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บทคัดย่อ
จากการเข้าไปศึกษาในโรงงานพบว่ า ในส่วนของการวาง
แผนการผลิต ยั งไม่ไ ด้มีการรวมค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากค่าแรงและการ
วางแผนการผลิตคานึงถึงเฉพาะการผลิตให้ เพีย งพอต่อความต้องการ
เท่านัน้ ดังนัน้ จึงได้เข้าไป ประเมินค่าใช้จ่ายต่างๆที่ยั งไม่ไ ด้มีการประเมิน
ไว้ เช่น ค่าเก็บรักษาสินค้าคงคลัง ค่าใช้จ่ายจากการรับคนงานเข้า
ค่าใช้จ่ายจากการปลดคนงานออก เป็นต้น แล้วนาค่าต่างๆเหล่านีม้ า
วางแผนผลิตรวม โดยในการวางแผนการผลิตรวมนี้ เราจะแบ่งเป็น
2 วิธี คือ
1.การวางแผนการผลิตโดยวิธีกราฟและแผนภู มิลองถูกลองผิด
2.การวางแผนการผลิตโดยวิธีโปรแกรมเชิงเส้นตรง
และแต่ละวิ ธีแบ่งย่ อยเป็น 3 กลยุ ทธ์ คือ
แผนที่ 1 ผลิตด้วยกาลังผลิตคงที่และยอมให้มีการเก็บสินค้าคงเหลือ
แผนที่ 2 ผลิตตามความต้องการโดยเปลี่ย นแปลงจานวนคนงาน
แผนที่ 3 ผลิตตามความต้องการโดยเปลี่ย นแปลงอัตราการผลิตของ
คนงาน
จากนัน้ จะเลือกแผนที่ที่มีตน้ ทุนค่าใช้จ่ายต่าที่สุดเพือ่ นาไปใช้
งานต่อไป โดยในขัน้ ตอนแรก เราจะทาการเก็บรวมรวมข้อมูลค่าใช้จ่ายที่
เกีย่ วข้องทั้งหมด ซึ่งค่าใช้จ่ายต่างๆเหล่านี้ บางตัวมาจากการสอบถาม
โดยตรง แต่คา่ ใช้จ่ายบางตัวทางโรงงานยั งไม่มีการหาค่าหรือสารวจไว้
เราก็จะทาการประเมินให้เหมาะสมและสมเหตุสมผลมากที่สุด
คาสาคัญ : การวางแผนการผลิตรวมบริษัท ซี เอส เทค จากัด
การพยากรณ์ปรับเรีย บเอ็กซ์โปเนนเชีย ลสมูทติง้ การพยากรณ์ ขอ้ มูลไม่
ผันแปรตามฤดูกาล การพยากรณ์ Holt’s Method การพยากรณ์ HoltWinter

Abstract
From the survey of a case study factory found that the
production planning is currently considering only the ways and only
focused on produce to meet the demand. This project is aim about to
estimate other cost that have not been estimated, such as inventory cost

, cost of hiring, cost of lay off and then doing an aggregate planning
which devided into 2 method.
1. The planning process by graphs and charts with trial and
error method.
2. Production planning by linear programming method.
Subdivided into 3 strategies.
Plan 1 produced by the fixed and production capacity to
allow storage of stocks.
Plan 2 in response to the changing workforce.
Plan 3 in response to the changes in production rates of
workers.
Then select the plan costs the lowest in order to resume
them. In the first step. We will collect data on all relevant costs. The
costs of these inquiries come from some direct But some of the costs of
the factory has not been analyzed or explore it. We will assess the most
appropriate and reasonable.
Keywords : Production planning merger CS Tech Co., Ltd , Forecasts
Exponential Smoothing , Forecast data with no seasonal variation ,
Forecast Holt's Method and Forecast Holt-Winter.

1. บทนา
1.1.

ความสาคัญและที่มาของโครงงาน
จากการศึกษาข้อมูลเกีย่ วกับโรงงานพบว่าลักษณะของ
แผนการผลิตรวมของโรงงานในปัจจุ บนั เป็นการวางแผนการผลิตเพือ่ ให้
เพีย งพอต่อความต้องการของลูกค้าและตามใบสั่งผลิตของลูกค้า โดยยั ง
ไม่ไ ด้มีการคานึงถึงค่าใช้จ่ายจากปัจจัย ต่างๆ ที่จะเกิดขึน้ เช่น ค่าใช้จ่ายใน
การเก็บรักษาสินค้าคงคลัง ค่าทางานล่วงเวลา ค่าใช้จ่ายในการจ้ าง
รับเหมาช่วง เป็นต้น

วัตถุประสงค์ของโครงงาน
เพือ่ ทาการแก้ไ ขปัญหาที่เกิดขึน้ โดยการศึกษาความต้องการ
ของตลาด นาข้อมูลมาพยากรณ์ความต้องการสินค้าในอนาคต เพือ่ นามา
วางแผนการผลิตรวมเพือ่ จัดสรรการผลิตและทรัพยากรให้เหมาะสม โดย
จัดเป็นแผนผลิตของแต่ละวัน แต่ละเดือน หรือแต่ละปี ตามความ
เหมาะสมกับโรงงาน
โดยการวางแผนการผลิตจะแบ่งออกเป็นกลยุ ทธ์ 3 กลยุ ทธ์คอื
กลยุ ทธ์ที่ 1 กลยุ ทธ์การผลิตสม่าเสมอ
กลยุ ทธ์ที่ 2 ผลิตตามความต้องการด้วยกาลังการผลิตปกติ
ต่าสุด และเสริมด้วยการทาล่วงเวลาและจ้ าง
ผู้รบั เหมาช่วง
กลยุ ทธ์ที่ 3 ผลิตตามความต้องการ และปรับระดับกาลังการ
ผลิตขึน้ -ลงตามความต้องการภายใต้ขอ้ จากัดด้าน
กาลังการผลิต
จากนัน้ เลือกกลยุ ทธ์ที่มีตน้ ทุนค่าใช้จ่ายต่าที่สุดเพือ่ ให้ สามารถ
วางแผนการผลิตรวม ให้เหมาะสมกับโรงงานโดยวางแผนให้มีตน้ ทุน
และค่าใช้จ่ายในการผลิตต่าที่สุด

Holt’s Method
Y(t+1) = E(1)+nT(1)
E(t) = Y(t)+(1-)(E(t-1)+T(t-1))
T(t) = (E(t)-E(t-1))+(1-)T(t-1)
Holt-winter สาหรับผลกระทบตามฤดูกาลแบบบวก
Y(t+1) = E(1)+nT(1)+S(t+n-p)
E(t) = (Y(t)-S(t-p))+(1-)(E(t-1)+T(t-1))
T(t) = (E(t)-E(t-1))+(1-)T(t-1)
S(t) = (Y(t)-E(t))+(1-)S(t-p)
Holt-winter สาหรับผลกระทบตามฤดูกาลแบบ คูณ
Y(t+n) = (E(t)+nT(1))S(t+n-p)
E(t) = (Y(t)/S(t-p))+(1-)(E(t-1)+T(t-1))
T(t) = (E(t)-E(t-1))+(1-)T(t-1)
S(t) = (Y(t)/E(t))+(1-)S(t-p)

1.3.

2.2.

1.2.

ขอบเขตของโครงงาน
ศึกษาความต้องการสินค้าของลูกค้าในอดีตย้ อนหลัง 3 ปี แล้วนา
ข้อมูลที่ไ ด้มาพยากรณ์ ความต้องการของลูกค้าในอนาคต โดยเลือกวิ ธีการ
พยากรณ์ให้เหมาะสมกับข้อมูลนัน้ ๆ แล้วนาไปจั ดทาแผนการผลิตรวม
ล่วงหน้า 1 ปี โดยจัดทาแผนการผลิตหลายๆ แผน แล้วเลือกแผนการผลิต
ที่ทาให้ ต้นทุนต่าที่สุด ค่าใช้จ่ายจากปัจจั ย ต่างๆ ต่าที่สุดและให้เหมาะสม
กับโรงงาน ตามสภาพการณ์ ที่แท้จริงของโรงงานเพือ่ นามาวางแผนการ
ผลิตให้กบั โรงงาน

2. ทฤษฎี
2.1. หลักการคานวณการพยากรณ์
รูปแบบจาลอง Exp. Smoothing
Y(t+1)=Y(1)+ (Y(t)-Y(t))
ข้อมูลไม่ผนั แปรกับผลกระทบตามฤดูกาลแบบบวก
Y(t+n) = E(t)+ S(t+n-p)
E(t) = (Y(t)-S(t-p))+(1-)E(t-1)
S(t) = (Y(t)-E(t))+(1-)S(t-p)
ข้อมูลไม่ผนั แปรกับผลกระทบตามฤดูกาลแบบคูณ
Y(t+n) = E(t)*S(t+n-p)
E(t) = (Y(t)/S(t-p))+(1-)E(t-1)
S(t) = (Y(t)/E(t))+(1-)S(t-p)

โดย 0<<1 , 0<<1 และ 0<<1

การหาผลลัพธ์โดยใช้โปรแกรม Solver ใน Microsoft Excel
การใช้โปรแกรม Solver เป็นการให้โปรแกรมช่วยค้นหาคาตอบ
ที่ดที ี่สุดภายใต้ แบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ (Mathematical Model)
แบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ (
Mathematical Model) เป็น
แบบจาลองที่อาศัย วิ ธีทางคณิตศาสตร์ เพือ่ นามาใช้ในการแก้ปญ
ั หา
เกีย่ วกับการจั ดสรรทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่ อย่ างจากัด เพือ่ นาเอาทรัพยากร
เหล่านีไ้ ปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยแบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์
ประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ
2.2.1 ตัวแปรตัดสินใจ (Decision Variable)
2.2.2 ข้อจากัดของตัวปัญหา (Constraint)
2.2.3 เป้าหมายของตัวปัญหา (Objective)
เมื่ อได้แบบจาลองทางคณิ ศาสตร์เรีย บร้อบแล้วก็ทาการเปิด
โปรแกรม Solver โดยการเปิดโปรแกรม Microsoft Excel เลือกฟังก์ชนั้
Tool เลือก Solver

3. การวางแผนการผลิ ตรวม
3.1.

การเก็บข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในโครงงานนีม้ ีการเก็บข้อมูล ยอดขาย 3
ปีในอดีต คือ ปี 2550 ปี 2551 และปี 2552 ข้อมูลดังกล่าวจะนาไปหาค่า
พยากรณ์ และวางแผนผลิตรวม ในการคานวณหาผลลัพธ์โดยใช้
โปรแกรม Solver ใน Microsoft Excel

3.2.

การหาค่าพยากรณ์
นาข้อมูลที่เก็บรวมรวมได้มาหาค่าพยากรณ์ โดยวิ ธีที่กล่าว
ข้างต้น โดยค่าการพยากรณ์ ที่เลือกใช้นนั้ ดูจากค่า MSE ที่นอ้ ยที่สุด
จากการพยากรณ์ จะเห็นได้ว่า การพยากรณ์ โดยวิ ธี Holt-Winter
แบบบวก จะมีคา่ MSE น้อยที่สุด เราจึงใช้คา่ พยากรณ์ ที่ไ ด้จากการ
พยากรณ์โดยวิธี Holt-Winter แบบบวก เพือ่ วางแผนการผลิตรวมต่อไป

4.2.

ข้อเสนอแนะ
จากข้อมูลผลการคานวณเรือ่ งต้นทุน ทาให้สรุปได้ว่า ในปี 2553
โรงงานควรวางแผนการผลิต โดยวิ ธีกราฟและแผนภู มิลองผิดลองถูก
ตามแผนที่ 1 การผลิตสม่าเสมอ โดยจะมีตน้ ทุนค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
21,894,321 บาท

5. กิตติกรรมประกาศ
3.3. การวางแผนการผลิตรวม แบ่งเป็น2 วิธี คือ
วิธีกราฟและแผนภูมิลองผิดลองถูก แบ่งออกเป็น 3 กลยุทธ์ ได้แก่
กลยุ ทธ์ที่ 1 กลยุ ทธ์การผลิตสม่าเสมอ
กลยุ ทธ์ที่ 2 ผลิตตามความต้องการด้วยกาลังการผลิตปกติ
ต่าสุด และเสริมด้วยการทาล่วงเวลาและจ้ าง
ผู้รบั เหมาช่วง
กลยุ ทธ์ที่ 3 ผลิตตามความต้องการ และปรับระดับกาลังการ
ผลิตขึน้ -ลงตามความต้องการภายใต้ขอ้ จากัดด้าน
กาลังการผลิต
จากนัน้ เลือกกลยุ ทธ์ที่มีตน้ ทุนค่าใช้จ่ายต่าที่สุด

ผู้จัดทาขอขอบพระคุณ อ.ดร.สุวิชภรณ์ วิชกูล อาจารย์ ที่ปรึกษา
โครงงาน และคณะกรรมการโครงงานเอย่ างสูง ที่ไ ด้ให้ความช่วยเหลือ
ในการทาโครงงานมาโดยตลอด ทั้งในด้านการให้คาปรึกษา และการ
เสนอแนะแนวทางในการดาเนินงาน จนสาเร็จด้วยดี
ท้ายนีผ้ ู้จัดทาขอขอบพระคุณ คุณสารวม ตรีพจนีย์ ผู้จัดการ
โรงงาน บริษัท ซี เอส เทค จากัด เป็นอย่ างสูง ที่ให้การสนับสนุนด้าน
ข้อมูล และการอานวยความสะดวกด้านต่างๆ ในการทาโครงงานนีเ้ ป็น
อย่ างดี
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ภาพที่ 1 สรุปแผนลองผิดลองถูก

4. สรุป
4.1.

จากตารางวางแผนการผลิตรวมในบทที3่ ทาให้เราสามรถ สรุป
ต้นทุนการผลิตได้ ดังนี้
วิธกี ราฟและแผนภูมิลองผิ ดลองถูก
- การผลิตสม่าเสมอ 21,894,321 บาท
- ผลิตตามความต้องการด้วยกาลังการผลิตปกติต่าสุด
และเสริมด้วยการทาล่วงเวลาและจ้ างผู้รบั เหมาช่วง
22,124,969 บาท
- ผลิตตามความต้องการ และปรับระดับกาลังการผลิต
ขึน้ -ลงตามความต้องการภายใต้ขอ้ จากัดด้านกาลังการผลิต
21,895,016 บาท

