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บทน า 
 การวางแผนการผลิตรวม คือ การวางแผนก าลังการผลิตในช่วงเวลาระยะปานกลาง ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับปริมาณการผลิต (Production Quantity) และช่วงเวลาการผลิต (Production 
Schedule) แผนการผลิตรวมโดยปกติอยู่ในช่วงเวลา 3-18 เดือน เมื่อองค์กรต้องการวางแผนการ
ผลิตรวม ผู้วางแผนจ าเป็นต้องเตรียมข้อมูลที่เก่ียวข้องต่างๆ ดังนี้ (ณฐา, 2558) 
 1) หน่วยวัดของผลผลิตทั้งหมด เพ่ือใช้ในการนับจ านวนผลผลิตกับยอดขายสินค้า 
 2) ข้อมูลการพยากรณ์ความต้องการสินค้ารวมทั้งหมดภายในระยะเวลาที่ต้องการวางแผน 
 3) ข้อมูลต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ 
 4) ตัวแบบในการวางแผนการผลิตเพ่ือให้ข้อมูลที่ได้จากการพยากรณ์ความต้องการสินค้าสมดุล
กับต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการผลิต 
 เป้าหมายหลักของการวางแผนการผลิตรวม คือ การตอบสนองความต้องการสินค้าของลูกค้า
ภายใต้เงื่อนไขของค่าใช้จ่ายในการผลิตต่ าที่สุดภายในช่วงเวลาที่ต้องการวางแผน 
 
ลักษณะของแผนการผลิตรวม 
 ลักษณะส าคัญของการวางแผนการผลิตรวมคือ เป็นวิธีการวางแผนที่เน้นภาพรวม โดยผู้วางแผน
ไม่เน้นผลิตภัณฑ์หรือบริการชนิดใดชนิดหนึ่ง แต่จะท าการวางแผนเป็นกลุ่มของผลิตภัณฑ์ หรือ
แม้กระทั่งผลิตภัณฑ์รวมของบริษัททั้งหมด เช่น การวางแผนการผลิตรวมส าหรับโรงงานผลิตรถยนต์ 
จะไม่แบ่งว่าเป็นรถกระบะ 2 ประตู แบบมี cab หรือแบบ 4 ประตู แต่จะรวมวางแผนโดยคิดจ านวน
รวมในการผลิตรถกระบะทุกรุ่น ดังนั้นเมื่อท าการวางแผนการผลิตรวมจะพยากรณ์หน่วยรวมของ
สินค้าท้ังหมดโดยไม่แยก ดังเช่นตารางที่ 1 

ตารางที ่1 แผนการผลิตรวมของโรงงานผลิตรถกระบะ 
เดือน จ านวนหน่วยที่ผลิต (คัน) 

มกราคม 
กุมภาพันธ์ 
มีนาคม 
เมษายน 

พฤษภาคม 
มิถุนายน 

20,000 
18,000 
12,000 
10,000 
15,000 
16,000 



 
 

เดือน จ านวนหน่วยที่ผลิต (คัน) 
กรกฎาคม 
สิงหาคม 
กันยายน 
ตุลาคม 

พฤศจิกายน 
ธันวาคม 

15,000 
19,000 
17,000 
13,000 
20,000 
19,000 

 
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับแผนการผลิตรวม  
 พิภพ (2547) ได้กล่าวว่าในการตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความ
ต้องการที่ได้พยากรณ์ไว้ เราจะพิจารณาเลือกแผนการผลิตที่มีค่าใช้จ่ายรวมที่เกิดจากแผนนั้นน้อย
ที่สุด โดยแผนการผลิตจะพิจารณาค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 1. ค่าแรงปกติ (Regular Time Cost) เป็นค่าแรงโดยเฉลี่ยของคนงาน 1 คน ที่ท างาน 1 หน่วย
เวลาของการผลิตในช่วงเวลาปกติ ค่าใช้จ่ายนี้จะหมายถึง ค่าแรง ค่าสวัสดิการ และค่ารองรับอ่ืนๆ ที่
จะเปลี่ยนแปลงไปตามจ านวนคนงานที่ท าการผลิต คนงานที่ท าการผลิตในที่นี้คือคนงานที่ถูกจ้างมา
เพ่ือท าให้เกิดผลผลิต เมื่อระดับการผลิตเปลี่ยนแปลงไปก็จะมีผลกระทบต่อจ านวนการจ้างคนงาน 
หรืออาจต้องให้คนงานเหล่านี้ท าล่วงเวลา เป็นต้น ดังนั้น ในกรณีที่เป็นคนงานฝ่ายสนับสนุนการผลิต 
เช่น ช่างไฟฟ้า หรือช่างซ่อมเครื่องจักร จะไม่มีความหมายต่อระดับการผลิตที่เปลี่ยนแปลงไป คนงาน
เหล่านี้จึงไม่ถูกน ามาพิจารณาอยู่ในค่าใช้จ่ายแรงงานที่กล่าวถึงนี้ นอกจากนั้น ค่าแรงปกติจะคิดเต็ม
อัตราตามจ านวนคนงานที่ท าการผลิต ถึงแม้ว่าเราจะใช้ประโยชน์จากคนงานไม่ถึง 100% ของก าลัง
ความสามารถที่มีอยู่ 
 2. ค่าแรงล่วงเวลา (Cost of Overtime) เป็นค่าแรงการผลิต 1 หน่วยในช่วงล่วงเวลา 
ค่าแรงงานในช่วงเวลาปกติกับช่วงล่วงเวลาอาจจะแตกต่างกัน แต่ค่าวัสดุยังคงเหมือนเดิม 
 3. ค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้รับเหมาช่วง (Subcontracting Cost) เป็นค่าใช้จ่ายรวมต่อหน่วยที่
เกิดขึ้นจากการจ้างผู้รับเหมาช่วง ค่าใช้จ่ายนี้รวมถึงค่าใช้จ่ายในคุณภาพที่แตกต่างกัน ความเชื่อถือ 
รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการควบคุมผู้รับเหมาช่วง 
 4. ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง (Inventory Holding Cost) เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
จากการสูญเสียโอกาสที่เป็นผลมาจากการน าเงินไปจมอยู่ในคลังในรูปของสินค้าส าเร็จรูป และ
ค่าใช้จ่ายของพ้ืนที่ที่ใช้ในการเก็บสินค้า ค่าประกันภัย ค่าสินค้าล้าสมัย และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกิดจาก
การมีสินค้าคงคลังเก็บไว้ 
 5. ค่าใช้จ่ายสินค้าขาดมือ (Stock out Cost) เป็นค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะสูญเสีย อันเนื่องมาจากมี
สินค้าไม่เพียงพอกับความต้องการ ถ้าลูกค้ายอมให้ส่งสินค้าย้อนหลังได้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวอาจจะเพียง
เล็กน้อย แต่ถ้าลูกค้าหันไปซื้อสินค้ากับบริษัทอ่ืน ความสูญเสียนี้อาจจะมาก นอกจากนั้น เราควรจะ
ได้พิจารณาถึงความสูญเสียความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าปละผลกระทบต่อการขายในอนาคตที่อาจจะ
เกิดข้ึน 



 
 

 6. ค่าใช้จ่ายในการจ้างคนงานเพ่ิม (Hiring Cost) เป็นค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการเพ่ิม
คนงานขึ้น 1 คน ค่าใช้จ่ายนี้จะรวมถึงค่าใช้จ่ายแผนกบุคคล ค่าใช้จ่ายในการอบรม ค่าใช้จ่ายจาก
ความไม่มีประสิทธิภาพ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในช่วงเริ่มต้นของการเรียนรู้งาน 
 7. ค่าใช้จ่ายในการปลดคนงานออก (Layoff Cost) เป็นค่าใช้จ่ายจากการลดคนงานลง 1 คน 
เช่น ค่าใช้จ่ายของฝ่ายบุคคล และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการหาคนงานทดแทนไม่ได้ เป็นต้น 
นอกจากนั้นความสูญเสียความเชื่อถือของบริษัทก็ควรจะได้น ามาพิจารณาด้วย 
 
ขั้นตอนในการวางแผนการผลิตรวม  
 การวางแผนการผลิตรวม เป็นการวางแผนที่ได้ก าหนดช่วงระยะเวลาการใช้แผนไว้แน่นอนแล้ว 
เป็นการวางแผนส าหรับช่วงระยะเวลาหนึ่งในอนาคต โดยมีข้ันตอนการด าเนินการดังนี้ 
 1. พิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 
  1.1 ความต้องการของสินค้าในแต่ละช่วงเวลา โดยพิจารณาถึงความต้องการของตลาดและ
ที่ต้องการให้มีสินค้าคงคลังส ารองเอาไว้ 
  1.2 ก าลังการผลิตของโรงงาน (Plant Capacity) ที่มีอยู่ เช่น ความสามารถในการผลิต
ระดับปกติ ความสามารถในการผลิตระหว่างช่วงล่วงเวลา รวมทั้งความสามารถในการผลิตของ
ผู้รับเหมาช่วง 
  1.3 ค่าใช้จ่ายในการผลิต เช่น ค่าใช้จ่ายในการผลิตปกติ การผลิตล่วงเวลา การจ้าง
ผู้รับเหมาช่วง ค่าชดเชยการปลดคนงานออก ค่าใช้จ่ายในการรับคนงานเพ่ิม ค่าใช้จ่ายเมื่อสินค้าขาด
แคลน และค่าใช้จ่ายในการเก็บสินค้าคงคลัง เป็นต้น 
  1.4 นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานผลิต เช่น มีนโยบายให้มีการส ารองสินค้าไว้ 5 
เปอร์เซ็นต์ของความต้องการสินค้าในแต่ละช่วงเวลา หรือก าหนดให้โรงงานต้องมีเสถียรภาพทางด้าน
แรงงาน เช่น มีการจ้างแรงงานในระดับที่ค่อนข้างสม่ าเสมอและเพียงพอที่จะผลิตสินค้าตามจ านวนที่
ต้องการ หรือมีนโยบายที่จะผลิตสินค้าเองทั้งหมดโดยไม่มีการจ้างผู้รับเหมาช่วง เป็นต้น 
 2. หาปริมาณความต้องการในการผลิต 
  การหาปริมาณความต้องการในการผลิต เป็นปัจจัยที่ส าคัญประการหนึ่งในการวางแผนการ
ผลิต ซึ่งการที่เราจะก าหนดปริมาณสินค้าที่จะผลิตขึ้นมาในแต่ละช่วงเวลาว่าเป็นเท่าไรนั้น จ าเป็นต้อง
พิจารณาถึงปริมาณสินค้าที่คาดว่าจะขายได้ ปริมาณสินค้าคงคลังที่ต้องการให้มีส ารองไว้ และปริมาณ
คงคลังที่เหลืออยู่ตอนต้นงวด โดยเราสามารถค านวณหาปริมาณท่ีต้องการผลิตได้จากสมการที่ 1 

),...,3,2,1(1 niIIDP iiii    (1) 

    โดยที่  Pi  = ปริมาณสินค้าที่ต้องผลิตส าหรับช่วงเวลา i 
     Di   = ปริมาณความต้องการสินค้าที่คาดว่าจะขายได้ในช่วงเวลา i 
     Ii   = ปริมาณสินค้าที่ต้องการให้มีส ารองไว้ในช่วงเวลา i 
     Ii-1 = ปริมาณสินค้าคงคลังที่เหลือจากงวดก่อน หรือช่วงเวลา i-1 
     n  = จ านวนช่วงเวลาของแผนการผลิต 
 



 
 

ตัวอย่างที่ 1 โรงงานแห่งหนึ่งท าการผลิตสินค้า 4 ชนิด ได้ท าการพยากรณ์ความต้องการสินค้าแต่ละ
ชนิดของปีถัดไปเป็นรายเดือน ดังตาราง 4.1 (ก าหนดค่าแฟกเตอร์ในการแปลงหน่วยของสินค้าแต่ละ
ชนิดให้เป็นหน่วยทั่วไปคือ A = 0.8 B = 1 C = 1.2 D = 0.5) และฝ่ายบริหารของโรงงานได้ค านวณหา
จ านวนสินค้าคงคลังที่ต้องการให้มีส ารองไว้ ดังตาราง 4.2 นอกจากนั้นฝ่ายบริหารยังได้คาดการณ์ว่าต้น
ปี (งวดแรก) จะมีสินค้าแต่ละชนิดคงเหลืออยู่ดังนี้ สินค้า A = 1,250 หน่วย สินค้า B = 700 หน่วย 
สินค้า C = 500 หน่วย และสินค้า D = 1,000 หน่วย เราสามารถหาความต้องการผลิตสินค้าแต่ละ
ชนิดได้โดยแปลงความต้องการสินค้า สินค้าคงคลังส ารอง และสินค้าคงคลังต้นงวดให้อยู่ในรูปของ
หน่วยทั่วไปที่รวมกันก่อน แล้วใช้สมการที่ 1 ในการค านวณหาความต้องการผลิตรวม ดังแสดงในแถว
ตั้งที่ 5 ของตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 การแปลงหน่วยสินค้า 4 ชนิด ที่ได้พยากรณ์ไว้ในแต่ละเดือนให้เป็นหน่วยทั่วไป 

 
  (ก าหนดเวลาที่ใช้ในการผลิตสินค้าหน่วยทั่วไป คือ 10 ชั่วโมงต่อหน่วย) 
  
จากตารางที่ 2 หน่วยทั่วไปของสินค้าแต่ละชนิดมาจาก 

หน่วยทั่วไปของสินค้าแต่ละชนิด = หน่วยความต้องการสินค้าแต่ละชนิด × ค่าแฟกเตอร์ในการแปลงหน่วย 

โดยก าหนดค่าแฟกเตอร์ในการแปลงหน่วยของสินค้าแต่ละชนิดให้เป็นหน่วยทั่วไปคือ A = 0.8 B = 1       
C = 1.2 D = 0.5) แสดงตัวอย่างการค านวณในเดือน ม.ค. ดังนี้ 
หน่วยทั่วไปของสินค้าชนิด A เดือน ม.ค. = 2500 × 0.8 = 2000 
หน่วยทั่วไปของสินค้าชนิด B เดือน ม.ค. = 900 × 1.0 = 900 
หน่วยทั่วไปของสินค้าชนิด C เดือน ม.ค. = 1000 × 1.2 = 1200 
หน่วยทั่วไปของสินค้าชนิด D เดือน ม.ค. = 1800 × 0.5 = 900 
 

A B C D A B C D

ม.ค. 2500 900 1000 1800 2000 900 1200 900 5000

ก.พ. 1800 680 900 1600 1440 680 1080 800 4000

มี.ค. 1800 680 900 1600 1440 680 1080 800 4000

เม.ษ. 2500 900 1000 1800 2000 900 1200 900 5000

พ.ค. 2750 1260 1700 3000 2200 1260 2040 1500 7000

มิ.ย. 3000 1850 2500 3500 2400 1850 3000 1750 9000

ก.ค. 4000 1950 3000 4500 3200 1950 3600 2250 11000

ส.ค. 3000 1850 2500 3500 2400 1850 3000 1750 9000

ก.ย. 2200 2180 1300 2000 1760 2180 1560 1000 6500

ต.ค. 2000 2060 1200 1800 1600 2060 1440 900 6000

พ.ย. 1250 900 1000 3800 1000 900 1200 1900 5000

ธ.ค. 1250 900 1000 3800 1000 900 1200 1900 5000

รวม 28050 16110 18000 32700 22440 16110 21600 16350 76500

หน่วยความต้องการสินค้าแต่ละชนิด หน่วยทั่วไปของสินค้าแต่ละชนิด ความ

ต้องการรวม
เดือน



 
 

ตารางที่ 3 ปริมาณสินค้าคงคลังส ารองของสินค้าแต่ละชนิดในแต่ละเดือนและปริมาณสินค้าคงคลัง
ส ารองรวมในรูปของหน่วยทั่วไป 

 
  
จากตารางที่ 3 ปริมาณสินค้าคงคลังส ารองรวม (หน่วยทั่วไป) มาจาก 
ปริมาณสินค้าคงคลังส ารองรวม (หน่วยทั่วไป) = ผลรวมของปริมาณสินค้าคงคลังส ารองของสินค้าแต่
                               ละชนิด ×  ค่าแฟกเตอร์ในการแปลงหน่วย 
แสดงตัวอย่างการค านวณในเดือน ม.ค. ดังนี้ 
ปริมาณสินค้าคงคลังส ารองรวม (หน่วยทั่วไป)  = (1,250 × 0.8) + (700 × 1.0) + (500 × 1.2) +  
                               (1,000 × 0.5) = 2,800 
 
 จากข้อมูลความต้องการรวมในตารางท่ี 2 (คอลัมน์ที่ 10) และข้อมูลปริมาณสินค้าคงคลังส ารอง
รวมในตารางท่ี 2 (คอลัมน์ที่ 6) สามารถน ามาหาปริมาณสินค้าที่ต้องการผลิต (Pi) โดยใช้สมการที่ 1
แสดงดังตารางที่ 3 (คอลัมน์ที่ 5) มีวิธีค านวณ (ตั้งแต่เดือน ม.ค. ถึง ธ.ค.) ดังนี้ 

),...,3,2,1(1 niIIDP iiii    

จากโจทย์ก าหนดสินค้าคงคลังต้นงวด (I0) = (1,250×0.8)+(700×1)+(500×1.2)+(1,000×0.5)  
                        = 2,800 

เดือน ม.ค. (i = 1) ดังนั้น  11111  IIDP  
     50002800280050001 P   
เดือน ก.พ. (i = 2) ดังนั้น  12222  IIDP  
     37002800250040002 P  
เดือน มี.ค. (i = 3) ดังนั้น  13333  IIDP  



 
 

     40002500250040003 P  
เดือน เม.ย. (i = 4) ดังนั้น  14444  IIDP  
     53002500280050004 P  
เดือน พ.ค. (i = 5) ดังนั้น  15555  IIDP  
     74002800320070005 P  
เดือน มิ.ย. (i = 6) ดังนั้น  16666  IIDP  
     93003200350090006 P  
เดือน ก.ค. (i = 7) ดังนั้น  17777  IIDP  
     1160035004100110007 P  
เดือน ส.ค. (i = 8) ดังนั้น  18888  IIDP  
     84004100350090008 P  
เดือน ก.ย. (i = 9) ดังนั้น  19999  IIDP  
     60003500300065009 P  
เดือน ต.ค. (i = 10) ดังนั้น  110101010  IIDP  

    600030003000600010 P  
เดือน พ.ย. (i = 11) ดังนั้น  111111111  IIDP  

    480030002800500011 P  
เดือน พ.ย. (i = 12) ดังนั้น  112121212  IIDP  

          500028002800500012 P  
  
สรุป 
 การวางแผนการผลิตรวม คือ การวางแผนก าลังการผลิตในช่วงเวลาระยะปานกลาง ซึ่งเกี่ยวข้อง
กับปริมาณการผลิต (Production Quantity) และช่วงเวลาการผลิต (Production Schedule) 
ดังนั้นการวางแผนการผลิตรวมจะเป็นข้อมูลที่น าไปสู่การวางแผนการผลิตหลักเพ่ือพิจารณาว่าจะท า
การผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ใดก่อนหลัง และน าไปสู่การจัดสั่งซื้อวัสดุจากแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบต่อไป  
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