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แผนการผลิต



หัวข้อเนื้อหาประจ าบท

❖ บทน า
❖ ความหมายของแผนการผลิต
❖ กระบวนการผลิตที่ดี

❖ องค์ประกอบของแผนการผลิต



• แผนการผลิตเป็นอีกเรื่องที่ส าคัญและมีความจ าเป็นที่เจ้าของธุรกิจต้องให้ความ
สนใจเพราะการผลิตจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับต้นทุนสินค้า ซึ่งจะส่งผลต่อการตั้ง
ราคาและก าไรในที่สุด 
• การจัดท าแผนการผลิตที่เหมาะสมจะช่วยให้ธุรกิจมองเห็นความได้เปรียบทางการ

แข่งขัน โดยเฉพาะด้านต้นทุน

บทน า



ความหมายของแผนการผลิต
อ านาจ ธีระวนิช (2549, หน้า 244) กล่าวว่าแผนการผลติ 
อธิบายถึงระบบการผลิต เครื่องจักรและเครื่องมืออุปกรณ์ 
วัตถุดิบและกระบวนการด าเนินงาน

ฐาปนา บุญหล้า (2550, หน้า 44) กล่าวว่าแผนการผลิต 
หมายถึง แผนที่แสดงถึงขั้นตอนการผลิตหรือให้บริการ ท าเล
ที่ตั้ง เครื่องจักรอุปกรณ์ ก าลังการผลิตหรือปริมาณที่ผลิตจริง 
แผนงานด้านการผลิตของกิจการ ต้นทุนการผลิตสินค้าหรือ
บริการ และสรุปจุดเด่น ปัญหา และเป้าหมายทางการผลิต



ความหมายของแผนการผลิต

ธนวุฒิ พิมพ์กิ (2558, หน้า 196) กล่าวว่าแผนการผลิต หมายถึง แผนที่บ่งบอก
ถึงวิธีการผลิตหรือวิธีการให้บริการโดยในแผนธุรกิจจะต้องระบุถึงที่ตั้งโรงงานหรือ
ส านักงาน เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ พร้อมทั้งประเภทและพื้นที่ ที่ใช้ในการ
ติดตั้ง วิธีการจัดหาสินทรัพย์ถาวร รวมทั้งการควบคุมคุณภาพ การจัดสินค้าคง
คลัง เป็นต้น แผนการผลติจะแตกต่างไปตามธุรกิจและประเภทกิจกรรม 

วิพุธ อ่องสกุล และธัชวรรณ กนิษฐ์พงศ์ (2550, หน้า 62)  กล่าวว่าแผนการผลิต
หมายถึง การเตรียมการด้านสถานที่ พื้นที่ที่จ าเป็น เครื่องมือช่วยอ านวยความสะดวก 
การจัดซื ้อ หากเป็นธ ุรก ิจภาคอุตสาหกรรมจะต้องเน ้นในเร ื ่องของการจัดการ
กระบวนการผลิต และการควบคุมระบบสินค้าคงคลัง ระบบจัดซื้อ และการผลิต แต่หาก
เป็นธุรกิจด้านการบริหารต้องเน้นในด้านสถานที่ ต้นทุนคงที่  



กระบวนการผลิตที่ดี 
ยุทธวิธีที่ดีในการผลิตควรมีลักษณะดังนี้ (ค านาย อภิปรัชญาสกุล, 2557, หน้า 52-53)

1.มีแรงจูงใจด้านการลงทุน ซึ่งส่วนประกอบของทุน เช่น เครื่องมือเครื่องใช้ส านักงาน และ
แรงงานที่ใช้ในกระบวนการผลิต

2.วิธีการผลิตที่ยืดหยุ่นได้ วิธีการปฏิบัติในการผลิตที่มีความยืดหยุ่นบางอย่างสามารถที่จะ
น ามาใช้เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ และทรัพยากรที่มีอยู่

3.การท าให้สมบูรณ์ตามแนวดิ่ง คือ การขยายธุรกิจเพิ่มในแนวดิ่งเพื่อที่จะเพิ่มก าลังการผลิตและ
ควบคุมผลผลิตของแต่ละวิธีการของระบบการผลิตและบทบาทของลูกค้าที่มีต่อระบบการผลิต



องค์ประกอบของแผนการผลิต
ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (2553, หน้ำ B17-B19) 

1. สถานประกอบการในการผลิต

เป็นการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสถานประกอบการในการผลิตสินค้า ได้แก่ เลขที่ ที่อยู่ ถนน 

ต าบล อ าเภอ จังหวัด หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร E-mail address 



องค์ประกอบของแผนการผลิต
2. แผนที่ที่ตั้งสถานประกอบการและภาพถ่ายสถานประกอบการ

ควรมีการจัดท าแผนที่แสดงที่ตั้งส านักงานในการผลิต การใช้ภาพแผนที่อาจใช้จากโปรแกรม
ด้านแผนที่ Google map



องค์ประกอบของแผนการผลิต
3. เครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องมือในการผลิต

เป็นการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิตสินค้า

 ัวอย่ำงกำรเข ยนเ ร  องจักร อ  กร   และเ ร  องม อ นกำร ลิ แ น  รกิจขนมจ น รยสด  
 

ล าดับ รายการ จ านวน ราคาทุน อายุ 

1. เ ร  อง รยเส้นขนมจ น 1   ด 400,000 10    

2. ร ยน   1  ัน 650,000 5    
3. อ  กร  อ  น   1   ด 200,000 5    

 
ที่มา:  (อ ำนำจ  ั  ิม,  ง  สัน ิ   ันหยง และ ั รกัน   นิมิ ร ดิก ล, 2561, หน้ำ 15) 



องค์ประกอบของแผนการผลิต
4. ข้อมูลการผลิต

แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับความสามารถในการผลติสินคา้ โดยแสดงถึงก าลังการผลิตสูงสุดที่
ธุรกิจสามารถด าเนินการได้ เช่น ประสิทธิภาพของเครื่องจักร แรงงาน ที่สามารถผลิตสนิค้าได้สูงสุด 
(Full Capacity) รวมถึงก าลังการผลิตที่ธุรกิจต้ังเป้าหมายไว้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

รายการ   ป ท่ี 1   ป ท่ี 2   ป ท่ี 3  

 1. เวลำ ลิ  ่อวัน ( ั ว มง)  8 8 8 
 2. จ ำนวนแรงงำน     ้ นกำร ลิ  ่อวัน (แรงงำนจั เส้น)  4 6 6 
 3. อั รำ ระมำ กำร นกำร ลิ  ่อ น (กิ ลกรัม ่อ น)  750.00 833.33 833.33 

 4. ก ำลังกำร ลิ  ่อวัน (กิ ลกรัม)  3,000 5,000 5,000 

 5. ก ำลังกำร ลิ  ่อเด อน (30วัน  ่อเด อน)  90,000 150,000 150,000 

ก าลังการผลิตต่อป  (กิโลกรัม) 1,080,000 1,800,000 1,800,000 
 

ที่มา: (อ ำนำจ ทบัทิม, พงษส์นัติ ์ตนัหยง, และพชัรกนัต ์นิมิตรศดกิลุ, 2561, หนำ้ 15)



องค์ประกอบของแผนการผลิต

5.รายละเอียดวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต  
แสดงรายละเอียดต่าง ๆ ของชนิดวัตถุดิบ, การจัดหาวัตถุดิบ, การใช้วัตถุดิบ, ปริมาณ
วัตถุดิบ, ราคา, ความสม ่าเสมอในการจัดส่ง และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 



องค์ประกอบของแผนการผลิต

 ัวอย่ำงกำรเข ยนรำยละเอ ยดวั   ดิ      ้ นกำร ลิ แ น
  รกิจ Gac High Q-10
ที่มา: (รฐัพงษ์ ภพูลผนั, จิตติมำ  อนสุรพรพงศ,์ นรศิรำ บวัดี,
รวิวรรณ  เพ็ชรยิม้ และพชัรกนัต ์ นิมิตรศดิกลุ, 2561, หนำ้ 12-13)



องค์ประกอบของแผนการผลิต

6. ขั้นตอนการผลิต
เ ็นกำรแสดงรำยละเอ ยดเก  ยวกั ขั้น อนและกระ วนกำร ำงกำร ลิ  ั้งแ ่เริ  ม  ้น

กระ วนกำร นกำรแ รรู  ล ลิ  จำกวั   ดิ  จนได้ออกมำเ ็นสิน ้ำส ำเร็จรู เ   อขำย
กำรอ ิ ำยขั้น อน ลิ อำจ  ้กำร รรยำยข้อ วำม ระกอ กั แ น ัง กระ วนกำร ลิ 
 ระกอ 



องค์ประกอบของแผนการผลิต

ที่มา: (รฐัพงษ์ ภพูลผนั, จิตติมำ  อนสุรพรพงศ,์ นรศิรำ  บวัดี, รวิวรรณ  เพ็ชรยิม้ และพชัรกนัต ์ นิมติรศดิกลุ, 2561, หนำ้ 12)



องค์ประกอบของแผนการผลิต

7.แผนผังกระบวนการผลิต
แผนผังกระบวนการผลิต เป็นแผนเพื่อการจัดเตรียมกระบวนการผลิต
และวัตถุดิบ รวมถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่จะต้องใช้ในแต่ละขั้นตอนตั้งแต่ต้น
จนจบกระบวนการผลิต   โดยแสดงเป็นผังของขั้นตอน(Flowchart) 
หรือภาพถ่ายขั้นตอนในแต่ละกระบวนการผลิตก็ได้ 



องค์ประกอบของแผนการผลิต
กระบวนการผลิต  
 

  
 

  ำกำร สมแ  ง   ้เวลำ ระมำ  10 นำ   
 
 

 
 

จำกนั้นเ ร  อง สมแ  งจะส่งแ  งไ ยังเ ร  อง รยเส้นขนมจ น 
  ้เวลำ ระมำ  400 กิ ลกรัม ่อ ั ว มง 

 
 

 
 

น ำเส้นขนมจ นข ้นจั ด้วยม อ  ระมำ  1 กิ ลกรัม  ้เวลำ นกำรจั  ส่ ะกร้ำ 2 นำ   
 

 

 
 

เม  อจั เส้นขนมจ น ส่ ะกร้ำเสร็จ  
จะวำง นสำย ำน ส่ง รงไ ยังจ ดวำง ล ก้และ  ำกำรแ ็  ะกร้ำ 

  ้เวลำ นกำรแ ็   ะกร้ำละ ระมำ  30 วินำ   
 
 

 
 

 

 
 

ที่มา: (อ ำนำจ ทบัทิม, พงษส์นัติ ์ตนัหยง และพชัรกนัต ์นิมติรศดกิลุ, 2561, 
หนำ้ 16-17)



แบบฝึกหัดบทที่ 6
1. จงบอกความหมายของแผนการผลิต 

2. จงบอกองค์ประกอบของแผนการผลิต 

3. จงอธิบายการเขียนข้อมูลการผลิต

4. จงอธิบายการเขียนขั้นตอนการผลิต  

5. จงอธิบายการเขียนแผนผังกระบวนการผลิต
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