดยค านงึถงึก าไร คา่ใชจ้า่ย 
ความสมัพันธข์องลกูคา้ พนักงานและสภาพแวดลอ้ม
ภายนอกอืน่ๆ ตลอดระยะเวลาทีธ่รุกจิประสงคจ์ะ
ประกอบกจิกรรมนัน้ๆ  

– เกีย่วขอ้งกบักระบวนการผลติ คอื  

• การออกแบบและตดิตัง้ระบบการผลติ  : การก าหนดขนาด

และผังโรงงาน  การจัดหาอปุกรณ์การผลติ วตัถดุบิ การหา
แรงงาน และการหาสาธารณูปโภคเพือ่การผลติ 

•  การด าเนนิการผลติ : การก าหนดคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงาน 

คา่แรงงาน คา่น ้า คา่ไฟฟ้า คา่ขนสง่ ซึง่เป็นคา่ใชจ้า่ยการ
ด าเนนิงานรายปีทีแ่ตกตา่งกนัไปในแตล่ะทอ้งถิน่ 

 



Location Planning 
• ปัจจัยในการเลอืกท าเลทีต่ัง้ 

– การคมนาคมขนสง่ : ถนน บรกิารทางคมนาคม รถไฟ เรอื 

เครือ่งบนิ  ระบบการขนสง่ตา่งประเทศ   

– ปัจจัยการผลติ : วัตถดุบิ แรงงาน คา่กอ่สรา้ง คา่ใชจ้า่ย

ในการจัดหา  ราคาทีด่นิ 

– ตลาด : ลกูคา้ ชมุชน และแหลง่จ าหน่ายสนิคา้ 

– สาธารณูปโภค : น ้าประปา ไฟฟ้า โทรศพัท ์ระบบบ าบดั 

– การบรกิารทางสงัคม : สถานตี ารวจ ดบัเพลงิ เทศบาล

โรงพยาบาล โรงเรยีน   

– สิง่แวดลอ้ม : ภมูอิากาศด ี มลภาวะนอ้ย ความชืน้

เหมาะสม  ไมม่แีสง เสยีงรบกวน  



Location Planning 
• ปัจจัยในการเลอืกท าเลทีต่ัง้ 

– กฎหมาย : ภาษีทีด่นิ ภาษีโรงเรอืน ภาษีป้าย ภาษีบ ารงุ

ทอ้งที ่ภาษีการคา้ คา่เบีย้ประกนัตา่งๆ  

– ทัศนคตขิองชมุชน : ทัศนคตขิองชมุชนทีล่อ้มรอบท าเล

ทีต่ัง้โรงงานตอ้งสนับสนุนโรงงาน 

– คูแ่ขง่ขนั : ควรมคีวามรว่มมอืกนัระหวา่งคูแ่ขง่ในทางทีด่ ี

– โอกาสความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิของทอ้งถิน่นัน้ใน
อนาคต 



2.3 การเลือกกระบวนการผลิต 

2.3.1 กระบวนการผลิตแบบต่อเนื่อง (Continuous Operation) 

• เหมาะกับอุตสาหกรรมที่มีการผลิตสินค้าจ านวนมาก (Mass 
Production) ผลิตไว้รอการจ าหน่าย 

•  มีชนิดสินค้าเพียงไม่กี่ชนิดในการผลิตแต่ละครั้ง 

•  ต้องการความเร็วในการผลิต  

•  มีต้นทุนการผลิตต่อหน่วยต่ า   

•  เป็นสินค้าที่มีการควบคุมคุณภาพเพ่ือมาตรฐานสูง  

•  ระบบการผลิตมีล าดับงานที่แน่นอนและไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง 

2.3.2 กระบวนการผลิตแบบไม่ต่อเนื่อง(Intermittent Operation) 

• เหมาะกับความต้องการของลูกค้า (Production on Demand or   
Customization) 

•  ต้องรอค าสั่งซื้อจากลูกค้า จึงจะมีการผลิตเกิดขึ้น  

•  ผลผลิตแต่ละครั้งจะแตกต่างกันไปตามความต้องการลูกค้า 

• ใช้เครื่องจักรกับทักษะการผลิตที่ดัดแปลงได้หลายๆอย่าง  



ความหมายของกระบวนการผลิต 

กระบวนการผลติ (Process)  

: การท าใหว้สัด ุวัตถดุบิ (Inputs) ต่างๆ เปลี่ยนแปลง

ทางกายภาพหรอืเคมีจนไดเ้ปน็ผลผลิต (Outputs) 

ขอบเขตของกระบวนการผลติ 

• การปฏิบัติงานที่ต้องใช้มือทั้งหมด 

• การปฏิบัติงานที่ใช้เครื่องจักรท างานร่วมกบัคน 

• การท างานที่ใช้เครื่องจักรอัตโนมัติทั้งหมด 

– มีคนควบคุมดูแล 

– ไม่มีคนควบคุมดูแล 



ประเภทของกระบวนการผลิต  
1. กระบวนการผลติแบบต่อเน่ือง (continuous production process) 

 

 

 

 

 

 

  



 
2. กระบวนการผลติแบบไม่ต่อเน่ือง  
(intermittent production process)  

  



การวางแผนผงักระบวนการผลติ  



ประเภทของการวางผังกระบวนการผลิต 
Heizer Jay&Render Barry (1996,404) 

Office Layout 

Retail / Service Layout 

Warehouse Layout 

Plant Layout 

Fixed-position Layout 

Process-oriented Layout 

Product-oriented Layout 



Office Layout การวางผังส านักงาน  

มีสิ่งท่ีต้องค านึงดังนี้ 

ล าดับงาน 

ความสะดวกในการ

ติดต่อสื่อสาร 

ความสัมพันธ์ของงานกับ

อุปกรณ์ในส านักงาน 

การประสานงานภายใน

กับภายนอก 

การดูแลและควบคุมงาน 



Drawing Program : Microsoft VISIO 



Retail / Service Layout 

เพื่อให้เกิดความมีระเบยีบ สินค้าเปน็

หมวดหมู่ สวยงามดึงดูดใจลกูคา้ 

กระตุ้นให้เกิดการซื้อ จะต้อง

ด าเนินการดังนี ้

1) สินค้าภาพพจนอ์ยู่หน้ารา้น 

2) วางสินคา้ที่ก าไรสูงไว้ในพื้นที่โดด

เด่นที่สุดในร้าน 

3) บริเวณมุมอับหรือสุดทางเดินต้องให้

ความสว่างและเสรมิความโดดเด่น 

4) ควรวางสินคา้ที่อยู่ในความนยิม

ควบคู่ไปกับสินคา้อืน่ๆ  



ผังงานการให้บริการ 



Warehouse 

Layout 

Warehouse คือ พื้นที่ในการจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ 

วัตถุดิบต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตสินค้าหรือการสต๊อคสิน

ค้าส าเร็จรูป ผู้บริหารจะต้องค านึงถึงสิ่งเหล่านี้  

1) Warehouse ไม่ใช่ตัวท าเงิน จึงควรใช้ประโยชน์

ของพื้นที่ให้คุ้มค่าที่สุด จึงควรจัดวางสินค้าใน

แนวตั้ง 

2) ความสะดวกในการเบิกจ่าย น าเข้า 

3) สินค้ามูลค่าสูงต้องมีที่เฉพาะในการจัดเก็บ  

4) ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา 



Fixed-position 

Layout 



Process-oriented 

Layout 

• เป็นการจัดผังโรงงานตาม

รายชนิดสินค้าที่ผลิต  ใช้กับ

กระบวนการผลิตที่ไม่

ต่อเนื่อง 

• จัดอุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่มี

ลักษณะการท างานที่

เหมือนกันไว้ในแผนก

เดียวกัน 

• ชิ้นงานจะถูกขนย้ายเวียน

กลับไปมาระหว่างเครื่องจักร

อุปกรณ์ตามล าดับการใช้

เครื่องจักรนั้นๆ 



Process-oriented  Layout 



Product-oriented 

Layout 
• การวางผังสายการไหลของวัสดุ 

– Flow-line layout 

• การวางผังตามผลิตภัณฑ์ 

– Layout by product 

• การวางผังสายการประกอบ 

– Assembly-line layout 

• การวางผังสายการผลิต 

– Production-line layout 



Product-oriented Layout 



Product-oriented 

Layout 
การวางผังนี้ ใช้กับกระบวนการผลิต

แบบต่อเนื่อง (Continuous Production) 

ผลิตสินค้าจ านวนมากและขั้นตอนการ

ผลิตจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง การวางผังต้อง

มีลักษณะดังนี้ 

 สินค้าระหว่างผลิตจะไหลไปตาม

สายการผลิตไม่มีการย้อนกลับ 

 มีการติดตั้งเครื่องจักรชนิด

เดียวกันหลายเครื่อง จะไม่ผลิต

ย้อนกลับไปกลับมา 

 ถ้าจุดใดในสายการผลิตหยุดชะงัก 

หรือเกิดคอขวดจะท าให้การผลิต

ทั้งหมดหยุดตามไปด้วย 

สภาพคอขวดที่เกิดขึ้นในสายการผลิต 



อุปกรณ์ใน Assembly Line 



Inventory Management 
• การบริหารสินค้าคงคลัง  

– การเก็บวัตถุดิบ ชิ้นส่วนการผลิต สินค้าระหว่างผลิตและ

สินค้าส าเร็จรูปไว้ในการผลิตเป็นเรื่องจ าเป็นส าหรับธุรกิจ

โดยทั่วไป แต่ต้องมีปริมาณที่เหมาะสมต่อการใช้และไม่

ควรเก็บไว้มากเกินไป เพราะจะเกิดต้นทุนจม (Sunk Cost) 

และหากมีน้อยเกินไปก็อาจเกิดต้นทุนเนื่องจากสินค้าขาด

มือ (Shortage Cost) 

– ในปัจจุบัน ธุรกิจส่วนใหญ่หันมาใช้เทคโนโลยีด้านการ

จัดการสินค้าคงคลังเพื่อลดต้นทุนในองค์กรกันมาก ตั้งแต่

การใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาจัดการสินค้า  ใช้บาร์โค้ด ใช้

ซอฟท์แวร์ ช่วยควบคุมต่างๆ เพื่อให้สินค้าคงคลังมีปริมาณ

ที่เหมาะสมและเกิดการประหยัดในการสั่งซื้อ (Economic 

Quantity Order) 

 



Inventory Management 
ประเภทของสินค้าคงคลัง  

สินค้าคงคลัง (Inventory) ประกอบด้วย 

1. วัตถุดิบ (Raw Material) 

2. สินค้าระหว่างผลิต (Work in Process) 

3. วัสดุซ่อมบ ารุง (Maintenance/Repair/Operating Supplies) 

4. สินค้าส าเร็จรูป (Finished Goods) 

 

Raw Material 
WIP 

Finish Goods 



การบริหารสินค้าคงเหลอื (ต่อ) 
2.    ประโยชนข์องสินคา้คงเหลอื  

1. เพื่อรองรับความต้องการที่ไม่ไดค้าดหมาย  

2. รองรับความต้องการช่วงฤดูกาลใหร้าบรื่น  

3. เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่

หลากหลาย  

4. เพื่อประโยชน์ในการได้รบัส่วนลด  

5. ป้องกันความเสี่ยงจากราคาที่จะสูงขึ้น  

6. เพื่อแก้ปัญหากรณทีี่วตัถดุิบเกิดการเน่าเสีย  



การบริหารสนิค้าคงเหลือ (ต่อ) 

3. ต้นทุนการเกบ็สินค้าคงเหลอื 

1. ต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงเหลือ (carrying 

costs)  

2. ต้นทุนค่าสั่งซื้อ (ordering costs)  

3. ต้นทุนการขาดแคลน (shortage costs)  

 



การจัดการด้านโลจิสติกส์ (Logistics)  
1. การพยากรณค์วามตอ้งการในการใช้วตัถุดิบ  

2. การจัดซื้อ  

3. การจัดเกบ็สินคา้  

4. การวางแผนควบคุมสนิค้า  

5. การรบัค าสัง่ซือ้  

6. การบรกิารลกูค้า  

7. การหบีหอ่  

8. การขนส่ง  

9. การจัดการกับของเสีย  





การจดัการโลจิสติกส์ 

ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงอ านวยความสะดวก 

ทรัพยากรมนุษย ์

ทรัพยากรการเงิน 

ทรัพยากรสารสนเทศ 

ด าเนินการจัดการ 

วางแผน ปฏิบตัิ ควบคุม 

วตัถุดิบ สินคา้
ระหวา่งท า 

สินคา้
ส าเร็จรูป 

กจิกรรมหลกัของโลจิสติกส์ 

•Customer Service 

•Return goods 

•Repair Operations  

•Distribution Center  

•Location Planning 

•Transport & Traffic    

 - Outbound logistic 

 - Inbound logistics 

•Warehousing & 
Inventory Control 

•Material Handling and 

Transportation  

•Production & Operation  

•Waste Minimization & Quality 
control     

•Production Planning 

•Procurement & Purchasing  

•Packing & Packaging  

•Order fulfillment Forecasting 
 

มุ่งการตลาด 

การใชเ้วลาและ
สถานท่ี 

ประสิทธิภาพการ
เคล่ือนยา้ยสินคา้ 

ทรัพยสิ์น 

องค์ประกอบของการจดัการโลจิสตกิส์ 

ผู้ ค้
า 

ลกู
ค้า 



transport transport 

Logistics Activities 

Purchasing 
Inbound 

logistics 
Warehouse 

O
u

tb
o

u
n

d
 

lo
g

is
ti
c
s
 

Customer 

services 

Production Warehouse 

Location  

Planning 

Production 

Planning 

Forecasting 

Packaging 

Distribution 

Scheduling 

Order 

Fulfillment 

QC & 

Waste 

Return 

goods 

RO 

DC = Distribution Center 
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Material Management 

Procurement / Purchasing Production 

Distribution Center 

 



transport transport 

Logistics Activities/Upstream 

Material Management 
สนับสนุนการผลิตเป็นหลกั มีหน้าท่ี คือ การจดัซ้ือ จดัหา และการผลิต โดยมีกิจกรรมท่ี

ต้องพิจารณา คือ สารสนเทศ  พยากรณ์ความต้องการลกูค้า ต้นทนุและการบริการ  
ระยะเวลาในการท ากิจกรรม วิธีการผลิต การวางแผนการผลิต การจดัตารางการผลิต 
ขัน้ตอนการปฏิบติังานและการคลงัสินค้า (Warehouse)  

Purchasing 
Inbound 

logistics 
Warehouse Production Warehouse 

Production 

Planning 

Forecasting 

Packaging 

Scheduling 

Order 

Fulfillment 

QC & 

Waste 
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Material Management 

Procurement / Purchasing Production 



Logistics Activities/Down stream 

Distribution Management 
สนองความต้องการในการขายและ

การตลาด มีหน้าท่ีหลกัในการ
คลงัสินค้าและการขนส่ง  โดยมี
ระบบจดัการคลงัสินค้าและ
โครงสร้างการบริหารจดัการ 
ระบบสาธารณูปโภคพืน้ฐาน 
อปุกรณ์ต่างๆ ส่วนงานขนส่ง จะ
เก่ียวข้องกบักิจกรรมการเลือก
รปูแบบการขนส่ง การเลือก
พนักงานและมลูค่าจากการเลือก
วิธีการขนส่ง 
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Customer 

services 

Warehouse 

Location  

Planning 

Distribution 

Return 

goods 

RO 

DC = Distribution Center 

RO = Repairs Operation 

Distribution Management 

Customer/Upstream 

“Distribution Center” 

 



การบนัทกึข้อมลูแผนการผลิต 

ที่ตัง้สถานที่    

รายละเอียด   

ล าดับ รายการ จ านวน 

  

การใช้งาน ราคาทุน อายุ เลข
ทะเบียน 

1             
2             
3             
4             
5             
6             
7             
8             
9             

10             

เคร่ืองจักร อุปกรณ์และเคร่ืองมือในการผลิต 



จ านวนหน่วยการผลิตสูงสูด   หน่วย  (ต่อวัน / สัปดาห์ / เดือน /ปี) 

อัตราประมาณการในการผลิต   หน่วย (ต่อวัน / สัปดาห์ / เดือน /ปี) 

เป้าหมายหน่วยการผลิต   หน่วย (ต่อวัน / สัปดาห์ / เดือน /ปี) 

เวลาที่ใช้ในการผลิตต่อรอบการผลิต   หน่วย  (ช่ัวโมง / วัน / สัปดาห์ / เดือน) 

เวลาผลิตต่อวัน    หน่วย (ช่ัวโมง) 

จ านวนแรงงานที่ใช้ในการผลิต   คน (เฉพาะแรงงานจ้างรายวัน) 

อัตราค่าแรงงานในการผลิต   บาท (ต่อช่ัวโมง / วัน / ชิน้) 

ข้อมูลการผลิต 

 

รายละเอียดวัตถุดบิที่ใช้ในการผลิต 

ขัน้ตอนการผลิต 

แผนผังกระบวนการผลิต  

การบนัทกึข้อมลูแผนการผลิต 


