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การปรับปรุงการบริหารจัดการชิ้นสวนการผลิตตั้งแตเริ่มผลิต  ระหวางผลิตและผลิตเสร็จ  ของ
อุตสาหกรรมการผลิตตลับลูกปนรถยนตเปนการจัดการสินคาคงคลังที่มีความสําคัญตอการบริหารจัดการการ
ผลิตในโซอุปทานของอุตสาหกรรมยานยนต เนื่องจากอุตสาหกรรมการผลิตตลับลูกปนรถยนตเปนสวน
อุตสาหกรรมที่สงผลิตภัณฑใหกับอุตสาหกรรมประกอบยานยนต  การมีสินคาคงคลังระหวางกระบวนการผลิต
สูงยอมสงผลกระทบตอพ้ืนที่การจัดเก็บ  และตนทุนการผลิตรถยนตที่เพ่ิมสูงขึ้น  ดังนั้นการปรับปรุงการบริหาร
จัดการชิ้นสวนการผลิตในอุตสาหกรรมผลิตตลับลูกปนรถยนตจึงเปนการปรับปรุงสวนภายในองคกรของโซ
อุปทานในอุตสาหกรรมประกอบยานยนตซึ่งมีความสําคัญ  บทความนี้นําเสนอการปรับปรุงการบริหารจัดการ
สินคาคงคลังโดยมุงเนนการจัดการชิ้นสวนในกระบวนการผลิตตลับลูกปนรถยนต   โดยการปรับปรุงการวาง
แผนการผลิตใหมีการเชื่อมโยงของกิจกรรมสินคาคงคลังกับความตองการและการผลิตในกระบวนการธุรกิจของ
โซอุปทานการผลิตตลับลูกปนรถยนต โดยไดประยุกตแนวคิดของการผลัก(Push)และดึง(Pull)ในโซอุปทาน
ภายใน  ดวยการเชื่อมโยงกระบวนการธุรกิจของความตองการลูกคา  สินคาคงคลังและการผลิตเขาดวยกัน  
โดยกรณีศึกษาแสดงถึงการวิเคราะหกระบวนการผลิตตลับลูกปนรถยนตซึ่งประกอบดวย   3  กระบวนการคือ  
กระบวนการอบ  กระบวนการเจียระไน  และกระบวนการประกอบตลับลูกปนรถยนต  จากการประยุกตกับ
ขอมูลพบวา  สามารถลดปริมาณสินคาคงคลังระหวางกระบวนการอบและกระบวนการเจียระไนจากรอยละ 18.2  
เปน 5.6  และลดปริมาณสินคาคงคลังระหวางกระบวนการเจียระไนและกระบวนการประกอบจากรอยละ 42.6 
เปน 10  

 
คําสําคัญ   :  สินคาคงคลังระหวางกระบวนการผลิต / การปรบัปรุงสินคาคงคลัง / โซอุปทานภายในองคกร 
 
1. บทนํา 

อุตสาหกรรมยานยนตเปนอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีความสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศ  โครงสรางโซ
อุปทานอุตสาหกรรมยานยนตประกอบดวยโซอุปทานหลายองคกร    ต้ังแตตนน้ําจนถึงปลายน้ําหรือต้ังแต
วัตถุดิบ ชิ้นสวนประกอบ อุตสาหกรรมประกอบ   จนถึงตัวแทนจําหนาย การเพิ่มสมรรถภาพอุตสาหกรรมยาน
ยนตจึงมีความสัมพันธกับการเพิ่มสมรรถภาพอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวน   การปรับปรุงการบริหารจัดการ
ชิ้นสวนในกระบวนการผลิต(Inventory Management) ซึ่งเปนสวนสําคํญในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
สินคาคงคลังในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนตเพ่ือการแขงขัน  เนื่องจากตนทุนสวนใหญสวนหนึ่ง
มาจากกระบวนการผลิต  การบริหารจัดการชิ้นสวนในกระบวนการผลิต(Inventory Management)  เปนการ
บริหารจัดการภายในองคกรซึ่งเปนประเด็นปญหาท่ีตองมีการปรับปรุงในหลายองคกร การปรับปรุงภายใน
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องคกรผูประกอบการชิ้นสวนทําใหเกิดพ้ืนฐานการเชื่อมโยงกัน ในบทความนี้ไดศึกษาโซอุปทานการผลิตชิ้นสวน
ตลับลูกปนรถยนต ประกอบดวย   3  กระบวนการคือ  กระบวนการอบ  กระบวนการเจียระไน และกระบวนการ
ประกอบตลับลูกปนรถยนต  ปญหาปริมาณสินคาคงคลังระหวางกระบวนการสูงเกิดขึ้นอยูระหวางการอบและ
กระบวนการเจียระไน   และระหวางกระบวนการเจียระไนและกระบวนการประกอบ 
 
2. ทฤษฎีและวิธีการวิจัย 
 ในการพัฒนาการปรับปรุงการบริหารจัดการชิ้นสวนในกระบวนการผลิตตลับลูกปนรถยนตไดศึกษา
ทฤษฎีของการบริหารจัดการชิ้นสวนซึ่งมีความสัมพันธกับการจัดระบบการจัดการผลิต และการบริหารความ
ตองการ  โดยศึกษาแนวคิดพ้ืนฐานของการเชื่อมโยงกิจกรรมดังกลาวในโซอุปทาน  และการนําแนวคิดของการ
ผลัก(Push)และดึง(Pull)ในโซอุปทานภายใน  ทฤษฎีแตละสวนที่นํามาใชจึงเปนหลักการพื้นฐานที่ไดมีอยูมาก 
อยางไรก็ตามบทความนี้ไดนําเอาหลักการและแนวคิดในหลายสวนดังกลาวมาใชรวมกันและแสดงความสัมพันธ
ของหลักการและแนวคิดที่ควรประสานกันและเชื่อมโยงกัน โดยแสดงถึงการบริหารชิ้นสวนคงคลังที่ไมไดมุงเนน
การนําหลักการของทฤษฎีการจัดการสินคาคงคลังมาคํานวณหาปริมาณที่เหมาะสมแตเปนแนวคิดของการ
บริหารจัดการโซอุปทานที่เขามามีบทบาทในการลดสินคาคงคลังระหวางทํา ในการวิจัยไดศึกษาตัวอยางการ
ประยุกตทฤษฎีจาก กิจจา[1] และ บุญชัย[2]   

การวิจัยแบงขั้นตอนการดําเนินงานโดยเริ่มจากการศึกษาขอมูลกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมผลิต
ตลับลูกปนรถยนต หลังจากนั้นระบุปญหาและสาเหตุของปญหาเพื่อกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของ
องคกรโดยใช Why-Why Analysis  โดยกําหนดดัชนีชี้วัดที่เหมาะสมกับสภาพปญหาและสาเหตุของปญหาโดย
ใชการวิเคราะหปริมาณสินคาคงคลังระหวางกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ  พรอมทั้งเลือกสาเหตุใน
กระบวนการผลิตมาทําการบริหารจัดการชิ้นสวนในกระบวนการผลิตตลับลูกปนรถยนต โดยการปรับปรุงวิธีการ
วางแผนการผลิตไดใชหลักการการวางแผนความตองการวัสดุและแนวคิดการผลัก(Push)และดึง(Pull) มาบริหาร
จัดการชิ้นสวนและเชื่อมโยงกัน จากนั้นจึงเปรียบเทียบวิธีการวางแผนการผลิตแบบเดิม-วิธีการวางแผนการผลิต
แบบใหม  
 
3.  ลักษณะปญหา 
ปจจุบันการผลิตตลับลูกปนรถยนตทุกผลิตภัณฑพบวามีชิ้นสวนระหวางกระบวนการของการผลิตสูง  การผลิต
ตองผาน 3   กระบวนการผลิตหลักในโรงงาน คือ กระบวนการอบ  กระบวนการเจียระไน   หลังจากผาน
กระบวนการผลิตดังกลาวแลว ผลิตภัณฑและชิ้นสวนทั้งหมดจะถูกนํามาที่กระบวนการประกอบ  เพ่ือประกอบ
เปนสินคาสําเร็จรูป(Finished Goods) ปริมาณสินคาคงคลังระหวางกระบวนการผลิต (Work in Process,WIP)  
สะสมอยู 2  สวน คือ ชิ้นงานที่ผานกระบวนการอบ และช้ินงานที่ผานกระบวนการเจียระไน  ซึ่งกระบวนการ
ผลิตทั้ง 2  กระบวนการ มีลักษณะการผลิตแบบสํารองสินคา (Make to stock)  ดังแสดงในรูปที่ 1 
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กระบวนการอบ กระบวนการเจียระไน   กระบวนการประกอบ 

Make to Stock Make  to Stock Make to Order 

WIP WIP 

ปริมาณสินคาคงคลังระหวาง
กระบวนการผลิต 

42.6%18.2%

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1  แสดงจุดที่มีปริมาณสินคาคงคลังระหวางกระบวนการผลิต 
 
โดยในแตละกระบวนการผลิตมีรายละเอียดดังนี้  
1.  กระบวนการอบ   เปนกระบวนการผลิตตนน้ํา (Upstream) โดยทําการผลิตตลับลูกปนรถยนตตัวนอก(Outer 
Ring) และตลับลูกปนรถยนตตัวใน(Inner Ring) ดวยวิธีการใหความรอนกับชิ้นงาน  กระบวนการผลิตนี้ตองทํา
การผลิตชิ้นงานใหเพียงพอกับความตองการผลิตจริงของกระบวนการเจียระไน และกระบวนการประกอบ  
2. กระบวนการเจียระไน     เปนกระบวนการผลิตตลับลูกปนรถยนตที่ผานจากกระบวนการอบ มาทําการ
เจียระไนผิวตลับลูกปนรถยนต    เพ่ือใหเพียงพอกับการผลิตของกระบวนการประกอบ  
3.  กระบวนการประกอบ    เปนกระบวนการผลิตปลายน้ํา(Downstream) โดยนําตลับลูกปนรถยนตที่ผาน   
กระบวนการอบ และกระบวนการเจียระไน  ที่ผาน  2  กระบวนการดังกลาวมาประกอบเปนตลับลูกปนรถยนต
สําเร็จรูป(Finished Goods)    กระบวนการนี้เปนกระบวนการผลิตขั้นตอนสุดทายของผลิตภัณฑ  หากมีการ
เปล่ียนแปลงการผลิตหรือการเปลี่ยนแปลงแผนการผลิต รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากภายนอก เชน มี
คําส่ังซื้อเพ่ิมจากลูกคา   การเลื่อนการสงมอบผลิตภัณฑกับลูกคา    กระบวนการประกอบ   จะไดรับขอมูล
ตางๆ กอนกระบวนการอบและกระบวนการเจียระไน สําหรับการวิเคราะหปญหาและการปรับปรุงการบริหาร
จัดการชิ้นสวนในกระบวนการผลิตไดอธิบายในหัวขอตอไป 
 
4.  วิธีการวิจัย 
4.1 การวิเคราะหสาเหตุปริมาณสินคาคงคลังระหวางกระบวนการผลิตสูง  ดวยหลักการ  Why - Why  
Analysis   

ในการวิเคราะหเพ่ือคนหาสาเหตุหรือคัดเลือกสาเหตุที่มีความสําคัญที่สงผลใหมีปริมาณสินคาคงคลัง
ระหวางกระบวนการผลิตสูงไดใชหลักการ  Why-Why  Analysis    มาใชในการวิเคราะหหาสาเหตุ  โดยใช
หลักเกณฑการมองจากสภาพที่ควรจะเปนดวยการเปรียบเทียบส่ิงที่เปนอยูในปจจุบันกับส่ิงที่ควรจะเปนสภาพ
การผลิตจริง ดังแสดงในรูปที่ 2 พบวาสาเหตุการเกิดปญหาปริมาณสินคาคงคลังระหวางกระบวนการผลิตสูงมี  
3  สาเหตุหลัก คือ   ขาดการสื่อสารขอมูลการผลิตระหวางกระบวนการผลิตหรือขาดการเชื่อมโยงและไมนํา
ปริมาณสินคาคงคลังคงเหลือปลายงวดมาพิจารณาในการวางแผนการผลิต ไมมีแผนการผลิตรายวันระหวาง
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กระบวนการผลิต  การวางแผนการผลิตแบบเดิมเริ่มจากฝายวางแผนและควบคุมการผลิตนําความตองการ
สินคาจากลูกคามาจัดทําเปนแผนการผลิตหลัก(MPS)  จากนั้นจึงนําแผนการผลิตหลักดังกลาวใหกระบวนการ
ประกอบ โดยแผนการผลิตหลักนี้จะเปนแผนการผลิตของกระบวนการประกอบซึ่งเปนขั้นตอนสุดทายของ
กระบวนการผลิตตลับลูกปนรถยนต โดยมีลักษณะแผนการผลิตแบบรายเดือน ซึ่งไมมีรายละเอียดแผนการผลิต
ในแตละกระบวนการผลิต  ทําใหกระบวนการเจียระไน  และกระบวนการอบ  ซึ่งเปนกระบวนการผลิตกอน
กระบวนการประกอบตองทําการวางแผนการผลิตเอง  
4.2  ปรับปรุงการเชื่อมโยงการวางแผนผลิตระหวางกระบวนการผลิต 

การวางแผนการผลิตกระบวนการผลิตตลับลูกปนรถยนตยังขาดการเชื่อมโยงขอมูลการผลิตระหวาง
กระบวนการประกอบ กระบวนการเจียระไน และกระบวนการอบ  ทําใหมีแผนการผลิตไมสอดคลองกับความ
ตองการจริงในกระบวนการผลิตถัดไป สงผลทําใหปริมาณสินคาคงคลังมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง โดย
จากกระบวนการอบ  และกระบวนการเจียระไน มีลักษณะการวางแผนการผลิตเปนแบบผลัก(Push) คือทําการ
ผลิตโดยผลิตตามจํานวนความตองการจริงในกระบวนการประกอบ แตการวางแผนการผลิตยังขาดการเชื่อมโยง
ขอมูลแผนการผลิตระหวางกระบวนการประกอบกับกระบวนการเจียระไนและกับกระบวนการอบ  และขาดการ
เชื่อมโยงการวางแผนการผลิตระหวางกระบวนการผลิต  จากแผนการผลิตหลัก(MPS) ที่ไดรับจากฝายวางแผน
และควบคุมการผลิต สงมอบใหกับกระบวนการประกอบ  การวางแผนการผลิตหลักของกระบวนการเจียระไนจะ
ทําการวางแผนการผลิตโดยไมนําความตองการของกระบวนการประกอบ มาพิจารณาในการวางแผนการผลิต 
จึงทําใหกระบวนการเจียระไน และกระบวนการอบทําการผลิตและเก็บชิ้นงานไปเรื่อยๆ  ซึ่งลักษณะการผลิตของ
กระบวนการเปนแบบผลิตเพ่ือสํารองสินคา(Make to Stock) สงผลใหมีปริมาณสินคาคงคลังสะสมใน
กระบวนการผลิตทําใหเกิดการผลิตสูญเปลา  ปริมาณสินคาคงคลังที่เพ่ิมสูงขึ้น  และการวางแผนการผลิต 
กระบวนการอบ  ทําการวางแผนการผลิตโดยไมนําความตองการของกระบวนการเจียระไนมาพิจารณา รูปที่ 3 
แสดงลักษณะการวางแผนการผลิตแบบเกา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3  ลักษณะการวางแผนการผลิตแบบเกา 
 

ในการปรับปรุงการวางแผนการผลิตทําใหมีการเชื่อมโยงขอมูลการผลิตระหวางกระบวนการผลิตและมี
แผนการผลิตสอดคลองกับความตองการจริงในกระบวนการผลิตถัดไปสงผลใหสามารถควบคุมปริมาณสินคาคง
คลังได การวางแผนแผนการผลิตแบบใหมจะมีแผนการผลิตกระบวนการอบ  กระบวนการเจียระไน และ

แผนการผลิตหลัก 

กระบวนการอบ กระบวนการเจียระไน กระบวนการประกอบ 

การผลิตระบบผลัก 

แผนการผลิตหลัก 

การผลิตระบบผลัก การผลิตระบบดึง WIP WIP 

Push Push Pull 
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การผลิตระบบดึง
การผลิตระบบดึง

แผนการผลิตหลัก 

กระบวนการอบ กระบวนการเจียระไน กระบวนการประกอบ 

แผนการผลิตรายวัน แผนการผลิตรายวัน แผนการผลิตรายวัน 

Pull Pull Pull 

การผลิตระบบดึง 

แผนการผลิตหลัก 

การผลิตระบบดึง การผลิตระบบดึง 

การผลิตระบบดึง 

กระบวนการประกอบโดยมีลักษณะการวางแผนการผลิตแบบดึง (Pull )  และมีแผนการผลิตแบบรายวัน (Daily 
Plan)   ทําใหสามารถตอบสนองความตองการชิ้นงานไดเมื่อมีความตองการชิ้นงาน การวางแผนการผลิตแบบ
ใหมจะมีขอมูลการผลิตเชื่อมโยงในทุกกระบวนการผลิต   โดยการวางแผนความตองการของกระบวนการ
เจียระไนจะนําแผนความตองการของกระบวนการประกอบมาใชในการหาปริมาณผลิตเพ่ือตอบสนองความ
ตองการของกระบวนการประกอบ    การวางแผนความตองการของกระบวนการอบจะนําแผนความตองการของ
กระบวนการเจียระไนมาหาปริมาณผลิตเพ่ือตอบสนองความตองการของกระบวนการเจียระไน เหมือนลักษณะ
การผลิตแบบดึง(Pull)  และจัดทําแผนการผลิตรายวัน ดังแสดงในรูปที่  4  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4   ลักษณะการวางแผนการผลิตแบบใหม 
 
4.3  ปรับปรุงแนวคิดและการหาปริมาณการผลิตโดยควบคุมปริมาณสินคาคงคลังระหวางกระบวนการ
ผลิต 

การวางแผนการผลิตในกระบวนการอบ  และกระบวนการเจียระไน  เปนการวางแผนการผลิตโดยไม
นําปริมาณสินคาคงคลังคงเหลือปลายงวดในกระบวนการผลิตมาพิจารณารวมกับจํานวนการผลิต  ทําใหสินคา
คงคลังคงเหลือปลายงวดมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง และลักษณะการวางแผนการผลิตจะเหมือนแบบผลิต
ตามคําส่ัง(Make  to  stock)   ดังแสดงในรูปที่ 5   ทําใหสินคาคงคลังระหวางกระบวนการผลิตสูง 

 
 
 
 
 
 
                                                     รูปท่ี 5  รูปแบบการวางแผนการผลิตแบบเกา 

ปริมาณสินคา 
คงคลัง (WIP) 

ความตองการ จํานวนการผลิต 
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การวางแผนการผลิตแบบใหมจะวางแผนจํานวนการผลิต และผลิตชิ้นงานตามจํานวนความตองการ  
โดยนําปริมาณสินคาคงคลังคงเหลือปลายงวดในกระบวนการผลิตมาพิจารณาในการวางแผนจํานวนความ
ตองการ ทําใหมีปริมาณสินคาคงเหลือ(WIP) มีจํานวนไมเกินกวานโยบายที่ทางโรงงานกําหนด    ดังแสดงในรูป
ที่ 6 และลักษณะการวางแผนการผลิต จะเหมือนการแบบผลิตตามคําส่ัง (Make  to  Order)   ทําใหสินคาคง
คลังคงเหลือระหวางกระบวนการลดลงตามที่ไดกําหนดไว 
                             

 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 6 รูปแบบการวางแผนการผลิตแบบใหม 
 

การวางแผนการผลิตของกระบวนการเจียระไน 
โดยมีหลักการคํานวณแผนการผลิตใหกับกระบวนการโดยสามารถเขียนเปนสมการไดดังนี้ 
แผนการผลิตของกระบวนการเจียระไน(t)           =    ความตองการของกระบวนการประกอบ (t+1)   
                                     +    ปริมาณสินคาคงคลังปลายงวดกระบวนการเจียระไน(t) 
                                                             -    ปริมาณสินคาคงคลังตนงวดกระบวนการเจียระไน(t) 
  t =  วันที่ผลิตปจจุบัน 
  t+1  =  วันที่ส่ังผลิตของกระบวนการผลิตถัดไป เมื่อ เวลานําเทากับ 1 วัน 
แผนการผลิตหลัก(MPS) ซึ่งเปนแผนการผลิตที่ฝายวางแผนและควบคุมการผลิตไดจัดทําเปนแผนการผลิตหลัก
รายเดือนใหกับกระบวนการประกอบ  เมื่อกระบวนการไดรับแผนการผลิตหลักแลว  จึงทําการผลิตชิ้นงานตาม
แผนการผลิต ตามจํานวนผลิต  วันที่ทําการผลิต 
 
การวางแผนการผลิตของกระบวนการอบ 
แผนการผลิตของกระบวนการอบ เทากับ  ความตองการของกระบวนการเจียระไน  บวก ปริมาณสินคาคงคลัง
ปลายงวดของกระบวนการอบ  ลบ  ปริมาณสินคาคงคลังตนงวดของกระบวนการอบ  ซึ่งแผนการผลิตพิจารณา
วันที่ผลิตปจุบัน และ วันที่ส่ังผลิตของกระบวนการผลิตกอนหนาโดยมีเวลานําของการผลิต 1 วัน โดยมีหลักการ
คํานวณแผนการผลิตดังนี้ 
แผนการผลิตของกระบวนการอบ(t)          =     ความตองการของกระบวนการเจียระไน(t+1)   
                              +    ปริมาณสินคาคงคลังปลายงวดกระบวนการอบ(t) 
                                                      -    ปริมาณสินคาคงคลังตนงวดกระบวนการอบ(t) 
  t =  วันที่ผลิตปจจุบัน 
  t+1  =  วันที่ส่ังผลิตของกระบวนการผลิตถัดไป เมื่อ เวลานําเทากับ 1 วัน 
 
 
 

ความตองการ ปริมาณสินคา 
คงคลัง (WIP) 

จํานวนการผลิต 



การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจําป 2549 การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน คร้ังที่ 6 
 

- 495 - 

5. สรุปและผลการวิจัย 
หลักการวางแผนการผลิตแบบใหม  ชวยใหผูวางแผนการผลิต สามารถใชเปนแนวทางในการวางแผนการ

ผลิตใหกับกระบวนการอบ  และกระบวนการเจียระไน โดยมีแผนการผลิตชิ้นงานเชื่อมโยงกันระหวาง
กระบวนการผลิต และตอบสนองกับความตองการผลิตจริงของกระบวนการประกอบ ทําใหแผนการผลิตในแตละ
กระบวนการผลิตในโรงงานมีการผลิตที่สอดคลองระหวางกระบวนการผลิตและตอบสนองความตองการจริง 
โครงสรางการวางแผนการผลิตแบบใหม (รูปที่ 7) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- ใบส่ังซื้อลูกคา (Sale Order) เริ่มตนจากการปอนขอมูลแผนการผลิตหลัก(Master Production Schedule, 
MPS) และสินคาคงคลังสุทธิ   

- จัดทําแผนการผลิตหลัก (Master Production Schedule, MPS) หรือแผนการผลิตรายเดือนรายสัปดาห  
แตละกระบวนการขั้นตอนในการวางแผนการผลิต  จึงพิจารณาขอมูลตางๆ ในการวางแผนการผลิตหลักใหกับ
กระบวนการเจียระไนโดยมีขอมูลจํานวนความตองการในแตละวัน จากแผนการผลิตหลัก(Master Production   
Schedule)  กําลังการผลิตของโรงงาน เชน เครื่องอบชิ้นงานดวยความรอนในกระบวนการอบ และเครื่องจักร  
ในกระบวนการเจียระไน   กระบวนการประกอบ   เปนตนรวมถึงนโยบายที่เกี่ยวของกับการผลิต เชน ตาม
นโยบายของโรงงานผลิตตลับลูกปนรถยนตแหงนี้ที่ตองการสํารองสินคาคงคลังระหวางกระบวนการผลิตไว 20% 
ของจํานวนการผลิตที่สํารองสินคาคงคลังไวในกระบวนการผลิต 1.5 วัน เปนตน สําหรับการวางแผนการผลิต
ของกระบวนการอบ แสดงเปนจํานวนการผลิต  วันเวลาที่ทําการผลิต  เพ่ือตอบสนองจํานวนความตองการกับ
กระบวนการเจียระไน 
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รูปท่ี 7   แผนผงัการไหลการลดปริมาณสินคาคงคลังระหวางกระบวนการผลิต 

 
ปริมาณสินคาคงระหวางกระบวนการผลิตลดลง  โดยจากการเก็บขอมูลหลังการทดลองในสายการผลิต

จริง  สามารถแสดงการสรุปเปนเปอรเซ็นตการลดลงของปริมาณสินคาคงคลังในแตละเดือน ของกระบวนการอบ 
และกระบวนการเจียระไน   ดังตารางที่ 1  ตารางที่ 2  และรูปที่ 8   
 
 
 
 
 
 
 

ใบ สั่ งซื้ อ ลู ก ค า  

จั ด ทํ า แ ผน ก ารผ ลิ ตห ลั ก  M P S  

ก ระบ วน ก ารป ระก อบ   

ก ระบ วน ก าร เจี ย ร ะ ไน  

กํ า ลั งก ารผ ลิ ต  M in  S tock  
ป อ น ข อ มู ล ก าร  
ผ ลิ ต ,  เบิ ก ,  จ า ย  

กํ า ลั งก าร ผ ลิ ต  M in  S tock  
ป อ น ข อ มู ล ก าร  
ผ ลิ ต ,  เบิ ก ,  จ า ย  

แ ผน ก ารผ ลิ ต ข อ งก ระบ วน  
ก ารอบ ด ว ยค ว าม ร อ น  

แผน ก ารผ ลิ ต ข อ งก ร ะบ วน ก าร
เจี ย ร ะ ไน  

ข อ มู ล ท่ี เกี่ ย ว ข อ งกั บ ก ารคํ า น วณ ค ว ามต อ งก ารวั ส ดุ ข อ งก ร ะบ วน ก าร เจี ย ร ะ ไน  

ข อ มู ล ท่ี เกี่ ย ว ข อ งกั บ ก ารคํ า น วณ ค ว ามต อ งก ารวั ส ดุ ข อ งก ร ะบ วน ก ารอบ  
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เฉลีย่ เฉลีย่
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 3 เดอืน ก.พ. ม.ีค. 3 เดอืน

แผนการผลติ 25,600 22,020 25,400 24,340 20,200 23,314 21,757 -

WIP เฉลีย่ 5,906 1,773 5,639 4,439 1,086 1,346 1,216 -

เปอรเซน็ WIP : เดอืน 24 7.7 22 18.2 5.4 5.8 5.6 ลดลง 63.39 % 

จาํนวนวนั WIP 19.0 19 16 18 9 19 14 ลดลง 22.22 % 

รายการ กอนปรับปรงุ หลงัปรบัปรงุ สรุปผล
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         ตารางที่ 1   แสดงการเปรียบเทียบปริมาณสินคาคงคลังของกระบวนการอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         ตารางที่ 2   แสดงการเปรียบเทียบปริมาณสินคาคงคลังของกระบวนการเจียระไน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

จากตารางสรุปการวางแผนการผลิตจริงในเดือนกุมภาพันธ - มีนาคม 2548 ในสายการผลิตตลับลูกปน 
 
 
รถยนตนั่งประเภทรถเกง  ซึ่งผลจากการทดลองเมื่อนําวิธีการวางแผนการผลิตแบบใหมไปใชสามารถ

เปรียบเทียบผลการทดลอง ดงัแสดงในรูปที่  9 
 
 

กระบวนการอบ 

กระบวนการเจียระไน 

รูปท่ี  8   แสดงเปอรเซ็นตของปริมาณสินคาคงคลัง โดยเฉลี่ยตอเดือนของกระบวนการอบและ  
              กระบวนการเจียระไน 

เฉลี่ย เฉลี่ย 
พ . ย . ธ . ค. ม.ค. 3 เดือน ก.พ. ม.ีค. 2 เดือน 

แผนการผลิต 24,600 22,020 25,400 24,006 4,664 29,570 17,117 -
WIP เฉลี่ย 6,482 9,556 14,622 10,220 638 1,756 1,197 -
เปอรเซ็น WIP : เดือน 17.3 24.3 24.0 42.6 13.7 5.9 10.0 ลดลง 86.05 %
จํานวนวัน WIP 15.0 18.0 20.0 18.0 9.0 14.0 12.0 ลดลง 33.33 %

สรุปผลรายการ 
กอนปรับปรุง หลังปรับปรุง
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กระบวนการอบ กระบวนการเจียระไน   กระบวนการประกอบ

งานระหวางทาํ

WIP WIP 

งานระหวางทาํ 
5.60% 10% 

แบบใหม 

กระบวนการอบ กระบวนการเจียระไน กระบวนการประกอบ 

งานระหวางทาํ

WIP WIP 

งานระหวางทาํ 18.2% 42.6% 

แบบเกา 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 9    เปรียบเทียบปริมาณสินคาคงคลังคงเหลือปลายงวดในกระบวนการผลิต   
 

การปรับปรุงการบริหารจัดการชิ้นสวนในกระบวนการผลิตตลับลูกปนรถยนต จําเปนตองมีการสื่อสาร
ระหวางกันภายในองคกร การบริหารจัดการชิ้นสวนในกระบวนการผลิตตลับลูกปนรถยนตใหไดประสิทธิภาพนั้น 
ตองพิจารณาจากปริมาณชิ้นสวนตลับลูกปนรถยนตในกระบวนการผลติซึ่งการบริหารจัดการสินคาคงคลังภายใน
องคกรผ็ผลิตชื้นสวนจะเปนสวนที่เชื่อมตกับผประกอบยานยนต จึงเปนการเพื่มสมรรถภาพโซอุปทานอคตสา
หกรรมยานยนต 
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