
บทที่ 4 
การวางแผนก าลงัการผลติ 

• ความต้องการของผู้บริโภคในตลาดอาจไม่สม า่เสมอ  

• ต้องการวางแผนก าลงัการผลติอย่างเป็นขั้นตอน  

• โดยอาศัยข้อมูลทีแ่ม่นย าจากการพยากรณ์ 

• สอดคล้องความต้องการของตลาดในอนาคต   

• ไม่สูญเสียโอกาสในการสร้างก าไร  

• ตอบสนองความต้องการของตลาดได้ทุกระดับในแต่
ละช่วงเวลา 



 
ความหมายของก าลงัการผลติ 
 
      ก าลังการผลิต หมายถึง อัตราความสามารถ
สูงสุดที่ระบบการผลิตขององค์การ ท าการ
ผลติผลผลติได้ในช่วงระยะเวลาที่ก าหนด 



ความหมายของการวางแผนก าลงัการผลติ 

          การวางแผนก าลังการผลิต หมายถึง การ
วางแผนเพื่อเตรียมการให้ระบบการผลิตของ
องค์การสามารถผลิตผลผลิต ได้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด โดยมีการวางแผน
ด าเนินงานอย่างเป็นล าดับขั้นตอน 



 
ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัก าลงัการผลติ 
 
    พจิารณาได้ 3  ประเภทดังต่อไปนี ้

1. Design capacity หรือ Peak capacity  
2. Rated capacity หรือ Nominal capacity  
3. Effective capacity   



 
การวดัก าลงัการผลติ 
   1. การวดัก าลงัการผลติจากผลผลติ (Output)  จะ
ใช้กบัองค์การทีม่ผีลผลติจากกระบวนการผลติที่
สามารถนับเป็นหน่วยได้   

  2. การวดัก าลงัการผลติจากปัจจัยการผลติ (Input) 
จะใช้กบัองค์การทีม่ผีลผลติทีไ่ม่สามารถนับเป็น
จ านวนหน่วยได้ชัดเจน ส่วนใหญ่เป็นองค์การที่
ให้บริการต่าง ๆ  (ดูตารางที ่4.1 ประกอบ) 



 การวางแผนก าลงัการผลติ 
 

• 1.การวางแผนก าลงัการผลติในระยะส้ัน 

(short-term capacity plan) 
 

• 2. การวางแผนก าลงัการผลติในระยะยาว 

(long-term capacity plan)  



ความส าคญัของการวางแผนก าลงัการผลติ 

1. เพือ่เตรียมก าลงัการผลติขององค์การให้เพยีงพอ 
 

2.    เพือ่จัดตารางการผลติ (scheduling) 
 

3. เพือ่ลดความเส่ียงในการลงทุน  



ส่ิงที่ควรพจิารณาก่อนการวางแผนก าลงัการผลติ 

1. องค์การต้องการก าลงัการผลติชนิดใดหรือแบบใด  

 

2. องค์การต้องการก าลงัการผลติจ านวนเท่าใด 

  

3. องค์การต้องการก าลงัการผลติเมื่อใด  



 
ขั้นตอนการตัดสินใจเพือ่วางแผนก าลงัการผลติ 
 

• 1. การประเมนิก าลงัการผลติทีม่อียู่ในปัจจุบัน  
• 2. การคาดคะเนความต้องการก าลงัการผลติในอนาคต  
• 3. การก าหนดทางเลอืกการเปลีย่นแปลงก าลงัการผลติ 

• 4.  การประเมนิทางเลอืกและตดัสินใจเลอืกทางเลอืกทีด่ี 

           ทีสุ่ด โดยเทคนิค... 

             1. Break-even analysis          2. Decision trees  



ทางเลอืกในการเปลีย่นแปลงก าลงัการผลติ 2 ลกัษณะ  
 1. Short-run responses  อาจท าโดย..... 

•     การบริหารสินค้าคงคลงั  

•    การรับค าส่ังซ้ือไว้ก่อนแล้วผลติส่งให้ภายหลงั  

•    การเพิม่หรือลดจ านวนคนงาน   

•    การให้ท างานล่วงเวลาหรือลดเวลาท างาน   

•    การปรับปรุงรูปแบบการท างานใหม่   

•   การปรับแผนการซ่อมบ ารุง   

•    การท าสัญญาจ้างช่วงต่อ (subcontracting) 



 2. Long-run responses อาจท าโดย..... 

• การลงทุนเพิม่ในอาคาร  

• ซ้ือเคร่ืองจักรหรืออุปกรณ์ในระบบการผลติเพิม่ขึน้  

• การขายเคร่ืองจักรหรืออุปกรณ์บางส่วนทีไ่ม่ได้ใช้   

• การปิดโรงงานหรือสาขาย่อยที่ไม่มีก าไร  



ขนาดของก าลงัการผลติที่ประหยดั  

  แนวความคดิเกีย่วกบัขนาดของก าลังการผลิต
ที่ประหยัด (economies of scale) คือ เมื่อโรงงาน
มีขนาดใหญ่ขึ้นและท าการผลิตในปริมาณที่
เพิม่ขึน้ ต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยของผลผลิตที่ท าได้
จะยิง่ลดต ่าลง  



กลยุทธ์ในการจัดการก าลงัการผลติ  

• 1. Lead  strategy  

• 2. Lag  strategy   



การตัดสินใจเชิงปริมาณในการวางแผนก าลงัการผลติ 

• 1.  การวเิคราะห์จุดคุ้มทุน (break-even analysis) 

 

• 2. การใช้แขนงการตัดสินใจ (decision  tree) 



  การวเิคราะห์จุดคุ้มทุน เป็นจุดทีท่ าให้องค์การ
ทราบว่าจะต้องขายสินค้ากีห่น่วย หรือต้องมรีายได้
เท่าใดถึงจะเท่ากบัรายจ่ายทีอ่งค์การต้องจ่ายเพือ่การ
ด าเนินงานทั้งหมดพอดซ่ึีงเป็นการด าเนินงานทีไ่ม่มี
ก าไรและไม่ขาดทุน  

1.  การวเิคราะห์จุดคุ้มทุน (break-even analysis) 



 
การวเิคราะห์จุดคุ้มทุน (break-even analysis) 
 
1. การค านวณจุดคุ้มทุนเป็นจ านวนหน่วย 

 

2. การค านวณจุดคุ้มทุนเป็นจ านวนเงนิ  



2. การใช้แขนงการตัดสินใจ (decision  tree) 

  แขนงการตัดสินใจ เป็นตัวแบบการตัดสินใจ
ชนิดหน่ึง โดยแสดงข้อมูลต่าง ๆ เช่น ทางเลือก 
รายได้ ค่าใช้จ่าย และผลตอบแทนของแต่ละ
ทางเลือก โดยทั่วไปใช้แขนงการตัดสินใจเฉพาะ
กับปัญหาที่เป็นการตัดสินใจภายใต้ความเส่ียง
เท่าน้ัน  



• 1. ศึกษาและท าความเข้าใจในปัญหาที่ต้องตัดสินใจอย่างละเอยีด 

• 2. วาดภาพแขนงการตดัสินใจ 

• 3. ก าหนดโอกาส หรือความน่าจะเป็นทีจ่ะเกดิเหตุการณ์ 

• 4. คาดคะเนผลทีเ่กดิขึน้ของแต่ละเหตุการณ์ 

• 5. ท าการค านวณผลตอบแทนทีค่าดหวงั (expected monetary 
values: EMV) ของแต่ละทางเลอืก โดยน าผลที่คาดว่าจะเกดิขึน้ของ
แต่ละเหตุการณ์ คูณกบัความน่าจะเป็นของเหตุการณ์น้ัน  ๆ

• 6.ท าการตัดสินใจเลอืกทางเลอืกทีด่ีทีสุ่ดโดยตัดสินใจเลอืกจาก
ทางเลอืกที่ให้ค่าผลตอบแทนทีค่าดหวงั (EMV) เป็นบวกสูงทีสุ่ด 

   การใช้แขนงการตัดสินใจวางแผนก าลังการผลิต มี
ขั้นตอนที่ส าคญัดังน้ี  



ประกาศ 
• เสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2555 ไม่มีการบรรยายใน
ห้องเรียน ให้แต่ละกลุ่มไปค้นคว้าท ารายงาน 

• เสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2555 เรียนในห้องเรียน
ตามปกต ิ


