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ค าน าค าน า  

  เอกสารค าสอน รายวิชาการจัดการการด าเนินงาน (Operations Management) รหัสวิชา 
GM13301 ส าหรับนักศึกษาหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต มีเนื้อหา 10 บท ประกอบด้วย บทที่ 1 ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารการผลิตและการการด าเนินงาน บทที่ 2  การออกแบบผลิตภัณฑ์และ
เทคโนโลยีการผลิต บทที่ 3 การพยากรณ์เพ่ือการผลิต บทที่ 4 การวางแผนก าลังการผลิต บทที่ 5 การ
เลือกท าเลที่ตั้ง บทที่ 6 การวางผังสถานประกอบการ บทที่ 7 การบริหารสินค้าคงคลัง บทที่ 8 การ
วางแผนความต้องการวัสดุ บทที่ 9  การจัดการคุณภาพ และบทที่ 10  การจัดการโซ่อุปทานและ        
โลจิสติกส์    

 ผู้เขียนได้รวบรวมเนื้อหาจากประสบการณ์การสอนให้กับนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการและ
บริหารธุรกิจ ตลอดจนประสบการณ์ตรงที่มาจากหลายแหล่ง ท าให้ผู้เขียนน าประสบการณ์ที่ได้จากการ
สอนในชั้นเรียน การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จริง ทั้งจากผู้รู้และผู้ประกอบการธุรกิจ เขียน
เอกสารค าสอนนี้ขึ้นมาเพ่ือใช้สอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจ โดยรวมรวบแนวคิด
ด้านการบริหารการผลิตและการจัดการด าเนินงาน ทั้งการสอนและการลงพ้ืนที่วิจัย การเรียนรู้และ
แลกเปลี่ยนวิธีคิดจากนักวิชาการมากว่า 20 ปีที่ผ่านมา รวมทั้งการศึกษาจากแหล่งความรู้สื่อต่าง ๆ 
หนังสือ ต าราทั้งในและต่างประเทศ การเป็นวิทยากรเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการในองค์กรทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน มาหลอมรวมเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาเพ่ือใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนให้กับ
นักศึกษา ผู้จะก้าวออกไปเป็นผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในองค์กรต่าง ๆ ได้อย่างสมบูรณ์แบบและมีความ
เป็นมืออาชีพต่อไป 
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แผนบริหารการสอนประจ าวิชา 

 

 

รหัสวิชา    GM13301       

รายวิชา  การจัดการการด าเนินงาน      หน่วยกิต    3  (3-0-6)       
  Operations Management  
  เรียนรวม   16  สัปดาห์     รวมเรียน   45  ชั่วโมง 

ค าอธิบายรายวิชา (Course Description) 

แนวคิดการจัดการการด าเนินงาน กลยุทธ์การด าเนินงานและการแข่งขัน การออกแบบผลิตภัณฑ์
และกระบวนการ การวางแผนก าลังการผลิตและความต้องการทรัพยากร การเลือกท าเลที่ตั้ง การวางผัง
สถานประกอบการ การจัดการคุณภาพ การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการห่วงโซ่อุปทาน และเทคโนโลยี
การจัดการการด าเนินงาน 

Concepts of operational management, operational and competitive strategy, 
product designing and product processing, production capacity planning and resource 
requirement, location decision, organization layout planning, quality management, 
inventory management, supply chain management and operational management 
technology 

 
วัตถุประสงค์การเรียน  (Objectives) 

1. เพ่ือให้สามารถอธิบายความหมาย ขอบเขต และความส าคัญของการวางแผนการผลิต และการ
ควบคุมการผลิตสินค้าและบริการ 

2. เพ่ือให้มีทักษะและสามารถอธิบายหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต 

3. เพ่ือให้สามารถอธิบายและวางแผนการเลือกท าเลที่ตั้ง การวางผังสถานประกอบการ การจัดการ
คุณภาพ และการจัดการสินค้าคงคลัง 

4. เพ่ือให้สามารถอธิบายและวางแผนก าลังการผลิต ความต้องการทรัพยากร การจัดการห่วง     
โซ่อุปทาน และเทคโนโลยีการบริหารงานด้านการผลิต 

5. เพ่ือให้สามารถคิด วิเคราะห์ เข้าใจในหลักการบริหารการผลิตและการด าเนินงาน และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้งานได้ 

 
 



เนื้อหา 

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารการผลิตและการด าเนินงาน          3 ชั่วโมง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 1.  ระบบการผลิตและการบริการ 

2.  เป้าหมายการบริหารการผลิตและการจัดการด าเนินงาน  
3.  ประเภทการผลิตและการบริการ 
4.  หน้าที่หลักการบริหารการผลิต 
5.  ปัจจัยของการบริหารการผลิตและการจัดการด าเนินงาน 

  บทสรุป 
  ค าถามท้ายบท 
  เอกสารอ้างอิง  

บทที่ 2  การออกแบบผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีการผลิต     3 ชั่วโมง 
 1.  แนวคิดผลิตภัณฑ์ 
 2.  กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์  
 3.  การทดสอบผลิตภัณฑ์ 
 4.  การประเมินต้นทุนการผลิต 
 5.  เทคโนโลยีการผลิต 
  บทสรุป 
  ค าถามท้ายบท 
  เอกสารอ้างอิง  
  

บทที่ 3  การพยากรณ์เพ่ือการผลิต        6 ชั่วโมง 
 1. ความหมายและความส าคัญของการพยากรณ์ 
 2. ประเภทของการพยากรณ์  
 3. เทคนิคการพยากรณ์เพ่ือการผลิต 
 4. การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือพยากรณ์การผลิต 
  บทสรุป 
  ค าถามท้ายบท 
  เอกสารอ้างอิง  

บทที่ 4  การวางแผนก าลังการผลิต       3 ชั่วโมง 
 1. ความส าคัญของการวางแผนก าลังการผลิต 
 2. กลยุทธ์การวางแผนการผลิตรวม 
 3. การวางแผนก าลังการผลิตรวมโดยใช้ตัวแบบคณิตศาสตร์  
 4. การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนในการวางแผนก าลังการผลิต 
  บทสรุป 
  ค าถามท้ายบท 
  เอกสารอ้างอิง 
 



บทที่ 5  การเลือกท าเลที่ตั้ง        3 ชั่วโมง 
 1. ปัจจัยที่ส่งผลในการเลือกท าเลที่ตั้ง  
 2. ความส าคัญและบทบาทของท าเลที่ตั้ง 
 3. เทคนิคและขั้นตอนที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกท าเลที่ตั้ง  
 4. การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนของท าเลที่ตั้ง 
  บทสรุป 
  ค าถามท้ายบท 
  เอกสารอ้างอิง 
 

บทที่ 6  การวางผังสถานประกอบการ       3 ชั่วโมง 
 1. การวางแผนผังการผลิต  
 2. ประเภทของการวางแผนผังสถานประกอบการ  
 3. แนวทางการวางแผนผังการผลิต 
 4. ตัวแบบคณิตศาสตร์ส าหรับการวางผังโรงงาน      
  บทสรุป 
  ค าถามท้ายบท 
  เอกสารอ้างอิง 
 

บทที่ 7  การบริหารสินค้าคงคลัง        6 ชั่วโมง 
 1. ประเภทของสินค้าคงคลัง 
 2. ต้นทุนสินค้าคงคลัง 
 3. ตัวแบบสินค้าคงคลัง 
 4. ประโยชน์ของสินค้าคงคลัง 
 5. การควบคุมสินค้า 

 บทสรุป 
  ค าถามท้ายบท 

 เอกสารอ้างอิง 
 

บทที่ 8  การวางแผนความต้องการวัสดุ       6 ชั่วโมง 
 1. แนวคิดระบบการวางแผนความต้องการวัสด ุ

 2. องค์ประกอบการวางแผนความต้องการวัสด ุ  

 3. การค านวณความต้องการวัสด ุ  

 4. การวางแผนความต้องการวตัถดุิบและความต้องการทรัพยากร 
  บทสรุป 
  ค าถามท้ายบท 

 เอกสารอ้างอิง 

บทที่ 9   การจัดการคุณภาพ        3 ชั่วโมง 
 1. แนวคิดเก่ียวกับมาตรฐานและการจัดการคุณภาพ  
 2. รางวัลแห่งคุณภาพ   



 3. การจัดการคุณภาพท่ัวทั้งองค์กร 
 4. หลักการบริหารงานคุณภาพ   
 5. เครื่องมือในการควบคุมคุณภาพ  
 6. การบริหารคุณภาพในการผลิตและการบริการ 
   บทสรุป 
  ค าถามท้ายบท 
  เอกสารอ้างอิง 

บทที่ 10  การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์         3 ชั่วโมง 
  1. ความหมายและความส าคัญของการจัดการโซ่อุปทาน 
  2. ตัวแบบโซ่อุปทาน 
  3. การจัดการโลจิสติกส์ในลักษณะเครือข่าย 
  4. การพัฒนาองค์กรโลจิสติกส์  
  5. การสร้างความสามารถในการแข่งขันโดยโลจิสติกส์ 
  บทสรุป 
  ค าถามท้ายบท 
  เอกสารอ้างอิง 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

1. บรรยายและอภิปราย ประกอบเอกสารค าสอน และ Power point   
2. บรรยายแนวคิดและทฤษฎีทางการบริหารจัดการ โดยใช้ตัวอย่างกรณีศึกษา จากวีดิทัศน์ 

เกี่ยวข้อง และให้ผู้เรียนอภิปราย           
  3.   แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารการผลิตและการจัดการด าเนินงานขององค์กร
ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน            
  4.   แบ่งกลุ่มนักศึกษาเพ่ือการจัดท ารายงานและการน าเสนอผลงาน เพ่ือให้นักศึกษาได้น า
หลักการไปประยุกต์ใช้ ให้เกิดการเรียนรู้และการปฏิบัติ       
 5.    ท าใบงาน และปฏิบัติกิจกรรมที่ได้มอบหมายตามใบงาน       
 6.    ลงพื้นศึกษาตามใบงาน และวิเคราะห์ผลที่ได้จากการศึกษา     
 7.    น าเสนอในชั้นเรียน จากกรณีศึกษาในใบงานที่ได้มอบหมายงานกลุ่ม  

8.    บรรยายสรุปเนื้อหาเพ่ิมเติมให้เหมาะสมกับเนื้อหารายวิชา 
9.    จัดท ารายงานและสรุปบทเรียนผลที่ได้จากการศึกษา 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารค าสอนวิชา การจัดการการด าเนินงาน   
2. เอกสารต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในเอกสารอ้างอิงเอกสารค าสอน 
3. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณส์ าหรับเก็บข้อมูล ยูเอสบี แฟลชไดรฟ์ (USB flash drive) 



4. เครื่องฉายภาพ หรือ เครื่องฉายวีดิทัศน์ (video projector)      
5. วีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ผ่านตัวกลางที่เป็นสื่อเทคโนโลยีหรือออนไลน์ และสื่อต่าง ๆ 

จากฐานข้อมูล และอินเทอร์เน็ต 
6. ใบงาน และค าถามท้ายบทเรียน 
7. ห้องสมุดและหน่วยงานบริการสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง 
 

การวัดและประเมินผล 

1. การวัดผล   
1.1 คะแนนระหว่างภาค              70 % 
 1.1.1 การมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและเข้าร่วมกิจกรรม       10 %        
 1.1.2 การจดัท ารายงานและกิจกรรมการน าเสนอในชั้นเรียน ครั้งที่ 1      30 %                    

1.1.3 การจัดท ารายงานและกิจกรรมการน าเสนอในชั้นเรียน ครั้งที่ 2      30 % 
1.2  คะแนนสอบปลายภาค ( Final)             30 % 

         รวม              100 % 

2. การประเมินผล 
  80 -  100     คะแนน  A  
  75 -    79  คะแนน  B +  
  70 -    74     คะแนน  B   
  65 -    69  คะแนน  C + 
  60 -    64     คะแนน  C 
  55 -    59  คะแนน  D +  
  50 -    54     คะแนน  D  
    0 -    49  คะแนน  E 
 



 1 

  แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 1 

ความรู้เบื้องตน้เกี่ยวกับ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
การบริหารการผลิตและการด าเนินงาน 

 
เวลาเรียน 3 คาบ 
 
หัวข้อเนื้อหา 

1. ระบบการผลิตและการบริการ 
2. เป้าหมายการบริหารการผลิตและการจัดการด าเนินงาน  
3. ประเภทการผลิตและการบริการ 
4. หน้าที่หลักการบริหารการผลิต 
5. ปัจจัยของการบริหารการผลิตและการจัดการด าเนินงาน 

  
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 เมื่อนักศึกษาเรียนจบบทนี้แล้ว ควรมีพฤติกรรมดังนี้ 

1. สามารถอธิบายความหมายของ”การบริหารการผลิต” และ “การจัดการการด าเนินงาน” 
2. เข้าใจความส าคัญของการบริหารการผลิตและการจัดการการด าเนินงานต่อธุรกิจ 
3. อภิปรายแนวคิด และทฤษฎีการบริหารการผลิตและการด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง 
4. น าเสนอปัญหาของการผลิตและการจัดการด าเนินงานที่มีผลกระทบต่อองค์กรธุรกิจ 
5. สรุปความรู้เบื้องต้นการบริหารการผลิตและการจัดการด าเนินงานได้ถูกต้อง 

 
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ปฐมนิเทศและอธิบายแนวทางการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลรายวิชา   
การจัดการการด าเนินงาน พร้อมกับแนะน าการศึกษาเอกสารค าสอน ประกอบการเรียน 

2. บรรยายและอภิปราย ประกอบเอกสารค าสอน และPower point เนื้อหา บทที่ 1  
3. แบ่งกลุ่มนักศึกษาเพ่ือน าจัดท ารายงานและการน าเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย 
4. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการผลิตและปัญหาการจัดการด าเนินงานองค์กร 
5. บรรยายและยกตัวอย่างองค์กรจากสื่อวีดิทัศน์เพ่ือให้เห็นสภาพของปัญหาและแนวทางแก้ไข 

 
สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารค าสอน วิชาการจัดการการด าเนินงาน บทที่ 1 
2. เอกสารต่างๆที่ระบุไว้ในเอกสารอ้างอิงท้ายบท 
3. อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Data Storage Device) และPower point 
4. วีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้องตัวอย่างองค์กรในการจัดการด าเนินงานเป็นกรณีให้ศึกษา 
5. ใบงาน “กิจกรรมการจัดการด าเนินงานในองค์กร” 

https://sites.google.com/site/hardwaersahrabsux/xupkrn-cad-keb-khxmul-data-storage-device
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การวัดผลและการประเมินผล 
1. สังเกตความสนใจ และการมีส่วนร่วมในชั้น 
2. การจัดตั้งกลุ่มและการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
3. ประเมินผลจากกิจกรรมกลุ่มและการน าเสนอผลงาน 
4. ตรวจและประเมินความก้าวหน้าและกิจกรรมตามใบงาน 
5. ผลงานที่มอบหมายและกิจกรรมการน าเสนอผลงาน 
6. ผลการทดสอบหลังเรียน 
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บทที่ 1 

ความรู้เบื้องตน้การบริหารการผลิตและการด าเนินงาน 
    การจัดการการด าเนินงาน  (Operations management) อยู่ ในขอบเขตการจัดการที่

เกี่ยวข้องกับการออกแบบและควบคุมกระบวนการผลิต การออกแบบการด าเนินธุรกิจในการผลิตสินค้า
หรือบริการ มีหน้าที่รับผิดชอบในการสร้างความมั่นใจว่าการด าเนินธุรกิจ จะมีประสิทธิภาพในแง่ของ
การใช้ทรัพยากรอย่างน้อยเท่าที่จ าเป็น และมีประสิทธิภาพในแง่ของการตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า เกี่ยวข้องกับการจัดการระบบการผลิตทั้งหมดซึ่งเป็นกระบวนการที่แปลงข้อมูล รูปแบบของ
วัตถุดิบ แรงงาน และพลังงาน เป็นผลผลิต ในรูปของสินค้าหรือบริการ เป็นสินทรัพย์หรือส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ การปฏิบัติการผลิตผลิตภัณฑ์ การจัดการคุณภาพและการบริการ การบริหาร
การปฏิบัติการครอบคลุมภาคต่าง ๆ ระบบธนาคารโรงพยาบาล บริษัท การท างานร่วมกับซัพพลาย
เออร์ลูกค้าและการใช้เทคโนโลยี การด าเนินการเป็นหนึ่ งในหน้าที่ส า คัญในองค์กรพร้อมกับ             
ซัพพลายเชนทางการตลาด การเงินและทรัพยากรมนุษย์ การปฏิบัติการจ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการ
ในแต่ละวัน ทั้งด้านการผลิตเชิงกลยุทธ์และของสินค้าและบริการ (Chase and Aquilano, 2007)    
การจัดการการผลิตหรือการบริการ มีการตัดสินใจหลายอย่าง เช่น กลยุทธ์การด าเนินงาน การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ การออกแบบกระบวน การการจัดการด้านคุณภาพ สมรรถภาพ การวางแผนสถานที่การวาง
แผนการผลิตและการควบคุมสินค้าคงคลัง แต่ละสิ่งเหล่าต้ องมีความสามารถในการวิเคราะห์
สถานการณ์ปัจจุบัน และหาทางออกท่ีดีขึ้นเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการผลิตหรือการ
บริการ (Krajewski, Ritzman and Malhorta, 2013) 

 

1. ระบบการผลิตและการบริการ 

การผลิต (production) มีความหมายเชิงเศรษฐศาสตร์และสังคมวิทยาว่า เป็นวัตถุทาง
กายภาพที่มิได้เป็นตัวเงิน ซึ่งใช้ในการผลิตสินค้าและบริการอันจะท าให้มมีูลค่าทางเศรษฐกิจ ปัจจัยการ
ผลิตอาจรวมถึงวัตถุดิบ สถานที่ เครื่องจักร และเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตสินค้าและบริการ (James , 
2002) บัญญัติศัพท์ในเชิงเศรษฐศาสตร์คลาสสิค ปัจจัยการผลิต หมายถึง “ตัวแปรการผลิต” ลบกับทุน
ทางการเงินและทุนมนุษย์ ปัจจัยการผลิตทางสังคม หมายถึง สินค้าทุนและสินทรัพย์ที่ต้องมีการลงแรง
ของแรงงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ มิใช่การลงแรงของผู้ใดผู้หนึ่งเท่านั้น กรรมสิทธิ์ในปัจจัยการผลิตทาง
สังคม ถือเป็นหัวใจส าคัญที่ใช้เป็นเกณฑ์แบ่งหมวดหมู่ของระบบเศรษฐกิจรูปแบบต่าง ๆ 

ปัจจัยการผลิตแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ เครื่องมือ โรงงาน โครงสร้างพ้ืนฐาน และวัตถุ
ทางแรงงาน ทรัพยากรธรรมชาติและวัตถุดิบ กระบวนการผลิตจึงเป็นการแปรรูปวัตถุทางแรงงาน โดย
ใช้เครื่องมือทางแรงงานในการด าเนินงาน กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ แรงงานมีกิจกรรมที่ต้องลงมือกระท าต่อ
ปัจจัยการผลิตเพ่ือผลิตสินค้า ในยุคสังคมเกษตร ปัจจัยการผลิตที่เป็นหัวใจส าคัญ คือ พลั่วและดิน     
ในยุคสังคมอุตสาหกรรม ปัจจัยการผลิตกลายสภาพเป็นปัจจัยการผลิตทางสังคม ที่รวมถึงเหมืองแร่และ
โรงงาน ในยุคเศรษฐกิจแห่งความรู้ คอมพิวเตอร์และโครงข่ายคอมพิวเตอร์ นับเป็นปัจจัยการผลิต   
แรงงาน  ความหมายโดยกว้างของ “ปัจจัยการผลิต” ยังรวมถึง “ปัจจัยการกระจายตัว” ด้วย เช่น

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%84&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%9A&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
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ร้านค้า อินเตอร์เน็ต และทางรถไฟ เป็นต้น ที่เป็นทุนโครงสร้างพ้ืนฐานการผลิต เป็นการสร้างสรรค์
สินค้าและบริการเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยเป็นการแปรรูปปัจจัยน าเข้าต่าง ๆ ด้วย
กระบวนการท างานต่าง ๆ ที่ท าให้ผลิตภัณฑ์ และบริการ มีมูลค่าเพ่ิมข้ึนด้วยต้นทุนที่ต่ าท่ีสุด โดยต้องใช้
ประโยชน์จากเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องใช้ส านักงาน วัสดุ วัตถุดิบ และแรงงาน ซึ่งเป็นทรัพยากร ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการท าธุรกิจ  

 
การบริการ (Service) การให้ความช่วยเหลือหรือการด าเนินการเพ่ือประโยชน์ของผู้ อ่ืน       

การบริการที่ดี ผู้รับบริการจะได้รับความประทับใจและเกิดความชื่นชมองค์กร อันเป็นการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร เบื้องหลังความส าเร็จของทุกงาน มักจะมีงานบริการเป็นเครื่องมือในการ
สนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นงาน ประชาสัมพันธ์ งานบริการวิชาการต่าง  ๆ การบริการยังเป็นกระบวนการ
ของการปฏิบัติ เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับความสุข ความสะดวก ความสบาย ความพึงพอใจอันเป็นการ
กระท าที่เกิดจากจิตใจที่เปี่ยมไปด้วยความปรารถนาดี การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ความเอ้ืออาทร ความมี
น้ าใจไมตรี การให้ความเป็นธรรมเสมอภาค อาจรวมไปถึงการไม่เลือกปฏิบัติการบริการ มีทั้งผู้ให้บริการ
และผู้รับบริการ 

 
กระบวนการ (Process)  กิจกรรมที่เชื่อมโยงกัน เพ่ือจุดมุ่งหมายในการส่งมอบ ผลผลิตหรือ

บริการให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยทั่วไป กระบวนการ 
ประกอบด้วย คน เครื่องจักร เครื่องมือ เทคนิค วัสดุ และการปรับปรุง มาท างานร่วมกันตาม ขั้นตอน
หรือการปฏิบัติการที่ก าหนดไว้ ในบางสถานการณ์กระบวนการอาจต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้
อย่างเคร่งครัด โดยมีระเบียบ ปฏิบัติและข้อก าหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งมีการวัดและขั้นตอน
การควบคุมที่ก าหนดไว้ชัดเจน ในกรณีที่เป็นการให้บริการ “กระบวนการ” จะมีในลักษณะกว้าง ๆ เช่น 
บอกว่าต้องท าอะไรบ้าง ซึ่งอาจ รวมถึงขั้นตอนที่พึงประสงค์หรือคาดหวัง หากข้ันตอนนั้นส าคัญอย่างยิ่ง 
การให้บริการต้องให้สารสนเทศที่ช่วย ให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าใจและปฏิบัติตาม
ขั้นตอนด้วย และต้องมีแนวทางส าหรับผู้ให้บริการใน การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกี่ยวกับการกระท า
หรือพฤติกรรมของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อาจเกิดข้ึนด้วย 

 
องค์ประกอบการผลิต (Production/Operations) เป็นการสร้างสินค้าและบริการโดยใช้

ปัจจัยการผลิตเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยที่ผลผลิตที่ได้จากกระบวนการผลิตต้องมี
อรรถประโยชน์ในด้านหน้าที่ใช้สอย มีรูปร่างลักษณะที่สวยงาม ผลิตในปริมาณที่เพียงพอกับความ
ต้องการ ได้ผลผลิตทันเวลาและอยู่ ณ สถานที่ที่ถูกต้อง การบริหารการผลิตและการจัดการการ
ด าเนินงาน (Production/Operations Management) จึงเป็นการบริหารกระบวนการแปรสภาพ
ปัจจัยน าเข้าให้กลายเป็นผลผลิตที่มีมูลค่า มากกว่าผลรวมของปัจจัยน าเข้า โดยใช้ระบบการบริหารการ
ผลิต กระบวนการผลิตมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 3 ประการ อันได้แก่ ปัจจัยน าเข้า ( input) กระบวนการ
แปลงสภาพ (conversion process) และผลผลิต (output) การผลิตมีองค์ประกอบที่ ส าคัญ             
3 ประการ ได้แก่  

 
 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
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         1. ปัจจัยน าเข้า (Input) คือ ทรัพยากรขององค์การที่ใช้ผลิต ทั้งที่เป็นสินทรัพย์ที่มี
ตัวตน (Tangible Assets) เช่น วัตถุดิน เครื่องจักร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน (Intangible 
Assets) เช่น แรงงาน ระบบการจัดการ ข่าวสาร ทรัพยากรที่ใช้จะต้องมีคุณสมบัติและประโยชน์ใช้สอย
ที่เหมาะสม และมีต้นทุนการผลิตที่ต่ า เพ่ือให้สินค้าส าเร็จรูปสามารถแข่งขันทางด้านราคาได้ใน
ท้องตลาด  

         2. กระบวนการแปลงสภาพ (Conversion process) เป็นขึ้นตอนท่ีท าให้ปัจจัยน าเข้า
ที่ผ่านเข้ามามีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 

o รูปลักษณ์ (Physical) โดย การผ่านกระบวนการผลิตในโรงงาน 
o สถานที่ (Location) โดย การขนส่ง การเก็บเข้าคลังสินค้า 
o การแลกเปลี่ยน (Exchange) โดย การค้าปลีก การค้าส่ง 
o การให้ข้อมูล (Informational) โดย การติดต่อสื่อสาร 
o จิตวิทยา (Psychological) โดย การนันทนาการ  

         3. ผลผลิต (Output) เป็นผลได้จากระบบการผลิตที่มีมูลค่าสูงกว่าปัจจัยน าเข้าที่
รวมกันอันเนื่องมาจากที่ได้ผ่านกระบวนการแปลงสภาพ ผลผลิตแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ สินค้า 
(Goods) และบริการ (Service)  

 ระบบ (System) คือ ระเบียบเกี่ยวกับการรวมสิ่งต่าง ๆ ซึ่งมีลักษณะซับซ้อนให้เข้าล าดับ
ประสานเป็นอันเดียวกันตามหลักเหตุผลทางวิชาการ หรือหมายถึงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติซึ่งมี
ความสัมพันธ์ ประสานเข้ากัน โดยก าหนดรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  ระบบของการผลิตโดยทั่วไป มี
กลไกลพ้ืนฐาน มี 3 ส่วน คือ ปัจจัยการผลิต (Input) ได้แก่ คน (Man) วัตถุดิบต่าง ๆ (Materials) 
เครื่องจักร (Machines) เงิน (Money) ข่าวสารข้อมูล (Information) เป็นต้น ส่วนกระบวนการผลิต 
(Process) ได้แก่ การเตรียมวัตถุดิบต่าง ๆ การน าส่วนประกอบต่าง ๆ เข้าด้วยกัน การสร้างรูปทรง การ
ตกแต่ง เป็นต้น และส่วนที่เป็นผลผลิต (Output) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป (Products) ซึ่งผลผลิตจะ
ออกมา ในรูปของสินค้าหรือบริการ เป็นต้น ดังภาพ 1.1 

 
 
 
    
 

    - แรงงาน (Man)                  - กระบวนการผลิต 
    - เงินทุน (Money)     - ด้วยเครื่องจักร เครื่องมือ - สินค้า (Product)  
    - วัตถุดิบ/วัสดุ (Material)    - อุปกรณ์เครื่องใช้  - บริการ (Service) 

                 - การจัดการ (Management)  - เทคนิควิธีการ   
  

ภาพที่ 1.1 ระบบของการผลิตและการบริการ 
 
 ความแตกต่างระหว่างการผลิตสินค้าและการให้บริการ  สินค้าและบริการเหมือนกันคือเป็น
สิ่งที่มนุษย์สร้างหรือผลิตขึ้นมาเพ่ือสนองความต้องการของผู้บริโภค ความต่างอยู่ตรงที่คุณลักษณะ คือ
สินค้าสามารถจับต้องได้ เช่น โทรศัพท์มือถือ เก้าอ้ี ปากกา เป็นต้น ส่วนบริการเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการแปรรูป/
การท างาน 

ผลิตภณัฑ์/
บริการ  
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เช่น การฟังเพลง ดูภาพยนตร์ การท่องเที่ยว เป็นต้น ส่วนของสินค้า คือ วัสดุ อุปกรณ์ สิ่งของเครื่องใช้ 
และอ่ืน ๆ ที่จับต้องได้สามารถขนส่งหรือเคลื่อนย้ายไปมาได้ โดยสามารถน าเอาไปเป็นกรรมสิทธิ์ได้ ใน
อดีตจะใช้การแลกเปลี่ยนกัน ส่วนการบริการ คือ ผู้ให้บริการหรือผู้ขายให้การช่วยเหลือ หรือด าเนินการ
เพ่ือประโยชน์ ความสุขกาย ความสุขใจหรือความสะดวกสบายให้แก่ผู้รับบริการหรือผู้ซื้อ เป็นสิ่งที่ ไม่
สามารถจับต้องได้ แต่เมื่อผู้รับบริการได้รับบริการแล้ว อาจเกิดความประทับใจหรือไม่ประทับใจกับสิ่ง
เหล่านั้น  

ตารางที่  1.1  ความแตกต่างระหว่างสินค้าและการบริการ 
สินค้า บริการ 

- มีตัวตน จับต้องได้ 
- ผู้ผลิตในโรงงานไม่ได้พบกับลูกค้าโดยตรง 
- ตอบสนองความต้องการของลูกค้าช้า 
- ใช้เครื่องจักรอุปกรณ์จ านวนมาก 
- วัดระดับคุณภาพได้ง่าย 
- สามารถวางขายได้ทุกสถานที่ ทุกท้องถิ่น             

ทุกประเทศ 

- ไม่มีตัวตน จับต้องไม่ได้ แต่สามารถรับรู้ได้ 
- ผู้ให้บริการจะได้พบกับลูกค้าโดยตรง 
- การตอบสนองต่อลูกค้าได้เร็ว 
- ใช้เครื่องจักรอุปกรณ์บ้างในบางข้ันตอน 
- วัดระดับคุณภาพยาก 
- การให้บริการอยู่ภายในท้องถิ่น 
 

สินค้าที่จับต้องได้ซึ่งสามารถส่งมอบให้กับลูกค้าได้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการโอนกรรมสิทธิ์  และการ
ครอบครองจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อ ในทางกลับกันการบริการ หมายถึง กิจกรรมที่ไม่มีตัวตนซึ่งสามารถระบุ
ตัวตนแยกต่างหาก และให้ความพึงพอใจต่อความต้องการ ความแตกต่างระหว่างสินค้าและบริการ 
ประกอบด้วย  

1) จับต้องได้กับจับต้องไม่ได้ 
-  สินค้าจะมีตัวตนและคุณสมบัติที่ชัดเจน ซึ่งช่วยให้ผู้บริโภครับทราบข้อมูลจากประสาทสัมผัส

ทั้งห้าได้ จึงท าให้ผู้บริโภคตัดสินใจในการซื้อสินค้าได้ ง่ายขึ้น และง่ายกว่าการตัดสินใจซื้อบริการ 
      -  บริการไม่สามารถมองเห็นจับต้อง หรือรู้สึกถึงบริการใด ๆ ก่อนการซื้อและรับบริการได้ แต่
จะสามารถรับรู้ว่าบริการนั้นดีหรือไม่ก็ต่อเมื่อได้รับบริการนั้น ๆ แล้ว 

2) การแบ่งแยกได้ 
-  สินค้า สามารถแยกกระบวนการผลิต การจัดจ าหน่าย การซื้อ และการบริโภคออกจากกันได้

อย่างชัดเจน สามารถผลิตได้ครั้งละจ านวนมาก และสามารถแบ่งแยกออกเป็นหน่วยย่อย และจ าหน่าย
ให้ผู้บริโภคได้พร้อมกันหลาย ๆ ราย        
 - บริการ การให้บริการและการรับบริการต้องเกิดขึ้นพร้อม ๆ กันไม่สามารถแยกกระบวนการ
ผลิตและการบริโภคบริการออกจากกันได้ จึงเป็นข้อจ ากัดในด้านผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลและข้อจ ากัด
ด้านเวลา ซึ่งท าให้สามารถให้บริการได้เพียงครั้งละ 1 ราย พนักงานผู้ให้บริการ 1 คน จึงไม่สามารถ
ให้บริการแก่ลูกค้าหลายๆ รายในเวลาเดียวกันได้     

3) ความไม่แน่นอน 

- สินค้าในขณะที่การผลิตสินค้าอาศัยปัจจัยส าคัญ คือ วัตถุดิบ เครื่องจักร และกระบวนการ
ผลิตที่สามารถเตรียมพร้อม ตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพของสินค้าได้ง่าย 
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      -  บริการในการให้บริการไม่ได้มีเพียงวัตถุดิบ เครื่องจักร หรือกระบวนการบริกาที่เหมือนกัน
เพียงเท่านั้น แต่อยู่ที่ส่วนบริการ และเกิดขึ้นเฉพาะสถานการณ์เดียวเท่านั้น 

4) จัดท ามาตรฐานได้ยาก 
-  สินค้า การผลิตสินค้าสามารถจัดท ามาตรฐานได้ชัดเจนทั้งรูปแบบ คุณภาพ และปริมาณ ซึ่ง

เป็นเกณฑ์ในการผลิต ควบคุมและตรวจสอบได้  จากสามารถก าหนดปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องใน
กระบวนการผลิตได้ชัดเจน 

 - บริการ ในขณะที่การจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์หรือเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการให้บริการเป็น
เพียงส่วนหนึ่งที่ช่วยให้กระบวนการบริการ เกิดความสะดวกและดูมีตัวตน 

5) ไม่สามารถเก็บไว้ได้ 
- สินค้าธุรกิจผู้ผลิตสินค้าสามารถท าการคาดคะเนล่วงหน้า และท าการผลิตเก็บไว้เพ่ือรองรับ

ปริมาณความต้องการซื้อท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลงได้ 

- บริการการบริการผลิตได้เพียงครั้งละหนึ่งหน่วย และจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเกิดการซื้อและรับ
บริการในขณะเดียวกันแต่ปัญหาของธุรกิจบริการคงจะไม่เกิดขึ้นถ้าหากความต้องการซื้อกับความ
ต้องการขายมีปริมาณที่ตรงกัน จึงท าให้เกิดการบริการไม่พอเพียง และสูญเสียโอกาสกับลูกค้ารายอื่น ๆ 

2. เป้าหมายการบริหารการผลิตและการจัดการด าเนินงาน 

 เป้าหมายการผลิตหรือการบริการ ผู้ประกอบการธุรกิจมุ่งที่จะไปให้ถึงเกิดผลลัพธ์ตามที่
ต้องการ ด้วยวิธีการต่าง ๆ เป้าหมาย จึงเป็นตัวบ่งชี้ปริมาณที่จะต้องผลิตหรือบริการ ให้ได้ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด ด้วยความพึงพอใจของลูกค้าเป้าหมายการผลิตหรือการบริการ เป็นค าตอบส าหรับ
ผู้ประกอบการต้องการมากที่สุด โดยมีปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จประกอบด้วย ปัจจัยดังนี้  

 การก าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ชัดเจน  

 เสริมสร้างส่วนประสมทางการตลาด 
 ค านึงถึงสภาวะแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ 
 สามารถตอบค าถามต่อไปนี้ได้ทุกข้อ  

ในส่วนของลูกค้า ประกอบด้วย 
 ใครคือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายส าหรับผลผลิตที่ผลิตขึ้นหรือการบริการ  
 ลูกค้าเป้าหมายดังกล่าวอยู่ ณ ที่ใด  
 ในปัจจุบันลูกค้าเหล่านี้ซื้อผลผลิตหรือการบริการได้จากที่ใด 
 ลูกค้าซื้อผลผลิตหรือการบริการบ่อยแค่ไหน 

 อะไรคือสิ่งจูงใจที่ท าให้ลูกค้าเหล่านั้นตัดสินใจใช้บริการ 
 ลูกค้าใช้อะไร หรือท าไมลูกค้าถึงใช้ผลผลิตหรือบริการของเรา  
 ลูกค้าเหล่านั้นชอบและไม่ชอบผลผลิตหรือบริการอะไรที่เรามีอยู่บ้าง 

ในส่วนของผลผลิตหรือการบริการ ประกอบด้วย  
 ลูกค้าต้องการผลผลิตหรือบริการอะไร 
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 ลูกค้าอยากจะให้มีผลผลิตหรือบริการในเวลาใด 
 เฉพาะการบริการ ควรตั้งชื่อว่าอะไร เพ่ือเป็นสิ่งดึงดูดใจได้มากท่ีสุด  

ผู้ประกอบการต้องค านึงและพิจารณาถึงความเป็นไปได้ และองค์ประกอบด้านอ่ืน ที่ส าคัญที่
เกี่ยวข้องต่าง ๆ ด้วยดังนี้ แรงงาน ต้องใช้แรงงานมากน้อยเท่าไร ปัจจุบันมีแรงงานเพียงหรือไม่ ถ้าไม่
เพียงพอจะท าอย่างไร เงินทุนต้องใช้เงินทุนมากน้อยเพียงไร ถ้าไม่เพียงพอจะท าอย่างไร เครื่องมือหรือ
อุปกรณ์ ต้องใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์อะไร จ านวนเท่าไร เพียงพอหรือไม่ ถ้าไม่เพียงพอจะท าอย่างไร 
วัตถุดิบเป็นสิ่งส าคัญมากต้องพิจารณาว่าจะจัดหาแหล่งจัดซื้อวัตถุดิบ ราคาเท่าไร จะหาได้จากแหล่ง
ไหนและโดยวิธีใด สถานที่ให้มีความเหมาะสม สะอาดและเดินทางสะดวกเป็นหลัก โดยเป้าหมายของ
การผลิต มีกิจกรรมส าคัญที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

กิจกรรมของโรงงาน 
 บทบาทของโรงงาน คือ ผลิตผลิตภัณฑ์ออกมา ให้สอดคล้องกับปริมาณความต้องการของ
ลูกค้าในเวลาที่เหมาะสม ด้วยต้นทุนที่เหมาะสม โดยผ่านกระบวนการแปรรูปวัตถุดิบหรือวัสดุ ด้วย
เครื่องจักร และแรงงานคน ผลิตภัณฑ์สามารถจับต้องได้ หรือตัดสินใจซื้อได้จากรูปลักษณ์ที่เห็น ที่ได้
สัมผัส  

กิจกรรมของงานบริการ 
 ทางด้านงานบริการ คือ การสร้างความพึงพอใจให้ได้ตามที่ลูกค้าคาดหวัง ไม่สามารถจับต้อง
ไม่ได้ เช่น การขายประกันชีวิต เป็นการขายความเชื่อมั่นขององค์กรของตัวแทน หรือ การบริการ
ทางด้านการสื่อสาร ความพึงพอใจให้กับลูกค้า ธุรกิจหมอดู นักพยากรณ์ ขายความหวังความสบายใจ 
สถานออกก าลังกาย ลดความอ้วน สปา ล้วนแต่น าเสนอด้านความพึงพอใจ  จากตัวอย่างการประกอบ
ธุรกิจบริการ จะประสบความส าเร็จได้ขึ้นกับความความหวัง และความพึงพอใจของลูกค้าเป็นส าคัญ  

กิจกรรมการวางแผนการผลิตและการบริการ 
 ความแตกต่างระหว่างสินค้าและบริการ ประเด็นส าคัญอยู่ที่  สินค้านั้น ลูกค้าจับต้องได้ 
มองเห็นลักษณะภายนอกได้ ทดลองใช้ได้ แต่บริการนั้น มุ่งเน้นการขายความคาดหวัง ความพึงพอใจ 
จากสิ่งที่จับต้องไม่ได้ ดังนั้น การวางแผนงานบริการ จึงต้องพิจารณาถึง “ลูกค้าหรือผู้รับบริการ” เป็น
ปัจจัยที่ส าคัญที่สุด  ในการวางแผนการผลิตจึงต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ ดังนี้ 

การผลิต (Production)  หมายถึง การสร้างสินค้าหรือบริการ จากเดิมที่ความหมาย
การผลิตจะเน้นเฉพาะสินค้าที่มีตัวตนเท่านั้น ปัจจุบันการผลิตครอบคลุมถึงการผลิตสินค้าและการ
บริการด้วย 
  การด าเนินงาน (Operation) หมายถึง กระบวนการภายในองค์กรที่ใช้ปัจจัยน าเข้า 
(input) เช่น คน เงินทุน วัตถุดิบ หรือ การบริหารจัดการ เป็นต้น และแปรรูปปัจจัยน าเข้าให้กลายเป็น
ปัจจัยน าออก (output) ได้เป็น สินค้าหรือบริการออกมา 
  ระบบการผลิต  (Production system) เป็นระบบซึ่ งเปลี่ยนแปลงปัจจัยน าเข้า 
(input) ออกมาเป็นกลุ่มของปัจจัยน าออก (output) ตามต้องการ ซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากรการ
ปฏิบัติการเพ่ือแปรสภาพ (process) ปัจจัยน าเข้าให้เป็นปัจจัยน าออก    
  ก า รจั ด ก า รก า รผ ลิ ต แ ล ะก า รด า เนิ น งาน  (Production and Operation 
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Management หรือ POM) เป็นการศึกษาวิเคราะห์ ก าหนดแนวทางปฏิบัติและควบคุมกระบวนการ
แปรรูป ปัจจัยน าเข้า หรือทรัพยากรการด าเนินงาน ให้เป็นผลลัพธ์ออกมาในรูปแบบของสินค้า หรือ
บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องวัตถุประสงค์ขององค์กร 

 การด าเนินธุรกิจถ้าผู้บริหารมีความเข้าใจความคาดหวังของลูกค้า ไม่ว่าในตัวสินค้าที่บริษัท
จ าหน่าย หรือการบริการที่มอบให้กับลูกค้า แต่ละองค์กรสามารถตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าได้
แตกต่างกัน ถ้าสามารถเข้าใจความต้องของลูกค้า และองค์กรมีศักยภาพที่จะเสนอสินค้าและการบริการ
ที่ตอบสนอง “ช่องว่างของความคาดหวัง” ได้มากกว่าคู่แข่ง ก็จะท าให้องค์กรหรือธุรกิจประสบ
ความส าเร็จได้ ดังภาพ 1.2 

       

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.2 ช่องว่างความคาดหวังของลูกค้าต่อการองค์กรหรือธุรกิจ 

 ความคาดหวังการบริการถือเป็นหัวใจส าคัญ ในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความส าเร็จ เป็นหนึ่งใน  
กลยุทธ์ขององค์กรในการผลิตสินค้าและบริการ ให้โดดเด่นและแตกต่าง อีกทั้งยังสร้างความสามารถ
การแข่งขัน และสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าได้ในทุกวิกฤตการณ์  การพัฒนารูปแบบคุณภาพการ
บริการที่ธุรกิจ สามารถน ามาใช้เป็นกลยุทธ์ในการเสริมสร้างศักยภาพขององค์กร และพัฒนาธุรกิจให้
ประสบความส าเร็จได้ ดังเช่น ภายใต้สถานการณ์โรคระบาด ไวรัสโคโรน่า สายพันธ์ใหม่ COVID-19 
โดยมุ่งเน้นไปที่การยกระดับคุณภาพการบริการ ให้เป็นหัวใจส าคัญในการปรับเปลี่ยน  และพัฒนา
คุณภาพการผลิตและการบริการขององค์กร เป็นต้น 
 
3. ประเภทการผลิตและการบริการ 
 

การผลิต เป็นกระบวนการในการแปรสภาพปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ให้เป็นผลผลิต ที่เรียกว่า 
สินค้าและบริการ คือ สิ่งที่ได้จากการท างานร่วมกันของปัจจัยการผลิตต่าง  ๆ เป็นสิ่งที่สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่ 
            1. เศรษฐทรัพย์ หมายถึง สินค้าและบริการที่มีต้นทุนในการผลิต เพ่ือให้ได้สินค้าและบริการ
ประเภทเศรษฐทรัพย์นั้นมาครอบครอง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

ระดับความคาดหวังของลูกค้า 

ความสามารถในการ
ตอบสนองความคาดหวัง 
ของบริษัท 

ช่องว่างของความคาดหวัง 

ความสามารถในการ
ตอบสนองต่อความ
คาดหวังของคู่แข่ง 

ศักยภาพที่เหนือกว่าคู่แข่ง 
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                 1) สินค้าเอกชน เป็นสินค้าและบริการที่แยกการบริโภคออกจากกันได้ เช่น รองเท้า 
กระเป๋า เสื้อผ้า เป็นต้น 
                 2) สินค้าสาธารณะ เป็นสินค้าและบริการที่สามารถบริโภคร่วมกันได้ เช่น การ
ป้องกันประเทศ สวนสาธารณะ ไฟฟ้า ถนน สะพานลอย เป็นต้น 
            2. ทรัพย์เสรี หมายถึง สินค้าและบริการที่ไม่มีต้นทุนในการผลิต เช่น สายลมที่มีีตาม
ธรรมชาติ แสงแดดท่ีมีตามธรรมชาติ น้ าในแม่น้ าล าคลอง เป็นต้น 

        การบริการ เรียกอีกหนึ่งว่าสินค้าที่ไม่มีตัวตน หมายถึง สิ่งที่จับต้องไม่ได้ เกิดจากการกระท า
เกี่ยวกับแรงงานของบุคคล ความรู้ความช านาญ หน้าที่หรือการงานใด ๆ ที่เป็นการอ านวยความสะดวก
ให้แก่บุคคลอื่น เช่น การขนส่ง การสื่อกสารโทรคมนาคม การักษาพยาบาล การประกันภัย การธนาคาร 
การทอ่งเที่ยว เป็นต้น 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.3 ความสัมพันธ์ระหว่างสินค้าและการบริการในองค์กรธุรกิจ 
 

ปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ 
         ปัจจัยการผลิต (Factors of production) หมายถึง ทัพยากรที่น ามาผลิตสิค้าและบริการ แบ่ง
ออกเป็น 4 ประเภท คือ 
             1. ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ  ได้แก่ ป่าไม้ แร่ ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
ผลตอบแทนที่ได้รับหรือ ค่าเช่า เป็นต้น 
            2. แรงงาน หมายถึง แรงงานมนุษย์ ได้แก่ สติปัญญา ความรู้ความสามารถ แรงกาย
และแรงใจของมนุษย์ ผลตอบแทนที่ได้รับหรือ ค่าจ้าง เป็นต้น 
                  1) แรงงานฝีมือ เช่น นักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ แพทย์ พยาบาล เป็นต้น 
                  2) แรงงานกึ่งมีฝีมือ เช่น  ช่างไม้ ช่างปูน ช่างเทคนิค เป็นต้น 
                  3) แรงงานไม่มีฝีมือ เช่น กรรมกร ผู้ใช้แรงงาน เป็นต้น 
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             3. ทุน หมายถึง สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เพ่ือใช้ร่วมกับปัจจัยการลิตอ่ืน ๆ เช่น เครื่องจักร 
โรงงาน รถไถนา อุปกรณ์การผลิต ผลตอบแทนที่ได้รับ คือ ดอกเบี้ย 
             4. ผู้ประกอบ เป็นผู้ที่รับผิดชอบในการบริหารและด าเนินการรวบรวมปัจจัยการผลิต 
คือ ที่ดิน แรงงาน และทุน เพ่ือท าการผลิตสินค้าและบริการ คือ ก าไร 
 
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการผลิตสินค้าและบริการ 

วงจรเศรษฐกิจประกอบไปด้วยบุคคล 3 กลุ่ม คือ  
            หน่วยครัวเรือน ประกอบไปด้วย สมาชิกในสังคมที่ท าหน้าที่เป็นผู้บริโภค และเป็นเจ้าของ
ปัจจัยการผลิต 
            หน่วยธุรกิจ หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่น าปัจจัยการผลิต คือ ทรัพยากรธรรมชาติ 
แรงงาน และทุน มาด าเนินการผลิตสินค้าและบริการ 
            หน่วยรัฐบาล เป็นองค์กรที่มีหน้าที่บทบาทในระบบเศรษฐกิจ ทั้งผู้บริโภค ผู้ผลิต และเจ้าของ
ปัจจัย โดยมุ่งหวังให้สังคมได้รับประโยชน์สูงสุด 
  

4. หน้าที่หลกัการบริหารการผลิต 

 วิวัฒนาการที่ส าคัญที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา ค.ศ. 1930 ซึ่งถือว่าเป็นงานพ้ืนฐานและ
จุดเริ่มต้นของการผลิตในอนาคต กล่าวคือ ใน ค.ศ. 1931  วอล์เตอร์ ชิวฮาร์ต (walter Shewhart)  ได้
ชื่อว่าเป็นบุคคลแรกที่ได้พัฒนา และน าเทคนิคทางสถิติควบคุมคุณภาพ (Statistics Quality control) 
หรือ SPC มาใช้ในวงการอุตสาหกรรมการผลิตขนาดใหญ่  ที่ชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ สามารถจะถอด
สับเปลี่ยนทดแทนกันได้ จากแนวความคิดดังกล่าวนี้เอง เฮ็นรี ฟอร์ด (Henry Ford) จึงได้น าเทคนิค
การควบคุมคุณภาพนี้ไปพัฒนาต่อเพ่ือใช้ในงานผลิต ปี ค.ศ. 1934 ทิปเพ็ตต (Tippett) ซึ่งท างานใน
อังกฤษได้พัฒนาแนวคิดการสุ่มตัวอย่างขึ้น เทคนิคการควบคุมคุณภาพได้เจริญก้าวหน้า และใช้ได้ผลดี
มากในการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงปัจจุบัน หลักการสุ่มตัวอย่าง 
แผนผังควบคุม (control chart) ประเภทต่าง ๆ ได้กลายเป็นสิ่งที่ส าคัญมากต่อการปฏิบัติงานผลิต   
ทั้งในระดับพนักงาน หัวหน้างาน และผู้บริหาร 
 คอมพิวเตอร์ยังมีส่วนช่วยในการพัฒนาระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ  มาใช้ในโรงงานสมัยใหม่ 
กล่าวคือ ได้มีการจัดท าโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์ควบคุมการท างานของเครื่องจักร ตั้งแต่เริ่มการผลิตจน
แล้วเสร็จตามวงรอบการท างาน ชิ้นงานที่ท าเสร็จออกมาไม่จ าเป็นต้องอาศัยฝีมือของคน การพัฒนา
เทคโนโลยีนับวันจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม คือระบบการ
ควบคุมแบบอัตโนมัติในกระบวนการผลิต จึงเป็นสิ่งส าคัญต่อการผลิตอย่างมากในปัจจุบันและอนาคต 

 คอมพิวเตอร์กับงานด้านการผลิต 
 งานด้านการผลิต จะใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการควบคุมสินค้าคงเหลือ การจัดตารางการผลิต 
การวางแผนก าลังการผลิต การใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมเครื่องจักร ควบคุมคุณภาพ และช่วยในการ
ออกแบบเพ่ือให้สินค้าที่ผลิตมีคุณภาพทันเวลาที่ต้องการใช้ และการบันทึกรายละเอียดต่าง ๆ เพ่ือการ
วิเคราะห์ และ การประเมิน เพ่ือปรับปรุงการผลิตให้มีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุด 
ดังเช่น            
  - โปรแกรมการออกแบบที่คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย (Computer-Aided Design : 



 12 

CAD) สามารถสร้างแบบจ าลองของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ก่อนที่จะน าไปผลิตจริง ซึ่งผู้ใช้สามารถแก้ไขและ
ปรับปรุงแบบบนจอภาพได้         
  - โปรแกรมการผลิตโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (Computer-Aided Manufacturing : 
CAM) เป็นการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการวางแผน และควบคุมกระบวนการผลิต  โดยควบคุมอุปกรณ์
การผลิตตรวจสอบอุณหภูมิตรวจสอบความถ่วงจ าเพาะ หรือใช้ท างานร่วมกับเครื่องจักรอ่ืน ๆ และยัง
ควบคุมการลงรหัส การจัดเรียงล าดับ การท างานของเครื่องจักร เป็นต้น    
  - โปรแกรมการผลิตที่ ใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาผสมผสาน  (Computer-Integrated 
Manufacturing : CIM) เป็นระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยออกแบบผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่ยังควย
คุมเครื่องจักรเพ่ือที่จะผลิตสินค้าส าเร็จรูป โปรแกรมการประยุกต์ใช้ เหล่านี้มุ่งที่กระบวนการผลิต และ
ท าให้ผู้ผลิตได้รับผลผลิตมากข้ึน 
  - โปรแกรมการวางแผนความต้องการวัตถุดิบ (Material Requirements Planning : 
MRP) เป็นโปรแกรมที่ช่วยจัดเตรียมวัตถุดิบที่ต้องใช้ในกระบวนการผลิต โดยเริ่มจากการพยากรณ์การ
ขายและ การพิจารณาถึงความสามารถในการผลิตของเครื่องจักร ตรวจสอบแหล่งวัตถุดิบ จ านวน
วัตถุดิบ ที่สั่งซื้อจากผู้ขายวัตถุดิบ และ ความสามารถในการเก็บวัตถุดิบของโกดัง 

ตารางที ่1.2  ตัวอย่างข้อมูลส าหรับฝ่ายการผลิต 

ระบบงาน ค าอธิบาย ระดับการบริหารองค์กร 
สถานท่ีสิ่งอ านวยความสะดวก    
การลงทุนเครื่องจักรใหม่ การสร้าง
ผลิตภณัฑ์ใหม่  

ก าหนดสถานท่ีตั้งสิ่งอ านวย      
ความสะดวกในการผลิตสินค้า 

ระดับผู้ก าหนดกลยุทธ์ 

การวางแผนการผลติ ก าหนดระยะเวลาและ จ านวนสินค้า
ที่จะผลติ 

ระดับผู้บริหาร 

ระบบช่วยเขียนแบบ ออกแบบสินค้าใหม่โดยใช้
คอมพิวเตอร ์

ระดับผู้ช านาญการ 

การควบคุมเครื่องจักร ควบคุมการท างานของเครื่องจักร 
และ อุปกรณ์ต่างๆ 

ระดับผู้ปฏิบตัิการ 

 ระบบสารสนเทศส าหรับฝ่ายผลิตที่แยกแยะตามระดับการท างานในองค์กร ในระดับการวางกล
ยุทธ์ ระบบจะช่วยเหลื่อในการจัดเตรียมวัตถุประสงค์ ของการผลิตสินค้า ในระยะยาว เช่น การหา
สถานที่ตั้งโรงงานใหม่ หรือ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีการผลิตแบบใหม่ ในระดับผู้บริหาร 
ระบบ ช่วยวิเคราะห์ และ ตรวจสอบ ค่าใช้จ่ายและ การใช้ ทรัพยากรในกาผลิต สินค้า ระดับ
ผู้ช านาญการระบบ สร้างและ เผยแพร่แบบสินค้าใหม่ๆ หรือ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ในระดับผู้
ปฏิบัติการ ระบบ จะสนับสนุนการติดตามสถานการท างานในกระบวนการผลิต  ระบบการผลิตและ
ปัญหาของการผลิต   
        

 
 
 

 
ภาพที่ 1.4 องค์ประกอบของระบบการผลิต  

 

ปัจจัยการผลติ 
(input) 

กระบวนการแปลงสภาพ 
(process) 

ผลผลติ 
(output) 
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องค์ประกอบที่ส าคัญ 3 ประการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1) ปัจจัยน าเข้า (Input) คือทรัพยากรขององค์การที่ใช้ผลิตทั้งที่เป็นสินทรัพย์ที่มีตัวตน 

(Tangible Assets) เช ่น วัตถุด ิน เครื ่องจักร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ที ่ไม ่ม ีต ัวตน ( Intangible 
Assets) เช่น แรงงาน ระบบการจัดการ ข่าวสาร ทรัพยากรที่ใช้จะต้องมีคุณสมบัติและประโยชน์ใช้
สอยที่เหมาะสม และมีต้นทุนการผลิตที่ต่ า เพ่ือให้สินค้าส าเร็จรูปสามารถแข่งขันทางด้านราคาได้ใน
ท้องตลาด 

2) กระบวนการแปลงสภาพ (Conversion Process) เป็นขึ้นตอนที่ท าให้ปัจจัยน าเข้าที่
ผ่านเข้ามามีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ได้แก่ รูปลักษณ์ (Physical) โดย การผ่านกระบวนการ
ผลิตในโรงงาน  สถานที ่ (Location) โดย การขนส่ง การเก ็บเข้าคล ังส ินค้า  การแลกเปลี ่ยน 
(Exchange) โดย การค้าปลีก การค้าส่ง การให้ข้อมูล (Informational) โดย การติดต่อสื่อสาร 
จิตวิทยา (Psychological) โดย การนันทนาการ เป็นต้น  

3) ผลผลิต (Output) เป็นผลได้จากระบบการผลิตที่มีมูลค่าสูงกว่าปัจจัยน าเข้าที่รวมกัน
จากที่ได้ผ่านกระบวนการแปลงสภาพ ผลผลิตแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ สินค้า (Goods) และบริการ 
(Service) 

ขั้นพื้นฐานของระบบการผลิตก็จะเหมือนกับระบบทั ่วไป  คือ ประกอบด้วยส่วนส าคัญ      
3 ส่วน คือ ปัจจัยการผลิต กระบวนการแปลงสภาพ และผลผลิต ซึ่งอาจเป็นการผลิตสินค้าหรือการ
ให้บริการ 

5. ปัจจัยของการบริหารการผลิตและการจัดการด าเนินงาน 

 การจ าแนกประเภทของปัจจัยการผลิตอาจจ าแนกได้ 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทแรก 
ประกอบด้วยวัตถุดิบ (material) ที่จะน ามาแปลงสภาพโดยการผ่านกระบวนการผลิต เช่น คนไข้เป็น
ปัจจัยการผลิตของโรงพยาบาล  วัตถุหรือชิ้นส่วนประกอบเป็นปัจจัยการผลิตของกิจการที่ท างาน
เกี่ยวกับโรงงานที่ผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่แยกชิ้นส่วนได้ เป็นต้น ปัจจัยการผลิตประเภทที่สอง 
ประกอบด้วยสภาพแวดล้อม (environment) ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของระบบการผลิต 
ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระบบในลักษณะที่เป็นข้อจ ากัด และเป็นสิ่งที่นอกเหนือที่
ผู้เกี่ยวข้องจะควบคุมได้ ปัจจัยการผลิตประเภทที่สาม  คือ ทรัพยากร (resource) ประกอบด้วย 
แรงงาน เงินทุน เทคนิคการบริหารจัดการ เป็นต้น ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เมื่อรวมกันเข้าจะกลายเป็นปัจจัย
การผลิตที่ส าคัญต่อการด าเนินงานของกระบวนการผลิต 

กระบวนการแปลงสภาพ เป็นส่วนประกอบที่ปัจจัยน าเข้าการผลิต จะต้องไหลหรือเคลื่อนย้าย
ผ่านกระบวนการท างานเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างใดอย่างหนึ่ง เกี่ยวกับรูปแบบเพ่ือให้ผลผลิต
ตามที่ต้องการ ระบบการผลิตจะต้องได้รับการออกแบบให้เหมาะสม กับลักษณะและประเภทของการ
ผลิตเพ่ือให้ได้กระบวนการผลิตที่เหมาะสมที่สุด ที่จะใช้ในการแปลงสภาพปัจจัยการผลิต ในแต่ละ
ขั้นตอนและแต่ละช่วงเวลาที่ต้องการ 

ผลผลิต ผลผลิตหรือผลงานที่ได้จากระบบการผลิต ซึ่งจะเป็นผลที่ได้จากขั้นตอนสุดท้าย 
ผลผลิตที่ได้จากระบบการผลิต นอกจากจะได้ตามปริมาณท่ีต้องการแล้วยังจะต้องให้เป็นไปตามคุณภาพ
และระยะเวลาที่ต้องการด้วย สิ่งส าคัญของการออกแบบระบบการผลิต คือ การออกแบบสินค้าหรือ

https://www.logisticafe.com/tag/%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%b2/
https://www.logisticafe.com/tag/service/
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บริการ การออกแบบกระบวนการผลิต เป็นเรื่องที่เก่ียวพันกับการใช้ก าลังการผลิต และการไหลของงาน
ภายใน ที่จะก่อให้เกิดผลดีที่สุดที่ท าให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่ผู้ผลิตและผู้บริโภค 

การควบคุม สิ่งส าคัญอีกประการหนึ่งคือการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ จะเกิดขึ้นได้เมื่อมีข้อมูล
ที่เก่ียวข้อง และเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหารเท่านั้น ซึ่งเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์เป็นสิ่ง
ที่จ าเป็นต่อทุกระบบการผลิต เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย ของระบบการผลิตที่ออกแบบไว้ 
การควบคุมจึงอยู่ที่การควบคุมการไหลของงาน ให้เป็นไปโดยสม่ าเสมอและต่อเนื่องตามขั้นตอนต่าง ๆ 
ที่ก าหนดไว้ในกระบวนการผลิต  
 

ปัญหาการบริหารการผลิต 

ผู้บริหารการผลิตไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้คือการที่ต้องพิจารณาทางเลือก เพ่ือการตัดสินใจใน
ปัญหาการผลิต ปัญหาแรกจะเป็นการตัดสินใจที่มีผลต่อการด าเนินงานในอนาคตระยะยาว ส่วนปัญหา
ที่สองจะเป็นการตัดสินใจที่มีผลต่อการด าเนินงานในระยะสั้น สิ่งที่จะก่อให้เกิดปัญหาอาจจะเนื่องจาก
ค่าใช้จ่ายสูง การให้บริการ ความเชื่อถือได้ทั้งในด้านของหน้าที่  และการด าเนินงานตามช่วงเวลา 
โดยทั่วไปการประกอบการผลิตสินค้าที่มีประสิทธิภาพ จะมุ่งความสนใจในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
โดยจะต้องให้สอดคล้องกับคุณภาพและข้อผูกพันเกี่ยวกับการส่งมอบให้ลูกค้า 
 ปัญหาระยะยาว ที่เกี่ยวกับการออกแบบระบบการผลิต ปัญหาประเภทนี้จะเกี่ยวพันโดยตรง
กับการท าก าไรและประสิทธิภาพของการท างานในอนาคตนั่นคือจะเป็นเรื่องการด ารงอยู่ตลอดไปของ
การประกอบการในระยะยาว ปัญหาที่จะเผชิญในระยะยาว ประกอบด้วย 
  1) การพยากรณ์และการวางแผนระยะยาว เป็นเรื่องเกี่ยวกับการขยายโรงงาน การ
เลือกที่ตั้งโรงงานแห่งใหม่ การเพ่ิมก าลังการผลิต รวมทั้งการจัดหาเครื่องอุปกรณ์การผลิตเพ่ิมหรือ
ทดแทนของเก่า ซึ่งเรื่องเหล่านี้จะเก่ียวกับการใช้จ่ายเงินลงทุนในระยะยาว 
  2) การออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีความยุ่งยากต่อการเลือกใช้วัสดุ 
แรงงาน อุปกรณ์ และวิธีการปฏิบัติงาน ซึ่งจะมีผลต่อต้นทุนการผลิตที่จะเกิดข้ึนสูงตามไปด้วย และยังมี
ผลกระทบต่อการเลือกระบบการผลิต ตลาดจ าหน่ายและเป้าหมายการท าก าไรในอนาคตด้วย 
  3) การเลือกอุปกรณ์และกระบวนการผลิต  ที่จะน ามาใช้ในการผลิตนั้นจะถูกจ ากัด
ด้วยวัตถุประสงค์ของการประกอบการตัดสินใจปัญหา ซึ่งจะเกี่ยวพันโดยตรงกับเงินลงทุนในระยะยาว 
  4) การเลือกท าเลที่ตั้ง มีความส าคัญมากต่อการด าเนินงานผลิตที่มีประสิทธิภาพ 
และปัจจัยท าเลที่ตั้ง เป็นตัวก าหนดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการลงทุน และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน     
การเลือกที่ตั้งโรงงานที่เหมาะสม จะท าให้เกิดความสมดุลของค่าใช้จ่ายในการขนส่ง จากแหล่งวัตถุดิบ
มาสู่โรงงาน และค่าขนส่งผลิตภัณฑ์ไปสู่ตลาดเพื่อจ าหน่าย 
  5) การวางผังโรงงาน  เพ่ือให้การปฏิบัติงานผลิตประหยัดทั้งในด้านเวลาและ
ระยะทาง การจัดสภาพแวดล้อมโรงงานให้เหมาะสมต่อการท างาน รวมทั้งการพิจารณาการเลือก
รูปแบบและประเภทของอาคารและโรงงานที่จะก่อสร้างด้วย 
  6) การออกแบบงาน เป็นส่วนส าคัญของการออกแบบระบบการผลิต ที่จะให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ การจัดงานให้เหมาะสมกับลักษณะและความต้องการ เพ่ือให้ได้ผลงานตาม
เป้าหมายของระบบการผลิตที่ก าหนดไว้ 
 ปัญหาระยะสั้น ที่เกี่ยวกับแผนการปฏิบัติงานและการควบคุมการผลิต เป็นส่วนของการ
วางแผนและการควบคุมการด าเนินงานในระยะสั้น ประกอบด้วยปัญหาต่อไปนี้ 
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  1) การพยากรณ์การผลิต เพ่ือน ามาใช้ในการก าหนดก าลังการผลิตที่เหมาะสมกับ
ความต้องการในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งจะสัมพันธ์กับการวางแผนการผลิตและการจ าหน่ายเพ่ือให้ได้ก าไร
ตามเป้าหมาย 
  2) การวางแผนและการควบคุมการผลิต เป็นการแปลงยอดพยากรณ์การจ าหน่าย
ออกมาเป็นความต้องการปัจจัยการผลิตที่คาดว่าจะใช้ในแต่ละช่วงเวลาของการด าเนินงานผลิต เพ่ือให้
การด าเนินงานต่าง ๆ ภายในโรงงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้ 
  3) การควบคุมสินค้าคงเหลือ เพ่ือมิให้มีสินค้าในคลังมากหรือน้อย จนก่อให้เกิด
ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาสูง หรือเกิดภาวะขาดมือจนท าให้การผลิตต้องหยุดชะงัก หรือต้องสูญเสีย
ลูกค้าเพราะส่งสินค้าให้ไม่ทันก าหนดเวลา 
  4) การควบคุมคุณภาพ  ผู้ผลิตพยายามรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้อยู่ใน
มาตรฐานเดียวกัน โดยพยายามลดจ านวนของเสียหรือของที่มีคุณภาพต่ ากว่าเกณฑ์ก าหนดให้มีจ านวน
น้อยที่สุด  การควบคุมคุณภาพยังเป็นวิธีการที่สามารถลดต้นทุนการผลิตให้ต่ าลงอีกวิธีหนึ่งด้วย 
  5) การควบคุมต้นทุนการผลิต  ปัญหาค่าวัตถุดิบหรือ ค่าแรงงานเพ่ือน ามาใช้ในการ
ควบคุมค่าแรงและการก าหนดอัตราค่าแรงงานที่เหมาะสม 
   
 ปัจจุบันความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีในสาขาต่าง ๆ ได้น ามาใช้เป็นเครื่องช่วยใน
การบริหาร และการตัดสินใจของผู้บริหารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กล่าวได้ว่าผู้บริหารการผลิตใน
ปัจจุบันและอนาคต จ าเป็นต้องให้ความสนใจและติดตามความก้าวหน้า เพ่ือความอยู่รอดปของการ
ประกอบการนั้น  
 

ตัวอย่างปัญหาที่พบในการวางแผน 
- การก าหนดแผนงานล่าช้า  
- ขาดเจ้าหน้าที่วางแผนที่มีความประสบการณ์ 
- แผนการผลิต กับขีดความสามารถในการผลิตไม่ตรงกัน 
- มีการเปลี่ยนแปลงแผนอยู่บ่อย ๆ ท าให้เตรียมการผลิตไม่ทัน 
- มีงานเร่ง งานด่วน ซึ่งเป็นงานนอกแผนท าให้ไม่สามารถควบคุมการท างานได้ตามแผน 
- วางแผนการผลิตแบบไม่มีเวลาเผื่อ เมื่อเกิดปัญหาขึ้น จึงควบคุมเวลาไม่ได้ เกิดความล่าช้า 

ในการท างาน 
- ข้อมูลจากฝ่ายขายถ่ายทอดมาไม่เป็นระบบ 
- มีการวางแผน แต่ไม่มีการชี้แจงแผนให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
- ข้อมูลมาตรฐานของสินค้า ข้อมูลก าลังการผลิต ข้อมูลคงเหลือวัตถุดิบไม่เพียงพอในการ 

วางแผน 
- รับค าสั่งซื้อจากฝ่ายขายมากกว่าขีดความสามารถในการผลิตของฝ่ายผลิต 
- พนักงานฝ่ายผลิตขาดงานบ่อยจนพยากรณ์ไม่ได้ 
- เครื่องจักรเสียบ่อย จนไม่สามารถเผื่อเวลาการผลิตได้ 

 

ตัวอย่างปัญหาที่พบในการควบคุมงาน 
- พนักงานไม่ใส่ใจในการจดบันทึกความคืบหน้าของงาน 
- ไม่มีการควบคุมการเบิกวัตถุดิบ 
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- ไม่มีการควบคุมปริมาณการผลิตในสายการผลิต 
- ไม่มีผู้รับผิดชอบในการควบคุมงานที่ชัดเจน 
- มีปัญหาด้านการผลิตมาก ท าให้หัวหน้างานต้องเร่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้า จนไม่สามารถ 

ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายได้ 
- เครื่องมือ อุปกรณ์ ไม่เพียงพอ 
- พนักงานที่เก่ียวข้องในสายการผลิต ไม่ให้ความร่วมมือ 
- มีความขัดแย้งระหว่างหน่วยงาน ท าให้การท างานไม่ราบรื่น 
- มีของเสียจ านวนมาก ท าให้ต้องมีการซ่อมงาน หรือผลิตเพ่ิม นอกเหนือจากแผนที่วางไว้ 
- วัตถุดิบมาไม่ครบ ไม่ได้คุณภาพ ท าให้ต้องเกิดการรอคอย 

 
แนวทางการแก้ปัญหา 
1. ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบทุกคน ใช้ประสบการณ์ที่ผ่านพิจารณาแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ให้การท างาน 

สามารถด าเนินการต่อไปให้ได ้
2. เรียกประชุมผู้เกี่ยวข้องทันที เพ่ือหาแนวทางแก้ไขที่ถูกต้อง เป็นระบบ 
3. ส ารวจสถานที่จริง  ชิ้นงาน กระบวนการ ขั้นตอนงาน เครื่องจักร ที่เกิดปัญหา ร่วมกัน เพ่ือให้ 

ทราบข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง 
4. น าเทคนิค วิธีการแก้ปัญหาใหม่ ๆ หรือแนวทางในการปรับปรุงการท างานมาประยุกต์ใช้ในการ 

แก้ปัญหา 
5. ด าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ และหาแนวทางป้องกัน 

 

 กรณีตัวอย่าง การปรับปรุงการเพิ่มผลผลิต 

 ตัวอย่าง  
บริษัท ก. จ ากัด ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราส่งออก 

ปัญหาที่พบ คือ 
 ปัญหาด้านวัตถุดิบ      
วัตถุดิบเข้าโรงงานไม่ทันตามต้องการ ไม่ได้ขนาด ขาดแคลน ขึ้นราคา 

 ปัญหาทางด้านการผลิต 
  วัตถุดิบที่เข้ามาไม่ตรงตามเวลา ท าให้ไม่สามารถผลิตงานได้ตามก าหนด  การวางผัง
โรงงานที่ไม่สะดวกต่อการท างาน การเก็บสต็อกวัตถุดิบมากเกินไปในบางครั้งท าให้เสียหาย หมดสภาพ
ที่จะน าไปผลิต  การรอคอยในระหว่างกระบวนการผลิต  ท าให้เสียเวลาเครื่องจักรเสียเวลาพนักงานโดย
เปล่าประโยชน์ ขาดการควบคุมงานระหว่างกระบวนการ (WIP) ที่เหมาะสมการท างานไม่มีมาตรฐาน
ชัดเจน ท าให้พนักงานไม่ทราบว่าควรท างานอะไรก่อนหลัง บางครั้งก็ท างานลัดขั้นตอน ใช้เครื่องจักรผิด
วิธี  ท าให้เครื่องจักรเสียหายเสื่อมสภาพเร็วขึ้นกว่าก าหนด  ท าให้ชิ้นงานเสียหายหรือเกิดอันตรายจาก
เครื่องจักรได้  
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 ปัญหาทางด้านต้นทุนการผลิต 
  การเก็บสต็อกไม้มากเกินไป  ไม่มีการควบคุมการท างานให้เป็นไปตามแผน  ท าให้ต้อง
เสียค่าท างานล่วงเวลาของเสียในการผลิต  หรือผลิตออกมาแล้วต้องน ามาแก้ไขใหม่จ านวนมาก  ซึ่งเป็น
การเสียค่าแรง  ค่าน้ า  ค่าไฟ  วัสดุสิ้นเปลือง  เช่น  สี  กระดาษทรายมากข้ึนโดยเปล่าประโยชน์    

 ปัญหาทางด้านการจัดส่ง 
  ไม่สามารถส่งสินค้าให้ลูกค้าในต่างประเทศได้ตรงเวลา  บางครั้งอาจท าให้ลูกค้าไปหา  
ผู้ผลิตรายใหม่  หรือไม่ก็ถูกปรับ  เสียค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าเพ่ิมเติมโดยไม่จ าเป็น  แทนที่จะส่ง
ทางเรือ  กลับต้องมาส่งทางเครื่องบินแทน  นอกจากนี้ยังเสียโอกาสขยายตลาดในอนาคต  เพราะลูกค้า
เกิดความไม่แน่ใจในการวางแผนการตลาด 

 ปัญหาทางด้านคุณภาพ 
1. ไม่มีข้ันตอนการตรวจสอบวัตถุดิบตั้งแต่ต้นจาก  Supplier  มาถึงโรงงาน  ท าให้มี

วัตถุดิบที่ไม่มีคุณภาพเข้ามาในสายการผลิต       
  2. ในกระบวนการผลิตตั้งแต่ ตัด ไส กลึง ขึ้นรูป ลงสี ขัดเงา ไม่มีการเน้นในเรื่องของ 
“กระบวนการถัดไปคือลูกค้าของเรา” ท าให้แต่ละขั้นตอนไม่มีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่อยู่ใน
กระบวนการผลิตอย่างจริงจัง   

3. การตรวจสอบคุณภาพของแต่ละข้ันตอนในกระบวนการท าโดยพนักงาน  QC  หรือ  
QA  ซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบอย่างเดียวแต่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการผลิต ท าให้ไม่เกิดการปรับปรุงคุณภาพ 

4. ไม่มีการร่วมมือ  ปรึกษาหารือในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังในเรื่องคุณภาพสินค้า 

วิธีการปรับปรุง  
  โดยภาพรวมของบริษัท ได้ด าเนินการปรับปรุงโดยเริ่มจากท าความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่
ของทุกแผนกว่าให้มีการประสานการท างานร่วมกันพร้อมกับชี้แนะในเรื่อง “ขั้นตอนต่อไปคือลูกค้าของ
เรา”  และถ่ายทอดลงไปสู่พนักงานระดับล่าง  ตลอดจนการจัดฝึกอบรมเพ่ือให้พนักงานฝ่ ายผลิต
สามารถตรวจสอบคุณภาพสินค้าได้ด้วยตัวเอง  ไม่ใช่หน้าที่ของพนักงานตรวจสอบคุณภาพ   แต่อย่าง
เดียว  พนักงานฝ่ายผลิตต้องรับผิดชอบเรื่องคุณภาพด้วย หากมีสิ่งผิดปกติในกระบวนการผลิตพนักงาน
ต้องรีบท าการแก้ไขโดยทันที  อย่าผลิตออกมาจนจบล็อต แล้วจึงแก้ปัญหาถ้าหากมีการผลิตที่ต่อเนื่อง  
ก็ต้องแจ้งให้หัวหน้างานของกะต่อไปทราบด้วย  ส าหรับการเก็บข้อมูล  จะต้องเก็บข้อมูลที่จ าเป็น
เท่านั้น  และสามารถน าไปวิเคราะห์  หาสาเหตุ  แก้ไขปัญหาได้  ไม่ใช่เก็บปริมาณมาก  แต่ไม่สามารถ
น าไปวิเคราะห์อะไรได้   

  พร้อมกันนี้ควรมีการฝึกให้พนักงานแสดงความคิดเห็น  หรือมีส่วนร่วมในการชี้แนะ
ปรับปรุงวิธีการท างานให้ดีขึ้นกว่าเดิม  ฝึกให้พนักงานมีความตระหนักถึงเรื่องคุณภาพในการท างาน  
ให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นตอนการท างานตั้งแต่แรก ซึ่งจะท าให้ของเสียและของที่ต้องน ามา
แก้ไข  (Rework)  ลดลง  แต่ทั้งนี้ต้องมีการตั้งเป้าหมายไว้ด้วย เช่น ในแต่ละแผนกจะลด  Rework   
ลงร้อยละ  20 ภายใน  2  สัปดาห์ เป็นต้น  และขั้นตอนต่อไป ก็จะพยายามลดลงเรื่อย ๆ จนเหลือน้อย
ที่สุด  ภายในเวลาที่ก าหนด เมื่อบริษัทสามารถผลิตสินค้าจากไม้ยางพาราได้ตรงตามความต้องการของ
ลูกค้า และจัดส่งให้ทันเวลาแล้ว บริษัทควรมุ่งเน้นการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ให้ได้ตรงกับความ
ต้องการของลูกค้าในประเทศและต่างประเทศด้วยเช่นกัน  เพ่ือขยายตลาดในอนาคต  การกิจกรรมการ
เพ่ิมผลผลิต เช่น  ลดต้นทุนการผลิต  การปรับปรุงคุณภาพ  การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น
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ซ่ึงเป็นสิ่งที่ต้องวางแผนการด าเนินการ เพื่อความสร้างความสามารในการแข่งขัน และความอยู่รอดของ
องค์กรธุรกิจ 

 ตัวอย่าง  

บริษัท ข. จ ากัด  การปรับปรุง  เพื่อลดการสูญเสีย 

 บริษัท ข. จ ากัด ก่อตั้งขึ้นในปี  2517 เป็นผู้ผลิตสินค้าพลาสติก  โดยกระบวนการเป่าแบบขึ้น
รูป  เป็นบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทน้ ามันเครื่องเคมี  เครื่องส าอาง อะไหล่รถจักรยานยนต์และ
รถยนต์  เป็นต้น โดยบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ผลิตสินค้าที่สามารถมอบสินค้า ที่มีคุณภาพตรงตาม
เวลาที่ต้องการ พร้อมด้วยการบริการหลังการขายที่ดีที่สุด ในราคาที่สามารถแข่งขันได้ โดยใช้เทคโนโลยี
ที่มีขีดความสามารถสูง พร้อมด้วยทรัพยากรบุคคลที่มีทักษะความสามารถ และมีคุณภาพเหมาะสม  
ภายใต้กระบวนการผลิตที่มีความแน่นอนสูง และควบคุมด้วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล      
ด้วยการมีส่วนร่วมอย่างพร้อมเพรียง และจริงใจจากพนักงานทุก ๆ  คน บริษัทจึงมีระบบคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ  5ส  ระบบ  ISO  9002  และ  TPM  หลังจากการเข้าร่วมฝึกอบรม
โรงงานก าลังท า  TPM  อยู่ท าได้ประมาณ  1  ปีครึ่ง  โดยมีค าขวัญว่า  ถ้าไม่ใช่เดี๋ยวนี้แล้วเมื่อไหร่  
ไม่ใช่คุณแล้วใคร  ในช่วงแรกที่เข้าร่วม 6  โครงการด้วยกัน คือ 

1. ป้ายวิสัยทัศน์  ค่านิยมต่าง ๆ ของบริษัท 
2. ป้ายเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัย 
3. บอร์ดรายงานผลการผลิต  ค่า  OEE  ของเสีย  เครื่องเสียตามที่ส่วนกลางของ

โรงงาน  เช่น  โรงอาหาร  ซึ่งได้ด าเนินการไปท้ัง  5  แผนกการผลิต 
4. เพ่ิมรูปในผังโครงสร้างองค์กร 
5. แบ่งกิจกรรมพ้ืนที่  5ส  ให้มีความชัดเจนขึ้น 
6. ท าสัญลักษณ์ติดท่ีเครื่องจักร  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ  TPM   

 ป้ายวิสัยทัศน์ของบริษัทเราติดไว้ที่หน้าส านักงานใหญ่ ห้องฝึกอบรม ห้องประชุม  โดยสิ่งที่
พวกเรายึดเป็นค่านิยมที่จะท าให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น ได้แปลงเป็นค าขวัญต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ  
ได้แก่ พวกเราจะอุทิศตนเพ่ือความพึงพอใจของลูกค้า และดีพอแล้ว  ยังไม่พอถ้ามีดีกว่านี้  คือเรามุ่งมั่น
ท าให้ดีที่สุด ค าขวัญที่เกี่ยวกับวิธีการท างานเพ่ือให้องค์กรเติบโตอย่างมีก าไร  ที่ยึดมั่นเป็นค่านิยมก็คือ  
ท างานเสร็จตามแผนที่วางไว้ ถ้าท างานเสร็จคือก าไร ท างานหนักแต่ไม่ส าเร็จคือต้นทุนของบริษัท  และ
ค าขวัญส าหรับการบริการลูกค้า คือ  สัญญาคือสัญญา ตรงเวลาไม่แก้ตัว ส่วนบอร์ดแสดงผลการผลิตใน
แต่ละเดือน  จะท าทุกแผนกทั้งประจ าและรายกะ  ซึ่งจะให้ความส าคัญกับของเสียมาก เพราะเป็น
ปัญหาที่ประสบอยู่  นอกนั้นจะมีบอร์ดข่าวสารต่าง ๆ ของโรงงาน  บอร์ดกิจกรรมกลุ่มย่อยที่มีอยู่
ทั้งหมด  46  กลุ่ม  แต่ละกลุ่มจะน าเสนอกิจกรรม  TPM  ในเรื่องการปรับปรุงต่าง ๆ ในการปรับปรุง 
ได้มีการติดขีดบอกระดับเม็ดพลาสติกในฮอปเปอร์และน้ าหนักบริเวณหน้าเครื่อง  เมื่อพนักงานเห็นเม็ด
พลาสติกต่ ากว่าระดับก็ให้รีบเติม  เช่นเดียวกับสกรูที่ ล็อกไว้ระดับไหนจะท าเครื่องหมายไว้  เมื่อมีการ
คลายไปจากจุดเดิม จะรู้ทันที นอกจากนั้นจะมีสัญลักษณ์เป็นหลอดไฟสีส าหรับการท างานของ
เครื่องจักร เช่น สีเหลืองหมายถึงเครื่องมีปัญหา และยังมีการติดลูกศรแสดงทิศทางการเคลื่อนไหวของ
เครื่องจักร เป็นต้น          
 การท าแบบนี้ท าให้เกิดการเฝ้าระวัง  และเห็นผลว่าอัตราการสูญเสียของกระบวนการผลิต
ลดลงอย่างเห็นได้ชัด 
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ตัวอย่าง 
บริษัท ค. จ ากัด  การปรับปรุงการสื่อสารเพื่อความเข้าใจ 

 บริษัท  ค.  จ ากัด  เป็นบริษัทผลิต  PVC  หนังเทียม  ซึ่งเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ต่าง 
ๆ เช่น  เฟอร์นิเจอร์  กระเป๋า  รองเท้า  หนังเทียม  หลังจากการได้ส่งตัวแทนเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว  
ก็ได้มีการจัดฝึกอบรมพนักงานระดับหัวหน้าแผนกและพนักงานเกี่ยวกับการน า  เทคนิคการเพ่ิมผลผลิต  
มาใช้ในการบ ารุงรักษาเครื่องจักด้วยตนเอง  กิจกรรม  5ส  และกิจกรรมความปลอดภัย  ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 

  1. ในกิจกรรม  5ส  มีการติดป้ายแบ่งพ้ืนที่ ติดป้ายบ่งชี้ว่ามีอุปกรณ์อะไรอยู่ตรงไหน  
มีการถ่ายรูปการท า 5 ส. ก่อนและหลังท า เพ่ือให้เห็นว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร 
  2. ในเรื่องของความปลอดภัย จะมีป้ายนโยบายความปลอดภัยให้พนักงานเห็นอย่าง
ชัดเจน  เช่นเดียวกับนโยบายคุณภาพ  นอกจากนั้นยังมีการจัดท าและติดตั้งป้ายและสัญลักษณ์เกี่ยวกับ
ความปลอดภัย  เช่น  ติดที่วัตถุดิบที่เป็นอันตรายให้พนักงานทราบ 
  3. จัดท าและติดตั้งบอร์ดแสดงผลผลิตรวม และสาเหตุของการเกิดของเสีย เพ่ือให้น า
ปัญหามาแก้ไข 

4. จัดท าตารางติดตามข้ันตอนการท างานของพนักงาน 
5. จัดท าบอร์ดแสดงพ้ืนที่รับผิดชอบของพนักงาน พร้อมทั้งหน้าที่ 

   6. จัดตั้งบอร์ดแสดงผลตามตารางการตรวจสอบคุณภาพ ในกระบวนผลิตแต่ละจุด  
ทุกแผนก 

7. จัดท าบอร์ดข้อมูลข่าวสารที่พนักงานควรต้องทราบ 

  ทีมงานด้านการเพ่ิมผลผลิตเล่าถึงเหตุผลที่ได้รับจากการท าโครงการว่า ผู้บริหารและ
พนักงานเข้าใจถึงวิธีการ  และน ามาประยุกต์ใช้  อย่างเช่น  การบ ารุงรักษาเครื่องจักร  พนักงานเข้าใจ
พ้ืนฐานเบื้องต้นในการแก้ไขเครื่องจักรว่าต้องท าอย่างไรด้วยตนเอง  หรือในกรณีบอร์ดแสดงผลการผลิต  
ซึ่งเมื่อก่อนพนักงานไม่รู้เลยว่าท างานออกไปแล้ว  มีของดีของเสียมากน้อยเพียงใด  การแสดง
เปรียบเทียบอย่างง่ายและชัดเจนในแต่ละแผนก ท าให้พนักงานมีส่วนร่วมในการปรับปรุงการท างานให้
มีของเสียน้อยที่สุด  ส่วนผังแสดงการตรวจสอบคุณภาพ ก็ช่วยให้พนักงานมีความเข้าใจมากขึ้นว่าในแต่
ละจุด  ต้องตรวจสอบอะไร  เขาต้องดูแลอย่างไร เกิดความร่วมมือร่วมใจกันมากขึ้น 
  

การผลิตสินค้าและบริการเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยเป็นการแปรรูปปัจจัย
น าเข้าต่าง ๆ ด้วยกระบวนการท างาน ที่ท าให้ผลิตภัณฑ์ และบริการ มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น  ด้วยต้นทุนที่ ต่ า
ที่สุด   โดยต้องใช้ประโยชน์จากเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องใช้ส านักงาน วัสดุ วัตถุดิบ และแรงงาน ซึ่ง
เป็นทรัพยากร ให้เกิดประโยชน์สูงสุด   เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการท าธุรกิจ  

บทสรุป 

 วิวัฒนาการที่ส าคัญที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาแรก ค.ศ. 1930 ซึ่งถือว่าเป็นงานพ้ืนฐานและ
จุดเริ่มต้นของการผลิตในอนาคต  มีการพัฒนาและน าเทคนิคทางสถิติควบคุมคุณภาพ (Statistics 
Quality control) มาใช้ในวงการอุตสาหกรรมการผลิตขนาดใหญ่ที่ชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์นั้นสามารถ
จะถอดสับเปลี่ยนทดแทนกันได้ คอมพิวเตอร์ยังมีส่วนช่วยในการพัฒนาระบบการผลิตแบบอัตโนมัติมา
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ใช้ในโรงงานสมัยใหม่ นั้นคือระบบการควบคุมแบบอัตโนมัติในกระบวนการผลิตจึงเป็นปัจจัยส าคัญต่อ
การผลิตอย่างมากในปัจจุบันและอนาคต ขั้นพ้ืนฐานของระบบการผลิตก็จะเหมือนกับระบบทั่วไป คือ 
ประกอบด้วยส่วนส าคัญ 3 ส่วนคือ ปัจจัยการผลิต กระบวนการแปลงสภาพ และผลผลิต ซึ่งอาจเป็น
สินค้าหรือบริการ ปัญหาการผลิต ปัญหาแรกจะเป็นการตัดสินใจ ที่มีผลต่อการด าเนินงานในอนาคต
ระยะยาว ส่วนปัญหาที่สอง เป็นการตัดสินใจที่มีผลต่อการด าเนินงานในระยะสั้น สิ่งที่จะก่อให้เกิด
ปัญหาอาจจากค่าใช้จ่ายสูง การให้บริการความเชื่อถือได้  ทั้งในด้านของหน้าที่และการด าเนินงานตาม
ช่วงเวลา การจัดการผลิตจึงมีความส าคัญต่อองค์กรธุรกิจและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เป็นการ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตให้สูงขึ้น เพราะการจัดการผลิตสามารถควบคุมการใช้ปัจจัยในการผลิต    
ให้เกิดผลคุ้มค่าได้มากที่สุด เป็นการเพ่ิมคุณภาพของการผลิต เพราะจะช่วยให้องค์กรธุรกิจ สามารถ
ควบคุม มาตรฐานการผลิตได้ตรงตามที่ก าหนด 
 

ค าถามท้ายบท 

 1. อธิบายความหมายของการจัดการการผลิตและการจัดการการด าเนินงาน คืออะไร 
 2. อธิบายความแตกต่างระหว่างสินค้าและบริการ พร้อมยกตัวอย่าง 
 3. องค์ประกอบของระบบการผลิตที่ส าคัญประกอบด้วยองค์ประกอบใด พร้อมอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับระบบ 
 4. ให้อธิบายปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในองค์กรการผลิต พร้อมยกตัวอย่างและแนวทางการแก้ไข 
 5. ยกตัวอย่างปัญหาการผลิตขององค์กรในระยะสั้นและระยะยาวพร้อมรายละเอียด 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 2 

การออกแบบผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีการผลิต 
 
เวลาเรียน 3 คาบ 

หัวข้อเนื้อหา 
 1. แนวคิดผลิตภัณฑ์ 
 2. กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์  
 3. การทดสอบผลิตภัณฑ์ 
 4. การประเมินต้นทุนการผลิต 
 5. เทคโนโลยีการผลิต 
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 เมื่อนักศึกษาเรียนจบบทนี้แล้ว ควรมีพฤติกรรมดังนี้ 

1. อธิบายแนวคิดผลิตภัณฑ์การออกแบบจากกระบวนการผลิตและการจัดการการด าเนินงาน 
2. เข้าใจความส าคัญของการทดสอบผลิตภัณฑ์ 
3. อภิปรายการประเมินต้นทุนการผลิตจากแนวคิดการบริหารการผลิตและการด าเนินงานได้ 

อย่างถูกต้อง 
4. น าเสนอแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้กับองค์กรธุรกิจ 
5. สรุปความรู้การออกแบบผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีการผลิต ได้อย่างเหมาะสม 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1. บรรยาย ประกอบเอกสารค าสอน และPower point เนื้อหา บทที่ 2 

2. ยกตัวอย่างแนวคิดผลิตภัณฑ์และการออกแบบจากกระบวนการผลิตในองค์กร 
 3. ให้นักศึกษาน าเสนอภารกิจตามที่ได้มอบหมายและความก้าวหน้าการน าเสนองาน 
 4. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้กับองค์กร 
 5. ให้นักศึกษาซักถามและแสดงข้อคิดเห็นจากองค์กรตามภารกิจในใบงาน 

สื่อการเรียนการสอน 
 1. เอกสารค าสอนวิชา การจัดการการด าเนินงาน 
 2. เอกสารต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในเอกสารอ้างอิง จากสื่อออนไลน์และสื่ออ่ืน ๆ 
 3. อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Data Storage Device) และPower point 
 4. วีดิทศัน์ที่เก่ียวข้องกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ในองค์กร 
 5. ใบงาน “กิจกรรมการจัดการด าเนินงานในองค์กร”  
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การวดัผลและการประเมินผล 
 1. ประเมินผลจากกิจกรรมและการน าเสนอความก้าวหน้าจากงานที่มอบหมาย 
  2. สังเกตความสนใจ และการมีส่วนร่วมกิจกรรมในชั้น 
 3. ประเมินผลจากการตอบค าถาม และการอภิปรายจากบทเรียนในชั้น 
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บทที่ 2 
       การออกแบบผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีการผลิต 

การน าความรู้วิทยาการ และประสบการณ์ต่าง ๆ  มาประยุกต์ใช้เพ่ือช่วยในการผลิตสินค้าและ
บริการ รวมทั้ง การคิดค้นหาวิธีการน าทรัพยากรมาใช้ในด้านใหม่ๆ เพ่ือให้ใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทรัพยากรอาจหมดสิ้นหรือเสื่อมค่าได้ การออกแบบ คือ กิจกรรมการแก้ปัญหา
เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายหรือจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ เป็นการกระท าของมนุษย์ ด้วยจุดประสงค์ที่ต้องการ
แจ้งผลเป็นสิ่งใหม่ ๆ มีทั้งที่ออกแบบเพ่ือสร้างขึ้นใหม่ให้แตกต่างจากของเดิม หรือปรับปรุงตกแต่ง
ของเดิม  ความส าคัญของออกแบบเป็นขั้นตอนเบื้องต้น ที่จะท าให้กระบวนการในการผลิตสินค้าหรือ
ผลิตภัณฑ์ ประสบผลส าเร็จในตลาดและตรงตามเป้าหมาย ผู้ผลิตจ าเป็นที่จะใช้เทคโนโลยีให้ได้
ประโยชน์สูงสุด ตลอดจนการผลิตสินค้าแต่ละชนิดมีการแข่งขันสูง ผู้ผลิตจ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ 
เข้ามาช่วยในการผลิต เพ่ือให้มคีุณภาพและตรงตามต้องการของผู้บริโภคให้มากที่สุด 

1. แนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ ์
 การศึกษาวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ หรือ product life cycle แสดงให้เห็นผลิตภัณฑ์และตลาด
มีวิวัฒนาการอยู่ตลอดเวลา ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ที่หนึ่งเคลื่อนไปตามวงจร ความสามารถในการท าก าไร
ของผลิตภัณฑ์ ก็จะเปลี่ยนไปด้วยที่ยึดการบริหารตามสถานการณ์ มีความเชื่อว่ากลยุทธ์จะต้องก าหนด
ขึ้นมาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ไม่ใช่ยึดหลักการที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ เมื่อเวลาผ่านไปสถานการณ์ไม่
ว่าภายในหรือภายนอกองค์กร ย่อมเปลี่ยนแปลงไปด้วยและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ จะเกิดขึ้นในอัตรา
เร่ง คือ เร็วขึ้นกว่าเดิมทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง การวิเคราะห์วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ จะมีประโยชน์
มากในการก าหนดกลยุทธ์ เพราะจะท าให้รู้ถึงความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ ในการด าเนินงานในองค์กร 
เช่น การวิจัยและพัฒนาการเงิน การผลิต และการตลาด เป็นต้น ช่วยให้ผู้บริหารให้สามารถก าหนด
รูปแบบที่ทันสมัย และมีข้ันตอนของกลยุทธ์องค์กรได้ 

วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์เป็นรูปแบบที่แสดงให้เห็นล าดับการขึ้นลง ของการขายผลิตภัณฑ์และ
ก าไร ซึ่งแยกให้เห็นเป็นระยะที่ส าคัญ 4 ระยะคือ เริ่มต้น เจริญเติบโต เติบโตเต็มที่ และลดลง แต่ละ
ระยะจะสั้นยาว ขึ้นอยู่กับประเภทของผลิตภัณฑ์ซึ่งไม่เหมือนกัน สินค้าที่เป็นแฟชั่นหรือตามความนิยม
อาจมีอายุทั้ง 4 ระยะสั้นยาว เช่น วงจรชีวิตของตุ๊กตาเด็กเล่น Tickle Me Elmo มีอายุทั้ง 4 ระยะ
เพียง 6  เดือน แต่รถยนต์ Rolls Royce มีอายุ 4 ระยะรวมเป็น 10 ปี เป็นต้น วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์
สะท้อนให้เห็นลักษณะที่แตกต่างกันและขนาดทางการตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการ สิ่งที่ผู้บริหาร
ควรพิจารณาและน าเอาวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์มาใช้ในการก าหนดกลยุทธ์มี 2 ประการ คือ 
  1) ปัญหาที่ยุ่งยากก่อนเข้าสู่วงจร ระยะนี้ไม่ได้อยู่ในวงจรผลิตภัณฑ์ทั้ง 4 ระยะ แต่มี
ความส าคัญต้องสนใจเป็นพิเศษ ก่อนเข้าสู่วงจรจะสังเกตว่ามีการลงทุนเป็นเวลานานก่อนเข้าสู่ระยะ
เริ่มต้นของผลิตภัณฑ์ การวิจัยและพัฒนาเป็นปัจจัยส าคัญที่ก่อให้เกิดการคิดค้นและประดิษฐ์สิ่งใหม่ที่
จะเปิดตลาดสินค้าและบริการใหม่ การลงทุนในเครื่องจักรอุปกรณ์จะก่อให้เกิดความคิดริเริ่มในการ
สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมา หากไม่สนใจหรือทุ่มทุนในโครงการวิจัยและพัฒนาจะเกิดผลเสียในอนาคต   
ผู้ก าหนดกลยุทธ์จะต้องเลือกระหว่างการประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะสั้น  กับการลงทุนในการวิจัยและ
พัฒนาในระยะยาวเพื่อผลประโยชน์ในอนาคต การวิจัยและพัฒนาไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ แต่การ
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วิจัยและพัฒนาเป็นกลยุทธ์ นอกจากการวิจัยและพัฒนาก็เป็นระยะการคาดคะเนการขาย การทดลอง
ตลาด และการฝึกอบรมบุคลากร 
  2) กลยุทธ์ตามวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ บริษัทจ าเป็นที่จะต้องบริหารกลุ่มผลิตภัณฑ์
เพ่ือให้สอดคล้องกับวงจรชีวิตช่วงต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่ประสบความส าเร็จจะต้องท าเงินให้
คุ้มกับต้นทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นั้น ๆ และยังต้องเพียงพอต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งจะ
ออกมาทดแทนผลิตภัณฑ์เก่า ด้วยทุกผลิตภัณฑ์มีวงจรชีวิตของตัวเอง วงจรชีวิตดังกล่าวอาจแบ่งได้เป็น  
4 ช่วงคือ 

  2.1) ระยะเริ่มต้น (introduction stage) เป็นระยะที่ยอดขายต่ ามาก ต้อง
เสี่ยงภัยสูงเพราะเงินสดจมอยู่ในวัสดุ อุปกรณ์และค่าแรง ซึ่งรายได้ไม่คุ้มกับรายจ่าย ปัญหาการขาด
แคลนกระแสเงินสดจะมีส่วนท าให้เกิดความล้มเหลวในการขายสินค้า การขายได้ยากท าให้เกือบจะทิ้ง
ผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น แต่ถ้าทิ้งก็เสียค่าใช้จ่ายสูงมาก เป็นระยะที่ต้องสร้างความสัมพันธ์กับผู้ขาย
วัตถุดิบ วางแผนหาเงินมาชดเชยกระแสเงินที่ติดลบ พยายามเพ่ิมขนาดการผลิตและคาดคะเน  การ
แข่งขันช่วงแนะน าผลิตภัณฑ์เป็นช่วงที่ผลิตภัณฑ์ได้รับกรแนะน าสู่ตลาด 

       2.2) ระยะเจริญเติบโต (growth stage) ผู้บริหารยังคงเผชิญปัญหาส าคัญ
หลายอย่างแต่เป็นระยะที่มีก าไรและการแข่งขันจ ากัดในวงแคบ ท าให้ผู้บริหารยังอยู่ในความเชื่อว่า
สถานการณ์ยังคงเหมือนเดิม แต่ยังคงทุ่มการวิจัยพัฒนาลงไปในผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน พยายามผลิตให้สู่
ปริมาณที่ประหยัดที่สุด ศึกษาทีท่าของคู่แข่งขันและพยายามสร้างให้ผู้ซื้อ เกิดความภักดีต่อตราของ
สินค้า แม้จะมีก าไรมากแต่อาจหลงผิด ท าให้ไปสู่ความล้มเหลวในการขายสินค้า โดยเฉพาะการแข่งขัน
ช่วงเติบโตอย่างรวดเร็ว เป็นช่วงที่มีผลิตภัณฑ์ออกมาในตลาดมาก ทั้งจากบริษัทและจากคู่แข่ง     
             2.3) ระยะเติบโตเต็มที่ (maturity stage) เป็นระยะที่ต้องมุ่งที่การตัดทอน
ต้นทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และต้องเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงาน เพราะเป็นระยะที่ก าไร
เริ่มลด จากการแข่งขันที่รุนแรง เน้นการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า พยายามขยายระยะให้ยาวออกไปโดย
การพัฒนาสินค้าให้ทันสมัยช่วงอ่ิมตัว เป็นช่วงที่ปริมาณผลิตภัณฑ์ในตลาดเริ่มอ่ิมตัว การพัฒนาและการ
ปรุงแต่งผลิตภัณฑ์เริ่มถึงทางตันและเกิดข้ึนน้อยครั้งลง 

2.4) ระยะลดลง (decline stage) แผนงานต่าง ๆ ต้องถอนออกหมด 
จะต้องไม่ให้มีเงินจมอยู่ในสินค้าคงเหลือ วัตถุดิบ เครื่องจักรอุปกรณ์ และการสิ้นเปลืองเวลาที่ไม่เกิด
ประโยชน์ ลดการด าเนินงานทุกอย่าง ปรับปรุงพนักงานให้เหมาะสม ลดการผลิตและการด าเนินการ
ทางการตลาด เน้นการแข่งขันทางด้านราคา และวางแผนเลิกการผลิตหรือมุ่งไปสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ ช่วง
ถดถอย เป็นช่วงที่ปริมาณของผลิตภัณฑ์ในตลาดลดลง ซึ่งอาจเป็นเพราะมีผลิตภัณฑ์ที่ใหม่ และทันสมัย
กว่าออกมาแย่งลูกค้า หรือมีสินค้าทดแทนที่ท าให้ลูกค้าไม่สนใจใช้ผลิตภัณฑ์นั้นอีกต่อไป 
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ภาพที ่ 2.1  วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์      

 ที่มา : (Ram, Manoj and Sanjeev, 2019) 

จากภาพวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle : PLC)  แบ่งได้เป็น 4 ขั้น โดยขั้นแนะน า 
(Introduction) การน าผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด ยอดขายจึงเพ่ิมขึ้นช้า ๆ และกิจการมีค่าใช้จ่ายในการน า
สินค้าเข้าสู่ตลาดสูง จึงมีก าไรน้อยหรือยังไม่มี หากผลิตภัณฑ์เป็นที่ชื่นชอบก็จะเข้าสู่ขั้นเติบโต หากไม่
เป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าก็จะถูกถอดออกจากตลาด ขั้นเจริญเติบโต (Growth) เมื่อผลิตภัณฑ์เป็นที่
ยอมรับ ยอดขายจะเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว และเพ่ิมข้ึนอย่างมากท าให้เริ่มมีก าไรเกิดขึ้น ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นที่
ยอมรับอย่างมากย่อมมีก าไรมากขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงกระตุ้นให้เกิดคู่แข่งขันเพ่ิมมากขึ้ นด้วยเช่นกัน ขั้น
เจริญเติบโตเต็มที่หรืออ่ิมตัว (Maturity) ในขั้นนี้ยอดขายของผลิตภัณฑ์จะเริ่มคงที่ หรือเพ่ิมขึ้นในอัตรา
ที่ลดลง เนื่องจากผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับโดยผู้ซื้อที่มีศักยภาพเกือบหมดแล้ว และมีคู่แข่งขันมากขึ้น มี
ก าไรสูงสุด แต่อัตราการท าก าไรเริ่มคงที่หรือลดลงเพราะต้องเพ่ิมค่าใช้จ่ายในการแข่งขัน และขั้น
ถดถอยหรือตกต่ า (Decline) เมื่อผลิตภัณฑ์พัฒนาไม่ทันกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ขาด
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ผู้บริโภคเกิดการเปลี่ยนแปลงในรสนิยม การแข่งขันที่เพ่ิมข้ึน มีก าลังการผลิตที่
ล้นตลาด มีการตัดราคา สิ่งเหล่านี้ท าให้ผลิตภัณฑ์เข้าสู่ขั้นถดถอย ยอดขายจะตกลง ก าไรตกต่ าหรือ
ขาดทุน 

วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งที่จะต้องน ามาพิจารณา ในการวางกลยุทธ์และแผนการตลาด
ของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ แนวคิดดั้งเดิมมีอยู่ว่าผลิตภัณฑ์ทุกประเภทมีวงจรชีวิตที่จ ากัด ซึ่งหมายความว่าใน
ที่สุดผลิตภัณฑ์ตัวนั้นจะต้องถูกแทนที่และหายไปจากตลาด  แต่ยังมีแนวคิดอีกแนวคิดหนึ่งซึ่งเชื่อว่า 
ผลิตภัณฑ์ที่สามารถจะอยู่ยั่งยืนและไม่หายไป แต่จะกลายตัวไปเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบอ่ืนที่ทันสมัยมาก
ขึ้นเช่นวิวัฒนาการของเครื่องพิมพ์ดีดมาเป็นคอมพิวเตอร์ จุดส าคัญอยู่ที่ว่าต้องสามารถคิดที่จะพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เพ่ือที่จะยืดอายุวงจรของผลิตภัณฑ์และตลาด ไว้ให้นานที่สุด 

ส าหรับบริษัทที่มีสินค้าหลากหลาย การน าแผนภูมิการเติบโต ส่วนแบ่งการตลาดไปใช้ จะช่วย
ให้บริษัทสามารถประเมิน และพิจารณาการถ่วงดุลสินค้าแต่ละชนิดของบริษัท เพ่ือดูว่าสินค้าตัวใดควร
จะเน้นในการพัฒนาลงทุนเพ่ิมเติม หรือสินค้าตัวใดควรจะตัดจากสายการผลิต เพ่ือที่จะก าหนดกลยุทธ์
ในกลุ่มสินค้าที่เรามีอยู่ เราต้องทราบว่าตลาดที่เราท าธุรกิจอยู่หรือตลาดที่เราต้องการท าธุรกิจมีความ
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น่าสนใจเพียงไร  มีความเป็นไปได้น้อยมากที่เราจะโชคดีเจอตลาดที่ เพียบพร้อม มีคู่แข่งน้อย มีอัตรา
การเติบโตสูง และผลก าไรตอบแทนสูงพร้อม ๆ กัน อย่างไรก็ตาม เราจะเน้นตลาดที่น่าสนใจ ที่สามารถ
ใช้ทรัพยากรที่เรามีอยู่และความพยายามให้คุ้มค่าที่สุด การแบ่งเขตการตลาดไม่ใช่สิ่งที่ง่าย เพราะขึ้นอยู่
กับขอบเขตการพิจารณาหลายอย่าง ความต้องการที่จะเป็นผู้น าในตลาดสินค้า โดยที่ตลาดควรจะมี
ขนาดใหญ่พอ มีการเติบโตสูงและมีอัตราผลตอบแทนที่ดี เพราะถ้าตลาดมีการแข่งขันสูง การตั้งราคา
เพ่ือให้มีผลตอบแทนที่เหมาะสมก็อาจจะเป็นสิ่งที่ยาก 
 

           

ภาพที่  2.2 การวิเคราะหว์งจรชีวิตผลิตภัณฑ์จาก BCG Matrix 

จากภาพออกเป็น 4 ช่อง ได้แก่ 1.Question Mark  2.Star  3.Cash Cow และ 4.Dog การ
แบ่งช่องจะใช้ส่วนแบ่งตลาดสามารถและอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์  สามารถพิจารณา กราฟ BCG 
Matrix หรือ Growth Share Matrix ส่ วนแบ่ งทางการตลาด (Market share) คือ ตัวแบบที่ ใช้
วิเคราะห์ด้านการเงินการลงทุนเกี่ยวกับการตลาด โดยการเริ่มต้นของ GE (General Electric) และ 
Boston Consulting Group (BCG) หรือ BCG matrix จะแสดงฐานะหรือความแข็งแกร่งของบริษัท
เมื่อเทียบกับตลาดสินค้านั้น  ๆ โดยใช้เกณฑ์ในการพิจารณา 2 เกณฑ์ คือ ส่วนแบ่งตลาดเชิง
เปรียบเทียบ (Relative market share) เป็นการเปรียบเทียบกับคู่ แข่งว่าส่วนแบ่งตลาดของผลิตภัณฑ์
ของบริษั ท เป็ นกี่ เท่ า เมื่ อ เที ยบกับคู่ แข่ งที่ ส าคัญ  และ ความน่ าสน ใจของตลาด  (Market 
attractiveness) หรือ อัตราการเติบโตของตลาดสินค้า (Market growth rate) คือ อัตราการขยายตัว
ของตลาดสินค้าทั้งตลาดไม่ใช่ของบริษัท เพราะเกณฑ์ที่ใช้นี้เพ่ือต้องการดูว่าตลาดสินค้านั้น  ๆ มีความ
น่าสนใจมากน้อยเพียงใด 

ส่วนแบ่งทางการตลาดที่สินค้านั้นได้รับจากตลาดดังกล่าว เมื่อเทียบกับคู่แข่งยิ่งส่วนแบ่งตลาด
สูงยิ่งหมายถึงจ านวนลูกค้าและยอดขายที่สูงตาม แผนภูมิการเติบโต-ส่วนแบ่งการตลาด เป็นหลัก
ความคิดที่แบ่งสินค้าในกลุ่มสินค้าออกเป็น 4 ประเภท คือ ดวงดาว วัวนม เด็กมีปัญหา และสุนัข 
หลักการจัดแบ่งสินค้านี้ขึ้นอยู่กับ อัตราการเติบโตของตลาดและส่วนแบ่งการตลาดของสินค้านั้น  ๆ 
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แผนภูมิการเติบโตส่วนแบ่งการตลาด ท าให้สามารถวิเคราะห์ได้ว่า สินค้าชนิดใดที่ท าเงินให้แก่บริษัท 
และสินค้าชนิดใดที่ควรจะเลิกผลิต แผนภูมิการเติบโต ท าให้สามารถแยกแยะสินค้าหลายๆ ชนิดของ
บริษัท โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเติบโตของตลาด และส่วนแบ่งทางการตลาดของสินค้าแต่ละชนิด  
สินค้า ที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงในตลาดที่มีอัตราการเติบโตช้าจะท ารายได้จากการผลิตได้มาก  
ในทางกลับกันการผลิตสินค้าที่เรามีส่วนแบ่งทางการตลาดน้อย  ควรที่จะได้รับการพิจารณาอย่าง
รอบคอบว่าควรจะผลิตต่อไปหรือไม่ 

 
2. กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์  

การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏอยู่ทั่วไป  เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ทั้งสิ้น มีทั้งที่
ออกแบบสร้างขึ้นใหม่ แตกต่างจากของเดิม  หรือปรับปรุงตกแต่งของเดิม โดยมนุษย์ได้รับอิทธิพลจาก
รูปทรง  2  แหล่ง  คือ 

1. รูปทรงจากธรรมชาติ (Natural  Form) 
    จากธรรมชาติมีความส าคัญและอยู่รายล้อมมนุษย์  ทั้งรูปทรงที่เป็นสิ่งมีชีวิต  เช่ น  พืช  

สัตว์ต่าง ๆ เป็นต้น และรูปทรงที่ไม่มีชีวิต เช่น กรวด หิน ดิน ทราย เป็นต้น หรือปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติ  เช่น คลื่น ลม แสงแดด ฝนตก ฟ้าร้อง เป็นต้น โดยมนุษย์ได้รับแรงบันดาลใจจากสิ่งเหล่านี้
ในแง่มุมที่แตกต่างกัน เช่น ความเป็นระเบียบและความสวยงาม (Beauty) ของดอกไม้ป่า ความลง
ตัวอย่างมีแบบแผน (Order) ในรูปหกเหลี่ยมของรังผึ้ง  ความสุนทรีของลวดลาย (Pattern) ในดอก
ทานตะวัน เป็นต้น แล้วถ่ายทอดความคิดออกมาในรูปของผลิตภัณฑ์ ที่สามารถตอบสนองคุณประโยชน์
ทางการใช้สอยแก่มนุษย์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ 

2. รูปทรงที่มนุษย์สร้างขึ้น (Manmade  Form) 
   รูปทรงที่มนุษย์สร้างขึ้นมีอิทธิพลต่องานออกแบบผลิตภัณฑ์  ในอันที่จะก่อให้เกิดความ

แตกต่างกันของแต่ละกลุ่มชน เช่น อาคารบ้านเรือน สิ่งของเครื่องใช้ เป็นต้น มักเป็นรูปทรงเรขาคณิต  
ส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นสากลและเป็นที่รู้จักกันทั่วไป รูปทรงดังกล่าวแบ่งตามวิธีการผลิตได้            
2  ประเภท คือ           
  1) ประเภทที่สร้างขึ้นด้วยมือหรือเครื่องมือพื้นฐาน (Hand  Tools)  มีลักษณะการ
ใช้งานเฉพาะตามจุดประสงค์ของผู้ออกแบบ  ผลิตได้จ านวนน้อย  รูปทรงมีลักษณะเฉพาะตัวไม่ซ้ ากัน มี
การตกแต่งประดับประดาที่แสดงให้เห็นถึงความช านาญทางทักษะของช่างฝีมือ    
  2) ประเภทที่สร้างขึ้นด้วยเครื่องจักร (Machine tools) มีรูปทรงที่เหมือนๆ กัน  
โดยผลิตออกมาเป็นจ านวนมากจากแม่พิมพ์เดียวกัน  ใช้วัสดุอย่างเดียวกัน  มีทั้งที่เป็นผลิตภัณฑ์
ส าเร็จรูปสามารถใช้ประโยชน์โดยตรงและเป็นชิ้นส่วน 

รูปแบบการออกแบบผลิตภัณฑ์ รูปแบบการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Style) มีอยู่มากมาย มีการ
เกิดขึ้นและพัฒนาต่อเนื่องสม่ าเสมอ บ้างก็อยู่ในกระแสนิยม บ้างก็คลายความนิยม บ้างก็หวนคืนสู่
ความนิยมซ้ าตามความสนใจของสังคมในเวลานั้น  บนความหลากหลายในวิถีทางการออกแบบท าให้ผล
งานที่เกิดจากแนวทางปฏิบัติที่แตกต่างกันนั้นถูกสร้างสรรค์และคลี่คลายสืบทอดต่อ ๆ กันมาตามล าดับ 
แต่ไม่ว่าจะเลือกใช้รูปแบบใดก็ล้วนแต่สร้างเงื่อนไขในการผลิตงานออกแบบที่น่าสนใจได้ทั้งสิ้น   
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ภาพที่ 2.3  แผนภูมิแสดงระยะและขั้นตอนการท างานในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 
ที่มา : (Booz, Allen, and Hamilton, 1982) 

จากภาพการวางแผนผลิตภัณฑ์  (product planning)   เป็นการท างาน ในช่วงต้นของ
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เป็น กิจกรรมซึ่งมีจุดเริ่มต้นที่ การท าความ
เข้าใจโอกาสทางการ ตลาดและจบลงที่การผลิต การจ าหน่าย หรือการกระจาย ผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด 
กระบวนการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ระยะ คือ    
  ระยะที่ 1 ระยะการวางแผนผลิตภัณฑ์ เป็นช่วงการท างานก่อนที่โครงการจะได้  รับ
การอนุมัติให้ด าเนินการ บางครั้งเรียกว่าช่วงต้น (frontend) ของกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 
ประกอบไปด้วย ขั้นตอนที่ 1การส ารวจโอกาสสร้างนวัตกรรม ขั้นตอนที่ 2 การสังเคราะห์ความคิด
นวัตกรรม ขั้นตอนที่ 3 การคัดสรร ความคิด ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนาและทดสอบแนวคิด และ ขั้นตอน
ที่ 5 การวิเคราะห์ทางธุรกิจ ผลลัพธ์ของการวางแผน  ผลิตภัณฑ์คือโจทย์ในรูปค าอธิบายพันธกิจ 
(project’s mission statement ) และ แผนผลิตภัณฑ์ (product plan) ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นและเป็น
แนวทางท่ีชัดเจนส าหรับการ ท างานในระยะถัดไป       
  ระยะที่ 2 คือ ระยะด าเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นการท างานหลังจากที่โครงการ
ได้รับอนุมัติจน กระทั่งกระจายสินค้าออกสู่ตลาด บางครั้งเรียกว่าช่วงท้าย (back-end) เป็นการรับเอา
แผนผลิตภัณฑ์มาเป็นโจทย์และ หาทางท าให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมให้ได้ตามแผน ซึ่งอาจ เรียกว่า 
“executing” หรือการปฏิบัติการตามแผน ประกอบ  ไปด้วย ขั้นตอนที่ 6 การพัฒนาและทดสอบ
ผลิตภัณฑ์ ขั้น ตอนที่ 7 การทดสอบการตลาด และขั้นตอนที่ 8 การสร้าง ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
ผลลัพธ์ที่ได้จากการท างานช่วงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์คือตัวผลิตภัณฑ์นั่นเอง ตลอดกระบวนการ พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่จ านวนทางเลือกที่มีมากในช่วงต้นจะ ค่อยๆลดลงเมื่อผ่านการประเมิน รวบผสานและ
พัฒนาจนได ้ผลลัพธ์เดียวที่ดีที่สุดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย 
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ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์    
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ คือ ขบวนการที่ท าให้ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ดีขึ้น ส่วนใหญ่

เริ่มต้นจากการมองเห็นโอกาสทางธุรกิจ และเกิดการพัฒนาความคิดหรือโอกาสนั้นให้เป็นสิ่งที่จับต้องได้ 
และจบลงด้วยการผลิต การขาย และการส่งผลิตภัณฑ์นั้นสู่ผู้บริโภค การมองเห็นโอกาสทางธุรกิจ 
ยกตัวอย่างเช่น เกิดปัญหาขึ้นกับการใช้งานของผลิตภัณฑ์  ผู้ประกอบการอาจมองเห็นแนวทางแก้ไข
ปัญหานั้นและสามารถท าให้ผู้บริโภคพึงพอใจและต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตามหากตัวผลิตภัณฑ์
ไม่มีปัญหา ผู้ประกอบการอาจใช้ความต้องการของผู้บริโภคเป็นตัวชี้น าเพ่ือเพ่ิมหน้าที่การใช้งานของ
ผลิตภัณฑ์นั้นแล้วพัฒนาแนวความคิดนั้นต่อไปเป็นโอกาสทางธุรกิจได้เช่นกัน 

ตัวอย่างเช่น เมื่อหลายปีที่แล้วโทรศัพท์ ท าหน้าที่เพ่ือการสื่อสารเพียงหน้าที่เดียว ผลิตภัณฑ์มี
สีเทา สีด า ดูธรรมดา แลดูไม่น่าสนใจ การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคมีปัจจัยจาก หน้าที่การใช้งานเพ่ือ
การสื่อสารเท่านั้น รูปลักษณ์ภายนอกไม่เป็นส่วนประกอบในการตัดสินใจซื้อ จากนั้นมามีผู้เห็นโอกาส
ทางธุรกิจที่สามารถท าให้รูปแบบและการใช้งานที่หลากหลายได้ จึงมีการพัฒนารูปลักษณ์ภายนอกของ
โทรศัพท์ออกมามากมาย จากโทรศัพท์ที่มีขนาดใหญ่พัฒนามาเป็นโทรศัพท์ที่สามารถพกพาติดตัว
กลายเป็นโทรศัพท์มือถือ ส่งข่าวสารอ่ืนได้ มีเสียงดนตรี สามารถเห็นหน้าผู้พูด สามารถส่งโทรสาร      
มีหน้าที่การใช้งานเสริมมากมาย  

ภาพที่  2.4 การพัฒนาการของผลิตภัณฑ์โทรศัพท์ (Telephone) 

ความส าคัญของการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์    
 การพัฒนาให้ดีขึ้น ค่อนข้างจะจ ากัดความได้ยาก โดยรวมคือเพ่ือให้สนองตอบความต้องการ
ของผู้บริโภคได้ดีมากขึ้น โดยพ้ืนฐานมนุษย์ต้องการสิ่งที่ดีขึ้นตลอดเวลา ไม่ว่าจะในด้านใด  ต้องการ
ความหลากหลายในผลิตภัณฑ์ ต้องการความแตกต่าง ความเร็ว ความสะดวกสบาย  ความปลอดภัย 
ความน่าสนใจน่าซื้อ อาจจะรู้สึกว่าผลิตภัณฑ์ดีอยู่แล้วไม่จ าเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลง ผลิตภัณฑ์บางชนิด
อาจไม่ต้องการการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว เพราะวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ยาว แต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มี
การพัฒนาเลยเพียงแต่ช่วงเวลาในการพัฒนา อาจจะใช้เวลาเป็นหลายสิบปี การออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายด้าน สามารถพัฒนาได้ในหลายด้าน หากคุณภาพตัวสินค้าดีอยู่แล้ว 
ผู้ประกอบการอาจตรวจดูรูปลักษณ์ภายนอก การจับถนัดมือ สีสัน ขนาด การพัฒนาหรือท าให้ดีขึ้น ท า
ได้ในหลายๆด้าน เหมือนเป็นรายละเอียดปลีกย่อย แต่เป็นสิ่งที่ส าคัญและมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของ
ผู้บริโภคค่อนข้างมาก ปัจจุบันการท าธุรกิจที่ต้องค านึงถึงผู้บริโภคมากขึ้น การที่จะท าการออกแบบแบบ
เดียวและสั่งเป็นจ านวนมาก ๆ จะค่อย ๆ ลดลง แตกต่างจากธุรกิจสมัยเมื่อประมาณ 20-30 ปีที่แล้ว 
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ปัจจุบันโลกหมุนเร็วขึ้นมีการแข่งขันทางธุรกิจสูง ถ้าหากไม่มีการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสม 
คู่แข่งทางการค้าสามารถมองเห็นโอกาสธุรกิจ ที่ท าอยู่เป็นช่องทางทางการค้าเช่นกัน หากคู่แข่งมีการ
พัฒนาได้ดีกว่า ส่วนแบ่งทางการตลาดอาจถูกแบ่งไป คู่แข่งทางการค้ามิได้หมายถึงคู่แข่งภายในประเทศ 
แต่ยังหมายถึง คู่แข่งในประเทศต่าง ๆ อีกด้วยประเทศอ่ืน ๆ มีการเร่งการพัฒนาไป หากไม่สามารถอยู่
หน้าคู่แข่งขัน หรือในระดับที่เท่ากัน ก็จะอยู่อันดับหลังไปเรื่อย ๆ และหายไปจากธุรกิจนั้น ๆ ในที่สุด  

 ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์       
 วงจรของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ถือเป็นส่วนหนึ่งของการท าผลิตภัณฑ์โดยจะต้องเริ่มต้นก่อนที่จะ
มีการผลิตสินค้านั้น ประกอบด้วย 6 ขั้นตอนที่ส าคัญ คือ      
  1) การวิจัยผลิตภัณฑ์        
  2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์        
  3) การออกแบบขั้นสุดท้าย       
  4) การวิจัยตลาด        
  5) การทดลองผลิต และ        
  6) การผลิตจ านวนมาก        
 นักวิชาการบางส่วนอาจแบ่งจ านวนขั้นตอนการวิจัยออกเป็นการวิจัยพ้ืนฐานและการวิจัย
ประยุกต์ และเรียกการพัฒนาผลิตภัณฑ์ว่าเป็นการสร้างตัวแบบผลิตภัณฑ์ขั้นต้น  จากแนวคิดดังกล่าว
ก าหนดความสัมพันธ์ของขั้นตอนต่าง ๆ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นดังนี้ 

 

 

  
   

  

 

ภาพที ่2.5   ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

 ลักษณะท่ีดีของผลิตภัณฑ์ที่ประสบความส าเร็จทางการค้า    
 ผลิตภัณฑ์ที่ประสบผลส าเร็จทางการค้า ส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยลักษณะที่ดี 4 ประการ หรือ
ที่เราอาจรู้จักในค าว่า 4 Ps        
  P ที่ 1 หมายถึง Product หรือ ผลิตภัณฑ์ คือคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ เชื่อถือได้
แข็งแรงทนทานและการตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย   
  P ที่ 2 หมายถึง Price หรือ ราคาของผลิตภัณฑ์ ควรเป็นราคาที่ผู้บริโภคยินดีที่จะ
จ่ายรวมถึงราคาผลิต ราคาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ราคาของผลิตภัณฑ์ มีผลโดยตรงกับก าไร ราคา
ขายมีผลโดยตรงกับส่วนแบ่งในตลาด       
  P ที่ 3 หมายถึง Promotion หรือ การส่งเสริมการขาย การน าเสนอสินค้า รวมถึง

การวิจัย
พ้ืนฐาน 

การวิจัย
ประยุกต ์

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ
การออกแบบขั้นสุดท้าย 

 

การทดลองผลิต 

การวิจัยตลาด 

การผลิตจ านวนมาก 
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บรรจุภัณฑ์ และการสื่อสารภายนอกถึงลูกค้าการขาย การประชาสัมพันธ์ น าเสนอสู่ผู้บริโภค เพ่ือ
ส่งเสริมการขาย ข้อมูลที่ประชาสัมพันธ์รูปแบบสื่อโฆษณา     
  P ที่ 4 หมายถึง Place หรือ สถานที่ขายผลิตภัณฑ์นั้น ๆ แหล่งจ าหน่ายสินค้า
เหมาะสมกับตัวผลิตภัณฑ์ เช่น ขายในร้านขายของช า ห้างสรรพสินค้า การฝากขาย Direct Sale หรือ
การเร่ขาย In-Flight Sale หรือ งานแสดงสินค้า เป็นต้น     
  ผลิตภัณฑ์ที่น่าจะประสบผลส าเร็จนั้น ขบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้อง
เหมาะสมด้วย ส่วนใหญ่เริ่มต้นจากฝ่ายการตลาดมองเห็นความต้องการทางการตลาด หาข้อมูลเกี่ยวกับ
ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ความต้องการของลูกค้า มองเห็นโอกาสทางการค้า  เห็นส่วนแบ่งทางการตลาด 
จากนั้นก็จะน าข้อมูลมาปรึกษาหารือระหว่าง ฝ่ายออกแบบ และฝ่ายการผลิต   
   ฝ่ายออกแบบรับหน้าที่ในแง่ที่ท าความต้องการของลูกค้าและแนวความคิด
เหล่านั้นเป็นรูปธรรมของผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภค  โดยออกแบบให้
ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ท าหน้าที่ที่เหมาะสมทั้งในแง่รูปทรง รูปร่าง คุณภาพ และการใช้งาน พัฒนาความคิด
หรือโอกาสนั้นให้เป็นสิ่งที่จับต้องได้ นักออกแบบจะต้องศึกษา แนวโน้มความนิยมของผลิตภัณฑ์ 
รูปแบบ, สีสัน, ระบบการท างาน หรือการใช้งานและออกแบบผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ให้เหมาะสมกับผู้บริโภค
กลุ่มเป้าหมาย จากนั้น          
   ฝ่ายผลิตจะผลิตงานนั้น ๆ ให้ตรงตามรูปแบบ เป้าหมายที่ออกแบบ และ
ข้อก าหนดทางการตลาด จากนั้นจึงส่งผลิตภัณฑ์นั้นสู่ผู้บริโภค     
   ฝ่ายการตลาด จะเข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมให้สินค้านั้นเป็นที่ต้องการ
ของผู้บริโภค สิ่งที่ส าคัญมากในการตัดสินใจพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อธุรกิจที่ผู้ประกอบการต้องรู้
อย่างชัดเจนว่า             
   1) จะท าผลิตภัณฑ์อะไร       
   2) จะขายให้ใคร ใครคือกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายหลัก    
   3) จะขายอย่างไร  

    อิทธิพลของพฤติกรรมผู้บริโภคต่อการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
 พฤติกรรมผู้บริโภคมีอิทธิพลอย่างมากต่อการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์  หากผู้บริโภคไม่
ชอบ หรือไม่ตรงกับความต้องการ อาจจะลองเพียงครั้งหนึ่งแล้วไม่ซื้อต่อไป ในสมัยก่อน 20-30 ปีที่แล้ว 
ความต้องการของผู้บริโภคอาจจะไม่ส าคัญผู้ผลิตมากนัก เพราะผู้บริโภคไม่มีทางเลือก  ของที่มีอยู่ใน
ท้องตลาดก็มีจ ากัด ผู้ผลิต ผลิตอะไรมาก็ต้องบริโภคกันไป ตัวอย่างเช่น  ผงซักฟอก ในสมัยก่อนมีเพียง
แบบเดียว ผู้บริโภคใช้ทั้งซักผ้าและล้างจานและงานอ่ืน ๆ แต่ปัจจุบันมีสูตรที่แตกต่างกันมากมาย ผสม
มะนาว ไม่มีกลิ่นอับช่วยให้มือนุ่ม มีน้ ายาเฉพาะส าหรับล้างจานไม่ใช้ปนกับผงซักฟอก ในปัจจุบันผู้ผลิต
หรือเจ้าของกิจการต้องเข้าใจถึงผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายของตนเองให้มากที่สุด  และสามารถที่จะ
ตอบสนองความต้องการนั้นให้ได้ จึงจะท าให้ผู้บริโภคตัดสินใจที่จะซื้อผลิตภัณฑ์นั้นฺ  ๆ ท าให้ธุรกิจนั้น
เจริญเติบโตต่อไปได้ 

  ก าหนดผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย การก าหนดกลุ่มผู้บริโภคควรค านึงถึง ลักษณะเฉพาะ
ของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์บางชนิดเหมาะส าหรับเด็ก บางชนิดเหมาะส าหรับวัยรุ่น บางชนิด
เหมาะส าหรับผู้ใหญ่ คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยาย ของบางชนิดใช้ได้หลายวัย บางชนิดใช้เฉพาะบุคคล 
เป็นของขวัญเป็นของฝาก เป็นต้น ผลิตภัณฑ์บางชนิดคนซื้อไม่ได้ใช้ คนใช้ไม่ได้ซื้อ เช่น ของเล่นส าหรับ
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เด็ก คนซื้อจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองของเด็ก เด็กเล็ก ๆ จะไม่ได้เป็นคนซื้อเอง ของบางอย่าง
เราซื้อเป็นของขวัญ เป็นของฝากแต่ไม่ใช้บริโภคเอง เป็นต้น พฤติกรรมของผู้บริโภคเป็นเรื่องที่ค่อนของ
จะมีรายละเอียดค่อนข้างมาก สามารถที่จะศึกษาได้หลายวิธี มีบริษัทที่รับท าการวิจัยด้านนี้ ศึกษาถึง
ความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจง เพ่ือที่จะผลิตสินค้าที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการผู้บริโภคกลุ่มนั้น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทใหญ่ๆจะมีการศึกษาด้านนี้กันอย่าง แต่
ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการท าค่อนข้างจะสูง ทางผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมอาจจะยังไม่พร้อม 
หรือบางครั้งที่ไปจ้างวานบริษัทที่รับท าการวิจัย หรือหาข้อมูล แต่ได้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง 
ท าให้ไม่สามารถท างานได้ตรงตามเป้าหมาย ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถท าการศึกษาทางการตลาด
เบื้องต้นโดยการสังเกตผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายของตน      
  การออกแบบ  ซึ่งคือการวาดความคิดของเราให้ออกมาเป็นรูปร่าง เป็นนามธรรมมาก
ขึ้น อาจเป็น 2 มิติ หรือ 3 มิติ ขึ้นอยู่กับประเภทของงาน ในขั้นตอนนี้ ควรที่จะท าการออกแบบมาให้มี
หลายๆแนวความคิด เวลาที่เริ่มมี แนวความคิดดี ๆ ช่วงแรก ไม่ควรตัดสินใจว่าอันนี้ดีที่สุดแล้ว 
แนวความคิดที่ผ่านการพัฒนาและกลั่นกรองหลายครั้ง มักจะเป็นแนวความคิดน่าจะเป็นไปได้ดี แต่ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับปัจจัยเรื่องเวลา           
  การวิเคราะห์แบบ ท าต้นแบบ การทดสอบแบบ สรุปแบบจากการที่เราได้ รูปแบบ 
หรือ แนวความคิดมาหลายๆ รูปแบบแล้ว ผู้ประกอบการควรวิเคราะห์ว่ารูปแบบเหล่านั้นมีความเป็นไป 
ได้อย่างไร บางรูปแบบสวยหรูดูน่าใช้ แต่ไม่เหมาะสมกับการผลิต ปัจจัยที่ในการวิเคราะห์ เช่น  ปัจจัย
ด้านการผลิต (ผลิตภัณฑ์บางอย่างมีจ านวนอย่างน้อย (minimum) ในการผลิต, ราคาแพงหรือถูกไป
ไหม, ค่าใช้จ่ายในการลงทุน, สถานการณ์ บางครั้งสภาพบ้านเมืองอยู่ในช่วงโศกเศร้า เราควรจะออก
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่แนวรื่นเริงไหม ถึงแม้เป็นแนวความคิดที่ดี แต่บางที่ควรชะลอไว้ก่อนหลังจากท่ีเราเลือก
รูปแบบ หรือ แนวความคิดที่น่าสนใจ ต้องน ามาพัฒนาและปรับรายละเอียดปลีกย่อยให้เหมาะสม แล้ว
ลองท าต้นแบบ เพ่ือการทดสอบ รูปลักษณ์ภายนอก การจับถนัดมือ สีสัน ขนาด ผู้ประกอบการอาจจะ
ท าออกมามากกว่า 1 แบบเพ่ือทดสอบและหาความเหมาะสม     
  การผลิตและการขนส่ง จากนั้นควรดูรายละเอียดในเรื่องขบวนการผลิต ความ
เหมาะสม ความคุ้มทุน ควรปรับเปลี่ยนชิ้นส่วนใดลดหรือเพ่ิมอะไรบ้าง  เมื่อปรับรายละเอียดจน
เหมาะสม ก็เข้าสู่ขบวนการผลิตจริงและน าส่งลูกค้า ทั้งนี้ควรค านึงถึงความเหมาะสมในการขนส่ง ว่าจะ
มีอะไรท าให้ผลิตภัณฑ์เสียหายหรือไม่ ถึงลูกค้าทันเวลาไหม บรรจุภัณฑ์เหมาะสมหรือไม่ คุ้มครองตัว
ผลิตภัณฑ์ได้ไหม ราคาในการขนส่งเปรียบเทียบแล้ว อะไรเหมาะสมมากที่สุด เครื่องบินแพงกว่ารถยนต์ 
หรือเรือ แต่อาจท าให้ผลิตภัณฑ์ถึงท่ีจุดหมายได้เร็วกว่า ปลอดภัยกว่าและสดกว่า  

กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (New product development process)  
 ผลิตภัณฑ์ใหม่ (New products) ในทางการตลาดประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เคยมีในตลาด 
เรียกว่า นวัตกรรม (Innovation) ผลิตภัณฑ์ที่ปรับปรุงใหม่ (Product improvement) และผลิตภัณฑ์
ที่ผู้ผลิตท าข้ึนมาลักษณะเหมือนผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขันที่มีจ าหน่ายในตลาดแล้ว ที่มาของผลิตภัณฑ์ใหม่
น่าจะเกิดจากความต้องการเป็นผู้บุกเบิก (Pioneer) ในตลาดของธุรกิจ ความต้องการปรับปรุงสินค้าให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป  และความต้องการมีสินค้าจ าหน่ายครอบคลุม
ทุกชนิด เพ่ือให้สามารถต่อสู้กับคู่แข่งขันได้ 
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    กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหมฉ่แบ่งออกเป็น 8 ขั้นตอน ดังแสดง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.6   กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม ่   
 ที่มา : ปรับปรุงจาก Armstrong and Kotler (2009)   

จากภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (New product development)  ได้มีนักการตลาดให้
ความหมายที่แตกต่างกันไปเช่น Armstrong and Kotler (2007) ให้ความหมายค าว่า ผลิตภัณฑ์ใหม่
คื อ สินค้ าหรือบริการหรือความคิดที่ ได้ปรับปรุงจากผลิตภัณ ฑ์ เดิม ให้ มีคุณ สมบั ติที่ ดี ขึ้ น 
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ สามารถแบ่งออกเป็น 8 ขั้นตอน ดังนี้          
  ขั้นที่ 1 การสร้างแนวความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ (Idea generation) เป็นการ
ค้นหา ความคิดต่าง ๆ ที่เป็นไปได้และเห็นช่องทางที่จะขายผลิตภัณฑ์นั้น การคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ นั้น 
แบ่งออกเป็น 2 แหล่งด้วยกัน คือ         
   1) แหล่งภายในองค์กร พนักงาน ถือเป็นบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้บริโภค และ
ทราบถึงความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุด  ฝ่ายวิจัยและพัฒนา เป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับการพัฒนา
เทคโนโลยีใหม่ ๆ  ผู้บริหารระดับสูง เป็นบุคคลที่ทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็งของบริษัท เป็นผู้ก าหนด     
ทิศทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่         
   2) แหล่งภายนอกองค์กร ได้แก่ ลูกค้า ถือเป็นแหล่งข้อมูลที่มีความส าคัญ
มาก เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจะเสนอขายนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าเป็นหลักสมาชิกในช่องทางการจ าหน่าย เป็นอีกแหล่งข้อมูลหนึ่งที่ทราบถึงความต้องการของ
ลูกค้า เช่น พ่อค้าส่ง ตัวแทนจ าหน่าย หรือพ่อค้าปลีก เป็นต้น คู่แข่งขัน การเคลื่อนไหวในการแข่งขัน
รวมถึงกลยุทธ์ของคู่แข่ง ก็เป็นอีกแหล่งข้อมูลหนึ่งที่ช่วยในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ 
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ขั้นที่  2 การประเมินและคัดเลือกแนวความคิด  (Idea screening) หลังจากได้
แนวความคิดเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ใหม่แล้ว ก็จะต้องมีการน าแนวความคิดเหล่านั้น มาท าการประเมินถึง
ความ เป็นไปได้และคัดเลือกแนวความคิดที่ดีและเหมาะสมที่สุด มาท าการพัฒนาและทดสอบ
แนวความคิดต่อไป         
  ขั้นที่  3 การพัฒนาและทดสอบแนวความคิด  (Concept development and 
testing) เมื่อได้แนวความคิดที่ดีและเหมาะสมที่สุดจากขั้นตอนที่สองแล้ว ต่อไปก็เป็นการน าความคิดที่
ผ่านการคัดเลือกแล้ว มาพัฒนาให้มีความชัดเจนมากขึ้น และน าไปทดสอบกับกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย 
เพ่ือวัดความรู้สึกและการยอมรับในผลิตภัณฑ์ใหม่         
  ขั้นที่ 4 การพัฒนากลยุทธ์การตลาด (Marketing strategy development) เป็น
การพัฒนาเครื่องมือทางการตลาด เพ่ือใช้ในการแนะน าผลิตภัณฑ์ใหม่ เข้าสู่ตลาด ให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการของตลาดเป้าหมายประกอบด้วย 3 ส่วนคือ     
   ส่วนที่ 1 ขนาด โครงสร้าง และพฤติกรรมของตลาดเป้าหมาย เป็นการ
วางแผนก าหนดต าแหน่งของผลิตภัณฑ์ ยอดขาย ส่วนแบ่งตลาด (Market share) และเป้าหมายก าไร 
(Profit) ในระยะ 2-3 ปีแรก        
   ส่วนที่ 2 การพัฒนากลยุทธ์การตลาด ประกอบด้วย กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์  
กลยุทธ์ด้านราคา กลยุทธ์ด้านการจัดจ าหน่าย และกลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด  
   ส่วนที่ 3 ยอดขายและก าไรตามเป้าหมายและกลยุทธ์ทางการตลาดในระยะ
ยาว เป็นการวางแผนกิจกรรมทางการตลาดในระยะยาว ซึ่งเป็นกิจกรรมในอนาคตที่จะท าให้บริษัท
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีวางแผนไว้          
  ขั้นที่ 5 การวิเคราะห์ทางธุรกิจ เป็นการตรวจสอบยอดขาย ต้นทุน และก าไร จาก
การวางแผนโครงการส าหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ เพ่ือค้นหาปัจจัยที่สามารถสร้างความพึงพอใจให้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของบริษัท ซึ่งเป็นการประมาณความต้องการของตลาดหรือยอดขาย ประมาณการต้นทุน
หรือก าไรที่จะเกิดขึ้นจากแนวความคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ หาก
ผลลัพธ์ที่ได้เป็นที่น่าพึงพอใจ ผู้บริหารจะน าผลิตภัณฑ์นั้นเข้าสู่ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่    
  ขั้นที่ 6 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product development) เป็นการน าแนวความคิด
ผลิตภัณฑ์ ใหม่ที่ผ่านการวิเคราะห์ทางธุรกิจมาวิจัยและพัฒนา โดยการสร้างสินค้าขึ้นมาจ าลองแบบทุก
อย่างเหมือนจริง ในขั้นนี้จะใช้เงินลงทุนมาก และต้องตอบค าถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ว่าสามารถ 
เปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์โดยใช้เทคนิคต่าง ๆ ได้หรือไม่ ลูกค้าจะยอมรับเพียงใดเพ่ือท าให้ผลิตภัณฑ์
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้          
  ขั้นที่ 7 การทดสอบตลาด (Market testing) เป็นการน าผลิตภัณฑ์ใหม่ที่พัฒนาแล้ว 
ไปทดสอบกับตลาดเป้าหมาย โดยสินค้าที่น าไปทดสอบต้องมีตราสินค้า มีการบรรจุหีบห่อ และด าเนิน
กิจกรรมทางการตลาดส าหรับสินค้าดังกล่าวด้วย วัตถุประสงค์ในการทดสอบตลาด คือ เพ่ือศึกษาว่า
ผู้บริโภคและช่องทางจ าหน่ายมีปฏิกิริยาต่อการใช้สินค้าอย่างไร เป็นการหาข้อบกพร่องต่าง ๆ เพ่ือ
น ามาปรับปรุงแก้ไข ตลอดจนท าให้ทราบถึงขนาดของตลาดว่า ถ้าสินค้าเป็นที่ยอมรับในกลุ่มผู้บริโภคที่
ทดสอบแล้วขนาดของตลาดจะมากน้อยเพียงใด          
  ขั้นที่ 8 การด าเนินธุรกิจ (Commercialization) เป็นการตัดสินใจน าผลิตภัณฑ์ใหม่
ออกสู่ตลาดจริงหลังจากทดสอบผลิตภัณฑ์ ซึ่งขั้นตอนนี้บริษัทจะใช้ต้นทุนมากที่สุด เพราะต้องผลิต
สินค้าเต็มที่ และต้องตัดสินใจเกี่ยวกับจ านวนการผลิตที่เหมาะสม 
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 ผลิตภัณฑ์ของธุรกิจมีหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาภายในหรือการพัฒนาไปสู่ภายนอก
และสิ่งแวดล้อมที่แข่งขัน ซึ่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ธุรกิจอาจมีสาเหตุมาจากความมั่นคงของธุรกิจ หรือ
การเติบโตขึ้นของกิจการหรืออาจต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ ราคาหรือจ านวนที่แตกต่างกัน
ไป ทั้งนี้ธุรกิจจะพัฒนาได้ก็ต่อเมื่อผู้ประกอบการรับรู้ถึงความต้องการและพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อ
สินค้าและบริการ จึงสามารถก าหนดทางเลือกหรือหาวิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้เหมาะสม  

3. การทดสอบผลิตภัณฑ์ 

 การทดสอบผลิตภัณฑ์ หรือการให้ผู้บริโภคทดสอบผลิตภัณฑ์ เพ่ือท าการเปรียบเทียบการ
ผลิตภัณฑ์ระหว่างผู้บริโภค คือกระบวนการในการวัดคุณสมบัติและวัดประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ โดย
การทดสอบผลิตภัณฑ์เป็นการด าเนินการเพ่ือให้ผู้บริโภคเข้าใจและมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ได้รับการผลิต
มาอย่างมีคุณภาพ ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ทางการตลาด การทดสอบแนวความคิดมีความคล้ายคลึงกับ
การคัดสรร ความคิดในแง่ที่เป็นขั้นตอนลดจ านวนทางเลือกลง การทดสอบแนวคิดเป็นการประเมินผล
ตามความเห็นของผู้ใช้ โดยมีเป้าหมายเพื่อ        
  1) ระบุต าแหน่งแนวคิด (concept positioning) เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งหรือ
ทางเลือกอ่ืน ๆ ในตลาดศึกษาตลาดเป้าหมายอย่างชัดเจน และคาดคะเนการตอบรับผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีผล
โดยตรงต่อยอดขายผลก าไรที่จะได้รับ และ        
  2) ประเมินแนวคิด (concept evaluation) เพ่ือระบุ จุดแข็งและจุดอ่อนของแนวคิด
ที่ควรได้รับการพัฒนาให้ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเป้าหมาย โครงการทั้ง  4 ประเภทต้อง
อาศัยวิธีการทดสอบและพัฒนาแนวคิด ต่างกันดังต่อไปนี้ คือ     
   2.1) โครงการพัฒนารูปลักษณ์และสัมผัสใหม่ ต้องเน้นการ ทดสอบความพึง
พอใจ และการรับรู้คุณค่าของผลิตภัณฑ์ผ่าน ประสาทสัมผัสทั้ง 5 โดยการประเมินเชิงมโนทัศน์ 
เนื่องจาก กลุ่มเป้าหมายมีความคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์ สามารถให้ความ คิดเห็นตามพ้ืนฐานความเป็นจริง
ได้อย่างแม่นย า องค์กรมี ข้อมูลเกี่ยวกับคู่แข่งในตลาดชัดเจน จึงสามารถทดสอบ แนวคิดโดยใช้เทคนิค
วิธีทางการตลาด และ semantic differential ได้อย่างตรงไปตรงมา องค์กรสามารถเลือกใช้ สื่อทุก
ประเภทที่เอ้ือให้ตัวแทนกลุ่มเป้าหมายสัมผัสแนวคิด ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ตั้งแต่ ภาพวาด ภาพถ่าย 
หุ่นจ าลอง สภาพแวดล้อมจ าลอง ไปจนถึงตัวอย่าง เสียง กลิ่น และ รส    
   2.2) โครงการพัฒนาวิธีการแก้ปัญหาใหม่ มุ่งเน้นการ ทดสอบแนวคิดวิธี
แก้ปัญหาใหม่ทั้งในเชิงมโนทัศน์และ กายภาพ ทางมโนทัศน์เน้นการทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบกับ 
ทางเลือกอ่ืน ๆ ในตลาด หรือจัดล าดับความส าคัญของทาง เลือก(คุณค่าต่อราคา) ทางกายภาพมุ่งเน้น
การประเมิน คุณภาพหรือประสิทธิภาพของวิธีการแก้ปัญหาใหม่ในมุมของ กลุ่มเป้าหมาย เนื่องจาก
กลุ่มเป้าหมายมีความคุ้นเคยกับ ผลิตภัณฑ์ และสามารถให้ความคิดเห็นจากประสบการณ์ได้ อย่าง
แม่นย า และองค์กรมีข้อมูลเกี่ยวกับคู่แข่งในตลาด  ชัดเจน จึงสามารถทดสอบแนวคิดโดยใช้การ
สัมภาษณ์และ สังเกต เช่น focus group หรือ contextual research เป็นต้น โดย เลือกใช้สื่อที่
สามารถอธิบายให้เข้าใจวิธีการใช้งาน เช่น ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว (video) การเล่าเรื่อง (abstract 
prospective scenario) เป็นต้น แสดงขั้นตอนการใช้งานของทางเลือกต่าง ๆ ประกอบกับสื่อที่ช่วยให้
เข้าใจหลักการท างานของ วิธีการแก้ปัญหาใหม่ ภาพจ าลอง และ ‘work-like model’ หรือต้นแบบ
แสดงการใช้งานที่จ าลองการท างานได้ เหมือนจริงแต่ไม่จ าเป็นต้องมีรูปลักษณ์เหมือนจริง เป็นต้น
   2.3) โครงการพัฒนาการใช้งานใหม่ มุ่งเน้นการทดสอบ แนวคิดการใช้งาน
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ทางมโนทัศน์ คือการทดสอบการรับรู้คุณ ค่าการใช้งานใหม่ เพ่ือจัดล าดับความส าคัญหรือเปรียบเทียบ 
กับคู่แข่งในมุมมองของกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากกลุ่มเป้า หมายมิใช่ผู้ใช้กลุ่มเดิมแต่เป็นกลุ่มที่มีความ
ต้องการต่างออก ไปจึงอาจไม่มีประสบการณ์กับผลิตภัณฑ์นั้นโดยตรง ต้อง อาศัยการจินตนาการและ
อาจไม่สามารถให้ความคิดเห็นได้ อย่างแม่นย านัก เทคนิควิธีวิจัยทางการตลาดดั้งเดิมจึงไม่เป็น 
ประโยชน์ ทีมสามารถใช้ behavioral prototyping ทดสอบ พฤติกรรมและปฏิกิริยาที่กลุ่มเป้าหมายมี
ต่อผลิตภัณฑ์ใหม่ และใช้ semantic differential ประเมินทัศนคติของกลุ่มเป้าหมาย สื่อที่ เหมาะ
ส าหรับการใช้งานใหม่ ได้แก่ ค าอธิบาย แนวคิด แผนผังขั้นตอนการใช้งานใหม่ (service blueprint) 
การเล่าเรื่อง (abstract prospective scenario) และภาพ เคลื่อนไหว (video) แสดงประโยชน์ใช้สอย
ใหม ่           
   2.4) โครงการพัฒนาคุณค่าใหม่ มุ่งเน้นการทดสอบความ พึงพอใจในคุณค่า
หรือการรับรู้คุณค่าของผลิตภัณฑ์ ใหม่ เนื่องจากองค์กรอาจยังไม่สามารถระบุกลุ่มเป้าหมายและคู่ แข่ง
ได้แน่ชัด และกลุ่มเป้าหมายไม่มีความคุ้ยเคยหรือ ประสบการณ์กับผลิตภัณฑ์ใหม่ การประเมินจึงท าได้
ใน ลักษณะการคาดคะเน มากกว่าการหาข้อสรุปที่แม่นย า การทดสอบตลาดอย่างรวดเร็วเป็นประโยชน์
ส าหรับโครงการ ประเภทนี้ เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ได้ศึกษาและ สัมผัสผลิตภัณฑ์ ในขณะที่
ศึกษาปฏิกริยาของผู้ใช้ต่อคุณค่า ผลิตภัณฑ์ใหม่ องค์กรสามารถใช้ semantic differential ประเมิน
คุณค่าร่วมกับการใช้สื่อที่ช่วยให้เข้าใจคุณค่าใหม่ ได้แก่ ค าอธิบายแนวคิด การเล่าเรื่อง แสดงบริบทและ
คุณค่า การใช้งานใหม่ (abstract prospective scenario) ภาพเคลื่อนไหว (video) ภาพจ าลองเหตุ
ประสบการณ์การใช้ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าใหม่ หรือ การจ าลองเหตุการณ์ (simulation) เป็นต้น 

การทดสอบผลิตภัณฑ์เป็นของขั้นตอนส าคัญในการพัฒนาและการเติบโตของวงจร
ชีวิตผลิตภัณฑ์เมื่อทดสอบแนวคิดผลิตภัณฑ์ใหม่และเพ่ิมสินค้าคงคลังใหม่  ขั้นตอนที่เกิดขึ้นหลังจาก
กิจการสามารถคัดเลือกแนวคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ให้เลือกเพียงหนึ่งแนวคิดที่เหมาะสมที่สุด ส าหรับกิจการ
มาทดสอบ ว่าผู้บริโภคเป้าหมายให้การยอมรับ และมีทัศนคติต่อแนวคิดใหม่นี้อย่างไร  มีอะไรที่ควรต้อง
แก้ไขปรับปรุงเพ่ิมเติมก่อนท าการผลิตจริงอย่างไร หากผลการทดสอบแนวคิดใหม่เป็นลบ หรือไม่มี
โอกาสในตลาด กิจการก็สามารถล้มเลิกแนวคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ก่อน ที่จะลงทุนในกระบวนการผลิต
จริง ท าให้ความเสียหายที่เกิดขึ้นมีน้อยลง ดังภาพ 3.7 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 2.7 การทดสอบผลิตภัณฑ์ตามวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ 
ที่มา: A research agenda to reduce risk in new product development. Cooper (2003) 
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แนวคิดที่กิจการทั่วไปมักน ามาทดสอบผลิตภัณฑ์ใหม่ ทางด้านคุณลักษณะและคุณสมบัติใหม่
ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ใหม่ในสายตาของผู้บริโภค หรือปัญหาที่อาจเกิดจากการใช้บริโภค ลักษณะของ
ผู้บริโภคที่ควรใช้บริโภคผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงการทดสอบเรื่องราคาที่เหมาะสม ของผลิตภัณฑ์ใหม่ 
ธุรกิจที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงในปัจจุบัน สิ่งที่ผู้ประกอบธุรกิจต้องให้ความส าคัญรองลงมาจาก
กลุ่มลูกค้าคือ ผลิตภัณฑ์ในองค์กรซึ่งจะต้องมีการพัฒนาอยู่เสมอ ผลิตภัณฑ์ใหม่อาจเป็นผลิตภัณฑ์ที่
เป็นการเปลี่ยนรูปแบบไปจากเดิม หรือเป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในผลิตภัณฑ์เดิม หรือเป็น
การน าเสนอผลิตภัณฑ์เดิมในตลาดใหม่ การสังเคราะห์ความคิด โครงการทุกประเภท ต้องท าการ
ทดสอบและพัฒนาแนวคิดโดยเริ่มท าจากระดับที่ เป็นจุดเริ่มต้นแล้วค่อยๆ ไล่ลงมาทีละขั้นจนถึงการ
ทดสอบและพัฒนาแนวคิดรูปลักษณ์และสัมผัสใหม่ จึงจะเสร็จสมบูรณ์ 

 4. การประเมินต้นทุนการผลิต 

  การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตจะท าให้สามารถประมาณการต้นทุนการผลิตที่แม่นย า ซึ่งจะท า
ให้ผู้บริหารสามารถประมาณการผลประกอบการและก าไรของกิจการได้ส าหรับโรงงานหรือบริษัทที่
ท างานเกี่ยวกับการผลิตสินค้าต่าง ๆ การตั้งราคาขายให้ได้ก าไรและสามารถขายได้อย่างเหมาะสม ถือ
เป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างมาก หากตั้งราคามากไปหรือน้อยไปอาจส่งผลกระทบกับกระบวนการผลิตใน
ระยะยาวได้เลย ต้นทุนการผลิต (cost of production) เป็นค่าใช้จ่ายหรือรายจ่ายในปัจจัยการผลิตที่
ใช้ในกระบวนการผลิต เนื่องจากปัจจัยการผลิตแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ปัจจัยคงที่ กับปัจจัยผัน
แปร ดังนั้นต้นทุนการผลิตซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายหรือรายจ่ายในปัจจัยการผลิตจึงแบ่งตามประเภทของปัจจัย
การผลิต แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ        

  1) ต้นทุนคงท่ี (fixed cost) หมายถึง ค่าใช้จ่ายหรือรายจ่ายในการผลิตที่เกิดจากการ
ใช้ปัจจัยคงที่ หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งได้ว่าต้นทุนคงที่เป็นค่าใช้จ่ายหรือรายจ่ายที่ไม่ขึ้นอยู่กับ  ปริมาณ
ของ ผลผลิต กล่าวคือ ไม่ว่าจะผลิตปริมาณมาก ปริมาณน้อย หรือไม่ผลิตเลย ก็จะเสียค่าใช้จ่ายใน
จ านวนที่ คงที่ ตัวอย่างของต้นทุนคงที่ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการลงทุนซื้อที่ดิน ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
อาคารส านักงานโรงงาน ฯลฯ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ตายตัวไม่เปลี่ยนแปลงตามปริมาณการผลิต 

  2) ต้นทุนผันแปร (variable cost) หมายถึง ค่าใช้จ่ายหรือรายจ่ายในการผลิตที่เกิด
จากการใช้ปัจจัยผันแปร หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งได้ว่าต้นทุนผันแปรเป็นค่าใช้จ่ายหรือรายจ่ายที่ขึ้นอยู่
กับ ปริมาณของผลผลิต กล่าวคือ ถ้าผลิตปริมาณมากก็จะเสียต้นทุนมาก ถ้าผลิตปริมาณน้อยก็จะเสีย
ต้นทุน น้อย และจะไม่ต้องจ่ายเลยถ้าไม่มีการผลิต ตัวอย่าง ของต้นทุนผันแปร ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่เป็น
ค่าแรงงาน ค่าวัตถุดิบ ค่าขนส่ง ค่าน้ าประปาค่าไฟฟ้า เป็นต้น 

การค านวณต้นทุนการผลิต จึงเป็นปัจจัยส าคัญเพ่ือประกอบการตัดสินใจ ตั้งแต่การตั้ง
ราคาไปจนถึงการวางแผนงานระยะยาวของผู้ประกอบการ สิ่งที่ผู้ประกอบการหลายคนอาจมองข้ามไป
คือต้นทุนการผลิตต่อหน่วยไม่ใช่แค่ค่าวัตถุดิบ แต่ยังมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ แฝงอยู่อีกมากมาย นั่นเป็นสาเหตุ
ว่าท าไมบางบริษัทจึงพบกับปัญหาการขาดทุน ทั้ง ๆ ที่ผลิตสินค้าดี ๆ ออกมาสู่ตลาดมากมาย การ
พิจารณาราคาต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์หรือสินค้าต่าง ๆ จะใช้หลักการใหญ่ๆ คือ การใช้ต้นทุนการผลิต
ทั้งหมด (Total Manufacturing Cost) ในหนึ่งรอบการผลิตเสียก่อน แล้วท าการหารด้วยจ านวน
รายการที่ผลิต จึงจะได้ต้นทุนการผลิตต่อหนึ่งหน่วย หรือ Cost per unit ดังสูตร 
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การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตทั้งหมด กลายเป็นปัจจัยส าคัญที่เราต้องหาค าตอบให้ได้ ก่อน

ด าเนินการค านวณสมการใหญ่ด้านบน โดยมีปัจจัยส าคัญ 3 อย่าง ที่ต้องน ามาคิด คือ วัตถุดิบ แรงงาน 
และค่าโสหุ้ย โดยมีหลักการต่าง ๆ ดังนี้ 

1) การค านวณต้นทุนวัตถุดิบ ต้นทุนของวัตถุดิบ คือ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับวัตถุดิบ
ทั้งหมดที่ใช้ในการผลิต ไม่ใช่เพียงส่วนใดส่วนหนึ่งเท่านั้น เช่น เฟอร์นิเจอร์ไม้ชิ้นหนึ่ง ค่าวัตถุดิบจะไม่ใช่
แค่ไม้ แต่รวมไปถึงกาว สลัก น็อต สกรู เป็นต้น ทั้งหมดที่จ าเป็น เพ่ือใช้ประกอบเฟอร์นิเจอร์ชิ้นนี้เข้า
ด้วยกันจนถึงสี และต้นทุนในการตกแต่งผลงานด้วย   

2) ค านวณต้นทุนของแรงงาน ต้นทุนด้านแรงงานไม่ใช่แค่เงินเดือนหรือเงินจ้างงาน
รายวันส าหรับลูกจ้างเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเงินพิเศษอ่ืน ๆ ที่เราใช้เพ่ือจูงใจให้คนเหล่านั้นท างานอีกด้วย 

3) ค านวณค่าโสหุ้ย หรือค่าใช้จ่ายแฝง ที่ในบางครั้งอาจมากกว่าค่าใช้จ่ายหลัก 
ค่าใช้จ่ายประเภทนี้ มักแอบซ่อนอยู่ในกระบวนการที่เราละเลย หรือไม่ได้ให้ความส าคัญมากนักจึงต้อง
ให้ความส าคัญอย่างยิ่ง เมื่อท าการค านวณอย่างจริงจัง โดยมีสิ่งที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

แรงงานทางอ้อม สิ่งจูงใจพนักงาน ผลประโยชน์ โบนัส การสร้างสิ่งต่าง ๆ 
เพ่ือให้พนักงานสามารถพักผ่อนและท างานอย่างเต็มที่ รวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการจ้างคนภายนอก 
รวมถึงพนักงานนอกระบบการผลิตที่ท างานเกี่ยวข้องกับโรงงาน เช่น ภารโรงหรือผู้ตรวจสอบคุณภาพ
ด้วย 

วัตถุดิบทางอ้อม แน่นอนว่าวัตถุดิบคือค่าใช้จ่าย ทว่าในการท างานจริงก็ยังมี
ค่าผลิตแฝงเช่นกัน เช่น ค่าเชื้อเพลิงที่ใช้เป็นวัตถุดิบของอุตสาหกรรมบางประเภท 

สาธารณูปโภคต่าง ๆ ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเทอร์เน็ต ที่เป็นค่า
โสหุ้ยพื้นฐาน จ าเป็นต้องน ามาค านวณเป็นต้นทุนการผลิตด้วย 

การซ่อมแซมและดูแลรักษา ค่าใช้จ่ายในการดูแล บ ารุงรักษาอุปกรณ์หรือ
เครื่องจักรต่าง ๆ ในโรงงานช่วงที่มีการผลิตนั้นต้องน ามาคิดรวมในการค่าใช้จ่ายการผลิตด้วย 

ภาษีและประกันภัย เงินทุกบาทที่เสียไปกับการจ่ายภาษีและประกันภัย
โรงงานและเครื่องจักรก็ต้องถูกนับรวมเข้าไปเป็นต้นทุนของการผลิต 

ค่าเสื่อม ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้งานเครื่องมือและเครื่องจักรต่าง ๆ โดย
คิดเป็นระยะเวลาที่เครื่องจักรเหล่านั้นถูกใช้งาน 

ค่าเสียหายที่เกิดจากการลักขโมย ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหากของหายเองก้ต้อง
ถูกนับรวมไปเป็นต้นทุนการผลิตด้วยเช่นกัน  

ค่าใช้จ่ายในการผลิตนั้นมีมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ ท าให้การค านวณต้นทุนการผลิตที่แท้จริง 
เป็นสิ่งส าคัญในทุก ๆ การผลิต ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมใด ๆ ก็ตาม 
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ตัวอย่างค านวณการผลิตต่อหน่วย 
เมื่อผู้ประกอบการรับรู้ค่าใช้จ่ายในการผลิตทั้งหมดแล้ว ย่อมเป็นเรื่องง่ายที่จะค านวณด้วย

สมการที่ได้น าเสนอไว้ด้านบน คือ ต้นทุนการผลิตทั้งหมด/จ านวนรายการที่ผลิต 
 

 
 
 
 
 
 
 สามารถแบ่งต้นทุนการผลิตเรายังสามารถแบ่งต้นทุนการผลิตออกเป็นต้นทุนทางบัญชีกับ

ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ ซึ่งทั้ง 2 ประเภทมีความแตกต่างกัน ดังนี้ 

1) ต้นทุนทางบัญชี (business cost) หมายถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการ
ผลิตซึ่งคิดเฉพาะรายจ่ายที่เห็นชัดเจนมีการจ่ายเกิดขึ้นจริง ๆ (explicit cost) 

2) ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ (economic cost) หมายถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น
เนื่องจากการผลิต ทั้งรายจ่ายที่เห็นชัดเจนว่ามีการจ่ายจริงและรายจ่ายที่มองไม่เห็นชัดเจนหรือ 
ไม่ต้อง จ่ายจริง (implicit cost) 

ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จ่ายออกไปเป็นตัวเงิน เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าเช่า ดอกเบี้ย ค่าวัตถุดิบ ค่า
ขนส่ง และอ่ืน ๆ เป็นต้น รายจ่ายที่มองไม่เห็นชัดเจนว่ามีการจ่ายจริง เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้จ่ายออกไป
เป็นตัวเงิน แต่ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการจะต้องประเมินขึ้นมา และถือเป็นต้นทุนการผลิตส่วนหนึ่ง ได้แก่ 
ราคา หรือผลตอบแทนของปัจจัยการผลิตในส่วนที่ผู้ผลิตเป็นเจ้าของเอง เป็นต้น และได้น าปัจจัยนั้นมา
ใช้ร่วมในการผลิตด้วย เช่น นายมนูญเปิดร้านขายของช าที่บ้านของตนเองหรือใช้บ้านเป็นสถานที่ท างาน 
เป็นต้น ซ่ึงในกรณีนี้นายมนูญไม่ได้คิดค่าเช่าบ้านของตนเองที่น ามาใช้ในการประกอบกิจการดังกล่าว   
ซึ่งถ้านายมนูญน าบ้านไปให้ผู้อ่ืนเช่า เพ่ือด าเนินกิจการเขาจะต้องได้รับค่าเช่า ดังนั้นค่าเช่าบ้านส่วนที่
ควรจะได้แต่กลับไม่ได้ดังกล่าว ถือว่าเป็นต้นทุนค่าเสียโอกาสของนายมนูญ (opportunity cost) ซึ่ง
ต้นทุนดังกล่าวจะน ามารวมอยู่ในต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ นอกจากนี้ค่าจ้างของนายมนูญที่ควรจะได้รับ
หากนายมนูญไปรับจ้างท างานให้ผู้อื่น แต่กลับไม่ได้รับเพราะต้องมาด าเนินกิจการเอง เงินค่าจ้างส่วนนี้ก็
ต้องน ามารวมในต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ด้วยเช่นกัน ต้นทุนที่มองไม่เห็นเหล่านี้จะถูกนับรวมเข้าไปด้วย
ท าให้ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์สูงกว่าต้นทุนทางบัญชี ดังนั้น ก าไรในทางเศรษฐศาสตร์ จึงน้อยกว่าก าไร
ในทางบัญชีเสมอ 
 
5. เทคโนโลยีการผลิต 

เทคโนโลยีเพ่ือการผลิต คือ การน าความรู้ วิทยาการ และประสบการณ์ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้
เพ่ือช่วยในการผลิตสินค้าและบริการ รวมทั้งการคิดค้นหาวิธีการน าทรัพยากรมาใช้ในด้านใหม่ๆ เพื่อให้
ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเทคโนโลยีในการผลิตสินค้าและบริการ รวมทั้งการคิดค้นหา
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วิธีการน าทรัพยากรมาใช้ในด้านใหม่ๆ เพ่ือให้ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผู้ผลิตจึงจ าเป็นที่
จะใช้เทคโนโลยีให้ได้ประโยชน์สูงสุด ตลอดจนการผลิตสินค้าแต่ละชนิดมีการแข่งขันสูง ผู้ผลิต
จ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาช่วยในการผลิต เพ่ือให้มีคุณภาพและตรงตามต้องการของ
ผู้บริโภคให้มากท่ีสุด สาเหตุที่ต้องใช้เทคโนโลยีในการผลิตและบริการ มีดังนี้ 

            1. เพ่ิมผลผลิตให้มีมากขึ้น  ลดความสิ้น เปลืองจากการสูญ เสีย วัตถุดิบ ใน
กระบวนการผลิตลง 

            2. เพ่ือลดต้นทุนการผลิต เพราะการผลิตสินค้าจ านวนมากจะท าให้ลดต้นทุนการ
ผลิต ผู้ผลิตได้ก าไรมากข้ึน และอาจท าให้สินค้ามีราคาถูกลง 

            3.  เพ่ือให้ผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน  เป็นการเพ่ิมคุณค่าและคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ มีแบบให้เลือกหลากหลาย ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพข้ึน 

            4. เพ่ือลดแรงงานหรือก าลังคนท างานได้น้อยลง 

เทคโนโลยีนับเป็นเครื่องมือส าคัญที่ท าให้กระบวนการผลิตต่าง ๆ สามารถผลิตได้รวดเร็วและ
ง่ายมากยิ่งขึ้น พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ได้ให้ความหมายของค าว่าเทคโนโลยีไว้
ว่าเทคโนโลยี หมายถึง วิทยาการที่น าเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์  ในทางปฏิบัติ
อุตสาหกรรมการใช้เทคโนโลยีในการผลิตและบริการ  ได้แก่           

 1. การใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยช่วยในการผลิตสินค้า  ท าให้ผลิตสินค้าและบริการ
จ านวนมากขึ้น ในเวลารวดเร็ว มีปริมาณเพียงพอต่อการบริโภค และลดต้นทุนการผลิต เพราะ
เทคโนโลยีช่วยลดแรงงานหรือก าลังคนและลดเวลาการผลิต แต่ได้ปริมาณสินค้าและบริการมาก 
             2. การใช้เทคโนโลยีช่วยในการออกแบบสินค้า ช่วยให้มีการคิดค้นหรือประดิษฐ์
รูปแบบของสินค้า ท าให้ได้สินค้าและบริการที่มีรูปแบบใหม่ๆ หลากหลาย เพื่อให้ผู้บริโภคมีโอกาสเลือก
ซื้อได้ตามความต้องการและพึงพอใจมากท่ีสุด      
             3. การใช้เทคโนโลยีช่วยในการโฆษณาสินค้าและการให้บริการ เช่น การใช้
คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการขายสินค้าและสั่งซื้อสินค้าต่าง ๆ โดยผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การ
โฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ท าให้ผู้บริโภคสามารถศึกษารายละเอียดของสินค้าได้มากขึ้น
หรือสามารถสั่งซื้อสินค้าได้สะดวกรวดเร็ว 

            4. การใช้เทคโนโลยีช่วยในการจัดการ เพ่ือให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพ เป็น
ระบบ รวดเร็ว เช่น การน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในส านักงานเพ่ือจัดเก็บเอกสารหรือค้นหาข้อมูล เป็นต้น 

            5. การใช้เทคโนโลยีช่วยในการขนส่ง เพ่ือให้กระบวนการขนส่งวัตถุดิบในการผลิต
รวดเร็วขึน้ หรือขนส่งสินค้าและบริการไปถึงผู้บริโภคได้สะดวกรวดเร็วขึ้น 

 
การน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือเพ่ิมผลผลิตให้มีมากขึ้น ลดความสิ้นเปลืองจากการสูญเสีย วัตถุดิบ

ในกระบวนการผลิตลง เพ่ือลดต้นทุนการผลิต เพราะการผลิตสินค้าจ านวนมากจะท าให้ลดต้นทุนการ
ผลิต ผู้ผลิตได้ก าไรมากขึ้น และอาจท าให้สินค้ามีราคาถูกลง ประโยชน์จากการน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือ
การเพ่ิมผลผลิต มีดังนี้ 

            1. การน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือการผลิตสินค้าและบริการช่วยให้สินค้าและบริการมี
คุณภาพได้มาตรฐานตามแบบสากลกล่าวคือ มีการก าหนดระดับคุณภาพ  จัดท ามาตรฐานควบคุม
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กระบวนการผลิต ตั้งแต่การตรวจสอบคุณภาพ  การควบคุมคุณภาพ และการประกันคุณภาพการใช้
งานของสินค้า                     
  2. การน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือการผลิตสินค้าและบริการช่วยให้เกิดความปลอดภัยใน
กระบวนการท างาน  ท าให้พนักงานได้ผลงานที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพในการท างานที่สู ง           
  3. การน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือการผลิตสินค้าและบริการช่วยให้หน่วยธุรกิจหรือรัฐบาล
มีผลก าไรเพ่ิมขึ้นจากการประกอบการ ท าให้ภาคการผลิตเกิดความมั่นคง ทั้งในระดับจุลภาคและ      
มหภาค ถ้าหน่วยธุรกิจมีผลก าไรเพ่ิมขึ้น เกิดความมั่นคงส่งผลให้พนักงานมีรายได้ เพ่ิมขึ้น เกิดความ
มั่นคงในการท างาน  อัตราการว่างงานลดลง รัฐบาลมีรายได้จากการเก็บภาษีอากรเพ่ิมขึ้น 

 การผลิตและการให้บริการ ผู้ผลิตจะประสบผลส าเร็จในการท างานได้ ต้องค านึงถึงปัจจัยต่าง  
ดังนี้ คุณภาพของสินค้าและบริการ สินค้าและบริการที่ผลิตขึ้นต้องมีคุณภาพดี ไม่มีต าหนิ ราคาที่
เหมาะสม ควรจ าหน่ายสินค้าและบริการที่เหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า ไม่ขายแพงจนเกินไป 
คุณธรรม ผู้ผลิตและผู้ให้บริการควรมีความซื่อสัตย์ต่ออาชีพของตนและต่อผู้บริโภค ไม่น าสินค้ามีต าหนิ
หรือเน่าเสียมาขาย  ความต้องการและความพึงพอใจของผู้บริโภค  ผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการต้องค านึงถึง
ความต้องการของลูกค้าเป็นส าคัญ รู้จักผลิตสินค้าที่ตรงกับความต้องการเพ่ือสนองตอบความพึงพอใจ 
เทคโนโลยีการผลิต รู้จักน าวิทยาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพ่ือท าให้ต้นทุนการผลิตลดลง
สามารถผลิตสินค้า บริการได้ปริมาณสูงและมีคุณภาพดี ต้นทุนการผลิต ใช้ทรัพยากรการผลิตสิ้นเปลือง
น้อยที่สุด หรือค่าใช้จ่ายต่ าสุด ผลกระทบที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีการผลิตและบริการ มีดังนี ้

            1. เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การขยายตัวอย่างรวดเร็วของก าลังการผลิตเพ่ือ
สนองความต้องการของผู้บริโภค ท าให้เกิดกากหรือของเสียจากการผลิต พร้อม ๆ กับการลดลงของ
ทรัพยากรธรรมชาติ  ส่งผลต่อปริมาณน้ าฝนที่ตกในเขตต่าง ๆ  การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงออกมาเป็น
คาร์บอนไดออกไซด์ เกิดปัญหาภาวะเรือนกระจก กระทบต่อระบบนิเวศของมนุษย์ หรือปัญหาการ
ก าจัดกากสารนิวเคลียร์ ปัญหาการผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อยน้ าทิ้ง หรือมลพิษทางอากาศ
ของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ซึ่งละลายปนมากับฝนกลายเป็นฝนกรด ส่งผลเสียหายต่อกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของมนุษย์ 

          2. เกิดผลกระทบต่อดุลการค้า กล่าวคือ ในยุคของการแข่งขันเพ่ือแย่งชิงตลาด ผู้ผลิต
แต่ละรายต่างเร่งเพ่ิมผลผลิตโดยการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ ประเทศก าลังพัฒนาต้องพ่ึงพาเทคโนโลยี 
หรือเครื่องจักรกล เครื่องมือและอุปกรณ์การผลิตจากประเทศที่พัฒนาแล้ว ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการ
ขาดดุลการค้า 

          3. เกิดผลกระทบต่อการบริโภคนิยม กล่าวคือ การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิต 
ผู้บริโภคจะได้รับประโยชน์ในด้านสินค้าและบริการมีคุณภาพสูง ราคาถูก มีสินค้าให้เลือกมากขึ้น แต่ใน
ขณะเดียวกัน  จะเกิดผลกระทบต่อการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยของผู้บริโภค ที่ใช้สอยเกินพอดี เพ่ือให้ทันต่อ
รุ่นหรือแบบที่เปลี่ยนแปลงไป เกิดความไม่รู้จักพอของผู้บริโภค มีการบริโภคนิยมมากข้ึน    

การแข่งขันในการผลิตเป็นการท าให้ต้นทุนการผลิตสินค้าต่ า สามารถขายสินค้าได้ในราคาถูก 
เพ่ือแข่งขันซึ่งกันและกัน การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการแข่งขันของผู้ผลิต โดยการใช้เทคโนโลยีช่วยผลิต
สินค้าและบริการที่มีรูปแบบใหม่ ให้ประโยชน์กับผู้บริโภคมากขึ้น การใช้เครื่องมือและเครื่องจักรที่
ทันสมัย ช่วยในการผลิตสินค้าและการบริการเพ่ือให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพ การใช้เทคโนโลยี
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ช่วยในการโฆษณาสินค้าและบริการ การส่งเสริมการขายและการตลาด การใช้เทคโนโลยีช่วยในการ
ขนส่ง เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสินค้า และบริการอย่างสะดวกและรวดเร็ว 
  
บทสรุป 

 การสร้างแนวความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่  โดยแหล่งข้อมูลที่จะน ามาใช้ในการคิดค้น
ผลิตภัณฑ์ใหม่นั้น แบ่งออกเป็น 2 แหล่งด้วยกัน คือ 1) แหล่งภายในองค์กร ได้แก่พนักงานขาย ถือเป็น
บุคคลที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้บริโภค และทราบถึงความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุด  2) แหล่งภายนอก
องค์กร ลูกค้า ถือเป็นแหล่งข้อมูลที่มีความส าคัญมาก เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจะเสนอขายนั้น 
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก สมาชิกในช่องทางการจัดจ าหน่าย 
เป็นอีกแหล่งข้อมูลหนึ่งที่ทราบถึงความต้องการของลูกค้า ปัจจุบันจะเห็นสินค้าและบริการมีรูปแบบ
ต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมายผู้ประกอบการส่วนใหญ่น าเทคโนโลยี เข้ามาช่วยในการผลิตสินค้าและบริการ 
เพ่ือให้ได้สินค้าที่มีปริมาณสูง มีคุณภาพดี มีรูปแบบต่าง ๆ ลดแรงงานคน เพ่ิมผลผลิตได้เร็วขึ้น ส่งผลให้
ต้นทุนการผลิตลดลง มีก าไรมากข้ึน การใช้เทคโนโลยีในการผลิต เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ในการควบคุม
การผลิตการใช้เครื่องจักรแทนแรงงานคน การน าวิทยาการใหม่ ๆ มาช่วยในการเพ่ิมผลผลิตทาง
การเกษตร เป็นต้น การใช้เทคโนโลยีในการบริหาร หรือการใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บข้อมูลลูกค้า 
การใช้โทรศัพท์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสาร เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการการผลิต
และการน าเทคโนโลยีมีใช้ให้เกิดประโยชน์แก่องค์กร  

ค าถามท้ายบท 

 1. จงอธิบายวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์แต่ละช่วงอย่างละเอียด 
 2. อธิบายแนวคิดของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมยกตัวอย่าง 
 3. จงอธิบายวงจรของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในแต่ละขั้นตอนอย่างละเอียด 
 4. อธิบายความส าคัญของการประเมินต้นทุนในการบริหารการผลิต 
 5. การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตมีประโยชน์ต่อองค์กรการผลิตอย่างไร 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 3 
การพยากรณเ์พื่อการผลิต 

 
เวลาเรียน 6 คาบ 
 

หัวข้อเนื้อหา 
 1. ความหมายและความส าคัญของการพยากรณ์ 
 2. ประเภทของการพยากรณ์  
 3. เทคนิคการพยากรณ์เพ่ือการผลิต 
 4. การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือพยากรณ์การผลิต 
  

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 เมื่อนักศึกษาเรียนจบบทนี้แล้ว ควรมีพฤติกรรมดังนี้ 
 1. สามารถอธิบายความส าคัญและความจ าเป็นของการพยากรณ์ท่ีมีต่อการผลิต 
 2. เข้าใจความส าคัญและอธิบายถึงประเภทของการพยากรณ์ 
 3. อธิบายถึงวิธีการ ขั้นตอนการพยากรณ์แต่ละประเภท 
 4. น าเสนอแนวคิดการผลิตและการจัดการด าเนินงานต่อองค์กรธุรกิจ 
 5. สรุปความรู้ของการพยากรณ์เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับองค์กร 
   

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1. ศึกษาเอกสารค าสอน บทที่ 3 การพยากรณ์เพ่ือการผลิต  

2. การบรรยาย ประกอบเอกสารค าสอน และPower point เนื้อหา บทที่ 3 
 3. ปฏิบัติภารกิจตามท่ีได้มอบหมายกลุ่มนักศึกษาเพ่ือน าเตรียมน าเสนอใบงาน 
 4. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าคัญและความจ าเป็นของการพยากรณ์ 
 5. ให้นักศึกษาซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการพยากรณ์องค์กรตามภารกิจในใบงาน 

 

สื่อการเรียนการสอน 
 1. เอกสารค าสอน การจัดการการด าเนินงาน 
 2. เอกสารต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในเอกสารอ้างอิง จากสื่อออนไลน์และสื่ออ่ืน ๆ 
 3. อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Data Storage Device) และPower point 
 4. วีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้องกระบวนการพยากรณใ์นองค์กร  
 5. ใบงาน “กิจกรรมการจัดการด าเนินงานในองค์กร” 

 

การวัดผลและการประเมินผล 
 1. ประเมินผลจากกิจกรรมและแนวตอบจากค าถามท้ายบท 
  2. สังเกตความสนใจ และการมีส่วนร่วมในชั้น 
 3. ประเมินผลจากการตอบค าถาม และการอภิปรายจากบทเรียนในชั้น 
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บทที่ 3 
การพยากรณเ์พื่อการผลิต 

 

การควบคุมปริมาณสินค้าคงคลัง การคาดการณ์ความต้องการลูกค้าล่วงหน้า ผู้บริหารควรต้อง
ทราบตัวเลขความต้องการสินค้าของลูกค้า โดยมองจากภาพรวมทั้งหมดแล้วมาแยกย่อยลงในรายตั ว
สินค้า การพยากรณ์ที่ดีและแม่นย า จะท าให้องค์กรมีความสามารถในการแข่งขัน เราไม่สามารถ
พยากรณ์ความต้องการได้ถูกต้องทั้งหมด เพราะลูกค้าและตลาดมีความเปลี่ยนแปลงผันผวนตลอดเวลา 
การพยากรณ์ยังช่วยให้สามารถก าหนดการใช้ทรัพยากรในโรงงาน ณ ปัจจุบันด้วย ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบ 
เครื่องจักร แรงงาน และที่ส าคัญที่สุด เงินสดหมุนเวียน การคาดการณ์ไว้ก่อนจะท าให้เตรียมความ
พร้อม และปัญหาการการพยากรณ์ที่คลาดเคลื่อน ส่งผลให้เกิดปัญหาการใช้ค่าพยากรณ์  ในการ
วางแผน การผลิตมากเกินความจ าเป็นท าให้การจัดเตรียมวัตถุดิบ สินค้าค้างเกิดความคาดเคลื่อนเป็น
จ านวนมาก การพยากรณจ์ึงเป็นกิจกรรมที่ส าคัญ ต่อการผลิตและการจัดการด าเนินงานขององค์กร 
 

1. ความหมายและความส าคัญของการพยากรณ์ 

         การพยากรณ์ (Forecasting)  คือ การคาดการณ์ถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาใน
อนาคต และน าค่าพยากรณ์ที่ได้นั้นมาใช้ประโยชน์ เพ่ือการตัดสินใจใด ๆ โดยทั่วไปแล้วพยากรณ์จะถูก
จัดแบ่งตามหน้าที่หลักๆที่เก่ียวข้อง  ดังนี้           
  ด้านการเงินและการบัญชี (Finance) อุปสงค์ที่ประมาณการจะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานใน
การจัดท างบประมาณการขาย ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นในการท างบประมาณการเงิน เพ่ือจัดสรรทรัพยากร
ให้ทุกส่วนขององค์การอย่างท่ัวถึงและเหมาะสม      
  ด้านการตลาด (Marketing) อุปสงค์ที่ประมาณการไว้จะถูกใช้ก าหนดโควตาการขาย
ของพนักงาน หรือถูกน าไปสร้างเป็นยอดขายเป้าหมายของแต่ละผลิตภัณฑ์  เพ่ือใช้ในการควบคุม
กิจกรรมของฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด       
  ด้านการผลิต (Operation) อปสงค์ที่ประมาณการไว้ถูกน ามาใช้เป็นข้อมูลในการ
ด าเนินการต่าง ๆ ในฝ่ายการผลิต        
  ด้านการบริหารสิ้นค้าคงคลังและการจัดซื้อ เพ่ือมีวัตถุดิบพอเพียงในการผลิต และมี
สิ น ค้ าส า เร็ จ รู ป พ อ เพี ย งต่ อ ก ารข าย  ภ าย ใต้ ต้ น ทุ น สิ้ น ค้ าค งค ลั ง ใน ระดั บ ที่ เห ม าะส ม 
               ด้านการบริหารแรงงาน โดยการจัดก าลังคนให้สอดคล้องกับปริมาณงานการผลิตที่
พยากรณ์ไว้แต่ละช่วงเวลา                   
  ด้านการก าหนดก าลังการผลิต เพ่ือจัดให้มีขนาดของโรงงานที่เหมาะสม มีเครื่องจักร 
อุปกรณ์หรือสถานีการผลิตที่เพียงพอต่อการผลิตในการปริมาณที่พยากรณ์ไว้การวางแผนการผลิตรวม 
เพ่ือจัดสรรแรงงานและก าลังการผลิตให้สอดคล้องกับการจัดซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนที่ต้องใช้ในการผลิต
แต่ละช่วงเวลา                      
  ด้านการเลือกท าเลที่ตั้ง ส าหรับการผลิต คลังเก็บสินค้า หรือศูนย์กระจายสิ้นค้าในแต่
ละแหล่งลูกค้าหรือแหล่งการขายที่มีอุปสงค์มากพอ 
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               ด้านการวางแผนผัง กระบวนการการผลิตและการจัดตารางการผลิต  เพ่ือจัด
กระบวนการผลิตให้เหมาะสมกับปริมาณสิ้นค้าท่ีต้องผลิต และก าหนดเวลาการผลิตให้สอดคล้องกับช่วง
ของอุปสงค ์ 

ความส าคัญของการพยากรณ์เกี่ยวข้องกับขั้นตอน มีดังนี้ 

1) ก าหนดวัตถุประสงค์ (Objectives) ของการพยากรณ์ เช่น พยากรณ์ปริมาณความต้องการ
สินค้าที่เพ่ิมข้ึน การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคขั้นสุดท้าย ทั้งนี้เพ่ือท า
การผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน และปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของตลาด  
 2) สร้างตัวแบบ (Model) ส าหรับการพยากรณ์ โดยปกติในทางปฏิบัติจะใช้ computer 
software           
 3) ทดลองตัวแบบท่ีสร้างข้ึน เพ่ือทดสอบความถูกต้องของวิธีการพยากรณ์ สมการที่ใช้ โดยใช้
ข้อมูลในอดีต (เช่นยอดขาย จ านวนหน่วยผลิตส าหรับแต่ละช่วงเวลา) ทั้งนี้เพ่ือตรวจสอบค่าที่ได้จาก
การพยากรณ์กับค่าที่เกิดขึ้นจริงว่าแตกต่างกันอย่างไร ส่วนใหญ่ใช้ข้อมูลของปีที่ด าเนินการ แล้วท าการ
ปรับแต่งตัวเลข หรือวิธีการให้สอดคล้องกับความเป็นจริง      
 4) น าตัวแบบไปใช้ส าหรับการพยากรณ์ โดยน าข้อมูลในอดีต เช่นข้อมูลการตลาด ข้อมูลการ
ผลิต ตลอดจนข้อมูลของทั้งอุตสาหกรรมมาเปรียบเทียบกันกับการวิจัยตลาด    
 5) ประเมินผลและแก้ไขระบบ โดยท าการประเมินหัวข้อต่อไปนี้  

 วิธีการถูกต้องหรือไม่       
 ผลของการพยากรณ์สอดคล้องกับความเป็นจริงหรือไม่   
 วิธีการและผลสามารถแก้ไข หรือสามารถให้มีข้อผิดพลาดน้อยที่สุดได้

อย่างไร      
 สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือไม ่ 

 องค์ประกอบของการพยากรณ์ที่ดี (Elements of a Good Forecast) 

       วิธีการที่จะพยากรณ์ได้ผลที่แม่นย า ถูกต้องใกล้เคียงกับความเป็นจริง มีดังต่อไปนี้ 
          1) ระบุวัตถุประสงค์ในการน าผลการพยากรณ์ไปใช้ และช่วงเวลาที่การพยากรณ์จะ
คลอบคลุมถึง เพ่ือจะเลือกใช้วิธีการในการพยากรณ์ได้ถูกต้องเหมาะสม         
  2)  รวบรวมข้อมูลอย่างมีระบบ ถูกต้องตามความเป็นจริง เพราะคุณภาพของข้อมูลมี
ผลอย่างยิ่งต่อการพยากรณ์               
  3) เมื่อมีสิ้นค้าหลายชนิดในองค์การ ควรจ าแนกประเภทของสิ้นค้าที่มีลักษณะของ 
อุปสงค์คล้ายกันไว้เป็นกลุ่มเดียวกัน พยากรณ์ส าหรับกลุ่ม แล้วจึงแยกกันพยากรณ์ส าหรับแต่ละสิ้นค้า
ในกลุ่มอีกครั้ง โดยเลือกวิธีการพยากรณ์ท่ีเหมาะสมกับแต่ละกลุ่มและแต่ละสิ้นค้า            
  4) ควรก าหนดข้อจ ากัดและสมมติฐานที่ตั้งไว้ในการพยากรณ์นั้นเพ่ือผู้น าผลการ
พยากรณ์ไปใช้จะทราบถึงเง่ือนไขข้อจ ากัดท่ีมีผลต่อค่าพยากรณ์      
  5)  หมั่นตรวจสอบความถูกต้องแม่นย าของค่าพยากรณ์ได้กับค่าจริงที่เกิดขึ้นเป็น
ระยะ เพ่ือปรับวิธีการ ค่าคงที่หรือสมการที่ใช้ในการค านวณให้เหมาะสมเม่ือเวลาเปลี่ยนไป 
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ขัน้ตอนการพยากรณ์ มีดังนี้ 

 1. ก าหนดลักษณะการพยากรณ์ วัตถุประสงค์ของการพยากรณ์ เช่น การพยากรณ์ยอดขาย  
ปริมาณขาย (หรือจ านวนหน่วยสินค้าที่จะขาย)       
 2. เลือกตัวสินค้า หรือบริการ (Items) ที่จะท าการพยากรณ ์    
 3. ก าหนดระยะเวลาที่จะท าการพยากรณ์ เช่น แต่ละไตรมาสของปี โดยก าหนดเป็นช่วง
ระยะเวลา เช่น ระยะสั้น ปานกลาง หรือระยะยาว       
 4. เลือกตัวแบบที่จะใช้ส าหรับการพยากรณ์ อาจจะใช้มากกว่า ๅ ตัวแบบก็ได้   
 5. รวบรวมข้อมูล ตัวเลข ที่จ าเป็นส าหรับการพยากรณ์     
 6. เตรียมการแทนค่าในตัวแบบที่จะใช้พยากรณ์      
 7. ด าเนินการพยากรณ์ และได้ผลลัพธ์       
 8. น าผลพยากรณ์ไปใช้วางแผน  

 การพยากรณ์ความต้องการทางการตลาด ท าให้ผู้ผลิตสามารถวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับ
ความต้องการนั้นในแต่ละช่วงเวลา อีกทั้งจะช่วยให้วางแผนการจัดซื้อวัตถุดิบต่าง  ๆ วางแผนก าลังคน 
และ วางแผนปริมาณสินค้าคงคลัง และ วางแผนการซ่อมบ ารุงรักษาได้อีกด้วย การพยากรณ์เป็นการ
คาดคะเนสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ยอดขายสินค้าในปีหน้า วัตถุดิบเพ่ือใช้ในการผลิต จ านวนลูกค้า
ที่เข้ามาใช้บริการ เป็นต้น ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญส าหรับการตัดสินใจ เพ่ือการวางแผนเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า เป็นกระบวนการที่มีความไม่แน่นอน ไม่สามารถยืนยันได้ว่าเหตุการณ์จะ
เกิดข้ึน  
 
2. ประเภทของการพยากรณ์  

การวางแผนเชิงกลยุทธ์ี ในการที่จะท าให้ธุรกิจบรรลุเป้าหมาย และประสบความส าเร็จ         
มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ในการพยากรณ์อุปสงค์ีในตลาดและผลิตภัณฑ์นอนาคตที่แม่นย า ต้องมองการ 
พยากรณ์ทั้งระบบในการบริหารการผลิตมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องใช้ตัวเลขและข้อมูลเชิง 
ปริมาณในการวางแผนและตัดสินใจด าเนินการตามหน้าที่ต่าง ๆ ทั้งระยะสั้นและระยะยาวข้อมลเชิง 
ปริมาณอันหนึ่งซึ่งมีความส าคัญอย่างยิ่งคือ อุปสงค์ของผลิตภัณฑ์เพราะอุปสงค์ของลูกค้าเป็น 
ตัวก าหนดเชิงปริมาณของกิจกรรม การบริหารการผลิตหลายประการ ท าให้สามารถจัดสรรทรัพยากร 
ที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เหมาะสมกับปริมาณการผลิตที่ลูกค้าต้องการ  การรู้อนาคตจะมีผลในการวางแผน
กิจกรรมการบริหารการผลิต ในระยะสั้นและระยะยาวได้ถูกต้อง การพยากรณ์ขึ้นอยู่กับกรอบเวลา 
พฤติกรรมอปุสงค์และสาเหตที่เกิดขึ้นของแต่ละพฤติกรรม     
  การพยากรณ์โดยแบ่งออกเป็น 4 ช่วงเวลา ดังต่อไปนี้ 
  1) การพยากรณ์ 1 หน่วยเวลาล่วงหน้า (Immediate term forecasting) เป็นการ
พยากรณ์ที่มีช่วงเวลาน้อยกว่า 1 เดือน โดยทั่วไปจะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมด้านปฏิบัติงานที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้บริหารระดับกลางและระดับต่ า เป้าหมายของการพยากรณ์จะมุ่งเพ่ือการปรับปรุง
วิธีการท างานให้ดีขึ้นมากกว่าการเปลี่ยนแปลงวิธีการ 
           2) การพยากรณ์ระยะสั้น (Short term forecasting) เป็นการพยากรณ์ในช่วงเวลาที่
ต่ ากว่า 3 เดือน ใช้พยากรณ์แต่ละสินค้าแยกเฉพาะ เพ่ือใช้ในการบริหารสินค้าคงคลัง การจัดตารางการ
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ผลิตสายการประกอบหรือการใช้แรงงาน ในช่วงเวลาแต่ละสัปดาห์ แต่ละเดือน หรือแต่ละไตรมาส หรือ
อีกนับหนึ่งคือการพยากรณ์ระยะสั้นใช้ในการวางแผนระยะสั้น 
         3) การพยากรณ์ระยะปานกลาง (Medium term forecasting) เป็นการพยากรณ์ใน
ช่วงเวลาที่มากกว่า 3 เดือนจนถึง 2 ปี ใช้พยากรณ์ทั้งกลุ่มของสิ้นค้าหรือยอดขายรวมขององค์การ เพ่ือ
ใช้ในการวางแผนด้านบุคลากร การวางแผนการผลิต การจัดตารางการผลิตรวม  การจัดซื้อและการ
กระจายสิ้นค้า ระยะเวลาที่นิยมพยากรณ์คือ 1 ปี เพราะเป็นหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชีพอดี  การ
พยากรณ์ระยะปานกลางใช้ในการวางแผนระยะปานกลาง      
  4) การพยากรณ์ระยะยาว (Long term forecasting) เป็นการพยากรณ์ในช่วงเวลา  
2 ปีขึ้นไป ใช้พยากรณ์ยอดขายรวมขององค์การ เพ่ือใช้ในการเลือกท าเลที่ตั้งของโรงงานและสิ่งอ านวย
ความสะดวก การวางแผนก าลังการผลิตและการจัดการกระบวนการผลิตในระยะยาว  การพยากรณ์
ระยะยาวใช้ในการวางแผนระยะยาว  
       
 การพยากรณ์มีเทคนิคแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้  

 การพยากรณ์แบบไร้หลักการ (Informal forecasting technique) ใช้การคาดเดาใน
การพยากรณ์ 

 การพยากรณ์แบบมีหลักการ (Formal forecasting technique) 
             การพยากรณ์เชิงคุณภาพ (Qualitative forecasting) 
   การพยากรณ์เชิงปริมาณ (Quantitative forecasting) 

ประเภทของการพยากรณ์ 
 การพยากรณ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  

1. การพยากรณ์เชิงปริมาณ (Quantitative forecasting) 
เป็นการพยากรณ์โดยอาศัยข้อมูลหรือตัวเลขจากอดีต (เช่น ยอดขาย ก าลังการผลิต)  มาสร้างตัวแบบ 
เทคนิคที่ใช้ในการพยากรณ์ ได้แก่วิธีการ Least Square วิธีการ (Moving Average) วิธีการปรับเรียบ
แบบ Exponential Smoothing เป็นต้น  

2. การพยากรณ์เชิงคุณภาพ (Qualitative forecast) 
เป็นการพยากรณ์ที่ไม่ใช้ข้อมูลย้อนหลัง จะพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ 

เช่น ลางสังหรณ์ ประสบการณ์ ความช านาญ ตลอดจนระบบต่าง ๆ ที่มีคุณค่าเพ่ือน าไปสู่การพยากรณ์  
เราจะพิจารณาเลือกใช้วิธีการพยากรณ์แบบใด โดยปกติเราจะใช้ทั้ง 2 วิธีส าหรับการพยากรณ์จะได้ผลดี
มากกว่า เพราะใช้ทั้งข้อมูลและแนวทางที่ไม่ซ้ าซ้อนกัน 

 การเลือกเทคนิคการพยากรณ์ 

          ก่อนที่จะท าการตัดสินใจเลือกวิธีการพยากรณ์ใด ๆ ควรจะพิจารณาถึงลักษณะของสถานที่ 
ก าลังตัดสินใจว่ามีความสอดคล้องกับลักษณะของวิธีการพยากรณ์ต่าง ๆ ที่ต้องการจะเลือกใช้ส าหรับ
การพยากรณ์โดยทั่วไป มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังต่อไปนี้    
  1) วิธีการใช้วิจารณญาณ (Judgment method) เป็นวิธีการที่ใช้เมื่อไม่มีข้อมูลใน
อดีตเพียงพอที่จะใช้พยากรณ์ เช่น ต้องการพยากรณ์ยอดขายของสิ้นค้าใหม่ หรือการประมาณการของ
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พนักงานขาย (Sale force estimates) เป็นต้น ใช้การประมาณการของพนักงานขาย ซึ่งเป็นผู้ที่ได้
สัมผัสกับสภาพของตลาดมากที่สุด ใกล้ชิดกับลูกค้ามากที่สุด พนักงานขายจะพยากรณ์โดยรวบรวม
ยอดขายแต่ละเขตพ้ืนที่ซึ่งตนรับผิดชอบเท่านั้น แล้วส่งมายังส านักงานใหญ่ แต่วิธีนี้ก็มีข้อผิดพลาดได้
เนื่องจากพนักงานขายบางคนเป็นผู้มองโลกแง่ดีเกินไป หรือพนักงานขายมักจะรู้ดีว่ายอดขายของการ
พยากรณ์จะถูกใช้ในการก าหนดโควตาการขายจึงประมารการไว้ต่ าเพ่ือเอายอดขายเกินเป้าได้  
           2) ความคิดเห็นของผู้บริหาร (Executive opinion) ใช้พยากรณ์ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ยัง
ไม่ออกสู่ท้องตลาดมาก่อน จึงใช้ความคิดเห็นของผู้บริหารที่มีประสบการณ์คนหนึ่งหรือหลายคนมาช่วย
พยากรณ์และก าหนดกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม  การน าผลิตภัณฑ์สู่ตลาดต่างประเทศ 
ข้อจ ากัดของวิธีนี้ คือ มักใช้เวลาของกลุ่มผู้บริหารในการประชุมสรุปการพยากรณ์มากจึงเป็นวิธีที่มี
ค่าใช้จ่ายสูงและไม่ควรใช้ผู้บริหารฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพยากรณ์ตามล าพังโดยไม่ได้สรุปร่วมกับผู้บริหารฝ่าย
อ่ืน เพราะผลของการพยากรณ์กระทบทุกฝ่ายขององค์การ     
  3) การวิจัยตลาด (Market research) เป็นวิธีที่ต้องกระท าอย่างมีระบบโดยสร้าง
สมมติฐานแล้วเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ ใช้ผลิตภัณฑ์ เพ่ือท าการพยากรณ์  การวิจัยตลาดต้อง
ประกอบด้วยการออกแบบสอบถาม ก าหนดวิธีการเก็บข้อมูล  สุ่มตัวอย่างมาสัมภาษณ์ รวบรวมข้อมูล
มาประมวลผลและเคราะห์ตามล าดับ วิธีนี้ใช้กับการพยากรณ์ในระยะสั้น ระยะปานกลางและระยะยาว
ได้ แต่เป็นวิธีที่เสียค่าใช้จ่ายสูงและต้องพิถีพิถันในการปฏิบัติหลายขั้นตอน   
  4) วิธีเดลฟาย (Delphi method ) เป็นวิธีที่ประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มี
ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นั้น วิธีนี้จะใช้ได้ดีเมื่อมีมีข้อมูลใดจะใช้พยากรณ์ได้และผู้บริหารขององค์การไม่
มีประสบการณ์ในผลิตภัณฑ์นั้นเพียงพอ วิธีนี้จะเริ่มจากการส่งค าถามเวียนไปยังผู้เชี่ยวชาญหลายคนให้
ตอบกลับมาแล้วท าเป็นรายงานส่งให้ผู้เชี่ยวชาญทุกคนได้อ่านข้อคิดเห็นของทุกคน  เพ่ือให้ทุกคน
ปรับปรุงแนวความคิดใหม่ แล้วส่งกลับมาอีกท าซ้ า ๆ หลายรอบจนได้ข้อสรุปยุติจากทุกคน ข้อเสียของ
วิธีนี้คือเสียเวลานานมาก (อาจเป็นปี) ผู้เชี่ยวชาญบางคนอาจยึดมั่นในความคิดของตนจนไม่สรุปกับ
ข้อคิดเห็นของคนอ่ืน ค าถามหรือแบบสอบถามที่มีดีท าให้สรุปยาก จึงใช้วิธีนี้กับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่
สามารถใช้วิธีอ่ืนได้         
  5) วิธีการพยากรณ์ สาเหตุ  (Causal method) เป็ นวิ ธีการที่ ใช้ เมื่ อข้อมูลมี
ความสัมพันธ์ของตัวแปรหนึ่งกับยอดขาย ซึ่งตัวแปรนั้นจะเป็นปัจจัยภายในองค์การ เช่น ต้นทุนขาย 
หรือปัจจัยภายนอกองค์การ เช่น ค่าโฆษณาของคู่แข่งก็ได้ ความสัมพันธ์ดังกล่าวจะมีลักษณะเป็น
สมการเส้นตรง (Linear regression) โดยมีตัวแปรหนึ่งเป็นตัวแปรตาม (Dependent variable) กับอีก
ตัวแปรหนึ่งเป็นตัวแปรอิสระ (Independent variable) สัมพันธ์กันในลักษณะที่เมื่อตัวแปรอิสระ
เปลี่ยนแปลงแล้ว จะส่งผลให้ตัวแปรตามเปลี่ยนด้วย   

3. เทคนิคการพยากรณ์เพื่อการผลิต 

แนวคิดและการทดสอบเทคนิคการพยากรณ์ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาเทคนิคการพยากรณ์
และหาค่าการพยากรณ์ของแต่ล่ะวิธี และน าไปเป็นแนวทางในการเลือกใช้สามารถ จัดสรรทรัพยากรที่
จ าเป็นในการพยากรณ์ รวมทั้งกาหนดระดับความแม่นย าของการพยากรณ์ที่ต้องการ การก าหนด
ระยะเวลาในการพยากรณ์ ยิ่งการพยากรณ์ในช่วงเวลานานขึ้ นมากเท่าไร ความแม่นย าของการ
พยากรณ์จะลดลงเท่านั้น  การเลือกวิธีการพยากรณ์ที่เหมาะสม เช่น การเลือกระหว่างการพยากรณ์เชิง
ปริมาณ กับการพยากรณ์เชิงคุณภาพ เป็นต้น รวมทั้งเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล การรวบรวมและ
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วิเคราะห์ข้อมูลท าการพยากรณ์  และการติดตามผลการพยากรณ์ ค านวณค่าความแม่นย า เพ่ือ
ตรวจสอบว่าวิธีการพยากรณ์ สามารถใช้ได้ผลดีและตรงกบระดับความแม่นย าที่ต้องการ หากพบว่าผล
จากการพยากรณ์มีความผิดพลาดมากขึ้น ก็จ าเป็นต้องวิเคราะห์ข้อมูลหาวิธีการพยากรณ์ใหม่ที่มีความ
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น การพยากรณ์เป็นเรื่องการคาดคะเนของอนาคต ดังนั้น ต้องเข้าใจก่อนว่าการ
พยากรณ์กับ ความจริงนั้น อาจจะเหมือนหรือไม่เหมือนกันก็ได้ แต่การพยากรณ์ที่ดีควรจะต้องให้
ใกล้เคียงกับความเป็นจริงให้มากที่สุด เทคนิคการพยากรณ์แบบไม่ต้องอาศัยหลักการ (Informal 
Forecasting techniques)  วิธีการ พยากรณ์แบบนี้ ใช้ประสบการณ์และดุลยพินิจของผู้ท าการ
พยากรณ์ ผู้พยากรณ์จะเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ อยู่แล้วจึงสามารถคาดคะเนสิ่งต่าง 
ๆ ได้เทคนิคการพยากรณ์แบบมีหลักเกณฑ์ (Formal forecasting techniques) การพยากรณ์วิธีนี้ 
ต้องอาศัยข้อมูลมาสนับสนุน และใช้ความรู้ทางสถิติ  คณิตศาสตร์ เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ดังนั้น ผู้จะพยากรณ์เป็นใครก็ได้ที่เข้าใจวิธีการ ขั้นตอนในการน าข้อมูลมาและวิเคราะห์ เทคนิคการ
พยากรณ์แบบมีหลักเกณฑ์นี้ยังแบ่งได้อีก 2 วิธี คือ 

1. วิธีการพยากรณ์เชิงคุณภาพ     

การพยากรณ์เชิงคุณภาพ (Qualitative methods) เป็นการพยากรณ์ที่ใช้ผู้ที่มีประสบการณ์
ความรู้ ความสามารถ เป็นผู้พยากรณ์ โดยไม่ใช้ตัวแบบทางคณิตศาสตร์ จึงตรวจสอบความแม่นย าของ
การพยากรณ์ได้ยากกว่าการพยากรณ์เชิงปริมาณ การพยากรณ์เชิงคุณภาพประกอบด้วย       

       1) การคาดคะเน หรือประมาณการ (Judgement) วิธีนี้มักใช้กับธุรกิจขนาดเล็กที่มี
เจ้าของคนเดียว หรือหน่วยงานขนาดเล็กที่หัวหน้ามีอ านาจเต็ม เจ้าของหรือหัวหน้างานจะคาดการณ์
ยอดขาย หรือ สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยอาศัยประสบการณ์ที่ท างานในด้านนั้น ๆ มาเป็นระยะ
เวลานานพอ                                                                                                                                     

       2) การระดมความคิด (Jury of executive operation) วิธีนี้เป็นการระดมความคิด 
หรือประชุมกลุ่มผู้บริหารของบริษัท เช่น ประชุมคณะกรรมการบริหาร เพ่ือให้ทุกคนออกความคิดเห็น
เกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดในอนาคต เช่น ยอดขายปีหน้า จะเป็นเท่าใด ควรพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่หรือไม่  และ
ผลสรุปจะได้เสียงส่วนใหญ่ของการประชุม แต่วิธีนี้จะมีข้อเสียตรงที่อาจเกิดความเอนเอียง หรือ เกรงใจ 
ท าให้ไม่กล้าออกความคิดเห็น ถ้าความคิดเห็นไม่ตรงกับคนอ่ืน ๆ หรือไม่ตรงกับความคิดเห็นของผู้มี
อ านาจมากกว่าหรือผู้ถือหุ้นใหญ่ และมักจะเห็นด้วยกับความคิดเห็นของผู้มีอ านาจหรือผู้ถือหุ้นใหญ่        

                3) การพยากรณ์ยอดขาย (Sale force composite forecasts) เป็นการพยากรณ์โดย
ให้แต่ละฝ่าย เช่น  ให้หัวหน้าฝ่ายขายตามภาคต่าง ๆ ประมาณยอดขาย แล้วน ามารวมกันทุกภาค
กลายเป็นค่าพยากรณ์ยอดขายรวมของบริษัท หรือให้ตัวแทนขายแต่ละคนประมาณยอดขายของตนเอง
แล้วน ามารวมกันเป็นยอดขายรวมของบริษัท  การพยากรณ์ยอดขายโดยวิธีนี้ค่อนข้างจะแม่นย า 
เนื่องจากตัวแทนขายแต่ละคน/หน่วยจะใกล้ชิดกับลูกค้า/ตลาดมาก ท าให้คาดคะเนได้ถูกต้อง 

                 4) พยากรณ์โดยการส ารวจตลาด  (Survey of expectations and anticipations) 
เป็นการพยากรณ์ยอดขายโดยท าการส ารวจลูกค้าหรือผู้ที่คาดว่าจะเป็นลูกค้าเพ่ือตรวจสอบว่าใน
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อนาคตลูกค้าต้องการสินค้าอะไรบ้าง จ านวนเท่าใด ด้วยการท าวิจัยตลาด ซึ่งอาจใช้การสัมภาษณ์ตัวต่อ
ตัวโทรศัพท์ หรือจดหมาย เป็นต้น 

                  5) การพยากรณ์ด้วยเทคนิคเดลไฟ (Delphi)  เทคนิคเดลไฟเป็นเทคนิคที่แก้ข้อเสีย
ของวิธีระดมความคิด ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเอนเอียง หรือคล้อยตามผู้อ่ืน เทคนิคเดลไฟ จึงแก้ปัญหา
โดยการไม่ให้ผู้บริหารพบปะกัน หรือมาประชุมกัน หรือระดมความคิดเห็นกันซึ่งๆหน้า แต่จะส่งค าถาม
เกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการพยากรณ์ให้ผู้บริหารทุกคนเขียนตอบมา พร้อมทั้งระบุเหตุผล เช่น ยอดขายปีหน้า
ควรเป็นเท่าใด ควรออกผลิตภัณฑ์ใหม่หรือไม่ เพราะเหตุใด ดังนั้น  โดยวิธีนี้จะได้ความคิดเห็น 
ของทุกคน และไม่มีการชี้น า เมื่อได้ค าตอบจากทุกคนแล้วให้น ามารวมกัน  ซึ่งมักจะพบว่าจะมี 
ความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไป ผู้รวบรวมจะต้องสรุป  แล้วส่งกลับไปให้ผู้บริหารทุกคนเป็น 
รอบที่  2 เพ่ือให้แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม  เป็นเช่นนี้ ไปเรื่อย ๆ จนได้ข้อสรุปเป็นหนึ่ งเดียว 
                  การพยากรณ์เชิงคุณภาพจะไม่ใช้ข้อมูลในอดีต แต่จะได้จากการสอบถามฝ่ายบริหาร 
(Executive opinions) ความเห็นจากพนักงานขาย (Sales staff opinions) การส ารวจลูกค้ า 
(Customer survey) หรือ ความคิดเห็นจากผู้ เชี่ยวชาญ (Expert opinions) ซึ่งวิธีการเพ่ือให้ได้
ความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญนิยมใช้วิธีเดลไฟ (Delphi method) พัฒนาโดย The Rand Corp. ในปี 
1948 โดยคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญ ส่งแบบสอบถาม รวบรวมผลลัพธ์และส่งผลกลับไปหาผู้เชี่ยวชาญ 
รวบรวมผลลัพธ์ใหม่เพ่ือแก้ไขผลพยากรณ์ ส่งผลลัพธ์กลับไปหาผู้เชี่ยวชาญ ซึ่ งจะท าอย่างนี้ประมาณ    
3 รอบหากมีมติที่ไม่เป็นเอกฉันท์ วิธีนี้เหมาะส าหรับการพยากรณ์เทคโนโลยีที่จะน ามาใช้ในองค์กร 

2. วิธีการพยากรณ์เชิงปริมาณ  

การพยากรณ์เชิงปริมาณเป็นการพยากรณ์ท่ีใช้ข้อมูลเชิงปริมาณหรือตัวเลข ในอดีตเพ่ือน ามา
พยากรณ์ค่าในอนาคต โดยสร้างตัวแบบทางคณิตศาสตร์ แบ่งเป็นวิธีการพยากรณ์เชิงปริมาณแบ่งเป็น   
2 รูปแบบ คือ  ตัวแบบอนุกรมเวลา เช่น วิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ วิธีการปรับเรียบเอ็กโปเนนเชียล วิธีการ
หาแนวโน้ม และ ตัวแบบแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปร 

 ตัวแบบอนุกรมเวลา (Time Series Model)  
ใช้หลักการพยากรณ์ภายใต้สมมุติฐานที่ว่า "อนาคต" เป็นปฏิภาค (Function) ของอดีต โดย

พิจารณาว่าในระยะเวลาที่ผ่านมานั้น  เกิดอะไรขึ้นบ้าง และใช้อนุกรมของข้อมูลในอดีตน ามาใช้
พยากรณ์ ตัวเลขข้อมูลที่น ามาใช้อาจจัดแบ่งเป็นรายสัปดาห์ รายเดือน รายไตรมาส หรือรายปีก็ได้  ตัว
แบบอนุกรมเวลา ประกอบด้วย วิธีการ Naive Approach 1วิธีการค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่  (Moving 
Average) วิธีการปรับเรียบ (Exponential Smoothing) วิธีการหาแนวโน้มที่น่าจะเป็น (Trend 
Projection)  ส าหรับตัวแบบ Casual Model ตัวแบบที่ใช้คือ สมการถดถอยเชิงเส้นตรง (Linear 
Regression) วิธีการพยากรณ์โดยใช้ตัวแบบ Moving Average 

การหาค่าเฉลี่ยแบบเคลื่อนที่ (Moving Average) 
  การพยากรณ์แบบหนึ่งที่ใช้ข้อมูลปัจจุบัน หรือใกล้เคียงกับปัจจุบันโดยเป็นตัวเลขที่
เป็นจริง (Actual Data) มาใช้ส าหรับการพยากรณ์  (Forecast) โดยวิธีการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 
(Moving Average –M.A.) การพยากรณ์โดยใช้ตัวแบบประเภทนี้จะมีประโยชน์อย่างมากถ้าเราตั้ง

http://www.elecnet.chandra.ac.th/learn/np/pom/content/moving.html
http://www.elecnet.chandra.ac.th/learn/np/pom/content/moving.html
http://www.elecnet.chandra.ac.th/learn/np/pom/content/exponent.html
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สมมุติฐานว่าอุปสงค์ (Demand) หรือความต้องการสินค้าของตลาดมีค่าคงที่  การหาค่าเฉลี่ยใน
ระยะเวลาช่วง 4 เดือน สามารถหาได้จากการน าอุปสงค์ของสินค้าทั้ง 4 เดือนที่ผ่านมา แล้วหารด้วย 4 
ในกรณีนี้ ข้อมูลจ านวนของอุปสงค์ (Demand) ของทุก ๆ เดือนที่ใกล้เคียงกับระยะเวลาปัจจุบันมาก
ที่สุดมารวมกันจ านวน 3 เดือน โดยที่เดือนใหม่ที่จะตามมาเป็นเดือนที่เราต้องการค่าพยากรณ์  ซึ่ง
สามารถเขียนเป็นสมการได้ดังนี้ 

MOVING AVERAGE =  (Demand for n period)/n  

หรอื  เขียนเป็นสมการได้ว่า : M.A. = (ผลรวมของอุปสงค์ที่ผ่านมา n ช่วง)/ n                 
เมือ่ n คือจ านวนเดือนที่ใช้ในการพยากรณ์ 

 การถ่วงน้ าหนักค่าเฉลี่ยแบบเคลื่อนที่ (Weight Moving Average – WMA) 
  เมื่อมีแนวโน้มที่สามารถพยากรณ์ได้ การให้น้ าหนักของข้อมูลที่เป็นจริง โดยการให้
ความส าคัญกับข้อมูลที่ใกล้เคียงปัจจุบันมากกว่าข้อมูลที่ผ่านมานานกว่า โดยจัดให้มีการถ่วงน้ าหนักของ
ข้อมูล ถ้ามีข้อมูลอยู่ 3 เดือน ท าได้ดังนี้  

1. ข้อมูลที่ใกล้เคียงปัจจุบันมากที่สุด จะถูกให้มีการให้น้ าหนักมากที่สุด คือ 3  
2. ข้อมูลที่นานกว่า 1 เดือน เช่น ข้อมูลที่นานกว่า 1 เดือน ให้ถ่วงน้ าหนัก = 2  
3. ข้อมูลที่นานกว่า 2 เดือน เช่น ข้อมูลที่ผ่านมาแล้ว 3 เดือน จัดให้มีน้ าหนัก = 1 

หมายเหตุ : การให้น้ าหนักของข้อมูลข้างต้นเป็นการให้น้ าหนักของข้อมูลจริงที่ผ่านมาแล้ว 3 เดือน  

ดังนั้น ผลรวมของน้ าหนัก (Weight) ที่ให้ มีค่า เท่ากับ (3 + 2 + 1) = 6 

สูตร การค านวณหาค่าเฉลี่ยแบบเคลื่อนที่ Weight Moving Average –WMA  

WMA =  (นน.เฉลี่ยช่วงระยะเวลา n) (อุปสงค์ของช่วงระยะเวลา n) /  (นน. เฉลี่ย) 

        

                                

 

 

 

  ภาพที่ 3.1     กราฟแสดงยอดขายของผลิตภัณฑ์ที่แปรตามเวลา 
  ที่มา :  (Mark, Nicholas and Richard, 2003. p 355) 

การพยากรณ์แบบอนุกรมเวลา (Time Series Method)  เป็นวิธีการที่ใช้พยากรณ์ยอดขายใน
อนาคต โดยคาดว่าจะมีลักษณะเช่นเดียวกับยอดขายในปัจจุบันหรืออนาคต ยอดขายหรือ  อุปสงค์ใน
ความเป็นจริงได้รับอิทธิพลจากแนวโน้น (Trend) ฤดูกาล (Seasonal) วัฏจักร (Cycle) และเหตุการณ์
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ผิดปรกติ (Irregular variation)  โดยการพยากรณ์แบบอนุกรมเวลา ยอดขาย ประกอบด้วย 
  - ค่าเฉลี่ย (Average) จากข้อมูลในอดีตและปัจจุบัน    
  - แนวโน้ม (Trend) เป็นลักษณะการเป็นไปของยอดขายในอนาคต  
  - ฤดูกาล (Seasonal) เป็นช่วงเวลาในแต่ละปีที่ผลิตภัณฑ์จะท ายอดขายในลักษณะ
รูปแบบหนึ่งและลักษณะนี้เกิดข้ึนประจ าทุกปี      
  - วัฏจักร (Cycle) เป็นวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยี การแข่งขัน 
กฎหมายและการเมือง ระบบเศรษฐกิจ อันเป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้    
  - เหตุการณ์ผิดปกติ (Irregular Variation) เป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นเหนือความคาดหมาย    
ซึ่งมีผลกระทบต่อยอดขายของผลิตภัณฑ์ เช่น โรคระบาด ภัยธรรมชาติ การค้นพบสิ่งใหม่โดยบังเอิญใน
ห้องปฏิบัติการสงคราม จะพยากรณ์เหตุการณ์ผิดปรกติไม่ได้เพราะไม่มีรูปแบบของการอุบัติเหตุ 

 การค านวณโดยใช้อนุกรมเวลา ประกอบด้วย                   
   - การพยากรณ์อย่างง่าย (Naïve forecast)     
  เป็นการพยากรณ์ว่ายอดขายในอนาคตจะเท่ากับยอดขายปัจจุบัน เช่น เดือนมกราคม
ขายได้ 100 หีบ เดือนกุมภาพันธ์จะควรขายได้ 100 หีบเช่นกัน ถ้าเดือนกุมภาพันธ์ขายได้จริง 150 หีบ 
ก็จะพยากรณ์เดือนมีนาคมว่าขายได้ 150 หีบเช่นกัน การพยากรณ์อย่างง่ายอาจแสดงเป็นแนวโน้มของ
อุปสงค์ ดังนี้ ถ้าเดือนมกราคมขายได้ 100 หีบ เดือนกุมภาพันธ์ขายได้ 130 หีบ จะพยากรณ์เดือน
มีนาคมว่าขายได้ 130 + ( 130-100 ) เท่ากับ 160 หีบ ถ้าเดือนมีนาคมขายได้จริง 150 หีบ เดือน
เมษายนจะมียอดขายพยากรณ์ 150+ ( 150-130 ) เท่ากับ 170 หีบ และใช้พยากรณ์ฤดูกาลว่าถ้าปีที่
แล้วในช่วงเวลานี้ขายได้เท่าไร ปีนี้ก็น่าจะขายได้เท่านั้น วิธีนี้ง่ายและมีค่าใช้จ่ายต่ า แต่ใช้ได้ในกรณีที่
อิทธิพลต่าง ๆ ที่มีต่อยอดขายส่งผลอย่างสม่ าเสมอเท่านั้น แต่ถ้ามีเหตุการณ์ผิดปรกติเกิดขึ้นจะเกิด
ความคลาดเคลื่อน                               
  - การหาค่าเฉลี่ย (Moving average)      
  เป็นการหาค่าเฉลี่ยของยอดขายโดยใช้จ านวนข้อมูล 3 ช่วงเวลาขึ้นไปในการค านวณ 
เมื่อเวลาผ่านไป 1 ช่วงก็ใช้ข้อมูลใหม่มาเฉลี่ยแทนข้อมูลในช่วงเวลาไกลที่สุดซึ่งจะถูกตัดทิ้งไป  การ
พยากรณ์แบบค่าเคลื่อนที่ต้องรอเก็บข้อมูลอย่างน้อย 3 ช่วงเวลา ดังนั้นค่าพยากรณ์ท่ีได้แรกคือของช่วง
ที่ 4 เช่น ถ้าเริ่มเก็บข้อมูลยอดเดือนมกราคม ในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมก็ยังพยากรณ์ไม่ได้ จะเริ่ม
พยากรณ์ได้เมื่อสิ้นเดือนมีนาคมโดยค านวณค่าพยากรณ์ของเดือนเมษายนและค่านี้ท าการพยากรณ์
เดือนพฤษภาคม โดยตัดยอดขายจริงของเดือนมกราคมที่อยู่ไกลสดออกไป เอายอดขายจริงของเดือน
เมษายนเข้าแทนที่แล้วค านวณหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ซึ่งเป็นค่าพยากรณ์ของเดือนพฤษภาคมต่อไป จ านวน
ข้อมูลที่ใช้อาจเป็นจ านวนคี่หรือคู่ก็ได้ ถ้ายอดขายมีลักษณะค่อนข้างคงที่ (Stability) ก็ควรใช้ขอมูล
จ านวนมากหาค่าเฉลี่ยจึงจะได้ค่าพยากรณ์ที่ใกล้เคียงค่าจริงมากกว่า แต่ถ้ายอดขายมีความเปลี่ยนแปลง
ในช่วงสั้นๆ (Responsiveness) จะควรใช้ข้อมูลจ านวนน้อยหาค่าเฉลี่ยจึงจะให้ค่าพยากรณ์ที่ใกล้เคียง
ค่าจริงมากกว่า และถ้าหาค่าเฉลี่ย 12 เดือนจะขจัดอิทธิพลของฤดูกาลออกไปได ้

 

 



 54 

ตัวอย่าง จงพยากรณ์ยอดขายโดยใช้วิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 3 เดือน โดยหาค่าพยากรณ์ยอดขาย         
เดือนที่ 6 และ 7  

Period Age Demand 
1 

2 

3 

4 

5 

5 

4 

3 

2 

1 

42 

40 

43 

40 

41 

 วิธีท า        
33.41

3

414043
6 


F

 

  
00.40

3

394140
7 


F

 

                  อย่างไรก็ดี ข้อมูลที่อยู่ในช่วงใกล้เวลาที่ต้องการพยากรณ์มักจะมีอิทธิพลกับค่าพยากรณ์
มากกว่าข้อมูลที่อยู่ไกลออกไปจึงมีการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ าหนัก(Weighted Moving 
Average ) ดังนี้ 

       ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ าหนัก       
 


W

AWAWAW ntnttttt ...2211

 

 น้ าหนักของช่วงเวลาที่ใกล้ค่าพยากรณ์จะมากกว่าน้ าหนักของช่วงเวลาที่ไกล  

            ในการค านวณค่าเอ็กซ์โปเนนเชียล จะก าหนดให้ค่าพยากรณ์ค่าแรกเท่ากับค่าจริงของ
ช่วงเวลาก่อนหน้านั้น 1 ช่วง (ซึ่งก็คือการใช้หลักการเดียวกับการพยากรณ์อย่างง่ายนั่นเอง) จะเห็นได้ว่า
การหาค่าเฉลี่ยเอ็กซ์โปเนนเชียล ใช้ข้อมูลน้อยกว่าและได้ค่าพยากรณ์เร็วกว่าการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 
แต่ได้ค่าพยากรณ์ท่ีแม่นย าเท่ากับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ าหนัก 

วิธีการพยากรณ์แบบปรับเรียบแบบเอ็กซ์โปเนนเชียล ด้วยแนวโน้ม (Trend –adjusted 
Exponential Smoothing)  

     เนื่องจากยอดขายมีองค์ประกอบหลายส่วน การหาค่าเฉลี่ยเป็นเพียงส่วนแรก ต่อไปจะเป็นการ
น าเอาแนวโน้ม (Trend) มาปรับค่าเฉลี่ยที่ได้เพ่ือให้ค่าพยากรณ์ท่ีใกล้เคียงค่าจริงมากยิ่งขึ้น 
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                        FITt      =   Ft + Tt 

                        Ft          =  (1 - a) Ft-1  + a At-1              หรือ      Ft-1 + a (At-1  - Ft-1) 

                        T          =  (1 -b ) Tt-1  + b (Ft - Ft-1)  

เมื่อ       FITt      =  ค่าเฉลี่ยปรับเรียบแบบเอ็กซ์โปเนนเชียลด้วยแนวโน้ม 

            Ft          = ค่าเฉลี่ยเอ็กซ์โปเนนเชียลของยอดขายในช่วงเวลา t 

            Tt          = ค่าเฉลีย่เอ็กซ์โปเนนเชียลของแนวโน้มในช่วงเวลา t 

            a         = สัมประสิทธิ์เชิงเรียบของค่าเฉลี่ย 

            b         = สัมประสิทธิ์เชิงเรียบของแนวโน้ม 

             ค่าของ b จะมีลักษณะเช่นเดียวกับค่า a คือ ต้องหาค่าที่เหมาะสมที่จะใช้ในการพยากรณ์
ด้วย การลองพยากรณ์ด้วยค่า b หลายๆค่าแล้วเลือกค่าที่พยากรณ์ได้แม่นย าที่สด โดยทั่วไปถ้าค่า b  
สูง จะใช้ได้ดีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มในสั้นสั้นๆ ถ้าค่า b ต่ าจะให้ค่าพยากรณ์ของแนวโน้ม
ออกมาในลักษณะเฉลี่ยมากกว่า 

ตัวอย่าง  จงหาค่าเฉลี่ยแบบปรับเรียบแบบเอ็กซ์โปเนนเชียลด้วยแนวโน้ม เมื่อ  a = 0.40, b  = 0.30 

 

สามารถใช้ MS Excel ในการแก้สมการได้ดังนี้ 
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ภาพที ่3.2   การใช้ Excel template for trend-adjusted smoothing                                               
ทีม่า :   (Mark, Nicholas and Richard, 2003. p 87) 

 แบบจ าลองอนุกรมเวลา (Time Series Model) เป็นตัวแบบในการพยากรณ์เชิงปริมาณที่
อาศัยข้อมูลในอดีต เพ่ือน ามาคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ยอดขาย จ านวนลูกค้า  ความ
ต้องการสินค้า เป็นต้น เราสามารถกล่าวได้ว่า แบบจ าลองอนุกรมเวลาจะเป็นการแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างเวลากับสิ่งที่ เราต้องการพยากรณ์  ซึ่งเทคนิคการพยากรณ์จะมีหลายวิธีที่สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการในการพยากรณ์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางส าหรับผู้บริหาร ในการน า
ข้อมูลที่ได้มาประกอบการวางแผนการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ขั้นตอนในการพยากรณ์ 

1. ก าหนดจุดประสงค์ในการพยากรณ์ เพื่อเลือกเทคนิคที่เหมาะสม 
2. ก าหนดช่วงเวลาที่เหมาะสม ถ้าช่วงเวลาไกลหรือใกล้เกินไป จะเกิดความคลาดเคลื่อนมากข้ึน 
3. เลือกเทคนิคในการพยากรณ์ โดยพิจารณา ข้อมูลที่หาได้ ความง่าย งบประมาณ บุคลากร และ 

ทรัพยากรที่มีอยู่ 
4. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในอดีต หารูปแบบของข้อมูล เช่น  

- แบบระดับ (Horizontal pattern) เป็นกรณีที่ข้อมูลไม่แปรผันกับเวลา,  
- แบบฤดูกาล (Seasonal pattern) มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามฤดูกาล เช่น ยอดขาย

เสื้อกันฝน, ยอดขายเสื้อกันหนาว, ยอดขายผลไม้บางชนิด 
- แบบวัฏจักร (Cyclical pattern) จะมีรูปแบบคล้ายๆฤดูกาล แต่มีลักษณะที่ไม่

แน่นอน พยากรณ์ได้ยากกว่า 
- แบบแนวโน้ม (Trend pattern) มีลักษณะเป็นแนวโน้มขึ้นหรือลงในระยะยาว 

5. ท าการพยากรณ์ 
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6. แสดงผลการพยากรณ์ ค านวณค่าความคลาดเคลื่อน (Error, et) เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลจริง
ในอดีต 

ความคาดเคลื่อน (et) = ค่าจริง (At) – ค่าพยากรณ์ (Ft) 

การวัดความคาดเคลื่อนของค่าพยากรณ์มีดังนี้ 
6.1 ค่ากลางของความคาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (Mean Absolute Deviation; MAD หรือ Mean 

Absolute Error; MAE) 
 

1

N
t t

t

A F
MAD

N


  ; เมื่อ N เป็นจ านวนคาบเวลา t ทั้งหมด 

 
6.2 ค่ากลางของความคาดเคลื่อนก าลังสอง (Mean Square Error; MSE) เป็นวิธีที่นิยมใช ้

2

1

( )N
t t

t

A F
MSE
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6.3 ค่ากลางของเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (Mean Absolute Percentage 

Error; MAPE) 
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100 N
t t
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A F
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7. ปรับปรุงการพยากรณ์โดยอาจจะเก็บข้อมูลเพ่ิมเติม หรือ ใช้เทคนิคการพยากรณ์ใหม่ 
 

ตัวแบบแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปร 
การหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล เชิงปริมาณ 2 ชุด หรือมากกว่านั้น ถ้าใช้เทคนิคการ 

ทดสอบไคสแควร์ จะต้องแปลงข้อมูลเชิงปริมาณเป็นข้อมูลเชิงกลุ่มเสียก่อนแล้วจึงนับความถี่ การท า
เช่นนี้จะสูญเสียรายละเอียดของข้อมูลไป เทคนิคการวิเคราะห์สหสัมพันธ์เป็ นเทคนิคการหา 
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลเชิงปริมาณ ตั้งแต่ 2 ชุดขึ้นไป หรือตัวแปรแบบต่อเนื่องตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป 
และสามารถบอกได้ว่าข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันนั้นมีความสัมพันธ์กันในทิศทางใด  ขณะเดียวกันหา
ข้อมูลตั้งแต่ 2 ชุด มีความสัมพันธ์โดยที่ข้อมูลชุดหนึ่งหรือตัวแปรตาม มีความสัมพันธ์ขึ้นอยู่กับข้อมูล
หรือตัวแปรอิสระอ่ืน ๆ การใช้เทคนิคการวิเคราะห์การถดถอยจะช่วยพยากรณ์ค่าของตัวแปรตาม     
เมือ่ก าหนดค่าของตัวแปรอิสระเหล่านั้น 

การหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลหรือตัวแปร 2 ตัว เรียกว่าสหสัมพันธ์อย่างง่าย (simple 
correlation) การหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลหรือตัวแปรมากกว่า 2 ตัว เรียกว่า สหสัมพันธ์เชิงพหุ 
(multiple correlation) วิธีการตรวจสอบลักษณะความสัมพันธ์ การตรวจสอบลกัษณะความสัมพันธ์
ของตัวแปรสามารถท าได้หลายวิธี ดังนี้ 

1) แผนภาพการกระจาย (scatter diagram)  
2) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (correlation coefficient)  
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1) แผนภาพการกระจาย  
เป็นวิธีการดูลักษณะความสัมพันธ์ของข้อมูลอย่างคร่าว ๆ โดยดูจากลักษณะของการ

กระจาย หรือแนวโนม้ของจุดเมื่อเทียบกับเส้นตรง ดังนี้  
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพ (a) แนวโน้มของจุดชี้ขึ้นด้านขวาตามแนว เส้นตรง เมื่อ x มีค่ามาก y มีค่ามาก 
เมื่ อ  x มีค่ าน้ อย y มีค่ าน้ อย  เรียกว่ ามีความสัม พันธ์ เชิ งเส้น เชิ งบวก  (positive and linear 
correlation) หรือความสัมพันธ์แบบแปรผันตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ (b) แนวโน้มของจุดชี้ลงด้านขวาตามแนว เส้นตรง เมื่อ x มีค่ามากy มีค่าน้อย 

เมื่อx มีค่าน้อย y มีค่ามาก เรียกว่ามีความสัมพันธ์เชิงเส้นเชิงลบ (negative and linear correlation) 
หรือความสัมพันธ์แบบแปรผกผัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพ (c) แนวโน้มของจุดชี้ลงด้านขวาตามแนว เส้นโค้ง เรียกว่ามีความสัมพันธ์ไม่เชิง

เส้นเชิงลบ (negative and nonlinear correlation) 
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  ภาพ (d) แนวโน้มของจุดกระจายออกไม่มีแนวเส้นตรง เรียกว่าไม่มีความสัมพันธ์    
(no correlation) 

  2) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์       
  สถิติที่ ใช้วัดค่าสหสัมพันธ์อย่างง่ายว่ามีความสัมพันธ์มากหรือน้อยเพียงใด คือ 
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation coefficient) ซ่ึงในกรณีของสหสัมพันธ์อย่างง่ายตัวสถิตินี้เรียกว่า 
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่าย (Simple Correlation Coefficient) เขียนแทนด้วย สัญลักษณ์  
หรือ xy ในกรณีที่เป็นค่าพารามิเตอร์และ r หรือ rxy ในกรณีที่เป็นค่าสถิติโดยที่  และ r จะไม่มี
หน่วยและมีค่าตั้งแต่ -1 ถึง 1         
  ความหมายของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ทีค่ านวณได้มีความหมายดังนี้ 
  1) ถ้า  หรือ r มีค่าเป็นบวกแสดงวาี ตัวแปร X และ Y มีความสัมพันธ์เชิง บวก 
หมายความวาี ถ้าตัวแปร X มีค่าเพ่ิมขึ้นตัวแปร Y จะมีคา่เพ่ิมขึ้นหรือถ้าตัวแปร X มีค่าลดลง    ตัวแปร 
Y จะมีค่าลดลง           
  2) ถ้า  หรือ r มีค่าเป็นลบ แสดงว่าตัวแปร X และ Y มีความสัมพันธ์เชิงลบ 
หมายความว่าถ้าตัวแปร X มีค่าเพ่ิมขึ้นตัวแปร Y จะมีค่าลดลง หรือถ้าตัวแปร X มีค่าลดลง ตัวแปร Y 
จะมีค่าเพ่ิมข้ึน          
  3) ถ้า  หรือ r มีค่าเท่ากับ 1 แสดงถึง ตัวแปร  X และ Y มีความสัมพันธ์เชิงบวก
อย่างสมบูรณ์ (perfect positive correlation)       
  4) ถ้า  หรือ r มีค่าเท่ากับ -1 แสดงถึง ตัวแปร X และ Y มีความสัมพันธ์เชิงลบอย่า
งงสมบูรณ์ (perfect negative correlation)       
  5) ถ้า  หรือ r มีค่าเข้าใกล้ 1 แสดงถึง ตัวแปร X และ Y มีความสัมพันธ์ เชิงบวก
และมีความสัมพันธ์มาก          
  6) ถ้า  หรือr มีค่าเข้าใกล้ -1 แสดงถึง ตัวแปร X และ Y มีความสัมพันธ์ เชิงลบและ
มีความสัมพันธ์มาก          
  7) ถ้า  หรือr มีค่าเข้าใกล้ 0 แสดงถึง ตัวแปร X และ Y มีความสัมพันธ์  กันน้อย 
  8) ถ้า  หรือr มีค่าเท่ากับ 0 แสดงถึง ตัวแปร X และ Y ไม่มีความสัมพนัธ์เชิงเส้น 

 ตัวอย่างเช่น ถ้าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความสูงกับน้ าหนักเท่ากับ 0.85 หมายความ
ว่าความสูงมีความสัมพันธ์เชิงบอกอย่างมากับน้ าหนัก ถ้าความสูงมากน้ าหนักจะมากด้วย และถ้าความ
สูงน้อย น้ าหนักจะน้อยด้วย เป็นต้น  
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ความหมายของ  หรือ r สามารถแสดงด้วยแผนภาพการกระจาย ดังนี้  

 

  

 

 

 

 

 

 การค านวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ วิธีการค านวณค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์มี
หลายวิธีขึ้นอยู่กับประเภทของข้อมูลหรือตัวแปร เช่น สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ฟีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ส
เปียร์แมน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน เป็นต้น การค านวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์
สัน ซึ่งใช้หาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลเชิงปริมาณ หรือตัวแปรแบบต่อเนื่อง สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
เพียร์สันเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์  ซึ่งคิดคน้ โดยคาร์ลเพียรสัน (Karl Pearson) หรือเรียก Pearson 
Product moment correlation Coefficient ซึ่งสามารถค านวณได้จากสูตร ดังนี้  
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  ข้อตกลงเบื้องต้นของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน เป็นดังนี้   
  1) ตัวแปร 2 ตัวเป็นตัวแปรแบบต่อเนื่องหรือเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ  
  2) ความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ตัวแปรเป็นเส้นตรง (Linear Relationship) 

ตัวอย่าง จากคะแนนสอบของนักศึกษาเอกคณิตศาสตร์ที่สอบวิชาแคลคูลัส 1 และแคลคูลัส 2 จ านวน 
12 คน ดังตารางให้ค านวณคะแนนสอบทั้ง 2 วิชา มีความสัมพันธ์กันอย่างไร 
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การวัดค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปร  อนึ่งสมการเส้นตรง Yc = a+bx ควรถูกตรวจสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่าง x และ y ให้มั่นใจแน่นอนว่าตัวแปรทั้งสองนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างแท้จริง 
เหมาะสมที่จะใช้พยากรณ์ได้ โดยใช้ 

            - สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Coefficient of Correlation) ใช้วัดทิศทางและระดับของ
ความสัมพันธ์ระหว่าง x และ y 

     2222   
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ค่าของ r จะอยู่ ระหว่าง –1.00 ถึง +1.00 ถ้าค่าของ r เป็นบวกแสดงว่า x และ y  มี
ความสัมพันธ์แปรตามกัน ถ้าค่าของ r เป็นลบ แสดงว่า x และ y มีความสัมพันธ์แบบผกผัน คือ ถ้า x 
เพ่ิมขึ้น y จะลดลง และถ้า x  ลดลง y จะเพ่ิมขึ้น ถ้าค่าของ r  น้อยมากหรือเข้าใกล้ศูนย์ แสดงว่า x 
และ y ไม่มีความสัมพันธ์ต่อกนั  

- สัมประสิทธิ์การก าหนด (Coefficient of Determination)  

  ใช้วัดอิทธิพลของตัวแปรอิสระที่มีต่อยอดขายพยากรณ์ โดยน าค่า r มายกก าลังสอง 

  หรือ             
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ค่าของ r2 อยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 สมการความสัมพันธ์ที่ค านวณค่า r2 ได้ใกล้เคียง 1.0 จะแสดงว่า
ตัวแปรอิสระ (x) ที่ใช้มีอิทธิพลต่อยอดขายที่พยากรณ์ได้มาก  

ตัวอย่าง   จงหาความสัมพันธ์ของยอดขายแฮมเบอเกอร์เพ่ือสุขภาพ (x) และก าไรรวม (y) จากข้อมูล
ดังต่อไปนี้ (หน่วย: millions of dollars) 
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             ดังนั้น สมการ คือ y   = 0.0506 + 0.01593x 

            ถ้าประมาณยอดขาย x = 10 แล้ว ก าไรที่พยากรณ์ได้ คือ 

                                    y = 0.0506 + 0.1593 = 0.2099, หรือ 209,900$ 

 สามารถน าข้อมูลข้างต้นพล็อตกราฟได้ดังนี้ 
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    แสดงการพล็อตกราฟระหว่างยอดขาย X และก าไร Y 

 
ตัวอย่าง   จากตัวอย่างที่แรก  จงหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์  และสัมประสิทธิการก าหนด (r2) 

                          

 

  = 0.9167 

 

  

 

       

  

 ค่า r และ r2  ที่ค านวณได้ใกล้เคียง 1.0 แสดงว่า x และ y มีความสัมพันธ์กัน แสดง
ว่า ยอดขายที่พยากรณ์ได้รับอิทธิพลจากค่าโฆษณาเป็นอย่างมาก 
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 ในความเป็นจริง ยอดขายมักจะได้รับผลกระทบจากตัวแปรอิสระหลายตัวในขณะเดียวกันการ
วิเคราะห์หาความสัมพันธ์จึงต้องมีการใช้ตัวแปรอิสระมากกว่า 1 ตัว เรียกว่า Multiple Regression 
Analysis ซึ่งสมการจะอยู่ในรูป  Yc = a + b1x1 + b2x2 เช่น ยอดขายแปรตามค่าโฆษณาและค่าโบนัส
พนักงานขาย วิธีนี้จะมีการหาค่า a,b1 และ b2 ค่อนข้างซับซ้อน  

ข้อดีของวิธีการพยากรณ์สาเหตุ       
  - ได้ค่าพยากรณ์เป็นช่วงที่จะน าไปใช้งานได้อย่างมีความยืดหยุ่นมากกว่าค่าพยากรณ์เดียว
  - สามารถพยากรณ์ยอดขายได้จากปัจจัยภายในและภายนอกองค์การที่เกี่ยวข้อง จึง
คาดหมายผลการด าเนินงาน (ยอดขายและก าไร) จากการปฏิบัติงาน (ต้นทุนและค่าใช้จ่าย) ได้ 

ข้อจ ากัดของวิธีพยากรณ์สาเหตุ               
- ต้องการข้อมูลจ านวนมากพอเพียงที่จะสรุปเป็นสมการได้ จึงท าให้มีค่าใช้จ่ายสูง                     
- การค านวณค่อนข้างยุ่งยาก ไม่เหมาะกับการพยากรณ์ส าหรับธุรกิจที่มีสินค้าหลายชนิด 

4. การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือพยากรณก์ารผลิต 

 มีข้ันตอนส าคัญ ดังนี้ 
1) การตรวจสอบความสัมพันธ์ด้วยแผนภาพการกระจาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 67 

 
2) การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
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3) การสร้างสมการถดถอย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 69 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 70 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 71 

ดังนั้น การพยากรณ์จะเกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ หรือประมาณการเกี่ยวกับยอดขายของ
บริษัทในอนาคต การพยากรณ์การขายมักจะถูกแบ่งออกตามระยะเวลาที่ท าการพยากรณ์ไปข้างหน้า 
ได้อย่างแม่นย า เช่น การพยากรณ์ระยะสั้นจะอยู่ในช่วง 3 ถึง 6 เดือน  เพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับ
แรงงาน การจ้างคนงานใหม่ การสั่งซื้อและการจัดตารางการผลิต เป็นต้น การพยากรณ์ระยะกลาง เป็น
การประมาณการไปข้างหน้า 1-2 ปี เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ เกี่ยวกับการวางแผนด้าน วัสดุและ
ชิ้นส่วน ที่มีช่วงเวลาน าในการสั่งซื้อ หรือสั่งผลิตยาวนาน ส าหรับการพยากรณ์ในระยะยาวเป็นการ
ประมาณการไปข้างหน้า 5 ปี หรือมากกว่าขึ้นไป เพ่ือให้เป็นแนวทางในการตัดสินใจเกี่ยวกับ การสร้าง
หรือขยายโรงงาน  การเปลี่ยนขบวนการผลิตหรือเทคโนโลยีการผลิตใหม่ เป็นต้น ส าหรับในระดับของ
การวางแผนและควบคุมการผลิตจะท าการพยากรณ์ในช่วงระหว่าง 6-18 เดือน เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลใน
การจัดท าเป็นแผนธุรกิจในระยะ 1-2 ปีข้างหน้า 

 บทสรุป 

 การพยากรณ์จึงเป็นการคาดการณ์ถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาในอนาคต และน าค่า
พยากรณ์ที่ได้นั้นมาใช้ประโยชน์ เพ่ือการตัดสินใจใด ๆ โดยทั่วไปแล้วพยากรณ์จะถูกจัดแบ่งตามหน้าที่
หลักๆที่เกี่ยวข้องด้านการเงินและการบัญชี ด้านการตลาด ด้านการผลิต ด้านการบริหารสิ้นค้าคงคลัง
และการจัดซื้อ การบริหารแรงงาน  การก าหนดก าลังการผลิต  การเลือกท าเลที่ตั้งส าหรับการผลิต การ
วางแผนผังกระบวนการการผลิตและการจัดตารางการผลิต การพยากรณ์ โดยแบ่งออกเป็น                
4 ช่วงเวลา 1) การพยากรณ์ 1 หน่วยเวลาล่วงหน้า เป็นการพยากรณ์ที่มีช่วงเวลาน้อยกว่า     1 เดือน 
โดยทั่วไปจะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมด้านปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับกลางและ
ระดับต่ า 2) การพยากรณ์ระยะสั้น เป็นการพยากรณ์ในช่วงเวลาที่ต่ ากว่า 3 เดือน ใช้พยากรณ์แต่ละ
สินค้าแยกเฉพาะ 3). การพยากรณ์ระยะปานกลาง เป็นการพยากรณ์ในช่วงเวลาที่มากกว่า 3 เดือน
จนถึง 2 ปี ใช้พยากรณ์ทั้งกลุ่มของสิ้นค้าหรือยอดขายรวมขององค์การ ระยะเวลาที่นิยมพยากรณ์คือ 1 
ปี เพราะเป็นหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชีพอดี การพยากรณ์ระยะปานกลางใช้ในการวางแผนระยะปาน
กลาง 4) การพยากรณ์ระยะยาว เป็นการพยากรณ์ในช่วงเวลา 2 ปีขึ้นไป ใช้พยากรณ์ยอดขายรวมของ
องค์การ การพยากรณ์มีเทคนิคแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้ การพยากรณ์แบบไร้หลักการ ใช้การคาด
เดาในการพยากรณ์ การพยากรณ์แบบมีหลักการ  แบ่งเป็นการพยากรณ์เชิงคุณภาพ และการพยากรณ์
เชิงปริมาณ  
 

ค าถามท้ายบท  
 

 1. การพยากรณ์ท่ีดีเพ่ือให้ได้ผลที่แม่นย า มีวิธีการอย่างไร    
 2. การพยากรณ์แบ่งเป็นกี่ช่วงเวลาและการพยากรณ์ในช่วงเวลาที่มากกว่า 3 เดือน ถึง 2 ปี 
เป็นการพยากรณ์แบบใด 
 3. หากต้องการพยากรณ์ยอดขายของสินค้าใหม่ หรือเมื่อมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเกิดข้ึน
โดยไม่มีข้อมูล ในอดีตเพียงพอที่จะใช้ในการพยากรณ์ ควรเลือกวิธีการพยากรณ์แบบใด 
 4. ยกตัวอย่างการพยากรณ์เชิงปริมาณมาอย่างน้อย 2 วิธี พร้อมอธิบายรายละเอียด 
 5. สมมติว่าข้อมูลการขายสินค้าชนิดหนึ่งในรอบปี 2560 ที่ได้บันทึกไว้มีดังนี้ 
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เดือน ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
ขาย 250 252 248 241 247 244 249 251 238 246 252 
(ชิ้น) 
 

 จงพยากรณ์ยอดขายของเดือน มกราคม 2561 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 4 
การวางแผนก าลังการผลิต 

 

เวลาเรียน 3 คาบ 
 
หัวข้อเนื้อหา 
 1. ความส าคัญของการวางแผนก าลังการผลิต 
 2. กลยุทธ์การวางแผนการผลิตรวม 
 3. การวางแผนก าลังการผลิตรวมโดยใช้ตัวแบบคณิตศาสตร์  
 4. การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนในการวางแผนก าลังการผลิต 
  

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 เมื่อนักศึกษาเรียนจบบทนี้แล้ว ควรมีพฤติกรรมดังนี้ 
 1. เข้าใจความส าคัญของกระบวนการวางแผนก าลังการผลิต 
 3. อธิบายแนวคิดกลยุทธ์การวางแผนก าลังการผลิตขององค์กร 
 4. อภิปรายกระบวนการตัดสินใจเพ่ือเลือกก าลังการผลิต 
 5. เข้าใจแนวทางการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนในการผลิต 

  
 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1. บรรยาย ประกอบเอกสารค าสอน และPower point เนื้อหา บทที่ 4 

2. การปฏิบัติภารกิจตามที่ได้มอบหมายของกลุ่มนักศึกษาเพ่ือน ารายงาน 
3. ให้ตัวอย่างแนวคิดและความส าคัญการวางแผนการผลิตในองค์กร 

 4. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์การวางแผนก าลังการผลิต 
 

สื่อการเรียนการสอน 
 1. เอกสารค าสอนวิชา การจัดการการด าเนินงาน 
 2. เอกสารต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในเอกสารอ้างอิง จากสื่อออนไลน์และสื่ออ่ืน ๆ 
 3. อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Data Storage Device) และ Power point 
 4. วีดิทัศน์ที่เก่ียวข้องกลยุทธ์การวางแผนก าลังการผลิตขององค์กร 
 5. ใบงาน “กิจกรรมการจัดการด าเนินงานในองค์กร” 

 

การวัดผลและการประเมินผล 
 1. ประเมินผลจากกิจกรรมและใบงาน 
  2. สังเกตความสนใจ และการมีส่วนร่วมในชั้น 
 3. ประเมินผลจากการตอบค าถาม และการอภิปรายจากบทเรียนในชั้น 
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บทที่ 4 
                การวางแผนก าลังการผลิต 
 ความสอดคล้องที่สามารถลงตัวกันได้ระหว่างก าลังการผลิตขององค์กร กับความต้องการของ
ลูกค้าเป็นอีกภาระหน้าที่หนึ่ง ที่ท้าทายความสามารถของผู้บริหาร จากก าลังการผลิตที่มีมากเกินไป
สามารถก่อให้เกิดปัญหาได้เช่นเดียวกัน เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับสถานการณ์ของการมีก าลังการ
ผลิตไม่เพียงพอ การวางแผนก าลังการผลิตเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอัตราผลผลิต  ที่ทรัพยากรการ
ด าเนินงานขององค์กร สามารถให้ผลประโยชน์ในลักษณะที่ เป็นหน่วยนับประเภทต่าง ๆ ได้            
การวางแผนก าลังการผลิตจึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอัตราผลผลิตที่ทรัพยากรการด าเนินงานของกิจการ
สามารถให้ผลประโยชน์ในลักษณะที่เป็นหน่วยนับประเภทต่าง ๆ ได้ เช่น ก าลังการผลิตที่เป็นชั่วโมง
เครื่องจักรของเครื่องจักรประเภทต่าง ๆ ก าลังการผลิตที่เป็นชั่วโมงแรงงานของพนักงานผลิตฝ่ายต่าง ๆ 
เป็นต้น ก าลังการผลิตที่ไม่เพียงพอสามารถจะท าให้สูญเสียลูกค้าและจ ากัดขอบเขตในการเจริญเติบโต
ขององค์กรได้ แต่ถ้าเป็นสถานการณ์ของก าลังการผลิตส่วนเกินจะท าให้ทรัพยากรในการด าเนินงานต้อง
สูญเปล่าไปและท าให้เสียโอกาสในการน าเงินลงทุนในก าลังการผลิตส่วนเกินไปลงทุนในโครงการอื่นที่จะ
ท าให้ได้รับก าไรในจ านวนที่มากขึ้นได้  

1. ความส าคัญของการวางแผนก าลังการผลิต 
การวางแผนก าลังการผลิต  (Production planning) เป็นการวางแผนที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย

การจัดการเครื่องจักร ก าลังคน และทรัพยากรทางกายภาพ เพ่ือศึกษาว่าควรจะมีจ านวนเครื่องจักร 
ก าลังคน และทรัพยากรทางกายภาพเท่าไรจึงเพียงพอภาระงานที่เกิดขึ้น  หรือเพ่ือศึกษาว่าก าลังการ
ผลิตที่มีอยู่เพียงพอกับภาระงานที่เกิดขึ้นหรือไม่ ถ้าภาระงานที่เกิดขึ้นมากเกินกว่าก าลังการผลิตที่มี 
(Overloads) หรือภาระงานที่เกิดขึ้นน้อยเกินกว่าก าลังการผลิตที่มี (Underloads) องค์กรจะสามารถ
เตรียมแผนรองรับได้อย่างเหมาะสม การวางแผนก าลังการผลิตจะช่วยให้องค์กรสามารถเตรียมความ
พร้อมของเครื่องจักร ก าลังคน และทรัพยากรอื่น ๆ เพื่อรองรับความต้องการที่จะเกิดข้ึนในอนาคต ช่วย
คาดการณ์ล่วงหน้าถึงปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นเพ่ือเตรียมหาทางแก้ไข ถ้าองค์กรไม่มีการ
วางแผนก าลังการผลิต อาจท าให้เกิดปัญหาผลิตสินค้าไม่ทันกับความต้องการ หรือผลิตสินค้าด้วยต้นทุน
การผลิตที่สูงเนื่องจากการใช้ทรัพยากรที่ไม่คุ้มค่า   

การใช้ประโยชน์ (Utilization) หมายถึงเปอร์เซ็นต์เวลาที่เครื่องจักรหรือคนงาน
สามารถท างานได้จริง ตัวอย่างเช่น ถ้าคนงานเข้างานเวลา 9 โมงเช้าและเลิกงาน 5 โมงเย็น เวลาท างาน
เท่ากับ 8 ชั่วโมง แต่คนงานต้องพักเที่ยง 1 ชั่วโมง และมีเวลาพักครึ่งเช้าและครึ่งบ่ายช่วงละ 15 นาที 
เพราะฉะนั้น เวลาท างานจริงของคนงานเท่ากับ 6.5 ชั่วโมง ในกรณีร้อยละของเวลาทีพนักงานท างาน  
ได้จริงเท่ากับร้อยละ 81.25     

 
  ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง ตัววัดว่าเครื่องจักรหรือคนงานท างานได้ดี
เพียงไรเมื่อเทียบกับมาตรฐาน ประสิทธิภาพเต็มที่ร้อยละ 100 หมายถึง เครื่องจักรหรือคนงานท างาน
ได้เท่ากับมาตรฐาน ประสิทธิภาพที่ร้อยละ 125 หมายถึง เครื่องจักรหรือคนงานท างานได้ดีกว่า
มาตรฐาน ประสิทธิภาพที่ร้อยละ 85 หมายถึง เครื่องจักรหรือคนงานท างานได้ต่ ากว่ามาตรฐาน 
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ตัวอย่างเช่น ที่ระดับมาตรฐานของการท างาน คนงานสามารถประกอบพัดลมได้ชั่วโมงละ 20 ตัว ถ้า
คนงานมีประสิทธิภาพ 125% หมายถึงคนงานสามารถประกอบพัดลมได้มากกว่า 20 ตัวต่อชั่วโมง 
คนงานจะประกอบพัดลมได้ 20 * 1.25 = 25 ตัวต่อชั่วโมง ในขณะเดียวกัน ถ้าคนงานมีประสิทธิภาพ 
85% หมายถึง คนงานสามารถประกอบพัดลมได้น้อยกว่า 20 ตัวต่อชั่วโมง คนงานจะประกอบพัดลมได้ 
20*0.85 = 17 ตัวต่อชั่วโมง เป็นต้น 

  ก าลังการผลิต  (Production capacity) หมายถึงความสามารถสูงสุดที่ก าลังการผลิต 
โดยทั่วไปมีหน่วยเป็นปริมาณผลผลิตต่อเวลา เช่น ตัน/ปี คัน/วัน เป็นต้น ผู้บริหารการผลิต จะต้อง
สนใจก าลังการผลิต ด้วยเหตุผล 3 ประการ       
  1) เพ่ือท าการผลิตสินค้า และบริการให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า   
  2) ก าลังการผลิตที่มีอยู่ มีผลต่อประสิทธิภาพในการด าเนินการ ตลอดจนการจัดล าดับ
การผลิต และต้นทุนการผลิต         
  3) การที่จะให้ได้มาซึ่งก าลังการผลิต จะต้องมีการลงทุน การตัดสินใจว่าจะขยายก าลัง
การผลิตไปมากหรือน้อยเพียงใดจึงจะให้ผลตอบแทนในการลงทุนสูงที่สุด 

 ก าลังการผลิต  = จ านวนเครื่องจักรหรือจ านวนคนงาน * เวลาที่เครื่องจักรหรือคนงานท างาน 
* การใช้ประโยชน์ * ประสิทธิภาพ   

การตัดสินใจวางแผนก าลังการผลิต 
ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้  

 ประเมินก าลังการผลิตที่มีอยู่  
 พยากรณ์ความต้องการก าลังการผลิต เพื่อตอบสนองความต้องการสินค้าและบริการ  
 ก าหนดทางเลือกเพ่ือปรับก าลังการผลิต  
 วิเคราะห์ และประเมินผลด้านการเงิน การตลาด และเทคนิคแต่ละทางเลือกท่ีก าหนดไว้  
 เลือกทางเลือกส าหรับปรับปรุงก าลังการผลิตที่ดีที่สุด  

การวัดก าลังการผลิต 
ในอุตสาหกรรมการผลิต จะสามารถวัดก าลังการผลิตได้ 2 ประการ คือ  

 วัดจากปัจจัยน าเข้า (Input)  
 วัดจากผลิตภัณฑ์ (Output)  

การวางแผนก าลังการผลิตเป็นกระบวนการของการก าหนดอัตราผลผลิตที่สามารถบรรลุผล
ส าเร็จได้ด้วยทรัพยากรที่เป็นสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ในกระบวนการผลิต ถ้ากิจการไม่ได้ท าการ
วางแผนก าลังการผลิตให้ถูกต้องอาจจะพบปัญหาในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ มีก าลังการผลิตไม่
เพียงพอในการผลิตสินค้าเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า หรือมีก าลังการผลิตมากเกินไปจนเกิด
การสูญเปล่าหรือสิ้นเปลืองโดยไม่เกิดประโยชน์ใด ๆ การวางแผนก าลังการผลิตเป็นสิ่งที่มีความส าคัญ
มากถ้ากิจการต้องการสร้างความได้เปรียบหรือจุดแข็ง ในด้านของความสามารถในการตอบสนองความ
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ต้องการของลูกค้า การตัดสินใจเกี่ยวกับก าลังการผลิตเป็นสิ่งที่มีความยุ่งยากมาก จากความต้องการ
ทรัพยากร ที่เป็นสิ่งอ านวยความสะดวกในการด าเนินงาน ซึ่งเป็นการก่อพันธะในระยะยาวที่มีมูลค่าสูง 
เช่น การซื้อเครื่องจักร การก่อสร้างอาคารโรงงาน เป็นต้น  
  

การวัดค่าก าลังการผลิต 
 องค์กรแต่ละประเภทสามารถจะท าการวัดค่าก าลังการผลิตในแนวทางที่แตกต่างกันไป และ
ก าลังการผลิตสามารถจะวัดค่าได้ในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ ปัจจัยน าเข้าหรือผลผลิตที่ได้ ตาราง
ที่ 4.1 ตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงการวัดค่าก าลังการผลิตของกิจการประเภทต่าง ๆ ทั้งในส่วนที่เป็น
ปัจจัยน าเข้าและผลผลิตที่ได้ของธุรกิจแต่ละประเภท 

 ตารางท่ี 4.1 ตัวอย่างของการวัดค่าก าลังการผลิตในลักษณะที่แตกต่างกัน 
ธุรกิจ การวัดค่าก าลังผลิต Input การวัดค่าก าลังผลิต Output 

   ร้านสะดวกซื้อ พ้ืนที่หรือจ านวนรายการสินค้าในร้าน ยอดขายต่อวัน 
โรงงานผลิตชิ้นส่วน จ านวนชั่วโมงผลิตต่อวัน จ านวนชิ้นส่วนที่ผลิตได้ต่อวัน 
โรงพยาบาลเอกชน จ านวนเตียงผู้ป่วยที่จัดหาได้ จ านวนผู้ป่วยใช้บริการต่อวัน 
ส านักงานตรวจบัญชี ชั่วโมงท างานพนักงานต่อปี งบหรือจ านวนตรวจสอบต่อปี 

 
การวัดค่าก าลังการผลิตในตัวอย่างของธุรกิจต่าง ๆ ในตารางที่ 4.1 อาจจะไม่สามารถท าได้

เสมอไปถ้ากิจการเหล่านั้นท าการผลิตผลิตภัณฑ์หลายชนิด ที่มีความแตกต่างกันไป เช่น กิจการร้าน     
เบเกอรี่แห่งหนึ่งท าการผลิตพายไส้เผือกเพียงอย่างเดียว เป็นต้น ถ้าการวัดค่าผลผลิตประเมินจาก
จ านวนพายที่ท าได้ต่อวันจึงถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มีความเหมาะสมถูกต้องที่พึงกระท าได้  แต่ถ้าร้านเบเกอรี่
แห่งนี้ท าการผลิตพายหลายชนิดแตกต่างกันไปในแต่ละวัน การวัดค่าเพียงผลผลิตพายที่ท าได้ต่อวันใน
ลักษณะดังกล่าวข้างต้นจะไม่ใช่สิ่งที่เหมาะสมอีกต่อไป ในกรณีนี้ควรจะท าการวัดค่าก าลังการผลิตจาก
ปัจจัยน าเข้าจะเหมาะสมมากกว่า 
 การวัดค่าก าลังการผลิตที่มีเพ่ือใช้ จึงจ าเป็นต้องมีข้อมูลพ้ืนฐานที่ส าคัญที่สุด 2 ประการคือ 
ก าลังการผลิตที่ออกแบบไว้ และก าลังการผลิตที่มีประสิทธิผลก าลังการผลิตที่ออกแบบไว้ เป็นจ านวน
ของอัตราผลผลิตสูงสุดที่สามารถบรรลุผลได้ จากทรัพยากรที่เป็นสิ่งอ านวยความสะดวก ภายใต้เงื่อนไข
ของสถานการณ์ในอุดมคติ เช่น การท างานโดยปกติของร้านขนมไทยแห่งหนึ่ง  สามารถท าขนมไทยจัด
กระเช้าได้ประมาณ 40 กระเช้าต่อวัน เป็นต้น แต่ถ้าวันใดมีงานสั่งท าเข้ามามาก หรือในช่วงเทศกาล 
หรือวันหยุดซึ่งมีโอกาสขายได้มากขึ้น จะเร่งการท างานของการผลิตขนมไทยได้ถึงวันละ 50 กระเช้าต่อ
วัน แต่การท างานดังกล่าวไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นได้เป็นประจ าในทุกวัน ในกรณีนี้แผนก าลังการผลิต คือ      
50 กระเช้าต่อวัน เป็นต้น ก าลังการผลิตที่ออกแบบไว้ภายใต้ เงื่อนไขการท างานในอุคมคติ จะเป็นสิ่งที่
สามารถเกิดขึ้นได้ในช่วงระยะเวลาสั้นช่วงหนึ่งเท่านั้น กิจการสามารถบรรลุผลส าเร็จของอัตราผลผลิต
ในลักษณะนี้ได้โดยท าการวัดค่าผลผลิตในช่วงเวลาชั่วคราวบางช่วงเวลา เช่น การท างานล่วงเวลา     
การใช้ชั่วโมงเครื่องจักรเต็มก าลังสูงสุด และการจ้างผู้รับเหมาช่วงจากภายนอก เป็นต้น  
  ก าลังการผลิตที่มีประสิทธิผลเป็นอัตราผลผลิตสูงสุด ที่สามารถท าได้ภายใต้เงื่อนไข
การท างานโดยปกติเงื่อนไขเหล่านี้ รวมถึงการจัดตารางการท างานภายใต้ความเป็นจริง มีช่วงเวลาหยุด
พัก การเตรียมหรือติดตั้งเครื่องจักร การซ่อมบ ารุงเครื่องมือเครื่องจักร จะสังเกตได้ว่าระดับก าลังการ
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ความสามารถก่อประโยชน์ (ก าลังการผลิตที่มีประสิทธิผล) =          ผลผลิตจริง          X 100 
                                                                                     ก าลังการผลิตที่มปีระสิทธิผล 

 

ความสามารถก่อประโยชน์ (ก าลังการผลิตที่ออกแบบไว้) =          ผลผลิตจริง          X 100 
                                                                                   ก าลังการผลติที่ออกแบบไว ้

 

ผลิตที่มีประสิทธิผลโดยปกติจะอยู่ในระดับที่ต่ ากว่าระดับก าลังการผลิตที่ออกแบบไว้ ในกรณีตัวอย่าง
ร้านขนมไทยที่กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้แก่ ผลผลิตขนมไทย 40 กระเช้าต่อวันการวัดค่าความมีประสิทธิผล
ของก าลังการผลิตที่ใช้ไป เป็นการถึงผลผลิตที่ได้จากการใช้ก าลังการผลิตหรือความสามารถก่อ
ประโยชน์จากการใช้ก าลังการผลิตในรูปของอัตราร้อยละ การวัดค่าความสามารถก่อประโยชน์ที่ได้จาก
การใช้ก าลังการผลิตในรูปของอัตราร้อยละนั้นสามารถค านวณได้ดังสูตรต่อไปนี้ 
   
 
  
   ทั้งนี้ก าลังการผลิตมี 2 รูปแบบ จึงสามารถท าการวัดค่าความสามารถก่อประโยชน์ในลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 

การเปลี่ยนแปลงก าลังการผลิตไม่ใช่สิ่งที่จะกระท าได้ง่ายเพ่ือให้ความต้องการจ านวนของก าลัง
การผลิตมีจ านวนที่แน่นอนสอดคล้อง กับจ านวนความต้องการใช้ก าลังการผลิต เหตุผลเนื่องจากว่าการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับก าลังการผลิตนั้นเป็นการตัดสินใจในระยะยาว และการจัดหาก าลังการผลิตในแต่ละ
ครั้งนั้นไม่ใช่จะได้มา โดยการเพ่ิมจ านวนได้ทีละเล็กละน้อยตามความต้องการใช้ แต่การได้มาในแต่ครั้ง
นั้นจะมีจ านวนค่อนข้างสูงในแต่ละครั้งที่ตัดสินใจจัดหาก าลังการผลิตเพ่ิมขึ้น การจัดหาก าลังการผลิต
ตามที่พยากรณ์ได้ว่ามีความจ าเป็นต้องใช้ ณ เวลาหนึ่งในอนาคต จะช่วยให้สามารถประหยัดต้นทุนได้
ในระยะยาว เนื่องจากเมื่อปริมาณความต้องการใช้ก าลังการผลิตเพ่ิมขึ้น ผลผลิตสามารถมีจ านวน
เพ่ิมข้ึนได้โดยต้นทุนคงที่จะไม่เพ่ิมข้ึนตามไปด้วยถ้าความต้องการ ที่เพ่ิมข้ึนไม่มากเกินกว่าก าลังการผลิต
ที่จัดหาไว้จะสามารถรับได ้
 
 ขนาดการผลิตที่ประหยัด (Economies of scale)      
 ก าลังการผลิตที่ก่อให้เกิดผลผลิตเพ่ิมขึ้นจะส่งผลท าให้ต้นทุนการผลิตเฉลี่ยต่อหน่วยลดลง 
ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยจะลดลงไปเรื่อย ๆ จนถึงระดับการผลิตที่เหมาะสมที่สุดซึ่งจะมีต้นทุนเฉลี่ยต่อ
หน่วยต่ าที่สุด ภาพที่ 4.1 ต่อไปนี้อธิบายให้เห็นว่าต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยผลผลิตได้รับผลกระทบอย่างไร
จากปริมาณการผลิต 
 
 
 
 
 
 

ภาพที 4.1 ระดับการด าเนินงานที่แตกต่างกันของก าลังการผลิตหนึ่ง ๆ 

ความสามารถก่อประโยชน์ =    ผลผลิตจริง  X 100 
                                            ก าลังการผลิต 
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 จากภาพ 4.1 จะเห็นได้ว่าในขณะที่จ านวนหน่วยผลผลิตเพ่ิมขึ้น ต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยจะลดลง 
เหตุผลเนื่องจากว่าเมื่อจ านวนของสินค้าที่ท าการผลิตเพ่ิมขึ้น ต้นทุนการผลิตนั้นได้กระจายออกไป
ครอบคลุมจ านวนหน่วยสินค้าที่มีปริมาณมากขึ้น ต้นทุนการผลิตส่วนที่กระจายครอบคลุมไปยังผลผลิต
ที่เพ่ิมขึ้นนั้น มีความหมายรวมถึงต้นทุนคงที่ของทรัพยากร ในการด าเนินงานที่เป็นพันธะระยะยาว เมื่อ
ท าการผลิตมากข้ึนต้นทุนคงที่จึงถูกปันส่วนให้กับหน่วยผลิตที่มีจ านวนมากขึ้น ซึ่งเรียกลักษณะดังกล่าว
นั้นว่า ขนาดการผลิตที่ประหยัด 
 
 ขนาดการผลิตที่ไม่ประหยัด (Diseconomies of scale)     
 การผลิตเพ่ิมข้ึนจะท าให้ต้นทุนการผลิตเฉลี่ยต่อหน่วยจะลดลง แต่ถ้าขยายปริมาณการผลิตเกิน
กว่าระดับการผลิตที่เหมาะสมที่สุดซึ่งจะมีต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยต่ าที่สุดแล้ว หน่วยการผลิตส่วนที่เกิน
กว่าที่ก าลังการผลิตของทรัพยากรจะให้ประโยชน์ได้นั้น  ท าให้องค์กรต้องจัดหาทรัพยากรในการ
ด าเนินงานเพ่ิมขึ้นเพ่ือรองรับหน่วยการผลิตที่มีเพ่ิมขึ้น ซึ่งจะมีผลท าให้ต้นทุนในการด าเนินงานเพ่ิมขึ้น
ด้วย ดังนั้นหน่วยการผลิตที่เกินกว่าระดับการด าเนินงานที่เหมาะสมที่สุดนั้นจึงแสดงถึงส่วนของขนาด
การผลิตที่ไม่ประหยัดอีกต่อไป ทรัพยากรในการด าเนินงานที่มีขนาดต่างกันจะมีระดับระดับการผลิตที่
เหมาะสมที่สุดต่างกัน เช่น จ านวนและรูปแบบการ์ดปีใหม่ที่ท าด้วยตัวคุณเองจากเครื่องใช้และอุปกรณ์
ต่าง ๆ ที่มีในบ้าน เป็นต้น เปรียบเทียบกับการท าการ์ดปีใหม่ จากโรงพิมพ์ขนาดกลางที่มีบุคลากร และ
เครื่องมือเครื่องจักรที่ดีขึ้น หรือเปรียบเทียบกับโรงพิมพ์ขนาดใหญ่ ที่มีบุคลากรมีความรู้ความสามารถ
เฉพาะด้านโดยตรง  การมีอุปกรณ์เครื่องจักรที่ครบครัน ในแต่ละกรณีที่กล่าวถึงนั้นจะมีขนาดของก าลัง
การผลิตที่แตกต่างกันไป ซึ่งขนาดของก าลังการผลิตที่มีความแตกต่างกันไปในแต่ละกรณี  จะมีระดับ
ของการผลิตที่เหมาะสมที่สุดแตกต่างกันไปด้วย ดังนั้น จึงส่งผลท าให้ต้นทุนการผลิตเฉลี่ยที่ต่ าที่สุดนั้น 
มีค่าแตกต่างกันไปด้วยเช่นกันพิจารณาได้จากภาพที่ 4.2  
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4.2 ระดับการด าเนินงานที่ดีที่สุดตามขนาดก าลังการผลิต 

 การด าเนินงานของกิจการหนึ่ง ๆ มีความเป็นไปได้อย่างมากที่จะเผชิญกับสถานการณ์ของ
ขนาดการผลิตที่ประหยัด และขนาดการผลิตที่ไม่ประหยัด จนบางครั้งอาจจะท าให้กิจการพิจารณาที่จะ
เปลี่ยนแปลงขนาดของระดับก าลังการผลิต ซึ่งการเปลี่ยนแปลงขนาดก าลังการผลิตนั้นเป็นไปได้  ทั้งใน
กรณีเพ่ิมระดับก าลังการผลิตและการลดระดับก าลังการผลิต แม้ว่าการตัดสินใจทั้ง 2 กรณี จะเป็นสิ่งที่
มีความส าคัญ แต่การตัดสินใจที่จะเพ่ิมก าลังการผลิตกระทบต่อเงินลงทุนที่เพ่ิมขึ้น ในจ านวนที่มากกว่า
และเป็นเหตุการณ์ท่ีได้รับการวิพากษ์มากกว่า 
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2. กลยุทธ์การวางแผนการผลิตรวม 

 การวางแผนก าลังการผลิตเป็นการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ในระยะยาว เพ่ือการก าหนดระดับของ
ทรัพยากรการด าเนินงานทั้งหมดขององค์กร การวางแผนจะครอบคลุมช่วงระยะเวลาที่ยาวนานเพียง
พอที่จะท าให้ได้มาซึ่งทรัพยากรเหล่านั้นซึ่งโดยปกติจะประมาณ 1 ปีหรือมากกว่านั้น การตัดสินใจ
เกี่ยวกับก าลังการผลิตจะมีผลกระทบต่อระยะเวลาการรอคอยผลิตภัณฑ์ ความสามารถในการ
ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ต้นทุนในการด าเนินงาน และความสามารถต่อการท าให้ได้มาซึ่ง
ความส าเร็จขององค์กร  กลยุทธ์พ้ืนฐานในลักษณะต่าง ๆ ที่กิจการสามารถเลือกน ามาปรับใช้เพ่ือการ
วางแผนก าลังการผลิตให้สัมพันธ์กับปริมาณความต้องการที่มีการเติบโตมากข้ึน มีดังนี ้

1) กลยุทธ์ก าลังการผลิตแบบน า (Capacity Lead Strategy)    
 ก าลังการผลิตจะถูกจัดเตรียมขึ้นโดยพิจารณาจากความต้องการของลูกค้าที่คาดการณ์ได้ว่าจะ
เติบโตมากขึ้นจึงอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นการเตรียมก าลังการผลิตล่วงหน้า กลยุทธ์ในลักษณะนี้ยึดหลัก
ความกล้าได้กล้าเสีย (Aggressive Strategy) สามารถท าให้ได้มาซึ่งต าแหน่งของการแข่งขันที่มีข้อ
ได้เปรียบมากขึ้นเมื่อความต้องการทางการตลาดขยายตัวอย่างรวดเร็ว 

2) กลยุทธ์ก าลังการผลิตแบบตาม (Capacity Lead Strategy)    
 ก าลังการผลิตจะถูกจัดหาเพ่ิมขึ้นหลังจากที่มีความต้องการเพ่ิมขึ้นเกิดขึ้นจริง กลยุทธ์การ
วางแผนก าลังการผลิตในลักษณะนี้ยึดหลักความระมัดระวังมีโอกาสที่จะให้ค่าอัตราส่วนผลตอบแทน
จากการลงทุนในสินทรัพย์ด าเนินงานที่มีค่าสูงกว่าได้เมื่อเปรียบเทียบกับกลยุทธ์ก าลังการผลิตใน
ลักษณะอื่น เนื่องจากกิจการจะจัดหาสินทรัพย์ด าเนินงานเพ่ิมเติมเมื่อสินทรัพย์ด าเนินงานได้ถูกน ามาใช้
ประโยชน์สูงสุดอย่างเต็มที่แล้ว อย่างไรก็ตามอาจจะมีโอกาสที่จะสูญเสียกลุ่มลูกค้าในกระบวนการได้
มากกว่าเช่นกันถ้ามีการบริหารให้เกิดการหมุนเวียนการใช้สินทรัพย์ด าเนินงานได้ไม่ดีพอ กลยุทธ์ใน
ลักษณะนี้จะใช้ในอุตสาหกรรมที่ท าการผลิตตามมาตรฐาน หรือเป็นอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันไม่มาก
นัก ข้อสมมติของกลยุทธ์นี้คือลูกค้าที่สูญเสียไปให้กับคู่แข่งขันจะย้อนกลับมาหลังจากที่กิจการขยาย
ก าลังการผลิตแล้ว 

3) กลยุทธ์ก าลังการผลิตแบบถัวเฉลี่ย (Average Capacity Strategy)   
 ก าลังการผลิตจะถูกขยายออกไปในระดับที่สอดคล้องกับปริมาณความต้องการโดยเฉลี่ยที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้น กลยุทธ์ในลักษณะนี้ยึดหลักสายกลางซึ่งผู้บริหารจะมีความแน่ใจในระดับหนึ่งว่าผลผลิตที่
ท าการผลิตเพิ่มข้ึนบางส่วนนั้นสามารถขายได้อย่างแน่นอน  

 
4) กลยุทธ์การปรับก าลังการผลิต       

 เมื่อความต้องการสินค้าในอนาคต ไม่สอดคล้องกับความต้องการการผลิต  ผู้บริหารอาจใช้กล
ยุทธ์ต่าง ๆ เพ่ือปรับก าลังการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการ  กลยุทธ์ (Strategy) ที่ใช้ส าหรับการ
ปรับก าลังการผลิต จะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลยุทธ์ระยะสั้น โดยปกติจะวางแผนส าหรับช่วงสั้น ๆ คือ 
3-6 เดือน แต่ส่วนมากจะไม่เกิน 1 ปี  กลยุทธ์ระยะยาว ธุรกิจทั่วไปมักจะวางแผนกลยุทธ์ส าหรับด าเนิน
ธุรกิจในช่วง 3-5 ปี  
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5) การตอบสนองความต้องการสินค้าระยะสั้น      
 ก าลังการผลิต อาจจะมีมากกว่า หรือน้อยกว่าความต้องการสินค้า กลยุทธ์เพ่ือปรับก าลังการ
ผลิต ให้สอดคล้องกับความต้องการสินค้า อาจท าได้ดังนี้ 

1) เก็บสินค้าคงเหลือ กรณีที่มีก าลังการผลิตสูงกว่าความต้องการสินค้าของตลาด 
ฝ่ายผลิตอาจจะเก็บสินค้าที่เหลือไว้ส าหรับจ าหน่ายในช่วงต่อไป (กรณีผลิตมากกว่าความต้องการสินค้า)  

2) ค้างส่งสินค้า ถ้าก าลังการผลิตน้อยกว่าปริมาณความต้องการสินค้าของตลาด 
ผู้บริหารการผลิต อาจจะใช้กลยุทธ์ส่งสินค้าล่าช้า โดยค้างส่งปริมาณสินค้าที่ผลิตไม่ทันไว้ก่อน เมื่อ
ปริมาณความตองการสินค้าในช่วงต่อไปลดลงใกล้เคียง หรือน้อยกว่าก าลังการผลิต จึงจัดส่งสินค้าส่วนที่
เหลือ            
  3) ปรับระดับพนักงาน ผู้บริหารอาจจะจ้างเพ่ิม หรือลดจ านวนพนักงานลงให้
สอดคล้องกับการผลิต ที่ตอบสนองกับความต้องการของตลาดพอดี  

4) ปรับระดับการใช้แรงงาน ให้พนักงานท างานล่วงเวลาในช่วงที่ต้องเพ่ิมก าลังการ
ผลิต หรือยอมปล่อยให้พนักงานมีเวลาว่างในช่วงที่มีความต้องการสินค้าลดลง 

5) การอบรมพนักงาน เพ่ือให้พนักงานมีความสามารถหลาย ๆ อย่าง ให้เหมาะสมที่
จะช่วยจัดสรรก าลังคนเพื่อการผลิตในลักษณะหมุนเวียนงาน (Job rotation)  

6) การออกแบบกระบวนการผลิตใหม่ การปรับปรุงสายการผลิตหรือกระบวนการ 
อาจจะเพ่ิมก าลังการผลิตได้ โดยไม่จ าเป็นต้องเพ่ิมแรงงาน หรือเครื่องจักร  

7) การจ้างเหมาช่วง กรณีท่ีมีความต้องการสินค้าสูงกว่าก าลังการผลิต อาจจะใช้
วิธีการเหมาช่วงให้โรงงานอื่นรับงานไปท าชั่วคราว  

8) การซ่อมบ ารุงเครื่องจักร ในช่วงที่มีความต้องการสินค้าน้อย อาจจะหยุด
เครื่องจักรเพ่ือท าการซ่อมบ ารุง      

6) การตอบสนองความต้องการสินค้าในระยะยาว 
ความต้องการสินค้าอาจจะเพ่ิมข้ึน หรือลดลงจากปัจจุบัน กลยุทธ์ที่จะตอบสนองความต้องการ

สินค้า อาจจะแบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ         
  1) การขยายก าลังการผลิต       
  2) การคงก าลังการผลิตไว้       
 เมื่อความต้องการสินค้าลดลง เมื่อความต้องการสินค้าในระยะยาวเพิ่มขึ้น การตัดสินใจว่าจะ
เพ่ิมก าลังการผลิตโดยการเพ่ิมเครื่องจักร หรือการขยายโรงงาน จะขึ้นอยู่กับต้นทุน หรือผลตอบแทนที่
คาดว่าจะได้รับ โดยทั่วไปต้นทุนการผลิตต่อหน่วยของสินค้า จะสัมพันธ์กับก าลังการผลิต ต้นทุนต่อ
หน่วยจะมีค่าต่ าที่สุด เมื่อท าการผลิตที่ก าลังการผลิตพอดี 

7) ระยะเวลาส าหรับการวางแผนก าลังการผลิต              
ก าหนดได้เป็น 2 ระยะเวลา ดังนี้ 

การวางแผนระยะสั้น (Short run planning) จะพิจารณาในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี 
ทั้งนี ้เพ่ือให้สามารถปฏิบัติการได้ถูกต้องแม่นย า       
  การวางแผนระยะยาว (Long run planning) ได้จากประมาณการที่ต้องวางแผน
ก าลังการผลิตอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานกว่า 1 ปี อาจจะเป็น 3 หรือ 5 ปี เป็นอย่างน้อย เช่น 
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การพิจารณามูลค่าเงินปัจจุบันที่จะได้ในอนาคต Present Value การวางแผนก าลังการผลิตรวม
Aggregate Planning การพิจารณามูลค่าการลงทุนในระยะยาว เป็นต้น โดยน ามาเปรียบเทียบกับ
ก าลังการผลิตในปัจจุบัน   

 8) ก าหนดเวลาในการวางแผนก าลังการผลิต  
1) Long range การวางแผนการผลิตในระยะที่มากกว่า 1 ปี และจะใช้เวลา

ยาวนานในการรับทรัพยากรนั้น ๆ มา เช่น การสร้างโรงงาน 
2) Intermediate range การวางแผนการผลิตเป็นรายเดือนหรือราย 3 เดือน เช่น 

การจ้างคนงาน การลดจ านวนพนักงาน เป็นต้น 
3) Short range  การวางแผนการผลิตในระยะเวลาน้อยกว่า 1 เดือนหรือเป็นราย

สัปดาห์ เช่น การจัดเก็บสินค้าคงคลัง การจัดล าดับการผลิต เป็นต้น 
 

 แนวคิดของการวางแผนก าลังการผลิตรวม 
 

เพ่ือให้ทราบได้ว่าจะใช้ทรัพยากรเท่าไรในการผลิต ท าให้ทราบถึงทิศทางการผลิต มีผลต่อ
โครงสร้างต้นทุน ระดับการจัดเก็บสินค้าคงคลัง 

 

1) ระดับของการผลิตที่ดีที่สุด (Best operating Level)  ระดับของก าลังการผลิตที่
กระบวนการสามารถจะออกแบบโดยให้จ านวน unit ของการผลิตนั้นท าให้ต้นทุนต่อหน่วยต่ าที่สุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
2) ความประหยัดจากขนาด (Economics of scale)  ยิ่งผลิตจ านวนมากขึ้น ต้นทุน

ต่อหน่วยก็จะลดลง ท าให้มีการใช้เครื่องจักรอย่างเต็มก าลัง (Fully utilization)  
 
3) ความไม่ประหยัดจากขนาด (Diseconomies of scale)  จุดที่เมื่อยิ่งผลิตจ านวน

มากข้ึน ต้นทุนต่อหน่วยก็จะสูงขึ้นเรื่อย ๆ  
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4) เส้นโค้งการเรียนรู้ (Experience curve)  เมื่อผลิตเป็นจ านวนมากขึ้น คนงานก็จะมี 
ประสบการณ์ในการท างานมากขึ้น ความผิดพลาดน้อยลง ต้นทุนต่อหน่วยต่อหน่วยจึงลดลง  
 
       

 
 
 

 

 
5) การเน้นที่ก าลังการผลิต (Capacity focus)  

- มีจุดประสงค์ที่การจ ากัดการผลิต 
- พยายามหาว่าจุดเหมาะสมของการผลิตสินค้าแต่ละอย่างอยู่ที่ใด แล้วไปเน้นที่

สินค้าละแต่อย่าง 
     6) ความสามารถในการเปลี่ยนหรือปรับการผลิต (Capacity flexibility) 

- ความยืดหยุ่นในแง่การปรับเปลี่ยนแผนกต่าง ๆ หรือผังโรงงานในการผลิตสินค้า 
ใด ๆ เช่น เปลี่ยนผังจาก  
 

 
- ความยืดหยุ่นในแง่กระบวนการผลิต เช่น จากสินค้า A ไปเป็นการผลิตสินค้า B 

หรือสินค้า C   
- Economies of scope มีความยืดหยุ่นในแง่ของขอบเขตการผลิต หรือการมี 

ความหลากหลายในการผลิตสินค้าท่ีต่างรูปแบบกัน 
- ความยืดหยุ่นในแง่ของคนงาน คนงานต้องมีความสามารถหลากหลาย (Multi 

Skills) 

     7) การพิจารณาความต้องการก าลังการผลิต 
- หาความต้องการของสินค้าแต่ละชนิดมีเท่าไรบ้างในช่วงเวลานั้น ๆ  
- ณ ปัจจุบันหรือในอนาคต โรงงานมีความสามารถในการผลิตเท่าไร 
- การจัดสรรก าลังการผลิตนั้นเข้ากับสินค้าแต่ละชนิดเลือก 

รูปแบบของการวางแผนก าลังการผลิต (Capacity planning models) 
ทางเลือกในการเลือกรูปแบบ (Modeling alternatives) จะเลือกรูปแบบใดเพ่ือช่วยในการ

วางแผน ประกอบด้วย         
  - Present Value : PV จะเป็นเครื่องมือ/รูปแบบที่ช่วยตัดสินใจ เมื่อน ามาพิจารณา
ระยะเวลาในการลงทุนและงบกระแสเงินสด       
  - Aggregate Planning Models เหมาะสมที่จะว่าการผลิตภายใต้ก าลังการผลิต
ปัจจุบันในระยะสั้น  

Accumulated units 

Unit cost 

A 

B 
C 

C B 

A 
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- Breakeven Analysis สามารถแสดงจุดคุ้มทุนในปริมาณการผลิตที่น้อยที่สุด เมื่อ
ทางเลือกในการขยายก าลังการผลิตจะประมาณการได้จากรายได้จากการขาย    
  - Linear Programming ประเมินก าลังการผลิตระยะสั้น (Short Run)  

แนวคิดกลยุทธ์การวางแผนการผลิตรวม 

   การจัดท าแผนการผลิตรวมนั้น จะท าให้ผู้บริหารสามารถ ตอบค าถามต่อไปนี้ได้   มี
ปริมาณสินค้าคงเหลือกับความต้องการของลูกค้าหรือไม่   มีปริมาณแรงงานเหมาะสมต่อความไม่
แน่นอนของความต้องการของลุกค้าหรือไม่  เวลาของการท างานเป็นเท่าใด อันได้แก่ เวลาปกติ การ
ท างานล่วงเวลา หรือเวลาว่าง ต้องการจ้างผู้รับเหมาช่วงท าการผลิตแทนในเวลาที่ความต้องการของ
ลูกค้าสูงหรือไม่  ควรเปลี่ยนแปลงราคาหรือปัจจัยอ่ืน ๆ เพ่ือเหมาะสมกับความต้องการของลุกค้า
หรือไม ่ในการก าหนดกลยุทธ์ในการท าแผนการผลิตรวมนั้น ควรต้องประสมประสานการจัดการด้านอื่น 
ๆ เช่น การควบคุมสินค้าคงเหลือ อัตราการผลิต การบริหารปริมาณแรงงาน ความสามารถของก าลัง
การผลิตและตัวแปรอื่น ๆ ที่ควบคุมได้เข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งจะมารายละเอียด 3 ประการ ดังนี้ 

   1) การพิจารณาจากทางเลือกก าลังการผลิต ซึ่งจะเป็นการพิจารณาเชิงปริมาณ โดย
ท าการศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ที่สามารถควบคุมปริมาณได้ เพราะเราไม่สามารถควบคุมปริมาณความ
ต้องการของลูกค้าได้ โดยมีทางเลือกดังนี้ 
    1.1) การเปลี่ยนแปลงของระดับสินค้าคงเหลือ ถึงแม้ปริมาณของสินค้า
คงเหลือจะมีสูงมาก ในช่วงที่ความต้องการของตลาดมีน้อย แต่ก็สามารถน าออกมาขายในช่วงเวลาที่
ความต้องการของตลาดสูงขึ้นได้ อย่างไรก็ตามประโยชน์ของกลยุทธ์นี้ก็คือ องค์การจะไม่เกิดภาวะขาด
แคลนสินค้าขายในช่วงที่ความต้องการของลูกค้าสูง ท าให้ไม่เสียส่วนครองตลาด และสามารถจัดหา
สินค้าส่งมอบให้แก่ลูกค้าได้ทันตามความต้องการของลูกค้า 
    1.2) การปรับเปลี่ยนก าลังแรงงานโดยการจ้างพนักงานเพิ่มหรือให้ออก
จากงาน เป็นวิธีการปรับสภาพการด าเนินงานขององค์การ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดได้ 
โดยการจ้างพนักงานเพ่ิมขึ้นในช่วงที่ตลาดมีความต้องการสูง และให้พนักงานออกในช่วงที่ตลาดมี
ความต้องการต่ า 
    1.3) การเปลี่ยนแปลงอัตราก าลังการผลิตในช่วงที่มีความต้องการสูงและ
ช่วงที่มีความต้องการต่ า ในช่วงที่ความต้องการของตลาดสูง องค์การจ าเป็นที่จะต้องท าการผลิต
ล่วงเวลา ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ได้แก่  ค่าแรงงานเพ่ิงของพนักงาน เป็นต้น นอกจากนี้ความเมื่อยล้า
ของพนักงานอาจส่งผลให้ผลผลิตตกต่ าลงได้ แต่ในช่วงที่ความต้องการของตลาดต่ า องค์การยังคง
จ าเป็นต้องจ่ายค่าแรงงานโดยที่พนักงานไม่ต้องท างาน หรือยอมให้เกิดภาวะว่างงาน 
    1.4) การจ้างผู้รับเหมา ในภาวะที่ตลาดมีความต้องการสูงมาก องค์การอาจ
ท าการจ้างผู้รับเหมาช่วงให้ท าการผลิตแทน ซึ่งค่าใช้จ่ายในการจ้างสูงมาก และข้องมูลลับบางอย่าง
ของลูกค้าอาจถูกเปิดเผยได้ นอกจากนี้การหาผู้รับเหมาช่วงที่มีคุณภาพนั้นท าได้ยากมาก โดยเฉพาะ
ช่วงแข่งขันสูง 
    1.5) จ้างพนักงานท างานแบบพิเศษหรือชั่วคราว เหมาะกับอุสารกรรม
บริการที่สามารถเลือกจ้างพนักงานที่ไม่จ าเป็นต้องใช้ทักษะหรือความเชี่ยวชาญในการท างานมากนัก 
โดยทั่วไปมักพบในร้านอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ด ร้านค้าปลีก หรือซูปเปอร์มาร์เก็ต 
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   2) การพิจารณาทางเลือกของความต้องการของตลาด วิธีการนี้จะเลือกน ามาใช้ก็
ต่อเมื่อองค์กรจะต้องพยายาม ท าให้ความต้องการของลูกค้าเกิดขึ้นอย่างสม่ าเสมอตลอด ช่วงของการ
วางแผนการผลิต โดยมีหลักการดังนี้ 
    2.1) ศึกษาอิทธิพลของความต้องการของตลาด หากตลาดอยู่ในภาวะที่มี
ความต้องการต่ า องค์การจะต้องเพ่ิมการโฆษณา จัดท าการส่งเสริมการตลาดต่าง ๆ จัดหาบุคลากรที่มี
ความสามารถสูงในการขาย และท าการลดราคาสินค้า 
    2.2) ใบสั่งผลิตค้างจากช่วงที่มีความต้องการของตลาดสูง  ค าสั่งซื้อสินค้า
หรือบริการที่ลูกค้าได้เสนอความต้องการเข้ามา ตั้งแต่ช่วงที่มีความต้องการสูง ท าให้บริษัทผู้ผลิตไม่
สามารถด าเนินการผลิตหรือจัดหาได้ทันในช่วงเวลานั้น ๆ จึงจ าเป็นที่จะต้องยืดระยะเวลาของการผลิต
และการส่งมอบออกไป และมีผลให้บริษัทมีกิจกรรมการผลิตต่อเนื่องได้ตลอดทั้งปี 
    2.3) เทคนิคการขายหรือบริการตลอดฤดูกาล เป็นเทคนิคที่นิยมใช้เพ่ือให้
เกิดการผลิตต่อเนื่องตลอดปี โดยท าการพัฒนาส่วนผสมผลิตภัณฑ์ในช่วงฤดูกาลที่ต่อเนื่องกัน 
ตัวอย่างเช่น ท าการผลิตเตาผิงในฤดูหนาว และผลิตเครื่องปรับอากาศในฤดูร้อน เพ่ือให้พนักงานและ
องค์กรมีงานท าตลอดท้ังปี 
   3) กลยุทธ์ผสมเพื่อปรับปรุงแผนการผลิต จากแนวทางเลือกในการผลิตข้างต้น ควร
น ามาประยุกต์ใช้เข้าด้วยกัน เพ่ือให้เกิดการประสมประสานและสามารถจัดท าแผนการผลิตที่ดีได้ ทั้งนี้
ยังต้องอาศัยข้อมูลการพยากรณ์ความต้องการของตลาดเข้ามาก าหนดแผนการผลิตเสมอ ซึ่งสามารถ
ก าหนดเป็นกลยุทธ์ได้ 2 ประเภท ดังนี้ 
    3.1) กลยุทธ์การแสวงหา (chase strategy) หรือกลยุทธ์การติดตาม เป็น
กลยุทธ์ที่พยายามท าให้ปริมาณของผลิตภัณฑ์เท่ากับหรือพอดีกับความต้องการของลูกค้า ซึ่งสามารถ
ท าได้โดยการปรับลดปริมาณแรงงาน ได้แก่ การจ้างเพ่ิมเมื่อมีงานผลิตสูง หรือจ้างออกเมื่อมีงานผลิต
ต่ าลง หรือจัดให้มีการท างานล่วงเวลาในช่วงมีความต้องการสูง และมีภาวการณ์ว่างงานได้ในช่วงที่
ความต้องการของตลาดต่ า ตลอดจนท าการจ้างผู้รับเหมาช่วงท าการผลิตแทนในช่วงความต้องการของ
ตลาดสูง เป็นต้น ซึ่งโดยทั่วไปแล้วกลยุทธ์นี้นิยมใช้ในอุตสาหกรรมบริการ 
    3.2) กลยุทธ์การรักษาระดับก าลังผลิต (level strategy) เป็นการรักษา
อัตราการผลิตและปริมาณแรงงานให้คงที่ ดังนั้นอาจส่งผลให้เกิดสิ่งต่อไปนี้ 
    1) ปริมาณสินค้าคงเหลือสามารถรองรับความต้องการของลูกค้า ในภาวะที่
ความต้องการซื้อสูงกว่าอัตราการผลิต องค์การสามารถจัดส่งสินค้าคงเหลือส่งมอบแก่ลูกค้าได้ทันที 
    2) พนักงานมีโอกาสได้เรียนรู้กระบวนการท างานที่หลากหลายมากข้ึน 

ในกลยุทธ์นี้จะท าให้พนักงานมีความรู้สึกมั่นคงในการท างาน และมีก าลังใจการท างานดี เกิดความ
เชี่ยวชาญในการท างาน ท าให้เกิดผลผลิตที่ดี 
  

  แนวคิดการวางแผนการผลิตหลัก 

  การวางแผนการผลิตหลัก เป็นการจัดท าแผนการผลิต ที่ต้องระบุเจาะจงว่าต้องการ
ผลิตชิ้นงานอะไร จ านวนเท่าไร และต้องการให้ผลิตเสร็จเมื่อไร ซึ่งอาจจะเป็นการก าหนดแผนการผลิต
เป็นรายเดือน หรือรายสัปดาห์ ก็ได้ ขึ้นกับการผลิตของแต่ละโรงงาน  

  ข้อมูลที่น าไปใช้ในการวางแผนในขั้นนี้ ประกอบด้วยข้อมูลค าสั่งซื้อของลูกค้า การ
พยากรณ์ยอดขายจากลูกค้า และการพยากรณ์ยอดขายจากฝ่ายขายเอง ซึ่งในการวางแผนนี้ควรต้อง
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ระบุปริมาณและก าหนดส่งมอบที่ต้องการให้ชัดเจน ในขั้นตอนการวางแผนการผลิตหลัก จะต้องมีการ
แจ้งแผนให้กับฝ่ายจัดซื้อ และคลังวัตถุดิบ เพ่ือท าการวางแผนความต้องการวัตถุดิบ วัสดุชิ้นส่วน
ประกอบ รวมถึงอุปกรณ์ในการบรรจุหีบห่อ เพ่ือให้มั่นใจว่าเมื่อท าการผลิต ทางโรงงานจะมีทรัพยากร
ทุกอย่างครบถ้วน ในขณะเดียวกัน แผนการผลิตหลัก ต้องถูกส่งให้กับฝ่ายผลิต เพ่ือวางแผนก าลังการ
ผลิตโดยฝ่ายผลิต ต้องก าหนดก าลังการผลิต และเตรียมเครื่องจักร อุปกรณ์ พนักงาน ปัจจัยอ่ืน ๆ       
ที่จ าเป็น ในแต่ละหน่วยผลิตย่อย ทั้งนี้ ยังช่วยให้ฝ่ายผลิตเตรียมการให้พร้อม เพ่ือที่จะหลีกเลี่ยงปัญหา
กระบวนการคอขวด  หรือ สายการผลิตขาดสมดุล  

  กระบวนการดังกล่าวข้างต้น เป็นขั้นแรกของการแจ้งและชี้แจงแผนงาน ซึ่งจะมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น ถ้าผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ทั้งฝ่ายวางแผนการผลิต  คลังวัตถุดิบ จัดซื้อ 
ผลิต ควบคุมคุณภาพ ซึ่งถ้าเป็นสินค้ารุ่นใหม่ ควรน าตัวอย่างสินค้า ไปเข้าร่วมประชุม เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกคนได้เห็นชิ้นงานจริง  วิธีการนี้เรามักเรียกว่า การประชุมแผนการผลิต รายเดือน หรือรายสัปดาห์  

  แนวคิดการจัดตารางการผลิต  

การจัดตารางการผลิตเป็นการวางแผนการผลิตในระดับย่อยลงมา ในแต่ละหน่วยผลิต
ย่อย เป็นการจัดล าดับก่อนหลังของการผลิต  รวมถึงจัดภาระงานให้กับเครื่องจักร พนักงาน กลุ่ม
เครื่องจักร กลุ่มพนักงาน หรือสายการผลิต  ถือเป็นเป้าหมายที่ฝ่ายผลิต ต้องปฏิบัติตาม จุดประสงค์ 
เพ่ือการจัดสรรทรัพยากรการผลิตไม่ว่าจะเป็นแรงงาน เครื่องจักร หรือสิ่งอ านวยความสะดวกใด ๆ 
เพ่ือให้การผลิตเป็นไปตามแผนที่วางไว้  การจัดตารางการผลิตสามารถจัดท าเป็นรายสัปดาห์ หรือ
รายวันก็ได้เรียกได้ว่าเป็นการแยกย่อย จากแผนการผลิตรวม 

  ตารางการผลิต ถ้าจะให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการท างานจริง ควรมีการก าหนด
แผนงานและจัดท าเป็นตารางการผลิต แต่ละหน่วยผลิตย่อย (สถานี หรือ Work station) เพ่ือให้แต่ละ
หน่วยผลิต มีเป้าหมายในการท างานที่ชัดเจน  ตารางการผลิตนี้จะจัดท าเป็นกระดาษ หรือจะเขียนลงใน
บอร์ด ติดไว้ที่บริเวณที่ท างานก็ได้   ฝ่ายวางแผนการผลิต เมื่อจัดท าตารางการผลิต ส่งให้กับฝ่ายผลิต 
แล้ว ควรออกใบสั่งผลิตสินค้า โดยระบุ เลขที่ใบสั่งผลิต ชื่อรุ่น รายละเอียดที่ต้องการ จ านวนที่ต้องการ 
ปริมาณการสั่งแต่ละใบสั่งผลิต รวมถึงอาจระบุขั้นตอนงานที่ชิ้นงานต้องผลิต เพ่ือช่วยฝ่ายผลิตในการส่ง
ชิ้นงานต่อไปยังหน่วยผลิตถัดไปได้อย่างถูกต้อง ตรงเวลา ในขั้นนี้ หัวหน้างานแต่ละหน่วยผลิตย่อย ควร
ได้มีการประชุมสื่อสารข้อมูล เรื่องความคืบหน้างาน ปัญหาที่พบ ความช่วยเหลือที่ต้องการ จากเพ่ือน
ร่วมงาน เพื่อให้เกิดการท างานที่เชื่อมโยงและประสานกันได้อย่างราบรื่น  
  

ตัวอย่างการผลิตรวมในธุรกิจบริการ 

  องค์การบริการบางแห่งจะสร้างตารางการปฏิบัติแผนการผลิตรวมในลักษณะเดียวกัน
กับในตัวอย่างที่  1  ถึง  5  การบริการเป็นการปฏิบัติงานที่มีการประสมประสานระหว่างความสามารถ
ในการผลิตและความต้องการจึงควรใช้กลยุทธ์การวางแผนรวมในอุตสาหกรรมบริการ  เช่น  ธนาคาร  
ธุรกิจขนส่ง  และร้านอาหารฟาสต์ฟูด    การวางแผนในการบริการอาจง่ายกว่าการผลิต 
   ต้นทุนด้านแรงงานที่องค์การธุรกิจบริการจะต้องควบคุม  ได้แก่ 

1.  ความรวดเร็วในการให้บริการ 
2.  บริการลูกค้าทางโทรศัพท์เพ่ือเพ่ิมความรวดเร็ว 
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3.  จัดบุคลากรให้ท างานโดยพิจารณาตามความสามารถ 
4.  เวลาการท างานของพนักงานมีความยืดหยุ่นได้  เช่น  สามารถท างาน

ล่วงเวลาหากมี   
ค าสั่งซื้อมากหรือลูกค้ามีความต้องการสูงมากในบางช่วงเวลา 

   รูปแบบของธุรกิจบริการ  โดยทั่วไปมีหลายรูปแบบซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างกันไป  
แบ่งเป็น  5  ประเภทดังนี้ 
   1) ภัตตาคาร (restaurants)  ในธุรกิจประเภทบริการด้านอาหาร  ดังเช่น ธุรกิจ 
ฟาสต์ฟูด  สิ่งที่จะต้องตระหนักเสมอ  คือ 
   1.1)  การบริหารงานให้เกิดความสะดวกสบายต่อลูกค้า 
   1.2)  จัดหาปริมาณแรงงานอย่างเหมาะสม  ได้แก่จ านวนพนักงานเพียงพอ
ต่อการให้บริการ 
   2) บริการเบ็ดเตล็ดต่าง ๆ  (miscellaneous  services)  ได้แก่  บริษัทเงินทุน
หลักทรัพย์  บริษัทขนส่งและงานบริการต่าง ๆ เป็นต้น การจัดวางตารางการผลิตรวมมักมุ่งเน้นไปที่การ
จัดการบริหารทรัพยากรมนุษย์  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ  2  ประการคือ 
   2.1)  ให้พอดีกับความต้องการของลูกค้า 
   2.2)  จ านวนพนักงานเหมาะสมตลอดช่วงการด าเนินงานไม่ว่าจะเป็นภาวะที่
ตลาดมีความต้องการสูงหรือต่ าก็ตาม 
   3) บริษัทตัวแทนหรือศูนย์กลางการบริการ  (service  firms)  เช่น  ศูนย์บริการ
คอมพิวเตอร์  ศูนย์ถ่ายภาพหรือศูนย์ถ่ายเอกสาร  เป็นต้น   รูปแบบของการบริการประเภทนี้จ าเป็น
จะต้องท าการวางแผนการผลิตรวมโดยต้องค านึงถึงความต้องการของลูกค้าในปริมาณมาก  และต้องท า
การจัดหาหรือจัดซื้อในปริมาณมากเพ่ือให้พอดีกับความต้องการของลูกค้า 
   4) อุตสาหกรรมสายการบิน  (airline industry)  ศูนย์กลางของสายการบินซึ่งจะมี
ขอบเขตในการให้บริการอย่างกว้างขวาง  อันได้แก่  ในนิวยอร์กซึ่งเป็นศูนย์กลางการบินของ
สหรัฐอเมริกา  และจัดให้มีสาขาบริการอีก  2  แห่ง  อยู่ที่เมืองแอตแลนตา  และตัลลาส  พร้อมทั้งมีล า
นักงานบริการกว่า  150  แห่ง  ดังนั้นการจัดท าแผนการผลิตรวมจึงต้องอาศัยข้อมูลต่อไปนี้ 
   4.1)  จ านวนของเที่ยวบินที่เข้าออกในแต่ละสาขา 
   4.2)  จ านวนของเที่ยวบินทุกเส้นทางบิน 
   4.3)  จ านวนผู้โดยสารที่เข้ามาใช้บริการทุกเที่ยวบิน 
   4.4)  จ านวนบุคลากรที่จ าเป็นจะต้องใช้ในการให้บริการแต่ละสาขาบริการ
หรือส านักงาน 
  แผนการผลิตจะมีความซับซ้อนมากขึ้น  หากโครงการด าเนินงานมีความซับซ้อนและมี
ขนาดใหญ่  อย่างไรก็ตามหากวิเคราะห์ถึงการจัดระดับของลูกค้า  ประกอบกับการจัดระดับที่นั่งของ
ลูกค้าออกเป็นระดับต่าง ๆ โดยก าหนดค่าตั๋วเครื่องบินในแต่ละระดับเพ่ือให้เกิดก าไรสูงสุด  แนวการง
วิเคราะห์ดังกล่าวนี้  เรียกว่าการจัดการด้านผลประโยชน์  (yield  management  mart)  เป็นการ
เพ่ิมขึ้นของรายได้ที่มีความเป็นไปได้ในจ านวนมากที่สุด  ด้วยการจัดแบ่งตลาดตามแนวทางที่ขาย
บริการ  ในราคาที่แตกต่างกันไปในส่วนแบ่งตลาดที่แตกต่างกัน 
  5) โรงพยาบาล  (hospitals)  แผนการผลิตรวมของโรงพยาบาลมักจะเกี่ยวข้องกับ
การจัดสรรงบประมาณ  บุคลากร  และอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ป่วย 
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ในปัจจุบันได้ีมีกลยุทธ์และวิธีการใหม่ ๆ ในการจัดการก าลังการผลิตรวมหลายวิธี บางวิธีเป็น
รูปแบบแนวคิดดั้งเดิม แต่บางวิธีก็เป็นแนวทางใหม่ อย่างไรก็ตามกลยุทธ์ในการวางแผนก าลังการผลิต
ต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์อ่ืน ๆ ในการจัดการด าเนินงานการผลิตขององค์กร และต้องสอดคล้องกับการ
ด าเนินงานของฝ่ายอื่น ๆ ในองค์กรด้วย เช่น ฝ่ายการเงิน ฝ่ายการตลาด เป็นต้น  

 
3. การวางแผนก าลังการผลิตรวมโดยใช้ตัวแบบคณิตศาสตร์  

ตัวแบบการโปรแกรมเชิงเส้นใช้ในการแก้ปัญหาการตัดสินใจ  ที่เกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากร 
ที่มีอยู่อย่างจ ากัด ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น ตัวแบบการขนส่งกฎการตัดสินใจแบบเชิงเส้น      
สร้างขึ้นจากชุดสมการซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนต่าง ๆ โดยมีข้อเสีย คือ ต้นทุนในการเก็บ
ข้อมูลสูง และต้องอาศัยการค านวณทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อน ตัวแบบฮิวริสติกส์ โดยใช้ความรู้ประ
การณ์เพ่ือช่วยในการวางแผน โดยก าหนดกฎเกณฑ์ที่เห็นว่าเหมาะสม ซึ่งจะประกอบด้วย ตัวแบบ
สัมประสิทธิ์การจัดการ และการวางแผนการผลิตแบบพาราเมตริก  ตัวแบบการโปรแกรมเชิงเส้น ได้ถูก
น ามาใช้ในการแก้ปัญหาที่อยู่ภายใต้ข้อจ ากัดที่มีอยู่เพ่ือที่จะให้กิจกรรมสามารถด าเนินการได้ โดยใช้
แนวคิดทางคณิตศาสตร์เข้ามาช่วยด้วยการน าเอาเงื่อนไขข้อก าหนดต่าง  ๆ ทั้งด้านของจ านวนคน 
จ านวนวัตถุดิบ เป็นต้นน ามาสร้างเป็นสมการหรืออสมการ จากนั้นน าตัวแบบที่ได้ไปแก้ปัญหาด้วยวิธี
ทางคณิตศาสตร์เพ่ือให้ได้ค าตอบที่สอดคล้อง กับเป้าหมายที่ต้องการและเงื่อนไขข้อจ ากัดต่าง ๆ 

 
ตัวแบบคณิตศาสตร์โปรแกรมเชิงเส้น 

 การจัดสรรทรัพยากรด้วยตัวแบบคณิตศาสตร์โปรแกรมเชิงเส้น ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือมุ่งหวังจะ
ให้ได้ผลประโยชน์มากที่สุด (Optimum) ภายใต้ข้อจ ากัดต่าง ๆ ที่มีอยู่ขณะนั้น การท าก าไรให้ได้มาก
ที่สุด การท าให้ค่าใช้จ่ายในการท างานน้อยที่สุด โดยมีตัวแปรในการสร้างตัวแบบคณิตศาสตร์มี
ความสัมพันธ์กันในลักษณะเชิงเส้น เป้าหมายที่เราต้องการเราเรียกว่าฟังก์ชันเป้าหมาย (Objective 
function) ซึ่งจะประกอบไปด้วย 2 รูปแบบได้แก่ เป้าหมายในการหาค่าต่ าสุด (Minimization) และ
เป้าหมายในการหาค่าสูงสุด (Maximization) โดยอยู่ภายใต้ข้อก าหนดต่าง ๆ (Constraint functions) 
ของทรัพยากรหรือข้อจ ากัดที่มีอยู่ในขณะนั้น 

ขั้นตอนของ Linear Programming จะมีขั้นตอนโดยสรุปดังนี้ 
            1) สร้างสมการหรืออสมการ ซึ่งจะประกอบด้วย สมการเป้าหมาย  สมการข้อจ ากัด
เงื่อนไขต่าง ๆ 
  2) การหาผลลัพธ์ มีอยู่ สองวิธี คือ  

2.1) การใช้กราฟ (ใช้ได้กับกรณีท่ีมีตัวแปรเพียง 2 ตัวแปร)  
2.2) วิธีซิมเพล็กซ์ (Simplex) 
 

ตัวอยา่งสร้างสมการหรืออสมการ        
 นาย ก. มีเงินอยู่จ านวน 4,000,000 บาท ต้องการน าเงินไปลงทุน 3 ประเภทโดยผลตอบแทน
จากการลงทุนในแต่ละประเภทมีจ านวน ร้อยละ 5 ต่อปี  ร้อยละ 15 ต่อปี และร้อยละ 7 ต่อปี นาย
ก าแพงต้องการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนดังนี้ เขาลงทุนในประเภทที่ 2 จ านวน ¼ ของจ านวนเงิน
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ที่มีอยู่ และลงทุนในประเภทที่ 1 เป็นจ านวนสองเท่าของการลงทุนประเภทที่ 2 และเงินที่เหลือทั้งหมด
เค้าจะน าไปลงทุนในประเภทที่ 3 จากข้อมูลดังกล่าวให้สร้างสมการเชิงเส้นส าหรับการลงทุนในครั้งนี้ 

วิธีท า 
 จากโจทย์ไม่ได้ก าหนดความต้องการแต่เป็นส่วนของการลงทุนก็ต้องการผลตอบแทนสูงสุด 
ดังนั้นสมการเป้าหมายเขียนได้ดังนี้ 
  Max Z = 0.05X1 + 0.15X2 + 0.07X3 
 ข้อจ ากัดหรือเงื่อนไขในการลงทุนสามารถเขียน constraint functions ได้ดังนี้ 
  X2 ≤ (1/4)*4,000,000 
  X1 = 2X2 
  X3 = 4,000,000 – (X1 + X2) 
 โปรแกรมเชิงเส้นทีได้คือ 
  Max Z = 0.05X1 + 0.15X2 + 0.07X3 
   X2 ≤ (1/4)*4,000,000 
   X1 = 2X2 
   X3 = 4,000,000 – (X1 + X2) 
   X1 + X2 + X3 = 4,000,000 
   X1, X2, X3  ≥ 0 
       ----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

ตัวอย่าง บริษัทผลิตเครื่องไฟฟ้าแห่งหนึ่ง ก าลังจะจัดงานส่งเสริมการขาย ในอีก 1 เดือน
ข้างหน้า ณ ห้างสรรพสินค้า บริษัทนี้ตั้ งงบส าหรับใช้ในการประชาสัมพันธ์  2  ล้านบาทเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานให้คนทั่วไปได้รับรู้    โดยรายละเอียดช่องทางที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์มี
ดังต่อไปนี้ 
 

 ช่องทางที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ 
 หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ 
จ านวนผู้รับสื่อ(คน/ครั้ง) 500,000 50,000 200,000 

ค่าใช้จ่ายต่อ(บาท/ครั้ง) 100,000 5,000 50,00  

 

เงื่อนไขของการใช้สื่อต่างมีดังต่อไปนี้ หนังสือพิมพ์ ต้องลงโฆษณา ขั้นต่ าอย่างน้อย 3 วัน แต่มีหน้าว่าง
ให้ไม่เกิน 10 วัน สื่อวิทยุ ลงโฆษณาได้วันละ 5 ครั้ง ได้เวลาไม่เกิน 20 วัน สื่อทีวีต้องโฆษณา ขั้นต่ า       
2 นาที โดยแบ่งออกเป็นครั้ง  ครั้งละ 15 วินาที ซึ่งมีเวลาให้โฆษณา  10 นาที จงสร้างตัวแบบเชิงเส้น
จากข้อมลูข้างต้น 
 

วิธีท า    
เรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเลือกใช้สื่อโฆษณา  ซึ่งมีงบอยู่แล้ว 2 ล้านบาท ดังนั้นตัวแบบเชิง

เส้นต้องเป็นตัวแบบเพ่ือใช้ประโยชน์ ในการหาค าตอบให้ได้ว่า จะน าเงิน 2 ล้านบาทไปใช้อย่างไรเพื่อให้
คนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของบริษัทมากท่ีสุด 
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ก าหนด   
X1  แทนจ านวนครั้งที่ใช้ หนังสือพิมพ์ (หน่วย : ครั้ง) 

  X2  แทนจ านวนครั้งที่วิทยุ (หน่วย: ครั้ง) 
  X3  แทนจ านวนครั้งที่ใช้โทรทัศน์ (หน่วย : ครั้ง) 
เป้าหมายคือ ต้องการให้จ านวนคนได้รับสื่อมากที่สุดในการโฆษณา 
สมการเป้าหมาย Max Z = 500,000X1 + 50,000X2  + 200,000X3  
S.T.      X1       3        
      X1     10        
      X2     100       
      X3        8        
      X3      40  
  500,000X1 + 5,000X2 + 5,000X3    2,000,000    
                X1,  X2 ,   X3         0 
 

การหาผลลัพธ์จากตัวแบบเชิงเส้นเพื่อหาค าตอบท่ีเหมาะสม 
การใช้กราฟในการแก้ไขปัญหา จะเหมาะกับปัญหาที่มีตัวแปรแค่ 2 ตัว การใช้กราฟในการหา

ผลลัพธ์    มีหลักการโดยสรุปดังต่อไปนี้ 
  1) เปลี่ยนอสมการทั้งหลายให้สมการ 
  2) หาจุดตัดแกนตั้ง( 0 , X2 )  และจุดตัดแกนนอน( X1 , 0 ) ของสมการในข้อหนึ่ง  
แล้ววาดกราฟ โดยทั่วไปจะให้ X1 อยู่แกนนอน  และ X2  อยู่แกนตั้ง 
  3) พิจารณาหาพ้ืนที่ค าตอบ โดยอาศัยเส้นกราฟ ในข้อ 2 และเครื่องหมายของ
อสมการ (หรือสมการ) ในตัวแบบเบื้องต้น 
  4) สร้างเส้น Z1 และ Z2 จากสมการเป้าหมาย Z จากนั้นเลือกจุดยอดที่เหมาะสม 
  5) พิจารณาจุดยอด แก้สมการหาค าตอบ 

ตัวอย่างการใช้กราฟ  จงแก้ก าหนดการเชิงเส้นต่อไปนี้ โดยใช้กราฟ 
สมการเป้าหมาย Min Z   =   3X1 + 5X2 
St. 2X1  +  5X2      10       

   4X1  +  X2       12 
   3X1  +  6X2     18 
    X2         6 
                            X1 , X2      0 

วิธีท า   
1. เปลี่ยนอสมการต่าง ๆ ให้เป็นสมการ จะได้ดังนี้ 

           2X1  +  5X2     10       จะได้    2X1  +  5X2   =  10 
  4X1  +  X2       12 จะได้ 4X1  +  X2    =  12 
  3X1  +  6X2     18 จะได้ 3X1  +  6X2   = 18 
   X2         6 จะได้   X2     =   6 
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ส าหรับเครื่องหมายของสมการเดิมจะใช้ในการพิจารณาหาพ้ืนที่ค าตอบ 
 

 
 

จาก   Min Z =  3X1  + 5X2                
                  X1  = 0 และค่า X2 = 3           

          ค าตอบ       Min Z =  3(0)  + 5(2)  = 15     
 

ตัวอย่างการใช้วิธี ซิมเพล็กซ์ (Simplex)       
 วิธีการนี้จะใช้ได้กับตัวแปรที่มากกว่า 2 ตัวและมีเงื่อนไขที่ซับซ้อนกว่า ความคิดมูลฐานของวิธี
ซิมเพล็กซ์ คือ การแก้ปัญหาสมการซ้ า ๆ กันเริ่มจากค าตอบมูลฐานเริ่มต้นที่เป็นไปได้แล้วค่อยๆ ขยับไป
ตัวแปรมูลฐานใหม่ทีละ 1 ตัว  การแก้ปัญหาโดยวิธีซิมเพล็กซ์ จะต้องมีการสร้างรูปแบบก าหนดการเชิง
เส้นให้อยู่ในรูปแบบมาตรฐาน คือ เปลี่ยนข้อจ ากัดที่อยู่ในรูปอสมการให้เป็นสมการที่สมมูลกัน 
ตัวอย่างเช่น 

จงใช้วิธีซิมเพล็กซ์หาค่าสมการต่อไปนี้ (กรณีการหาค่า Maximum) 
สมการเป้าหมาย  Max Z = 300x1 + 250x2 

St.  2x1 + x2 ≤ 40 
   x1 + 3x2 ≤ 45 
   x1 ≤ 12 

   x1, x2 ≥ 0 
เขียนข้อจ ากัดให้อยู่ในรูปสมการข้อจ ากัดท่ีสมมูลกันโดยใช้ตัวแปรขาด (Slack Variable) ดังนี้ ให้ 

S1 , S2 , S3 ≥ 0 เป็นตัวแปรขาด สมการข้อจ ากัดท่ีสมมูลกับข้อจ ากัด คือ 
Max Z = 300x1 + 250x2 + 0S1 + 0S2 + 0S3 

2x1 + x2 + 1S1 + 0S2 + 0S3 =  40 
   x1 + 3x2 + 0S1 + 1S2 + 0S3 =  45 
   x1 + 0S1 + 0S2 + 1S3 =  12 
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ตารางเริ่มต้นของ Simplex 
 

  unit profit x1 x2 s1 s2 s3 Quantity 

 s1 0 2 1 1 0 0 40 

 
s2 0 1 3 0 1 0 45 

 
s3 0 1 0 0 0 1 12 

Coficient Max Cj 300 250 0 0 0 
 

unit*xi Zj 0 0 0 0 0 
 

  

Cj-Zj 300 250 0 0 0 
 

 
ขัน้ตอนที่ 1 ท าการพิจารณาค่า Cj-Zj ว่าคอลัมน์ไหนมีค่ามากที่สุดจะท าการพิจารณาตัวแปร

นั้นเป็นตัวแปรแรก จากตารางเริ่มต้นคือตัวแปร x1 
 

  unit profit x1 x2 s1 s2 s3 Quantity 

 s1 0 2 1 1 0 0 40 

 
s2 0 1 3 0 1 0 45 

 
s3 0 1 0 0 0 1 12 

Coficient Max Cj 300 250 0 0 0 
 

unit*xi Zj 0 0 0 0 0 
 

  

Cj-Zj 300 250 0 0 0 
 

 
ขั้นตอนที่ 2 ท าการน าค่าตัวแปร x1 ไปหารตัวแปร Quantity ในแถวของตัวเองและท าการ

เลือกเอาค่าที่น้อยที่สุด 

  
 unit profit x1 x2 s1 s2 s3 Quantity  

 s1 0 2 1 1 0 0 40 (40/2)=20 

 
s2 0 1 3 0 1 0 45 (45/1)=45 

 
s3 0 1 0 0 0 1 12 (12/1)=12 

Coficient Max Cj 300 250 0 0 0 
 

 

unit*xi Zj 0 0 0 0 0 
 

 

  

Cj-Zj 300 250 0 0 0 
 

 
 
 

ขั้นตอนที่ 3 ท าการแทนตัวแปร s3 ด้วยตัวแปร x1 ค่า unit profit ของ s3 เปลี่ยนจาก 0 
เป็น 300  
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  unit profit x1 x2 s1 s2 s3 Quantity  

 s1 0 2 1 1 0 0 40  

 
s2 0 1 3 0 1 0 45  

 
x1 300 1 0 0 0 1 12  

Coficient Max Cj 300 250 0 0 0 
 

 

unit*xi Zj 300 0 0 0 0 
 

 

  

Cj-Zj 0 250 0 0 0 
 

 
 

ขั้นตอนที่ 4 ค่าในแถว s1 สามารหาได้ดังนี้ น าค่าตัวแปร x1 ในคอลัมน์ที่ 1 แถวที่ 1 คือเลข 
2 มาท าการคูณกับค่าตัวแปรในแถว x1 จ าได้ค่า 2 0 0 0 2 24 จากนั้นน าค่าในแถว s1 ตั้งและลบด้วย
ค่าท่ีหาได้จากก่อนหน้า 
 

2 1 1 0 0 40 

2 0 0 0 2 24 
0 1 1 0 -2 16 

 
น าค่าผลต่างที่ได้ไปแทนที่ในแถว s1 
 

  unit profit x1 x2 s1 s2 s3 Quantity  

 s1 0 0 1 1 0 -2 16  

 
s2 0 1 3 0 1 0 45  

 
x1 300 1 0 0 0 1 12  

Coficient Max Cj 300 250 0 0 0 
 

 

unit*xi Zj 300 0 0 0 0 
 

 

  

Cj-Zj 0 250 0 0 0 
 

 
 

ขั้นตอนที่ 5 ในแถว s2 ก็ให้ท าเช่นเดียวกันกับขั้นตอนที่ 4 
1 3 0 1 0 45 

1 0 0 0 1 12 
0 3 0 1 -1 33 

 
 
น าค่าผลต่างที่ได้ไปแทนที่ในแถว s2 
 



 93 

  unit profit  x1 x2 s1 s2 s3 Quantity  

 s1 0  0 1 1 0 -2 16  

 
s2 0  0 3 0 1 -1 33  

 
x1 300  1 0 0 0 1 12  

Coficient Max Cj  300 250 0 0 0 
 

 

unit*xi Zj  300 0 0 0 0 
 

 

  

Cj-Zj  0 250 0 0 0 
 

 
 
เสร็จสิ้นกระบวนการรอบที่ 1 ของวิธี Simplex 
 
 
การหาค่าในรอบที่ 2  

  
unit profit x1 x2 s1 s2 s3 Quantity  

 
s1 0 0 1 1 0 -2 16 (16/1)=16 

 
s2 0 0 3 0 1 -1 33 (33/3)=11 

 
x1 300 1 0 0 0 1 12  

Coficient Max Cj 300 250 0 0 0 
 

 

unit*xi Zj 300 0 0 0 0 
 

 

  

Cj-Zj 0 250 0 0 0 
 

 

 
 

x2 แทนค่า s2 ค่า unit profit จาก 0 เป็น 250 น า 3 หารตัวเลขในแถว s2 จะได้ตัวเลขตั้งตน
ดังตารางต่อไป โดยที่จะไม่เข้าไปยุ่งกับแถว x1  

  unit profit x1 x2 s1 s2 s3 Quantity  

 s1 0 0 1 1 0 -2 16  

 
x2 250 0 1 0 1/3 -1/3 11  

 
x1 300 1 0 0 0 1 12  

Coficient Max Cj 300 250 0 0 0 
 

 

unit*xi Zj 300 250 0 0 0 
 

 

  

Cj-Zj 0 0 0 0 0 
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ท าการพิจารณาเพ่ือปรับค่าตัวเลขในแถว s1 ท าเช่นเดียวกับขั้นตอนที่ 4 ในรอบที่ 1 
0 1 1 0 -2 16 

0 1 0 1/3 -1/3 15 
0 0 1 -1/3 -5/3 5 

 
 

  unit profit x1 x2 s1 s2 s3 Quantity 

 s1 0 0 0 1 -1/3 -5/3 5 

 
x2 250 0 1 0 1/3 -1/3 11 

 
x1 300 1 0 0 0 1 12 

Coficient Max Cj 300 250 0 0 0 
 

unit*xi Zj 300 250 0 250/3 650/3 
 

  

Cj-Zj 0 0 0 -250/3 -650/3 
 

 
จากตาราง Simplex ที่ได้จะเห็นว่าค่าของ Cj-Zj มีค่าเป็น 0 และติดลบทั้งหมดจึงหยุดการท างานดังนั้น
ค าตอบที่ได้คือ  
   X1 = 12 
   X2 = 11 
   S1 = 5 
แทนค่าในสมการเป้าหมาย Max Z = 300*12 + 250*11 
       = 6,350 
 

การวางแผนก าลังการผลิตรวมโดยใช้ตัวแบบคณิตศาสตร์ ด้วยตัวแบบการโปรแกรมเชิงเส้น  
ได้ถูกน ามาใช้ในการแก้ปัญหาที่อยู่ภายใต้ข้อจ ากัดท่ีมีอยู่ เพ่ือที่จะให้กิจกรรมสามารถด าเนินการได้ โดย
ใช้แนวคิดทางคณิตศาสตร์เข้ามาช่วยด้วยการน าเอาเงื่อนไขข้อก าหนดต่าง ๆ ทั้งด้านของจ านวนคน 
จ านวนวัตถุดิบ เป็นต้นน ามาสร้างเป็นสมการหรืออสมการ จากนั้นน าตัวแบบที่ได้ไปแก้ปัญหาด้วยวิธี
ทางคณิตศาสตร์เพ่ือให้ได้ค าตอบที่สอดคล้องกับเป้าหมายที่ต้องการและเงื่อนไขข้อจ ากัดต่าง ๆ 
 
4. การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนในการวางแผนก าลังการผลิต 
 

 การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน (Breakeven analysis) เป็นเครื่องมือในการศึกษาเพ่ือหาปริมาณการ
ขายหรือการให้บริการที่องค์การจะถึงจุดที่ไม่ขาดทุนจากการด าเนินงาน หรือเป็นปริมาณการขายหรือ
การให้บริการที่องค์การจะเริ่มได้ก าไรจากการด าเนินงานนั่นเอง จุดคุ้มทุน (Breakeven point) จะเป็น
ปริมาณการขายหรือการให้บริการที่ยอดรายได้ขององค์การเท่ากับต้นทุนรายจ่ายขององค์การการ
วิเคราะห์จุดคุ้มทุน (Breakeven analysis) การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน เป็นวิธีการรูปแบบหนึ่งที่ใช้แผนภูมิ
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือน ามาใช้ในการตัดสินใจ เป็นการใช้กราฟ
เส้นตรง แสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรบนแกน X และแกน Y หรืออาจะแสดงสมการทางพีชคณิต 
(สมการด้านซ้ายต้องเท่ากับสมการด้านขวาเสมอ) เช่น แสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภัณฑ์  ปริมาณ



 95 

การขาย ค่าใช้จ่ายซึ่งอยู่ในรูปของต้นทุน ด าเนินการ ยอดขาย จ านวนหน่วยขาย เป็นต้นในด้านต้นทุนที่
จะน ามาใช้ในการพิจารณาจุดคุ้มทุน แบ่งออกเป็น 

1. ต้นทุนคงท่ี (Fixed Cost) หรือ FC  
2. ต้นทุนแปรผัน (Variable Cost) หรือ VC  

 

ภาพที่ 4.3  เส้นกราฟแสดงจุดคุ้มทุน 

 การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนนี้ มีประโยชน์อย่างยิ่งท่ีจะช่วยให้ผู้บริหารการผลิตเข้าใจ
แนวคิดของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่เก่ียวข้อง  

 

จุดคุ้มทุน (Break even analysis) เป็นระดับการผลิตหรือการขายระดับใดระดับหนึ่งที่
ก่อให้เกิดรายได้รวม (Total revenues) เท่ากับ ต้นทุนรวม (Total cost) นั่นคือ จุดที่ไม่มีผลก าไรหรือ
ขาดทุนจากการด าเนินงานในการค านวณจุดคุ้มทุน สามารถค านวณให้อยู่ในรูปของยอดขายเป็นจ านวน
เงิน(บาท) หรือจ านวนหน่วยก็ได้โดยมีวิธีการค านวณ 3 วิธี ดังนี้ 1.การใช้สมการ      2.การใช้ก าไร
ส่วนเกิน      3.การใช้การวาดกราฟ 

 

1. การใช้สมการ 
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 2. การใช้ก าไรส่วนเกิน  
 การค านวณหาจุดคุ้มทุนในรูปของก าไรส่วนเกินนั้น ก าไรส่วนเกินต้องเท่ากับต้นทุนคงที่รวม 
โดยสามารถค านวณหาจุดคุ้มทุนได้ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3. การวาดกราฟ 
 ในการค านวณหาจุดคุ้มทุนโดยการวาดกราฟ สามารถแสดงได้ 2 ลักษณะ คือ 
  1) กราฟต้นทุน ปริมาณ และก าไร (Costs – volume – profit graph)  
มีข้ันตอนดังนี้ 

       1. วาดเส้นรายได้รวม โดยเริ่มจากศูนย์ และเพ่ิมขึ้นด้วย ราคาขาย  
 x หน่วยขาย                
    2. วาดเส้นต้นทุนคงท่ี เส้นต้นทุนคงที่จะเท่ากันตลอด 
        3. วาดเส้นต้นทุนรวม หาได้จาก ต้นทุนรวม = ต้นทุนผันแปร + ต้นทุนคงท่ี 
        4. ค านวณจุดคุ้มทุน 

2) กราฟก าไร (Profit – volume graph) ในการค านวณหาจุดคุ้มทุนโดยการวาด
กราฟก าไรนั้น จะแสดงจุดคุ้มทุนรวมทั้งเน้นให้เห็นถึงส่วนก าไรหรือขาดทุนโดยกราฟก าไรจะแสดง
เฉพาะเส้นก าไร โดยจุดคุ้มทุนจะเป็นจุดที่เส้นก าไรตัดกับแกน X และส่วนก าไรหรือขาดทุนจะแสดงตาม
จ านวนระยะห่างระหว่างเส้นก าไรกับแกน X ณ ปริมาณขายระดับต่าง ๆ  

ขั้นตอนการวาดกราฟก าไรมีดังนี้ 
1. แสดงจุดต้นทุนคงที่ ให้ก าหนดหน่วยขายเป็น 0 หน่วย มีต้นทุนคงที่เท่าใด ก็แสดง

จ านวนต้นทุนคงที่เท่านั้น โดยแสดงที่แกน Y ในด้านลบ 
2. แสดงจุดก าไรหรือขาดทุน โดยสมมติปริมาณขาย ณ ระดับต่าง ๆ แล้วค านวณก าไร

หรือขาดทุนโดย ก าไร(ขาดทุน) = รายได้รวม - ต้นทุนผันแปร - ต้นทุนคงท่ี 
 

ตัวอย่างการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนของโรงพยาบาล     
 ตามงบประมาณของโรงพยาบาล การด าเนินงานของโรงพยาบาลจะมีต้นทุนคงที่ (fixed cost) 
ซึ่งเป็นต้นทุนรายจ่ายที่เกิดขึ้นเสมอ ไม่ว่าโรงพยาบาลจะให้บริการในปริมาณมากหรือน้อยเพียงใด เช่น 
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เงินเดือนของบุคลากร ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์ อาคารและสิ่งก่อสร้าง ค่าวัสดุและสาธารณูปโภคที่
เป็นรายจ่ายคงท่ี เป็นต้น และจะมีต้นทุนผันแปร (variable cost) เกิดขึ้นแปรไปตามจ านวนของบริการ
ที่ให้ เช่น ต้นทุนค่ายาและเวชภัณฑ์ต่างๆ เป็นต้น ในขณะเดียวกัน โรงพยาบาลจะมีรายได้จากการ
ด าเนินงาน หรือได้รับงบประมาณมาเพ่ือการด าเนินงาน ประเด็นส าคัญทางการบริหาร คือ โรงพยาบาล
จะต้องให้บริการในระดับใด จึงจะมีรายได้เหนือรายจ่าย หรือมีก าไรจากการด าเนินงานนั่นเอง 

อย่างไรก็ตาม โรงพยาบาลมีลักษณะพิเศษกว่าธุรกิจประเภทอ่ืนๆ คือ  
            1) โรงพยาบาลอาจมีรายได้จากการด าเนินงานเข้ามาใน 2 ลักษณะ คือ 
                 1.1) ได้รายได้จากการให้บริการที่เก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ป่วยโดยตรง ตามแต่
บริการที่ผู้ป่วยใช้ และเป็นไปตามราคาค่าบริการ 
                 1.2) ได้งบประมาณเข้ามาล่วงหน้า เป็นงบประมาณรวมหรืองบประมาณที่
ค านวณจากเงินเหมาจ่ายรายหัว (capitation) 
            2) รายได้และต้นทุนจากการให้บริการแก่ผู้ป่วยแต่ละรายแต่ละครั้งมีความไม่แน่นอน 
ขึ้นกับโรค หรือการให้บริการตรวจวินิจฉัยและการรักษาพยาบาลแต่ละครั้ ง ท าให้เสมือนว่าราคาของ
การบริการและต้นทุนผันแปรของบริการแต่ละครั้งอาจไม่เท่ากัน 

ดังนั้น ในการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนของการให้บริการของโรงพยาบาล จะพิจารณาตามกรณีเป็น  
3 กรณี และการค านวณจุดคุ้มทุนจะใช้รายได้ตามราคาหรืออัตราค่าบริการเฉลี่ย ต้นทุนผันแปรตาม
ตัวเลขเฉลี่ยของรายจ่ายผันแปรการให้บริการแต่ละครั้ง ตัวเลขเฉลี่ยดังกล่าวสามารถค านวณได้จากการ
วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยส าหรับบริการผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยใน หรือใช้ตัวเลขตามที่ก าหนดไว้ในการ
จัดท างบประมาณรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ 
 

กรณีที่  1 โรงพยาบาลได้รายได้จากการเก็บค่าบริการจากผู้ป่วยที่มาใช้บริการ กรณีนี้
โรงพยาบาลสามารถเก็บค่าบริการจากผู้ป่วยที่มาใช้บริการได้ในแต่ละครั้ง  รายได้ของโรงพยาบาลจะมี
ลักษณะเพ่ิมขึ้นตามปริมาณของการบริการ ในขณะเดียวกันที่ต้นทุนผันแปรของโรงพยาบาลจะเพ่ิมขึ้น
เรื่อยๆ ตามปริมาณของการบริการเช่นกัน ดังนั้น พฤติกรรมของรายได้และต้นทุนของโรงพยาบาล
สามารถแสดงได้ดังภาพ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.4 พฤติกรรมของรายได้และต้นทุนของโรงพยาบาลกรณีได้รายได้ตามการใหบ้ริการ 
 

รายได้หรือต้นทุน 
(บาท) 

จ านวนครั้งของบริการ 
 

ต้นทุนคงที ่

รายได้ตามบริการ 

ต้นทุนรวม 
ก าไร 

ขาดทุน จุดคุ้มทุน 
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 การค านวณจุดคุ้มทุน สามารถค านวณได้จากต้นทุนคงที่หารด้วยผลต่างของค่าบริการเฉลี่ยต่อ
ครั้งของบริการ และต้นทุนผันแปรต่อครั้ง ตามสมการต่อไปนี้ 
 
 

  

 

 

 

  

ตัวอย่างเช่น โรงพยาบาลคิดค่าบริการเฉลี่ยต่อครั้งของการบริการ  เท่ากับ 1,200 บาท 
โรงพยาบาลมีค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนเป็นต้นทุนค่าแรงบุคลากร ต้นทุนค่าลงทุนและอ่ืนๆ ที่คิดเป็น
ต้นทุนคงที่ประมาณ 3,000,000 บาทต่อเดือน ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล (medical care 
cost) ต่อครั้ง เท่ากับ 500 บาท โรงพยาบาลจะมีจุดคุ้มทุนอยู่ที่ 3,000,000 / (1,200 – 500) เท่ากับ 
4,285.7 ครั้งต่อเดือน ดังนั้น โรงพยาบาลจะต้องมียอดการมาใช้บริการของผู้ป่วยอย่างน้อย 4,286 ครั้ง
ต่อเดือนโดยเฉลี่ย โรงพยาบาลจึงจะมีโอกาสได้ก าไร หากมียอดการใช้บริการน้อยกว่าจ านวนดังกล่าว 
โรงพยาบาลจะขาดทุน เนื่องจากไม่มีรายได้ที่หักต้นทุนผันแปรแล้ว ในระดับที่เพียงพอจะรองรับต้นทุน
คงที่ของการด าเนินการนั่นเอง อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตว่าโรงพยาบาลจะมีโอกาสได้ก าไร  ก็ต่อเมื่อ
โรงพยาบาลสามารถเก็บค่าบริการต่อครั้งโดยเฉลี่ยในอัตราที่สูงกว่าต้นทุนผันแปรของการให้บริการต่อ
ครั้งเท่านั้น 

 

กรณีที่ 2 โรงพยาบาลได้รายได้จากงบประมาณหรือเงินเหมาจ่ายรายหัว ที่จ่ายมาให้ล่วงหน้า
ในกรณีนี้รายได้ของโรงพยาบาล จะมีลักษณะคงที่และไม่ผันแปรไปตามปริมาณของการบริการ ในขณะ
ที่ต้นทุนของโรงพยาบาลจะเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ ตามปริมาณของการบริการ พฤติกรรมของรายได้และต้นทุน
ของโรงพยาบาลสามารถแสดงได้ดังภาพ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.5 พฤติกรรมของรายได้และตน้ทนุของโรงพยาบาลกรณีได้รายได้มาล่วงหน้า 
  

ตัวอย่างของกรณีนี้ คือ การที่โรงพยาบาลได้รับเงินเหมาจ่ายรายหัวในระบบประกันสังคม   
สมมติว่า โรงพยาบาลมีผู้ประกันตนมาลงทะเบียน 50,000 คน  ได้เงินเหมาจ่ายรายหัวมารายละ 1,200 
บาทต่อปี  คิดเป็นรายได้โดยเฉลี่ย 5,000,000 บาทต่อเดือน โรงพยาบาลมีค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนเป็น

รายได้หรือต้นทุน 
(บาท) 

จ านวนครั้งของบริการ 
 

ต้นทุนคงที ่

รายได้ล่วงหน้า 

ต้นทุนรวม 

ก าไร 

ขาดทุน 

จุดคุ้มทุน 

จุดคุ้มทุน (ครั้งของบริการ) =    ต้นทุนคงท่ี 

     ค่าบริการต่อครั้ง – ต้นทุนผันแปรต่อครั้ง 
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ต้นทุนค่าแรงบุคลากร ต้นทุนค่าลงทุนและอ่ืนๆ ที่คิดเป็นต้นทุนคงที่ประมาณ 3,000,000 บาทต่อเดือน  
ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลต่อครั้ง เท่ากับ 500 บาท โรงพยาบาลจะมีจุดคุ้มทุนอยู่ที่ 
(3,000,000 – 5,000,000) / (- 500)  เท่ากับ 4,000 ครั้งต่อเดือน แปลว่า หากผู้ประกันตนมาใช้
บริการที่โรงพยาบาลมากกว่า 4,000 ครั้งต่อเดือนโดยเฉลี่ย โรงพยาบาลมีโอกาสขาดทุนได้มาก ในขณะ
ที่ถ้ามีผู้ประกันตนมาใช้บริการน้อยกว่า 4000 ครั้งต่อเดือน โรงพยาบาลจะก าไร 
 

กรณีที่ 3  โรงพยาบาลได้รายได้จากงบประมาณและ/หรือเงินเหมาจ่ายรายหัวที่จ่ายมาให้
ล่วงหน้า และสามารถเก็บค่าบริการจากการให้บริการแต่ละครั้งโดยเฉลี่ยได้อีกจ านวนหนึ่ง  กรณีนี้จะ
เป็นกรณีที่โรงพยาบาลได้งบประมาณคงที่ส่วนหนึ่งมาล่วงหน้า เช่น จากเงินเหมาจ่ายรายหัวตามจ านวน
ผู้ที่มาเลือกลงทะเบียนกับโรงพยาบาล ในขณะที่โรงพยาบาลยังคงสามารถเก็บค่าบริการจากผู้ป่วยที่มา
ใช้บริการได้ในแต่ละครั้งได้ ซึ่งอาจเก็บได้ในผู้ป่วยทุกคน หรือเก็บได้ในผู้ป่วยบางกลุ่ม แต่สามารถหา
ค่าบริการที่เก็บค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยได้ ท าให้รายได้ของโรงพยาบาลมีลักษณะเพ่ิมขึ้นตามปริมาณของการ
บริการเช่นเดียวกับกรณีท่ี 1 ส าหรับต้นทุนผันแปรของโรงพยาบาลยังคงเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ตามปริมาณของ
การบริการ ทั้งนี้รายได้จากการบริการแต่ละครั้งอาจมากกว่าหรือน้อยกว่าต้นทุนผันแปรต่อครั้งของ
บริการก็ได้ หากมากกว่า จะท าให้พฤติกรรมของรายได้และต้นทุนของโรงพยาบาลเป็นคล้าย  กับกรณี   
ที่ 1 แต่หากน้อยกว่าพฤติกรรมของรายได้และต้นทุนของโรงพยาบาล จะเป็นไปในกรณีที่คล้ายกับกรณี
ที่ 2 พฤติกรรมดังกล่าวสามารถแสดงได้ดังภาพ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ภาพที่ 4.6 พฤติกรรมของรายไดแ้ละต้นทุนของโรงพยาบาลกรณไีด้รายได้มาล่วงหน้าและสามารถเกบ็ค่าบริการได้ 
                           

 การค านวณจุดคุ้มทุนสามารถค านวณได้จากต้นทุนคงท่ี หารด้วยผลต่างของค่าบริการเฉลี่ยต่อ
ครั้งของบริการ และต้นทุนผันแปรต่อครั้ง ตามสมการ ต่อไปนี้ 
 

  

 

 

 

 ตัวอย่างเช่น โรงพยาบาลได้รับเงินเหมาจ่ายรายหัวในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า   
สมมติว่า โรงพยาบาลมีผู้ประกันตนมาลงทะเบียน 50,000 คน  ได้เงินเหมาจ่ายรายหัวมารายละ 1,200 
บาทต่อปี คิดเป็นรายได้โดยเฉลี่ย 5,000,000 บาทต่อเดือน โรงพยาบาลสามารถคิดค่าบริการเฉลี่ยต่อ
ครั้งของการบริการ เท่ากับ 30 บาท โรงพยาบาลมีค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนเป็นต้นทุนค่าแรงบุคลากร 

จุดคุ้มทุน (ครั้งของบริการ) =          ต้นทุนคงท่ี – รายได้ล่วงหน้า  

 ค่าบริการต่อครั้ง – ต้นทุนผันแปรต่อครั้ง 
 

รายได้หรือต้นทุน 
(บาท) 

จ านวนครั้งของบริการ 
 

ต้นทุนคงที ่

รายได้รวม 

ต้นทุนรวม 

ก าไร 

ขาดทุน 
จุดคุ้มทุน 

รายได้ล่วงหน้า 
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ต้นทุนค่าลงทุนและอ่ืน ๆ ที่คิดเป็นต้นทุนคงที่ประมาณ 3,000,000 บาทต่อเดือน ต้นทุนค่าใช้จ่ายใน
การรักษาพยาบาลต่อครั้ง เท่ากับ 500 บาท โรงพยาบาลจะมีจุดคุ้มทุนอยู่ที่ (3,000,000 – 5,000,000) 
/ (30 – 500) เท่ากับ 4,255.3 ครั้งต่อเดือน นั่นคือหากผู้ประกันตนมาใช้บริการที่โรงพยาบาลมากกว่า 
4,255 ครั้งต่อเดือนโดยเฉลี่ย โรงพยาบาลมีโอกาสขาดทุนได้มาก ในขณะที่ถ้ามีผู้ประกันตนมาใช้บริการ
น้อยกว่า 4,255 ครั้งต่อเดือน โรงพยาบาลจะมีโอกาสที่รายได้จะสูงกว่ารายจ่าย 
  อนึ่ง ถ้าตัวเลขที่ค านวณได้ออกมามีค่าติดลบ แสดงถึง 
            1) รายได้ล่วงหน้ามากกว่าต้นทุนคงที่ ในขณะที่ค่าบริการเฉลี่ยต่อครั้งมากกว่าต้นทุน
ผันแปรเฉลี่ยต่อครั้ง โรงพยาบาลจะก าไรแน่นอนโดยไม่ต้องค านวณจุดคุ้มทุน หรือ 
             2) รายได้ล่วงหน้าน้อยกว่าต้นทุนคงที่ ในขณะที่ค่าบริการเฉลี่ยต่อครั้งก็น้อยกว่า
ต้นทุนผันแปรเฉลี่ยต่อครั้ง โรงพยาบาลจะขาดทุนแน่นอน ไม่มีทางท่ีจะให้บริการถึงจุดคุ้มทุน 
 

การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนช่วยให้ผู้บริหารสามารถทบทวนได้ว่า  งบประมาณปริมาณบริการที่
จัดท าไว้มีความเหมาะสมหรือไม่ โรงพยาบาลจะสามารถอยู่รอดทางการเงินได้หรือไม่  หากประมาณ
การปริมาณบริการที่ก าหนดไว้ท าให้การด าเนินงานของโรงพยาบาลไปไม่ถึงจุดคุ้มทุน กล่ าวคือ 
โรงพยาบาลยังขาดทุนอยู่ โรงพยาบาลควรทบทวนแผนการท างานและจัดท างบประมาณปริมาณบริการ
ใหม่ ทบทวนงบประมาณรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ ปรับปรุงการท างานและลดต้นทุนตามความ
เหมาะสมต่อไป 

 

บทสรุป   
 การวางแผนการผลิตรวม คือ กระบวนการในการวางแผนเพ่ือจัดสรรก าลังการผลิตให้เพียงพอ
ต่อการตอบสนองความต้องการที่พยากรณ์ไว้ หรือ ที่ได้ก าหนดเป็นเป้าหมายไว้ในแผนธุรกิจ  แผนใน
ระดับนี้จะเป็นแผนเชิงกลยุทธ์ ไม่ได้ก าหนดเป้าหมายเป็นรูปธรรมชัดเจน แต่จะมองภาพรวมของกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ และภาพรวมของก าลังการผลิต โดยอยู่ในความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสู งในฝ่ายผลิต 
แผนดังกล่าวค่อนข้างจะมีบทบาทส าคัญต่อการลดต้นทุนการผลิต และโดยทั่วไปจะถูกใช้เป็นกรอบ
ส าหรับการก าหนดตารางการผลิตหลักต่อไป ในการวางแผนการผลิตรวม มักจะพิจารณาไปพร้อม กับ
การวางแผนการผลิตรวมของทางโรงงาน การจัดสรรทรัพยากรด้วยตัวแบบคณิตศาสตร์โปรแกรมเชิง
เส้น ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือมุ่งหวังจะให้ได้ผลประโยชน์มากที่สุด ภายใต้ข้อจ ากัดต่าง ๆ ที่มีอยู่ขณะนั้น 
โดยมีตัวแปรในการสร้างตัวแบบคณิตศาสตร์มีความสัมพันธ์กันในลักษณะเชิงเส้น เป้าหมายที่เรา
ต้องการเราเรียกว่าฟังก์ชันเป้าหมาย ส่วนการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน (Break even analysis) เป็นระดับ
การผลิตหรือการขายระดับใดระดับหนึ่งที่ก่อให้เกิดรายได้รวม (Total revenues) เท่ากับ ต้นทุนรวม 
(Total cost) นั่นคือ จุดที่ไม่มีผลก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานในการค านวณจุดคุ้มทุน สามารถ
ค านวณให้อยู่ในรูปของยอดขายเป็นจ านวนเงิน (บาท) หรือจ านวนหน่วยก็ได้  
 

ค าถามท้ายบท   

 1. อธิบายความหมายของการวางแผนการผลิตรวม 
 2. อธิบายความส าคัญหรือความจ าเป็นที่จะต้องมีการวางแผนการผลิตรวม 
 3. อธิบายกลยุทธ์ในการท าแผนการผลิตรวม  พร้อมยกตัวอย่าง 
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 4.  อธิบายความส าคัญของการวิเคราะห์คุ้มทุนในการบริหารการผลิต 
 5. ยกตัวอย่างต้นทุนด้านแรงงานที่องค์การธุรกิจบริการจะต้องควบคุม  พร้อมอธิบาย
รายละเอียด 

6. การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนมีประโยชน์ต่อผู้บริหารการผลิตอย่างไร 

เอกสารอ้างอิง     
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 5 

การเลือกท าเลที่ตั้ง 
 

เวลาเรียน 3 คาบ 
 
หัวข้อเนื้อหา 

 1. ปัจจัยที่ส่งผลในการเลือกท าเลที่ตั้ง  
 2. ความส าคัญและบทบาทของท าเลที่ตั้ง 
 3. เทคนิคและขั้นตอนที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกท าเลที่ตั้ง  
 4. การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนของท าเลที่ตั้ง 
  

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
    เมื่อนักศึกษาเรียนจบบทนี้แล้ว ควรมีพฤติกรรมดังนี้ 
 1. มีความรู้การเลือกท าเลที่ตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามความมุ่งหมายธุรกิจ 
 2. สามารถอธิบายถึงความส าคัญของการเลือกท าเลที่ตั้งได้อย่างถูกต้อง 
 3. อภิปรายความส าคัญการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนการผลิตจากการเลือกท าเลที่ตั้ง 
 4. น าเสนอการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนของการเลือกท าเลที่ตั้ง 

5. สรุปความรู้เบื้องต้นการเลือกท าเลที่ตั้งได้ถูกต้อง 
 
   

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1. บรรยาย ประกอบเอกสารค าสอน และPower point เนื้อหา บทที่ 5 

2. ยกตัวอย่างแนวคิดการเลือกท าเลที่ตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3. ให้นักศึกษาน าเสนอภารกิจตามที่ได้มอบหมายและความก้าวหน้าการน าเสนองาน 
 4. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าคัญของการเลือกท าเลที่ตั้ง 
 5. ให้นักศึกษาซักถามและแสดงข้อคิดเห็นจากองค์กรตามภารกิจในใบงาน 

 
สื่อการเรียนการสอน 

 1. เอกสารค าสอนวิชา การจัดการการด าเนินงาน 
 2. เอกสารต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในเอกสารอ้างอิง จากสื่อออนไลน์และสื่ออ่ืน ๆ 
 3. อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Data Storage Device) และPower point 
 4. วีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้องกระบวนเลือกท าเลที่ตั้งให้เหมาะสมกับองค์กร 
 5. ใบงาน “กิจกรรมการจัดการด าเนินงานในองค์กร”  
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การวัดผลและการประเมินผล 
 1. ประเมินผลจากกิจกรรมและแนวตอบค าถามท้ายบท 
  2. สังเกตความสนใจ และการมีส่วนร่วมในชั้น 
 3. ประเมินผลจากการตอบค าถาม และการอภิปรายจากบทเรียนในชั้น 
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บทที่ 5 
การเลือกท าเลที่ตั้ง 

 

 การเลือกท าเลที่ตั้งสถานประกอบธุรกิจ เป็นการจัดหาหรือสรรหาสถานที่ ส าหรับประกอบ
ธุรกิจให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยค านึงถึง ก าไร ค่าใช้จ่าย พนักงาน ความสัมพันธ์กับลูกค้าความ
สะดวก ตลอดจนสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่ดีตลอดระยะเวลาที่ประกอบธุรกิจนั้น ท าเลที่ตั้งเป็นแหล่งที่จะ
ท าธุรกิจสามารถประกอบกิจกรรมได้สะดวกที่สุด โดยค านึงถึงก าไร ค่าใช้จ่าย ความสัมพันธ์กับลูกค้า 
ความสัมพันธ์กับพนักงาน และสภาพแวดล้อมภายนอกอ่ืน ๆ ตลอดระยะเวลาที่ธุรกิจประสงค์จะ
ประกอบกิจกรรมนั้น เมื่อธุรกิจได้ก าหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ว่า  ธุรกิจเกิดขึ้นเพ่ืออะไร  จะผลิต
สินค้าหรือบริการในระดับใด  มีคุณภาพสูงต่ าแค่ไหน  และมีก าลังผลิตเท่าใดแล้ว  ธุรกิจก็จ าเป็นที่
จะต้องหาเครื่องอ านวยความสะดวกทางด้านวัตถุส ารับด าเนินงานตามนโยบายและเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้  ธุรกิจจะต้องเลือกหาท าเลที่จะก่อตั้งในที่ซึ่งสามารถด าเนินงานได้ผลตาม
เป้าหมายของธุรกิจได้ดีที่สุด 
 

1. ปัจจัยที่ส่งผลในการเลือกท าเลที่ตั้ง  

 ท าเลที่ตั้งหมายถึง แหล่งที่จะท าให้ธุรกิจสามารถประกอบกิจกรรมได้สะดวกท่ีสุด  โดยค านึงถึง
ก าไร  ค่าใช้จ่าย  ความสัมพันธ์กับลูกค้า  ความสัมพันธ์กับพนังงาน  และสภาพแวดล้อมภายนอกอ่ืน ๆ  
ตลอดระยะเวลาที่ท าธุรกิจประสงค์จะประกอบกิจกรรมนั้น  วัตถุประสงค์ของท าเลที่ตั้งโดยทั่ว ๆ ไปคือ  
พยายามที่จะหาแหล่งที่ก่อให้เกิดต้นทุนรวมที่เกิดขึ้นจากการเลือกท าเลที่ตั้งนั้นต่ าสุดเท่าที่จะสามารถ
เป็นไปได้  ในการพิจารณาต้นทุนบางรายการ ค่าขนส่งจากโรงงานมายังตลาด ท าเลที่ตั้งท่ีอยู่ต่างจังหวัด
จะมีค่าขนส่งสูงกว่าท าเลที่ตั้งที่อยู่ในเมืองหลวง  ขณะที่ค่าจ้างแรงงานในต่างจังหวัดต่ ากว่าค่าจ้างใน
เมืองหลวง  จึงจ าเป็นที่จะต้องเลือกท าเลที่มีต้นทุนรวมทั้งทางด้านค่าขนส่งและค่าจ้างแรงงานต่ าสุด  
ต้นทุนรวมต่ าสุดไม่ได้หมายความเฉพาะต้นทุนที่ต่ าในปัจจุบันเท่านั้น  แต่จะหมายรวมถึงต้นทุนที่ต่ าสุด
ในอนาคตด้วย  ฉะนั้นในการพิจารณาในการเลือกท าเลจะต้องคาดการณ์ไปถึงประโยชน์ที่จะได้จาก
ท าเลนั้นในอนาคตด้วยท าเลแต่ละแห่ง ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายและการลงทุนรายปีแตกต่างกัน  เช่น  ค่า
ที่ดินในกรุงเทพมหานคร จะมีราคาแพงเมื่อเปรียบเทียบกับค่าที่ดินในต่างจังหวัด  ท าเลบางแห่งการ
ขนส่งท าได้สะดวกกว่าท าเลบางแห่ง  และท าเลบางแห่งก็อยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบ  เป็นต้น  ปัญหาส าคัญ
อยู่ที่ว่าไม่มีท าเลใดท าเลหนึ่งที่จะสมบูรณ์พร้อมไปหมดทุกอย่าง  เป็นหน้าที่ของผู้บริหารในแต่ละธุรกิจ
ที่จะพิจารณาเลือกท าเลที่ตั้งของตน  การพิจารณาเลือกท าเลที่ตั้งขึ้นอยู่กับธุรกิจว่า  ต้องการให้ได้รับ
ประโยชน์จากสิ่งอ านวยความสะดวกในก้านใดบ้าง  ธุรกิจบางอย่างต้องการอยู่ใกล้วัตถุดิบ  เช่น  
อุตสาหกรรมผลิตน้ าตาลตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรี  เพชรบุรี  ราชบุรี  สุพรรณบุรี  และกาญจนบุรี  เป็นต้น  
บริเวณที่มีการปลูกอ้อย  ปลูกตาลกันมากธุรกิจบางแห่ งต้องการความสะดวกในการขนส่ง  
อุตสาหกรรมกลั่นน้ ามัน มักตั้งอยู่จังหวัดแถบชายทะเล โดยเฉพาะจังหวัดชลบุรี  เพราะมีท่าเทียบเรือ
น้ าลึกสามารถขนส่งน้ ามันดิบ ที่สั่งซื้อจากต่างประเทศมาท าการกลั่นได้สะดวก  ธุรกิจบางแห่งค านึงถึง
ความใกล้ตลาดส าคัญ  ก็มักจะเลือกท าเลที่ตั้งในเขตชุมชนหนาแน่น ได้แก่  กรุงเทพมหานครหรือตาม
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เมืองใหญ่ ๆ เป็นต้น  นอกจากนี้ธุรกิจแห่งหนึ่งอาจเลือกท าเลที่จะก่อตั้งเพียงแห่งเดียวหรือหลายแห่งก็
ได้  ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับประเภทของธุรกิจ ลักษณะตลาดและการเปลี่ยนแปลงแหล่งวัตถุดิบ 
 เป็นที่น่าสังเกตว่าในประเทศไทย ท าเลที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมโดยทั่ว ๆ ไปมีการกระจาย
อยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ  จาการส ารวจของหน่วยงานของหน่วยสถิติโรงงาน  กองโรงงาน
อุตสาหกรรม  กรมอุตสาหกรรมโรงงานเมื่อสิ้นปี  พ.ศ.  2524  ปรากฏว่ามีโรงงานอุตสาหกรรมทั่ว
ประเทศจ านวน  74,222  แห่ง  อยู่ในกรุงเทพมหานคร  15,938  แห่ง  และในต่างจังหวัด  58,239  
แห่ง  สิ่งนี้ย่อมชี้ให้เห็นว่าผู้บริหารในแต่ละธุรกิจมีเสรีภาพที่จะเลือกท าเลใดก็ได้เป็นที่ตั้งและท าเลที่ตั้ง
ที่ดีก็มีอยู่มากมายส าหรับธุรกิจแต่ละประเภทที่จะท าการเลือกสรรมาเป็นที่ตั้งของตน  แต่การที่ให้
เอกชนตั้งโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ ในบริเวณทั่วไปโดยเสรีนั้น  ได้ก่อให้เกิดความเดือดร้อน
แก่ประชาชนในเรื่องของน้ าเสีย  เสียง  ฝุ่นละออง  กลิ่นและควันเป็นพิษ  ท าให้การขยายตัวของกิจการ
อุตสาหกรรมด าเนินไปโดยไม่มีระเบียบ  และทางราชการไม่สมารถให้บริการต่าง ๆ ในการประกอบ
อุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพรัฐบาลจึงได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นรับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริมและ
การพัฒนาอุตสาหกรรมเพ่ือส่งเสริมการใช้แรงงานในประเทศ  ด าเนินการพัฒนาอุตสาหกรรมทั่ว ๆ ไป
ในบริเวณต่าง ๆ ทั่วประเทศ  และจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมส่งออก  หน่วยงานนี้มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ
สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม  เรียกว่า  “การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย”  เรียกย่อว่า  “กนอ.”   
ตามประกาศคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  339  ลงวันที่  13  ธันวาคม  2515  แต่ต่อมาปรากฏประกาศคณะ
ปฏิวัติฉบับนี้ยังมีปัญหาบางประการในทางปฏิบัติ  จึงดีมีการปรับปรุงแก้ไขโดยตราพระราชบัญญัติการ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  พ.ศ.2522  การด าเนินงานของนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ในด้านการท าส ารวจ วางแผน ออกแบบก่อสร้างและบ ารุงรักษาสิ่งอ านวยความสะดวก และให้บริการผู้
ประกอบอุตสาหกรรม  และผู้ประกอบกิจการที่เป็นประโยชน์หรือเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบอุตสาหกรรม  
นับว่าเป็นมิ่งที่มีอิทธิพลต่อท าเลที่ตั้งของอุตสาหกรรมในปัจจุบันมาก  ผลงานของการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทยที่เปิดด าเนินการไปแล้ว เช่น ที่นิคมอุตสาหกรรมบางชัน  นิคมอุตสาหกรรมบางปู  
นิคมอุตสาหกรรมทั่วไป  และเขตอุตสาหกรรมส่งออกลาดกระบัง  เป็นต้น  ได้รับความสนใจจาก
อุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยมีการเช่าและซื้อที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรมเต็มพ้ืนที่ แล้ว  ส่วนโครงการ
ระหว่างด าเนินการมี 6 แห่ง คือ โครงการมิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ  โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ภาคใต้  โครงการอุตสาหกรรมที่มีน้ าทิ้งเสียสมุทรสาคร โครงการนิคมอุตสาหกรรมขนดย่อมและ
อุตสาหกรรมบริการจังหวัดนครราชสีมา โครงการนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกที่แหลมฉบั ง  และ
โครงการอุตสาหกรรมในเมืองใหม่ บางพลีบางบ่อ ซึ่งคาดว่าโครงการเหล่านี้จะได้รับความสนใจจากผู้
ประกอบอุตสาหกรรมเช่นเดียวกัน 

ที่ตั้ง (location) ได้แก่ สถานที่ส าหรับประกอบกิจกรรมทางธุรกิจขององค์กร เช่น โรงงาน  
โกดังสินค้า ส านักงานใหญ่ หรือสาขา เป็นต้น ที่ตั้งจะมีความส าคัญต่อการผลิตและการด าเนินงานของ
องค์การ  การเลือกที่ตั้งจึงเป็นกระบวนการในการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือก าหนดสถานที่ที่ธุรกิจ
สามารถด าเนินงานได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยพิจารณาต้นทุน รายได้  ความสัมพันธ์
ที่มีต่อบุคลากร  ลูกค้า และผู้ขายวัตถุดิบตลอดจนสภาพแวดล้อมในการท างาน การเลือกที่ตั้งเป็นการ
ตัดสินใจที่ส าคัญของธุรกิจ  เนื่องจากการลงทุนในแต่ละครั้งจะมีค่าใช้จ่ายสูง  และการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นภายหลังการก าหนดที่ตั้งจะมีค่าใช้จ่ายและค่าเสียโอกาสเกิดขึ้น  โดยที่การตัดสินใจเลือกที่ตั้งมี
ความส าคัญต่อการด าเนินงานธุรกิจดังนี้ 
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  1) การลงทุน  (investment)  ปกติการลงทุนในสถานที่   อาคาร  เครื่อง  และ
อุปกรณ์จะต้องใช้เงินลงทุนสูงและเคลื่อนย้ายยาก  ซึ่งผู้บริการต้องตัดสินใจเกี่ยวกับการเช่าหรือซื้อขาด
ว่าทางเลือกใดมีความเหมาะสมกว่ากัน       
  2)  ต้นทนุการบริหาร (management cost)  การตัดสินใจเลือกที่จะมีผลกระทบต่อ
การจัดการทางการเงินและต้นทุนการด าเนินงาน  เนื่องจากต้นทุนแต่ละแห่งจะมีต้นทุนที่แตกต่างกัน  
เช่น  ค่าขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ  การติดต่อสื่อสาร  และค่าจ้างแรงงาน  เป็นต้น   
  3)  การขยายกิจการ  (growth)  การขยายตัวในอนาคตขององค์การทั้งด้านการ
ด าเนินการหรือการตลาด  ผู้บริหารจะต้องพิจารณาข้อเปรียบเทียบทางเลือกในแต่ละรูปแบบ  เพ่ือ
หลีกเลี่ยงปัญหาความคับแคบในการด าเนินงานหรือให้บริการในอนาคต  แต่ถ้าธุรกิจจัดเตรียมพ้ืนที่มาก
เกนไปจะเป็นการลงทุนที่ไม่มีผลการตอบแทนตลอดจนอาจก่อให้เกิดต้นทุนในการด าเนินงานที่สูง
จนเกินไป          
  4)  ความได้เปรียบในการแข่งขัน  (competitive advantage)  เป็นประเด็นส าคัญ
ในการตัดสินใจของผู้บริหาร มีผลกระทบต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวของธุรกิจ ที่ตั้งที่เหมาะสม
ช่วยให้ต้นทุนในการด าเนินงานของธุรกิจต่ าทั้งต้นทุนทางตรงและทางอ้อม ตลอดจนที่ตั้งที่เหมาะสม
ช่วยดึงดูดผู้บริโภค ซึ่งจะช่วยสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับธุรกิจ 
 

 ท าเลที่ตั้ง (Location) จึงเป็นสถานที่ที่จะใช้เป็นแหล่งผลิตหรือจ าหน่ายสินค้าหรือบริการของ
สถานประกอบการ ซึ่งในการเลือกท าเลที่ตั้งที่เหมาะสมย่อมท าให้ธุรกิจประสบผลส าเร็จ เหตุผลในการ
เลือกสถานที่ตั้งในการผลิตหรือการปฏิบัติการ 

 อยู่ใกล้กับลูกค้า หรือต้องการตอบสนองลูกค้าได้รวดเร็ว 
 ต้องการอยู่ใกล้กับแหล่งแรงงาน หรือทรัพยากรราคาถูก เพ่ือประหยัดต้นทุนในการขนส่ง 
 เหตุผลในการตัดสินใจในเลือกหรือขยับขยายไปสู่สถานที่ตั้งใหม่ 
 มีช่องทางการจ าหน่ายมากขึ้น 
 ใกล้กับลูกค้ามากข้ึนเพ่ือประหยัดต้นทุนการขนส่ง และเพ่ือการแข่งขันโดยใช้เวลาเป็นหลัก 
 ใกล้กับพนักงานหรือแรงงาน 
 การเพ่ิมหรือการขยายก าลังการผลิต 
องค์ประกอบที่มีผลต่อการเลือกสถานที่ตั้ง  

 ต้องพิจารณาทั้งระบบ  
 

 

 

 

 ไปอยู่ใกล้กับแหล่งของ input ที่ต้องใช้ 
 ไปอยู่ใกล้กับลูกค้า 
 ข้อก าหนดของกระบวนการผลิต 
 เหตุผลทางด้านการเงิน 
 เหตุผลทางด้านวัฒนธรรม 
 ความปลอดภัย 
 กฎหมาย เช่น กฎหมายสิ่งแวดล้อม 

Input Output Process 
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ต้นทุนในการตัดสินใจเลือกสถานที่ตั้ง 
- Tangible costs  ต้นทุนที่เห็นได้/เข้าใจได้ ได้แก่ ต้นทุนด้านแรงงาน ที่ดิน การก่อสร้าง

(โรงงาน) พลังงาน และต้นทุนการจัดส่งทั้งการรับเข้ามา และการส่งออกไป 
- Intangible costs: ต้นทุนที่ซ่อนอยู่ ไม่สามารถเห็นได้ ได้แก่ ชื่อเสียง ค่าเสียโอกาส      

เป็นต้น 
โดยที่พยายามลด Total costs = Tangible costs + Intangible costs  

 
วิธีการเลือกสถานที่ตั้งโรงงาน 

1) การจัดล าดับองค์ประกอบต่าง ๆ (Factor rating system) เป็นวิธีการหรือ
กระบวนการในการรวมทุกองค์ประกอบมาพิจารณาร่วมกัน โดยการใช้ขอบเขตของคะแนนในการ
ตัดสินใจ 

2) การหาจุดตรงกลางในแง่ของการให้ความส าคัญในแต่ละสถานที่ตั้ง (Center 
gravity method)  เป็นเทคนิคในการเลือกสถานที่ตั้งใหม่ โดยการพิจารณาจ านวนสินค้าที่จะต้องจัดส่ง
จากสถานที่ตั้งอ่ืน ๆ ที่มีอยู่แล้ว เป็นวิธีการที่มักใช้กับศูนย์กระจายสินค้า (Distribution warehouse) 

 

       

 

 

 
  
 
 

 

 

 

  

 การเลือกพ้ืนที่ในการสร้างโกดังหรือคลังสินค้า ควรพิจารณาปัจจัยหลายปัจจัยประกอบกัน
มากกว่ามุ่งเน้นแต่ปัจจัยเดียว อย่างไรก็ดีปัจจัยที่จะใช้พิจารณาควรเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานธุรกิจ จะมีผลกระทบต่อการด าเนินกิจการคลังสินค้าไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว จึงมีปัจจัยที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

 1. ปัจจัยทั่วไปส าหรับท าเลที่ตั้ง 
       1.1 สถานที่ตั้งท าเลที่ตั้ง อันได้แก่ สถานที่ตั้งอาคารส านักงานหรือร้านค้า ควรเลือก
สถานที่ที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหรือผู้บริโภค 
       1.2 แหล่งวัตถุดิบ ควรเลือกท าเลที่ใกล้วัตถ ุดิบหรือสามารถซื้อสินค้าเข้าร้านได้ง่าย
และประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ เช่น ค่าขนส่ง 
       1.3 แหล่งแรงทุน ในการประกอบธุรกิจจ าเป็นต้องใช้แรงงานจ านวนมากหลายระดับ
ทั้งแรงงานที่มีทักษะและไม่มีทักษะ 
       1.4 แหล่งผู้บริโภคหรือตลาด ควรเลือกท าเลที่ตั้งท่ีสามารถติดต่อกับผู้บริโภคได้ง่าย 

สูสูตร :  Cx  = 
i

ix

V

Vd i




 

Cx  = 
i

iiy

V

Vd




 

 
โดยที่ Cx คือ ต าแหน่ง ณ แกน X 

  Cy คือ ต าแหน่ง ณ แกน Y 
dix คือ ต าแหน่งของสถานที่ตั้ง i ณ แกน X 

  diy คือ ต าแหน่งของสถานที่ตั้ง i ณ แกน Y 
  Vi คือ ปริมาณของสินค้าที่ถูกส่งมาจาก

ต าแหน่ง i 
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       1.5 คู่แข่งขัน ต้องเลือกท าเลที่ตั้งท่ีสามารถต่อสู้ทางด้านธุรกิจได้ดีกว่าคู่แข่งขัน 
       1.6 ราคาที่ดิน การเลือกท าเลที่ตั้งในที่ชุมชนหรือย่านธุรกิจ ราคาที่ดินจะสูงกว่าแหล่ง
อ่ืน ๆ ซึ่งราคาที่ดินถือว่าเป็นต้นทุนของธุรกิจ 
       1.7 ภาษี ภาษีท่ีต้องช าระ ได้แก่ ภาษีการค้า ภาษีบ ารุงท้องที่ และภาษีเงินได้ ซึ่งการ
ใช้พื้นที่ท่ีแตกต่างย่อมเสียภาษีต่างกัน 
       1.8 เส้นทางคมนาคม ต้องเดินทางได้สะดวก ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าได้ง่าย 
       1.9 แหล่งสาธารณูปโภค ต้องมีสาธารณูปโภค เช่น การไฟฟ้า น้ าประปา โทรศัพท์ 
ฯลฯ ใช้ในการประกอบธุรกิจ  
       1.10 สภาพแวดล้อมหรือสิ่งแวดล้อม ควรเลือกท าเลที่ตั้งที่มีสภาพแวดล้อมที่ดีและ
เหมาะสม ปลอดภัยทั้งด้านอากาศ น้ า ความชื้น แสงและเสียง 
       1.11 ปัจจัยด้านชุมชน ได้แก่ เรื่องความปลอดภัย ความสะอาด เพ่ือจูงใจคนเข้าร่วม
ท างาน 
       1.12 สภาพภูมิอากาศ ควรเลือกท าเลที่มีสภาพภูมิอากาศเหมาะสมกับธุรกิจ 

 2. ปัจจัยด้านต าแหน่งที่ตั้ง  
      2.1 ทางเข้าออกของต าแหน่งที่ตั้ง  
      2.2 ที่จอดรถ 
      2.3 เส้นทางจราจร 
      2.4 จ านวนพาหนะในเส้นทางจราจร 
      2.5 แนวโน้มของประชากรและกิจกรรมของธุรกิจ 
      2.6 ค่าใช้จ่ายในการซื้อหรือเช่าและโฆษณา 
      2.7 สถานที่หรือธุรกิจส าคัญที่อยู่ใกล้ 
      2.8 ประวัติความเป็นมาของต าแหน่งที่ตั้ง 
 3. ปัจจัยเกี่ยวกับแหล่งสนับสนุนในการเลือกท าเลที่ตั้ง 
      3.1 ธนาคาร  
      3.2 สมาคมการค้า 
      3.3 หอการค้า  
      3.4 หน่วยงานรัฐบาล 
      3.5 แหล่งอื่น ๆ เช่น บริษัทข้อมูลทางการตลาด ซึ่งเป็นแหล่งาข้อมูลและให้ค าปรึกษา
กับธุรกิจ 

การวางแผนเลือกท าเลที่ตั้ง 
 สถานที่ประกอบกิจกรรมขององค์กร ธุรกิจ (location) เช่น แหล่งวัตถุดิบ โรงงาน ร้านค้า   
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกสถานที่ตั้งทางการผลิตต้องสัมพันธ์กับแหล่งทรัพยากร การขนส่ง ระบบ
สาธารณูปโภค ตลาด รูปแบบสินค้าและอ่ืน ๆ ขั้นตอนในการตัดสินใจเลือกที่ตั้งจึงต้องศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างรายรับกับต้นทุนการด าเนินงานด้วย เครื่องมือที่ใช้ในการวางแผนเลือกท าเลที่ตั้ง   
(Location planning method) 
  1) การให้น้ าหนักปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินการผลิต  (Factor rating method) 
การพิจารณาโดยการวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  โดย
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ก าหนดน้ าหนักตามความส าคัญของแต่ละปัจจัยแตกต่างกัน  ประกอบกับความเหมาะสมในการ
ด าเนินงานของแหล่งนั้นในรูปของคะแนน ค านวณหาคะแนนถ่วงน้ าหนักเพ่ือใช้ในการตัดสินใจเลือก
ที่ตั้งท่ีดีที่สุดขององค์กร     
  2) การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนเลือกที่ตั้งโรงงาน  (Location break even analysis)  
การพิจารณาเลือกแหล่งที่ตั้ง โดยใช้กราฟแสดงต้นทุนรวมและจุดคุ้มทุนของแต่ละพ้ืนที่ ตามปริมาณ
การผลิตที่ก าหนด  แล้วเลือกที่ตั้งท่ีมีต้นทุนต่ าที่สุดในช่วงปริมาณท่ีคาดว่าจะท าการผลิต 

 การเลือกท าเลที่ตั้งเป็นการพิจารณาเลือกสถานที่ตั้งของธุรกิจ  เพ่ือส่งเสริมให้การผลิต และ 
การปฏิบัติการมีประสิทธิภาพสูงสุด การเลือกท าเลที่ตั้งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญ เนื่องจากการลงทุนในแต่
ละครั้งจะมีปริมาณสูง และ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายหลังการก าหนดที่ตั้ง จะมีค่าใช้จ่ายและเกิด
ค่าเสียโอกาสเกิดขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อธุรกิจในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การลงทุน ต้นทุนการบริหาร การขยาย
กิจการ และความสามารถในการแข่งขัน ปัจจัยที่ต้องค านึงถึงในการเลือกท าเลที่ตั้ง ได้แก่  แรงงาน และ 
ค่าจ้าง ตลาดเป้าหมาย แหล่งทรัพยากร การคมนาคม คุณภาพชีวิต เป็นการพิจารณาถึงสภาพแวดล้อม
เป็นพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค หรือสิ่งอ านวยความสะดวกพ้ืนฐาน  ปัจจัยอ่ืน ๆ เป็นการพิจารณา
เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายนอกที่อาจมีผลต่อต้นทุนในการผลิต เช่น ภูมิศาสตร์ การเมือง กฎหมาย 
สังคม เป็นต้น 
 

2. ความส าคัญและบทบาทของท าเลที่ตั้ง 
 

 ท าเลที่ตั้งโรงงานจะมีบทบาทเกี่ยวข้องทั้งต่อการออกแบบระบบการผลิตและการด าเนินงาน
การผลิตให้มีประสิทธิภาพ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบระบบการผลิต  ท าเลที่ตั้งมีบทบาทและ
ความส าคัญดังนี้ คือ  

 1) อิทธิพลต่อการก าหนดแผนผังโรงงาน เมื่อได้ตกลงใจที่จะเลือกท าเลใดท าเลหนึ่งเป็นเป็น
ที่ตั้งโรงงานเรียบร้อยแล้ว  ขั้นต่อไปก็จะมีการสร้างอาคาร  ซึ่งในการสร้างอาคารจ าเป็นต้องมีการ
ออกแบบให้เหมาะสมกับลักษณะท าเลที่ตั้ง  กล่าวคือมีการออกแบบที่เหมาะสมกับทิศทางลม  ทิศทาง
แสง  ขนาดของพ้ืนที่  นอกจากนี้ท าเลที่ตั้งยังมีอิทธิพลต่อการก าหนดแบบของระบบการผลิต  รวมทั้ง
การจัดวางเครื่องจักรอุปกรณ์ต่าง ๆ ส าหรับการผลิต  ตัวอย่างเช่น ท าเลที่ตั้งในเขตกรุงเทพมหานครซึ่ง
มีขนาดของพ้ืนที่จ ากัดและมีราคาที่ดินสูง  จะมีการออกแบบการสร้างอาคาร  ระบบการผลิต  และการ
จักวางเครื่องจักรอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้คุ้มต้นทุนที่สูงนั้นโดยอาจจะสร้างอาคารอาคารหลาย ๆ ชั้น  หรือ
สร้างเป็นอาคารเต็มบริเวณพ้ืนที่  และเนื่องจากความจ ากัดของพ้ืนที่ท าให้ไม่สะดวกที่จะใช้ระบบการ
ผลิตแบบตามกระบวนการผลิตเพราะระบบการผลิตแบบนี้ต้องการพ้ืนที่มากในการจัดวางเครื่องจักร
อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามล าดับก่อนหลังของการผลิต ฉะนั้นควรใช้ระบบการผลิตแบบตาม
ผลิตภัณฑ์  หรือระบบการผลิตแบบอื่น ๆ แทน 

 2) อิทธิพลต่อการออกแบบองค์กรและบุคลากรทางการผลิต การออกแบบองค์กรและ
บุคลากรทางการผลิตจะมีความสอดคล้องกับแบบของระบบที่ผลิตซึ่งท าเลที่ตั้งจะมีอิทธิพลต่อแบบของ
ระบบการผลิต  ฉะนั้นจึงสามารถกล่าวได้ว่าท าเลที่ตั้งมีอิทธิพลต่อการออกแบบองค์กรและบุคคลากร
ทางการผลิต  เช่น ธุรกิจผู้ประกอบการผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูปมักมีท าเลที่ตั้งในกรุงเทพมหานครและ
สมุทรปราการเนื่องจากเป็นท าเลที่ตั้งใกล้ตลาด  การขนส่งสะดวก  และสามารถหาแรงงานได้ง่าย  แต่มี



 110 

ข้อจ ากัดต้นทุนสูง  แม้จะมีระบบการผลิตแบบตามกระบวนการการผลิตโดยแบ่งเป็นแผนกออกแบบ  
แผนกตัด  แผนกเย็บ  แผนกตรวจสอบคุณภาพและแผนกบรรจุ  แหนกเหล่านี้อาจจะไม่ได้มีการจัดผัง
ให้เป็นไปตามล าดับกระบวนการการผลิต  แต่จะอยู่ตามที่ต่าง ๆ เท่าที่สถานที่และท าเลที่ตั้งจะอ านวย 

 3) อิทธิพลต่อการจัดหาอุปกรณ์การผลิตและสิ่งอ านวยความสะดวก การตั้งโรงงานในท าเล
ที่ห่างใกล้ชุมชน หรือท าเลที่ไม่ชายานอุตสาหกรรม การซื้อชิ้นส่วนจากธุรกิจที่เป็นผู้จัดส่ง  ต้องเสีย
ต้นทุนสูงมีผลท าให้ต้องผลิตชิ้นส่วนขึ้นใช้เอง ต้องจัดซื้ออุปกรณ์ในการผลิตชิ้นส่วนมาท าการผลิต
นอกจากนี้ท าเลที่ตั้งโรงงานจะมีส่วนในการก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวก ที่จะน ามาใช้ในโรงงานเพื่อให้
การผลิตได้ผลดี เช่น  โรงงานที่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้ามากต้องลงทุนซื้อเครื่องก าเนิดไฟฟ้า มาท าการผลิต
เอง  หรือถ้าต้องการใช้น้ ามากก็ต้องเจาะน้ าบาดาลขึ้นใช้ ถ้าโรงงานตั้งอยู่ท าเลที่ไม่ใช่ทิศทางลม ก็ต้อง
จักหาเครื่องระบายอากาศหรือเครื่องปรับอากาศมาใช้ โรงงานที่ตั้งอยู่ห่างใกล้ก็ต้องจัดหาพาหนะของ
จนเองเพราะการใช้บริการขนส่งต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง และต้องมีการจัดรถบริการรับส่งพนังงาน  หรือ
สร้างบ้านพักคนงาน เป็นต้น 

 4) อิทธิพลต่อระบบการจัดซื้อ ถ้าท าเลที่ตั้งอยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบก็สามารถจัดหาวัตถุดิบมา
ป้อนให้โรงงานได้อย่างสม่ าเสมอ  การจัดซื้อวัตถุดิบก็ซ้ือเพียงจ านวนที่ต้องการใช้ในแต่ละช่วงไม่ต้องซื้อ
มากักตุนไว้  แต่ถ้าโรงงานอยู่ไกลแหล่งวัตถุดิบก็ต้องมีการซื้อคราวละจ านวนมาก เพ่ือป้องกันปัญหา
ความไม่แน่นอนของวัตถุดิบ 

 5)  อิทธิพลต่อการควบคุมการผลิต  ธุรกิจที่มีส านักงานหรือโรงงานอยู่ร่วมกัน  การติดต่อ
ระหว่างฝ่ายต่าง ๆ มีการประสานงานกันดีการควบคุมก็เป็นไปด้วยดี ธุรกิจที่มีส านักงานอยู่แห่งหนึ่ง
ท าเลที่ตั้งอยู่อีกแห่งหนึ่ง หรือธุรกิจที่มีท าเลที่ตั้งอยู่หลายแห่ง  การติดต่อสื่อสารอาจประสบปัญหา
ความล่าช้าและการเข้าใจผิดพลาด  ท าให้การควบคุมการผลิตเป็นไปด้วยความยากล าบาก ซึ่งต้องใช้
ความพยาม และมาตรการทีรัดกุมมากยิ่งข้ึน 

  การด าเนินการผลิตจากการเลือกท าเลที่ตั้ง จะเกี่ยวข้องกับรายได้และต้นทุน ซึ่งทั้ง  2 อย่าง
เป็นผลมาจากการเลือกท าเลที่ตั้ง จึงจ าเป็นที่จะต้องเข้าใจว่าองค์ประกอบทางด้านความสามารถในการ
แสวงหาก าไร แต่ละอย่างขึ้นอยู่กับท าเลที่ตั้งอย่างไร การเลือกท าเลที่ตั้งมีผลกระทบต่อรายได้และ
ต้นทุน ดังนี้ 

  1) ด้านรายได้  ในอุตสาหกรรมบางประเภท รายได้ขึ้นอยู่กับท าเลที่ตั้งที่อยู่ใกล้ลูกค้า
และผู้ที่จะเป็นลูกค้า และระยะเวลาในการขนส่งเป็นเรื่องส าคัญ  ที่จะต้องค านึง ตัวอย่างเช่น  
โรงงานผลิตอะไหล่รถยนต์มักจะตั้งอยู่ใกล้โรงงานประกอบรถยนต์ เพราะจะท าให้การซื้อขายคล่องตัว
และสามารถจัดส่งส่วนประกอบไปให้ในเวลาที่รวดเร็ว ส าหรับกรณีอุตสาหกรรมการบริการ  การเลือก
ท าเลที่ตั้งจะต่างออกไปขึ้นอยู่กับประเภทที่บริการ กล่าวคือถ้าเป็นบริการที่ไม่เก่ียวข้องกับลูกค้าโดยตรง  
เช่น  บริการคลังสินค้า ธนาคารชาติ อู่ซ่อมรถ หรือโรงงานซ่อมเครื่องจักรที่ไม่จ าเป็นต้องอยู่ใกล้ลูกค้า  
แต่ถ้าเป็นบริการที่ต้องติดต่อลูกค้าโดยตรง เช่น โรงภาพยนตร์ ภัตตาคาร ธนาคารพาณิชย์ ร้านซักแห้ง 
เป็นต้น ก็ควรอยู่ใกล้ลูกค้า เพราะลูกค้าจะสะดวกในการติดต่อมีอันมีผลต่อรายได้ 
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2) ด้านต้นทุน ประกอบด้วย      
  - ต้นทุนคงที่  การตั้งโรงงานใหม่หรือการขยายโรงงานจะมีผลต่อต้นทุนคงที่คือ ค่า
ปรับปรุงที่ดิน ค่าถนนหนทาง ค่าก่อสร้าง ค่าเครื่องจักรอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าธรรมเนียมในการใช้
บริการสาธารณูปโภคของรัฐ ซึ่งท าเลที่ตั้งแต่ละแห่งจะมีต้นทุนประเภทนี้ไม่เท่ากัน    
  - ต้นทุนผันแปร  เมื่อมีโรงงานใหม่ต้องมีการจัดก าลังคนและก าลังด าเนินการ ความ
เพียงพอของแรงงาน ค่าแรง ภาษี ความใกล้ไกลวัตถุดิบและตลาด ค่าขนส่ง เหล่านี้เป็นต้นทุนแปรได้ที่
ขึ้นอยู่กบัท าเลที่ตั้งทั้งสิ้น 

 ท าเลที่ตั้งที่ให้รายได้ดีมัดจะมีต้นทุนสูง การตั้งโรงงานในกรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่ใกล้ลูกค้าท า
ให้รายได้ดีแต่จะมีต้นทุนสูง เนื่องจากที่ดินมีราคาแพงและอัตราค่าจ้างแรงงานสูง เมื่อเทียบกับการตั้ง
โรงงานในต่างจังหวัดซึ่งห่างไกลลูกค้า ท าให้รายได้น้อยแต่จะประหยัดต้นทุน จากที่ดินมีราคาถูกและ
อัตราค่าจ้างแรงงานต่ ากว่า จึงต้องมีการพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างรายได้กับต้นทุนที่เกิดขึ้น และ
พิจารณาเลือกท าเลที่ตั้งที่เหมาะสมที่สุด 
  
3. เทคนิคและขั้นตอนที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกท าเลที่ตั้ง  

 การพิจารณาปัจจัยหลักและปัจจัยรองในการเลือกที่ตั้งแล้ว ผู้บริหารควรพิจารณารายละเอียด
ของแต่ละทางเลือกอย่างมีหลักเกณฑ์ เพ่ือตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด  ส าหรับธุรกิจซึ่ง
มักจะน าเทคนิคเชิงปริมาณ และการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นรูปธรรมมาประยุกต์ ทางเลือกที่ตั้งทางธุรกิจ
จะมีขั้นตอนส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

  ขั้นที่ 1 การศึกษาความเป็นไปได้ (feasibility study) 
  ขั้นที่ 2 การศึกษารายละเอียดและศักยภาพท่ีตั้งที่เป็นไปได้  (potential site) 
  ขั้นที่ 3 การเปรียบเทียบและตัดสินใจเลือกท าเลที่ตั้งที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งสามารถแบ่ง
การพิจารณาออกเป็น 2 วิธี คือ 

   1) วิธีการเชิงปริมาณ เทคนิคการประมาณโดยใช้ตัวเลขต้นทุนการผลิตต่อหน่วยของ
แต่ละท าเลและเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายรวมของแต่ละท าเล โดยเลือกท าเลที่เสียค่าใช้จ่ายรวมที่ต่ าสุด 
ตลอดจนการประยุกต์เทคนิคการขนส่ง ( transportation technique ) มาพิจารณาเลือกเส้นทางและ
พ้ืนที่ที่มีต้นทุนต่ าที่สุด 

   2) วิธีการเชิงคุณภาพ มีเทคนิคในการตัดสินใจเลือกท าเลที่ตั้งของธุรกิจที่ส าคัญมี     
2 ประเภท คือ 

2.1) การจัดล าดับความส าคัญของปัจจัย (ranking technique ) โดยการใช้
วิจารณญาณของประเมินในการจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยในการเลือกท าเลที่ตั้งของกิจการ 
เปรียบเทียบคุณสมบัติของแต่ละปัจจัยกับในแต่ละพ้ืนที่ โดยมีเป้าหมายเพื่อเลือกท าเลที่เหมาะสมที่สุด 
    2.2) การให้คะแนนปัจจัย (ranking technique ) โดยการก าหนดคะแนน
ความส าคัญของแต่ละปัจจัยและให้คะแนนความเหมาะสมของแต่ละท าเล  แล้วท าการรวมคะแนนของ
แต่ละท าเลมาเปรียบเทียบกันและเลือกท าเลที่มีคะแนนรวมสูงสุด 
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 การค านวณระยะทางในการขนส่ง 
 ผู้บริหารที่ก าลังจะเลือกที่ตั้งส าหรับธุรกิจ จะต้องค านึงถึงระยะทางการติดต่อ อัตราส่วนการมี
ปฏิสัมพันธ์และภาระงานระหว่างโรงงานกับแหล่งวัตถุดิบที่จะใช้ผลิต ลูกค้า ตลอดจนระยะทางการ
เดินทางมาท างานของพนักงานให้ประหยัดสูงสุดทั้งด้านระยะเวลาและค่าใช้จ่าย ซึงผู้บริหารสามารถหา
ภาระระยะทางการขนส่ง (load – distance) หรือ id (คือ ระยะทางโดยเฉลี่ยของสถานที่ที่เราจะท า
การเลือกที่ตั้งท่ีมีระยะทางโดยรวมน้อยที่สุด )  
 ก่อนการพิจารณา id ผู้อ่านสมควรท าความเข้าใจหลักการพิจารณาระยะห่างระหว่างพ้ืนที่      
2 แห่ง ดังนี้ 
 เราสามารถหาระยะทางจากจุด A ไปยังจุด Bโดยใช้สูตร 
 

 

 
 
 เราสามารถค านวณระยะทางระหว่างพ้ืนที่ A และ B ได้โยการน าตัวเลขมาเข้าสูตรได้ดังนี้ 
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 ถ้าต้องค านวณหารจุดศูนย์กลางหรือจุทีที่ดีที่สุดในการตัดสินใจเลือกที่ตั้ง ของพ้ืนที่ที่เราจะ
เลือกท าเลที่ตั้งใหม่ เราสามารถค านวณหาต าแหน่ง X* และ Y* ได้โยดังสูตรต่อไปนี้ 
 

 
 
โดยที่  x* = ต าแหน่งของ x 
  y* = ต าแหน่งของ y 
  li = จ านวนประชากร 
  xi,yi = ต าแหน่งปัจจุบันของ x และ y 
  
ตัวอย่างท่ี 2 
 พิจารณาเลือกพ้ืนที่ที่เหมาะสมที่สุดในการด าเนินงาน โดยพิจารณาจากระยะทางในการขนส่ง
และจ านวนประชากร โดยพิจารณาพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ 2 แห่ง คือ C (5.5,4.5) และ F (7.2) ยกตัวอย่าง
พ้ืนที่ C มีที่ตั้งอยู่ ณ ต าแหน่ง x ที่5.5 และต าแหน่ง y ที่ 4.5 แล้วมีจ านวนประชากรเท่ากับ 10 โดยใน
ที่นี้เราพิจารณาว่าพื้นที่ F และมีปริมาณพ้ืนที่มากที่สุดในพื้นท่ี C 
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 จากตัวอย่างมีกลุ่มเป้าหมายอยู่ 8 แห่ง (A-G) โดยพิจารณาเลือกที่ตั้งโรงงาน ณ พ้ืนที่ C 
(5.5,4.5) กับพ้ืนที่ F (7.2) ว่าพ้ืนที่ใดที่จะช่วยท าให้ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการขนส่งมากที่สุด 
ซึ่งสามารถแก้ปัญหา โดยวิธี ld โดยหาระยะทางทุกพ้ืนที่ (A-G) เปรียบเทียบกับพ้ืนที่ C และ F ว่ามี
ระยะทางระหว่างแต่ละพ้ืนที่เป้าหมายว่ามีเท่าใด จากนั้นก็จะน าเอาปัจจัยทางด้านจ านวนประชากรใน
แต่ละพ้ืนที่คูณกับผลต่างของระยะทางในพ้ืนที่นั้น ๆ เพ่ือหาค่า ld ที่น้อยที่สุด ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ผู้บริหาร
น่าจะให้ความสนใจมากที่สุด เมื่อน าผลรวมเฉลี่ยระยะทางพ้ืนที่ C และพ้ืนที่ F เปรียบเทียบกับพ้ืนที่
อ่ืนๆ แล้วจะเห็นได้ว่าพ้ืนที่ C ให้ผลรวม ld เท่ากับ 239 ส่วนพ้ืนที่ F ให้ผลรวม ld เท่ากับ 168 ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่าพ้ืนที่ F เป็นพื้นที่ท่ีเหมาะสมในการเลือกระยะทางที่ประหยัดว่าพ้ืนที่ C 

 เราสามารถตรวจสอบเพ่ือเพ่ิมความม่ันใจให้กับค าตอบในการเลือกพ้ืนที่ที่เหมาะสมเบื้องต้นได้ 
โดยการค านวณหาจุดศูนย์กลางของพ้ืนที่ทั้งหมดได้ ดังต่อไปนี้ 
 

 
 เราสามารถค านวณหาต าแหน่ง x* และ y* ได้จากสูตรดังต่อไปนี้ 
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 เพราะฉะนั้นจะได้ 
 

 
  

ดังนั้น พิกัดท่ีได้คือ (6.67,2.96) ซึ่งอยู่ในพื้นท่ี F (7.2) 
 
วิธีการหาระยะทางการขนส่งเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้บริหารสามารถก าหนดพ้ืนที่ตั้งที่

ประหยัดทั้งด้านระยะทางและค่าขนส่งมากที่สุด ซึ่งเหมาะสมส าหรับการเปรียบเทียบพ้ืนที่ตั้งแต่        
2 พื้นที่ขึ้นไป แต่ผู้ตัดสินใจต้องค านึงถึงว่าแม้พ้ืนที่นั้น จะเป็นพื้นที่ที่ประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่งมาก
ที่สุด ก็ไม่จ าเป็นเสมอไปที่เราจะเลือกที่ตั้ง ณ พื้นที่นั้น เนื่องจากวิธีการหาระยะทางการขนส่งเป็นเพียง
วิธีหนึ่งในหลาย ๆ วิธี เช่น ผู้ตัดสินใจสามารถน าปัจจัยต่าง ๆ มาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักตามที่ได้น าเสนอไป
แล้วข้างต้น เป็นต้น ปัจจุบันได้มีผู้พัฒนาชุดค าสั่งคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป (software package) ซึ่งช่วย
ให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจเลือกท่ีตั้งอย่างมีประสิทธิภาพขึ้น อย่างไรก็ดีเทคนิคทางคอมพิวเตอร์ถือว่า
เป็นประโยชน์อย่างมากในการตัดสินใจ แต่ประสบการณ์และวิจารณญาณของผู้บริหาร ถือเป็นปัจจัย
ส าคัญที่ไม่อาจมองข้าม 

 

วิธีจุดศูนย์ดุล (center of gravity method) 
เป็นเทคนิคทางคณิตศาสตร์ที่ใช้เพื่อหาท าเลที่ตั้งท่ีดีที่สุด ส าหรับจุดกระจายจุดเดียว แต่บริการ

ลูกค้าหรือพ้ืนที่หลายแห่ง วิธีนี้บางครั้งเรียกว่า วิธีจุดศูนย์ถ่วง หรือจุดกลางแกนหมุน ซึ่งเป็นเทคนิค
ทางด้านคณิตศาสตร์ที่จะช่วยหาต าแหน่งที่เหมาะสม เสมือนเป็นศูนย์กลางรวมของการกระจายในพ้ืนที่ 
และจะท าให้สามารถลดการกระจายของต้นทุนในการผลิตลงได้ วิธีของจุดศูนย์ดุลจะรวบรวมข้อมูลด้าน
ปริมาณของสินค้าที่ส่งไปยังตลาดและราคาค่าขนส่งสินค้า เป็นการพิจารณาหาค่าใช้จ่ายที่ต่ าที่สุดจาก
ศูนย์กลาง 

ขั้นตอนของวิธีการค านวณนั้น ประการแรกให้ก าหนดพิกัดตามแกนแนวตั้ง และแกนนอน     
ดังจะแสดงให้เห็นรายละเอียดในตัวอย่างที่ 3 พิกัดที่ตั้งข้ึนจะเป็นแนว x และแนว y เช่น การก าหนดค่า
พิกัด A (4.6) หมายถึง ระยะจากจุด A จากแกน x เท่ากับ 4 หน่วย และสูงจากแกน y เท่ากับ 6 หน่วย 
เป็นต้น สมการที่ (8.1) และ (8.2) อธิบายจุดศูนย์ดุลส าหรับใช้ค านวณหาต าแหน่งที่ตั้งสถานท่ีใหม่ 

 

 
 
 เมื่อ Cx  = จุดพกิัดในแนวแกน x ของจุดศูนย์ดุล 
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  Cy = จุดพิกัดในแนวแกน y ของจุดศูนย์ดุล 
  dix = จุดพิกัดในแนวแกน x ของที่ตั้งสถานท่ี i 
  diy = จุดพิกัดในแนวแกน y ของที่ตั้งสถานท่ี i 
  Wi = ปริมาณของสินค้าที่ส่งไปหรือรับเข้ามาจากสถานที่ i 

  
วิธีจุดศูนย์ดุลจะใช้สมมติฐานที่ว่า ต้นทุนค่าใช้จ่ายจะเป็นปฏิภาคโดยตรงกับระยะทางและ

ปริมาณการขนส่ง ดังนั้น จึงให้ความส าคัญกับสินค้าหรือวัตถุดิบที่จะส่งในแต่ละเดือน ซึ่งมีผลต่อต้นทุน
ค่าใช้จ่าย การพิจารณาหาค่าอย่างต่ าของน้ าหนักระยะทาง (weighted distance) การขนส่งระหว่าง
คลังสินค้าไปร้านค้าย่อย จะดูท่ีจ านวนเที่ยวของสินค้าที่ได้ส่งไปมาเป็นหลัก 
 

 ตัวอย่างท่ี 3 
 ก าหนดให้พิจารณากรณีของห้างสรรพสินค้า โลตัส ในสหรัฐอเมริกา มีสาขาอยู่ใน 4 เมืองใหญ่ 
ได้แก่ เมืองชิคาโก้ เมืองพิทเบอร์ก เมืองนิวยอร์ก และเมืองแอตแลนตา เป็นต้น สาขาย่อยเหล่านี้ได้รับ
การสนับสนุนสินค้าอย่างต่อเนื่องจากคลังสินค้าในเมืองพิทเบอร์ก จากตารางแสดงปริมาณความ
ต้องการสินค้าห้างสรรพสินค้าในแต่ละสาขาย่อย แสดงปริมาณความต้องการสินค้าของห้างสรรพสินค้า
ในแต่ละสาขา 
 
       สถานที่ตั้งห้างสรรพสินค้า             ปริมาณตู้สินค้าที่ต้องการขนส่งต่อเดือน 
  ชิคาโก     2,000 
  พิทเบอร์ก    1,000 
  นิวยอร์ก     1,000 
  แอตแลนตา    2,000 
  
  ต่อมาประธานห้างสรรพสินค้า โลตัส ต้องการลดค้าใช้จ่ายในการขนส่งลง จึงตัดสินใจหาท าเล
ที่ตั้งคลังสินค้าใหม่ ในภาพแสดงให้เห็นพิกัดที่ตั้งห้างสรรพสินค้าแต่ละสาขาย่อย ให้ท าการค านวณหา
ที่ตั้งแห่งใหม่ด้วยวิธีจุดศูนย์ดุล [center of gravity (COG)] ว่าควรจะอยู่ ณ ที่ใด 
 

 
 แสดงพิกัดต าแหน่งที่ตั้งท้ัง 4 แห่ง ของห้างสรรพสินค้าโลตัสและจุดศูนย์ดุล 
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 จากรูป หากพิจารณาพิกัดที่ 1 คือ เมืองชิคาโก (30.120) หมายความว่า 30 เป็นระยะทางตาม
แนวตะวันออก-ตะวันตก (X) และ 120 นั้นเป็นระยะทางตามแนวเหนือใต้ (Y) นั่นคือ 
 

 
 
 
 ส่วนเมืองอ่ืน ๆ ก็สามารถวิเคราะห์ได้ในท านองเดียวกัน ดังนี้ 
 ใช้ข้อมูลจากตารางที่ 4.2 และรูปที่ 4.2 ส าหรับแต่ละเมืองเพ่ือแทนค่าในสมการเพ่ือหาค่าจาก
สูตร ได้ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ต าแหน่งที่ตั้งใหม่ของคลังสินค้าควรเป็น (Cx,Cy) เท่ากับ (66.7,93.3) ดังได้จาการค านวณและ
ได้แสดงไว้ท าเลที่ตั้งที่ได้นั้น ในพ้ืนที่จริงอาจอยู่ในบริเวณป่า ภูเขา แม่น้ า หรือแหล่งชุมชนก็ได้ ดังนั้น  
ในการตัดสินใจเลือกท่ีตั้งจริงของคลังสินค้า จะต้องไปส ารวจพื้นที่และปรับให้เกิดความเหมาะสมด้วย 
 

ขั้นตอนวิธีการเลือกท าเลที่ตั้ง 
 การเลือกท าเลที่ตั้งเป็นเรื่องที่มีความยุ่งยากเพราะมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องอยู่หลายชนิด  เมื่อได้
ปักหลักเลือกท าเลใดท าเลหนึ่งแล้ว  ท าเลที่ตั้งโรงงานนั้นจะมีผลกระทบต่อระบบการผลิต  และการ
ด าเนินงานของธุรกิจ  ฉะนั้นการเลือกท าเลที่ตั้งจึงเป็นเรื่องที่ตั้งจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญที่จะต้องมีการ
พิจารณาอย่างรอบคอบ  ซึ่งขั้นตอนในการเลือกท าเลที่ตั้งโดยทั่ว ๆ ไปมี  3  ขั้นตอน  คือ 
  ขั้นที่  1  การศึกษาเบื้องต้น 
  ขั้นที่  2  การศึกษารายละเอียด 
  ขั้นที่  3  การตัดสินใจเลิกท าเลที่เหมาะสมที่สุด 
 

การศึกษาเบื้องต้น 
 ในขั้นนี้จะเป็นการศึกษาถึงเรื่องทั่ว ๆ ไปของท าเลที่ตั้งนั้น  เพ่ือดูความเป็นไปได้  (feasibility 
study) ของท าเลที่ตั้ง  ในการผลิตผลิตภัณฑ์บางชนิดสิ่งแวดล้อมเฉพาะอย่างเป็นสิ่งที่ต้องให้
ความส าคัญเป็นพิเศษ  เช่น  โรงงานเบียร์ก็ต้องอยู่ใกล้ที่มีแหล่งน้ าสะอาดเพียงพอ  โรงงานประกอบ
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รถยนต์ต้องอยู่ใกล้กับย่านอุตสาหกรรมชิ้นส่วนประกอบรถยนต์  โรงงานผลิตอะลูมินัม ต้องอยู่ใกล้กับ
แหล่งที่มีไฟฟ้าจ านวนมาก  โรงงานทอผ้าต้องอยู่ใกล้กับแหล่งที่สามารถจัดหาแรงงานได้ง่ายและมีอัตรา
ค่าจ้างแรงงานต่ า  เป็นต้น 
 การศึกษารายละเอียด        
 ในขั้นนี้จะเป็นการศึกษาถึงรายละเอียดในแต่ละท าเลที่ตั้งที่มีความน่าสนใจ  เป็นท าเลที่น่าจะ
ไปตั้งโรงงาน (potential site)  โดยจะมีการส ารวจทางด้านวัตถุดิบสภาพแรงงงานบริการทางสังคม
ตลอดจนสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ เลือกได้ 2-3  ท าเลที่มีความน่าสนใจเท่า ๆ กัน       
เพ่ือตัดสินใจในวันต่อไป 

 การตัดสินใจเลือกท าเลที่ตั้ง       
 จากที่ได้ศึกษารายละเอียดของท าเลที่ตั้งที่น่าจะเป็นไปได้แล้ว  อาจพบว่าธุรกิจสามารถจะ
ตั้งอยู่ในท าเลต่าง ๆ กันได้มากกว่าหนึ่งแห่ง  ฉะนั้นในขั้นนี้ผู้บริหารจะต้องตัดสินใจเจาะจงลงไปเลยว่า
ธุรกิจควรจะตั้งอยู่ในบริเวณใด การตัดสินใจเลือกท าเลที่ตั้งไม่ควรจะพิจารณาเฉพาะปัจจัยหนึ่งเท่านั้น  
แต่ควรจะพิจารณาปัจจัยทุกชนิดเท่าท่ีจะท าได้แล้วน ามาเปรียบเทียบกันให้เห็นชัดเจน วิธีการที่จะน ามา
ช่วยในการตัดสินใจ มีทั้งวิธีการเชิงปริมาณและวิธีการเชิงคุณภาพ ส าหรับวิธีการเชิงปริมาณจะท าการ
ประมาณตัวเลขต้นทุนการผลิตต่อหน่วย หรือก าไรต่อหน่วยที่ธุรกิจ คาดว่าจะได้รับจากการตั้งในท าเล
แต่ละแห่ง  ท าเลที่ท าให้มีต้นทุนการผลิตต่อหน่วยต่ าสุด หรือให้ก าไรต่อหน่วยสูงสุดก็จะได้รับการ
คัดเลือก  วิธีการเชิงปริมาณนี้สามารถน าเอาตัวแบบทางคณิตศาสตร์ บางตัวแบบมาใช้ในการค านวณ
เพ่ือช่วยตัดสินใจเลือกท าเลที่ตั้งได้ด้วย ส าหรับวิธีเชิงคุณภาพจะเริ่มจากการเขียนปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ท าเลที่ตั้ง ซึ่งมีความจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการเลือกท าเลที่ตั้ง แม้ว่าจะไม่สามารถประมาณเป็น
ตัวเลขอออกมาได้ทั้งหมด แล้วพิจารณาปัจจัยเหล่านั้นเพื่อเป็นการตัดสินใจ ต่อไป  
          
 เทคนิคที่น ามาใช้ในการตัดสินใจเลือกท าเลที่ ต้ังโดยวิธีเชิงคุณภาพมี  2  ชนิด  คือ  การ
เรียงล าดับความส าคัญของปั จจัย   (ranking technique)  และการในคะแนนปั จจัย (rating 
technique) 

 การเรียงล าดับความส าคัญของปัจจัย  ผู้บริหารจะใช้ดุลยพินิจของเขาในการประเมินปัจจัย
เชิงคุณภาพที่เกี่ยวข้องในแต่ท าเลเรียงตามความส าคัญ  ปัจจัยใดส าคัญมากกว่าก็เขียนไว้ในล าดับต้น  
แล้วน ามาเปรียบเทียบกัน  ท าเลใดได้เปรียบท าเลอื่น ๆ ก็จะได้รับการคัดเลือก  

  การปัจจัยคะแนนปัจจัย  เทคนิคมี  3  ขั้นตอนคือ    
  ขั้นที่  1  เขียนปัจจัยที่เกี่ยวข้องแล้วให้คะแนนปัจจัยต่าง ๆ โดยปัจจัยที่ความส าคัญ
ต่อการผลิตมากที่สุดจะได้คะแนนมากที่สุด  ปัจจัยที่มีความส าคัญรองลงมาก็ได้คะแนนรองลงมา
ตามล าดับ          
  ขั้นที่  2  พิจารณาว่าท าเลแต่ละแห่งควรจะคะแนนส าหรับแต่ละปัจจัยเท่าใด  แล้ว
เขียนคะแนนก ากับไว้         
  ขั้นที่  3  รวมคะแนนส าหรับท าเลแต่ละแห่ง 

 การตัดสินใจ  จะเลือกท าเลที่มีคะแนนรวมสูงสุด  ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
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แสดงการให้คะแนนปัจจัย 

ปัจจัย                     คะแนนเต็ม                ท าเล  ก.                ท าเล  ข.                 ท าเล  ค. 
การใกล้แหล่งวัตถุดิบ             400                       350                       250                       150 
การใกล้ชุมชน                     350                       150                        200                      250 
การหาแรงงานได้ง่าย             300                       150                        250                      150   
การขนส่งสะดวก                  250                       200                        175                      200 
การมีน้ าประปาสะดวก           200                       100                        150                      125 
การมีไฟฟ้าสะดวก                150                       100                        100                        75        
การระบายสิ่งโสโครก             100                       400                          70                        70  
สิ่งแวดล้อม                          50                         20                          40                        35       
รวม                                1,800                    1,100                      1,235                    1,130 

 จากการพิจารณาคะแนนรวม โดยท าเล ข. ได้คะแนนรวม 1,235 หรือคิดเป็นร้อยละ  69  ส่วน
ท าเล ค. ได้คะแนนรวม 1,130 หรือเป็นร้อยละ  63  และท าเล  ค. มีคะแนนรวม 1,110 หรือเป็นร้อย
ละ  62  ฉะนั้นควรเลือกท าเล  ข. 

ปัจจัยเลือกท าเลที่ตั้งโรงงาน โกดัง และคลังสินค้า ควรตั้งอยู่ใกล้ผู้ผลิตหรือลูกค้ารายใหญ่ที่สุด
เพ่ือช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า และการเลือกท าเลที่ตั้งให้เหมาะสมส าหรับบริบทของ
ธุรกิจหรือองค์กรมากที่สุด 

4. การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนของท าเลที่ตั้ง 
 

 การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน (break-even analysis) เป็นเทคนิคเชิงปริมาณที่ช่วยให้ผู้บริหาร
สามารถเปรียบพ้ืนที่ที่เลือกตั้งได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยการวิเคราะห์ต้นทุนรวม (total cost) ในแต่ละ
ระดับการผลิตที่แตกต่างกันมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกท าเลที่ตั้งที่เหมาะสม ซึ่งมีขั้นตอนการ
ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
  1) ก าหนดต้นทุนผันแปร (variable cost) และต้นทุนคงที่ (fixed cost) ของการผลิต
ในแต่ละท่ีตั้ง 
  2) สร้างเส้นกราฟต้นทุนรวมของแต่ละพ้ืนที่ลงบนกราฟเดียวกัน 
  3) ก าหนดช่วงปริมาณการผลิตที่เหมาะสม ซึ่งมีต้นทุนรวมต่ าสุด ส าหรับแต่ละพ้ืนที่
  4) พิจารณาทางเลือกที่เหมาะสมจากกราฟจุดคุ้มทุน 

 การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนของท าเลที่ตั้ง 

 การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนเป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปริมาณการผลิต ต้นทุนและรายได้  
ท าเลที่ตั้งของธุรกิจที่อยู่ในที่ต่างกัน จะท าให้มีจุดคุ้มทุนที่แตกต่างกันด้วย หลักเกณฑ์ในการเลือกท าเล
ที่ตั้ง  โดยทั่วไปจะเลือกท าเลที่ตั้งที่มีจุดคุ้มทุนที่ต่ าที่สุด เพราะการมีจุดคุ้มทุนต่ าหมายถึงการที่ธุรกิจจะ
มีการคืนทุนในระยะเวลาที่เร็วหรือ ณ ระดับการผลิตที่น้อยซึ่งท าให้ธุรกิจมีความเสี่ยงต่ าด้วย 

 การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนสามารถใช้ตัวแบบทั้งในลักษณะที่เป็นกราฟและสมการ ซึ่ง 2 วิธี        
ให้ค าตอบเหมือนกัน กลยุทธ์ที่ส าคัญที่สุด คือ การเลือกสถานที่ด าเนินการ โดยดูถึง Global Nature 
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ของสถานที่และสถานที่แต่ละที่มีผลต่อ Cost  ทั้ง VC และ FC  เช่น ภาษี ค่าจ้าง วัตถุดิบและค่าเช่า 
เมื่อเลือกสถานที่ไปแล้ว ก็ยากที่จะลด Cost ที่เกิดขึ้น และมักจะขึ้นอยู่กับชนิดของธุรกิจ 
 

โดยการเลือก Location ด้วยเหตุผล 3 ประการ คือ 
1) ขยายโรงงาน 
2) เพ่ิมโรงงานแห่งใหม่ 
3) ปิดที่เดิมเพ่ือจะตั้งที่ใหม่ 

 
หลาย ๆ บริษัทเลือกที่จะตั้งส านักงาน โรงงาน ธนาคาร นอกประเทศซึ่งมักจะเริ่มต้นด้วย  

ประเทศ  ภูมิภาค พ้ืนที่ บริษัทจะเลือกที่ที่เหมาะสมที่สุดส าหรับการขนส่ง  

 ปัจจัยอ่ืน ๆ ที่มีผลต่อการเลือกท าเลที่ตั้ง 

  มีปัจจัยอื่น ที่เกี่ยวกับและมีผลต่อการเลือกท าเลที่ตั้ง ดังนี้   
  1)  Labor productivity  แรงงานด้อยคุณภาพไม่เหมาะแก่การว่าจ้างแม้จะด้วย
ค่าแรงที่ต่ ามากก็ตาม  การเลือก Location ผู้บริหารอาจดูที่มีอัตราค่าจ้างต่ า แต่ต้องเลือกท่ีให้ 
Productivity ที่สูงด้วยการค านวณหาต้นทุนแรงงาน    
      Labor cost per day =        Cost per unit  
              Productivity (that is units per day) 
  2)  Exchange Rates  หลายบริษัทหาประโยชน์จากการตั้งบริษัทนอกประเทศหรือ
ส่งออกเพ่ือได้ผลก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 
  3) Costs แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 

         3.1) Tangible costs ต้นทุนที่ระบุออกมาได้  เช่น เครื่องสาธารณูปโภค, 
แรงงาน วัตถุดิบ เป็นต้น 
         3.2)  Intangible Costs ต้นทุนที่ระบุออกมาเป็นตัวเลขไม่ได้ เช่น คุณภาพ
การศึกษา ทัศนคติ  คุณภาพชีวิต เป็นต้น 

  4)  Attitudes ทัศนคติของแรงงานจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ แต่ละเขต
เมือง ในเรื่องการลาออก สหภาพ เป็นต้น 
  5)  Proximity to Markets ตั้งอยู่ใกล้กับลูกค้า เมื่อค่าขนส่ง finished goods แพง
หรือยาก  แนวโน้ม JIT ท าให้ต้องอยู่ใกล้ลูกค้า 
  6) Proximity to Suppliers ตั้งใกล้ Supplier เพราะ  

- วัตถุดิบเน่าเสียง่าย   
- ค่าขนส่งแพง  
- กระบวนการผลิตใช้วัตถุดิบจ านวนมาก 

 

วิธีในการประเมินทางเลือกในการเลือก Location 
1) The factor–rating method เป็นวิธีที่นิยมเพราะปัจจัยหลากหลายใช้ทั้งเชิงปริมาณและ

คุณภาพ  โดยดูที่คะแนนสูงสุด 
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2 ) Locational break–even analysis เป็ น ก า ร ใช้  Cost–volume analysis ใน ก า ร
เปรียบเทียบลักษณะทางเศรษฐศาสตร์ของสถานที่ตั้งแต่ละแห่ง โดยการระบุ Fix cost และ Variable 
cost และท าการวาดออกมาเป็นกราฟ โดยการเลือกใช้สถานที่ท่ีใช้ทุนต่ าที่สุด 

3) Center–of–gravity method เป็นเทคนิคทางคณิตศาสตร์ที่ ใช้ในการหาสถานที่ของ 
Distribution center (ศูนย์กลางการกระจาย) ท าให้ต้นทุนการกระจายสินค้าต่ าที่สุดโดยการหาสถานที่ 
ๆ ดีที่สุด วิธีนี้จะสมมติว่าต้นทุนมีความเกี่ยวพันโดยตรงกับระยะทางและปริมาณการขนส่ง ดังนั้น  
สถานที่ตั้งในอุดมคติคือ สถานที่ที่มีระยะห่างระหว่างโกดังเก็บของและร้านขายให้น้อยที่สุด  เมื่อระยะ
ถูกก าหนดน้ าหนักโดยจ านวนของตู้ขนของ 

4) Transportation model จุดประสงค์ของวิธีนี้คือการหารูปแบบของการขนส่งที่ดีที่สุด   
จากแหล่งวัตถุดิบที่มีอยู่หลาย แห่งไปยังจุดหมายที่มีอยู่หลายแห่งเช่นกัน  ทุกบริษัทที่มีลักษณะการ
ด าเนินงานเป็นโครงข่ายมักจะประสบปัญหา วิธีนี้จะหาทางแก้ปัญหาแรกเริ่มและจะพัฒนาไปเป็นขั้น
เป็นตอนจนกระท่ังได้ทางแก้ปัญหาที่ดีที่สุด 
 

 ขณะที่การเลือกสถานที่ในส่วนของการท าอุตสาหกรรม คือการลดต้นทุน  แต่ในส่วนของการ
ให้บริการคือการท าให้มีผลก าไรทางรายได้สูงสุด หมายความว่าสถานที่ตั้งในแง่ของการให้บริการ 
จะต้องพิจารณาถึงปริมาณ และรายได้ มีส่วนประกอบหลัก 8 ประการคือ 
   1) อ านาจในการสั่งซื้อ 
   2) ความเหมาะสมของบริการกับสถานที่ 
   3) การแข่งขัน 
   4) คุณภาพของการแข่งขัน 
   5) เอกลักษณ์ของบริษัทและสถานที่ตั้งของคู่แข่ง 
   6) คุณภาพของโรงงานและธุรกิจแวดล้อม 
   7) นโยบายการด าเนินการของบริษัท 
   8) คุณภาพของฝ่ายบริหาร 
 

 การเลือกท าเลที่ตั้งสถานประกอบธุรกิจ การเลือกท าเลที่ตั้งสถานประกอบธุรกิจ การจัดหา
หรือสรรหาสถานที่ ส าหรับประกอบธุรกิจให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยค านึงถึงก าไร ค่าใช้จ่าย พนักงาน 
ความสัมพันธ์กับลูกค้าความสะดวก ตลอดจนสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่ดีตลอดระยะเวลาที่ประกอบ
ธุรกิจนั้น 

บทสรุป  

 การเลือกที่ตั้งเป็นการตัดสินใจที่ส าคัญของธุรกิจ  เนื่องจากการลงทุนในแต่ละครั้งจะมี
ค่าใช้จ่ายสูง และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายหลังการก าหนดที่ตั้งจะมีค่าใช้จ่ายและค่าเสียโอกาส
เกิดขึ้น โดยที่การตัดสินใจเลือกที่ตั้ งมีความส าคัญต่อการด าเนินงานธุรกิจดังนี้  1) การลงทุน 
(investment) การลงทุนในสถานที่ อาคาร เครื่อง และอุปกรณ์จะต้องใช้เงินลงทุนสูงและเคลื่อนย้าย
ยาก  2) ต้นทุนการบริหาร (management cost) การตัดสินใจเลือกที่จะมีผลกระทบต่อการจัดการ
ทางการเงินและต้นทุนการด าเนินงาน 3) การขยายกิจการ (growth) การขยายตัวในอนาคตของ
องค์การทั้ งด้านการด าเนินการหรือการตลาด 4 ) ความได้ เปรียบในการแข่งขัน (competitive 
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advantage) เป็นประเด็นส าคัญในการตัดสินใจของผู้บริหาร  ซึ่งจะมีผลกระทบต่อความส าเร็จหรือ
ความล้มเหลวของธุรกิจ ที่ตั้งที่เหมาะสมช่วยให้ต้นทุนในการด าเนินงานของธุรกิจต่ าทั้งต้นทุนทางตรง
และทางอ้อม  ตลอดจนที่ตั้งที่เหมาะสมช่วยดึงดูดผู้บริโภค ซึ่งจะช่วยสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
ให้กับธุรกิจการเลือกท าเลที่ตั้งเป็นเรื่องที่มีความยุ่งยากเพราะมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องอยู่หลายชนิด  เมื่อได้
ปักหลักเลือกท าเลใดท าเลหนึ่งแล้ว ท าเลที่ตั้งโรงงานนั้นจะมีผลกระทบต่อระบบการผลิต  และการ
ด าเนินงานของธุรกิจ ฉะนั้นการเลือกท าเลที่ตั้งจึงเป็นเรื่องที่ตั้งจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญที่จะต้องมีการ
พิจารณาอย่างรอบคอบ ซึ่งขั้นตอนในการเลือกท าเลที่ตั้งโดยทั่ว ๆ ไปมี 3 ขั้นตอน คือ  ขั้นที่  1 
การศึกษาเบื้องต้น ขั้นที่ 2 การศึกษารายละเอียด ขั้นที่ 3 การตัดสินใจเลิกท าเลที่เหมาะสมที่สุด การ
วิเคราะห์จุดคุ้มทุน (break-even analysis) เป็นเทคนิคเชิงปริมาณที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถเปรียบ
พ้ืนที่ที่เลือกตั้งได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยการวิเคราะห์ต้นทุนรวม (total cost) ในแต่ละระดับการผลิตที่
แตกต่างกันมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกท าเลที่ตั้งที่ เหมาะสม ซึ่งมีขั้นตอนการปฏิบัติ  ดังนี้          
1) ก าหนดต้นทุนผันแปร (variable cost) และต้นทุนคงที่ (fixed cost) ของการผลิตในแต่ละที่ตั้ง     
2) สร้างเส้นกราฟต้นทุนรวมของแต่ละพ้ืนที่ลงบนกราฟเดียวกัน 3) ก าหนดช่วงปริมาณการผลิตที่
เหมาะสม ซึ่งมีต้นทุนรวมต่ าสุดส าหรับแต่ละพ้ืนที่ 4) พิจารณาทางเลือกที่เหมาะสมจากกราฟจุดคุ้มทุน 
 

ค าถามท้ายบท   

 1. อธิบายความส าคัญของท าเลที่ตั้งท่ีมีต่อธุรกิจ 
 2. อธิบายทางเลือกในการตัดสินใจเลือกท าเลที่ตั้งในกรณีท่ีเปิดตัวธุรกิจใหม่ 
 3. อธิบายประเด็นที่ต้องค านึงถึงในการพิจารณาปัจจัยที่เลที่ตั้ง 
 4. อธิบายสาเหตุการเปลี่ยนแปลงท าเลที่ตั้งของธุรกิจมาอย่างน้อย 3 ประการ  
 5. การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน (break-even analysis) มีประโยชน์ต่อผู้บริหารในการตัดสินใจ
อย่างไร ให้อธิบายพร้อมยกตัวอย่าง 
 6. อธิบายขั้นตอนปฏิบัติในการวิเคราะห์ต้นทุนรวม (total cost) แต่ละระดับการผลิตที่เป็น
เกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกท าเลที่ตั้งที่เหมาะสม  
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 6 
การวางผังสถานประกอบการ 

 
เวลาเรียน 3 คาบ 
 

หัวข้อเนื้อหา 
 1. การวางแผนผังการผลิต  
 2. ประเภทของการวางแผนผังสถานประกอบการ  
 3. แนวทางการวางแผนผังการผลิต 
 4. ตัวแบบคณิตศาสตร์ส าหรับการวางผังโรงงาน 
   

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
    เมื่อนักศึกษาเรียนจบบทนี้แล้ว ควรมีพฤติกรรมดังนี้ 
 1. สามารถอธิบายลักษณะส าคัญของกระบวนการผลิตแบบต่าง ๆ 
 2. น าเสนอแนวความคิดในการวางแผนผังกระบวนการผลิต 
 3. เข้าใจเทคนิคของการวางแผนผังกระบวนการผลิตสถานประกอบการ 
 4. การวางแผนผังตามผลิตภัณฑ์ของสถานประกอบการ 

5. สรุปความรู้เบื้องต้นการวางผังสถานประกอบการและการจัดการด าเนินงานได้ถูกต้อง 
   

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1. ศึกษาเอกสารค าสอน บทที่ 6 การวางผังสถานประกอบการ 

2. ฟังการบรรยายประกอบแผ่นใส 
 3. ปฏิบัติภารกิจตามที่ได้มอบหมายกลุ่มนักศึกษาเพ่ือน าจัดท ารายงาน 
 4. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าคัญของการวางแผนผังการผลิต 

 

สื่อการเรียนการสอน 
 1. เอกสารค าสอนวิชาการบริหารการผลิตและการด าเนินงาน 
 2. เอกสารต่าง ๆ ในเอกสารอ้างอิง สื่อออนไลน์ และสื่ออ่ืน ๆ 
 3. อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Data Storage Device) และPower point 
 4. วีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้องกระบวนการวางผังองค์กร  
 5. ใบงาน “กิจกรรมการจัดการด าเนินงานในองค์กร” 

 
การวัดผลและการประเมินผล 

 1. ประเมินผลจากกิจกรรมและแนวตอบจากค าถามท้ายบท 
  2. สังเกตความสนใจ และการมีส่วนร่วมในชั้น 
 3. ประเมินผลจากการตอบค าถาม และการอภิปรายจากบทเรียนในชั้น 
 
 



 124 

บทที่ 6 
การวางผังสถานประกอบการ 

 

การวางแผนผังสถานประกอบการ เป็นการก าหนดต าแหน่งของพ้ืนที่ปฏิบัติงาน การติดตั้ง
เครื่องจักร อุปกรณ์ การก าหนดทิศทางการไหลของทรัพยากรและผลิตภัณฑ์ เพื่อให้การผลิตสินค้าหรือ
การให้บริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยอยู่ภายใต้ข้อจากัดขององค์กร การวางผังสถาน
ประกอบการจะด าเนินการหลังจากที่ได้ท าการก่อสร้างอาคารเสร็จ เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการออกแบบใน
การวางผังให้แก่ระบบการผลิต ผู้ออกแบบจ าเป็นต้องทราบถึงขั้นตอนการผลิต เพ่ือจัดสถานที่
ปฏิบัติการและจัดวางเครื่องจักรต่าง ๆ ให้เหมาะสมเพ่ือที่จะให้การผลิต มีความสะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงสุด แต่ถ้าหากจัดวางต าแหน่งเครื่องจักร และอุปกรณ์ไม่เหมาะสม ผลที่
ตามมาอาจเกิดความสูญเสียในการท างาน เครื่องจักรว่างงานมาก พนักงานเกิดความสับสนในการ
ท างาน ท าให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น 

 

1. การวางแผนผังการผลิต  

การวางผัง  (layout) หมายถึง การก าหนดที่ตั้งเครื่องมือ เครื่องจักรหรือแผนกตามความ
ต้องการในการผลิตสินค้าหรือบริการ วัตถุประสงค์ของกลยุทธ์การจัดวางผังโรงงาน (objectives  of  
the  layout  strategy)  มีดังนี้ 

     1) เพ่ือออกแบบผลิตภัณฑ์ และปริมาณ  (product design and volume) 
     2) เพ่ื อก าหนดกระบวนการใช้ เครื่ องมือก าลั งการผลิต  (process equipment and  
capacity) 
     3) เพ่ือคุณภาพชีวิตในการท างานที่ดี  (quality of work life) 
     4) เพ่ือจ ากัดสิ่งก่อสร้างและท าเลที่ตั้ง (building an site constraints) 

 วัตถุประสงค์หลักของกลยุทธ์การจัดวางผัง คือ การท าให้เกิดความประหยัดและสามารถ
เอาชนะภาวะแข่งขันได้ 
 

 ขั้นตอนในการจัดวางผังที่ดี  ควรพิจารณาถึงสิ่งต่อไปนี้ 
  1) มีการใช้พ้ืนที่ อุปกรณ์ เครื่องมือ และบุคลากร เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด   
  2.) การปรับปรุงระบบการส่งผ่านข้อมูล วัสดุ และบุคลากร      
 3) สามารถใช้ในการพัฒนาขวัญก าลังใจ และความปลอดภัยในสถานประกอบการ   
 4) เป็นส่วนช่วยในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับองค์การ     
 5) มีความยืดหยุ่นสูงสามารถท าการปรับเปลี่ยนหรือดัดแปลงได้ เมื่อมีปัจจัยเข้ามาในอนาคต 

 ความส าคัญของการออกแบบผังสถานประกอบการ โดยเน้นการมีความยืดหยุ่นสูง หรือ  
เปลี่ยนแปลงได้ง่าย สถานประกอบการควรจะมีขนาดพอเหมาะ เคลื่อนย้ายง่ายและมีสิ่งที่ช่วยให้
สะดวกง่ายต่อการเคลื่อนย้าย เช่น โต๊ะท างานที่มีล้อหรือชั้นวางของที่สะดวกต่อการจัดวาง เป็นต้น 
รองรับสภาวะการเปลี่ยนแลปงในอนาคต เช่น เปลี่ยนกรรมวิธีการผลิต เพ่ิมชนิดผลิตภัณฑ์ ตลอดจน
การเพ่ิมก าลังการผลิต เป็นต้น 
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 องค์ประกอบแผนผังที่ดี  ควรประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้ 
  1)  เครื่องมือการขนถ่ายล าเลียงวัสดุ (material handling  equipment) เช่น คอนเวเยอร์ 
สายพาน เครน ระบบการจัดเก็บวัสดุ และระบบการขนย้ายวัสดุอัตโนมัติ เป็นต้น ควรมีการออกแบบ
แผนผังให้สอดคล้องกับการใช้เครื่องมือเหล่านี้ด้วย 
  2) พ้ืนที่ว่าง (capacity and space  requirements) นอกจากต้องมีพ้ืนที่ส าหรับพนักงาน  
เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่าง ๆ แล้วยังต้องมีพ้ืนที่ว่างระหว่างกันอีกด้วย เช่น ระยะระหว่างโต๊ะท างาน  
หรือมีห้องโถงกว้างขนาด 6x6 ตารางฟุต เพ่ือจัดให้เป็นที่พักผ่อน เป็นต้น นอกจากนี้ผู้บริหารยังต้อง
ค านึงถึงความปลอดภัยในสถานที่ท างานด้วย เช่น จะต้องไม่มีเสียงดังรบกวน ไม่มีฝุ่นควัน หรือความ
ร้อนจากเครื่องจักร เป็นต้น 
  3) สภาพแวดล้อมและความสวยงาม (environment and aesthetics) ได้แก่ การจัดมุมมอง
จากทางหน้าต่าง การประดับด้วยต้นไม้ การระบายอากาศที่ดี การปราศจากเสียงรบกวน สถานที่ที่มี
ความเป็นส่วนตัว เป็นต้น 
  4) การสื่อสารหรือการไหลของข้อมูล (flows of information) จากการสื่อสารระหว่างกันเป็น
เรื่องส าคัญและจ าเป็นต่อการด าเนินงาน  ดังนั้น การจัดท าแผนผังควรต้องค านึงถึงประเด็นนี้เสมอ 
  5) ต้นทุนในการเคลื่อนย้ายหรือส่งวัสดุไปยังหน่วยผลิตต่าง ๆ (cost of moving between  
work  areas) ในการเคลื่อนย้ายวัสดุหรือชิ้นงานจะมีต้นทุนเกิดขึ้นเสมอ เช่น การส่งเหล็กหลอมเข้าสู่
กระบวนการท าให้เย็นและแข็ง เป็นต้น การออกแบบผังสถานประกอบการจะต้องค านึงถึงระยะทางการ
เคลื่อนย้ายและเวลา ที่ใช้เสมอเพราะสิ่งเหล่านี้คือต้นทุนนั่นเอง  
 

 การวางผังเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดรูปแบบ การวางต าแหน่งของเครื่องจักร 
เครื่องมือต่าง ๆ  ที่จ าเป็นต่อการผลิต และการให้บริการอยู่ภายใต้ข้อจ ากัดของโครงสร้างอาคารที่มีอยู่ 
เพ่ือท าให้การผลิต และการให้บริการ มีความผลอดภัย และมีประสิทธิภาพหรือผลิตภาพสูงสุด การวาง
ผังมีประโยชน์เพื่อท าให้การผลิตมีประสิทธิภาพ หรือผลิตภาพสูงสุด และลดเวลา ลดต้นทุนการผลิต    

 ลักษณะของการวางผัง 
 1) การวางผังตามชนิดผลิตภัณฑ์ (Product layout) เป็นการจัดวางผังตามความต้องการใน
การผลิตผลิตภัณฑ์ โดยจัดกลุ่มเครื่องจักรแยกจากกัน ตามล าดับขั้นตอนของผลิตภัณฑ์ที่จะเคลื่อนที่ไป
ตามขบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง เหมาะกับผลิตภัณฑ์ท่ีมีปริมาณการผลิตจ านวนมากแบบต่อเนื่อง โดย
แต่ละชิ้นใช้เวลาน้อย  
 2) การวางผังตามขบวนการผลิต (Process layout)  เป็นการจัดวางผัง โดยวางเครื่องจักร 
เครื่องมือต่าง ๆ ตามหน้าที่การท างาน ประเภทเดียวกันเข้าด้วยกัน โดยผลิตภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ จะใช้
เครื่องจักรร่วมกัน เหมาะกับการผลิตที่มีรูปแบบของผลิตภัณฑ์เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หรือผลิตตาม
ใบสั่งซื้อ ใช้กับการผลิตแบบไม่ต่อเนื่อง และมีปริมาณไม่มากนัก 
 3) การวางผังแบบอยู่กับที่  (Fixed position layout) เป็นการวางผัง โรงงานโดยการวาง
ผลิตภัณฑ์อยู่กับที่แล้วเคลื่อนย้ายเครื่องมือ เครื่องจักรต่าง ๆ เขามากระท ากับผลิตภัณฑ์ เหมาะกับ
ผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่มาก ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ เช่น การก่อสร้างอาคาร เขื่อน เรือขนาดใหญ่     
เป็นต้น ใช้กับการผลิตแบบโครงการ คือการผลิตครั้งเดียวแล้วเลิกไป 
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ตารางที่  6.1  เปรียบเทียบความแตกต่างการวางผังแต่ละลักษณะ 

Product Layout Process Layout Fixed Position Layout 
จัดกลุ่มเครื่องมือเครื่องจักร 
แยกตามล าดับขั้นตอนการผลิต 

จัดกลุ่มเครื่องมือเครื่องจักร ท่ีมี
หน้าท่ีเดียงกันเข้าด้วยกันเป็นกลุม่ 

เครื่องมือ เครื่องจักร เคลื่อนที่ไป
ตามกระบวนการผลติ 

ผลิตภณัฑ์ที่มีปรมิาณมาก ๆ 
เคลื่อนที่ได้ง่าย  

ผลิตภณัฑ์ที่มีปรมิาณไมม่าก 
เคลื่อนที่ได้ง่าย 

ผลิตภณัฑ์มีชิ้นเดยีว ขนาดใหญ่ 
เคลื่อนที่ไม่ได ้

ผลิตภณัฑ์มรีูปแบบเดมิ ๆ  ผลิตภณัฑ์มีการเปลี่ยนแปลง    
รูปแบบตลอด 

ผลิตภณัฑ์มรีูปแบบเดยีว 

การผลิตเป็นแบบต่อเนื่อง การผลิตแบบไม่ต่อเนื่อง การผลิตไม่ต่อเนื่อง ครั้งเดียวเลิก 
 

 ข้อดีและข้อจ ากัดของการวางผังแต่ละลักษณะ 

ตารางที ่6.2  เปรียบเทียบข้อดีการวางแผนผังการผลิต 
 Product Layout Process Layout Fixed Position Layout 

มีล าดับการผลิตที่แน่นอน วางแผน 
ควบคุมได้ง่าย 

ใช้เงินลงทุนต่ า ปรับปรุงกระบวนการการผลิต
ได้ง่ายและรวดเร็ว 

การเคลื่อนที่ผลติภณัฑ์มรีะยะทางที่
สั้น 

กรณีที่ปรมิาณการผลิตต่ า สามารถใช้
เครื่องจักรเครื่องมือได้อย่างเต็มที ่

ลดการเคลื่อนย้าย 

ใช้เครื่องจักรไดเ้ต็มประสิทธิภาพ ถ้าเครื่องจักรหรือเครื่องมือเสีย จะไม่
ท าให้กระบวนการผลติหยุดลง 

สามารถควบคุมและตรวจสอบ
คุณภาพผลติภณัฑ์ได้ง่าย 

ประหยดัเวลา มีความคล่องตัวในการเปลี่ยนแปลง
กรรมวิธีการผลิต และรูปแบบของ
ผลิตภณัฑ ์

การลงทุนในการจัดแผนผัง
โรงงานต่ า 

ปริมาณสินค้าคงเหลือ ระหว่างการ
ผลิตมีจ านวนน้อย 

ขยายก าลังการผลติ ไม่จ าเป็นต้องซื้อ
เครื่องจักร เครื่องมือใหม่ทั้งหมด 

การวางแผนและการจดัล าดับ
การผลิตไม่สลับซับซ้อน 

การเตรียมเครื่องจักร เพื่อผลติและ
น าออกจากเครื่องจักรใช้เวลาสัน 

  

 

ตาราง 6.3 เปรียบเทียบข้อจ ากัดการวางแผนผังการผลิต 
Product Layout  Process Layout Fixed Position 

Layout 
ลงทุนสูง เนื่องจากแต่ละแผนกมี
เครื่องจักรที่ซ้ าซ้อน 

มีความสับซับซ้อนในการจดัล าดับการผลิต ผลิตไดค้ราวละน้อย ๆ 

ต้นทุนการผลิตสูง เมื่อปรมิาณการ
ผลิต    ต่ า ลง 

ระยะทางในการเคลื่อนยา้ยผลิตภณัฑ์มี
ระยะยาว 

ใช้เครื่องจักร เครื่องมือ 
ขนาดใหญ่ ไมส่ะดวก 

ถ้าเครื่องจักรขั้นตอนหน่ึงเสียหาย 
กระบวนการผลติจะต้องหยุดลงทันที 

ต้องการพื้นท่ีในโรงงานมาก ให้อัตราการผลติต่ าทีสุ่ด
ในการวางผังทั้ง 3 แบบ 

ขาดความคล่องตัวในการเปลี่ยนแปลง
กรรมวิธีและรูปแบบผลิตภณัฑ ์

สูญเสียเวลาในการเปลี่ยนแปลงประเภท
ผลิตภณัฑ์ การเคลื่อนย้ายผลิตภณัฑ ์

 

การขยายก าลังการผลิต ต้องลงทุน
เพิ่มสายการผลิตใหม่ทั้งหมด 

สินค้าคลเหลือในระหว่างการผลติจะมี
ปริมาณมาก 

 

 เสียเวลาในการอบรม ฝึกอบรมงาน  
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การวางผังโรงงานใหม่ในแต่ละลักษณะ จึงมีโอกาสดีกว่าในการที่จะได้แผนผังที่มีประสิทธิภาพ 
เพ่ือเป็นแนวทางแก้ไข ปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิม การออกแบบผังโรงงาน เป็นกระบวนการที่
ซับซ้อน เพราะจะเป็นการวางแผนที่เกี่ยวข้องกับงานหลาย ๆ ด้านที่ต่างก็มีความสัมพันธ์กันมากบ้าง
น้อยบ้างและงานแต่ละด้าน มีผลกระทบต่อผลก าไรทั้งสิ้น การออกแบบผังโรงงานที่ไม่ถูกต้องจะท าให้
ต้นทุนการผลิตเพ่ิมสูงขึ้น และท าให้มีการใช้ทรัพยากรการผลิตอย่างไม่มีประสิทธิผล  

2. ประเภทของการวางแผนผังสถานประกอบการ  

 ผังการด าเนินงานของสถานประกอบการจะสัมพันธ์กับการไหลเวียนของวัตถุดิบและข้อมูล   
ซึ่งต้องมีการออกแบบการไหลเวียนของงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การก าหนดต าแหน่งในการ
ด าเนินงาน  โดยสามารถแบ่งชนิดของการจัดวางผังออกเป็น  6  ประเภท 
  1) การจัดวางผังตามกระบวนการ  (process layout) เป็นแผนที่จะต้องน ามาจัดวางผังให้มี
ลักษณะสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์หรืองานบริการ ที่มีความหลากหลายหรือแตกต่างกันออกไป การจัดท า
แผนผังจะต้องสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี 
  ข้อดีของการจัดวางผังตามกระบวนการ  คือ 
    - มีความยืดหยุ่นสูงในด้านอุปกรณ์หรือเครื่องมือในกาจัดสรรก าลังคน 
    - หากชุดอุปกรณ์เครื่องมือใดเสียไปก็จะไม่ท าให้กระบวนการผลิตเสียไปทั้งระบบ 
    - ชิ้นงานสามารถถูกส่งไปยังเครื่องมืออ่ืนภายในแผนก หรือสามารถใช้คนงาน
ทดแทนการท างาน  เป็นต้น 
     การจัดวางผังประเภทนี้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการผลิตแบบเป็นหน่วยเล็ก ๆ หรือ
เป็นล็อต  หรือมีการผลิตชิ้นส่วนเป็นจ านวนมาก  แต่ขนาดรูปร่างแตกต่างกันไป 
  ข้อเสียของการจัดวางผังตามลักษณะกระบวนการ  คือ 
   - มักจะมาจากความต้องการใช้อุปกรณ์เครื่องมือส าหรับวัตถุประสงค์ทั่ว  ๆ ไปซึ่ง
บางครั้งอาจจะมีงานเข้ามาในระบบนานเกินไป อาจเนื่องมาจากมีค าสั่งผลิตจ านวนมาก หรือตารางการ
ผลิตมีความซ้ าซ้อน มีการปรับเปลี่ยนระบบ หรือมีการใช้วัสดุประเภทเดียวกันตลอด การผลิตจึง
จ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์ชุดเดียวกัน 
   - ต้องอาศัยพนักงานที่มีทักษะการท างานสูง ต้องท าการฝึกอบรมพนักงานให้มากข้ึน 
   - อาจจะมีสินค้าระหว่างกระบวนการผลิตสูงมากเนื่องจากเกิดความไม่สมดุลใน
กระบวนการผลิตซึ่งอาจท าให้มีต้นทุนจมหรือเงินลงทุนสูงเพิ่มข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ภาพที ่6.1  การวางผังตามกระบวนการ 
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  2) การผลิตซ้ าและการจัดวางผังแบบตามลักษณะผลิตภัณฑ์  (repetitive and product 
oriented layout) จะใช้ในโรงงานผลิตหรืออุตสาหกรรมที่ต้องผลิตสินค้าที่เหมือนกันเป็นจ านวนมาก  
หรือสินค้ากลุ่มที่มีความคล้ายคลึงกัน ลักษณะความแปรผันของผลิตภัณฑ์มีน้อย  ดังนั้นจะต้องท าการ
ผลิตซ้ า ๆ ได้โดยไม่ผิดเพี้ยนกันไป มีความต่อเนื่องและอยู่ภายใต้สมมติฐานต่อไปนี้ 
  1) การผลิตจะต้องมีปริมาณมาก เพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องจักร/อุปกรณ์
ได้อย่างเต็มที ่
  2) ความต้องการของตลาดที่มีต่อตัวผลิตภัณฑ์มีค่าสูงแน่นอน และคุ้มค่าต่อการลงทุน
ในเครื่องจักร/อุปกรณ์สูง 
  3) ลักษณะของผลิตภัณฑ์มีความเป็นมาตรฐานสูง และมีช่วงวงจรชีวิตที่เหมาะแก่การ
ลงทุนสูงได้เป็นพิเศษ 
  4) มีแหล่งส่งวัตถุดิบและชิ้นส่วนต่าง ๆ เพียงพอ และมั่นใจได้ว่า สามารถน ามาใช้งาน
กับอุปกรณ์ชนิดพิเศษได้ 
 

  การจัดวางผังตามลักษณะผลิตภัณฑ์มี  2  รูปแบบ คือ 
  1) แบบผลิตชิ้นส่วน  (fabrication  line) เช่น การผลิตยางรถยนต์ ชิ้นโลหะต่าง ๆ 
เป็นต้น 
  2) แบบประกอบชิ้นส่วน (assembly line) การน าโลหะประกอบกันให้ เป็นชุด
อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น  การประกอบตู้เย็น เป็นต้น 

   ทั้งสองรูปแบบของการผลิตจะมีลักษณะ คือ ต้องท าการผลิตซ้ า ๆ และสายการผลิต
จะต้องมีความสมดุล  ดังนั้นเวลาของการท างานแต่ละขั้นควรจะเท่า ๆ กัน  หรือสมดุลกันเสมอ เวลา
ของการเคลื่อนย้ายชิ้นงานจากสถานีที่ 1 ไปสถานีที่ 2 ควรจะเท่ากันทุกครั้ง ในกระบวนการผลิตแบบ
ผลิตชิ้นส่วน  (fabrication)  ต้องอาศัยการท างานของเครื่องจักรและเทคนิคทางวิศวกรรมในการผลิต      
ที่มีความสมดุล แต่ส าหรับกระบวนการผลิตแบบประกอบชิ้นส่วน จะท าการนับเวลาหรือพิจารณาความ
สมดุลของสายการผลิตจากการส่งชิ้นงานจากสถานีหนึ่งไปสู่อีกสถานีหนึ่งเท่านั้น 

   เป้าหมายของการบริหารการผลิต โดยอาศัยเทคนิคการจัดวางผังแบบตามลักษณะ
การผลิต  คือความสมดุล ท าให้สามารถใช้ประโยชน์ด้านแรงงานอุปกรณ์และเครื่องจักรได้เต็มที่มากข้ึน 
    

   ข้อจ ากดัในการจัดวางผังตามลักษณะผลิตภัณฑ์  มีดังนี ้
  1) การผลิตปริมาณมาก ๆ ท าให้ต้องลงทุนสูง 
  2) หากมีการหยุดงานกะทันหัน ณ จุดใดจุดหนึ่ง จะส่งผลกระทบต่อการท างานทั้ง
ระบบ 
  3) สินค้าและอัตราการผลิตต้องถูกควบคุมให้คงที่ ไม่มีความหลากหลายหรือมีความ
ยืดหยุ่นต่ ามาก   
  ปัญหาในการท าการผลิตชิ้นส่วน (fabrication line) และสายการผลิตแบบประกอบชิ้นส่วน   
มีความคล้ายคลึงกัน จะพิจารณาถึงลักษณะของสายการผลิตแบบประกอบชิ้นส่วนเป็นแม่แบบของ
แนวคิด ตัวอย่างเช่น การที่สินค้าถูกขนถ่ายด้วยเครื่องมืออัตโนมัติ  ได้แก่ คอนเวเยอร์ หรือสายพานสิ่ ง
ชิ้นงานไปยังหน่วยงานผลิตต่าง ๆ จนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์ ดังเช่น การท างานในโรงงานประกอบ
โทรทัศน์หรือเตาอบ เป็นต้น 
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    ภาพที ่ 6.2  แผนผังการประกอบชิ้นงานตามผลิตภัณฑ์ 
 

 3) แผนผังแบบต าแหน่งงานอยู่กับที่  (fixed-position  layout) เป็นแบบแผนผังส าหรับ
โครงการที่มีขนาดใหญ่และต้องอยู่กับที่ ดังนั้น ลักษณะการท างานคือต้องท าการขนย้ายพนักงานและ
อุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ เข้าไป ณ จุดท างาน เช่น การต่อเรือ การสร้างถนน การสร้างสะพาน การสร้าง
บ้าน และการขุดเจาะน้ ามัน เป็นต้น 
  ข้อจ ากัดของการท างานหรือการจัดวางผังโครงงาน หรือสถานประกอบการแบบ
ต าแหน่งงานอยู่กับที่  มีอยู่ 3 ประการ  คือ 
  1) อาจมีปัญหาเรื่องพ้ืนที่ทีขอบเขตจ ากัด ท าให้ไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงาน 
  2) ล าดับกระบวนการท างานมีความยุ่งยากและแตกต่างกันออกไป  ซึ่งอาจต้องใช้วัสดุ
อุปกรณ์ไม่ซ้ ารูปแบบ 
  3) อาจมีความยุ่งยากและมีปัญหาในการจัดหาและเลือกใช้วัสดุ เช่น ขนาดของโลหะที่
ใช้ในการท างานต้องเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ ในแต่ละข้ันตอนของการท างานจนกว่าจะเสร็จแล้ว 
 ประเภทของงานจะมีความหลากหลายค่อนข้างสูง เพ่ือที่จะลดปัญหาต่าง ๆ ให้น้อยลงควรที่จะ
ท าการประชุมเพื่อหารือและวางแผนให้ดีอยู่เสมอ เพ่ือลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นให้น้อยลงที่สุด 
 

 4) แผนผังธุรกิจค้าปลีก (retail  layout) หลักการส าคัญในการออกแบบแผนผังธุรกิจค้าปลีก  
คือการจัดวางสินค้าให้สามารถดึงดูดความสนใจของลูกค้าเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการซื้อและเพ่ือให้ธุรกิจ
ได้รับก าไรสูงสุดดังภาพ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ภาพที่ 6.3  ตัวอย่างการจัดแผนผังร้านค้าซึ่งมีหลายแผนก 
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     แนวความคิดท่ีส าคัญในการบริหารร้านค้าและการออกแบบแผนผัง  ได้แก่ 
  1) จัดวางสินค้าที่น่าสนใจและกลุ่มสินค้าประเภทเดียวกันเข้าไว้ด้วยกัน เช่น จัด
ผลิตภัณฑ์นมไว้ในกลุ่มจ าพวกขนมปังและเบเกอรี่ 
  2) สินค้าประเภทที่มีแนวโน้มว่าจะกระตุ้นผู้ซื้อได้ดี เช่น เครื่องใช้ภายในบ้าน 
ผลิตภัณฑ์เสริมความงามและแชมพู ควรจัดวางไว้ในที่ประจ าแน่นอน เพ่ือให้ลูกค้าจ าจุดจ าหน่ายได้  
  3) กระจายสินค้าประเภทที่ผู้บริโภคจะซื้อเมื่อได้พบเห็นหรือผ่านตาไปยังจุดเล็ก ๆ ให้
ทั่วร้านเพื่อความสะดวกในการซื้อ 
  4) สินค้าที่มีความจ าเป็นต่อผู้ใช้ หรือมั่นใจว่ามีผู้ซื้อแน่นอน ควรถูกจัดไว้ปลายแถว
ของชั้นวาง  เพื่อให้ผู้บริโภคเดินผ่านสินค้าประเภทอ่ืน ๆ และมีโอกาสพิจารณาสินค้าตัวอื่นมากข้ึน 
  5) พยายามใช้รายการสินค้าหลักของร้านเป็นตัวโน้มน้าวให้ลูกค้าได้ซื้อสินค้าตัวอ่ืน
ร่วมด้วย  เช่น  หากสินค้าประเภทอาหารเป็นสินค้าหลักของร้าน ก็ควรจัดสินค้าสะดวกซื้อ เช่น อาหาร
ส าเร็จรูปหรือก่ึงส าเร็จรูป  รวมทั้งเบเกอรี่อยู่ใกล้ ทางเข้า ออกร้าน  เป็นต้น 

 การจัดวางแผนผังธุรกิจค้าปลีกจะมุ่งเน้นที่การใช้พ้ืนที่ทุกตารางฟุตให้ได้ก าไรสูงสุด มีโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่จะช่วยให้ผู้บริหารสามารถออกแบบและตัดสินใจท าการจัดวางสินค้าให้เพียงพอต่อขนาด
ของชั้นวาง หรือโปรแกรม COSMOS (Computer Optimization and Simulation Modeling for  
Operating Supermarkets) ซึ่งจะมักใช้ข้อมูลของตารางการรับ-ส่งสินค้า เพ่ือจัดการให้มีพ้ืนที่บนชั้น
เพียงพอเมื่อได้รับสินค้าเข้ามา ซึ่งจะสามารถลดปัญหาภาวะขาดแคลนสินค้าได้ 

5) แผนผังคลังสินค้าและการจัดเก็บ  (warehouse and storage layout) วัตถุประสงค์ใน
การจัดท าแผนผังคลังสินค้า คือ ให้เกิดต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าที่สมดุลกับขนาดของคลังสินค้า       
ซึ่งขนาดของคลังสินค้าจะพิจารณาในลักษณะปริมาตรความจุ  เพ่ือให้สามารถใช้พ้ืนที่ทุกส่วนใน
คลังสินค้าได้อย่างเต็มที่และคุ้มค่าที่สุด ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการจัดเก็บสินค้า ได้แก่ ต้นทุนการขนส่ง การ
เก็บรักษา การขนย้ายสินค้าเข้าคลัง ค่าแรง อุปกรณ์หรือเครื่องมือ ค่าที่ปรึกษา ค่าประกันภัย  ตลอดจน
ค่าเสื่อมราคา เป็นต้น   

 องค์ประกอบที่ส าคัญของการจัดวางผังสินค้า คือ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพ้ืนที่ท าการ
รับและส่งสินค้า  ซึ่งงานออกแบบจะต้องค านึงถึงชนิดของสินค้า และชนิดของยานพาหนะที่ ใช้ขนส่ง  
เช่น  รถบรรทุกรถไฟ  หรืออ่ืน ๆ เป็นต้น คลังสินค้าที่มีประสิทธิภาพ จะต้องมีปัญหาสินค้าเสียหายหรือ
หมดอายุน้อยมาก ปัจจุบันได้มีการท าคลังสินค้าอัตโนมัติ ที่มีความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลสินค้า  
และรายงานเกี่ยวกับสินค้าท่ีหมดอายุหรือเสื่อมสภาพได้  ระบบดังกล่าวนี้สามารถช่วยบริหารงานสินค้า
คงเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพ มากกว่าการบริหารแบบธรรมดาถึง 5 เท่า การแผนผังของคลังสินค้า
และการจัดเก็บ มีประเด็นหลัก 3 ส่วน ดังนี้ 
  1) การส่งผ่านสินค้า (cross–docking) เป็นเทคนิคหนึ่งที่ใช้ในการรับสินค้าเข้าคลัง  
แต่จะต้องส่งผ่านสู่มือลูกค้าทันที  หรือประเภทสินค้าที่รับมาแล้วจัดเข้าสู่กระบวนการผลิตทันที  ใน
ศูนย์การกระจายสินค้าจะท าการติดฉลากและบรรจุหีบห่อ รวมทั้งจัดส่งจุดรับส่งสินค้าทันที  ซึ่งวิธีการ
ที่สามารถหลีกเลี่ยงปัญหาการรับ -ส่งสินค้าอย่างเป็นทางการ ได้แก่ การจัดเก็บ การขนย้ายเข้า
คลังสินค้า หรือแม้กระทั่งการเลือกวิธีการสั่งซื้อ เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวไม่ได้เกิดมูลค่าเพ่ิมแก่ตัว
สินค้าอย่างใด  และสามารถช่วยลดต้นทุนได้เกือบร้อยละ 100 
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  2) การจัดเก็บสินค้าแบบอิสระ หรือระบบการจัดเก็บเชิงสุ่ม (random stocking)  
เป็นลักษณะการจัดเก็บสินค้าแบบเป็นอิสระบนพ้ืนที่โล่ง ไม่ได้ก าหนดหรือระบุพ้ืนที่ว่าจ าเพาะส าหรับ
สินค้าประเภทใด แต่จะท าการบริหารเพ่ือให้พ้ืนที่ทุกตารางฟุตสามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่าง
สูงสุด  ข้อมูลระบบการจัดเก็บสินค้าแบบอิสระ ประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้ 

 จัดท ารายการมีพ้ืนที่โล่งบริเวณใดบ้าง 
 บันทึกรายการสินค้าและสถานที่จัดเก็บ 
 จัดรายการสินค้าตามล าดับเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องระยะทางและเวลา ในการค้นหา

และการล าเลียงสินค้า 
 มีการรวบรวมสินค้าไว้เป็นกลุ่มเพ่ือให้ค้นหาง่าย 
 จัดล าดับความส าคัญของสินค้า เช่น ประเภทที่นิยมใช้กันมาก ให้จัดไว้ในส่วนที่จัดหา

ง่าย สะดวกและรวดเร็ว เป็นต้น 
    3) เทคนิคการเพิ่มมูลค่าสินค้า หรือเทคนิคการท าให้เกิดความเหมาะสมเฉพาะกลุ่ม 
(customizing)  โดยทั่วไปแล้วผู้บริหารต้องการที่จะท าให้คลังสินค้ามีปริมาณสินค้าคลังในจ านวนไม่
มากและจัดเก็บในระยะเวลาที่สั่นที่สุด นอกจากวิธีการดังกล่าวแล้ว คลังสินค้ายังสามารถสร้าง
มูลค่าเพ่ิมเพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้ด้วย เช่น คลังสินค้าที่จัดเก็บอุปกรณ์ชิ้นส่วน
คอมพิวเตอร์  ก็ควรท าการติดฉลากหรือบรรจุลงบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามเพ่ือให้ราคาขายดีขึ้น สร้างความ
เชื่อถือแก่ลูกค้ามากข้ึน เป็นต้น 
  ตัวอย่างการบริหารคลังสินค้าของบริษัท  Federal สามารถท าการจัดส่งหรือ
แลกเปลี่ยนชิ้นส่วนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้เพียงชั่งคืนเดียว และยังน าชิ้นส่วนที่ช ารุดกลับมาซ่อมและ
ขายต่อไปได้อีกทอดหนึ่ง กลยุทธ์เพ่ิมคุณค่านี้สามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า มีต้นทุนต่ าและ
การบริการที่รวดเร็วได้ 
 

  6) การวางผังแบบผสม (hybrid  layout) เป็นการวางผังแบบผสมผสานที่ใช้ทั้งการวางผัง
ตามกระบวนการและการวางผังตามความเหมาะสม ของระบบการผลิตและการด าเนินงานจากระบบ
การผลิตส่วนมากมิใช่ลักษณะใดโดยเฉพาะ ตัวอย่างเช่น การวางผังร้านค้าปลีกจะจัดผังแบบผสมที่จัด
สินค้าลักษณะเดียวกันไว้ด้วยกัน ซึ่งมีลักษณะตามกระบวนการ ขณะที่การจัดล าดับของสินค้า ตามที่
ก าหนดหรือผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะท าให้การใช้พ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์ ทั้งด้านการแสดงสินค้าและการจูงใจของ
ผู้ซื้อ ซึ่งสามารถจ าแนกการวางผังแบบผสมออกเป็น 3 ประเภทต่อไปนี้ 
  1) ผังแบบรังผึ้ง (cellular layout) 
  2) ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น (flexible manufacturing system)  หรือ FMS 
  3) แบบจ าลองสายการผลิตแบบผสม (mixed-model assembly  line) 
     ก่อนการก าหนดผังงาน ผู้วางผังต้องพิจารณาเกณฑ์การประเมิน หรือปัจจัยที่ท าให้ผั งการ
ด าเนินงานเหมาะสมและสมบูรณ์ มีปัจจัยต่อไปนี้ 

o ระดับของการลงทุน 
o การขนถ่ายวัสดุ 
o ความสะดวกในการเก็บวัสดุในโกดังหรือคลังสินค้า 
o บรรยากาศในการท างาน 
o ความสะดวกในการบ ารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ 
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o ทัศนคติของพนักงาน 
o ความยืดหยุ่นในการท างาน 
o ระดับของการขายและความสะดวกของลูกค้า 

 การออกแบบผังการด าเนินงานจะจัดตามกระบวนการหรือตามผลิตภัณฑ์ ขณะที่ผังแบบผสม
จะใช้หลักการของการวางผังตามกระบวนการและตามผลิตภัณฑ์ร่วมกัน  เพ่ือให้การไหลเวียนของงาน
และการสื่อสารข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
 ลักษณะการวางผังแบบผสม 
 การวางผังแบบผสมจะอาศัยข้อดีของการวางผังตามกระบวนการและตามภัณฑ์มาประยุกต์  
ปัจจุบันวางผังแบบผสมจะสอดคล้องกับระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น สามารถปรับตัวตามสถานการณ์
โดยที่มีสถานีท างานที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์และใช้ระบบอัตโนมัติในการขนถ่ายวัสดุ            
ซึ่งสามารถใช้เทคนิคการผลิตมาช่วยให้การจัดผังแบบผสมมีประสิทธิภาพได้ 2 ลักษณะคือ 
 

   1) เทคนิ คหลายคนหนึ่ ง เค รื่ อ ง  (one worker/multiple machines)  ห รื อ  
OWMM  เหมาะสมกับระบบการผลิตที่มีปริมาณไม่สูง แต่ต้องการใช้บุคลากรให้เต็มประสิทธิภาพ โดย
ให้คนงานหนึ่งคนควบคุมเครื่องจักรหลายเครื่องในสายการผลิตในขณะเดียวกัน เพ่ือให้เกิดความ
ต่อเนื่องของงานในสายการผลิต นอกจากนี้ OWMM สามารถผลิตสินค้าหรือชิ้นส่วนที่แตกต่างกันได้  
โดยการจัดขั้นตอนในการปฏิบัติงานใหม่ นอกจากนี้ถ้าอุปกรณ์ใดมีระยะเวลาปรับเปลี่ยนหรือระยะเริ่ม
งานและด าเนินงานมาก อาจพิจารณาให้มีเครื่องจักรเฉพาะขึ้น เพ่ือลดเวลาที่เสียไป OWMM จะช่วยลด
ปริมาณแรงงานและวัสดุคงคลังลง จากการผลิตไม่ต้องรอคอยนานและบุคลากรปฏิบัติงานอย่างเต็มท่ี 
       2) เทคโนโลยีกลุ่ม  (group  technology) หรือ GT เป็นอีกเทคนิคที่น ามาประยุกต์
ส าหรับการผลิตในปริมาณไม่มากแต่มีประสิทธิภาพสูง GT จะจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ลักษณะหรือคุณสมบัติ
ใกล้เคียงกันเข้าด้วยกันเป็นครอบครัวของผลิตภัณฑ์ และจัดกลุ่มเครื่องจักรในการผลิตให้อยู่ร่วมกัน  
เพ่ือลดความถี่ และระยะเวลาในการปรับรูปแบบการผลิตให้น้อยลง โดยระบบ GT จะจัดกลุ่มเครื่องมือ
ให้อยู่ร่วมกันเป็นสัดส่วน หรือเซลล์ที่ไม่ต้องปรับแต่งในการเปลี่ยนแบบการผลิต ซึ่งจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ในการผลิตดังต่อไปนี้ 
  - ใช้เวลาจัดเตรียมและเริ่มด าเนินงานน้อย 
  - มีวัสดุคงคลังของงานระหว่างท าน้อย 
  - มีการขนถ่ายวัสดุน้อย 
  - มีรอบเวลาการผลิตลดลง 
  - ก่อให้เกิดโอกาสในการพัฒนากระบวนการผลิตไปเป็นระบบอัตโนมัติ 
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 ภาพที่  6.4  การจัดผังการด าเนินงานก่อนและหลังประยุกต์เป็นแบบของ GT  

การวางแผนผังกระบวนการการผลิตสามารถแบ่งได้ 3 ประเภท ตามแต่ลักษณะของการผลิต 
ซึ่งขึ้นอยู่กับความยากง่ายของการผลิต  กรรมวิธีในการผลิตและลักษณะของผลิตภัณฑ์ แผนผัง
กระบวนการผลิตพ้ืนฐาน ประกอบด้วย 

1) การวางแผนผังตามผลิตภัณฑ์ (layout by product) 
2) การวางแผนผังตามกระบวนการการผลิต (layout by process) 
3) การวางแผนผังแบบผลิตภัณฑ์อยู่กับท่ี (layout by fixed material  

location) 

 ลักษณะการวางแผนผังตามผลิตภัณฑ์   
 การวางแผนผังกระบวนการผลิตตามผลิตภัณฑ์ หมายถึง การจัดวางผังของโรงงานตามความ
ต้องการในการผลิตผลิตภัณฑ์  โดยการจัดกลุ่มของเครื่องจักรเครื่องมือตามล าดับ  ขั้นตอนการผลิต     
นับจากจุดเริ่มต้นในการน าวัตถุดิบเข้าสู่โรงงาน จนถึงจุดสุดท้ายเมื่อได้เป็นผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป   
 ในการวางแผนผังกะบวนการผลิตประเภทนี้   ผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทจะใช้เครื่องมือ
เครื่องจักรที่แตกต่าง ๆ แยกจากกัน ถึงแม้ว่าในการบวนการผลิตของแต่ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด จะมีการ
ใช้เครื่องมือเครื่องจักรชนิเดียวกันก็ตาม การวางแผนผังการผลิตตามวิธีนี้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จะเคลื่อนที่
ไปตามขบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง บางครั้งเราเรียกการวางแผนผังลักษณะนี้ว่า การวางแผนผังแบบ
ตามล าดับ (sequential or line layout) 
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 ถ้าโรงงานท าการผลิตผลิตภัณฑ์ 3 ชนิด แต่ละชนิดมีล าดับขั้นตอนการผลิต  และการใช้
เครื่องจักรดังแสดงในตาราง คือ ผลิตภัณฑ์ชนิดที่ 1 ต้องผ่านกระบวนการการผลิต 4 ขั้นตอน คือ การ
กลึง การเจาะ การกลึง และการพ่นสี ผลิตภัณฑ์ชนิดที่ 2 ต้องผ่านกระบวนการผลิต  3 ขั้นตอน คือ  
การเจาะ การไส และการพ่นสี ส่วนผลิตภัณฑ์ชนิดที่ 3 ต้องผ่านกระบวนการผลิตสี่ขั้นตอน คือ การกลึง  
การไส การเจาะและการพ่นสี ถ้าการวางแผนผังกระบวนการผลิตในโรงงานมีลักษณะเป็นแบบตาม
ผลิตภัณฑ์ ผังของเครื่องจักรอาจจัดวางไว้ในลักษณะที่แสดงอยู่ในภาพ 

            ตาราง 6.4 ล าดับการผลิตของผลิตภัณฑ์ 
 

  

 

 

 

 

 

   วัตถุดิบ              ผลิตภัณฑ์  1 

 

 วัตถุดิบ                ผลิตภณัฑ์  2 

 

 วัตถุดิบ               ผลิตภัณฑ์  3 

                                                                                                                                                 

ภาพที่ 6.5  การวางแผนผังกระบวนการการผลิตตามผลิตภัณฑ์ 

 ข้อดีของการวางแผนผังกระบวนการผลิตตามผลิตภัณฑ์  คือ   

1) การก าหนดล าดับการผลิตที่แน่นอน ท าให้การวางแผนการผลิตและการควบคุมสั่งการผลิตท า
ได้สะดวก 

2) ระยะทางในการเคลื่อนที่ผลิตภัณฑ์มีระยะสั้น เนื่องจากสามารถจัดวางเครื่องจักรเครื่องมือให้
อยู่ใกล้กันได้  และการเคลื่อนย้ายวัสดุและผลิตภัณฑ์ในระหว่างการผลิต ไม่เกิดความสับสน 

3) สามารถใช้ที่ในโรงงานอย่างเต็มท่ี 
4) การใช้เครื่องจักรเครื่องมือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อการผลิตมีปริมาณสูง 

ผลิตภัณฑ ์

 

ล าดับขั้นตอนการผลิต 

ขั้นที่  1 ขั้นที่  2 ขั้นที่  3 ขั้นที่  4 

ผลิตภณัฑ์  1 

ผลิตภณัฑ์  2 

ผลิตภณัฑ์  3 

กลึง 

เจาะ 

กลึง 

เจาะ 

ไส 

ไส 

กลึง 

พ่นสี 

เจาะ 

พ่นสี 

 

พ่นสี 

เครื่อง 
กลึง 

เครื่อง 
กลึง 

เครื่อง 
กลึง 

เครื่อง 
เจาะ 

เครื่อง 
เจาะ 

เครื่อง 
เจาะ 

เครื่อง 
ไส 

เครื่อง 
ไส 

เครื่อง 
พ่นสี 

เครื่อง 
พ่นสี 

เครื่อง 
พ่นสี 
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5) ใช้เวลาการผลิตน้อยเนื่องจากกระบวนการมีลักษณะต่อเนื่อง ไม่ต้องการคอยเครื่องจักร
เครื่องมือ 

6) ปริมาณของสินค้าคงเหลือในกระบวนการผลิตมีจ านวนน้อย 
7) ใช้เวลาในการเตรียมเครื่องจักรเพ่ือการผลิต(set-up time) และเวลาในการผลิตภัณฑ์ออก

จากเครื่องจักร (put-away lost time) สั้น 

การวงแผนผังกระบวนการผลิตตามผลิตภัณฑ์มีข้อจ ากัด ดังนี้คือ                    

1) ต้องลงทุนเนื่องจากการจัดซื้อเครื่องจักรเครื่องมือที่ซ้ าซ้อน มีต้นทุการผลิตสูง เมื่อปริมาณการ
ผลิตต่ า เนื่องจากเกิดการว่างงานของคนงานและเครื่องมือเครื่องจักร    
 2) ถ้าเครื่องจักรเครื่องมือใดในสายงานการผลิตเกิดเสียหายใช้การไม่ได้ กระบวนการผลิตของ
ผลิตภัณฑ์นั้นต้องหยุดลงทั้งหมด         
 3) กระบวนการผลิตขาดความคล่องตัว ในการเปลี่ยนแปลงกรรมวิธีการผลิตและรูปแบบของ
ผลิตภัณฑ์           
 4) การขยายก าลังกรผลิตอาจจ าเป็นต้องเพ่ิมสายการผลิตใหม่ทั้งหมด ท าให้ต้องซื้อเครื่องจักร
เครื่องมือใหม่ทั้งหมด 

 ลักษณะการวางแผนผังตามกระบวนการผลิต      
 การจัดวางผังของโรงงานโดยการจัดเครื่องมือเครื่องจักรต่าง ๆ แบ่งเป็นกลุ่มตามชนิดการท างาน
ของเครื่องจักรเครื่องมือ เช่น กลุ่มของเครื่องกลึง กลุ่มของเครื่องเจาะ กลุ่มของเครื่องพ่นสี  เป็นต้น     
การจัดวางแผนผังโรงงานประเภทนี้  ผลิตภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ ในโรงงานจะมาใช้เครื่องมือเครื่องจักรร่วมกัน 
ซึ่งเครื่องจักรเครื่องมือจะถูกจัดเป็นหมวดหมู่ การวางแผนผังการผลิตประเภทการวางแผนผังแบบจัด
เครื่องจักรตามหน้าที่ (functional layout)  แผนผังตามกระบวนการผลิตนี้  เหมาะส าหรับการผลิต
ผลิตภัณฑ์ ที่มีการผลิตไม่มากหรือผลิตภัณฑ์ตามใบสั่งซื้อ ซึ่งรูปแบบของผลิตภัณฑ์อาจเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลาการวางแผนผังตามกระบวนการผลิตของการผลิตผลิตภัณฑ์ อาจวางผังได้ดังแสดงในภาพ 

 

 

 

 

 

 

       

               ภาพที ่6.6  ตัวอย่างการวางแผนผังตามกระบวนการผลิต 
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         จากภาพการจัดวางแผนผังตามกระบวนการผลิตเครื่องจักร ที่ท าหน้าที่หรือท างานประเภท
เดียวกันจะถูกจัดรวมกันเป็นหมวดหมู่  ผลิตภัณฑ์ท่ีท าการผลิตสามารถใช้เครื่องจักรเครื่องมือร่วมกันได้  
ดังนั้น จ านวนของเครื่องจักรเครื่องมือไม่จ าเป็นต้องมีเท่ากับจ านวนเครื่องจักร เครื่องมือในการจัดวาง
แผนผังโรงงานผลิตภัณฑ์ แต่อาจมีจ านวนน้อยกว่าได้ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที่ 6.7  การวางแผนผังตามกระบวนการผลิตของเฟอร์นิเจอร์ 
 ข้อดีของการวางแผนผังตามกระบวนการผลิต  ประกอบด้วย 
  1) ใช้เงินลงทุนไม่สูง เนื่องจากสามารถลดจ าวนเครื่องจักรเครื่องมือ ที่มีการใช้ร่วมกัน
ในการผลิตผลิตภัณฑ์ได้ 
  2) ในกรณีที่มีปริมาณการผลิตต่ า สามารถจัดล าดับการผลิตของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด
เพ่ือให้การใช้เครื่องจักรเครื่องมือมีประสิทธิภาพสูง 
  3) ถ้าเครื่องจักรเครื่องมือเครื่องใดเสีย ก็ไม่ท าให้กระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์
หยุดชะงักลง 
  4) กระบวนการการผลิตมีความคล่องตัว ในการเปลี่ยนแปลงกรรมวิธีการผลิตและ
รูปแบบของผลิตภัณฑ์ 
  5) การขยายก าลังการผลิตไม่จ าเป็นต้องซื้อเครื่องจักรเครื่องมือใหม่ทั้งหมด  ท าให้
การลงทุนต่ า 
 ข้อเสียของการวางแผนผังตามกระบวนการผลิต  ประกอบด้วย 
  1) การวางแผนการผลิตและการควบคุมการผลิตมีความซับซ้อนยุ่งยาก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในการจัดล าดับการผลิตการผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด 
  2)  ระยะทางในการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์มีระยะยาว  และอาจต้องอาศัยอุปกรณ์การ
เคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์เฉพาะประเภท  นอกจากนี้การเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์อาจมีความสับสน  เนื่องจาก
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดแตกต่างกัน และมีล าดับขั้นตอนการผลิตไม่เหมือนกัน 
  3) ต้องการพื้นที่มาก 
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  4) การใช้เครื่องจักรเครื่องมือไม่มีประสิทธิภาพ จากการเปลี่ยนแปลงล าดับการผลิต
บ่อย ๆ รวมทั้งการเสียเวลาในการจัดเตรียมเครื่องมือและน าผลิตภัณฑ์ออกจากเครื่องจักร  เมื่อต้องใช้
เครื่องจักรเครื่องมือในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างชนิดกัน 
  5) ใช้เวลาในการผลิตมาก เนื่องจากการคอยเครื่องจักรเครื่องมือ การเคลื่อนย้าย
ผลิตภัณฑ์ในระหว่างการผลิต   
  6) ปริมาณสินค้าคงเหลือในกระบวนการผลิตมีปริมาณมาก 
  7) ในการฝึกอบรมให้คนงานและหัวหน้าผู้ควบคุมงานมีความช านาญในการผลิตภัณฑ์
ชนิดต่างๆหลายชนิดจะต้องใช้เวลามาก 

 ลักษณะการวางแผนผังแบบผลิตภัณฑ์อยู่กับที ่     
 เป็นการจัดวางแผนผังของโรงงานโดยท าให้ผลิตภัณฑ์ ที่ต้องการผลิตวางอยู่กับที่ การผลิตท า
โดยการน าหรือเคลื่อนย้ายเครื่องจักรเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิตเข้ามากระท ากับผลิตภัณฑ์       
การวางแผนผังโรงงานลักษณะนี้  มีความจ าเป็นส าหรับในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ ที่ท าการผลิตมีขนาดใหญ่  
หรือมีคุณลักษณะเฉพาะที่ท าให้ผลิตภัณฑ์ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้  ตัวอย่างเช่น  โรงงานสร้างเรือ
ขนาดใหญ่ หรือเครื่องบิน เป็นต้น การวางแผนผังของโรงงานประเภทนี้จะต้องค านึงถึงการเคลื่อนย้าย
เครื่องจักรเครื่องมือต่าง ๆ  ผังของโรงงานจะต้องมีความคล่องตัวในการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรเครื่องมือ  

                    ภาพที่ 6.8  การวางผังแบบอยู่กับที่ของอุตสาหกรรมเครื่องบิน 

 ดังภาพที่แสดงถึงลักษณะการวางแผนผังแบบผลิตภัณฑ์อยู่กับที่  ในการสร้างหรือประกอบ
เครื่องบินโดยสาร 
 ข้อดีของการวางแผนผังแบบผลิตภัณฑ์อยู่กับท่ี  ประกอบด้วย 
  1) สามารถปรับปรุงกระบวนการผลิตได้ง่ายและรวดเร็ว เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงชนิด
หรือรูปแบบของผลิตภัณฑ์ 
  2) ลดการเคลื่อนย้ายส่วนประกอบที่มีขนาดใหญ่ 
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  3) สามารถควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้ง่าย 
  4) การลงทุนในการจัดแผนผังโรงงานต่ า 
  5) การวางแผนและการจัดล าดับการผลิตไม่สลับซับซ้อน 
 ข้อเสียของการวางแผนผังแบบผลิตภัณฑ์อยู่กับที่  ประกอบด้วย 

 1) ไม่สามารถท าการผลิตทีละมาก ๆ ได้ 
 2) โดยลักษณะงานทั่วไปแล้วไม่สามารถใช้ในการวางแผนผังของกระบวนการผลิตที่

ต้องอาศัยเครื่องจักรเครื่องมือที่มีขนาดใหญ่ได้ 
  3) โดยทั่วไปแผนผังแบบผลิตภัณฑ์อยู่กับท่ีจะให้อัตราการผลิตต่ าที่สุดในบรรดาแบบ
ของผังโรงงานทั้งสามประเภท 

 การวางแผนผังโรงงานแบบพ้ืนฐานทั้ง 3 ลักษณะ การวางแผนผังกระบวนการผลิตของโรงงาน
อาจเป็นแบบผสมโดยอาศัยแบบการวางแผนผังกระบวนการผลิตพ้ืนฐานที่กล่าวมาแล้ว ซึ่งในความเป็น
จริงนั้นโรงงานส่วนใหญ่ซึ่งมีการผลิตภัณฑ์หลายประเภทซึ่งมีคุณลักษณะแตกต่างกันมักจะวางผัง
โรงงานโดยใช้รูปแบบผสมผสานระหว่างรูปแบบการวางแผนผังกระบวนการเบื้องต้น  การวางแผนผัง
กระบวนการผลิตของการผลิตผลิตภัณฑ์จ าเป็นต้องค านึงถึงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ ปริมาณการผลิต 
กรรมวิธีในการผลิต จ านวนของเงินทุน และอ่ืน ๆ เปรียบเทียบความแตกต่างของการวางแผนผังโรงงาน
แบบต่าง ๆ  ดังตาราง 6.4 
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ตาราง 6.4 ลักษณะของการวางแผนผังกระบวนการผลิตแบบต่าง ๆ 
ส่วนที่เกี่ยวข้อง 

กับการผลิต
ผลิตภัณฑ ์

แผนผังกระบวนการผลิต 
แบบผลติภณัฑ์ แบบกระบวนการผลิต แบบผลติภณัฑ์อยู่กับที่ 

คุณลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์ 

     แผนผังกระบวนการผลิต
เหมาะส าหรับการผลิตผลิตภัณฑ์
ที่ มี รู ป แ บ บ ม า ต ร ฐ า น ไม่
เปลี่ยนแปลงมีปริมาณการผลิต
ม าก   แ ล ะมี อั ต ราก า รผลิ ต
ค่อนข้างคงที่ 

     แผนผังกระบวนการผลิเหมาะ
ส าหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้
เครื่องจักรเครื่องมือร่วมกันมี
ประมาณการผลิตไม่สูงนัก  และ มี
อัตราการผลิตเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอน 

     แผนผังกระบวนการผลิตเหมาะ
ส าห รับ ก ารผลิ ตผลิ ตภั ณ ฑ์ ที่ มี
ปริมาณน้อย  ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดมี
ลักษณะพิเศษเฉพาะตัว 

การเคลื่อนที่ของ
ผลิตภัณฑ์ 

ในระหว่างการ
ผลิต 

 
 

     เค ลื่ อ น ที่ แ บ บ ต่ อ เนื่ อ ง
ผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นท าการผลิต
ด้วยล าดับขั้นตอนการผลิตที่
แน่นอนและเหมือนกัน 

     เค ลื่ อ น ที่ แ บ บ ไม่ ต่ อ เนื่ อ ง 
ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดหรือแต่ละชิ้น
อาจมี ล าดั บ ขั้ นตอน ในการผลิ ต
แตกต่างกัน 

     ผลิตภัณ ฑ์ ไม่ มี ก ารเคลื่ อน ที่  
เครื่องจักรเครื่องมือที่จ าเป็นในการ
ผลิตจะถูกเคลื่อนย้ายมายังสถานที่
ประกอบหรือผลิตผลิตภัณฑ์ 

สภาพความ
ช านาญของ

คนงานที่ต้องการ 
 

     ต้องมีความสามารถพิเศษ
เฉพาะงาน   ท างานลักษณ ะ
เหมือนเดิมซ้ า ๆกัน 
 

 

     ช่วงเฉพาะอย่างที่ไม่จ าเป็นต้องมี
ค ว าม ช าน าญ งาน ม าก นั ก   ไม่
จ าเป็นต้องดูแลอย่างใกล้ชิดจาก
หัวหน้างาน 

     ต้อ งมี ความคล่อ งตั ว ในการ
ท างานสูง  สามารถท างานเฉพาะ
อย่างที่ก าหนดในสถานที่ต่าง ๆได้ดี 

เจ้าหน้าที่
สนับสนุน  

(supporting 
staff) 

     ต้องการเจ้าหน้าที่ จ านวน
มากในการจัดวางแผนด้านวัสดุ  
ก าลังคนการวิเคราะห์งานและ
ก า รบ า รุ ง รั ก ษ า เค รื่ อ งจั ก ร
เครื่องมือ 

     ต้ อ งการเจ้ าห น้ าที่ ที่ มี คว าม
ช านาญในการจัดล าดับการผลิต  การ
เคลื่อนย้ายวัสดุและผลิตภัณฑ์การ
วางแผนและควบคุมสินค้าคงเหลือ 

     ต้องการเจ้ าหน้ าที่ ที่ มี ความ
ช านาญในการจัดล าดับขั้นตอนการ
ผลิตและมี ความช านาญ ในการ
ประสานงานในการผลิต 

การเคลื่อนย้าย
วัสดุและ
ผลิตภัณฑ์ 

     การเคลื่อนที่ของผลิตภัณฑ์
เป็ น ระบบที่ แน่ นอน  ดั งนั้ น
สามารถใช้เครื่องมือเคลื่อนย้าย
แบบอัตโนมัติได้ง่าย 

     ชนิดและปริมาณของผลิตภัณฑ์ที่
ท าการเคลื่อนย้ายมีการเปลี่ยนแปลง
ไม่ ค ง ที่   มั ก ต้ อ ง ใ ช้ อุ ป ก ร ณ์
เคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ซ้ าซ้อนกัน 

     ชนิดและปริมาณของวัสดุที่ท า
การเคลื่อนย้ายไม่คงที่  โดยทั่วไปจะ
มีประมาณน้อย  มักจะต้องการ
เครื่องมือพิเศษเพื่อการเคลื่อนย้าย
วัสดุหรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์
โดยเฉพาะ 

สินค้าคงเหลือ      อั ตราการหมุน เวียนของ
สินค้าคงเหลือทั้งที่เป็นวัตถุดิบ
และผลิตภัณฑ์ในกระบวนการ
ผลิตมี ค่าสูงท าให้ปริมาณของ
สินค้าคงเหลือต่ า   

     อัตราการหมุนเวียนของสินค้า
ค ง เห ลื อ ทั้ งที่ เป็ น วั ต ถุ ดิ บ แ ล ะ
ผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิตมีค่าต่ า
ดั งนั้ น จึ งมี ป ระม าณ ข อ งสิ น ค้ า
คงเหลือในกระบวนการผลิตมาก 

     ปริมาณของสินค้าคงเหลือมีค่า
ไม่คงที่ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ใช้ใน
ก ารผลิ ตอ าจ เกิ ดปั ญ ห าสิ น ค้ า
คงเหลือมีอยู่ใน สต๊อคนานเกินไป 

การใช้พื้นที่
โรงงาน 

     ใช้พื้ นที่ ในโรงงานอย่ างมี
ประสิทธิภาพ  อัตราการผลิตต่อ
หน่วยพื้นที่ใช่งานอย่างมีคุณค่า
สูง 

      อัตราการผลิตต่อหน่วยพื้นที่การ
ใช้งานมีค่าต่ า  ต้องการพื้นที่ในการ
เก็บสินค้าคงเหลือในกระบวนการ
ผลิตมาก 

     อัตราการผลิตต่อหน่วยพื้นทีการ
ใช้งานมีค่าต่ า 

เงินทุน      ต้องการเงินทุนมากในการ
ซ้ือเครื่องจักรเครื่องมือที่ท างาน
เฉพาะอย่าง 

     เครื่องจักรเครื่องมือต่าง ๆ มี   
ลักษณะใช้งานได้ทั่วไปและสามารถ
ใช้งานร่วมกันได้  การลงทุนจึงไม่สูง
นัก 

     ความต้องการเงิน ในการซ้ือ
เค รื่ อ ง จั ก ร เค รื่ อ ง มื อ มี ไม่ สู ง  
เนื่ อ งจ าก เค รื่ อ งจั ก ร เค รื่ อ งมื อ
โดยทั่วไปสามารถใช้งานร่วมกันได้ 

ต้นทุนการผลิต
ผลิตภัณฑ์ 

     มีต้นทุนคงที่สูง  ค่าแรงงาน
ต่อหน่วยและค่าวัตถุดิบต่อหน่วย
มีค่าต่ า 

     มีค่าต้นทุนคงที่ต่ า  ค่าแรงงาน
ต่ อ ห น่ ว ย   ค่ า วั ต ถุ ดิ บ แ ล ะ ค่ า
เคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยมีค่าสูง 

     ค่าแรงงานต่อหน่วยและค่า
วัตถุดิบต่อหน่วยมีค่าสูงและมีต้นทุน
คงที่ต่ า 
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 การวางผังกระบวนการผลิตเป็นการวางแผนในการติดตั้งเครื่องจักร เครื่องมือ และ วัสดุต่างๆ 
เพ่ือใช้ในการผลิต ให้มีประสิทธิภาพและคล่องตัว มีเป้าหมายในการหาจ านวนจุดปฏิบัติงาน และ งานที่
ก าหนดในแต่ละจุด เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้ผลผลิตตามท่ีต้องการ โดยใช้ปัจจัยการผลิตให้น้อยที่สุด 
การวางผังโดยทั่วไป สามารถแบ่งออกได้ 4 ประเภท คือ  
  1) การวางผังตามกระบวนการ (Process Layout) เป็นการวางผังตามชนิดของ
เครื่องจักร ซึ่งเครื่องจักรเหล่านั้นสามารถปฏิบัติงานผลิตสินค้าได้หลากหลายชนิด  เป็นการจัดวาง
เครื่องจักรชนิดเดียวกันให้อยู่ในกลุ่ม หรือ แผนกเดียวกัน เหมาะส าหรับงานที่มีปริมาณไม่มากนัก และ 
ไม่มีการผลิตอย่างสม่ าเสมอ ขั้นตอนการท างานต้องใช้เครื่องจักรประเภทใด ก็จะจ่ายงานให้เข้ากับ
เครื่องจักประเภทนั้น  เหมาะส าหรับงานที่ผลิตสินค้าแต่ละแบบที่ต้องใช้ชิ้นส่วนมากมาย  การวางผัง
กระบวนการผลิตเป็นการรวมเอาเครื่องจักรที่มีลักษณะการใช้งานที่คล้ายคลึงกัน เข้าไว้ในพ้ืนที่เดียวกัน 
การวางผังแบบนี้เหมาะกับการผลิตที่ทราบจ านวนแน่นอน หรืองานเป็นหน่วย ๆ ที่มีปริมาณการผลิต
แน่นอน และเหมาะกับการผลิตสินค้า ที่มีกรรมวิธีในการผลิตที่คล้ายคลึงกัน   
  2) การวางผังตามผลิตภัณฑ์ (Product Layout) หรือการจัดผังเป็นสายการผลิต 
เป็นการวางผังตามข้ันตอนการผลิต เป็นการจัดวางที่มีลักษณะเป็นสายต่อเนื่องกันไป เหมาะส าหรับงาน
การผลิตครั้งละมาก ๆ ใช้เวลาในการผลิตต่อหน่วยน้อย และต้นทุนการผลิตต่อหน่วยต่ า อาศัยหลักการ
ในการแบ่งงานออกเป็นหน่วยงานย่อย ๆ และ ก าหนดให้พนักงานท างานซ้ า ๆ กันได้อย่างต่อเนื่อง  
การวางผังตามผลิตภัณฑ์ เป็นการจัดการผลิตให้เรียงตามล าดับขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์ การจัดผัง
แบบนี้บางทีอาจจะเรียกว่า การจัดแบบเป็นแถว (Line layout) การจัดผังการผลิตแบบนี้เหมาะกับ
โรงงานที่ผลิตสินค้าชนิดเดียว หรือหลายชนิดที่มีลักษณะคล้าย ๆ กัน การด าเนินการผลิตมักจะเป็นการ
ผลิตแบบต่อเนื่อง ผู้วางผังโรงงานสามารถก าหนดขั้นตอนการผลิต เพ่ือให้การผลิตด าเนินการไปได้โดย
ราบรื่น ไม่มีการขนย้ายวัสดุย้อนเส้นทางเดิม      
  3) การวางผังอยู่กับที่ (Fixed – position layout) เป็นการวางผังตามต าแหน่งงาน 
โดยให้ผลิตภัณฑ์อยู่กับที่ และ เคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิต เข้าไปด าเนินงานในพ้ืนที่การผลิตได้สะดวก
และรวดเร็ว การวางผังแบบนี้เหมาะกับการผลิตสินค้าขนาดใหญ่ น้ าหนักมาก ยากต่อการเคลื่อนย้าย  
เช่น การสร้างบ้าน อาคาร เครื่องบิน เรือ สนามบิน ท่าเรือ เป็นต้น การวางผังโรงงานแบบชิ้นงานอยู่กับ
ที ่เป็นการวางผังโรงงานแบบที่ไม่ค่อยเห็นกันบ่อยนัก ส่วนมากมักจะใช้กับการผลิตสินค้าหรือชิ้นงานที่มี
ขนาดใหญ่หรือมีน้ าหนักมาก ซึ่งท าให้การเคลื่อนย้ายตัวสินค้าหรือชิ้นงานไม่สะดวก เช่นการผลิต
เครื่องบิน การผลิตเรือเดินสมุทร เป็นต้น หรือเป็นลักษณะของชิ้นงานที่ต้องอยู่กับท่ี เช่น การสร้างถนน 
การสร้างเขื่อน เป็นต้น ดังนั้น การเคลื่อนย้ายเครื่องจักร เครื่องมือ และ อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตจะมี
ความสะดวกมากกว่าการขนย้ายชิ้นงาน       
   4) การวางผังแบบผสม (Hybrid layout) เป็นการวางผังแบบผสมผสานที่
ใช้ทั้งการวางผังตามกระบวนการ และการวางผังตามผลิตภัณฑ์ ให้เหมาะสมกับระบบการผลิตและการ
ด าเนินงาน เนื่องจากระบบการผลิตส่วนมากไม่ได้มีลักษณะใดโดยเฉพาะ เช่น การวางผังร้านค้าปลีก  
การวางผังแบบนี้อาจมีการเรียกชื่ออย่างอ่ืน เช่น ผังแบบรังผึ้ง (Cellular layout) ระบบการผลิตแบบ
ยืดหยุ่น (Mixed-model assembly line) และเทคโนโลยีกลุ่ม (Group technology: GTO)  เป็นต้น
ปัจจุบันโรงงานส่วนใหญ่จะใช้วิธีการวางผังโรงงานแบบผสม เช่น  ในแผนกซ่อมบ ารุง แผนกงานหล่อ 
แผนกงานเชื่อมท าแบบหล่อ จะวางผังเป็นระบบการผลิตแบบตามกระบวนการผลิต ส่วนแผนกผลิต
ชิ้นงานหรือหล่อชิ้นงานจะใช้วิธีการวางผังโรงงานตามผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 



 141 

3. แนวทางการวางแผนผังการผลิต 

  การวางผังโรงงานมีความส าคัญ ซึ่งเป็นกิจกรรมในการก าหนดต าแหน่งของคน เครื่องจักร วัสดุ 
และสิ่งสนับสนุนการผลิตให้อยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสม ก่อให้เกิดกระบวนการผลิตที่เหมาะสม ลดเวลา
ว่างเปล่า การไหลของวัสดุเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ระยะเวลาการผลิตสั้นลง มีความยืดหยุ่นสูง เมื่อมีการ
ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงท าได้สะดวกและเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตต่ าลง
หลักเกณฑ์ที่พึงพิจารณา 10 ประการ ในการวางผัง  ประกอบด้วย 
  1) มีความคล่องตัวสูงสุด (maximum flexibility) คือสามารถเปลี่ยนแปลง 
ปรับเปลี่ยนได้ง่าย 
  2) เกิดการประสานงานดีที่สุด (maximum coordination) 
  3) ใช้เนื้อที่ได้มากท่ีสุด (maximum use of volume) 
  4) มองเห็นได้มากที่สุด (maximum visibility) 
  5) เข้าถึงได้ง่ายที่สุด (maximum accessibility)  
  6) ระยะทางสั้นที่สุด (maximum distance) 
  7) เกิดการเคลื่อนย้ายน้อยที่สุด (maximum handling) 
  8) มีสภาพแวดล้อมการท างานดีที่สุด (maximum comfort) 
  9) มีความปลอดภัย (inherent safety) 
  10) เคลื่อนย้ายวัสดุทางเดียว (unidirectional flow)  
 

 เทคโนโลยีกลุ่มมีความเกี่ยวข้องกับการวางผังและการน าเทคโนโลยีกลุ่ม มาใช้ในการผลิต
สามารถท าให้ผลิตภาพเพ่ิมข้ึนเทคโนโลยีกลุ่ม (Group technology หรือ Cellular Layout)  เป็นการ
วางผังโรงงาน โดยจัดสรรเครื่องจักร ที่ไม่เหมือนกันไปไว้ตามเซลล์ต่าง ๆ เพื่อใช้กับผลิตภัณฑ์ท่ีมีรูปร่าง
เหมือนกัน และจ าเป็นต้องผ่านกระบวนการผลิตเหมือนกันคล้ายกับ Process Layout ในลักษณะที่
เซลล์ต่าง ๆ จะถูกออกแบบให้ท างานเฉพาะด้าน และคล้ายกับ Product Layout ในลักษณะที่เซลล์
ต่าง ๆ จะใช้ได้จ ากัดกับผลิตภัณฑ์บางประเภทเท่านั้น เช่น การผลิตเหล็ก การผลิตชิปคอมพิวเตอร์
เกี่ยวข้องกับการวางผัง เป็นต้น โดยจัดกลุ่มชิ้นส่วน หรืออะไหล่ต่าง ๆ เข้าเป็นตระกูล โดยใช้เทคโนโลยี 
คือคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการแยกประเภทชิ้นส่วน และระบบการลงรหัส  จากนั้นจึงน ามาระบุ
รูปแบบทางเดินของชิ้นส่วนต่าง ๆ เพ่ือเป็นฐานในการก าหนดที่ต้องของกระบวนการ และจัดกลุ่ม
เครื่องจักรและกระบวนการต่าง ๆ หากชิ้นส่วนใดที่ไม่เข้ากลุ่ม ก็ให้จัดเข้า “เซลล์ที่เหลือ” ท าให้ผลิต
ภาพเพ่ิมขึ้น  เนื่องจากวัตถุดิบ และสินค้าคงเหลือมีน้อย การติดตั้งการผลิตเร็วขึ้น เพราะประเภทงาน
น้อยลง และการเปลี่ยนแปลงเครื่องไม้เครื่องมือท าได้เร็วขึ้น 

 การวางผังโรงงานมีข้ันตอนที่ส าคัญ  ประกอบด้วย   
  1) การวางต าแหน่งโรงงาน บนท าเลที่ตั้งที่ได้เลือกไว้แล้ว 
  2) การจัดสรรพื้นที่ส าหรับแต่ละหน่วย หรือแต่ละแผนก 
  3) การจัดต าแหน่งที่ตั้งแผนกงานต่าง ๆ 
  4) การเลือกอุปกรณ์เคลื่อนย้าย 
  5) ท าการวางผังโรงงาน 
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 การจัดแผนผังหรือ Layout ที่ดีช่วยให้สามารถแข่งขันในเรื่องของ     
  1) ศักยภาพความสามารถ   

 2) กระบวนการ         
 3) ความยืดหยุ่น        
 4) ต้นทุน          
 5) คุณภาพชีวิตในการท างาน        
 6) การติดต่อลูกค้า 

 การออกแบบแผนผังหรือ Layout ต้องค านึงถึง   
  1) การใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ เครื่องมือ คน 
  2) การเคลื่อนไหวของข้อมูล วัตถุดิบ หรือคน 
  3) ขวัญก าลังใจ และเงื่อนไขในการท างาน 
  4) ความสัมพันธ์กับลูกค้า 
  5) ความยืดหยุ่น 

การออกแบบผังโรงงานช่วยท าให้การด าเนินการผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประโยชน์
ของการวางผังโรงงานที่เหมาะสม มีดังต่อไปนี้คือ       
  1) ช่วยให้เกิดความสมดุลในกระบวนการผลิต คือจะช่วยแบ่งเบาภาระงาน หรือ
ปริมาณงานต่าง ๆ ในหน่วยผลิต ให้เกิดความสมดุลของงาน ระหว่างคนกับเครื่องจักร ได้เท่าเทียมกัน 
ท าให้ขั้นตอนการผลิต การขนย้ายวัสดุ ด าเนินการผลิตเป็นไปได้อย่างสม่ าเสมอและราบรื่น    
  2) ช่วยท าให้ลดค่าเงินลงทุนส าหรับเครื่องจักร เป็นการวางแผนจัดการทางด้าน
เครื่องมือเครื่องจักร และอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งช่วยท าให้สามารถก าหนดเครื่องจักรได้อย่างเหมาะสม แก่
กระบวนการผลิตและประหยัดค่าใช้จ่ายในด้านการลงทุน         
  3) ช่วยลดอันตรายและอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับพนักงาน เป็นการวางผังติดตั้ง
เครื่องมือเครื่องจักรภายในบริเวณของโรง งานให้ถูกต้อง เพ่ือที่จะช่วยป้องกันและลดอุบัติเหตุที่จะ
เกิดข้ึนในโรงงานให้น้อยลง                   
  4) เกิดการใช้พ้ืนที่ภายในโรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ คือ โรงงานประกอบด้วยพ้ืนที่
ใช้ในการผลิต การประกอบ การบรรจุ การตรวจสอบ การขนส่ง การเก็บวัสดุ งานบริการ และอ่ืน ๆ ซึ่ง
ถ้าจัดจัดวางผังโรงงานได้อย่างเหมาะสมถูกต้องแล้ว การจัดคนเข้าท างานกับเครื่องจักรได้เหมาะสมการ
ประสานงานกันได้อย่างทั่วถึงก็ท าให้เกิดการใช้พื้นที่ภายในโรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ            

 5) ช่วยลดสิ่งรบกวนที่เกิดจากเครื่องจักร เป็นสิ่งรบกวนที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต
จากการใช้เครื่องท างานในระหว่างการปฏิบัติงาน เช่น เสียง การสั่นสะเทือน ฝุ่น ควัน กลิ่น และเศษ
วัสดุต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งอาจท าให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของคนงานได้ ดังนั้นการวางผังโรงงานที่ดี และ
เหมาะสมจะช่วยขจัดสิ่งรบกวน ที่เกิดจากเครื่องจักรเหล่านี้ได้อย่างดี             
  6) ช่วยท าให้สภาพแวดล้อมในการท างานดีขึ้น การวางผังโรงงานที่ดีถูกแบบแผน มี
การจัดระบบการถ่ายเทอากาศ แสงสว่างพอเพียง ถูกสุขลักษณะ และองค์ประกอบอ่ืน ๆ จะช่วยให้
บรรยากาศในการท างานดีขึ้น คนงานท างานรู้สึกสบาย พอใจในการท างาน และมีทรรศนะคติท่ีดีต่อการ
ท างาน ซึ่งจะช่วยเพิ่มสุขภาพจิตแก่คนงาน 
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            7) ช่วยให้การใช้แรงงานที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การวางผังโรงงานที่เหมาะสม
ช่วยให้การท างานในส่วนของกระบวนการผลิต คนงานได้ท างานเต็มที่ ซึ่งจะช่วยขจัดไม่ให้คน งานต้อง
สูญเสียเวลาในการเดินไปเดินมาขณะท างาน และเสีย เวลาการขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพราะเกิด
จากการจัดวางในต าแหน่งที่เหมาะสม สามารถหยิบใช้ได้สะดวก รวดเร็วขึ้น                 

8) ช่วยให้ลดค่าใช้จ่ายในการขนย้ายวัสดุ การจัดวางเครื่องมือที่เป็นระบบ จะช่วยลด
ระยะทางในการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิต จนกระทั่งออกมาเป็นผลผลิตหรือสินค้า
ส าเร็จรูป ลดจ านวนการขนย้ายวัสดุในระบบงานต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการขนย้าย หรือใช้
แรงงานลดน้อยลงได้                     
  9) ช่วยให้มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น การวางผังโรงงานที่ดีคือ
จะต้องมีความยืดหยุ่นเพียงพอ การเว้นระยะพ้ืนที่  ช่องทางเดินไว้ส าหรับการขนย้าย โยกย้าย 
สับเปลี่ยนต าแหน่ง และเพ่ิมเติมเครื่องจักรส าหรับออกแบบกระบวนการผลิตใหม่หรือสามารถปรับจัด
ใหม่ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นอาจเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ในอนาคต โดยเพ่ิมค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดและสะดวก
ต่อการเปลี่ยนแปลง                  
  10) ประโยชน์อ่ืน เช่น ลดแรงงานทางอ้อม ลดความสูญเสีย การควบคุมดูแลสะดวก 
การปรับปรุงสภาพการท างานได้ง่ายขึ้น การประหยัดพลังงาน และด้านการบริการอ่ืน ๆ เป็นต้น 

4. ตัวแบบคณิตศาสตร์ส าหรับการวางผังโรงงาน 

 วิธีการแกปญหาการจัดผังโรงงานแบงออกเปนสองวิธีใหญ ๆ ตามลักษณะของขอมูลที่ใช้ คือ 
การจัดผังโรงงาน โดยใชขอมูลเชิงปริมาณและการจัดผังโรงงานโดยของมูลเชิงคุณภาพ ขอมูลเชิง 
ปริมาณ หมายถึง ขอมูลที่เกี่ยวของกับปริมาณการไหล และขอมูลที่เกี่ยวของกับคาใชจายของการไหล 
วัสดุระหวางสถานี สวนขอมูลเชิงคุณภาพ หมายถึง ขอมูลที่ใชแสดงความสัมพันธระหวางสถานีหนึ่ง กับ
สถานีอื่น ๆ ซึ่งเปนไปตามความตองการของผูออกแบบผังโรงงาน วัตถุประสงคของการจัดผังโรงงานคือ 
เพ่ือใหเกิดคาใชจายการไหลวัสดุนอยที่สุด หรือมีความสัมพันธตามความตองการของผูออกแบบผัง
โรงงานสูงสุด  การใช้ตัวแบบคณิตศาสตร์ส าหรับการวางผังโรงงาน มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดค่าใช้จ่าย
ของการไหลวัสดุน้อยที่สุด   

การค านวณคาใชจายโดยรวมของการจัดวางผังโรงงาน (Total cost)  
สามารถแสดงในรูปสมการทางคณิตศาสตรของปริมาณการไหลของวัสดุ คาใชจายการไหลของ

วัสดุของแต่ละแผนกและระยะทางระหวางแผนก โดยเปาหมายของการจัดผังโรงงานเพ่ือที่จะผลิตสินค้า
ได้หลายชนิด ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดก็จะเคลื่อนที่ไปตามขั้นตอนของการผลิตแต่ละชนิด การเคลื่อนย้าย
แต่ละครั้งท าให้เกิดค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ดังนั้น การค านวณจะหาต้นทุนค่าขนย้ายรวมหรือ TC ของแต่ละผัง
เป็นเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาปรับปรุง การค านวณต้นทุนค่าขนย้ายรวม หาได้จากสูตรคณิศาสตร์
ต่อไปนี้ 

TCN =  ∑ij  ∑ij   Tij   Cij  Dij 

 โดย Tij    คือ  จ านวนครั้งของการขนย้ายจากสถานีท างาน i ถึงสถานี j    
Cij    คือ ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยในการขนย้าย 1 ครั้ง จากสถานีท างาน i ถึงสถาน ีj    
 Dij  คือ  ระยะทางจากสถานีท างาน i ถึงสถาน ีj    
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  N  คือ  จ านวนแผนกท้ังหมด 
TC คือ ค่าขนย้ายรวม 

 
 ตัวอย่าง  โรงงานผลิตเครื่องตัดหญ้ามีผังโรงงานดังภาพ มีตารางแสดงจ านวนครั้งในการขนย้าย              
              ดังต่อไปนี้ 

แผนผังโรงงานผลิตเครื่องตัดหญ้า 

1 ทาสี  4 เครื่องจักร 5 งานโลหะ 7 ท าล้อ รับของ 
2 งานโลหะ 3 แผนกเชื่อม 6 งานควบคุม 8 ประกอบเครื่อง ส่งของ 

    
  
 

 
 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

  แสดงจ านวนครั้งในการขนย้ายระหว่างแผนกหนึ่งไปยังแผนกหนึ่ง 
 

  

 
1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 
  แสดงค่าใช้จ่ายต่อหน่วยในการขนย้ายสินค้าระหว่างแผนกต่อสัปดาห์ 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 7 10 3 4 0 3 5 
  10 0 15 0 0 0 
   0 4 0 3 8 
    3 7 0 10 
     2 6 0 
      0 0 
       12 
        

1 2 3 4 5 6 7 8 
 7 10 3 4 0 3 5 
  10 0 15 0 0 0 
   0 4 0 3 8 
    3 7 0 10 
     2 6 0 
      0 0 
       12 
        

แผนก 

แผนก 

แผนก 

แผนก 
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1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 
                      แสดงระยะทางระหว่างแผนก (เมตร)  

 

  

 
1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 
                          แสดงค่าใช้จ่ายระหว่างแผนก  

 
ดังนั้น ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น (Total cost) =  8,770+10,400+5,610+8,240+0+1,800 บาท 
           =  36,620 บาทต่อสัปดาห์ 
    หรือ  =  1,904,240 บาทต่อปี 

จากตัวอย่างการน าตัวแบบคณิตศาสตร์ ส าหรับการวางผังโรงงาน ทีจ่ะชวยใหสามารถประเมิน
เลือกผังโรงงานที่เหมาะสม ไดโดยอยูบนพ้ืนฐานของการไหลที่เกิดขึ้นระหวางแผนกตาง ๆ การวัดการ
ไหลนี้ สามารถวัดไดทั้ง เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การวิเคราะหเชิงปริมาณ จะมีความเหมาะสมที่สุด
ในสถานการณที่เกี่ยวกับการไหลทีมีปริมาณมาก ๆ ของวัสดุ ของคน หรือของขาวสารขอมูลระหวาง
แผนกตาง ๆ ปัจจุบันได้มีการน าคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทต่อการจัดการธุรกิจ ท าให้รวดเร็วและ
ค านวณตัวเลขที่มีจ านวนมากและยุ่งยากท าให้ง่าย และสะดวกมากข้ึนมาใช้ในการวางผังขององค์กร 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 30 50 30 60 80 80 100 
  40 50 80 70 100 90 
   30 50 40 70 60 
    30 50 60 70 
     30 40 50 
      50 40 
       30 
        

1 2 3 4 5 6 7 8 รวม 
 840 3500 270 960 0 1200 2000 8770 
  3200 0 7200 0 0 0 10400 
   0 1200 0 1050 3360 5610 
    540 3500 0 4200 8240 
     600 1200 0 1800 
      0 0 0 
       1800 1800 
         

แผนก 

แผนก 

แผนก 

แผนก 
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บทสรุป 

 การวางผัง เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดรูปแบบการวางต าแหน่งของเครื่องจักร 
เครื่องมือต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการผลิต และการให้บริการอยู่ภายใต้ข้อจ ากัดของโครงสร้างอาคารที่มีอยู่ 
เพ่ือท าให้การผลิต และการให้บริการ มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพหรือผลิตภาพสูงสุด การวาง
ผังมีประโยชน์เพ่ือท าให้การผลิต มีประสิทธิภาพหรือผลิตภาพสูงสุด และลดเวลาลดต้นทุนการผลิต   
ประเภทของการวางผังโดยพื้นฐานมีอยู่ 3 ประเภท คือ 1) การวางผังตามชนิดผลิตภัณฑ์ 2) การวางผัง
ตามกระบวนการผลิต และ 3) การวางผังแบบอยู่กับที่ การวางผังกระบวนการผลิตเป็นการวางแผนใน
การติดตั้งเครื่องจักร เครื่องมือ และวัสดุต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการผลิตให้มีประสิทธิภาพและคล่องตัว มี
เป้าหมายในการหาจ านวนจุดปฏิบัติงาน และ งานที่ก าหนดในแต่ละจุด  เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้
ผลผลิตตามที่ต้องการ โดยใช้ปัจจัยการผลิตให้น้อยที่สุด การวางผังโดยทั่วไป สามารถแบ่งออกได้       
4 ประเภท คือ  1) การวางผังตามกระบวนการ (Process layout) 2) การวางผังตามผลิตภัณฑ์ 
(Product Layout) 3) การวางผังอยู่กับที่ (Fixed–position layout) 4) การวางผังแบบผสม (Hybrid 
layout) เป็นการวางผังแบบผสมผสาน  ที่ใช้ทั้งการวางผังตามกระบวนการ  และการวางผังตาม
ผลิตภัณฑ์ ให้เหมาะสมกับระบบการผลิตและการด าเนินงาน จากระบบการผลิตส่วนมากไม่ได้มีลักษณะ
ใดโดยเฉพาะ เช่น การวางผังร้านค้าปลีก เป็นต้น การวางผังแบบนี้อาจมีการเรียกชื่ออย่างอ่ืน เช่น ผัง
แบบรังผึ้ง (Cellular Layout) ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น (Mixed-Model Assembly Line) และ 
เทคโนโลยีกลุ่ม (Group Technology: GTO) เป็นต้น โรงงานหรือสถานประกอบการ ส่วนใหญ่จะใช้
วิธีการวางผังโรงงานแบบผสม  นอกจากนี้การน าตัวแบบคณิตศาสตร์ ส าหรับการวางผังโรงงาน ก็จะ
ช่วยใหสามารถประเมินเลือกผังโรงงานที่เหมาะสม  

ค าถามท้ายบท  

 1. อธิบายความหมายการวางแผนผังกระบวนการผลิตและมีความส าคัญอย่างไรต่อองค์กร
 2. อธิบายลักษณะของการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมส าหรับแผนผังกระบวนการผลิตตาม
ผลิตภัณฑ์ 
 3. จงเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของแผนผังกระบวนการผลิตแบบตามกระบวนการผลิต 
 4. การวางแผนผังกระบวนการผลิตต้องค านึงถึงหลักเกณฑ์ใดบ้าง 
 5. อธิบายถึงข้ันตอนการวางแผนผังกระบวนการผลิต 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 7 

การบริหารสินค้าคงคลัง  
 

เวลาเรียน 6 คาบ 
 
หัวข้อเนื้อหา 
 1. ประเภทของสินค้าคงคลัง 
 2. ต้นทุนสินค้าคงคลัง 
 3. ตัวแบบสินค้าคงคลัง 
 4. ประโยชน์ของสินค้าคงคลัง 
 5. การควบคุมสินค้า 
  

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
     เมื่อนักศึกษาเรียนจบบทนี้แล้ว ควรมีพฤติกรรมดังนี้ 
 1. อธิบายความหมาย ประเภท ประโยชน์ของการบริหารสินค้าคงคลัง 
 2. อภิปรายรูปแบบของสินค้าคงคลัง และขนาดของการสั่งซื้อที่ประหยัด 
 3. อธิบายหลักการและขั้นตอนของการควบคุมสินค้าคงเหลือ 
    

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1. บรรยาย ประกอบเอกสารค าสอน และPower point เนื้อหา บทที่ 7 

2. ให้ตัวอย่างแนวคิดและความส าคัญการบริหารสินค้าคงคลัง 
 3. ปฏิบัติภารกิจตามท่ีได้มอบหมายกลุ่มนักศึกษาเพ่ือน าจัดท ารายงาน 
 4. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าคัญของการบริหารสินค้าคงคลัง 

 

สื่อการเรียนการสอน 
 1. เอกสารค าสอนวิชา การจัดการการด าเนินงาน 
 2. เอกสารต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในเอกสารอ้างอิง จากสื่อออนไลน์และสื่ออ่ืน ๆ 
 3. อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Data Storage Device) และPower point 
 4. วีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้องการบริหารสินค้าคงคลังในองค์กร 
 5. ใบงาน “กิจกรรมการจัดการด าเนินงานในองค์กร” 
 

การวัดผลและการประเมินผล 
 1. ประเมินผลจากกิจกรรมและแนวตอบค าถามในชั้นเรียน   

2. สังเกตความสนใจ และการมีส่วนร่วมในชั้น 
 3. ประเมินผลจากการตอบค าถาม และการอภิปรายจากบทเรียนในชั้น 
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บทที่ 7 
การบริหารสินค้าคงคลัง 

 

สินค้าคงคลัง หรือสินค้าคงเหลือเป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับธุรกิจ เพราะถือเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน
รายการหนึ่งซึ่งธุรกิจพึงมีไว้ เพ่ือให้การผลิตหรือการขายสามารถด าเนินไปได้อย่างราบรื่น การมีสินค้า
คงคลังมากเกินไปอาจเป็นปัญหากับธุรกิจทั้งในเรื่องต้นทุนการเก็บรักษาที่สูง สินค้าเสื่อมสภาพ 
หมดอายุ ล้าสมัย ถูกขโมย หรือสูญหาย แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าธุรกิจมีสินค้าคงคลังน้อยเกินไป ก็อาจ
ประสบปัญหาสินค้าขาดแคลนไม่เพียงพอ (Stock out) สูญเสียโอกาสในการขายสินค้าให้แก่ลูกค้า เป็น
การเปิดช่องให้แก่คู่แข่งขัน และก็อาจต้องสูญเสียลูกค้าไปในที่สุด ถ้าสิ่งที่ขาดแคลนนั้นเป็นวัตถุดิบที่
ส าคัญ การด าเนินงานทั้งการผลิตและการขายก็อาจต้องหยุดชะงัก ซึ่งอาจส่งผลต่อภาพลักษณ์ของ
ธุรกิจในอนาคตได้ จึงเป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการในการจัดการสินค้าคงคลัง ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 
ไม่มากหรือน้อยจนเกินไป เพราะการลงทุนในสินค้าคงคลังต้องใช้เงินจ านวนมาก และอาจส่งผลกระทบ
ถึงสภาพคล่องของธุรกิจได้ 

1. ประเภทของสินค้าคงคลัง         

สินค้าคงคลัง (Inventory) หมายถึง วัสดุหรือสินค้าต่าง ๆ ที่เก็บไว้เพ่ือใช้ประโยชน์ในการ
ด าเนินงาน อาจเป็นการด าเนินงานผลิต ด าเนินการขาย หรือด าเนินงานอ่ืน ๆ สินค้าคงคลังแบ่งได้เป็น 
4 ประเภท คือ 

                1) วัต ถุ ดิ บ (Raw material) คื อสิ่ งขอ งห รือชิ้ น ส่ วนที่ ซื้ อม าใช้ ใน ก ารผลิ ต   
                  2) งานระหว่างท า (Work-in-process) คือชิ้นงานที่อยู่ในขั้นตอนการผลิตหรือรอคอย
ที่จะผลิตหรือรอคอยที่จะผลิตในขั้นตอนต่อไป โดยที่ยังผ่านกระบวนการผลิตไม่ครบทุกขั้นตอน   
                 3) วัสดุซ่อมบ ารุง (Maintenance/repair/operating supplies) คือชิ้นส่วนหรือ
อะไหล่เครื่องจักรที่ส ารองไว้เผื่อเปลี่ยนเมื่อชิ้นส่วนเดิมเสียหรือหมดอายุการใช้งาน  
  4) สินค้าส าเร็จรูป (Finished goods) คือ ปัจจัยการผลิตที่ผ่านทุกกระบวนการผลิต
ครบถ้วนพร้อมที่จะขายให้ลูกค้าได้ 

            ถ้าหากไม่มีสินค้าคงคลัง การผลิตอาจจะไม่ราบรื่น โดยทั่วไปฝ่ายขายค่อนข้างพอใจหากมี
สินค้าคงคลังจ านวนมาก ๆ เพราะให้ความรู้สึกมั่นใจว่าอย่างไรก็มีสินค้าให้พอขาย แต่หน้าที่ของสินค้า
คงคลังคือ รักษาความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน ท าให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economy 
of sale) เพราะการสั่งซื้อจ านวนมาก ๆ เป็นการลดต้นทุน และคลังสินค้าช่วยเก็บสินค้าปริมาณมาก  

สิ น ค้ าค งคลั ง ใน กิ จก ารขายป ลี ก  (Retailer) แ ล ะกิ จก ารที่ ท าก ารผลิ ต สิ น ค้ า เอ ง 
(Manufacturer) สินค้าคงคลังของกิจการที่ประกอบธุรกิจการค้าอาจแตกต่างกันไปตามลักษณะของ
ธุรกิจนั้น ได้แก่          
  กิจการประเภทที่ขายสินค้า สินค้าคงคลังจะประกอบด้วยสินค้าส าเร็จรูป ซึ่งกิจการ
ซื้อมาเพ่ือที่จะขายต่อไป ในสถานที่ซื้อ บางครั้งกิจการที่ท าการค้าแบบขายปลีกก็ยังมีสินค้าคงคลัง
ประเภทอ่ืน ๆ ด้วย เช่น ของใช้ประเภท กระดาษห่อของกล่อง กระดาษแข็ง และเครื่องเขียน ตลอดจน
เครื่องใช้เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ เป็นต้น          
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  กิจการประเภทที่ผลิตสินค้า สินค้าคงคลังจะประกอบด้วยสิ่งของหลายชนิด วัตถุดิบ 
สินค้าที่อยู่ระหว่างการผลิต สินค้าท่ีผลิตเสร็จแล้ว และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในโรงงาน 

วัตถุประสงค์ของการบริหารสินค้าคงคลัง (Purpose of inventory management) 

กิจการสามารถมีสินค้าคงคลังบริการลูกค้าในปริมาณที่เพียงพอ และทันต่อความต้องการของ
ลูกค้า เสมอเพ่ือสร้างยอดขายและรักษาระดับของส่วนแบ่งตลาดไว้ สามารถลดระดับการลงทุนในสินค้า
คงคลังต่ าที่สุดเท่าที่จะท าได้ เพ่ือท าให้ต้นทุนการผลิตต่ าลงด้วย ปัจจัยที่ใช้ในการก าหนดปริมาณของ
สินค้าคงคลัง การพิจารณาถึงปริมาณของสินค้าคงคลังในระดับที่ถูกต้องนั้นเป็นเรื่องค่อนข้างยาก      
จึงจ าเป็นส าหรับผู้ประกอบการที่ต้องทราบถึงสิ่งที่สามารถน ามาช่วยในการก าหนดปริมาณของสินค้าคง
คลังในระดับที่เหมาะสม ได้แก่         
  1) จุดมุ่งหมายหลักในการมีสินค้าคงคลัง ปกติแล้วสินค้าคงคลังมีไว้เพ่ือให้การด าเนิน
ธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่สะดุดหรือหยุดชะงัก แต่บางครั้งธุรกิจอาจมีจุดมุ่งหมายอ่ืน ถ้าคาดการณ์ว่า
ราคาสินค้ามีแนวโน้มจะสูงขึ้นในอนาคต ก็อาจเก็งก าไรโดยเลือกเก็บสินค้าคงคลัง เพ่ือขายในราคาที่
สูงขึ้นในอนาคต ปริมาณของสินค้าคงคลังจึงมีจ านวนมาก หรือบางครั้งได้รับข้อเสนอส่วนลดเงินสดจาก
ผู้ขายปัจจัยการผลิต (supplier) โดยต้องสั่งซื้อสินค้าเป็นจ านวนมาก ๆ ในกรณีนี้ต้องเปรียบเทียบถึง
ผลดีจากส่วนลดเงินสดที่ได้รับ และผลเสียจากค่าใช้จ่ายการบริหารสินค้าคงคลังที่เพ่ิมข้ึน 
  2) ยอดขายในอดีตของธุรกิจ โดยผู้ประกอบการสามารถน ายอดขายที่เกิดขึ้นในอดีต
ของตนมาพยากรณ์ยอดขายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต การก าหนดปริมาณสินค้าคงคลังของธุรกิจจะแปร
ผันโดยตรงกับยอดขายที่พยากรณ์ได้ ถ้าขายมากก็อาจต้องมีปริมาณสินค้าคงคลังในระดับค่อนข้างมาก 
เพ่ือรองรับการขายที่พยากรณ์ ถ้าเป็นธุรกิจที่พ่ึงเกิดขึ้นใหม่ยังไม่มียอดขายในอดีต ก็สามารถก าหนด
ระดับของสินค้าคงคลัง ได้จากการประมาณการยอดขายของตน     
  3) การซื้อขายตามฤดูกาล (Seasonal selling) ถ้าเป็นธุรกิจที่มีการซื้อขายตาม
ฤดูกาล เช่นธุรกิจขายร่ม ซึ่งถ้าเข้าสู่ช่วงฤดูฝน ยอดขายก็อาจมากกว่าปกติ ระดับของปริมาณสินค้าคง
คลังในในช่วงฤดูฝนก็จะมากขึ้นตามปริมาณของยอดขายที่เพ่ิมขึ้น หลังจากนั้นยอดขายก็จะลดลงมาสู่
ระดับปกติ ซึ่งระดับของปริมาณสินค้าคงคลังก็จะลดลงตาม      
  4) คุณสมบัติของสินค้า ได้แก่ วงจรชีวิต ความคงทน ขนาด รูปลักษณ์ เป็นต้น ถ้าเป็น
ธุรกิจที่ขายผักหรือผลไม้ ซึ่งมีวงจรชีวิตน้อย การที่ธุรกิจจะมีปริมาณสินค้าคงคลังมาก  ถ้าขายไม่หมด 
ผักหรือผลไม้นั้น ก็อาจจะเน่าเสียหายได้ในเวลาค่อนข้างเร็ว นอกจากนี้สินค้าบางชนิดแม้ว่าจะเก็บได้
นาน อาจเสื่อมสภาพ หมดอายุ หรือเสียหายได้ ธุรกิจก็อาจต้องมีสินค้าเผื่อปลอดภัย (Safety stock) 
เพ่ือรองรับไม่ให้การขายสะดุดลงได้        
  5) การแบ่งประเภทของสินค้า ธุรกิจอาจมีการผลิตสินค้าหลายชนิดส าหรับขาย 
บางอย่างอาจขายได้มาก บางอย่างอาจขายได้ค่อนข้างน้อย ก็อาจแบ่งประเภทตามปริมาณการขาย
ออกเป็นสินค้าประเภทที่มีความส าคัญมาก ซึ่งสามารถขายได้เป็นจ านวนมาก และสินค้าที่มีความส าคัญ
น้อย เพราะขายได้น้อย ซึ่งก าหนดปริมาณของสินค้าคงคลังตามความส าคัญของสินค้าแต่ละประเภท 
เช่น สินค้าท่ีมีความส าคัญมาก ขายได้มากควรมีปริมาณของสินค้าคงคลังมาก สินค้าที่มีความส าคัญน้อย 
ขายได้น้อย ก็ควรมีปริมาณของสินค้าคงคลังน้อย เป็นต้น       
  6) ความนิยมในตัวสินค้า ถ้าธุรกิจมีสินค้าประเภทล้าสมัยไม่เป็นที่นิยม ปริมาณสินค้า
คงเหลือของสินค้าชนิดนี้ ควรจะมีปริมาณน้อยกว่าสินค้าประเภทอ่ืนในสายการผลิตของธุรกิจนั้น ความ
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นิยมของลูกค้ายังเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยที่ธุรกิจไม่สามารถควบคุมได้ ดังนั้นส าหรับกรณีท่ีธุรกิจ
มีสินค้าที่เป็นที่นิยม ติดตลาด และมีแนวโน้มว่าจะขายได้เพ่ิมขึ้น ธุรกิจจึงควรต้องพิจารณาถึงการมี
สินค้าเผื่อปลอดภัยในการก าหนดปริมาณของสินค้าคงคลังของตนด้วย เพ่ือป้องกันการขาดแคลนสินค้า
ซึ่งจะน ามาซึ่งการสูญเสียลูกค้าในที่สุดนั่นเอง       
  7) ความไม่แน่นอนในการจัดส่งสินค้าของผู้ขายปัจจัยการผลิต หรือ Suppliers บาง
ธุรกิจอาจต้องสั่งซื้อวัตถุดิบจาก Suppliers ซึ่งโดยปกติจะมีระยะเวลาการสั่งซื้อสินค้า (Lead time) ที่
ค่อนข้างแน่นอน แต่เมื่อถึงเวลาการจัดส่งวัตถุดิบจริงอาจมีความล่าช้าเกิดขึ้น อาจเกิดจากเหตุการณ์ไม่
คาดฝันต่าง ๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น เกิดอุบัติเหตุรถขนส่งชนกันขึ้น ดังนั้นในการก าหนดปริมาณ
ของสินค้าคงคลัง ผู้ประกอบการก็ควรจะต้องมีสินค้าเผื่อปลอดภัยเก็บไว้ด้วย เพ่ือป้องกันไม่ให้ธุรกิจ
หยุดชะงัก และสูญเสียโอกาสในการขาย อันอาจเกิดจากความไม่แน่นอนของการจัดส่งสินค้านี้  
  8) การน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการบริหารสินค้าคงคลัง โดยเฉพาะในด้าน
การสื่อสาร และการด าเนินรายการทางการค้ากับลูกค้า เพราะหากการสื่อสารผิดพลาด ธุรกิจก็จะเสีย
โอกาสในการขายสินค้าให้แก่ลูกค้า อันเนื่องมาจากขายสินค้าผิดประเภท ขายสินค้าไม่ตรงตามปริมาณ
ที่ลูกค้าต้องการ หรืออาจไม่มีสินค้าส าหรับขาย หากการตอบสนองต่อค าสั่งซื้อจากลูกค้าล่าช้า ก็จะท า
ให้คาดการณ์ปริมาณสินค้าคงคลังเพ่ือรองรับการขายได้ยากขึ้น ธุรกิจสามารถพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมด้านการสื่อสาร และการด าเนินรายการทางการค้ากับลูกค้าได้ดีเท่าไร 
การคาดการณ์ปริมาณสินค้าคงคลังก็จะง่ายขึ้นเท่านั้น      
  9) การเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐ กฎหมาย ข้อก าหนด และระเบียบข้อบังคับ
ต่าง ๆ ซึ่งท าให้เกิดทั้งโอกาส หรืออุปสรรคต่อการด าเนินธุรกิจ และส่งผลโดยตรงต่อปริมาณสินค้าคง
คลังของธุรกิจแต่ละประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับธุรกิจที่ขึ้นกับนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ
  10) ต้นทุนของสินค้าคงคลัง (Inventory cost) ทั้งนี้ในการก าหนดปริมาณของสินค้า
คงคลังของธุรกิจนั้นต้องค านึงถึงต้นทุนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นด้วย โดยจุดมุ่งหมายหลัก คือ ต้องมีปริมาณของ
สินค้าคงคลังที่เหมาะสมและมีต้นทุนในการบริหารต่ าที่สุด 

สินค้าคงเหลือเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนประกอบด้วยสินค้าที่ซื้อถือไว้เพ่ือขาย สินค้าส าเร็จรูป 
และต้นทุนงานให้บริการ สินค้าส าเร็จรูปจะรวมทั้งงานระหว่างท า วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตด้วย สินค้า
คงเหลือควรเป็นสินค้าที่กรรมสิทธิ์ในสินค้าเป็นของกิจการเท่านั้น ไม่เฉพาะสินค้าท่ีคงเหลืออยู่ในกิจการ
และยังไม่ได้ขายออกไป นอกจากนี้ยังรวมถึงสินค้าระหว่างทาง สินค้าฝากขายและสินค้าที่ขายตาม
สัญญาผ่อนช าระ ในกิจการจ าหน่ายสินค้า สินค้าคงเหลือหมายถึง สินค้าส าเร็จรูปหรือสิ่งของที่กิจการมี
ไว้เพ่ือขายและหาก าไรต่อไป ส่วนในกิจการผลิต สินค้าคงเหลือประกอบด้วย สินค้าส าเร็จรูป สินค้า
ระหว่างผลิต วัตถุดิบ และวัสดุโรงงาน งานระหว่างท า เป็นต้น 

2. ต้นทุนสินค้าคงคลัง 

การคิดค านวณต้นทุนของสินค้าคงคลัง แบ่งออกได้ 4 ประเภท คือ    
 1) ต้นทุนจากค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อ (Ordering cost) คือค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่าย เพ่ือให้ได้มาซึ่ง
สินค้าคงคลังที่ต้องการ ซึ่งจะแปร ตามจ านวนครั้งของการสั่งซื้อ แต่ไม่แปรตามปริมาณสินค้าคงคลัง 
เพราะสั่งซื้อของมากเท่าใดก็ตามในแต่ละครั้ง ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อ ก็ยังคงที่ แต่ถ้ายิ่งสั่งซื้อบ่อยครั้ง 
ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อก็จะยิ่งสูงขึ้น ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อเหล่านี้ ได้แก่ ค่ากระดาษ(เอกสารใบ สั่งซื้อ) 

https://www.pangpond.com/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C
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ค่าจ้างพนักงานจัดซื้อ  ค่าโทรศัพท์ ค่าขนส่งสินค้า ค่าใช้จ่ายในการตรวจรับของและเอกสาร 
ค่าธรรมเนียมในการน าของออกจากศุลกากร ค่าใช้จ่ายในการช าระเงิน เป็นต้น  

2) ต้นทุนจากค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา (Carrying cost) คือ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการมีสินค้าคง
คลัง และการรักษาสภาพให้สินค้า คงคลังนั้นอยู่ในรูปที่ใช้งานได้ ซึ่งจะแปรตามปริมาณสินค้ าคงคลังที่
ถือไว้ และระยะเวลาที่เก็บสินค้าคงคลังนั้นไว้ ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา ได้แก่ ต้นทุนเงินทุนที่จมอยู่กับ
สินค้าคงคลัง นั่นก็คือค่าดอกเบี้ยจ่าย หากเงินทุนนั้นมาจากการกู้ยืม หรืออาจเป็นค่าเสียโอกาส 
(Opportunity cost) ถ้าเงินทุนนั้นเป็นส่วนของเจ้าของ ค่าคลังสินค้า ค่าไฟฟ้าเพ่ือการรักษาอุณหภูมิ 
ค่าใช้จ่ายของสินค้าที่ชุดเสีย หาย หรือหมดอายุเสื่อมสภาพจากการเก็บสินค้าไว้นานเกินไป ค่าภาษีและ
การประกันภัย ค่าจ้างยามและพนักงานประจ าคลังสินค้า เป็นต้น     
 3) ต้นทุนจากค่าใช้จ่ายเนื่องจากสินค้าขาดแคลน (Shortage cost หรือ Stock cost) คือ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการมีสินค้าคงคลังไม่เพียงพอต่อการผลิตหรือการขาย เป็นเหตุให้ลูกค้ายกเลิกค า
สั่งซื้อ ขาดรายได้ที่ควรได้ กิจการเสียชื่อเสียง กระบวนการผลิตต้องหยุดชะงัก เกิดการว่างงานของ
เครื่องจักร และคนงาน ค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะแปรผกผันกับปริมาณสินค้าคงคลังที่ถือไว้ นั่นคือถ้าถือสินค้า
ไว้มากจะไม่เกิดการขาดแคลน แต่ถ้าถือสินค้าคงคลังไว้น้อย ก็อาจเกิดโอกาสที่ท าให้เกิดการขาดแคลน
ได้มากกว่า และมีค่าใช้จ่ายเนื่องจากสินค้าขาดแคลนนี้ ขึ้นอยู่กับปริมาณการขาดแคลน รวมทั้ง
ระยะเวลาที่เกิดการขาดแคลนขึ้นด้วยค่าใช้จ่ายเนื่องจากสินค้าขาดแคลนนี้ ได้แก่ ค าสั่งซื้อของล็อต
พิเศษทางอากาศ เพ่ือน ามาใช้แบบฉุกเฉิน ค่าปรับเนื่องจากการส่งสินค้าให้ลูกค้าล่าช้าค่าเสียโอกาสใน
การขาย ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจากการเสียค่านิยม เป็นต้น       
 4) ต้นทุนจากค่าใช้จ่ายในการตั้งเครื่องจักรใหม่ (Setup cost) คือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการที่
เครื่องจักรจะต้องเปลี่ยนการท างานหนึ่ง ไปท างานอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งจะเกิดการว่างงานชั่วคราว สินค้าคง
คลังจะถูกทิ้งให้รอกระบวนการผลิตที่จะตั้งใหม่ ค่าใช้จ่ายในการตั้งเครื่องจักรใหม่นี้จะมีลักษณะเป็น
ต้นทุนคงที่ต่อครั้ง ซึ่งจะขึ้นอยู่กับขนาดของล็อตการผลิต ถ้าผลิตเป็นล็อตใหญ่มีการตั้งเครื่องใหม่นาน  
ครั้ง ค่าใช้จ่ายในการตั้งเครื่องใหม่ก็จะต่ า แต่ยอดสะสมของสินค้าคงคลังจะสูง แต่ถ้าผลิตเป็นล็อตเล็ก 
มีการตั้งเครื่องใหม่ บ่อยครั้ง ค่าใช้จ่ายในการตั้งเครื่องใหม่ก็จะสูง แต่สินค้าคงคลังจะมีระดับต่ าลง และ
สามารถส่งมอบงานให้แก่ลูกค้าได้เร็วขึ้น 

  ต้นทุนการสั่งซื้อหรือติดตั้ง (Ordering or setup costs) ต้นทุนการสั่งซื้อจะเกี่ยวข้องกับการ
จัดหาวัตถุดิบ และพัสดุจากภายนอกองค์การขณะที่ต้นทุนการติดตั้ง หรือด าเนินงาน  จะเกี่ยวข้องกับ
ต้นทุนการจัดหา และการด าเนินงานภายในระบบ เพ่ือให้ระบบการผลิตด าเนินงาน ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับ
ค่าใช้จ่ายที่เป็นเงิน และเวลา ส่วนค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา (Inventory carrying or holding costs) 
จะมีส่วนประกอบส าคัญ 3 ด้าน ได้แก่ ต้นทุนของเงิน (Capital costs) ต้นทุนการจัดเก็บ (Storage 
costs) และต้นทุนความเสี่ยง (Risk costs) ส่วนค่าใช้จ่ายเนื่องจากสินค้าขาดแคลน (Shortage cost 
or Stock out cost) เป็นวัสดุคงคลังที่ขาดมือ เมื่อเกิดความต้องการ ซึ่งจะท าให้ธุรกิจเสียจังหวะในการ
ด าเนินงาน หรือโอกาสในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ส่วนต้นทุนค่าเสียโอกาส 
(Opportunity costs) เกิดขึ้นจากการแลกเปลี่ยน (Trade-off) ระหว่างการตัดสินใจเลือกที่ จะ
ด าเนินการอย่างหนึ่ง กับทางเลือกอย่างอ่ืน และต้นทุนสินค้า (Cost of goods) ในการจัดเก็บเพ่ือรอ
การสั่งซื้อและจัดส่ง    



 152 

         ระบบการควบคุมสินค้าคงคลังท่ีมีอยู่ 3 วิธีคือ      
 1) ระบบสินค้าคงคลังอย่างต่อเนื่อง (Continuous inventory system หรือ Perpetual 
system) เป็นระบบสินค้าคงคลังที่มีวิธีการลงบัญชีทุกครั้งที่มีการรับและจ่ายของ  ท าให้บัญชีคุมยอด
แสดงยอดคงเหลือที่แท้จริงของสินค้าคงคลังอยู่เสมอ ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งในการควบคุมสินค้าคงคลัง
รายการที่ส าคัญที่ปล่อยให้ขาดมือไม่ได้ แต่ระบบนี้เป็นวิธีที่มีค่าใช้จ่ายด้านงานเอกสารค่อนข้างสูง และ
ต้องใช้พนักงานจ านวนมากจึงดูแลการรับจ่ายได้ทั่วถึง  ในปัจจุบันการน าเอาคอมพิวเตอร์เข้ามา
ประยุกต์ใช้กับงานส านักงานและบัญชีสามารถช่วยแก้ไขปัญหาในข้อนี้ โดยการใช้รหัสแท่ง (Bar code) 
หรือรหัสสากลส าหรับผลิตภัณฑ์ (Universal Product Code หรือ UPC) ปิดบนสินค้าแล้วใช้เครื่อง
กราดสัญญาณเลเซอร์อ่านรหัส (Laser Scan) ซึ่งวิธีนี้นอกจะมีความถูกต้อง แม่นย า เที่ยงตรงแล้ว ยัง
สามารถใช้เป็นรากฐานข้อมูลของการบริหารสินค้าคงคลังในกรณีอ่ืน เช่น การบริหารห่วงโซ่ของสินค้า 
(Supply chain management) ได้อีกด้วย 

 

ภาพที่ 7.1 ตัวอย่าง การใช้ Barcode 
ที่มา : (William, 2002, P.545) 

         2) ระบบสินค้าคงคลังเม่ือสิ้นงวด (Periodic Inventory System) เป็นระบบสินค้าคงคลังที่มี
วิธีการลงบัญชีเฉพาะในช่วงเวลาที่ก าหนดไว้เท่านั้น เช่น ตรวจนับและลงบัญชีทุกปลายสัปดาห์หรือ
ปลายเดือน เมื่อของถูกเบิกไปก็จะมีการสั่งซื้อเข้ามาเติมให้เต็มระดับที่ตั้งไว้ ระบบนี้จะเหมาะสมกับ
สินค้าที่มีการสั่งซื้อ และเบิกใช้เป็นช่วงเวลาที่แน่นอน เช่น  ร้านขายหนังสือของมหาวิทยาลัยจะมีการ
ส ารวจยอดหนังสือเมื่อเปิดเทอมแล้วประมาณ 3 สัปดาห์ เพ่ือดูว่าหนังสือในร้านและโกดังเหลือเท่าใด
ยอดหนังสือที่ต้องเตรียมส าหรับเทอมหน้าจะเท่ากับยอดคงเหลือบวกกับจ านวนนักศึกษาที่ต้อ ง
ลงทะเบียนเรียนโดยประมาณ เป็นต้น        
 3) ระบบการจ าแนกสินค้าคงคลังเป็นหมวดเอบีซี (ABC) เป็นวิธีการจ าแนกสินค้าคงคลัง
ออกเป็นประเภทโดยพิจารณาปริมาณและมูลค่าของสินค้าคงคลังแต่ละรายการเป็นเกณฑ์ เพ่ือลดภาระ
ในการดูแล ตรวจนับ และควบคุมสินค้าคงคลังที่มีอยู่มากมายซึ่งถ้าควบคุมทุกรายการอย่างเข้มงวดเท่า
เทียมกัน จะเสียเวลาและค่าใช้จ่ายมากเกินความจ าเป็น เพราะในบรรดาสินค้าคงคลังทั้งหลายของแต่
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ละธุรกิจมักเป็นไปตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้               
  - รายการที่มีมูลค่าสูง (High-Value Items) คือสินค้าคงคลังร้อยละ 15 หรือ 20 ของ
รายการที่มีมูลค่ารวมถึง “ร้อยละ 75 ถึง 80 ของค่าใช้จ่ายวัสดุคงคลังใน1 ปี           
  - รายการที่มีมูลค่าปานกลาง (Medium- Value Items) คือสินค้าคงคลังร้อยละ 30
ถึง 40 ของรายการ ที่มีมูลค่าร่วม ประมารร้อยละ 15 ของค่าวัสดุคงคลังใน 1 ปี  
  - รายการที่มีมูลค่าต่ า (Low- Value Items) คือสินค้าคงคลังร้อยละ 40 ถึง 50 ของ
รายการที่มีมูลค่ารวม ประมาณร้อยละ 10 ถึง 15 ของค่าวัสดุคงคลังในรอบ 12 ปี 

 

ภาพที ่7.2  การจัดการสินค้าคงคลังแบบ ABC 
ที่มา : (ณัฏฐพันธ์, 2545, หน้า 122) 

  การจ าแนกสินค้าคงคลังเป็นหมวดเอบีซี จะท าให้การควบคุมสินค้าคงคลังแตกต่างกัน 
ดังต่อไปนี้                   

  1) ควบคุมอย่างเข้มมาก ด้วยการลงบัญชีอยู่บ่อย ๆ เช่น ทุกสัปดาห์ การควบคุมจึง
ควรใช้ระบบสินค้าคงคลังอย่างต่อเนื่องและต้องเก็บของไว้ในที่ปลอดภัย ในด้านการจัดซื้อก็ควรหาผู้ขาย
ไว้หลายรายเพ่ือลดความเสียงจากการขาดแคลนสินค้าและสามารถเจรจาต่อรองราคาได้  
           2) ควบคุมอย่างเข้มงวดปานกลาง ด้วยการมีบัญชีคุมยอดบันทึกเสมอเช่นเดียวกับ A 
ควรมีการเบิกจ่ายอย่างเป็นระบบเพ่ือป้องกันการสูญหาย การตรวจนับจ านวนจริงก็ท าเช่นเดียวกับ A 
แต่ความถี่น้อยกว่า และการควบคุม B จึงควรใช้ระบบสินค้าคงคลังอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับ A 
            3) ไม่มีการจดบันทึกหรือมีก็เพียงเล็กน้อย สินค้าคงคลังประเภทนี้จะวางให้หยิบใช้ได้
ตามสะดวก เนื่องจากเป็นของราคาถูกและมีปริมาณมาก ถ้าท าการควบคุมอย่างเข้มงวด  จะท าให้มี
ค่าใช้จ่ายมากซึ่งไม่คุ้มค่ากับประโยชน์ที่ได้ป้องกันไม่ให้ของสูญหาย การตรวจนับ C จะใช้ระบบสินค้าคง
คลังแบบสิ้นงวดคือเว้นระยะจะมาตรวจนับดูว่าพร่องไปเท่าใดแล้วก็ซื้อมาเติม  หรืออาจใช้ระบบสอง
กล่อง (Two-bin system) ซึ่งมีกล่องวัสดุอยู่ 2 กล่อง เป็นการเผื่อส ารองไว้ พอใช้ของในกล้องแรกหมด
ก็น าเอากล่องส ารองมาใช้แล้วรีบซื้อของเติมใส่กล้องแรกที่หมดไว้เป็นกล่องส ารองแทน  ซึ่งจะท าให้ไม่มี
การขาดมือเกิดข้ึน 
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3. ตัวแบบสินค้าคงคลัง 

ตัวแบบสินค้าคงคลัง (Inventory model) เป็นเทคนิคเชิงปริมาณอีกอย่างหนึ่ง ที่มีการใช้อย่าง
แพร่หลาย โดยเดิมที่ ได้พัฒนามาจาก ตัวแบบปริมาณสั่งซื้อที่ประหยัดสุด (Economic Order 
Quantity Model : EOQ Model) การวิเคราะห์โดยใช้แบบสินค้าคงคลัง เป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่ใช้
วิเคราะห์ตัวแบบที่เหมาะสมในการสั่งซื้อสินค้าในปริมาณที่เหมาะสม และระยะเวลาในการสั่งซื้อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยค่าใช้จ่ายต่ า และไม่สูญเสียโอกาสระบบการบริหารสินค้าคงคลังที่เป็นที่นิยมใช้กัน
แพร่หลายในวงการธุรกิจอุตสาหกรรม มีดังต่อไปนี้    

  - ระบบการขนาดสั่งซื้อท่ีประหยัด (EOQ)             
  - ระบบการวางแผนความต้องการวัสดุ (MRP)            
  - ระบบสินค้าคงคลังของการผลิตแบบทันเวลาพอดี (JIT) 

 ปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด (Economic Order Quantity : EOQ )  เป็นจุดที่
ต้นทุนการเก็บรักษาและต้นทุนการสั่งซื้อมีค่าเท่ากัน และต้นทุนวัตถุคงเหลือทั้งหมดมีค่าต่ าสุด ซึ่งเป็น
จ านวนคงท่ีของปริมาณในค าสั่งซื้อและอยู่ในนโยบายของจุดสั่งซื้อ (order point policies) เป็นเทคนิค
ที่นิยมใช้มากที่สุด เนื่องจากสามารถท าความเข้าใจและน าไปใช้ได้ง่าย อย่างไรก็ตามน าไปประยุกต์ใช้
จะต้องอยู่ภายใต้สมมติฐาน ดังต่อไปนี้        
  1) ปริมาณความต้องการของลูกค้ามีความแน่นอน เกิดขึ้นสม่ าเสมอ และมีความเป็น
อิสระ           
  2) เวลาน า (Lead time) หรือเวลาระหว่างการออกใบสั่งซื้อจนกระทั่งได้รับสินค้ามี
ความคงที่และแน่นอน         
  3) รอบเวลาของการรับสินค้ามีความแน่นอน เช่น ทุวันที่ 10 ของแต่ละเดือน เป็นต้น
  4) จ านวนสินค้าที่สั่งซื้อมีค่าคงที่      
  5) ต้นทุนแปรผันและต้นทุนคงที่มีค่าคงที่      
  6) ไม่มีภาวะขาดแคลนสินค้าจากผู้ขาย (supplier) 

 จากสมมติฐานข้างต้น สามารถแสดงกราฟได้ดังรูป ซึ่งมีลักษณะเป็นฟันเลื่อย แสดงให้เห็นถึง
การเพ่ิมของวัสดุคงเหลือเมื่อรับสินค้าเข้ามา และมีลดน้อยลงเมื่อมีการใช้ปริมาณการสั่งซื้อ  (order 
quantity = Q) ดังภาพ 

 
 ภาพที ่7.3  กราฟปริมาณของวัสดุคงเหลือในเวลาต่าง ๆ (inventory usage over time) 
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  ต้นทุนต่ าที่สุด (minimizing costs) เป็นการบริหารที่ท าให้ต้นทุนการผลิตรวมต่ า
ที่สุด ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักของโมเดลการควบคุมวัตถุคงเหลือ มีความสัมพันธ์โดยตรงกับต้นทุนการ
จัดเตรียมการผลิต (หรือต้นทุนการสั่งซื้อ) และต้นทุนการเก็บรักษา ส่วนต้นทุนอ่ืน ๆ เช่น ราคาสินค้า
นั้นจัดให้เป็นต้นทุนคงที่ ดังนั้นหากสามารถลดต้นทุนการจัดเตรียมการผลิต (หรือต้นทุนการสั่งซื้อ) และ
ต้นทุนการเก็บรักษาได้ ก็จะสมามารถท าให้ต้นทุนรวมลดต่ าลงได้ ดังภาพ  

 
 
 ภาพที ่7.4  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนรวมกับปริมาณการสั่งซื้อ 

 จากภาพต้นทุนรวมนั้นมีความสัมพันธ์กับปริมาณการสั่งซื้อ ซึ่งพบว่าปริมาณการสั่งซื้อที่
เหมาะสม (Q*) จะเป็นปริมาณที่สามารถท าให้เกิดต้นทุนรวมต่ าที่สุด หากพิจารณาตามกราฟจะพบว่า 
เมื่อท าการสั่งซื้อสินค้าจ านวนมาก ๆ จะท าให้ต้นทุนรวมต่ าลง แต่อย่างไรก็ตาม หากการสั่งซื้อมีปริมาณ
มากกว่าปริมาณสั่งซื้อที่ประหยัด (Q*) แล้ว กลับท าให้ต้นทุนรวมสูงขึ้นไปได้อีก จากต้นทุนการเก็บ
รักษาสูงขึ้นมากนั้นเอง 
            การค านวณหาปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด  การสั่งซื้อที่ประหยัด (EOQ model) จะ
เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ซื้อมาหรือขายไป และต้องท าการเก็บรักษาวัสดุคงเหลือบางส่วน ขั้นตอนการ
ค านวณหาปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสมหรือที่ประหยัดที่สุด มีดังนี้ 

1) ค านวณหาต้นทุนในการสั่งซื้อ 
2) ค านวณหาต้นทุนในการเก็บรักษา 
3) ก าหนดให้ต้นทุนการสั่งซื้อเท่ากับต้นทุนการเก็บรักษา 
4) แก้สมการตามท่ีได้จากข้อที่ (3) เพ่ือให้ได้ปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุด 

ก าหนดตัวแปรต่าง ๆ ดังนี้ 
Q = ปริมาณการสั่งซื้อในแต่ละครั้ง (หน่วย/ครั้ง) 
EOQ = ปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุดแต่ละครั้ง (หน่วย/ครั้ง) 
D = ปริมาณความต้องการสินค้าต่อปี (หน่วย/ปี) 

 S = ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อในแต่ละครั้ง (บาท/ครั้ง) 
 H = ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาต่อหน่วยต่อปี (บาท/หน่วย/ปี) 
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 1) การค านวณหาต้นทุนในการสั่งซื้อ (annual setup cost) 
ต้นทุนในการสั่งซื้อ = จ านวนครั้งของการสั่งซื้อในรอบปีxค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อแต่ละครั้ง 
 

    
  
 2) การค านวณหาต้นทุนในการเก็บรักษา (annual holding cost)                 
ต้นทุนในการเก็บรักษา = ปริมาณวัสดุคงเหลือเฉลี่ย x ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาต่อหน่วยต่อปี 
 

 
 
   3) ค านวณหาปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุด 

 
 4) ผลของการค านวณจากสมการข้อ (3) จะได้ EOQ คือ ปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสมหรือ
ประหยัดที่สุด 
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ตัวอย่าง 
บริษัทมิวนี่ต้องการลดต้นทุนในการซื้อเหล็กกล้า โดยจะอาศัยเทคนิคการสั่งซื้อที่ประหยัด โดย

มีรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการสั่งซื้อ คือ ความต้องการตลอดทั้งปีจ านวน 1,000 หน่วยต้นทุนในการ
สั่งซื้อครั้งละ 10 บาท และต้นทุนในการเก็บรักษามีค่าเป็น 0.5 บาทต่อหน่วยต่อปี จงหาว่าบริษัทมิวนี่
ควรสั่งซื้อเหล็กกล้าจ านวนเท่าใด จึงจะใช้ต้นทุนที่ต่ าที่สุด 

วิธีค านวณ จากโจทย์จะได้ว่า 
          ความต้องการสินค้าต่อปี(D)            =       1,000    หน่วยต่อปี 
          ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อ(S)                =           10    บาทต่อครั้ง 
          ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา(H)          =             0.5  บาทต่อหน่วยต่อปี 

 
                                                                  =          200 หน่วย 
นั่นคือ บริษัทมิวนี่ จะต้องท าการสั่งซื้อเหล็กกล้าจ านวน 200 หน่วย จึงเกิดต้นทุนหรือ

ค่าใช้จ่ายที่ประหยัดที่สุด นอกจากนี้แล้วยังสามารถค านวณหาจ านวนครั้งในการสั่งซื้อตลอดทั้งปี  (N) 
และช่วงระยะเวลา ระหว่างการสั่งซื้อแต่ละครั้ง (T) ได้ โดยสูตรต่อไปนี้ 

 
จ านวนการสั่งซื้อตลอดทั้งปี(ครั้ง) (N)  =            ปริมาณความต้องการสินค้าต่อปี (D) 
                                                    ปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดในแต่ละครั้ง (EOQ) 
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ตัวอย่าง 
จากตัวอย่างที่แล้ว หากก าหนดให้มีวันท างานทั้งสิ้น 250 วัน/ปี จงหาว่า ตลอดทั้งปี บริษัท

จะต้องท าการสั่งซื้อทั้งสิ้นกี่ครั้ง และช่วงเวลาของการสั่งซื้อแต่ละครั้งนานเท่าใด 

 
ดังที่ได้กล่าวมาแล้วตั้งแต่ต้นว่า ต้นทุนรวมจะเกิดจากผลรวมของต้นทุนในการสั่งซื้อ (หรือสั่ง

ผลิต) กับต้นทุนในการเก็บรักษา ดังนั้นจะสามารถก าหนดสมการได้ดังนี้ 
 

 
 
ตัวอย่าง 
จงหาว่าต้นทุนรวมที่ประหยัดที่สุดที่เกดิขึ้นตลอดท้ังปีมีค่าเป็นเท่าใด 
 

 
 
นั่นคือ ต้นทุนรวมทั้งสินมีมูลค่า 10 บาทต่อปี จากการสั่งซื้อในปริมาณท่ีประหยัดที่สุด 
นอกจากนี้แล้ว ในการค านวณหาต้นทุนรวมในการสั่งซื่อที่ประหยัด ยังสามารถแสดงได้โดยใช้

ต้นทุนราคาสินค้าบวกเพ่ิมเข้าไปอีกได้ด้วยเช่นกัน ก าหนดให้ เหล็กกล้าราคา (P) เส้นละ 10 บาท และ
ความต้องการต่อปีมีจ านวนเท่ากับ 1,000 หน่วย ดังนั้นจะได้ว่า 
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            ต้นทุนราคาสินค้า  =  ราคาสินค้าต่อหน่วย (P) x  ความต้องการสินค้าต่อปี (D) 

 
 
ซึ่งจากสมการข้างต้นไม่เป็นจริง ในกรณีที่มีการสั่งซื้อแบบได้รับส่วนลด เพราะราคาขาย (P) จะ

ไม่คงที่ เมื่อมีปริมาณการสั่งซื้อเพ่ิมมากขึ้น โดยในกรณีนี้จะอธิบายในส่วนต่อไปนี้  ผลการค านวณที่ได้
จากการศึกษาการสั่งซื้อที่ประหยัด (EOQ)จะให้ค าตอบค่อนข้างแม่นย า ถึงแม้ว่าบางครั้ง จะมีความ
คลาดเคลื่อนของค่าตัวแปรต่าง ๆ เช่น ต้นทุนการเก็บรักษา ต้นทุนการสั่งซื้อ หรือปริมาณความต้องการ
ใช้สินค้า ซึ่งจะพบว่า ต้นทุนรวมที่มีความคลาดเคลื่อนออกไป จากเดิมเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ดังนั้น
สามารถกล่าวได้ว่าการสั่งซื่อที่ประหยัด (EOQ) นี้มีคุณสมบัติที่แม่นย า ในตัวอย่างจะเป็นการอธิบายถึง
ความแม่นย าของการสั่งซื้อที่ประหยัด 

 ปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด (Economic Order Quality หรือ EOQ จะเหมาะส าหรับการ
ประยุกต์กับสินค้าคงคลังที่สั่งซื้อเป็นครั้งๆ โดยไม่ได้ด าเนินงานหรือจัดส่งอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะพิจารณา
การเปรียบเทียบต้นทุนการสั่งซื้อ และต้นทุนการเก็บรักษา 

 
 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ 7.5  ขนาดการสั่งซื้อ       
    ที่มา : (Mark, Nicholas and Richard, 2003, P.610) 

 การใช้ระบบขนาดการสั่งซื้อที่ประหยัดมีทั้งหมด 4 สภาวการณ์ ดังต่อไปนี้ 
 1) ขนาดการสั่งซื้อที่ประหยัดภายใต้สภาวการณ์ที่อุปสงค์คงที่ และไม่มีการขาดมือของสินค้า
คงคลังเลย โดยมีสมมติฐานเป็นขอบเขตจ ากัดไว้ว่า 
  - ทราบปริมาณอุปสงค์อย่างชัดเจนและอุปสงค์คงที่ 
  - ไดรับสินค้าที่สั่งซื้อพร้อมกันทั้งหมด 
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  - เวลารอคอย (Lead time) ซึ่งเป็นช่วงเวลาตั้งแต่สั่งซื้อจนได้รับสินค้าคงที่และถูก
ระบุอย่างชัดเจน 
  - ต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าและต้นทุนการสั่งซื้อคงท่ี 
  - ราคาสินค้าที่สั่งซื้อคงที่ 
  - ไม่มีสภาวะของขาดมือเลย 
การหาขนาดการสั่งซื้อประหยัด (EOQ) และต้นทุนรวม (TC) จะท าได้จาก 
 

                                              EOQ     = C

DO2

 

                        TC        = 
C

Q
O

O

D


















2  

             โดยที่    EOQ     = ขนาดของการสั่งซื้อต่อครั้งที่ประหยัด (Q*) 

                        D          = อุปสงค์หรือความต้องการสินค้าต่อปี (หน่วย) 

                        O         = ต้นทุนการสั่งซื้อหรือต้นทุนการตั้งเครื่องจักรใหม่ต่อครั้ง (บาท) 

                        C          = ต้นทุนการเก็บรักษาต่อหน่วยต่อปี (บาท) 

                        Q         = ปริมาณการสั่งซื้อต่อครั้ง (บาท) 

                        TC        = ต้นทุนสินค้าคงคลังโดยรวม (บาท) 

            ต้นทุนการสั่งซื้อต่อปี       =    
O

Q

D









 

            ต้นทุนการเก็บรักษาต่อปี  = 
C

Q









2  

            จ านวนการสั่งซื้อต่อปี      = *Q

D

 

            รอบเวลาการสั่งซื้อ          =  D

Q *

 

ถ้าต้องการต้นทุนรวมที่ต่ าสุด จ านวนการสั่งซื้อต่อปี หรือรอบเวลาการสั่งซื้อที่จะสามารถ
ประหยัดได้มากที่สุด ให้แทน Q ด้วย EQQ หรือ Q* ที่ค านวณได้ 

            2) ขนาดการสั่งซื้อที่ประหยัดภายใต้สถานการณ์ที่มีอุปสงค์คงที่และมีของขาดมือบ้าง 
  จากการที่ของขาดมือก่อให้เกิดความประหยัดบางประการ อันจะท าให้ต้นทุนการ
สั่งซื้อหรือต้นทุนการตั้งเครื่องใหม่ลดต่ าลงเพราะผลิตหรือสั่งซื้อของล็อตใหญ่ขึ้น เพราะสินค้านั้นมี
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ต้นทุนการเก็บรักษาสูงมาก จึงไม่มีการเก็บสินค้าไว้ในร้านตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์  มักจะเกิด
สภาวการณ์นี้ เพราะรถยนต์แต่ละคันมีราคาแพง จึงมีรถยนต์จอดแสดงอยู่เพียงคันละรุ่น เมื่อลูกค้าตก
ลงใจเลือกซ้ือรถแบบที่ต้องการแล้ว ก็จะเลือกสีรถจากตัวอย่างสีในใบรายการ ตัวแทนจ าหน่ายจะรับค า
สั่งซื้อนี้ไปสั่งรถจากบริษัทผลิต และติดตั้งอุปกรณ์แต่งรถ ตามความต้องการของลูกค้าซึ่งจะใช้เวลารอ
คอยสักระยะหนึ่ง โดยที่ต้องระวังมิให้นานเกินไป ข้อสมมติฐานของกรณีนี้ มีดังต่อไปนี้  
  - เมื่อล็อตใหม่ซึ่งมีจ านวนเท่ากับ Q มาถึง จะต้องรีบส่งตามจ านวนที่ขาดมือ (S) ที่
ค้างไว้ก่อนทันที ส่วนของที่เหลือซึ่งเท่ากับ (Q-S) จะเก็บเข้าคลังสินค้    
  - ระดับ สิ นค้ าคลั งต่ า สุ ด เท่ ากับ   -S ระดับสิ นค้ าคงคลั งสู งสุ ด เท่ ากับ  Q-S 
              - ระยะเวลาของสินค้าคงคลัง (T) จะแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วนคือ  T1 คือ ระยะเวลา
ช่วงที่มีสินค้าจะขายได ้T2 คือ ระยะเวลาช่วงที่สินค้าขาดมือ  

ขนาดการสั่งซื้อที่ประหยัด ระดับของขาดมือ ที่ประหยัด และต้นทุนรวม จะหาได้จาก 

                         Q*        = B

CB

C

DO 2

 

                         S*         = 









CB

C
Q *

 

                        TC        = 
 

*2

*

*2

**

*

22

Q

BS

Q

CSQ

Q

DO





 

                     โดยที่    Q*    = ขนาดการสั่งซื้อที่ประหยัด 
                             S*    = ระดับของขาดมือที่ประหยัด 
                             B      = ต้นทุนสินค้าขาดมือต่อหน่วยต่อปี 

                        ตัวแปรอื่นเหมือนกรณีท่ี 1 

                         ระดับสินค้าคงคลังเฉลี่ย              = *

**

Q

SQ 

 

                         ระยะเวลาช่วงที่มีสินค้าขาย (T1)   = D

SQ ** 

 

                        ระยะเวลาช่วงที่มีสินค้าขาดมือ (T2)          = D

S *

 

                         เวลารอคอยของสินค้าคงคลัง (T)  = T1 + T2 

                                                                         = D

S

D

SQ ***




 

                                                                         = D

Q *
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   3) ขนาดการสั่งซื้อที่ประหยัดภายใต้สภาวการณ์ที่ทยอยรับทยอยใช้สินค้า  
  สินค้าคงคลังไม่ได้ถูกส่งมาพร้อมกันในคราวเดียวแต่ทยอยส่งมาและในขณะนั้นมีการ
ใช้สินค้าไปด้วย โดยที่อัตราการรับ (P) ต้องมากกว่าอัตราการใช้ (U) ทั้งสองอัตรามีค่าเฉลี่ยคงที่ และไม่
มีสินค้าขาดมือ สินค้าคงคลังจะสะสมส่วนที่เหลือจากการใช้มาข้ึนเรื่อย ๆ จนถึงจุสูงสุด  

การหาขนาดสั่งซื้อที่ประหยัดและต้นทุนรวมท าได้จาก 

                         Q*        = UP

P

C

DE



2

 

                         TC        = 
C

P

UQ
E

Q

D

















1

2  

             โดยที่    P          = อัตราการรับสินค้า 
                                         U          = อัตราการใช้สินค้า 
                                         E          = ต้นทุนการตั้งเครื่องจักรใหม่ต่อล็อต การผลิต 

                        ตัวแปรอื่นเหมือนกรณีท่ี 1  

                         ระดับสินค้าคงคลังสูงสุด = 










p

U
Q 1*

 

                         ระดับสินค้าคงคลังเฉลี่ย  = 










p

UQ
1

2

*

 

                         ระยะเวลาที่ทยอยซื้อทยอยใช้ (TP) = P

Q *

 

                        ระยะเวลาที่ใช้สินค้าเพียงอย่างเดียว (Td)  =  









P

U

U

Q
1

*

 

                        รอบเวลาของสินค้าคงคลัง (T)      =  TP + Td 

                                                                  = U

Q

P

U

U

Q

P

Q *
1

**











 

4) ขนาดการสั่งซื้อที่ประหยัดภายใต้สภาวการณ์ที่มีส่วนลดปริมาณ    
   เมื่อซื้อของจ านวนมากฝ่ายจัดซื้อมักจะต่อรองให้ราคาสินค้าต่อหน่วยลดลงซึ่งได้มี
สมมติฐาน ยิ่งจ านวนที่ซื้อมากเท่าไร ราคาต่อหน่วยของสินค้ายิ่งลดลงเท่านั้น นอกจากนั้นปริมาณการ
สั่งซื้อที่เปลี่ยนแปลงไปจะมีผลท าให้ต้นทุนการเก็บรักษาเปลี่ยนไป  ดังนั้น วิธีการที่จะค านวณให้ได้ขนาด
การสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุดจึงต้องพิจารณาต้นทุนของสินค้าท่ีราคาต่างกันด้วย ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

            - ค านวณหาขนาดการสั่งซื้อที่ประหยัดแล้วหาต้นทุนสินค้าคงคลังรวมที่ EQQ 

ii DPc
Q

o
Q

D




















2
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 ต้นทุนสินค้าคงคลังรวม  

             เมื่อ       Pi เป็นราคาของสินค้าแต่ละระดับปริมาณการซื้อ 
                         Ci เป็นตน้ทุนการเก็บรักษาแต่ละระดับปริมาณการซื้อ 

             ถ้าขนาดการสั่งซื้อที่ประหยัดที่ค านวณได้อยู่ในช่วงปริมาณที่สั่งซื้อ ได้ในระดับราคาต่ าสุด 
ขนาดการสั่งซื้อที่ประหยัดที่ค านวณได้คือ ปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด ถ้าขนาดการสั่งซื้อที่ประหยัดที่
ค านวณได้ ไม่อยู่ในช่างปริมาณที่สามารถสั่งซื้อได้ในระดับราคาต่ าสุด ให้ค านวณต้นทุนรวมของการเก็บ
สินค้าคงคลังที่ปริมาณสั่งซื้อต่ าสุดของระดับราคาสินค้าที่ต่ ากว่า ระดับราคาของขนาดการสั่งซื้อ        
ที่ประหยัดที่ค านวณได้ แล้วเปรียบเทียบกับต้นทุนรวมที่ขนาดการสั่งซื้อที่ประหยัด เพ่ือหาต้นทุนต่ าสุด
แล้วก าหนดปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด  

  จุดสั่งซ้ือใหม่ (Reorder Point)                 
 การจัดซื้อสินค้าคงคลัง เวลาก็เป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่างยิ่งตัวหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าระบบ
การควบคุมสินค้าคงคลังของกิจการเป็นแบบต่อเนื่อง จะสามารถก าหนดเวลาที่จะสั่งซื้อใหม่ได้เมื่อ
พบว่าสินค้าคงคลังลดเหลือระดับหนึ่งก็จะสั่งซื้อของมาใหม่ในปริมาณคงที่ เท่าปริมาณการสั่งซื้อที่
ก าหนดไว้ ซึ่งเรียกว่า Fixed order quantity system จุดสั่งซื้อใหม่นั้นมีความสัมพันธ์แปรตามตัวแปร 
2 ตัว คือ อัตราความต้องการใช้สินค้าคงคลัง และเวลารอคอย (Lead time) ภายใต้สภาวการณ์ 4 
แบบดังต่อไปนี้                    
  1) จุดสั่งซื้อใหม่ในอัตราความต้องการสินค้าคงคลังคงที่และเวลารอคอยคงที่   เป็น
สภาวะที่ไม่เสี่ยงที่จะเกิดของขาดมือเลย เพราะทุกสิ่งทุกอย่างแน่นอน 

 จุดสั่งซื้อใหม่      

โดยที่    d      คือ อัตราความต้องการสินค้าคงคลัง 
           LT คือ เวลารอคอย 

       

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่7.6  จุดสั่งซื้อใหม่ในอัตราความต้องการสินค้าคงคลังคงที่และเวลารอคอยคงที่   
ที่มา : (William, 2002, P. 572)  

LTd 
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  LTZdLTdX 

  222

LTd dLTZLTXd  

  2) จุดสั่งซื้อใหม่ในอัตราความต้องการสินค้าคงคลังที่แปรผัน และเวลารอคอยคงที่ 
เป็นสภาวะที่อาจเกิดของขาดมือได้เพราะอัตราการใช้หรือความต้องการสินค้าคงคลังไม่สม่ าเสมอ จึง
ต้องมีการเก็บสินค้าคงคลังเผื่อขาดมือ (Buffer stock หรือ Safety stock) ส ารองไว้และต้องมีการ
ประมาณระดับวงจรของการบริการ (Cycle-service level) ซึ่งเป็นโอกาสที่ไม่มีของขาดมือเลย 

จุดสั่งซื้อใหม่  = (อัตราความต้องการสินค้า x เวลารอคอย) + สินค้าคงคลังเผื่อขาดมือ 

                  =     dLTZXLTd   

 โดยที่   d      =  อัตราความต้องการสินค้าโดยเฉลี่ย 

   LT     = ค่าระดับความเชื่อมั่นว่าจะมีสินค้าเพียงพอต่อความต้องการ  

                             d      = ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราความต้องการสินค้า 

          ระดับวงจรของการบริการ   = 100% - โอกาสที่จะเกิดของขาดมือ 

            3) จุดสั่งซือ้ใหม่ในอัตราความต้องการสินค้าคงคงท่ี และเวลารอคอยแปรผัน เป็น
สภาวะที่เวลารอคอยมีลักษณะการกระจายของข้อมูลแบบปกติ 

 จุดสั่งซื้อ ใหม่     

 โดยที่ d          = อัตราความต้องการสินค้าคงคลังซึ่งคงที่ 

      LT   = เวลารอคอยโดยเฉลี่ย 

      Z     = ค่าระดับความเชื่อมั่นว่าจะมีสินค้าเพียงพอต่อความต้องการ 

   LT     = ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของเวลารอคอย 

   d       = ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราความต้องการสินค้า 

              4) จุดสั่งซื้อใหม่ในอัตราความต้องการสินค้าแปรผันและเวลารอคอยแปรผัน โดยที่ทั้ง
อัตราความต้องการสินค้าและเวลารอคอยมีลักษณะการกระจายของข้อมูลแบบปกติท้ังสองตัวแปร
   จุดสั่งซื้อใหม ่     

     โดย          d    =   อัตราความต้องการสินค้าคงคลังซึ่งคงท่ี 
LT     =  เวลารอคอยโดยเฉลี่ย                                                                          
Z       =   ค่าระดับความเชื่อมั่นว่าจะมีสินค้าเพียงพอต่อความต้องการ                            

LT    =   ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของเวลารอคอย 
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  1 LTTZLTTd d

             ส่วนการพิจารณาจุดสั่งซื้อใหม่ในกรณีที่การตรวจสอบสินค้าคงคลัง เป็นแบบสิ้นงวดเวลาที่
ก าหนดไว้ (Fixed time period system) จะแตกต่างกับการตรวจสอบสินค้าคงคลังแบบต่อเนื่องตรงที่
ปริมาณการสั่งซื้อแต่ละครั้งจะไม่คงที่ และข้ึนอยู่กับว่าสินค้าพร่องลงไปเท่าใดก็ซ้ือเติมให้เต็มระดับเดิม  

             ปริมาณการสั่งซื้อ  = ความต้องการที่คาดหมายไว้ระหว่างช่วงป้องกันของขาดมือ 
(Protection Interval) + สินค้าคงคลังเผื่อขาดมือ – สินค้าคงคลังที่เหลือในมือ                                               
ณ จุดสั่งซื้อใหม่ เท่ากับ 

                 โดยที่    T          =   ช่วงเวลาที่ห่างกันในการสั่งซื้อแต่ละครั้ง 
                            I           =   ระดับสินค้าคงคลังในปัจจุบัน (รวมทั้งของที่ก าลังสั่งซื้อด้วย) 

           

 

 

 

 
                    

ภาพที่ 7.7 จุดสั่งซื้อใหม่ในอัตราความต้องการสินค้าแปรผันและเวลารอคอยแปรผัน  

ที่มา :  (William, 2002, P. 572)  

4. ประโยชน์ของสินค้าคงคลัง 

โดยทั่วไปเรามักคิดว่าธุรกิจบริการไม่มีตัวสินค้า แต่ในความเป็นจริงแล้วธุรกิจการค้าส่ง   
การค้าปลีก ถือเป็นงานบริการที่ผู้ด าเนินการไม่ได้ท าการผลิตแต่ต้องดูแลสินค้าต่าง ๆ เหล่านั้นให้อยู่ใน
สภาพดีจนกระทั่งส่งผ่านไปสู่ลูกค้าด้วยคุณภาพที่ครบถ้วน ตัวอย่างที่ชัดเจนในธุรกิจบริการ เช่น  
ร้านอาหารหรือภัตตาคารจ าเป็นที่จะต้องดูแลอาหารสดต่าง ๆ ที่จัดเตรียมไว้ให้อยู่ในสภาพสดและ
คุณภาพดี  เพ่ือไว้บริการลูกค้าที่เข้ามาสั่งอาหาร เป็นต้น ดังนั้นทุกหน่วยธุรกิจจะต้องดูแลสินค้าตั้งแต่
รับเข้ามาจนกระทั่งขายออกไป  เพราะอาจเกิดความเสียหายหรือสูญหายได้  ซึ่งจะส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคที่เข้ามารับบริการ สินค้าคงคลัง (Inventory) เป็นปัจจัยส าคัญใน
การด าเนินงานของธุรกิจ โดยนับเป็นองค์ประกอบที่ใหญ่ที่สุดของต้นทุนการผลิตผลิตภัณฑ์หลายชนิด 
นอกจากนั้นการมีสินค้าคงคลังที่เพียงพอ ยังเป็นการตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าได้ทันเวลา 
สินค้าคงคลังจึงมีความส าคัญต่อกิจกรรมหลักของธุรกิจเป็นอย่างมาก การบริหารสินค้าคงคลังที่มี
ประสิทธิภาพ จึงส่งผลกระทบต่อผลก าไรจากการประกอบการโดยตรง และปัจจุบันมีการน าเอาระบบ
คอมพิวเตอร์มาจัดการข้อมูลสินค้าคงคลัง เพ่ือให้เกิดความถูกต้องแม่นย าและทันเวลามากยิ่งขึ้น 

          การจัดซื้อสินค้าคงคลังมาในคุณสมบัติที่ตรงตามความต้องการ ปริมาณเพียงพอ ราคา
เหมาะสมทันเวลาที่ต้องการ โดยซื้อจากผู้ขายที่ไว้วางใจได้ และน าส่งยังสถานที่ที่ถูกต้องตามหลักการ
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การจัดซื้อที่ดีที่สุด (Best buy) เป็นจุดเริ่มต้นของการบริหารสินค้าคงคลัง  รูปแบบของวัสดุคงคลัง 
(Forms of inventories) วัตถุดิบ (Raw material) คือ สิ่งของหรือชิ้นส่วนที่ซื้อมาใช้ในการผลิต          
งานระหว่างท า (Work-in-process) คือ ชิ้นงานที่อยู่ในขั้นตอนการผลิตหรือรอคอยที่จะผลิตหรือรอ
คอยที่จะผลิตในขั้นตอนต่อไป โดยที่ยังผ่านกระบวนการผลิตไม่ครบทุกขั้นตอน  วัสดุซ่อมบ ารุง 
(Maintenance/repair/operating supplies) คือชิ้นส่วนหรืออะไหล่เครื่องจักรที่ส ารองไว้เผื่อเปลี่ยน
เมื่อชิ้นส่วนเดิมเสียหรือหมดอายุการใช้งาน  สินค้าส าเร็จรูป (Finished goods) คือ ปัจจัยการผลิตที่
ผ่านทุกกระบวนการผลิตครบถ้วนพร้อมที่จะน าไปขายให้ลูกค้าได้ 

 การบริหารสินค้าคงคลังมีวัตถุประสงค์หลักอยู่ 2 ประการ คือ 

           1) สามารถมีสินค้าคงคลังบริการลูกค้าในปริมาณที่เพียงพอ และทันต่อความต้องการ
ของลูกค้าเสมอ เพ่ือสร้างยอดขายและรักษาระดับของส่วนแบ่งตลาดไว้            
  2) สามารถลดระดับการลงทุนในสินค้าคงคลังต่ าที่สุดเท่าที่จะท าได้ เพ่ือท าให้ต้นทุน
การผลิตต่ าลงด้วย 

       ประโยชน์ของสินค้าคงคลัง (Benefit of inventory)    
  1)  ช่วยให้การผลิตด าเนินการต่อไปได้  ถ้าไม่มีสิ้นคงเหลือไว้การผลิตก็จะหยุดชะงัก  
ท าให้กิจการต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าใช้จ่ายประจ า  ตัวอย่างเช่น  สายงานประกอบ
ชิ้นส่วนจะด าเนินการต่อไปได้ถ้ามีชิ้นส่วนเหลืออยู่ เป็นต้น หน่วยงานผลิตอื่น ๆ อาจจะต้องหยุดผลิต 

  2)  ช่วยป้องกันความผิดพลาดอันเกิดจากความต้องการสินค้าที่มีมากกว่าที่พยากรณ์
ไว้  ความต้องการที่เพ่ิมจะไม้ได้รับการตอบสนอง  ถ้ากิจการไม่มีสินค้าคงเหลือ  ซึ่งอาจท าให้กิจการ
ต้องขาดรายได้ที่ควรจะได้  แต่ถ้ากิจการมีสินค้าคงเหลือไว้  ก็สามารถตอบสนองความต้องการที่เกินนั้น
ได้      ถ้ากิจการทราบความต้องการสินค้าได้แน่ชัดว่า  ต้องการสิน้าเท่าใดก็จะมีการวางแผนไว้ล่วงหน้า 
และไม่ต้องมีการเก็บสินค้าเหลือไว้ซึ่งกรณีต้องเป็นไปได้ยาก 

  3) ช่วยให้การผลิตสินค้ายึดหยุ่นได้ ถ้ามีสินค้าส าเร็จรูปไว้มากก็ไม่ต้องการเร่งการผลิต
หรือจัดหาสินค้า  การมีสินค้าคงเหลือจะช่วยในการวางแผนการผลิตได้อย่างสม่ า เสมอ ซึ่งจะประหยัด
ต้นทุนการผลิตและการด าเนินงาน  ทั้งยังช่วยให้มีการใช้ประโยชน์จากเครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์
การผลิต อาคารและก าลังคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ท าการผลิตสินค้าคงเหลือเก็บไว้ในระหว่างที่มี
เวลาว่าง เพ่ือจ าหน่ายในช่วงที่มีความต้องการสินค้าสูงโดยไม่ต้องเร่งการผลิตสินค้า หรือท าการผลิต
นอกเวลา เป็นต้น 

  4) ช่วยป้องกันการขาดแคลนวัตถุดิบ จากการจัดส่งล่าช้าหรือการสั่งซื้อล่าช้า การ
ล่าช้าอาจมีสาเหตุหลายประการ เช่น เวลาในการจัดส่งเปลี่ยนแปลง ผู้ขายขาดแคลนสินค้าไม่สามารถ
จะจัดส่งสินค้ามาได้  หรือเกิดการประท้วงที่โรงงานผู้ขายหรือบริษัทผู้ขนส่ง หรือสินค้ามีการช ารุด
หรือไม่ถูกต้องตามค าสั่ง เป็นต้น จึงต้องมีสินค้าคงเหลือไว้ให้เพียงพอวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนใดที่ส าคัญ 
ต้องมีการเก็บไว้ให้มากพอ ซึ่งก็คือการก าหนดสินค้าส ารอง (safety  stock) นั่นเอง ถ้ามีสินค้าส ารองไม่
เพียงพอก็ต้องเร่งการจัดซื้อหรือผลิตให้เร็วขึ้น  ซึ่งก็หมายถึงค่าใช้จ่ายต้องสูงขึ้นนั่นเอง 
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  5) เพ่ือประโยชน์ในการสั่งซื้อหรือสั่งผลิตสินค้าในขนาดที่ประหยัด (economic lot-
size) แม้ว่าการสั่งซื้อสินค้าจ านวนต่าง ๆ กัน บางครั้งอาจเสียค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อหรือค่าขนส่งเท่ากัน  
แต่การสั่งซื้อสินค้าครั้งละจ าวนมากราคาสินค้าต่อหน่วยมักจะลดลง (discount price)  ตัวอย่างเช่น  
ถ้าเราซื้อวัตถุดิบเพ่ือมาใช้ในการผลิตระยะเวลา 30 วันจะประหยัดกว่าการซื้อวัตถุดิบมาเพ่ือการผลิต
หนึ่งวัน  กล่าวคือถ้าผลิตสินค้าวันละหน่วย ก็ต้องมีการเตรียมเครื่องจักรทุก ๆ วัน ค่าใช้จ่ายในการ
เตรียมการผลิตแต่ละครั้งก็เท่ากัน ไม่ว่าจะผลิตครั้งละมากน้อยเท่าใดก็ตาม ดังนั้น ถ้าผลิตครั้งละ       
30 หน่วยและเก็บสวนที่เหลือไว้รอจ าหน่ายต่อไป ค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัตถุดิบ  และการผลิตที่
ประหยัดได้ก็จะถูกชดเชยกับค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาสินค้าที่เพ่ิมขึ้นเนื่องจาการสั่งซื้อสินค้าหรือ
วัตถุดิบครั้งละมาก ๆ แต่ขนาดของการสั่งซื้อนี้จะมีอยู่  ณ  ระดับหนึ่งซึ่งค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะต่ าสุด     
ซึ่งเราเรียกว่า  ขนาดของการสั่งซื้อหรือสั่งผลิตที่ประหยัด (economic  lot-size) 

การมีสินค้าคงเหลือไว้ยังช่วยป้องกันการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น จากวัตถุดิบมีราคาสูงขึ้นก็ได้
ประโยชน์ของสินค้าคงคลัง  ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ประมาณการไว้ในแต่ละช่วงเวลาทั้งใน
และนอกฤดูกาล โดยธุรกิจต้องเก็บสินค้าคงคลังไว้ในคลังสินค้า รักษาการผลิตให้มีอัตราคงที่สม่ าเสมอ 
เพ่ือรักษาระดับการว่าจ้างแรงงาน การเดินเครื่องจักรให้สม่ าเสมอได้ โดยจะเก็บสินค้าที่ขายไม่หมด
ในช่วงขายไม่ดีไว้ขายตอนช่วงขายดีซึ่งช่วงนั้นอาจจะผลิตไม่ทันขาย ท าให้ธุรกิจได้ส่วนลดปริมาณจาก
การจัดซื้อครั้งละมาก ๆ ป้องกันการเปลี่ยนแปลงราคา และผลกระทบจากเงินเฟ้อเมื่อสินค้าใน
ท้องตลาดมีราคาสูงขึ้น ป้องกันของขาดมือด้วยสินค้าเผื่อขาดมือ (Safety stock) เมื่อเวลารอคอยล่าช้า
หรือบังเอิญได้ค าสั่งซื้อเพ่ิมข้ึนกะทันหัน ท าให้กระบวนการผลิตสามารถด าเนินการต่อเนื่องอย่างราบรื่น 
ไม่มีการหยุดชะงักเพราะของขาดมือ จนเกิดความเสียหายแก่กระบวนการผลิต ซึ่งจะท าให้คนง่าน
ว่างงาน เครื่องจักรถูกปิด ผลิตไม่ทันค าสั่งของลูกค้า 
 

5. การควบคุมสินค้า  

การควบคุมสินค้าที่กล่าวมาตอนต้นทั้งหมด เป็นแนวทางในการปฏิบัติเท่านั้น การปฏิบัติจริง
จะต้องพิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น เงินทุน สถานที่จัดเก็บ การรวบรวมค าสั่งซื้อหลาย ๆ ใบเพ่ือสั่งซื้อ
ครั้งเดียวกัน เป็นต้น เนื่องจากปัจจุบันผู้ซื้อและผู้ขายอยู่ห่างไกลกัน ค่าขนส่งสินค้าและส่วนลดจากการ
ซื้อจึงมีบทบาทส าคัญต่อการก าหนดขนาดของการสั่งซื้อสินค้าซึ่งหมายถึงการควบคุมสินค้านั่นเอง  
สินค้าบางอย่างเมื่อถึงจุดสั่งซื้อเพ่ิมผู้บริหารอาจจะต้องพิจารณาสั่งซื้อสินค้าอย่างอ่ืน ๆ ที่ต้องซื้อจาก
ผู้ขายรายเดียวกันเพ่ือความประหยัดก็ได้ หลายธุรกิจได้เปลี่ยนจากสินค้าคงเหลือด้วยมือมาใช้ระบบการ
ควบคุมสินค้าคงเหลือด้วยระบบคอมพิวเตอร์ สาเหตุส าคัญในการน าเอาระบบคอมพิวเตอร์ มาใช้ในการ
ควบคุมสินค้า คือ 

1) คอมพิวเตอร์สามารถแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือได้ง่าย 
2) หลายธุรกิจซื้อคอมพิวเตอร์มามาเพ่ือประโยชน์ทางการบัญชี  และน ามาใช้ในการ

ควบคุมสินค้าคงเหลือได้โดยไม่ต้องลงทุนเพิ่ม 
3) ระบบคอมพิวเตอร์โดยทั่ว ๆ ไปสามารถท างานเพ่ือการควบคุมสินค้าได้ 
4) สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือได้ 
5) การแบ่งประเภทหรือกลุ่มของสินค้าสามารถท าได้ง่ายและรวดรวดเร็ว 
6) สามารถรายงานจ านวนสินค้าคงเหลือได้อย่างถูกต้อง 
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โปรแกรมของคอมพิวเตอร์ของคอมพิวเตอร์ จะก าหนดขนาดของการสั่งซื้อหรือผลิตไว้แน่นอน  
รวมทั้งจุดสั่งซื้อเพ่ิมด้วยเช่นเดียวกับการควบคุมสินค้า คอมพิวเตอร์สามารถพยากรณ์ความต้องการ   
ในสินค้าได้หลายรูปแบบตัวอย่างเช่น ในทางทฤษฎีการพยากรณ์โดยวิธี  exponential  smoothing  
ในทางปฏิบัติ คอมพิวเตอร์สามารถพยากรณ์ความต้องการในสินค้าได้เช่นกัน และสามารถท าได้
บ่อยครั้งตามท่ีต้องการแรงงานคนไม่อาจจะท าได้ 

ประโยชน์ที่ส าคัญของการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการควบคุมสินค้าก็สามารถรายงานกิจกรรม   
ต่าง ๆ ได้หลายอย่างหลายชนิด  ได้แก่   

1) การหาจ านวนสินค้าคงเหลือ เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ 
2) การหามูลค่าของสินค้าคงเหลือ เพ่ือประโยชน์ของการบริหารการเงิน 
3) แสดงจ านวนสินค้าล้าสมัยบูดเน่า เพ่ือประโยชน์ส าคัญในการควบคุมสินค้าของสด 
4) แจ้งให้ทราบเมื่อสินค้าคงเหลือถึงจุดสั่งซื้อเพ่ิมให้ผู้ควบคุมสินค้าออกใบสั่งซื้อเพ่ิม 

การค านวณหาขนาดของการสั่งซื้อหรือผลิตที่ประหยัด โดยใช้แรงงานคนท าได้ยากและ
เสียเวลามาก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าคงเหลือมีมากมายหลายร้อยหลายพันชนิด  ตลอดจนการ
ก าหนดจุดสั่งซื้อเพ่ิมหรือการก าหนดสินค้าคงเหลือขั้นต่ าที่เหมาะสม  ซึ่งจ าเป็นจะต้องเปรียบเทียบ
ระหว่างค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้  จาการสั่งซื้อหรือการสั่งผลิตขนาดใหญ่  (ส่วนลดจากปริมาณซื้อ)  กับ
ค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นจากการสั่งซื้อหรือสั่งผลิตจ านวนต่ ามาเป็นจ านวนมาก (ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา) 
การควบคุมของคงคลังประกอบด้วยสินค้าส าเร็จรูป และพัสดุคงคลัง ซึ่งมีแนวคิดในการจัดการ         
ไม่แตกต่างกัน บางโรงงาน อาจจัดเก็บในคลัง หรือโกดังเดียวกัน บางโรงงาน แยกสถานที่จัดเก็บชัดเจน 
บางโรงงาน ไม่มีสต็อกสินค้าส าเร็จรูป เนื่องจากผลิตและขายหมด ภาระหนักของการควบคุมของคงคลัง 
ก็คือการจัดเก็บ รักษา และบันทึกการรับ-จ่าย ให้ถูกต้องตรงกับของที่จัดเก็บอยู่  จะเห็นได้ว่าในการ
ดูแลควบคุมของคงคลังนั้น เป็นการยากมากที่จะท าให้เกิดความถูกต้อง ตรงกับบัญชีที่บันทึก แต่อย่างไร
ก็ดีการท างานจริง มีระบบการควบคุมอยู่ 3 ระบบ ได้แก่     
  1) ระบบควบคุมของคงคลังอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบที่มีการบันทึกบัญชีรับ -จ่าย ทุก
ครั้งที่มีการความเคลื่อนไหว เป็นการบันทึก และแสดงยอดคงเหลือที่แท้จริงอยู่เสมอ ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง
ส าหรับสินค้า และพัสดุต่าง ๆ ที่มีราคาสูง หรือเป็นรายการของที่ส าคัญกับกระบวนการท างาน   วิธีนี้
จะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง เนื่องจากต้องมีพนักงานรับผิดชอบโดยตรง  หรืออาจจะจ าเป็นต้องน า ระบบ
บาร์โคด้ (Barcode) หรือคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการควบคุม    
  2) ระบบการควบคุมของคงคลังเมื่อสิ้นงวด วิธีนี้จะก าหนดเวลาในการบันทึก รับ-จ่าย
ในระบบ เป็นรอบเวลาที่ก าหนดเท่านั้น  จะบันทึกบัญชี และปรับปรุงข้อมูล ณ วันสิ้นเดือน หรือ ณ 
ปลายเดือน เป็นต้น  ระบบนี้จะเหมาะกับสินค้าและพัสดุที่มีการสั่งซื้อและการเบิ กเป็นช่วงเวลาที่
แน่นอน ตัวอย่างเช่น ร้านขายหนังสือในโรงเรียน จะมีการเช็คยอดหนังสือคงเหลือเมื่อปิดภาคเรียน เพ่ือ
เตรียมการสั่งซื้อส าหรับเปิดภาคการเรียนหน้า โดยประมาณการยอดสั่งซื้อ เท่ากับจ านวนนักเรียนที่
ลงทะเบียน  หักลบด้วยยอดคงเหลือ ณ วันปิดภาคเรียน เป็นต้น    
  3) ระบบการจ าแนกของคงคลังเป็นหมวดหมู่ หรือระบบ ABC เป็นวิธีการจ าแนกของ
ที่จัดเก็บออกเป็นประเภทโดยพิจารณาจากมูลค่าของคงคลังแต่ละรายการเป็นเกณฑ์ และมีระบบการ
ควบคุมท่ีแตกต่างกันไปตามความเหมาะสม  
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บทสรุป 

  สินค้าแต่ละประเภทและแต่ละแบบจะมีอยู่อย่างเพียงพอที่จะตอบสนองต่อ ความต้องการของ
ลูกค้าอย่างไรก็ตามความต้องการของบริษัทนั้น โดยใช้เงินลงทุนเกี่ยวกับสินค้าคงคลังให้น้อยที่สุด     
การบริหารสินค้าคงคลังจึงต้องเข้า มาเกี่ยวข้องกับการวางแผนและควบคุมการผลิต เพราะจะต้องมีการ
ประสานงานกันระหว่างยอด ขายสินค้าชนิดต่าง ๆ ที่บริษัทคาดไว้ กับระดับการผลิตและระดับวัสดุคง
คลังของบริษัท การควบคุมสินค้าคงคลัง มักจะรวมอยู่ในฝ่ายของการวางแผน และควบคุมการผลิต 
หน้าที่การบริหารสินค้าคงคลัง ไม่ใช่จะครอบคลุมเฉพาะแต่เพียงสินค้าส าเร็จรูปเท่านั้น แต่จะใช้กับ
วัตถุดิบ ชิ้นส่วนที่ซื้อจากภายนอก และงานระหว่างผลิต (Word-in-process) ในโรงงานด้วย ในการ
วางแผนและควบคุมวัสดุคงคลังแต่ละประเภท จะพยายามท าให้ความเสี่ยงที่เกิดจากการมีวัสดุคงคลัง
น้อยเกินไป หรืออาจจะท าให้วัสดุคงคลังขาดแคลน และค่าใช้จ่ายในวัสดุคงคลังที่มีมากเกินไป  มีความ
สมดุลกันภายในระบบของการผลิต การบริหารสินค้าคงคลัง สามารถจ าแนกได้เป็น ระบบจุดสั่งใหม่ 
ระบบนี้จะสั่งเมื่อถึงจุดสั่ง และสั่งตามเกณฑ์ที่ได้ก าหนดไว้  ระบบการวางแผนความต้องการวัสดุ (MRP) 
แนวคิดในการสั่งของระบบ คือ สั่งเมื่อมีความต้องการและสั่งเท่ากับจ านวนที่ต้องการ  

ค าถามท้ายบท 

      1.  จงอธิบายลักษณะการจดัระบบเพื่อการบริหารสินค้าคงคลัง 
   2.  อธิบายเทคนิคที่ส าคัญในการจัดแบ่งประเภทสินค้าตามวิธี  ABC    
 3.  อธิบายระบบของการควบคุมสินค้าคงคลัง 
 4.  อธิบายขั้นตอนการค านวณหาปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสมหรือที่ประหยัดที่สุด 
 5.  อธิบายประโยชน์ของสินค้าคงคลังที่ใช้ในการจัดการองค์การ 
  
     

เอกสารอ้างอิง   
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 8 
การวางแผนความต้องการวัสดุ 

 

เวลาเรียน 6 คาบ 
 
หัวข้อเนื้อหา 
 1. แนวคิดระบบการวางแผนความต้องการวัสดุ 
 2. องค์ประกอบการวางแผนความต้องการวัสดุ  
 3. การค านวณความต้องการวัสดุ  
 4. การวางแผนความต้องการวัตถุดิบและความต้องการทรัพยากร  
  

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
   เมื่อนักศึกษาเรียนจบบทนี้แล้ว ควรมีพฤติกรรมดังนี้ 
 1. อธิบายความส าคัญการวางแผนความต้องการวัสดุ 
 2. อภิปรายแนวคิด และองค์ประกอบการวางแผนความต้องการวัสดุ 
 3. เข้าใจหลักการพ้ืนฐานและการค านวณความต้องการวัสดุ  
   

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1. บรรยาย ประกอบเอกสารค าสอน และPower point เนื้อหา บทที่ 8 

2. ปฏิบัติภารกิจตามท่ีได้มอบหมายกลุ่มนักศึกษาเพ่ือน าจัดท ารายงาน 
 3. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นความส าคัญการวางแผนความต้องการวัสดุ 

 
  

สื่อการเรียนการสอน 
 1. เอกสารค าสอนวิชา การจัดการการด าเนินงาน 
 2. เอกสารต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในเอกสารอ้างอิง จากสื่อออนไลน์และสื่ออ่ืน ๆ 
 3. อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Data Storage Device) และPower point 
 4. วีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้องการวางแผนความต้องการวัสดุขององค์กร 
 5. ใบงาน “กิจกรรมการจัดการด าเนินงานในองค์กร” 
 
 

การวัดผลและการประเมินผล 
 1. ประเมินผลจากกิจกรรมและแนวตอบจากค าถามท้ายบท 
  2. สังเกตความสนใจ และการมีส่วนร่วมในชั้น 
 3. ประเมินผลจากการตอบค าถาม และการอภิปรายจากบทเรียนในชั้น 
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บทที่ 8 
การวางแผนความต้องการวัสด ุ

     

 การวางแผนความต้องการวัสดุ  (Material Requirement Planning) หรือที่ เรียกย่อ ๆ        
ว่า MRP คือ ระบบสารสนเทศที่อาศัยคอมพิวเตอร์เพื่อการวางแผนจัดลับการใช้และควบคุมวัสดุที่ใช้ใน
การผลิต การท างานของระบบ MRP จะอยู่บนพ้ืนฐานของการแยกแยะองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์
ออกเป็นชิ้นส่วนต่าง ๆ แล้วท าการวางแผนจัดล าดับความต้องการของวัสดุหรือชิ้นส่วน อาจใช้การหา
ขนาดการสั่งซื้ออย่างประหยัด ในการสั่งซื้อวัตถุดิบเป็นระบบการจัดการวัสดุคงเหลือ ระบบหนึ่งในการ
ค านวณระยะเวลาและขนาดของการสั่งซื้อวัสดุคงเหลือ ซึ่งเป็นระบบจัดการวัสดุคงเหลือ โดยก าหนด
ปริมาณการสั่งซื้อคงที่ (fixed order size system) ซึ่งจะมีปริมาณการสั่งซื้อเท่ากันทุก ๆ ครั้ง และ
สถานการณ์ดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ข้อสมมติฐานว่า อัตราการใช้หรือการลดลงของวัสดุในคลัง  เป็นไป
อย่างคงที่และต่อเนื่องตลอดเวลา แต่ในสถานการณ์ที่เป็นจริงความต้องการสินค้าหรือบริการที่เกิดขึ้น
จะไม่คงที่และไม่ต่อเนื่อง แต่จะเกิดขึ้นเป็นช่วง ๆ ไม่สม่ าเสมอ ผู้บริหารสินค้าคงเหลือจึงควรสั่งซื้อ
วัตถุดิบให้เหมาะสมกับปริมาณที่ต้องการจริง ท าให้วัตถุดิบมาถึงทันเวลากับความต้องการที่เกิดขึ้นและ
ให้เพียงพอกับความต้องการที่มีจริง แนวความคิดท่ีถือเป็นหัวใจของวิธีการวางแผนความต้องการวัสดุ   

1. แนวคิดระบบการวางแผนความต้องการวัสดุ 

 ระบบการวางแผนความต้องการวัสดุได้รับการพัฒนาขึ้น  พร้อมกับความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โดยแนวคิดของระบบ MRP มุ่งเน้นการสั่งวัสดุให้ถูกต้อง เพียงพอกับจ านวนที่
ต้องการ และในเวลาที่ต้องการ การจะด าเนินการให้บรรลุตามเป้าหมาย จ าเป็นต้องมีการประสานงาน
ภายในระบบ เป็นอย่ างดี  ระหว่าง ความต้องการของลูกค้ า  (Customers) ผู้ ผลิต  และผู้ ส่ ง
มอบ (Suppliers) โดยมีเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยในการประสานและรวบรวมข้อมูลของฝ่ายต่าง ๆ 
มาท าการประมวลผลและจัดท าเป็นแผนความต้องการวัสดุแต่ละรายการ ซึ่งผลจากระบบ MRP จะเป็น
รายงานที่บอกให้ทราบว่าจะต้องท าการสั่งซื้อหรือสั่งผลิตวัสดุอะไร จ านวนเท่าไร และ เมื่อไร โดย
แผนการสั่งวัสดุทั้งหมดจะมีเป้าหมายที่สอดคล้องกัน คือผลิตภัณฑ์ หรือวัสดุขั้นสุดท้ายที่ก าหนดไว้ใน
ตารางการผลิตหลัก แผนความต้องการวัสดุ จึงเปรียบเสมือนเป็นตัวประสานเป้าหมายของบริษัทกับทุก
ฝ่าย การท างานของทุกฝ่ายจึงต้องพยายามยึดแผนเป็นหลัก และท างานประสานเป็นทีมยิ่งขึ้น 
ระบบ MRP มักจะถูกเรียกว่าเป็นระบบผลัก (Push system) เนื่องจากการผลิตจะเหมือนกับถูกผลักให้
ท าการผลิต นับจากวัตถุดิบหรือชิ้นส่วน ที่ไหลเข้ามาในโรงงานผ่านการสั่งซื้อ ถูกส่งให้ผลิตเป็นชิ้นส่วน
และชิ้นส่วนประกอบย่อย และส่งต่อไปเพ่ือผลิตเป็นชิ้นส่วนประกอบ และผลิตภัณฑ์ในล าดับสุดท้าย 
โดยมีแผนที่ได้จากระบบ MRP เป็นกลไกในการสั่งให้หน่วยงานต่าง ๆ ท าการผลิต และมีตารางการผลิต
หลัก (Master production schedule) เป็นตัวขับเคลื่อนกลไกท่ีส าคัญ   
 การวางแผนความต้องการวัสดุเป็นเทคนิคการวางแผนความต้องการของวัตถุดิบ  ตลอดจน
ชิ้นส่วนประกอบต่าง ๆ ทั้งหมดให้สอดคล้องกับความต้องการที่ก าหนด ในตารางการผลิตหลักเทคนิค  
MRP  ต้องอาศัยระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ที่มีประสิทธิภาพในการค านวณปริมาณ และเวลาที่
ต้องการของวัสดุคงเหลือ เพ่ือที่จะสั่งซื้อวัตถุดิบหรือผลิตเพ่ิมเติมให้ได้จ านวนที่ต้องการ ภายใต้
ระยะเวลาที่ก าหนด  โดยระบบ MRP มีวัตถุประสงค์ 4 หัวข้อ ดังต่อไปนี้ 
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 1) ลดปริมาณวัสดุคงเหลือ (inventory reduction) ระบบ MRP ช่วยให้ผู้ใช้สามารถก าหนด
ปริมาณความต้องการของวัสดุ  ชิ้นส่วนหรือเวลาที่ที่ต้องการวัสดุ  เพ่ือใช้ในการประกอบเป็นผลิตภัณฑ์  
ซึ่งจะท าให้ผู้บริหารสามารถสั่งซื้อหรือสั่งผลิตวัสดุหรือชิ้นส่วนในปริมาณและเวลาที่เหมาะสม ท าให้
ธุรกิจไม่จ าเป็นต้องเก็บวัสดุไว้มากเกินความจ าเป็น ซึ่งจะท าให้ต้นทุนในการจัดการสินค้าคงเหลือลดลง 

 

  2) ลดเวลาการผลิตและการจัดผลิตภัณฑ์  (reduction in production and delivery)  
ระบบ MRP จะแสดงให้ผู้ใช้เห็นความต้องการของวัสดุหรือชิ้นส่วนต่าง ๆ ทั้งในด้านปริมาณและ
ก าหนดเวลาที่ต้องการใช้ปริมาณชิ้นส่วนและวัสดุที่มีเหลืออยู่ ปริมาณชิ้นส่วนที่ต้องจัดซื้อหรือผลิตขึ้น
ใหม่  ตลอดจนเวลาที่ท าการสั่งซื้อหรือสั่งผลิตเพ่ือให้ธุรกิจสามารถผลิตสินค้าหรือให้บริการได้ใน
ปริมาณและระยะเวลาที่ลูกค้าต้องการ MRP  ช่วยให้การประสานงานระหว่างฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายเก็บรักษา
วัสดุคงเหลือ และฝ่ายผลิตมีประสิทธิภาพ  ซึ่งจะช่วยลดความล่าช้าในการส่งผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า 

 

  3) การท าตามสัญญาที่ให้ไว้ให้เกิดผลจริง (realistic commitments) การที่ธุรกิจสามารถ
ส่งผลิตภัณฑ์หรือให้บริการแก่ลูกค้าทันตามก าหนดสัญญา ช่วยให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในการ
ด าเนินงานขององค์การ  การประยุกต์ใช้ระบบ MRP ในการผลิตจะช่วยให้ฝ่ายผลิตสามรถผลิต
ผลิตภัณฑ์ได้ตามความต้องการของลูกค้าเพราะระบบ MRP มีข้อมูลของรายการวัสดุส าหรับผลิตภัณฑ์
แต่ละชนิด ข้อมูลสถานภาพของวัสดุคงเหลือว่ามีวัสดุหรือชิ้นส่วนชนิดใดอยู่ปริมาณเท่าใด  ข้อมูลของ
เวลาน า (Lead time)  ส าหรับการจัดซื้อหรือการผลิตชิ้นส่วน ตลอดจนแผนตารางการผลิตหลักที่ท า
การผลิตอยู่ เมื่อมีลูกค้าสั่งผลิตภัณฑ์ใหม่ ผู้ควบคุมการผลิตก็สามารถป้อนข้อมูลแก่ระบบคอมพิวเตอร์ 
เพ่ือจัดล าดับการผลิตและปริมาณการผลิตชิ้นส่วนใหม่ ตลอดจนสามารถประมาณเวลาแล้วเสร็จและ
ก าหนดวันจัดส่งสินค้าหรือบริการแก่ลูกค้าได้ 

 

   4) เพิ่มประสิทธิภาพของการผลิต (increased efficiency) ระบบ MRP สามารถก าหนด
ระดับวัสดุคงเหลือที่เหมาะสมและประหยัด และเมื่อผู้ผลิตรู้ถึงความต้องการของผลิตภัณฑ์ก็ท าให้รู้ถึง
ปริมาณความต้องการของวัสดุและชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่ต้องการให้วัสดุคงเหลือลดลงได้  ผู้ผลิตยังสามารถ
ลดงานทางด้านการพยากรณ์ความต้องการ ของวัสดุหรือชิ้นส่วนต่าง ๆ ลงลดจ านวนของพนักงาน       
ที่ท างานในด้านการจัดซื้อและเก็บรักษาสินค้าคงเหลือ  ตลอดจนการลดปริมาณการผลิตชิ้นส่วนที่มาก
เกินความจ าเป็นลง เพราะระบบ MRP จะท าให้ผู้ผลิตรับทราบว่าจะต้องใช้วัสดุหรือชิ้นส่วนจ านวน
เท่าใด ณ เวลาใด ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตและการด าเนินงานได้ 

 

 ประโยชน์ของ  MRP 

 ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาของการพัฒนาเทคนิคการจัดการวัสดุคงเหลือ  ท าให้หลาย ๆ 
บริษัทพยายามที่จะบริหารการผลิตและการขนส่งวัสดุคงเหลือ แต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ
นัก การวางแผนความต้องการวัสดุหรือระบบ MRP เป็นระบบสารสนเทศที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะ เพื่อ
ช่วยในการบริหารวัสดุคงเหลือ อุปสงค์อิสระ และตารางการสั่งซื้อเพ่ิมเติมระบบ  MRP ท าให้ธุรกิจ
สามารถลดระดับวัสดุคงเหลือลง ช่วยให้การใช้แรงงานและเครื่องมืออ านวยความสะดวกต่าง ๆ          
มีประสิทธิภาพขึ้น และสามารถปรับปรุงการบริการแก่ลูกค้าได้ดีขึ้นด้วย ตัวอย่างเช่น บริษัท American 
Sterilize ได้น าระบบ MRP มาใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ส าหรับโรงพยาบาลและระบบกลุ่ม  ท าให้บริษัท
สามารถส่งสินค้าถึงลูกค้าได้ตรงเวลามากขึ้นจากร้อยละ 70 เป็นร้อยละ 95 และยังลดการท างานล่าง
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เวลาได้เหลือเพียงร้อยละ 50 สามารถลดการขาดวัสดุได้มากกว่าร้อยละ 80 ลดแรงงานทางอ้อมได้ร้อย
ละ 24 และสามารถลดแรงงานทางตรงได้ร้อยละ 7 
  ระบบ MRP มีประโยชน์ต่อการด าเนินงานขององค์การ 3 ประการ ต่อไปนี้ 
  1) ระบบ MRP  สามารถค านวณความต้องการวัสดุได้อย่างแม่นย ากว่าเทคนิคการ
จัดการวัสดุคงเหลืออ่ืน 
  2) ระบบ MRP ช่วยผู้จัดการในการวางแผนก าลังการผลิตและพยากรณ์ความต้องการ
ด้านการเงิน โดยการน าข้อมูลของตารางผลิตและการซื้อวัตถุดิบมาวิเคราะห์และแปลงเป็นข้อมูลความ
ต้องการก าลังการผลิตและจ านวนเงินที่ต้องการใช้ ซึ่งยังสามารถแสดงช่วงเวลาที่ต้องการอย่างเหมาะสม  
นอกจากนี้ผู้วางแผนการผลิตสามารถใช้ข้อมูลตารางรายการวัสดุในพยากรณ์วัสดุขาดมือ จากปัญหา
การขาดแคลนก าลังการผลิตหรือความล่าช้าในการจัดส่งของผู้ขายวัตถุดิบด้วย 
  3) ระบบ MRP  จะปรับข้อมูลอุปสงค์อิสระและตารางการเพ่ิมเติมวัสดุคงเหลือ     
ของส่วนประกอบ เมื่อตารางการผลิตของรายการส่วนประกอบหลักเปลี่ยนแปลง  โดยที่ระบบ MRP จะ
เตือนผู้วางแผนเมื่อมีความต้องการส่วนประกอบอ่ืนในการปฏิบัติงาน 

 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความต้องการวัสดุ 
 หลังจากที่ผู้จัดการสามารถพยากรณ์ความต้องการผลิตภัณฑ์  สามารถค านวณหาปริมาณของ
ส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ต้องการใช้ได้ ตัวอย่างเช่น  ลูกค้าสั่งเก้าอ้ี 100 ตัว จ าเป็นต้องจัดหาขาเก้าอ้ี
ทั้ งหมด 400 ชิ้น เป็นต้น กล่าวได้ว่าขาเก้าอ้ี  คือ สินค้าคงเหลือที่ขึ้นอยู่กับอุปสงค์ของเก้าอ้ี            
การวางแผนความต้องการวัสดุ มีปัจจัยส าคัญ ดังต่อไปนี้   

  1) ตารางการผลิตหลัก (master production schedule : MPS)  เป็นตารางเวลา
ซ่ึงก าหนดเฉพาะว่าอะไรควรจะท า และควรท าเมื่อใด หรือหมายถึง รายการแสดงปริมาณและเวลาของ
ความต้องการสินค้าส าเร็จรูป ตารางการผลิตหลักจึงเป็นแผนก าหนดระยะเวลาซึ่งเป็นคุณสมบัติเฉพาะ
ของสินค้าและประมาณการผลิตแต่ละประเภท โดยจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับปริมาณและรูปแบบของ
สินค้าว่าจะผลิตด้วยวิธีการแบบใด เมื่อไรและที่ไหน จ านวนที่จะท าการผลิตวันต่อไป สัปดาห์ต่อไป หรือ
เดือนต่อไป ตลอดจนปริมาณแรงงานและสินค้าคงเหลือที่จะต้องใช้ตารางการผลิตจะต้องสอดคล้องกับ
แผนการผลิต โดยแผนการผลิตจะเป็นตัวก าหนดปริมาณปัจจัยน าออก (outputs) อย่างคร่าว ๆ เช่น 
สายผลิตภัณฑ์ ชั่วโมงการท างานมาตรฐาน จ านวนเงิน เป็นต้น และปริมาณปัจจัยน าเข้า เช่น แผนการ
เงิน ความต้องการของลูกค้า ความสามารถทางวิศวกรรม จ านวนแรงงานที่มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงของ
ระดับสินค้าคงเหลือ และการด าเนินงานของผู้จ าหน่ายปัจจัยการผลิต เป็นต้น   
  ข้อดีของการวางแผนความต้องการวัสดุ (MRP) คือ สามารถก าหนดความยืดหยุ่นของ
ตารางงานให้อยู่ภายในขอบเขตความสามารถในการผลิต (capacity constraints)  ได้ โดยแผนการ
ผลิตจะเป็นตัวก าหนดขีดจ ากัดบนและขีดจ ากัดล่างของตารางการผลิตหลัก ดังนั้นผลลัพธ์ของการวาง
แผนการผลิตก็คือ ตารางการผลิตหลัก (MPS) นั่นเอง ผู้จัดการจะต้องปฏิบัติตามตารางการปฏิบัติงาน
ดังกล่าวอย่างเคร่งครัดในแต่ละช่วงเวลานั้น ๆ โดยจะยึดเป็นนโยบายที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ จึง
เรียกว่า ตารางแช่แข็ง (Frozen schedule) หรือตารางคงที่ (Fixed schedule) การเปลี่ยนแปลงอาจ
เกิดขึ้นได้เฉพาะในขอบเขตที่ยอมรับได้ซึ่งจะกลายเป็นตารางหมุนเวียนแบบต่อเนื่อง [ระยะสั้นและ
ระยะยาวรวมอยู่ด้วยกัน (Rolling production schedule)  ตารางการผลิตหลักอาจอยู่ในลักษณะของ 
(1) การผลิตตามค าสั่งซื้อของลูกค้า (make-to-order) (2) การประกอบชิ้นส่วนเพ่ือเก็บส่วนเพ่ือเก็บไว้
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ในคลังสินค้า (assemble-to-stock) (3) การผลิตสินค้าส าเร็จรูปเพ่ือเก็บไว้ในคลังสินค้า (make-to-
stock) ดังภาพ 8.1 

 

 
 ภาพที่ 8.1 การผลิตหลักในกลยุทธ์ด้านการบวนการ 3 แบบ 

 
  2) ข้อก าหนดคุณสมบัติเฉพาะหรือใบแสดงรายการวัสดุ (specification or bills 
of material : BOM)  หมายถึง  รายการทั้งหมดของสายการประกอบชิ้นส่วนย่อย รวมถึงรายละเอียด
และปริมาณความต้องการส่วนประกอบแต่ละอย่างเพ่ือผลิตสินค้า 1 หน่วย หรือแสดงรายการทั้งหมด
ของสายการประกอบชิ้นส่วนย่อย สินค้าระหว่างผลิต ชิ้นส่วน และวัตถุดิบ  ซึ่งน าเข้าไปสู่การประกอบ
ชิ้นส่วนของแหล่งก าเนิด (parent assembly) ที่แสดงให้เห็นถึงปริมาณความต้องการแต่ละอย่างที่จะ
ท าการผลิตตามสายการประกอบชิ้นส่วน การวาดภาพเฉพาะ ( Individual drawing) ไม่เพียงแต่ช่วย
เราให้เห็นภาพมิติต่าง ๆ ทางกายภาพเท่านั้นแต่ยังช่วยให้เห็นถึงการแปรรูปที่พิเศษเฉพาะ และวัตถุดับ
ที่จะน ามาใช้ผลิต แต่บางครั้งอาจพบจุดบกพร่องเนื่องจากขนาดมิติของรูป (drawings) ใบแสดงรายการ
วัสดุ (BOM) หรือปริมาณความต้องการหรืออ่ืน ๆ อีกมากมาย เมื่อเราสามารถระบุข้อบกพร่องได้แล้วก็
ท าการแจ้งการเปลี่ยนแปลงทางวิศวกรรม (Engineering – Change Notices : ECNs) ซึ่งหมายถึง   
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขการวาดรูปทางวิศวกรรมและใบแสดงรายการวัสดุ (BMO) 
 

 โดยใบแสดงรายการวัสดุ  ประกอบด้วย 
  2.1)  ใบแสดงรายการชิ้นส่วนอะไหล่ (modular bills) หมายถึง ใบแสดง

รายการวัสดุที่น าไปใช้ในสายการประกอบย่อยที่ส าคัญ ได้แก่ ชิ้นส่วนอะไหล่ หรื อส่วนประกอบกับ
ขนาดอ่ืนได้ เช่น บริษัทอาจต้องผลิตสินค้าส าเร็จรูปที่แตกต่างถึง 138,000 หน่วย แต่อาจใช้ชิ้นส่วน
ประกอบแค่ 40 ชนิด มาประกอบเข้าเป็นผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายหรือสินค้าส าเร็จรูป ฉะนั้นบริษัทจะต้อง
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เตรียมวางแผนการผลิตรวมและตารางการผลิตหลัก (MPS) ส าหรับส่วนประกอบ 40 ชนิด ไม่ใช่
ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป 138,000 หน่วย 

  2.2)  ใบแสดงการวางแผน (planning bills : PB)  และใบแสดงรายการวัสดุ
แบบชั่วคราว (phantom bills of material) เป็นใบรายการที่ใช้ในการก าหนดผลิตภัณฑ์หลักท่ีจะผลิต
โดยจะใช้เมื่อ  

1) ต้องการจัดกลุ่มประเภทวัสดุที่มีมากมายให้เป็นส่วน ๆ ตามสายการ
ประกอบย่อยเพ่ือลดเวลาการท างานของตารางงาน        
   2) ต้องการออกใบรายการให้กับแผนการผลิต    
  ใบแสดงการวางแผนอาจหมายถึง การจัดกลุ่มวัสดุแบบชั่วคราวเพ่ือก าหนดผลิตภัณฑ์
หลักให้กับใบแสดงรายการวัสดุ ใบแสดงรายการวัสดุแบบชั่วคราว หมายถึง ใบแสดงรายการวัสดุ
ส าหรับส่วนประกอบต่าง ๆ โดยปกติใช้กับสายการประกอบย่อยเป็นการชั่วคราวโดยส่วนประกอบ
เหล่านี้จะถูกส่งให้เข้าสู่สายการประกอบอ่ืน ๆ โดยตรงไม่ต้องรอหรือพักเป็นสินค้าคงเหลือเลย  ใบ
แสดงรายการวัสดุที่ใช้เป็นรหัสจะหมายถึง รายการวัตถุดิบที่ต้องการได้รับการดูแลเป็นพิเศษโดยไม่มี
เวลารอคอย ถือว่าเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญของผลิตภัณฑ์หลักท่ีจะผลิต 

3) การลงบันทึกรายการและปริมาณสินค้าคงเหลือที่ถูกต้อง (accurate inventory 
records)  เพ่ือรายงานถึงชนิดของสินค้าที่จัดเก็บอยู่ในคลังสินค้า ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการบริหารสินค้า
คงเหลือ และมีความจ าเป็นต่อการใช้ระบบการวางแผนความต้องการวัสดุ หากการเก็บบันทึกสินค้า
คงเหลือมีความถูกต้องต่ ากว่าร้อยละ 99 การใช้ระบบ MRP จะประสบความส าเร็จยากมาก 

4) รายการค าสั่งซื้อที่ชัดเจน (purchase orders outstanding)  ค าสั่งซื้อต้องมี
ความชัดเจนซึ่งเป็นความรับผิดชอบของแผนกควบคุมสินค้าคงเหลือและฝ่ายจัดซื้อ ทันทีที่ได้รับค าสั่ง
ซื้อควรลงบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับวันเวลาและปริมาณในการส่งมอบ และแจ้งให้ฝ่ายการผลิตได้รับ
ทราบข้อมูลอย่างถูกต้องชัดเจน  เพ่ือให้ผู้จัดการท าการเตรียมการวางแผนการผลิตได้อย่างถูกต้อง และ
สามารถด าเนินการวางแผนความต้องการวัสดุได้อย่างมีประสิทธิผล 

5 ) ระยะเวลารอคอยของส่ วนป ระกอบแต่ ละชิ้ น  (Lead time for each 
component)  เมื่อก าหนดได้ว่าลูกค้ามีความต้องการสินค้าเมื่อใด ผู้จัดการต้องสามารถระบุได้ว่า 
เมื่อใดจึงจะมีวัสดุ และระยะเวลาที่ต้องรอคอยชิ้นส่วนประกอบหรือวัสดุนานเท่าใด ซึ่งเรียกว่า 
ระยะเวลารอคอย โดยจะประกอบด้วยขั้นตอนของการเคลื่อนย้าย การปรับเครื่องจักร และการ
ประกอบ หรือเวลาในการเดินเครื่องจักร เป็นต้น 

2. องค์ประกอบการวางแผนความต้องการวัสดุ  

เพ่ือให้ เข้าใจกลไกการท างานของระบบ MRP ได้ดียิ่ งขึ้น จะแสดงรายละเอียดแต่ละ
องค์ประกอบของระบบ MRP ดังนี้ 

1) ส่วนน าเข้าข้อมูล (Input)  ส่วนน าเข้าข้อมูลสู่ระบบ MRP ประกอบด้วยรายการชุดข้อมูลที่
ส าคัญ 3 ชุด คือ ชุดข้อมูลตารางการผลิตหลัก (Master production scheduling) แฟ้มข้อมูลบัญชี
รายการวัสดุ (Bill of Material File) และ แฟ้มข้อมูลสถานะพัสดุคงคลัง (Inventory status file) โดย
ตารางการผลิตหลักจะท าหน้าที่เสมือนเป็นตัวขับเคลื่อนระบบ MRP ทั้งหมด โดยจะก าหนดเป้าหมาย
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ให้ ระบบMRP ทราบว่า อะไรคือสิ่งที่บริษัทต้องการจะผลิต เพ่ือที่ระบบ MRP จะได้ท าการวางแผนการ
จัดหาวัสดุมาให้ได้ตามที่ต้องการ ส่วนแฟ้มข้อมูลบัญชีรายการวัสดุ และแฟ้มข้อมูลสถานะพัสดุคงคลัง 
จะสนับสนุนสารสนเทศที่จ าเป็นต่อการค านวณความต้องการวัสดุส าหรับผลิตภัณฑ์ที่ระบุในตารางการ
ผลิตหลัก 
  ตารางการผลิตหลัก เป็นตารางที่แสดงก าหนดการของรายการวัสดุที่ เป็นความ
ต้องการอิสระ (Independent demand) ซึ่งได้แก่ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายของบริษัท ที่จ าหน่ายให้แก่
ลูกค้า ซึ่งอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปหรือ ชิ้นส่วนที่บริษัทผลิตขายออกไปในลักษณะของชิ้นส่วน
บริการ โดยตารางการผลิตหลักจะบรรจุก าหนดการผลิตที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว และ จะแสดงให้
ทราบว่า ต้องการจะผลิตอะไร จ านวนเท่าไร และเมื่อไร ส าหรับตารางการผลิตหลัก อาจก าหนดขึ้นจาก
แหล่งข้อมูลแหล่งใดแหล่งหนึ่งหรือหลายแหล่ง เช่น จากใบสั่งของลูกค้า ซึ่งสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ชนิดใดชนิด
หนึ่งโดยเฉพาะ และมักจะก าหนดเวลาส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่แน่นอน เป็นต้น หรือจากการพยากรณ์ความ
ต้องการซึ่งค านวณตามหลักการทางสถิติ จากข้อมูลยอดขายในอดีตและจากการวิจัยตลาด หรือจาก
แผนการผลิตรวม (Aggregate production planning) ซึ่งจะก าหนดเป้าหมายโดยรวมในแต่ละ
ช่วงเวลาไว้เป็นขอบเขตในการก าหนดตารางการผลิตหลัก ซึ่งสร้างขึ้นจากแผนการผลิตรวมของกลุ่ ม
ผลิตผลิตภัณฑ์ที่นอนรายเดือน โดยในแผนการผลิตรวมจะไม่ได้แสดงรายละเอียดว่าเป็นที่นอนชนิดใด
ชนิดหนึ่งโดยเฉพาะแต่จะแสดงเป็นแผนในภาพรวมของกลุ่มผลิตภัณฑ์ แต่เมื่อน ามาจัดท าเป็นตาราง
การผลิตหลัก จะแสดงเป็นก าหนดการผลิตของผลิตภัณฑ์ที่นอนแต่ละชนิดอย่างชัดเจน พร้อมทั้ ง
ปริมาณที่จะท าการผลิตอย่างแน่นอน โดยจะแสดงก าหนดการเป็นช่วงเวลาที่ละเอียดกว่า  แต่จะเป็น
เท่าไรนั้นขึ้นอยู่กับความเหมาะสม ในการพัฒนาตารางการผลิตหลัก นับได้ว่าเป็นกุญแจส าคัญใน
กระบวนการวางแผนความต้องการวัสดุและการวางแผนการผลิต ซึ่งผู้พัฒนาตารางการผลิตหลักจะต้อง
มีความมั่นใจว่าตารางการผลิตหลักที่ก าหนดขึ้น สามารถท าให้ส าเร็จได้ โดยมีความพร้อมทั้งด้านวัสดุ
และก าลังการผลิต และสามารถใช้ทรัพยากรเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

แฟ้มบัญชีรายการวัสดุ หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าแฟ้มโครงสร้างผลิตภัณฑ์ (Product 
structure files) จะบรรจุสารสนเทศที่เป็นรายละเอียดของผลิตภัณฑ์แต่ละรายการอย่างสมบูรณ์ โดย
แฟ้มบัญชีรายการวัสดุจะบรรจุโครงสร้างของผลิตภัณฑ์ทุก ๆ รายการของบริษัท รายละเอียดภายใน
โครงสร้างผลิตภัณฑ์จะแสดงให้ทราบถึงรายการวัสดุทุก ๆ รายการ พร้อมทั้งปริมาณความต้องการวัสดุ
แต่ละรายการที่จ าเป็นต่อการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปแต่ละรายการหนึ่งหน่วย นอกจากนั้น 
รายการวัสดุ ถูกบรรจุอยู่ในแฟ้มบัญชีรายการวัสดุ  ที่สะท้อนให้เห็นถึงโครงสร้างของการผลิตเป็น
ผลิตภัณฑ์ โดยแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของวัสดุแต่ละรายการตามล าดับขั้น  ในการผลิตเป็น
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส า เร็ จ รู ป  นั บ ตั้ งแ ต่ วั ต ถุ ดิ บ  (Raw materials) ชิ้ น ส่ วน  (Parts) ป ระก อบ ย่ อ ย 
(Subassemblies) และชิ้นส่วนประกอบ (Assemblies) ผลิตภัณฑ์แต่ละรายการจะต้องมีหนึ่ ง
โครงสร้างผลิตภัณฑ์ หรือ หนึ่งบัญชีรายการวัสดุ  ในการวางแผนวางแผนความต้องการวัสดุ บัญชี
รายการวัสดุหรือโครงสร้างผลิตภัณฑ์ จะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่ส าคัญอย่างยิ่งต่อความส าเร็จของ
ระบบ MRP ดังนั้นแฟ้มบัญชีรายการวัสดุ จึงต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้มีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน
และทันเวลากับที่ต้องการใช้อยู่เสมอในทุกครั้งที่มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แบบผลิตภัณฑ์ หรือ 
ออกแบบ ผลิตภัณฑ์ใหม่ ต้องประสานให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทราบอย่างรวดเร็ว ความผิดพลาดของแฟ้ม
บัญชีรายการวัสดุ เป็นอุปสรรคกีดขวางที่ส าคัญต่อความส าเร็จของการน าระบบ  MRP ไปหากบริษัท
ต้องผลิตผลิตภัณฑ์นับร้อยรายการ และแต่ละรายการมีโครงสร้างผลิตภัณฑ์ที่ประกอบขึ้นด้วยวัสดุอี ก
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จ านวนนับร้อยร้อย ความซับซ้อนย่อมมากมายขึ้นเป็นทวีคูณ ถ้าหากเกิดความผิดพลาดขึ้นในโครงสร้าง
ผลิตภัณฑ์ จะส่งผลกระทบเสียหายมากมายยิ่งขึ้นกับบริษัทด้วย ถึงแม้ความซับซ้อน ดังกล่าวจะได้รับ
ความสะดวก และท างานได้ง่ายขึ้นมากจากความสามารถของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ แต่หากข้อมูลไม่มี
ความถูกต้อง สิ่งที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ก็อาจจะส่งผลกระทบเสียหายที่รุนแรงได้ 

แฟ้ มข้ อ มู ลสถานะพั สดุ ค งคลั ง  (Inventory status files) เป็ น แ ฟ้ มข้ อมู ล
คอมพิวเตอร์ที่บันทึกรายการวัสดุแต่ละรายการที่คงคลังไว้อย่างสมบูรณ์ ความถูกต้องและทันสมัยของ
ข้อมูลในแฟ้มข้อมูลสถานะของคงคลัง มีส่วนส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อความมีประสิทธิผลของการ
ด าเนินงานระบบ MRP และปัจจัยส าคัญที่ท าให้แฟ้มข้อมูลสถานะพัสดุคงคลัง มีความถูกต้องและเป็น
ปัจจุบันแบบเวลาจริง (Real-time) อยู่ตลอดเวลา ก็คือการมีระบบการบันทึกการเคลื่อนไหวของ
ของคงคลังที่มีประสิทธิภาพ ทั้งด้านความถูกต้อง รวดเร็ว และ ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นการบันทึกการ
เคลื่อนไหวหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก การรับเข้าหรือการจ่ายออกพัสดุคงคลัง การค้างรับ หรือ 
ค้างจ่าย แผนการสั่ง (Planed order releases) และแผนการออกใบสั่ง (Planed orders) การยกเลิก
ใบสั่ง (Canceled orders) ความสูญเสียที่เกิดจากของเสีย เกิดความผิดพลาดของรายการชิ้นส่วน เป็น
ต้น ระบบการบันทึกการเคลื่อนไหว จะเปรียบเสมือนเป็นยานพาหนะที่น าพาไปสู่การปรับปรุงข้อมูล
สถานะพัสดุคงคลังของวัสดุแต่ละรายการให้ถูกต้อง และทันสมัยแบบเวลาจริงอยู่เสมอ   วัสดุแต่ละ
รายการ ไม่ว่าจะถูกน าไปใช้กี่ระดับในหนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือในหลายผลิตภัณฑ์ จะมีเพียง 1รายการบันทึก
ข้อมูล (Record) และ 1 รายการวัสดุ เท่านั้น การบันทึกข้อมูลพัสดุคงคลังจะครอบคลุมถึง พัสดุคงคลัง
ในมือ วัสดุระหว่างการสั่ง พัสดุคงคลังพร้อมใช้ และ ใบสั่งลูกค้า ข้อมูลเหล่านี้จะได้รับการดูแลให้เป็น
ปัจจุบันโดยระบบการบันทึกการเคลื่อนไหว ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น ข้อมูลสถานะ
พัสดุคงคลังที่จ าเป็นต่อการประมวลผลในระบบ MRP สามารถแยกได้เป็น 2 กลุ่ม หลัก คือ กลุ่มที่มีการ
เคลื่อนไหวตลอดเวลา และกลุ่มที่ค่อนข้างคงที่ ไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหวหรือ เปลี่ยนแปลง ส าหรับกลุ่ม
แรกได้อธิบายไปแล้วข้างต้น ส่วนอีกกลุ่มหนึ่ง ส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านการ
วางแผนที่ใช้ในระบบ MRP ปัจจัยเหล่านี้ได้แก่ สารสนเทศ ขนาดรุ่นการสั่ง ช่วงเวลาน า ระดับสต๊อก
เผื่อความปลอดภัย อัตราของเสียและอัตราผลได้  

ชิ้นส่วนประกอบย่อย หรือ ชิ้นส่วนประกอบบางรายการที่ได้รับการจัดการเสมือนเป็น
ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพ่ือเป็นชิ้นส่วนทดแทน (Replacement 
parts) หรือชิ้นส่วนบริการลูกค้า (Service parts) วัสดุเหล่านี้อาจจะไม่ได้ถูกบรรจุเป็นส่วนหนึ่งของ
ตารางการผลิตหลัก (MPS) ทั้งนี้เพราะว่า วัสดุเหล่านี้ได้ถูกสั่งซื้อโดยตรงจากผู้ส่งมอบ และจัดส่ง
โดยตรงเข้าสู่คลังเพ่ือรองรับความต้องการของลูกค้า หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือวัสดุเหล่านี้ไม่ได้ถูกน าไป
ท าการผลิต วัสดุเหล่านี้จึงไม่ได้ถูกน าไปรวมเข้าใน MPS ใบสั่งหรือค่าพยากรณ์การสั่งวัสดุ จึงถูกป้อน
โดยตรงเข้าสู่แฟ้มข้อมูลสถานะพัสดุคงคลังกลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบ MRP โดยตรง อย่างไรก็ตาม
ส าหรับ ชิ้นส่วนประกอบย่อยหรือชิ้นส่วนประกอบ ที่เป็นชิ้นส่วนทดแทน หรือชิ้นส่วนบริการที่บริษัทท า
การผลิตขึ้นเอง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า วัสดุเหล่านี้จะถูกจัดการเสมือนเป็นผลิตภัณฑ์ขั้น
สุดท้าย และน าไปบรรจุเป็นส่วนหนึ่งของตารางการผลิตหลักก่อนป้อนต่อเข้าสู่ระบบ MRP ดังนั้น ใบสั่ง
หรือค่าพยากรณ์การสั่งของวัสดุเหล่านี้จะถูกป้อนเข้าสู่ ตารางการผลิตหลัก (MPS) เพ่ือประมวลผลตาม
ระบบ MRP ต่อไป จะสังเกตเห็นว่า รายการวัสดุที่เป็น ชิ้นส่วนทดแทน หรือ ชิ้นส่วนบริการนี้ จะมี     
2 สถานะ คือ ในสถานะหนึ่งเป็นวัสดุส่วนประกอบ (Component) ของผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป และอีก
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สถานะหนึ่งถูกจัดให้เป็นผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป ส่วนวิธีการจัดการกับวัสดุดังกล่าวภายใต้ระบบ MRP ก็
ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของวัสดุ  

ชุดข้อมูลน าเข้าสู่ระบบ MRP ทั้ง 3 ชุดที่ความถูกต้องเป็นปัจจุบัน และ ความเชื่อถือ
ได้ของสารสนเทศในแฟ้มข้อมูลทั้งสาม จะเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อความส าเร็จของการด าเนินการตาม 
ระบบ MRP1 เพ่ือท าให้ระบบ MRP สามารถเป็นเครื่องมือที่ให้สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจด้านการ
บริหารการผลิตและพัสดุคงคลังแก่ผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจะต้องสร้างความตระหนักใน
การปรับปรุงข้อมูลให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ในส่วนของแฟ้มข้อมูลโครงสร้างผลิตภัณฑ์ 
จะต้องได้รับการดูแล ปรับปรุงให้ถูกต้องตรงกันกับที่ทางฝ่ายวิศวกรรมกระบวนการได้ ออกแบบหรือ
ปรับปรุงแบบใหม่ และจะต้องทันกับเวลาที่ต้องการใช้ ส าหรับสารสนเทศในส่วนของตารางการผลิต
หลักก็เช่นกัน มีความผันแปรเกิดขึ้นตลอดเวลา ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินการผลิตที่มี
ประสิทธิภาพ ฝ่ายบริหารของบริษัทจะต้องพยายามหาทางลดความผันแปรของตัวเลขที่ระบุในตาราง
การผลิตหลักลง ซึ่งส่งผลให้สถานการณ์ของการผลิตสามารถด าเนินไปได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับ
ความต้องการจริงมากที่สุด 
 

2) ส่วนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ MRP (MRP computer program) ใช้ข้อมูลน าเข้ามา
ประมวลผล เพ่ือค านวณหาความต้องการสุทธิในแต่ละช่วงเวลาของวัสดุรายการต่าง  ๆ ที่ต้องไป
ด าเนินการจัดหามาไม่ว่าจะเป็นวัสดุสั่งซื้อหรือสั่งผลิต พร้อมทั้งก าหนดเวลาที่ควรการออกใบสั่งและรับ
ของของวัสดุแต่ละรายการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบ MRP จะปฏิบัติการวางแผนความต้องการวัสดุ
โดยอาศัยแฟ้มข้อมูลสถานะพัสดุคงคลัง ตารางการผลิตหลัก และแฟ้มข้อมูลบัญชีรายการวัสดุ โดยจะมี
วิธีการในการด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1. ขั้นแรก เริ่มจาก ตารางการผลิตหลัก โดยจะพิจารณาถึงจ านวนรายการวัสดุขั้น
สุดท้าย (End items) ที่ต้องการในแต่ละช่วงเวลา 

2. พิจารณารายการชิ้นส่วนบริการ หรือ ชิ้นส่วนทดแทน ที่ไม่ได้ถูกรวมอยู่ในตาราง
การผลิตหลัก แต่สรุปได้ว่า ลูกค้ามีความต้องการ วัสดุดังกล่าวจะต้องน ามารวมเป็นรายการวัสดุขั้น
สุดท้าย 

3. วัสดุในตารางการผลิตหลัก และ ชิ้นส่วนบริการ จะถูกน ามากระจายไปสู่ความ
ต้องการขั้นต้น (Gross requirements) ส าหรับวัสดุทุก ๆ รายการตามช่วงเวลาต่าง ๆ ในอนาคตโดย
การค านวณหาจ านวนความต้องการวัสดุรายการต่าง ๆ ผ่านแฟ้มข้อมูลบัญชีรายการวัสดุ 

4. ความต้องการวัสดุขั้นต้น จะถูกน าไปปรับให้ เป็นความต้องการสุทธิ (net 
requirement) ส าหรับการสั่ง โดยการพิจารณาถึงปริมาณพัสดุคงคลังในมือ (Inventory on hand) 
และ ที่อยู่ระหว่างสั่ง (On order) ในแต่ละช่วงเวลา โดยการเรียกใช้ข้อมูลผ่านแฟ้มข้อมูลสถานะพัสดุ
คงคลัง ส าหรับ ความต้องการสุทธิของแต่ละวัสดุตามช่วงเวลาต่าง ๆ สามารถจะค านวณได้ดังนี้ 

ความต้องการสุทธิ = ความต้องการขั้นต้น- [พัสดุคงคลังในมือ + วัสดุระหว่างสั่ง– มูลภัณฑ์นิรภัย – พัสดคุงคลังที่จัดสรร ] (1) 
หรือ 
ความต้องการสุทธิ = ความต้องการขั้นต้น - พัสดุคงคลังพร้อมใช้                (2) 
เมื่อ 

พัสดุคงคลังพร้อมใช้ = พัสดุคงคลังในมือ + วัสดุระหว่างสั่ง – มูลภัณฑ์นิรภัย– พัสดุคงคลังจัดสรร (3) 
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ค่าความต้องการสุทธิที่ค านวณได้มีค่ามากกว่า ศูนย์ จะต้องมีการออกใบสั่งส าหรับวัสดุรายการ
ถ้าผลการค านวณ มีค่ามากกว่าศูนย์ แสดงถึงมีจ านวนวัสดุเพียงพอกับช่วงเวลาที่มีความต้องการ และ
ของคงเหลือในช่วงเวลานั้น จะถูกยกไปเป็นของคงคลังในมือส าหรับช่วงเวลาถัดไป 

 5. เมื่อมีความจ าเป็นจะต้องท าการสั่ง ใบสั่งจะถูกท าการสั่งล่วงหน้าตามช่วงเวลาน าที่
ก าหนดไว้ ซึ่งอาจจะเป็นช่วงเวลาน าของการผลิตหรือช่วงเวลาน าของผู้ส่งมอบ 

กระบวนการดังกล่าวนี้จะส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงในข้อมูลของพัสดุคงคลัง เช่น ข้อมูลการ
ออกใบสั่ง การเปลี่ยนแปลงใบสั่ง เป็นต้น ซึ่งจะถูกใช้ในการปรับข้อมูลในแฟ้มข้อมูลสถานะพัสดุคงคลัง
ให้เป็นปัจจุบัน ออกรายงานขั้นต้น และ การออกรายงานขั้นที่สอง 

 3) ส่วนผลได้ (Output) จากระบบ MRP ประกอบด้วยรายงานแผนการปฏิบัติการด้านความ
ต้องการวัสดุ ที่ฝ่ายผลิตและฝ่ายจัดซื้อจะต้องน าไปด าเนินการจัดหา เช่น ก าหนดการที่ควรออกใบสั่งซื้อ
หรือสั่งผลิต ส าหรับ ชิ้นส่วนประกอบย่อย ชิ้นส่วน และ วัตถุดิบ เป็นต้น  ผลได้จากระบบ MRP จะ
ออกมาในรูปของรายงานต่าง ๆ ที่เป็นตารางก าหนดการในการจัดหาวัสดุแต่ละรายการในอนาคตเพ่ือ
ตอบสนองต่อความต้องการของMPSในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งมักจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลา 
ตารางดังกล่าวนี้จะเป็นสารสนเทศที่ช่วยผู้บริหารในการตัดสินใจในการด าเนินการด้านการจัดการพัสดุ
คงคลังของบริษัท โดยรายงานดังกล่าวจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ รายงานขั้นต้น และ รายงานขั้นที่ 2 
มีรายละเอียดดังนี้ 

รายงานขั้นต้น เป็นรายงานหลักและเป็นรายงานตามปกติที่ใช้ในการควบคุมการผลิต
และวัสดุคงคลัง รายงานเหล่านี้ประกอบด้วย 

1. แผนการสั่งซื้อหรือสั่งผลิต 
2. Planed Order เป็นแผนที่ก าหนดปริมาณและเวลาในการสั่งซื้อ หรือสั่งผลิตวัสดุ

แต่ละรายการ แผนดังกล่าวนี้จะถูกใช้โดยฝ่ายจัดซื้อ เพ่ือออกใบสั่งซื้อไปยังผู้ส่งมอบ และฝ่ายผลิต    
เพ่ือสั่งผลิตชิ้นส่วน ชิ้นส่วนประกอบย่อยและชิ้นส่วนประกอบ จากฝ่ายผลิตที่อยู่ต้นน้ า  (Upstream 
production department) แผนการสั่งซื้อหรือสั่งผลิตจะท าหน้าที่เป็นตัวชี้น า ส าหรับการผลิตใน
อนาคตทั้งจากฝ่ายผู้ส่งมอบและจากฝ่ายผลิตภายในบริษัท 

3. ใบสั่งซื้อหรือสั่งผลิต ซึ่งเป็นเสมือนค าสั่งให้มีการออกใบสั่งซื้อหรือสั่งผลิตวัสดุ 
ตามแผนการสั่งที่วางไว้ 

4. การเปลี่ยนแปลงแผนการสั่งหมายถึง การเปลี่ยนแปลงรายการในแผนที่ได้ก าหนด
ไว้รวมทั้ง การปรับเปลี่ยนรายการจากใบสั่งซื้อหรือสั่งผลิตที่ได้ออกไปก่อนหน้า เช่น การเปลี่ยนแปลง 
ปริมาณการสั่ง การเปลี่ยนแปลงวันก าหนดส่งมอบงาน การชะลอใบสั่งงานไว้ก่อน หรือ การยกเลิกใบสั่ง
งาน ทั้งนี้อาจจะมีสาเหตุมาจาก มีการจัดตารางการผลิตใหม่ (Rescheduling) มีการยกเลิกหรือชะลอ
งาน ในตารางการผลิตหลัก 

5. ข้อมูลสถานะพัสดุคงคลัง 
 
 รายงานขั้นที่ 2 เป็นรายงานที่ท าขึ้นเป็นพิเศษ มิใช่เป็นรายงานประจ า ส่วนใหญ่จะ

ท าขึ้นเมื่อต้องการแก้ไขปัญหา หรือเป็นความต้องการของผู้บริหาร เพ่ือใช้ในการตัดสินใจในการ
แก้ปัญหาหรือปรับปรุงงาน รายงานในกลุ่มประกอบด้วย 

1. รายงานผลการด าเนินงาน เพ่ือการควบคุม โดยมีจุดประสงค์เพ่ือชี้ให้ผู้บริหาร 
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มองเห็นว่าระบบสามารถด าเนินงานได้ดีเพียงไร รายงานดังกล่าว ได้แก่ อัตราหมุนเวียนสินค้าคงคลัง
(Inventory turnover) ร้อยละการส่งมอบได้ตามข้อตกลง ความคาดเคลื่อนระหว่างช่วงเวลาน าตาม
แผนและช่วงเวลาน าที่ท าได้จริง ร้อยละการด าเนินการผลิตที่เป็นไปตามแผน และไม่เป็นไปตามแผน 
อัตราการขาดสต๊อก อัตราการเติมเติมตามใบสั่ง รวมทั้งต้นทุนตามแผนและต้นทุนที่ใช้จริง รายงานการ
เคลื่อนไหวของพัสดุคงคลัง เป็นต้น 

2. รายงานเพื่อการวางแผน เป็นรายงานที่ถูกน ามาใช้ส าหรับกิจกรรมการวางแผนวัสดุ 
คงคลังในอนาคต รายงานเหล่านี้จะถูกใช้เป็นสารสนเทศเพ่ือการวางแผน เช่น รายงานการพยากรณ์
ความต้องการในอนาคต รายงานสัญญาการสั่งซื้อ รายงานการสอบกลับแหล่งความต้องการ และข้อมูล
ต่าง ๆ ที่เป็นการวางแผนความต้องการวัสดุระยะยาว เป็นต้น 

3. รายงานปัญหาพิเศษ ซึ่งเป็นรายงานถึงปัญหาส าคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินการของระบบ เช่นการล่าช้ามากกว่าปกติในการส่งมอบชิ้นส่วน การเสียหายของชิ้นส่วนใน
ระหว่างการผลิตมากกว่าปกติ การเสียหายของเครื่องจักรหลักของโรงงาน ความล้าสมัยของข่าวสาร
ข้อมูลการผลิตและพัสดุคงคลัง รายงานเหล่านี้จ าเป็นต้องได้รับการเอาใจใส่จากผู้บริหาร เพ่ือท าให้
ปริมาณของวัสดุในแต่ละช่วงเวลามีความถูกต้อง 

องค์ประกอบที่ส าคัญของ MRP คือ ส่วนน าเข้า ส่วนโปรแกรม MRP และ ส่วนผลได้ ในขั้น
ต่อไปเรียนรู้การท างานของระบบ MRP เพ่ือการวางแผนพัสดุคงคลังภายใต้ระบบ MRP  

3. การค านวณความต้องการวัสดุ  
  

 การวางแผนด้านความต้องการวัสดุเป็นการจัดการวัสดุคงคลังระบบหนึ่ง  ที่ค านวณระยะเวลา 
และขนาดของการส่งวัสดุคงคลังต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการที่เป็นจริงมากที่สุด ซึ่งความ
ต้องการที่เกิดขึ้นนี้จะไม่คงที่และไม่ต่อเนื่อง เกิดขึ้นเป็นช่วง ๆ ไม่สม่ าเสมอ ท าให้มีความซับซ้อนในการ
ค านวณ จึงจ าเป็นต้องอาศัยระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ที่มีประสิทธิภาพมาค านวณปริมาณ 
และ เวลาที่ต้องการวัสดุคงคลังต่าง ๆ เพ่ือให้มีต้นทุนการจัดเก็บต่ าที่สุด เพียงพอต่อความต้องการใช้ 
ลดเวลาการผลิต และการจัดส่ง รวมทั้งการส่งมอบที่ตรงเวลา ระบบที่ว่านี้เรียกว่า ระบบ MRP จะ
เกี่ยวข้องกับการวางแผนวัสดุ และชิ้นส่วนประกอบ  ส่วนการวางแผนความต้องการก าลังการผลิต จะ
เกี่ยวข้องกับการค านวณหาก าลังการผลิตของเครื่องจักร และ แรงงานที่ต้องการ ในการผลิตชิ้นส่วนให้
เสร็จตามจ านวนและก าหนดเวลาที่ได้ก าหนดไว้ในทุกขั้นตอนของการผลิต โดยหลักการของการ
วางแผนความต้องการก าลังการผลิต คล้ายกับการวางแผนก าลังการผลิตขั้นต้น เพียงแต่ในการวางแผน
ความต้องการก าลังการผลิตจะค านวณทุกหน่วยผลิตที่ชิ้นส่วนหรือวัสดุทุกรายการต้องผ่าน ส่วนการ
วางแผนก าลังการผลิตขั้นต้นจะค านวณก าลังการผลิต ที่ต้องการเฉพาะจากหน่วยผลิตที่ส าคัญเท่านั้น  
แผนการออกใบสั่งผลิตจากระบบ MRP จะมีความเชื่อถือได้มากยิ่งขึ้นเมื่อได้ผ่านการกลั่นกรองด้าน
ก าลังการผลิตว่ามีเพียงพอต่อความต้องการวัสดุที่จะต้องท าการผลิต 

การวางแผนความต้องการวัสดุ (Material Requirement Planning หรือ MRP) คือการใช้
ระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือช่วยในการควบคุมวัสดุและการวางแผนการผลิต  ระบบวางแผนความต้องการ
วัสดุจะพิจารณาความต้องการวัสดุจนถึงระดับผลิตภัณฑ์ โดยค านวณความต้องการส่วนประกอบของ
ผลิตภัณฑ์ในแต่ละช่วงเวลา เพ่ือจัดการสั่งผลิตหรือสั่งซื้อส่วนประกอบนั้น ๆ นอกจากนี้ระบบวางแผน
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ความต้องการวัสดุยังท าหน้าที่เป็นกลไกในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตารางการผลิตเมื่อมีการทบทวน
แผนงานMRP ท าเพ่ือ  

 เพ่ือระบุความต้องการวัสดุในแต่ละช่วงเวลา  
 เพ่ือให้มั่นใจว่ามีวัสดุอย่างพอเพียงเมื่อต้องการ  
 เพ่ือรักษาระดับวัสดุคงคลังที่ต่ าที่สุด 

 การจัดการความต้องการวัสดุประเภทส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ (Component) มีความ
แตกต่างจากการจัดการผลิตภัณฑ์ (Finished Goods) กล่าวคือปริมาณความต้องการผลิตภัณฑ์ 
(Finished Goods) เกี่ยวเนื่องกับความต้องการของตลาด ตัวอย่างเช่น ปริมาณความต้องการของโต๊ะ
ขึ้นอยู่กับค าสั่งซื้อของลูกค้า แต่ปริมาณความต้องการวัสดุประเภทส่วนประกอบผลิตภัณฑ์สามารถ
ค านวณได้จากปริมาณความต้องการผลิตภัณฑ์  ตัวอย่างเช่นโต๊ะ 1 ตัว ประกอบด้วยขาโต๊ะ 4 ขา 
เพราะฉะนั้น ถ้ามีความต้องการโต๊ะ 100 ตัว ปริมาณขาโต๊ะที่ต้องการเท่ากับ 4 * 100 = 400 ขา ดัง
ภาพ 
 

 
 

ภาพที่ 8.2 ตัวอย่างความต้องการชนิดอิสระและความต้องการชนิดไม่อิสระ 

 
ความต้องการผลิตภัณฑ์จะเป็นความต้องการชนิดอิสระ (Dependent demand) ความ

ต้องการของผลิตภัณฑ์แต่ละรายการไม่มีความสัมพันธ์กัน  ส่วนความต้องการส่วนประกอบผลิตภัณฑ์
เป็นความต้องการชนิดไม่อิสระ (Independent demand) ซึ่งจะขึ้นกับปริมาณความต้องการของ
ผลิตภัณฑ์ที่ส่วนประกอบนั้น ๆ ประกอบอยู่เนื่องจาก MRP วางแผนความต้องการวัสดุถึงระดับ
ส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ ก่อนท า MRP ต้องทราบถึงส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ เพ่ือให้สามารถ
ค านวณจ านวนความต้องการของทุกส่วนประกอบเมื่อมีความต้องการผลิตภัณฑ์ได้ ตัวอย่างเช่น ถ้ามี
ความต้องการโต๊ะ 100 ตัวในเช้าวันศุกร์ และเวลาที่ต้องการใช้ในการประกอบโต๊ะคือ3 วัน ฉะนั้นเช้าวัน
อังคารจะต้องมีพ้ืนโต๊ะ 100 ชิ้นและขาโต๊ะ 4 * 100 = 400 ขา เพ่ือรอการประกอบ MRP เหมาะกับ
การวางแผนการผลิต และการควบคุมวัสดุส าหรับผลิตภัณฑ์ท่ีมีความซับซ้อน มีส่วนประกอบหลายส่วน 
เนื่องจากระบบสามารถค านวณหาความต้องการของส่วนประกอบผลิตภัณฑ์แต่ละส่วน  ในแต่ละ
ช่วงเวลาได้  ระบบออกแบบเพ่ือรองรับความต้องการวัสดุที่ไม่ต่อเนื่อง (Discrete) ตัวอย่างเช่น มีความ
ต้องการโต๊ะ 100 ตัวในเช้าวันศุกร์ ซึ่งโต๊ะ 100 ตัว มีความต้องการพร้อมกันในเช้าวันศุกร์ โดยความ
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ต้องการไม่ได้มีอย่างต่อเนื่อง ระบบเหมาะส าหรับการควบคุมวัสดุที่ใช้ในการวางแผนวางแผนการผลิต
แบบท าตามสั่ง (job shop) รวมทั้งการประกอบผลิตภัณฑ์ตามสั่ง (Assembly to order)  
 

 การวางแผนความต้องการวัสดุเป็นการวางแผนการผลิตและควบคุมวัสดุ ที่มีคอมพิวเตอร์เข้า
มาช่วยค านวณเพ่ือจัดหาวัสดุต่าง ๆ ให้เพียงพอกับช่วงเวลาที่มีความต้องการที่เกิดขึ้นในทุก ๆ ระดับ
การผลิต หรือการวางแผนความต้องการช่วงเวลา (Time-phase requirement planning) โดย MRP 
จะเกี่ยวข้องกับการจัดตารางการผลิตและควบคุมวัสดุคงคลัง ท าหน้าที่เป็นกลไกในการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงตารางการผลิตเมื่อมีการทบทวนแผนงานเกิดขึ้น และช่วยท าให้วัสดุคงคลังมีระดับต่ าสุด 
และมีวัสดุไว้ใช้อย่างพอเพียงเมื่อต้องการ  ระบบ MRP เป็นวิธีการที่เหมาะสมในการหาจ านวนวัสดุ 
ชิ้นส่วน และส่วนประกอบที่เป็นอุปสงค์ตาม เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ตามจ านวนและเวลาที่ก าหนด ตาม
ตารางการผลิต จึงท าให้ระบบ MRP เป็นที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวางในวงการอุตสาหกรรม 

ตัวอย่างการค านวณ  
การหาโครงสร้างผลิตภัณฑ์จากใบแสดงรายการวัสดุ (BOM) บริษัท ล าโพงไทยจ ากัด ผู้ผลิต

ล าโพงได้ผลิตล าโพงรุ่น “ดังตลอด” ในการผลิตต้องใช้ส่วนประกอบส่วนบนสุดคือ A โดย A จะ
ประกอบไปด้วยชิ้นส่วน B ซึ่งเป็นล าโพงมาตรฐานขนาด 12 นิ้ว จ านวน 2 หน่วย และอุปกรณ์ส าหรับ
การท าให้เกิดเสียง (Speaker) คือ C จ านวน 3 หน่วย แต่ B แต่ละหน่วยต้องใช้ E และD อย่างละ       
2 หน่วย และ C ต้องใช้ E และ F อย่างละ 2 หน่วยโดยที่  F ต้องใช้ G จ านวน 1 หน่วย และใช้ D 
จ านวน 2 หน่วย จงหาความต้องการของส่วนประกอบที่ต้องการใช้ทั้งหมด  หากต้องผลิต A ทั้งสิ้น 50 
หน่วย 

 

หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บเล็ก หมายถึง ปริมาณหน่วยที่ต้องใช้ในการผลิตเพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์
ที่อยู่ส่วนข้างบน เช่น 

 B(2)  หมายถึง การผลิต A จ านวน 1 หน่วย ต้องใช้ชิ้นส่วน B  จ านวน 2 หน่วย 
 F(2)  หมายถึง การผลิต C  จ านวน 1 หน่วย ต้องใช้ชิ้นส่วน F  จ านวน 2 หน่วย 

 

หลังจากได้โครงสร้างของผลิตภัณฑ์แล้ว ก็สามารถก าหนดปริมาณความต้องการของแต่ละ
หน่วย เพื่อให้ได้ตรงตามค าสั่งซื้อล าโพงรุ่น “ดังตลอด” 50 หน่วย หรือ A = 50 มีข้อมูลดังนี้  
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 โครงสร้างล าโพง “ดังตลอด”  จากใบรายการวัสดุ 
 

ชิ้นส่วน B:2     จ านวนของ A    =  (2) (50)  =  100 
ชิ้นส่วน C:3    จ านวนของ A    =  (3) (50)  =  150 
ชิ้นส่วน D:(2 x จ านวนของ B) +  (2 x จ านวนของ F) =  (2) (100) + (2) (300) =  800 
ชิ้นส่วน  E:(2 x จ านวนของ B) +  (2 x จ านวนของ C) =  (2) (100) + (2) (150) =  500  
ชิ้นส่วน  F:2  x จ านวนของ C    =  (2) (150)  =  300 
ชิ้นส่วน  G:1 x  จ านวนของ F    =  (1) (300)  =  300 

 

ฉะนั้น ถ้าต้องการ A = 50 หน่วย   เราต้องใช้ B = 100 หน่วย, C = 150 หน่วย, D = 800 
หน่วย,  F = 300 หน่วย และ G= 300 หน่วย 
 
4. การวางแผนความต้องการวัตถุดิบและความต้องการทรัพยากร  

 การวางแผนความต้องการวัตถุดิบ เป็นเทคนิคที่ใช้ในการจัดการกับความต้องการวัตถุดิบ 
ชิ้นส่วนประกอบ อุปกรณ์บรรจุหีบห่อ และวัสดุอ่ืน ๆ ที่ใช้ในกระบวนการผลิต หัวใจของการวางแผน
วัตถุดิบนี้เพ่ือตอบสนองความต้องการของฝ่ายผลิตในช่วงเวลาที่ต้องการ ในปริมาณที่เพียงพอ และ 
คุณภาพดี  การวางแผนวัตถุดิบอย่างง่าย  ฝ่ายวางแผน ต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับชิ้นส่วนทุกอย่างของสินค้า
ที่จะท าการผลิต ทั้งรายการชิ้นส่วนปริมาณการใช้ต่อสินค้า 1 หน่วย แหล่งที่มาของชิ้นส่วน ว่าซื้อจาก
ภายนอก หรือผลิตจากในโรงงานเอง  อีกทั้งต้องดูถึงปริมาณคงเหลือในคลังว่ามีมากน้อยเพียงไร  จึงจะ
สามารถวางแผนในการสั่งซื้อและจัดหา เพ่ือให้ฝ่ายจัดซื้อท าการสั่งซื้อต่อไป 
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 การวางแผนความต้องการวัสดุ  (MRP) เป็นการวางแผนความต้องการ และควบคุมวัสดุตาม
ช่วงเวลา (Time-Phase requirement) เพ่ือให้ 

1. มีวัสดุที่ใช้ในการผลิตอย่างพอเพียง 
2. มีวัสดุคงคลังในปริมาณต่ าที่สุดตลอดเวลา 
3. การวางแผนผลิตในการจัดส่ง (ทันเวลา) และการจัดซื้อ 

 การวางแผนความต้องการวัสดุและการบริหารสินค้าคงคลัง 

 การวางแผนความต้องการวัสดุ 
 การวางแผนความต้องการทรัพยากรและก าลังการผลิต 
 การวางแผน และควบคุมวัสดุคงคลัง 
 การจัดการวัสดุแบบ ABC 
 การบริหารสินค้าคงคลังระบบ  MRP 

 

 การวางแผนความต้องการวัสดุ (MRP I) (Material Requirements Planning – MRP) 
วิธีการวางแผนความต้องการวัสดุจะน าไปใช้ในการจัดการของคงคลังและควบคุมปริมาณการ

ผลิตของชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่จะน าไปใช้ในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป ส าหรับวิธีการควบคุม
ของคงคลังแบบเดิมจะพิจารณาชิ้นส่วนของแต่ละรายการแยกเป็นอิสระจากกันและจะใช้ระดับการ
สั่งซื้อใหม่ (Re-order Points) เป็นเครื่องชี้ให้เห็นเมื่อไรจึงควรสั่งซื้อ ส าหรับการวางแผนความต้องการ
วัสดุก็เพ่ือหลีกเลี่ยงของคงคลังขาดแคลน จะท าให้การผลิตสามารถด าเนินไปได้อย่างราบรื่นเป็นไปตาม
แผน และลดต้นทุนในวัตถุดิบและของคงคลังที่เป็นงานระหว่างการผลิต และปั จจุบันการวางแผน
สามารถท าได้ง่ายมากขึ้นโดยการใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย จึงท าให้การวางแผนความต้องการวัสดุ 
ได้รับความนิยมน าไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น 

 

การวางแผนความต้องการทรัพยากร และก าลังการผลิต (MRP  II) 
 การวางแผนความต้องการวัสดุ  (MRP)  อาจไม่เพียงพอ จึงต้องมีการวางแผน และการพัฒนา
ระบบ  MRP  เป็น  Manufacturing   Resource Planning   หรือ  MRP II มาในงานบริหารและ การ
กระจายสินค้า   
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การกระจายสินค้า 

MRP  : 

   
MRP II  :    

 

     
    

บทสรุป 

 การวางแผนความต้องการวัสดุมีวัตถุประสงค์หลักสองประการ คือ ค านวณความต้องการ
วัสดุ และปฏิบัติตามล าดับก่อนหลังให้เป็นปัจจุบันค านวณความต้องการวัสดุ เป็นวัตถุประสงค์ของการ
วางแผนการผลิตและควบคุมการผลิตที่ต้องการวัสดุที่ถูกต้อง ปริมาณที่ถูกต้อง และเวลาที่ถูกต้อง 
เพ่ือให้วัสดุที่เพียงพอกับการผลิตสินค้า วัตถุประสงค์ของระบบ MRP เป็นการค านวณหาความต้องการ
ชิ้นส่วนเพ่ือผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับตารางการผลิตหลัก และการก าหนดเวลาน าจะสามารถ
ค านวณหาช่วงเวลาที่เป็นไปได้ที่ชิ้นส่วนที่สั่งซื้อหรือสั่งผลิตจะมาส่ง โดยการค านวณเกี่ยวกับสั่งซื้ออะไร 
สั่งซื้อจ านวนเท่าไร สั่งชื้อเมื่อไร ก าหนดส่งเมื่อไร ความต้องการวัสดุ และการจัดหาชิ้นส่วน มีการ
เปลี่ยนแปลงทุกวัน ลูกค้าสั่งชื้อหรือเปลี่ยนแปลงค าสั่งชื้อ ชิ้นส่วนถูกใช้มากกว่าก าหนด ผู้ขายส่งของ
ล่าช้า เกิดความเสียหาย ความสมบูรณ์ของค าสั่งชื้อ และเครื่องจักรหยุดท างาน ในการเปลี่ยนแปลงทุก

การพยากรณ์การขาย 

การรับค าสั่งซื้อจากลูกค้า 

การวางแผนล าดับการผลิตหลัก 

การสร้างโครงสร้างผลิตภัณฑ์ 

การควบคุมสินค้าคงคลัง 

การวางแผนความต้องการวัสดุ 

การวางแผนก าลังการผลิต 

การควบคุมการผลิตในโรงงาน การจัดซื้อ การบัญชี การวิเคราะห์ 
ทางการเงิน 
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อย่างในระบบ MRP จะต้องสามารถปรับเปลี่ยนล าดับความส าคัญก่อนหลังเพ่ือที่จะท าให้ข้อมูลความ
ต้องการวัสดุ มีความเป็นปัจจุบันมากที่สุด 
 
ค าถามท้ายบท 

1. อธิบายความส าคัญของระบบของการวางแผนความต้องการวัสดุ   
 2. องค์ประกอบการวางแผนความต้องการวัสดุประกอบด้วยอะไรบ้าง    
 3. อธิบายการวางแผนความต้องการวัสดุมีความส าคัญอย่างไรต่อการวางแผนความต้องการ
ของวัตถุดิบในการผลิต          
 4. การวางแผนความต้องการวัตถุดิบและการวางแผนความต้องการทรัพยากรมีความแตกต่าง
กันอย่างไร 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 9 
การจัดการคุณภาพ  

 

เวลาเรียน 3 คาบ 
 
หัวข้อเนื้อหา 
 1. แนวคิดเก่ียวกับมาตรฐานและการจัดการคุณภาพ  
 2. รางวัลแห่งคุณภาพ   
 3. การจัดการคุณภาพท่ัวทั้งองค์กร 
 4. หลักการบริหารงานคุณภาพ   
 5. เครื่องมือในการควบคุมคุณภาพ  
 6. การบริหารคุณภาพในการผลิตและการบริการ 
  

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
    เมื่อนักศึกษาเรียนจบบทนี้แล้ว ควรมีพฤติกรรมดังนี้ 
 1. สามารถอธิบายความส าคัญของการจัดการคุณภาพในองค์กร 
 2. อธิบายความส าคัญของการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร 
 3. อภิปรายความส าคัญหลักการบริหารงานคุณภาพของการผลิต 
 4. น าเสนอการน าเทคนิคเครื่องมือคุณภาพมาใช้ในองค์กร 
 5. สรุปความรู้เบื้องต้นการจัดการคุณภาพและการจัดการด าเนินงานได้ถูกต้อง  
   

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1. ศึกษาเอกสารค าสอน บทที่ 9 การจัดการคุณภาพ  
     2. การบรรยาย ประกอบเอกสารค าสอน และPower point เนื้อหา บทที่ 9 
 3. ปฏิบัติภารกิจตามท่ีได้มอบหมายกลุ่มนักศึกษาเพ่ือน าเตรียมน าเสนอใบงาน 
 4. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าคัญและความจ าเป็นของการจัดการคุณภาพ 
 5. ให้นักศึกษาซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานคุณภาพตามภารกิจในใบงาน 

 

สื่อการเรียนการสอน 
1. เอกสารค าสอน การจัดการการด าเนินงาน 

 2. เอกสารต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในเอกสารอ้างอิง จากสื่อออนไลน์และสื่ออ่ืน ๆ 
 3. อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Data Storage Device) และPower point 
 4. วีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้องการจัดการคุณภาพในองค์กร  
 5. ใบงาน “กิจกรรมการจัดการด าเนินงานในองค์กร” 

 

การวัดผลและการประเมินผล 
 1. ประเมินผลจากกิจกรรมและแนวตอบจากค าถามในชั้นเรียน 
  2. สังเกตความสนใจ และการมีส่วนร่วมในชั้น 
 3. ประเมินผลจากการตอบค าถาม และการอภิปรายจากบทเรียนในชั้น 
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บทที่ 9 
การจัดการคุณภาพ 

         เราทุกคนต่างก็ต้องการความมีคุณภาพ (Quality) ในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพของสินค้า 
และบริการแต่ยังรวมไปถึงองค์กร สังคม หรือประเทศ การให้ความส าคัญในเรื่องของการบริหาร
คุณภาพ ยังช่วยกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันในการพัฒนาคุณภาพ ศักยภาพและความสามารถของธุรกิจ 
ทั้งภายในและภายนอกประเทศอีกด้วย ดังจะเห็นได้จากการจัดให้มีการมอบรางวัลให้กับบริษัทหรือ
กลุ่มองค์กรทางด้านคุณภาพของสินค้า และบริการ ซึ่งรวมไปถึงคุณภาพของการผลิตและการ
ด าเนินงานอย่างมีคุณภาพ อาทิเช่น รางวัล Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) 
ซึ่งเป็นรางวัลที่จัดมอบให้กับบริษัท หรือองค์กรที่ประสบความส าเร็จทางด้านคุณภาพ  เป็นต้น          
ความต้องการในด้านคุณภาพได้เข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจ าวันของเราทุกคนเป็นอย่างมาก  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการแข่งขันของธุรกิจที่การวัดความส าเร็จขององค์กร จะอยู่ที่ผลงานที่มีคุณภาพ 
โดยที่คุณภาพเป็นสิ่งที่ส าคัญยิ่งในการที่เราต้องปฏิบัติ และพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพราะคุณภาพ เป็นสิ่งที่
มีอิทธิพลต่อความด ารงอยู่ของธุรกิจและองค์กร 

1. แนวคิดเกี่ยวกับมาตรฐานและการจัดการคุณภาพ   

          คุณภาพ (Quality) ผู้เชี่ยวชาญทางด้านคุณภาพ ได้ให้ความหมายดังต่อไปนี้ คือ เป็นการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามข้อก าหนดที่ต้องการ โดยค านึงถึงการสร้างความพอใจให้กับลูกค้า และมีต้นทุน
การด าเนินงานที่เหมาะสม ลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ  (Quality in  goods) ประกอบด้วย
  - การปฏิบัติงานได้ (Performance) ผลิตภัณฑ์ต้องสามารถใช้งานได้ตามหน้าที่ที่
ก าหนดไว้                   
  - ความสวยงาม (Aesthetics) ผลิตภัณฑ์ต้องมีรูปร่าง ผิวสัมผัส กลิ่น รสชาติ และ
สีสันที่ดึงดูดใจลูกค้า         
  - คุณสมบัติพิเศษ (Special features) ผลิตภัณฑ์ควรมีลักษณะพิเศษที่โดดเด่น
แตกต่างจากผู้อื่น                         
  - ความสอดคล้อง (Conformance) ผลิตภัณฑ์ควรใช้งานได้ตามที่ลูกค้าคาดหวังไว้ 
           - ความปลอดภัย (Safety) ผลิตภัณฑ์ควรมีความเสี่ยงอันตรายในการใช้น้อยที่สุด 
           - ค วาม เชื่ อ ถื อ ได้  (Reliability) ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ค ว ร ใช้ ง าน ได้ อ ย่ า งส ม่ า เส ม อ 
           - ความคงทน (Durability) ผลิตภัณฑ์ควรมีอายุการใช้งานที่ยาวนานในระดับหนึ่ง 
           - คุณค่าที่รับรู้ (Perceived quality) ผลิตภัณฑ์ควรสร้างความประทับใจ  และมี
ภาพพจน์ที่ดีในสายตาลูกค้า                
  - การบริการหลังการขาย (Service after sale) ธุรกิจควรมีการบริการหลังการขาย
อย่างต่อเนื่องท าให้สินค้าสามารถคงคุณสมบัติหรือหน้าที่การงานที่สมบูรณ์ต่อไปได้  รวมทั้งบริการใน
การรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้าเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ด้วย   

 ลักษณะของบริการที่มีคุณภาพดี (Quality in services)             
  - ความเชื่อถือได้ (Reliability) การบริหารสามารถให้บริการได้อย่างสม่ าเสมอ 
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           - ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ (Responsiveness) ตรงตามความต้องการที่
แท้จริงของลูกค้า          
  - ความสามารถ (Competence) พนักงานที่ให้บริการจะต้องมีทักษะและความรู้เพ่ือ
ปฏิบัติในการบริการ         
  - ความสุภาพ (Courtesy) พนักงานผู้ให้บริการจะต้องมีมารยาทที่ดี เป็นมิตร และ
อ่อนน้อม - ความน่าไว้วางใจ (Credibility) ผู้ให้บริการจะต้องเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ ความน่า
ไว้ใจและน่าเชื่อถือ         
  - ความปลอดภัย (Security) การบริการจะต้องมีความปลอดภัย ไม่มีความเสี่ยง 
  - ความเข้าถึง (Access) การบริการควรจะง่ายต่อการติดต่อ   
  - การติดต่อสื่อสาร (Communication) การบริการควรจะสามารถให้ข้อมูลเมื่อลูกค้า
ต้องการหรือสอบถาม         
  - ความเข้าใจในตัวลูกค้า (Understanding the Customer) การเข้าใจ
ลักษณะเฉพาะของลูกค้าแต่ละคน  

 ทั ศ น ะ ค ติ ข อ ง ลู ก ค้ า ใ น แ ง่ ข อ ง ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี คุ ณ ภ า พ ที่ ดี 
  - ผลิตภัณฑ์สามารถใช้งานได้ดีตามรายละเอียดทางวิศวกรรม (Specification)        
ทีร่ะบุไว้           
  - ผลิตภัณฑ์คุ้มค่ากับเงินหรือราคาที่ลูกค้าจ่ายเพื่อจะได้ผลิตภัณฑ์นั้น  
  - ผลิตภัณฑ์เหมาะสมกับการใช้งานตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ โดยมีความปลอดภัยต่อ
ผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมด้วย                 
  - ผลิตภัณฑ์มีการบริการประกอบเพ่ือความสะดวกของลูกค้า หรือเพ่ือรักษาสภาพที่
สมบูรณ์ของสินค้าให้คงอยู่ในช่วงระยะเวลาการใช้งานได้ตลอด    
  - ผลิตภัณฑ์สร้างความภาคภูมิใจ ความประทับใจให้แก่ผู้ใช้   
 ทัศนคติของลูกค้าในแง่ของผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ดีส าหรับ ผู้ผลิต คุณภาพที่ดี หมายถึง  การ
ผลิตให้ถูกต้องตั้งแต่แรก การผลิตที่มีระดับของของเสียอยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ และเป็น Zero Defect 
ซึ่งหมายถึงไม่มีของเสียจากการผลิตเลย การผลิตตามตัวแปรที่ต้องการอย่างถูกต้อง ไม่เบี่ยงเบนจาก
มาตรฐานที่ตั้งไว้ การผลิตที่มีระดับต้นทุนที่เหมาะสม ซึ่งจะท าให้ลูกค้าที่มีความต้องการสามารถซื้อ
ผลิตภัณฑ์ในระดับราคาที่ยอมรับได้ 

      แนวความคิดของผู้เชี่ยวชาญทางคุณภาพ (The Quality Gurus) 
          การด าเนินงานที่มีคุณภาพไม่เพียงแต่จะช่วยให้องค์กรสามารถท างานได้ดีตามเป้าหมายที่
ต้องการเท่านั้นแต่ยังช่วยสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และมีต้นทุนในการด าเนินงานที่ได้เปรียบคู่แข่ง 
ดังนั้นจึงมีนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญทางด้านคุณภาพ ได้ให้ความสนใจและวางแผนแนวความคิด
เกี่ยวกับคุณภาพ จนกลายเป็นแนวทางปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาคุณภาพตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันดังต่อไปนี้ 

   วอล์ทเตอร์ ซิวฮาร์ท (Walter Shewhart) นักสถิติในงานอุตสาหกรรม ปี ค.ศ. 1925 
เป็นผู้ริเริ่มใช้วิธีการทางสถิติในการควบคุมคุณภาพที่ เรียกว่า การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ (Statistical 
Quality Control) โดยใช้แผนภูมิควบคุม และการสุ่มตัวอย่าง เพ่ือการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ ซึ่งใช้ใน
การควบคุมคุณภาพจนถึงปัจจุบัน        
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  เอดวาร์ด เดมมิ่ง (Edwards Deming) นักจัดการบริหารคุณภาพ (ค.ศ.1938) เป็นผู้
บัญญัติหลักการบริหารคุณภาพ 14 ข้อ ดังต่อไปนี้              
   1) จงสร้างปณิธานอันมุ่งมั่นแน่วแน่ในการปรับปรุงคุณภาพของสินค้าหรือ
บริการ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอย่างชัดเจน โดยผูกพันในเป้าหมายอย่างต่อเนื่องและจริงจังใน 4 
เป้าหมายหลักคือ นวัตกรรม (Innovation) การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) การ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous improvement) การบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน  (Preventive 
maintenance) 
            2) จงยอมรับปรัชญาใหม่ๆ ของการบริหารคุณภาพ โดยน าเอาวัฒนธรรมแห่ง
คุณภาพมาเป็นหลักการประจ าใจของพนักงานทุกคน โดยเปลี่ยนแปลงจากการท างานตามที่ได้รับค าสั่ง
มาเป็นการดูแลรับผิดชอบในผลงานของตนเอง              
   3) จงยุติการควบคุมคุณภาพโดยอาศัยการตรวจสอบ  เพราะการควบคุม
คุณภาพจะต้องมุ่งที่การควบคุมกระบวนการผลิตเป็นส าคัญ ไม่ใช่อาศัยการตรวจสอบที่ตัวสินค้าที่ผลิต
เสร็จแล้วเทา่นั้น ซึ่งจะไม่สามารถป้องกันความผิดพลาดไม่ให้เกิดขึ้นได้    
   4) จงยุติวิธีด าเนินธุรกิจโดยการตัดสินกันที่ราคาขายเพียงอย่างเดียว  เพราะ
ราคาขายที่ต่ าแต่คุณภาพของสินค้าไม่ได้มาตรฐานก็ไม่สามารถท าให้ลูกค้าซื้อสินค้าได้  
   5) จงปรับปรุงระบบการผลิตและการให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยใช้วงจรของ
เดมมิ่ง (Deming) เพ่ือการปรับปรุงตามขั้นตอนวางแผน ลองท า ตรวจสอบ ลงมือปฏิบัติ  ซึ่งเรียกว่า 
Plan Do Cheek Act หรือ PDCA ต่อเนื่องกันไป              
   6) จงท าการฝึกอบรมอย่างสม่ าเสมอให้แก่พนักงานทุกคน  โดยเฉพาะเรื่อง
ของการควบคุมคุณภาพเชิงสถิติและเครื่องมือแห่งคุณภาพ     
   7) จงสร้างภาวะผู้น าให้เกิดขึ้น ด้วยการให้พนักงานเป็นผู้น าตนเองให้ได้เพ่ือ
รับผิดชอบในผลงานของตนเอง โดยการท าให้ถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้น ซึ่งนับเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญยิ่งของการ
สร้างวัฒนธรรมแห่งคุณภาพให้เกิดข้ึนในองค์การ      
    8) จงขจัดความกลัวให้หมดไป โดยสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้ ผู้ที่สงสัย
ต้องกล้าสอบถามในสิ่งที่ตนไม่รู้และกล้าแสดงออกเพ่ือเสนอแนะวิธีการปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้น  
            9) จงท าลายสิ่งกีดขวางความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ โดยการก าจัด
โครงสร้างที่เป็นอุปสรรคขัดขวางการติดต่อประสานงานกันอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างหน่วยงานต่าง 
ๆ ให้หมดสิ้นไป หรือใช้การจัดโครงสร้างองค์การแบบคร่อมสายงาน (Cross function) เพ่ือให้พนักงาน
ต่างหน่วยงานสามารถร่วมมือกันได้เต็มที่        
  10) จงก าจัดค าขวัญและเป้าหมายซึ่งเป็นสิ่งสมมุติ แต่ต้องน ามาลงมือปฏิบัติจริงด้วย
การใช้ค าขวัญและเป้าหมายเพ่ือการจูงใจหรือกระตุ้นเตือน  จึงต้องมีวิธีการปฏิบัติที่จะท าให้บรรลุค า
ขวัญหรือเป้าหมายนั้นด้วย        
   11) จงก าจัดจ านวนโควตาที่เป็นตัวเลข เพราะการมุ่งเน้นแต่ปริมาณท าให้
พนักงานละเลยคุณภาพ ผู้บริหารจึงไม่ควรใช้ตัวเลขโควตา เพ่ือการวัดผลงานแต่เพียงอย่างเดียว 
            12) จงก าจัดสิ่งกีดขวางความภาคภูมิใจของพนักงาน โดยมอบรางวัลหรือค า
ชมเชยในการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ (QCC) หรือ เมื่อพนักงานได้เสนอแนะข้อคิดเห็นที่
เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงคุณภาพ       
   13) จงจัดท าแผนการศึกษาและท าการฝึกองรมบ่อยครั้ง แผนการศึกษาและ
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การฝึกอบรมเป็นปัจจัยส าคัญที่จะรองรับโครงการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  เพราะ
เทคโนโลยีการผลิตเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงต้องลงทุนระยะยาวในการฝึกอบรมพนักงานเพื่อความ
อยู่รอดและเจริญก้าวหน้าขององค์กร              
   14) จงลงมือปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุส าเร็จการเปลี่ยนแปลง ตัวผู้บริหารก็ต้องจัด
องค์การและน าตนเองเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการปรับปรุงคุณภาพร่วมกับพนักงาน โดยการ
ลงมือปฏิบัติด้วยให้เป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน และเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 

แนวคิดการพัฒนาการท างานเพ่ือควบคุมคุณภาพงานให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พัฒนามา
จากแนวคิดของ วอล์ทเตอร์ ซิวฮาร์ท นักสถิติในงานอุตสาหกรรม ต่อมาแนวคิดนี้เริ่มเป็นที่รู้จักกันมาก
ขึ้นเมื่อ เอดวาร์ด เดมมิ่ง นักจัดการบริหารคุณภาพ ได้น าเสนอและเผยแพร่ใช้เป็นเครื่องมือส าหรับการ
ปรับปรุงกระบวนการท างานของพนักงานภายในโรงงานให้ดีขึ้น ซึ่งจะใช้ในการค้นหาปัญหาอุปสรรคใน
ขั้นตอนการท างานโดยพนักงาน จนเป็นที่รู้จักกันในชื่อว่า วงจรการควบคุมคุณภาพ (PDCA Cycle) 
หรือ วงจรของเด็มม่ิง (The Deming Cycle) หรือวงล้อ PDCA ก็คือ วิธีการที่เป็นขั้นตอนในการที่ท าให้
งานเสร็จอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเชื่อถือวางใจได้ โดยการใช้วงจร  PDCA เป็นเครื่องมือการ
บริหารงานอย่างต่อเนื่องในการติดตาม ปรับปรุงพัฒนาให้บรรลุตามเป้าหมาย โดยประกอบด้วย P 
(Plan) เป็นการวางแผนงานจากวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ได ้

 

 

 

 

 

ภาพที ่9.1  วงล้อ Deming (PDCA Cycle) 
ที่มา : (Mark, Nicholas and Richard, 2003, p. 217) 

        แนวคิดวงจร PDCA เป็นแนวคิดที่ง่ายไม่ซับซ้อน สามารถน าไปใช้ได้ในเกือบจะทุกกิจกรรม     
จึงท าให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายมากขึ้นทั่วโลก PDCA เป็นอักษรน าของภาษาอังกฤษ 4 ค า คือ 

   1) P (Plan) คือ การวางแผนการด าเนินงาน เพ่ือให้เกิด การท างานที่ได้ผลงาน การ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง การพัฒนาสิ่งใหม่ การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน มีส่วนที่ส าคัญเช่น 
การก าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ การจัดอันดับความส าคัญของเป้าหมาย ก าหนดการด าเนินงาน 
ก าหนดระยะเวลาการด าเนินงาน ก าหนดผู้รับผิดชอบด าเนินการ และก าหนดงบประมาณที่จะใช้ การ
วางแผนที่ดีควรต้องเกิดจากการศึกษาที่ดี มีการวางแผนไว้รัดกุมรอบคอบปรับเปลี่ยนได้ตามความ
เหมาะสมของงานและเหตุการณ์แผนที่ได้ต้องช่วยในการคาดการณ์สิ่ งที่เกิดขึ้นและสามารถช่วยลด
ความสูญเสียที่อาจเกิดข้ึนได้ การวางแผนควรมีการก าหนด ประเด็นดังนี้   
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   - การก าหนดเป้าหมาย      
   - วัตถุประสงค์       
   - ก าหนดผู้รับผิดชอบ      
   - ระยะเวลาด าเนินการ      
   - งบประมาณท่ีก าหนด      
   - มีการเสนอเพ่ือขออนุมัติก่อนด าเนินการ  เป็นต้น   
 ขั้นตอนนี้เป็นการวางแผนเพ่ือการก าหนดเป้าหมายและทิศทางในการแก้ปัญหาหรือการพัฒนา
คุณภาพ 

           2) D (Do) คือ การด าเนินการเพ่ือให้ได้ตามแผน ที่มีการก าหนดไว้ อาจมีการก าหนด
โครงสร้างคณะท างานรองรับการด าเนินการเช่น คณะกรรมการ ฯลฯ ก าหนดวิธีในการด าเนินงาน 
ขั้นตอน  ผู้ดูแลรับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบและท าการประเมินผล การปฏิบัติการควรก าหนดให้มี  
   - มีคณะท างานคอยควบคุม ก าหนดนโยบาย ติดตามตรวจสอบการท างาน
   - มีการก าหนดขั้นตอนที่ชัดเจน     
   - มีวิธีการด าเนินการที่สามารถด าเนินการได้จริง ไม่ยากจนเกินความสามารถ
ของผู้ที่จะท า          
   - มีผู้รับผิดชอบด าเนินการที่ชัดเจน เพียงพอ   
   - มีระยะเวลาที่ก าหนดที่เหมาะสม     
   - มีงบประมาณในการท างาน  

ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผน เป็นการน าเอาแผนไปปฏิบัติการ (Action plan) และลง
มือปฏิบัติ (Implement) 

       3) C (Cheek) คือ ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน ขั้นตอนที่เริ่มเมื่อมีการด าเนิน
โครงการตามข้อ 2 ควรจะต้องท าการประเมินผลการด าเนินงานว่าเป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดไว้
หรือไม่ อาจประเมินในส่วน การประเมินผลงานการด าเนินการ การประเมินผลการด าเนินตามขั้นตอน 
และการประเมินผลงานตามเป้าหมายของแผนงานที่ได้มีการก าหนดไว้ ในการประเมินนี้เราอาจสามารถ
ท าได้เองโดยใช้คณะกรรมการที่รับผิดชอบในแผนการด าเนินงานภายในเป็นการประเมินตนเอง แต่การ
ใช้คนภายในอาจท าให้ขาดความน่าเชื่อถือหรือประเมินผลได้ไม่เต็มที่ จะดีหากมีการตั้งคณะประเมิน
จากภายนอกมาช่วย เพราะน่าจะได้ผลการประเมินที่ดีกว่าทีมงานภายใน เพราะอาจมีปัญหาช่วยกัน
ประเมินผลให้ดีเกินจริง แนวทางท่ีจะใช้ในการประเมิน ดังนี้     
   - ก าหนดวิธีการประเมินแยกให้ชัดเจนสามารถท าได้ง่าย  
   - มีรูปแบบการประเมินตรงกับเป้าหมายในงานที่ท า   
   - มีคณะผู้จะเข้าท าการประเมินที่มีความรู้เพียงพอ   
   - แนวค าตอบผลของการประเมิน ต้องสามารถตอบโจทย์และตรงกับ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้         
   - เน้นการประเมินปัญหา จุดอ่อน ข้อดี จุดแข็ง ที่มีในการด าเนินการ เป็นต้น      

           ขั้นตอนการตรวจสอบ เป็นการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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 4) A (Action) คือ ปรับปรุงแก้ไขพัฒนาต่อเนื่อง การน าผลประเมินที่ได้มาท าการ
วิเคราะห์ เพ่ือพัฒนาแผน ในการปรับปรุงต่อไปควรจะเสนอแนะปัญหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข
ปัญหา หรือการพัฒนาระบบที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นไปอีกไม่มีที่สิ้นสุด ประกอบด้วย   
   - ท าการระดมสมอง เพ่ือหาทางแก้ไขปัญหา จุดอ่อน ข้อดี จุดแข็ง ที่พบ 
ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น         
   - น าผลที่ได้จากการระดมสมองเสนอผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณาใช้วางแผน
ต่อไป           
   - ก าหนดกลยุทธ์ในการจัดท าแผนครั้งต่อไป    
   - ก าหนดผู้รับผิดชอบด าเนินงานครั้งต่อไป 

การพัฒนาระบบ PDCA เป็นการปรับปรุงพัฒนาระบบงานที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นไปอีก โดยควร
จะมีการด าเนินการต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุด จึงเป็นที่มาขอแนวคิดการควบคุมคุณภาพและการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง การปรับปรุงพัฒนาต่อเนื่องโดบการก าหนดมาตรฐานจากผลการด าเนินงานใหม่ เพ่ือใช้เป็น
แนวทาง ในการปฏิบัติงานในอนาคต 

 ต่อมา โจเซฟ จูแรน (Joseph Juran) ปี ค.ศ. 1960 เป็นผู้ที่ ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้อยู่
เบื้ องหลั งความส าเร็จของอุตสาหกรรมญี่ ปุ่ น  เขาได้ เสนอแนวคิดเกี่ ยวกับคุณ ภาพไว้ดั งนี้ 
           - คุณภาพ หมายถึง ความเหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอยที่ผู้ ใช้ผลิตภัณฑ์หรือ
ผู้รับบริการต้องการ (fitness for use)       
  - พนักงานควรเอาใจใส่เสนองานที่มีคุณภาพต่อลูกค้าภายใน  (Internal customer) 
เท่ากับการเอาใจใส่ในระดับคุณภาพที่ลูกค้าภายนอก (External customer) ลูกค้าภายใน คือ แผนก
งานขั้นตอนต่อไปที่รับผลงานไปผลิตต่อ ดังนั้นถ้าพนักงานทุกคนพิถีพิถันให้งานมีคุณภาพดีในทุก
ขั้นตอน ทุกแผนกงานย่อมจะท าให้ผลผลิตที่จะออกไปสู่ลูกค้าภายนอกมีความสมบูรณ์แบบ 
           - ให้ความส าคัญกับการค้นหาปัญหาส าคัญเพียง 2 ถึง 3 ปัญหา (Vital few) ที่เป็น
สาเหตุใหญ่แห่งความบกพร่อง เพราะปัญหาส่วนใหญ่มักเกิดจากสาเหตุหลักเพียงไม่กี่ประการ         
ตามหลัก 20 กับ 80         
  - การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ต้องเกิดจากการตระหนักถึงความส าคัญของคุณภาพของ
ผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนความร่วมมือของพนักงานทุกคนในองค์การ และให้ความส าคัญกับการผลิต
สินค้าตั้งแต่กระบวนการออกแบบแล้วท าการจัดซื้อวัตถุดิบจากผู้ขาย  ไปจนถึงการขนส่งและการจัด
จ าหน่ายจนถึงมือลูกค้า               

 หลังจากนั้น ฟิลิป บี ครอสบี (Phillip B. Crosby) ปี ค.ศ. 1979  อดีตเป็นรองประธาน
กรรมการและกรรมการด้านคุณภาพของบริษัท ITT แห่งสหรัฐอเมริกา ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการ
บริหารคุณภาพไว้ ดังนี้         
  - คุณภาพเป็นเรื่องทีได้มาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลย (Quality is free) เพราะ
คุณภาพการผลิตต่ าจะท าให้สินค้าขายไม่ได้ แต่คุณภาพการผลิตสูงจะท าให้สินค้าขายได้แม้ต้นทุนการ
ผลิตจะสูงก็ตามต้นทุนการมีคุณภาพที่ดีต่ ากว่าต้นทุนการมีคุณภาพไม่ดี            
  - สร้ า งนิ ย าม ว่ า  คุณ ภ าพคื อการท า ได้ ต ามข้ อก าหนด  (Conformance to 
requirements) โดยยึดหลักตามความต้องการของลูกค้าหรือผู้ใช้    
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  - มุ่งเน้นวัฒนธรรมของของเสียเป็นศูนย์ (Zero defect culture) ให้คุณภาพสมบูรณ์
แบบ              
  - ต้องท าการตรวจวัดต้นทุนของคุณภาพทั้งหมดโดยเน้นการป้องกันความผิดพลาด
ต่าง ๆ   

 แนวคิดของ อาร์มัน วี เฟเกนบาม (Armand V Feigenbum) ปี ค.ศ. 1960 เป็นผู้ เขียน
หนังสือการควบคุมคุณภาพสมบูรณ์แบบ ซึ่งเน้นการประสานงานและความร่วมมือของทุกคนในองค์การ 
อันเป็นแนวทางที่ประเทศญี่ปุ่นได้น าไปปฏิบัติจนก้าวขึ้นสู่ประเทศอุตสาหกรรมชั้นน าของโลก โดยเน้น
การป้องกันความผิดพลาดต่าง ๆ  

 แนวคิด คะโอรุ อิชิกาวา (Kaoru Ishikawa) ปี ค.ศ. 1955 ได้ร่วมมือกับ ซิวฮาร์ท Shewhart 
ในการใช้หลักการควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ และได้น าเอาแผนภูมิควบคุมไปใช้ในอุตสาหกรรมญี่ปุ่น
ผลงานของเขา คือ              
 - พัฒนาเครื่องมือ 7 อย่างในการควบคุมคุณภาพ (7 QC Tools) ได้แก่ แผนผังแสดงเหตุและ
ผลหรือแผนผังก้างปลา ผังพาเรโต้  กราฟ  ฮีสโตแกรม แผนภูมิการควบคุมกระบวนการแผนผังการ
กระจาย และใบตรวจสอบ         
 - พัฒนากิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ (Quality Control หรือ QCC) ซึ่งเป็นการรวมกลุ่ม
อย่างอิสระในสายงานเดียวกัน เพ่ือค้นหาปัญหาในการปฏิบัติ งานแล้วร่วมกันหาทางแก้ ไข  
          - พัฒนาแนวคิดการควบคุมคุณภาพทั่วทั้งองค์การ โดยให้ทุกคนเอาใจใส่ความต้องการของ
ลูกค้าภายใน (Company – wide Quality Control หรือ CWQC) ซึ่งเป็นการร่วมมือกันของ ทุกคนใน
องค์การในการควบคุมคุณภาพ        

แนวคิด เจนนิชิ ทากูชิ (Genichi Taguchi) ผู้สร้างแนวคิดที่ว่า คุณภาพที่ดีต้องเริ่มต้นตั้งแต่
การออกแบบ เขาเป็นวิศวกรและนักสถิติชาวญี่ปุ่น ผู้พัฒนาวิธีการตามสถิติที่อนุญาต ให้ปรับปรุง
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ ผลิตในเวลา ความคิดของเขาถือเป็นการปฏิวัติ อุตสาหกรรม และ
ผู้ประกอบการเมื่อเวลาผ่านไปบางอุตสาหกรรมได้ปรับให้เข้ากับวิธีการของญี่ปุ่นในขณะที่คนอ่ืน ๆ 
ยังคงท างานภายใต้วิธีการแบบดั้งเดิม ซึ่งคือ       
 - ความจริงจังของคุณภาพ (Quality robust) เป็นแนวคิดในการผลิตผลิตภัณฑ์อย่างเป็นแบบ
แผนเดียวกันภายใต้ระบบและสภาวะของการผลิตที่ไม่เหมาะสม เมื่อมีของเสียเกิดขึ้นจากเหตุดังกล่าว 
ควรแก้ไขโดยขจัดผลเสียนั้นมากกว่าการขจัดสาเหตุ เพราะค่าใช้จ่ายในการขจัดผลต่ ากว่าค่าใช้จ่ายใน
การขจั ด ส า เห ตุ  เนื่ อ งจ ากข้ อบ กพ ร่ อ งบ าง อัน เล็ กน้ อ ย จน ไม่ มี ผ ล ก ระท บ ต่ อคุณ ภ าพ 
          - ต้นทุนของคุณภาพที่เกิดขึ้นเมื่อคุณภาพแตกต่างจากสิ่งที่ลูกค้าต้องการ (Quality Loss 
function) ซึ่งได้แก่ ต้นทุนค่าประกัน ต้นทุนการสูญเสียลูกค้า ต้นทุนการตรวจสอบภายในต้นทุนการ
ซ่อมแซม รวมทั้งต้นทุนที่เกิดขึ้นกับสังคม เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นค่าใช้จ่ายที่ธุรกิจ  ต้องจ่ายเมื่อ
คุณภาพไมเ่ป็นไปตามความคาดหวังของลูกค้า              
 - คุณภาพที่มุ่งตามเป้าหมาย (Target–oriented quality) เป็นปรัชญาในการปรับปรุงพัฒนา
อย่างต่อเนื่องเพ่ือจะท าให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตรงเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
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          แนวความคิดจากผู้รู้หรือปรมาจารย์เป็นแนวทางการบริหารคุณภาพ ที่ได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง จากผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพในรุ่นต่อมา เพ่ือสร้างระบบการบริหารคุณภาพในอุตสาหกรรม 
และในการด าเนินงานด้านอื่น ๆ ที่จะสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า 

 ต้นทุนของคุณภาพ (The cost of quality)             
 คุณภาพเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อความส าเร็จของธุรกิจซึ่งคุณภาพจะเกิดขึ้นได้จะต้องอาศัย
ความรู้ ความเข้าใจ การทุ่มเทในการปฏิบัติ และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือที่จะน าไปผลิตสินค้า หรือ
บริการให้แก่ลูกค้า นอกจากนี้การที่บริษัทมีสินค้า หรือบริการที่มีคุณภาพ ย่อมส่งผลให้ยอดการขาย
หรือบริการเพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งช่วยให้ธุรกิจด าเนินต่อไปได้ แต่การที่จะท าให้สินค้าและบริการมีคุณภาพได้นั้น 
ก็จะต้องใช้ต้นทุนต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้สินค้า และบริการมีคุณภาพ โดยต้นทุนดังกล่าวนี้ แบ่งออกเป็น 

         ต้นทุนของการป้องกัน (Prevention cost) เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการป้องกันไม่ให้
เกิดของเสียหรือการท างานที่บกพร่อง ได้แก่ ต้นทุนการอบรมคนงาน ต้นทุนการวางแผนคุณภาพ 
ต้นทุนการออกแบบผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิตให้ผลิตง่ายไม่เกิดปัญหาขณะผลิต 

  ต้นทุนของการประเมิน (Appraisal cost) เป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบหรือประกัน
คุณภาพในระหว่างการผลิต ได้แก่ ค่าตรวจสอบคุณภาพ ค่าจ้างหรือเงินเดือนพนักงายฝ่ายตรวจสอบ
คุณภาพ ค่าใช้จ่ายในห้องปฏิบัติการ 

           ต้นทุนของการผิดพลาด (Cost of failure) เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเมื่อด าเนินงาน
หรือผลิตภัณฑ์ และบริการมีความบกพร่องเกิดขึ้นท าให้จะต้องเสียเวลา และค่าใช้จ่ายในการแก้ไข โดย
ต้นทุนของความผิดพลาดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้             
   1) ต้นทุนของความผิดพลาดภายใน (Internal Failure Cost) เป็นค่าใช้จ่าย
ของการแก้ไขงานใหม่ก่อนส่งสินค้าหรือบริการถึงมือลูกค้า เนื่องจากคุณภาพของงานไม่ได้ตามระดับ
คุณภาพที่ต้องการ ได้แก่ ต้นทุนการท างานซ้ า  ต้นทุนวัตถุดิบค่าแรง และพลังงานที่ต้องใช้ใน
การ ปรับปรุงแก้ไขผลิตภัณฑ์ใหม่               
   2) ต้นทุนของความผิดพลาดภายนอก (External Failure Cost) เป็น
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับของเสียที่ตรวจพบหลังจากสินค้าถึงมือลูกค้า ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการซ่อมสินค้า
ในระยะเวลารับประกัน ค่าปรับค่าความเสียหายของภาพพจน์ธุรกิจ 

     
ภาพที่ 9.2  ประเภทของต้นทุนของคุณภาพ 
ที่มา : (Mark, Nicholas and Richard, 2003, p. 224) 
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2. รางวัลแห่งคุณภาพ (Quality Award) 

    คุณภาพที่ดีย่อมน าซึ่งความส าเร็จแก่องค์การทั้งทางตรงและทางอ้อม และการบริหารคุณภาพ
ที่ดีนอกจากจะสร้างผลก าไรเชิงเศรษฐกิจให้แก่องค์การธุรกิจแล้ว  ยังน ามาซึ่งการได้รางวัลเกียรติยศที่
ยอมรับกันในสังคมอีกด้วย รางวัลแห่งคุณภาพที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ ดังต่อไปนี้ 
 รางวัลคุณภาพแห่งชาติมัลคัมบาล์ดริจ (Malcolm Baldrige National Quality Award, 
MBNQA)  เป็นรางวัลแห่งคุณภาพที่ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1987 ผู้ซึ่งมีความมุ่งหมายอันแรงกล้าที่จะ
ส่งเสริมคุณภาพเพ่ือลดการขาดดุลการค้า และให้รางวัลแก่ผู้ประสบความส าเร็จในการบริหารคุณภาพ 
โดยแยกประเภทผู้รับรางวัลเป็น 3 จ าพวก คือ ผู้ผลิตสินค้ารายใหญ่ ผู้ให้บริการรายใหญ่ และผู้ผลิต
สินค้าหรือบริการขนาดเล็ก รางวัลนี้มีองค์การธุรกิจที่มีชื่อเสียงได้รับหลายองค์กร เช่น Motorola IBM 
Xerox AT&T  FedEx Westinghouse เป็นต้น โดยรางวัลคุณภาพแห่งชาติมัลคัมบาล์ดริจ ส่งเสริมการ
ปรับปรุงพัฒนาการบริหารคุณภาพ และสร้างภาพที่เป็นนามธรรมของคุณภาพ ให้ชัดเจนขึ้นในสายตา
ของสาธารณชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่9.3 ตัวอย่างขององค์กรที่เคยได้รับรางวัล MBWQA         
ที่มา : (Mark, Nicholas and Richard, 2003, p. 233) 
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ภาพที ่9.4  กรอบการพิจารณารางวัล MBWQA  
ที่มา : (Mark, Nicholas and Richard, 2003, p. 234) 

 

ภาพที ่9.5  ตัวอย่างเกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนรางวัล MBWQA 
ที่มา : (Mark, Nicholas and Richard, 2003, p. 234) 

       รางวัลเดมม่ิง (Deming prize)  เป็นรางวัลที่ตั้งชื่อตามปรมาจารย์คนส าคัญด้าน
คุณภาพคือ Edwards W. Deming ผู้ซึ่งช่วยพัฒนาประเทศญี่ปุ่นหลังพ่ายแพ้สงครามโลกครั้งที่ 2 จน
ประสบความส าเร็จเป็นประเทศอุตสาหกรรมชั้นน าของโลก ซึ่งรางวัลนี้ได้เริ่มต้นประกาศตั้งแต่ปี ค.ศ. 
1951 โดยสหภาพนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรแห่งประเทศญี่ปุ่นเพ่ือให้เกียรติแก่บริษัท  ที่มีระบบ
คุณภาพยอดเยี่ยม รางวัลเดมมิ่งมีวัตถุประสงค์หลัก 2 ประการคือ           
   - เผยแพร่ให้ความรู้และเทคนิคการควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ (Statistical 
Process Control) แก่อุตสาหกรรมญี่ปุ่น       
   - เพ่ิมพูนจิตส านึกของสาธารณชนให้ตระหนักถึงวัตถุประสงค์ และเทคนิค
ของการบริหารคุณภาพ         
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  นอกจากนั้น ยังมีการมอบรางวัลเดมมิ่งแก่บุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนา
แนวความคิดด้านคุณภาพอีกด้วย 

  มาตรฐานคุณภาพสากล (Quality certification) เนื่องจากคุณภาพส่งผลกระทบต่อ
ชีวิตและความเป็นอยู่ทุกคนทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค จึงมีการก าหนดมาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์กัน
อย่างแพร่หลายทุกประเทศ มาตรฐานสากลที่เป็นที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวางทั่วโลก มีดังต่อไปนี้ คือ 
            มาตรฐานอุตสาหกรรมญี่ปุ่น  มาตรฐานสากลของญี่ปุ่นซึ่งเป็นหนึ่งใน
ประเทศอุตสาหกรรมชั้นน าของโลกคือ มาตรฐาน JISZ 9000 – 1987 มีหลักส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
เป็นการสนับสนุนการควบคุมคุณภาพอย่างมีประสิทธิผล โดยเริ่มจากให้ความร่วมมือของบุคลากรใน
องค์การ ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง ผู้บริหารระดับต้น ตลอดจนพนักงานทุกคน  ใน
การด าเนินกิจกรรมทุกอย่างขององค์การอันได้แก่ การวิจัยการตลาด  การวิจัยและการพัฒนา การวาง
แผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ การเตรียมการผลิต การจัดซื้อ การจัดการด้านผู้ขาย การผลิต การตรวจสอบ การ
ขายและการบริการหลังการขาย การควบคุมทางการเงิน การบริหารบุคลากร การอบรมและให้
การศึกษาแก่พนักงาน         
   มาตรฐานอเมริกัน มาตรฐานสากลของสหรัฐอเมริกาในสมัยสงครามโลกครั้ง
ที่  2 ซึ่ งเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายคือ Military Standard 414 (MIL.STD.414) ซึ่งพัฒนาโดย
กระทรวงกลาโหมของสหรัฐ และ ANSI/ASQC ZI.9 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ ใช้ในทางพลเรือนและ
อุตสาหกรรม แต่ในปัจจุบันมาตรฐานคุณภาพของสหรัฐอเมริกาพัฒนา ในแนวทางเดียวกับกลุ่มสหภาพ
ยุโรป (EU) เป็นระบบคุณภาพ Q90 ซึ่งมีอนุกรมมาตรฐาน ดังต่อไปนี้                    
   - Q91 เป็นมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการออกแบบ การพัฒนา การผลิต การ
ติดตั้ง และการบริการของสินค้าและบริการ       
   - Q92 เป็นส่วนที่เพ่ิมเติมรายละเอียดจาก Q91 ในส่วนของการผลิต การ
ติดตั้ง และการบริการ         
   - Q93 เป็นส่วนที่เพ่ิมเติมรายละเอียดจาก Q91 ในส่วนของการตรวจสอบ 
ทดสอบ การกระจายสินค้า และการรับช่วงสัญญาณ (Value–added contractor)  
   - Q94 เป็นแนวทางหลักในการจัดการและสอบทานระบบการควบคุม
คุณภาพ           
   มาตรฐานสากลของกลุ่มสหภาพยุโรป  เป็นที่นิยมใช้แพร่หลายกันทั่วโลก 
จัดท าขึ้นโดยองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการก าหนดมาตรฐาน ( International Organization for 
Standardization) เพ่ือรวบรวมมาตรฐานสากลต่าง ๆ จัดท าให้เป็นมาตรฐานที่เท่าเทียมกันและ
เผยแพร่มาตรฐานสากล ISO 9000 เป็นมาตรฐานระดับโลก เพ่ือเป็นแนวทางเกี่ยวกับคุณภาพ          
ให้องค์การธุรกิจหรือผู้ส่งมอบและผู้ซื้อน าไปปฏิบัติ โดยจะก าหนดสิ่งที่จ าเป็นต้องมีในระบบคุณภาพ 
และใช้บรรทัดฐาน ซึ่งสามารถน าไปใช้กับอุตสาหกรรมทุกขนาด ISO 9000 เป็นข้อปฏิบัติที่ใช้กับทุกคน
ในการท างาน ซึ่งจะท าให้สามารถเรียนรู้งานที่ท าได้ดียิ่งขึ้น และเกิดความมั่นใจว่าท างานได้อย่างถูกต้อง
ตรงตามจุดมุ่งหมายไว้รายละเอียดในอนุกรมมาตรฐาน สากล ISO 9000 มีดังนี้ 
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 ภาพที ่9.6 อนุกรมมาตรฐาน ISO 9000      
 ที่มา : (Mark, Nicholas and Richard, 2003, p. 409) 

ประโยชน์ของการใช้ระบบมาตรฐาน ISO 9000       
  1) ช่วยพัฒนาประสิทธิภาพขององค์การ โดยการสร้างระบบที่ดีในการควบคุมเอกสาร
ที่ส าคัญ และกระบวนการต่างภายในองค์การ และยังเป็นการสร้างจิตส านึกด้านคุณภาพให้แก่พนักงาน
ทุกคน           
  2) สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าได้มากขึ้น ซึ่ งเป็นการช่วยเพ่ิมยอดขายได้ 
           3) ลดค่าใช้จ่ายอันเป็นผลมาจากของเสียในกระบวนการผลิต ลดการท างานที่ซ้ าซ้อน
เป็นต้น           
  เริ่มในปี ค.ศ. 2000 นี้ มาตรฐานสากล ISO 9000 ได้มีการเปลี่ยนแปลงปรับเป็น ISO 
9000 Version 2000 ซึ่งมีรายละเอียดแตกต่างจากเดิม โดยการมีการรวมมาตรฐานฉบับ  ISO 9001 
9002 9003 ของระบบเดิมเข้ากันเป็น ISO 9001 อย่างเดียวเท่านั้น เพ่ือขจัดปัญหาขอบเขตของการใช้
ระบบมาตรฐาน ISO 9000 ที่ไม่เท่ากันดังเช่น ระบบเดิม แต่มีการอนุญาตให้เว้นข้อก าหนดที่ไม่ได้
ประยุกต์ใช้ในองค์กรทุกขนาดทุกประเภทกิจการ นอกจากนั้นยังปรับปรุงให้มีการใช้ค าที่ง่ายขึ้น มี
ความหมายตรงกันมากขึ้น และประยุกต์ใช้กับ ISO 14000 ได้ง่ายขึ้น    
  ISO 14000 เป็ นมาตรฐานสากลในการจัดการสิ่ งแวดล้อม (Environmental 
management standards)  เพ่ือสร้างระบบในการรักษาควบคุม และปรับปรุงคุณภาพของสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งป้องกันสุขภาพอนามัยของมนุษย์ โดยมีการวางแผนก าหนดแนวทางเพ่ือป้องกันและลดมลพิษที่
ต้นเหตุ ISO 14000 มุ่งเน้นผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเกิดขึ้นจากกระบวนการด าเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ ขององค์กรธุรกิจ ตั้งแต่ขั้นตอนการได้มาของวัตถุดิบ การออกแบบ การวิจัย และพัฒนาการผลิต 
การส่งมอบ การน าไปใช้งานตามวัตถุประสงค์  การน ากลับมาใช้ใหม่ การน ากลับมาใช้ซ้ า การใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีที่อันตราย     
  มอก. 18000 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย)  
เป็นแนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในองค์กร โดยพัฒนาระบบ
อย่างต่อเนื่องเพ่ือลดความเสี่ยงอันตรายและอุบัติเหตุต่างๆ ท าให้เกิดภาพพจน์ที่ดีแก่ธุรกิจในด้านความ
ปลอดภัย สามารถป้องกันชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุได้ สร้างระบบการเตรียมความพร้อมกรณี
อุบัติเหตุฉุกเฉิน ช่วยลดการจ่ายเงินทดแทนจากอุบัติเหตุ และเพ่ิมขวัญก าลังใจแก่พนักงานผู้ปฏิบัติงาน
ในองค์การธุรกิจด้วย 

ระบบมาตรฐานอุตสาหกรรมเฉพาะประเภทของอุตสาหกรรม จากอุตสาหกรรมต่าง
ประเภทกัน ย่อมมีลักษณะการด าเนินงานและจุดส าคัญที่มุ่งเน้นแตกต่างกัน  จึงมีการจัดท าระบบ
มาตรฐานสากลอ่ืนเฉพาะประเภทของอุตสาหกรรมอีก ดังนี้ การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้อง
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ควบคุม(Hazard Analysis Critical Control Point หรือ HACCP) เป็นซึ่ งเป็นระบบการจัดการ
คุณภาพด้านความปลอดภัยที่ใช้ควบคุมกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร  เพ่ือให้ได้อาหารที่
ปราศจากอันตรายจากเชื้อจุลินทรีย์ สารเคมีและสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ ซึ่งจะสร้างความมั่นใจทั้งผู้ผลิต
และผู้บริโภค เพราะยึดหลักการป้องกันเป็นหลักที่ท าให้ปลอดภัยต่อสุขภาพผู้บริโภค  การได้รับการ
รับรองมาตรฐาน HACCP จะช่วยสร้างระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในอาหารที่ดี  จนสามารถ
แข่งขันในตลาดสากลได้ ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนด ส่งเสริมภาพพจน์ขององค์กรธุรกิจและ
ผลิตภัณฑ์ และสามารถพัฒนาไปสู่ระบบมาตรฐานสากล ISO 9000 ได้ดีด้วย QS 9000 เป็นระบบ
คุณภาพที่กลุ่มบริษัทรถยนต์ Chrysler Ford และ General Motors ได้ร่วมกันก าหนดขึ้นเพ่ือใช้เป็น
มาตรฐานร่วมส าหรับผู้ส่งมอบชิ้นส่วนต่าง ๆ ให้บริษัททั้งสาม โดยตั้งเป้าหมายชัดเจนที่จะให้มีการ
พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ป้องกันไม่ให้เกิดของเสีย ลดความผันแปรและความสูญเปล่าต่าง ๆ ใน
สายการผลิตทุกขั้นตอนการใช้ระบบ QS 9000 ต้องได้รับการรับรองตามาตรฐาน ISO 9001 ก่อนและ
ต้องเอาใจใส่ในความต้องการของลูกค้าด้วย  

มีหลักเกณฑ์วิธีการผลิตยาที่ดี (Good Manufacturing Practice หรือ GMP) เป็น
แนวทางปฏิบัติในการผลิตยา ซึ่งเป็นส่วนที่ส าคัญของระบบการประกันคุณภาพยา เพ่ือให้มีความเชื่อมั่น
ว่า ยาที่ผลิตมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยตรงตามคุณภาพมาตรฐานที่ก าหนดและ
สม่ าเสมอในทุกรุ่นที่มีการผลิต GMP ได้รับการสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลก (World Health 
Organization หรือ WHO) ให้ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกยอมรับและน ามาใช้กันอย่างแพร่หลาย 

3. การจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร 

 การจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร เป็นการจัดการคุณภาพโดยรวม จากความหมายของค าว่า
คุณภาพมาสู่แนวทางการด าเนินการเพ่ือคุณภาพที่ดีนั้นได้มีค าหลายค าที่ใช้ในการบ่งบอกถึงการ
ปฏิบัติการเกี่ยวกับคุณภาพ เช่น ระบบคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การประกันคุณภาพ หรือ การ
บริหารงานคุณภาพ เป็นต้น ซ่ึงมีความหมายแตกต่างกัน ดังต่อไปนี้   

      การควบคุมคุณภาพ (Quality Control หรือ QC) หมายถึง กิจกรรมและกลวิธีการ
ปฏิบัติเพ่ือสนองความต้องการด้านคุณภาพภายในธุรกิจ โดยการตรวจสอบ การวัด และการทดสอบที่
มุ่งจะควบคุมวัตถุดิบ กระบวนการ และการก าจัดสาเหตุของข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการ
ทั้งหมด เช่น การสุ่มตัวอย่างน้ าผลไม้กระป๋องมาตรวจสอบรสชาติ การควบคุมคุณภาพเน้นการ
ตรวจสอบและแยกแยะของดีและของเสียออกจากกัน โดยระบุเป็นร้อยละของของเสียที่พบ  จากล็อต
การผลิต เพ่ือควบคุมมิให้ของเสียมีมากเกินกว่าที่ก าหนด ปัจจุบันการควบคุมคุณภาพมุ่งเน้นที่ของเสีย
ต้องเป็นศูนย์ (Zero defect) 

  การประกันคุณภาพ (Quality Assurance หรือ QA) หมายถึง การด าเนินการเพ่ือ
สุขภาพตามระบบและแผนงานที่วางไว้อย่างเคร่งครัด  เพ่ือที่จะมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการมี
คุณภาพตามท่ีลูกค้าต้องการ เช่น การด าเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพสากล ISO 9000 เป็นต้น  

          การบริหารคุณภาพ (Quality Management หรือ QM) หมายถึง การจัดการระบบ
คุณภาพโดยทุกคนที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์การรับผิดชอบต่องานที่ตนเองกระท าอย่าง
เต็มที่เพ่ือให้สินค้าและบริการเป็นไปตามต้องการของลูกค้า การใช้ระบบการบริหารคุณภาพสมบูรณ์
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แบบ (Total Quality Management หรือ TQM) วัตถุประสงค์หลักของการบริการคุณภาพ คือ การ
ผลิตสินค้าหรือบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งความต้องการของลูกค้าจะเป็นกรอบ
ก าหนดระบบคุณภาพขององค์การทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้นการบริหารคุณภาพจะมุ่งสร้างความ
พึงพอใจให้แก่ลูกค้าเป็นส าคัญ 
 การจัดการคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management) หรือ TQM เป็นแนวทางในการ
บริหารขององค์กรที่เน้นเรื่องคุณภาพ โดยบุคลากรทุกคนขององค์การจะมีส่วนร่วมและมุ่งหมายผลก าไร
ในระยะยาวด้วยการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า รวมทั้งการสร้างผลประโยชน์แก่บรรดาบุคลากร
ขององค์การและสังคมด้วยในขณะเดียวกันวิธีการปฏิบัติของการจัดการคุณภาพโดยรวมของแต่ละ
องค์กรอาจแตกต่างกัน แต่แนวปรัชญาความคิดหลักการส าคัญจะคล้ายกัน และที่ส าคัญที่สุดคือ ต้องยึด 
“คุณภาพ” เป็นแกนหลักในการบริหารงานต่าง ๆ เช่นเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลดีแก่องค์การในด้านการ
ปรับปรุงคุณภาพของสินค้าหรือบริการให้สูงขึ้น หรือท าให้ของเสียเป็นศูนย์ หรือสามารถออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ได้สวยงามใช้งานได้ดีขึ้น หรือสามารถบริการหรือส่งของได้รวดเร็วขึ้น ต้นทุนการผลิตลดลง 
ฯลฯ ส่วนผู้ปฏิบัติคือพนักงานหรือบุคลากรขององค์กร ก็จะสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่าง
เต็มที่ด้วยการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงคุณภาพของงานและผลิตภัณฑ์ ท าให้คุณภาพของชีวิตของทุก
คนดีข้ึนเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยที่ TQM จะมีส่วนประกอบส าคัญ ดังภาพ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่9.7 ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบการจัดการคุณภาพโดยรวม (TQM)  
ที่มา : (ณัฏฐพันธ์, 2545, หน้า 193) 

       การจัดการคุณภาพโดยรวม ประกอบด้วยส่วนประกอบส าคัญ 3 ส่วนคือ   
   1) การให้ความส าคัญกับลูกค้า (Customer oriented) การมุ่งเน้นคุณภาพที่สร้าง
ความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าได้การตอบสนองความต้องการของลูกค้าต้องท าการวิจัยตลาดให้รู้ก่อนว่า  
ลูกค้าต้องการอะไร แล้วยึดเอาความต้องการนั้นเป็นศูนย์กลางในการบริหารและด าเนินการขององค์การ
ต่อไป  

  2) การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous improvement) ปรับปรุงกระบวนการ
ทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบวงจรอย่างต่อเนื่อง โดยเอาใจใส่ลูกค้าภายใน ตลอดจนถึงลูกค้าภายนอก 
กล่าวคือพนักงานทุกคนต้องถือว่ากระบวนการผลิตถัดไปเป็นลูกค้าภายใน มีความต้องการชิ้นงานที่มี
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ประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงต้องท างานของตนเองอย่างถูกต้อง ตั้งแต่เริ่มต้นและท าได้ถูกต้องทุก
ครั้ง ซึ่งการท างานได้อย่างถูกต้องจะต้องอาศัยพนักงานที่มีคุณภาพ  ประกอบกับการปรับปรุง
กระบวนการอย่างต่อเนื่องด้วย จึงสามารถลดความผิดพลาดต่าง ๆ ในการผลิตให้เหลือน้อยที่สุดได้ 
ดังนั้นองค์กรที่ด าเนินงานตามปรัชญาของ TQM จะต้องกล้าตัดสินใจปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงตนเอง
ให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ซึ่งสามารถจะด าเนินงานได้ตามวงล้อ Deming        

     3) สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วม (Employees Involvements) ทุกคนในองค์การมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาองค์การ เพ่ือปรับปรุงให้เป็นองค์กรคุณภาพ (Quality organization) โดยผู้ที่ลงมือ
ปฏิบัติจะเป็นผู้ที่รู้ปัญหาและช่วยเสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหาได้ดีที่สุด โดยขั้นตอนพ้ืนฐานของ TQM 
ในกระบวนการแก้ปัญหา  

 การจัดการคุณภาพโดยรวมเป็นเทคนิคส าคัญที่ช่วยให้องค์การมีความสามารถในการ
ด าเนินงาน  พัฒนาความสามารถในการแข่งขัน  และสร้างโอกาสในการเจริญเติบโต  โดยเฉพาะ
สถานการณ์ปัจจุบันที่  TQM  ถูกน ามาประยุกต์ในฐานะอาวุธกลยุทธ์  (strategic  weapon)  ที่สร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับองค์การ  นอกจากนี้เทคนิค TQM  ยังถูกประยุกต์ในการด าเนินงาน
ด้านต่าง ๆ อย่างหลากหลาย การสร้างวัฒนธรรม  และการด าเนินงาน  ซึ่งค านึงถึงการพัฒนาคุณภาพ
สินค้าหรือบริการ เพ่ือก่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า โดย เคร จิว สกิ (Krajewski)  และไรตซ์
แมน (Ritzman) ปี ค.ศ. 1996  กล่าวว่า แนวความคิดของ TQM ประกอบด้วยหลัก 3 ประการ ดังนี้ 

   1) ความพึงพอใจของลูกค้า  (customer satisfaction) ลูกค้าเป็นบุคคลส าคัญที่ท า
ให้ธุรกิจสามารถด ารงอยู่ การด าเนินการด้านคุณภาพจึงมีวัตถุประสงค์ให้ลูกค้าเกิดความพอใจ  
โดยเฉพาะสถานการณ์ปัจจุบันที่หลายธุรกิจมีการแข่งขันอย่างรุนแรง ตลอดจนการตื่นตัวของลูกค้า  
และ/หรือ  ผู้บริโภคต่อสิทธิของตนเอง  ท าให้ผู้บริหารต้องให้ความส าคัญต่อความรู้สึกและความ
อ่อนไหวของลูกค้าที่มีต่อธุรกิจ 

   2) การมีส่วนร่วมของพนักงาน  (employee  involvement)  บุคลากรโดยเฉพาะ
ฝ่ายปฏิบัติการเป็นบุคคลกลุ่มแรกที่เกี่ยวข้องกับการสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีคุณภาพ ขณะที่
บุคลากรในส่วนสนับสนุนมีหน้าที่ส่งเสริมให้การสร้างคุณภาพในองค์การประสบความส าเร็จ โดย
บุคลากรทั้ง 2 กลุ่มต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างสอดคล้องกัน  เพ่ือให้องค์การสามารถบรรลุเป้าหมาย
ที่ต้องการ TQM  เป็นเทคนิคท่ีต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ระบบ TQM  จึงต้องการความเข้าใจ 
การยอมรับ และการมีส่วนร่วมของพนักงาน เพ่ือให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ 

   3) การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (continuous Improvement) ปัจจุบันการหยุดนิ่ง
เปรียบเสมือนการถอยหลัง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอย่างรวดเร็วและรุนแรง การพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องเป็นเทคนิคในการท างาน ที่พยายามศึกษาวิเคราะห์ปัญหาหรือจุดอ่อนในการด าเนินงาน       
เพ่ือก าหนดวิธีการพัฒนาศักยภาพของการด าเนินงานอย่างไม่หยุดยั้ง ซึ่งอยู่บนพ้ืนฐานปรัชญาไคเซน
ของญี่ปุ่น โดยมีวงล้อเดมม่ิงเป็นวงจรส าคัญของการพัฒนาคุณภาพงาน 
 
 
 



 203 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ภาพที่ 9.8 หลักการของ TQM 
 
 ระบบ TQM  มิใช่งานที่อยู่ในความรับผิดชอบของบุคคลบางกลุ่มหรือเป็นงานที่ท า ในขั้นตอน
ใดขั้นตอนหนึ่ง แต่ TQM จะมีความสัมพันธ์กับกระบวนการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ การออกแบบกระบวนการจัดการตั้งมาตรฐานการ เปรียบเทียบ 
(benchmark) และตัดสินใจตลอดจนสมาชิกทุกส่วนขององค์กร ต้องมีส่วนร่วมท าให้โครงการ TQM  
ประสบความส าเร็จ เพ่ือที่ตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า 
 

 ความพึงพอใจของลูกค้า 
 เมื่อกล่าวถึง คุณภาพ หรือ Quality จะนึกภาพของสินค้าที่คงทนและเชื่อถือได้  โดยหลายครั้ง
จะพิจารณาจากผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการเป็นส าคัญ  ความจริงคุณภาพไม่ได้ถูกตัดสินจากด้านผู้ผลิต         
ผู้ให้บริการ หรือผู้รับผิดชอบในด้านคุณภาพ  แต่ลูกค้าจะเป็นผู้ก าหนดคุณภาพของสินค้าและบริการ
ด้วยตัวเอง  โดยเฉพาะในปัจจุบันที่ลูกค้ามีทางเลือกในการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ  มากกว่าใน
อดีต  ซึ่งลูกค้าอาจให้ความหมายของค าว่า “คุณภาพ” แตกต่างกันไปได้หลายมิติ โดยจะมีมิติหลัก ๆ 
แบ่งเป็น 5 ประเด็น ดังต่อไปนี้ 
   1) ความสอดคล้องกับข้อก าหนด (conformance to specification) หมายถึง
คุณสมบัติของสินค้าหรือบริการตรงตามที่ลูกค้าต้องการ โดยที่ผลิตภัณฑ์สามารถปฏิบัติงานได้ตามที่
ผู้ผลิตแจ้งแก่ลูกค้า และผลิตภัณฑ์สามารถปฏิบัติงานได้ทนทานตามระยะเวลาการใช้งาน  หรือขีด
ความสามารถที่ก าหนดของผลิตภัณฑ์ เช่น ความทนทาน ระยะเวลาการใช้งาน หรือขีดความสามารถ
อ่ืน ๆ ที่ก าหนดขึ้นมา เช่น รถยนต์บางยี่ห้อสามารถใช้งานได้ถึง 50 ,000 กิโลเมตร ก่อนการตรวจเช็ค
และบ ารุงรักษา เป็นต้น ขณะที่บริการจะมีลักษณะเป็นนามธรรมที่ยากต่อการวัดเป็นตัวเลขปกติความ
สอดคล้องกับข้อก าหนดของบริการจะเกี่ยวข้องกับระยะเวลาในการตอบสนองความตรงต่อเวลา  หรือ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการกับลูกค้า เช่น บริการโทรศัพท์อาจจะใช้ระยะเวลาในการต่อสายเป็น
เกณฑ์  เป็นต้น 
   2) คุณค่า (value) หมายถึง ความคุ้มค่าของสินค้าหรือบริการ ลูกค้าจะประเมิน
คุณภาพโดยพิจารณาจากการท างานหรือผลตอบแทนของสินค้า หรือบริการที่ได้รับว่าเหมาะสมกับ
ราคาหรือค่าใช้จ่ายที่เสียไปหรือไม่ ซึ่งคุณค่าของสินค้าหรือบริการอาจจะแตกต่างไปตามความคาดหวัง



 204 

ของบุคคลก่อนที่เขาจะซื้อสินค้าหรือบริการนั้น ตัวอย่างเช่น  ลูกค้าข้าวแกง อาหารจานด่วน   และ
ภัตตาคาร ต่างมีความคาดหวังในรสชาติอาหาร ความสะอาด รวดเร็ว และบริการที่ต่างกัน  เป็นต้น    
   3) ความเหมาะสมในการใช้งาน (fitness for use) หมายถึง สินค้าและบริการถูก
ออกแบบให้สะดวกในการใช้งานส าหรับผู้ซื้อ เช่น ง่ายต่อการใช้งาน ความคงทน รูปแบบสวยงาม  
ความเชื่อถือ หรือบริการที่รวดเร็ว เป็นต้น  
   4) การสนับสนุน (support) กิจกรรมสนับสนุนส าหรับผู้ขายมีความส าคัญไม่แพ้
คุณภาพของสินค้าหรือบริการ ตั้งแต่การโฆษณา การรับประกันสินค้า หรือบริการหลังการขายโดย
กิจกรรมสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพจะช่วยลดความไม่พอใจของลูกค้าลงในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับสินค้า
หรือบริการเกิดข้ึน 
   5) ความประทับใจ (psychological  impressions) บุคคลจะตัดสินใจว่าสินค้าหรือ
บริการที่เขาซื้อมีคุณภาพดีเมื่อเกิดความประทับใจในด้านต่าง ๆ เช่น  บรรยากาศ ภาพลักษณ์ และ
ความสะดวก เป็นต้น โดยเฉพาะธุรกิจบริการซึ่งเป็นสินค้าที่จับต้องไม่ได้ ลูกค้าจะประมวลคุณภาพของ
บริการจากการสัมผัส และรับรู้บรรยากาศในการด าเนินงาน เช่น  ความสะอาด บุคลิกภาพ และการ
แสดงออกของผู้ให้บริการ เป็นต้น 

ภาพที ่9.9  คุณภาพในมุมมองของลูกค้า 

 คุณภาพเป็นประเด็นละเอียดอ่อนที่ผู้บริการต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เพ่ือสร้างการยอมรับ  
และความพึงพอใจให้กับลูกค้า  ในทางปฏิบัติการที่ธุรกิจต้องผลิตสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพ
สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าในมิติที่ส าคัญให้ครบถ้วนนับเป็นสิ่งที่ยาก  แต่สิ่งที่ยากกว่านั้นคือ
การรับรู้ต่อคุณภาพของลูกค้าที่มีความพลวัต  โดยลูกค้าจะให้ความส าคัญกับมิติของคุณภาพแตกต่าง
กันตามสถานการณ์ ตัวอย่างเช่น ความต้องการรถยนต์ของลูกค้า ซึ่งถูกก าหนดโดยรูปแบบการด าเนิน
ชีวิตและสถานการณ์  ซึ่งบริษัทผู้ผลิตรถยนต์จะต้องออกแบบรถยนต์ให้สอดคล้องกับรูปแบบการด าเนิน
ชีวิตของลูกค้า ขณะเดียวกันก็ต้องมีรูปลักษณะไม่ขัดแย้งกับกระแสของสังคม เป็นต้น  เหตุผลดังกล่าว   
ความส าเร็จของธุรกิจจึงขึ้นอยู่กับการเชื่อมต่อระหว่างความต้องของสินค้าและ/หรือ  บริการกับ
ความสามารถในการผลิตขององค์การ   โดยสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพดีทั้ งในด้านคุณสมบัติของ
สินค้า และการรับรู้ของลูกค้าย่อมมีโอกาสท าก าไรสูง  เนื่องจากผู้ผลิตสามารถตั้งราคาได้สูงกว่าคู่
แข่งขัน  ซึ่งจะท าให้ได้รับผลตอบแทนต่อหน่วยที่มากกว่า เช่น ไอศกรีม Haggen– daz นาฬิกา Rolex  
หรือรถยนต์ Mercedez Benz เป็นต้น 
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4. หลักการบริหารงานคุณภาพ 
ปกติการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจะน าหลักการวงล้อเดมมิ่งหรือวัฏจักรการวางแผน -ท า-

ตรวจสอบ-ปฏิบัติ (plan-do-check-act cycle) มาถ่ายทอดให้สมาชิกผู้ปฏิบัติงานเพ่ือใช้ในการ
วิเคราะห์ปัญหาและปรับปรุงคุณภาพของงาน โดยวงล้อม่ิงจะประกอบด้วย 4 ขั้นตอน   
  การวางแผน (plan) ทีมงานเลือกกระบวนการที่ต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพและ
กระบวนการที่ต้องท าตามเป้าหมายของการปรับปรุงและพัฒนา  เพ่ือน ากระบวนการมาท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลและแนวทางปฏิบัติในการบรรลุเป้าหมาย  โดยพิจารณาผลประโยชน์และต้นทุนในการ
ด าเนินงาน  ตลอดจนก าหนดแผนสามารถประเมินความก้าวหน้าของงานได้อย่างเป็นรูปธรรม   
  การท า (do)  ด าเนินการตามแผน  ติดตาม  และตรวจสอบความก้าวหน้าของ
กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลตามระยะเวลาที่ก าหนด        
  การตรวจสอบ (check)  ทีมงานต้องตรวจสอบข้อมูลการด าเนินงานว่าจะสามารถ
บรรลุเป้าหมายตามแผนที่ก าหนดหรือไม่  เพ่ือพิจารณาปรับแผนหรือหยุดโครงการถ้าเกิดความไม่
สอดคล้องระหว่างความเป็นจริงและความต้องการ และ     
  การปฏิบัติ (actions) ตรวจสอบกระบวนการและจัดท าเอกสาร เพ่ือน าแผนงานที่
พัฒนาจนประสบความส าเร็จไปเป็นแนวทางและมาตรฐานในการปฏิบัติงานต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ภาพที ่9.10  วงล้อเดมมิ่ง (Deming cycle) 
 
 วงล้อเดมมิ่งหรือวงจร PDCA จะช่วยทีมงานให้สามารถพัฒนาคุณภาพของงานอย่างต่อเนื่อง  
โดยพิจารณา  ลดหรือเพ่ิมกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ออกจากกระบวนการปฏิบัติงาน  โดยแยก
งานที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์  (no value)  ออกจากงานที่สร้างคุณค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์หรือบริการ  ซึ่งจะ
ช่วยให้การปฏิบัติงานมีความกระชับและพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง วงจร PDCA ได้รับการพัฒนามาจาก
วงจรเดมม่ิง ซึ่งเป็นแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างคุณภาพของสินค้า วงจรเดมม่ิงแสดงความสัมพันธ์ของการ
ออกแบบผลิต จ าหน่ายและการวิเคราะห์ตลาด เพ่ือน ามาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพ  
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ภาพที่ 9.11  การประยุกต์ใช้วงล้อเดมมิ่ง  

เมื่อวงจรเดมมิ่งได้ถูกน าไปใช้และพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ จนกลายเป็นวงจร PDCA ท าให้วงจร      
P DCA ดังกล่าวได้กลายมาเป็นหลักในการบริหารงานอย่างแพร่หลาย ทั้งระดับองค์กร  ระดับแผนก 
และระดับพนักงาน 

 การน า PDCA ไปใชเ้พื่อการป้องกันในองค์กร ประกอบด้วย    
 1) การน าวงจร PDCA ไปใช้ ท าให้ผู้ปฏิบัติมีการวางแผนที่ดีช่วยป้องกันปัญหาที่ไม่ควรเกิด 
ช่วยลดความสับสนในการท างาน ลดการใช้ทรัพยากรมากหรือน้อยเกินความพอดี  ลดความสูญเสียใน
รูปแบบต่าง ๆ 
 2) การท างานที่มีการตรวจสอบเป็นระยะ ท าให้การปฏิบัติงานมีความรัดกุมขึ้น และแก้ไข
ปัญหาได้อย่างรวดเร็วก่อนจะลุกลาม 
 3) การตรวจสอบที่น าไปสู่การแก้ไขปรับปรุง ท าให้ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วไม่เกิดซ้ า หรือลดความ
รุนแรงของปัญหา ถือเป็นการน าความผิดพลาดมาใช้ให้เกิดประโยชน์  

  PDCA ไปใช้เพื่อการแก้ไขปัญหาในองค์กร ประกอบด้วย    
  1) ถ้าประสบสิ่งที่ ไม่เหมาะสม ไม่สะอาด ไม่สะดวก ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่ประหยัด ควรแก้ที่
ปัญหา            
 2) การใช้ PDCA เพ่ือการแก้ปัญหา ได้แก่ การท า C-PDCA คือ ตรวจสอบก่อนว่ามีอะไรบ้างที่
เป็นปัญหา เมือ่หาปัญหาได้ ก็น ามาวางแผนเพื่อด าเนินการตามวงจร PDCA ต่อไป  

  PDCA ไปใช้เพื่อการปรับปรุงในองค์กร ประกอบด้วย    
 1) ท าวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวานนี้ และพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้    
 2) PDCA เพ่ือการปรับปรุง คือไม่ต้องรอให้เกิดปัญหา แต่ต้องเสาะแสวงหาสิ่งต่าง ๆ หรือ
วิธีการที่ดีกว่าเดิมอยู่เสมอ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคม เมื่อคิดว่าจะปรับปรุงอะไร ก็ให้ใช้วงจร 
PDCA เป็นขั้นตอนในการปรับปรุง  
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ภาพที่ 9.12 การน าวงจร PDCA กับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในองค์กร  

 PDCA เป็น “วงจร” แสดงถึงเมื่อวงจรเริ่มหมุน ก็ต้องหมุนให้ครบรอบ โดยหมุนไปข้างหน้า 
รักษาระดับไม่ให้ตกต่ าลง และพยายามหมุนไปในทิศทางที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ เพ่ือความก้าวหน้า หากน า 
PDCA ไปใช้ทั้ง 3 รูปแบบดังกล่าว ก็จะเกิดเป็นการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ทั้งต่อตัวเอง  สังคม และ
ประเทศชาติ เทคนิคของ PDCA แต่ละข้ันตอน ประกอบด้วย     
  เทคนิคการวางแผน การวางแผนที่ดี ควรตอบค าถามต่อไปนี้  มีอะไรบ้างที่ต้องท า  
ใครท า  มีอะไรต้องใช้บ้าง  ระยะเวลาในการท างานแต่ละขั้นตอนเป็นเท่าใด  ล าดับการท างานเป็น
อย่างไร ควรท าอะไรก่อน อะไรหลัง  เป้าหมายในการกระท าครั้งนี้คืออะไร    
  เป้าหมายที่ดี ควรยึดหลัก SMARTERS  ประกอด้วย  S-specific ชัดเจนเจาะจง       
M- measurable วัดได้ ประเมินผลได้ A-acceptable ผู้ปฏิบัติยอมรับและเต็มใจท า R-realistic อยู่
บนพ้ืนฐานความจริง ไม่เพ้อฝัน T-time frame มีกรอบระยะเวลา E–extending เป็นเป้าหมายที่ท้า
ทายความสามารถ R–Rewarding คุ้มกับการปฏิบัติ หมายถึงเป้าหมายที่ท าไปแล้วเกิดประโยชน์ คุ้มค่า
กับการลงแรงลงเวลาและทรัพยากรเทคนิคข้ันตอนการปฏิบัติ ท าให้ถูกต้องตั้งแต่แรก จะได้ไม่ต้องแก้ไข 
หรือรับผลเสียจากการกระท าที่ผิดพลาดตรวจสอบทุกขั้นตอน หากพบข้อบกพร่อง ให้รีบแก้ไขก่อนที่
ความเสียหาย จะขยายเป็น วงกว้าง        
  เทคนิคขั้นตอนตรวจสอบ ตรวจสอบวิธีการและระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติจริง ว่า
ท าได้ตามแผนหรือไม่  ตรวจสอบผล ที่ได้ว่าได้ตามเป้าหมายหรือไม่    
  การด าเนินการให้เหมาะสม หลังจากตรวจสอบแล้วถ้าเราท าได้ตามเป้าหมายให้รักษา
ความดีนี้ไว้ หากตรวจสอบแล้วพบว่ามีข้อผิดพลาดไม่ว่าในขั้นตอนใด  ๆ ก็ตามให้หาสาเหตุและแก้ไข
สาเหตุ หาทางปรับปรุง เพ่ือให้การปฏิบัติครั้งต่อไปดีขึ้นกว่าเดิม 

 หลักการบริหารงานคุณภาพจึงต้องมุ่งลูกค้าเป็นส าคัญ มีความเป็นผู้น า มีส่วนร่วม ด าเนิน
กระบวนการ อย่างเป็นระบบ ปรับปรุงต่อเนื่อง ใช้ข้อมูลจริปัจจุบันโลกของการแข่งขัน ตลาดซื้อขาย
เป็นของผู้ซื้อไม่ใช่ของผู้ผลิต ลูกค้ามีโอกาสเลือกซื้อสินค้าได้มากมาย การผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานแต่
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เพียงอย่างเดียวโดยไม่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า หรือไม่ตรงกับความต้องการของลูกค้า 
โอกาสที่จะขายสินค้าได้ย่อมมีน้อยลงการที่จะผลิตสินค้าให้ขายได้ ผู้ผลิตต้องผลิตให้ลูกค้ามีความพึง
พอใจ นั่นคือ ความหมายของคุณภาพในยุคที่มีการควบคุมคุณภาพด้วยกลุ่มคุณภาพ (QC) คุณภาพ    
จึงหมายถึงความพึงพอใจของลูกค้า 

5. เครื่องมือในการควบคุมคุณภาพ   

 การควบคุมคุณภาพหรือการบริหารคุณภาพ (Quality Control; QC) เกิดครั้งแรกในอเมริกา 
(ค.ศ.1931) โดย ดร.ชิวฮาร์ท (Dr.Schewhart) พัฒนา Control Chart โดยใช้วิธีการทางสถิติ จึง
เรียกว่า การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ (Statistical Quality Control; SQC หลังสงครามโลกครั้งที่       
2 (ค.ศ.1950) สมาพันธ์วิทยาศาสตร์และวิศวกรแห่งประเทศญี่ ปุ่น  (JUSE) ได้ เชิญ  ดร.เดมมิ่ ง 
ผู้เชี่ยวชาญ SQC มาให้ความรู้แก่ผู้บริหารของบริษัทอุตสาหกรรมในญี่ปุ่น ญี่ปุ่นจึงรับ QC แบบอเมริกัน 
(SQC) ไปใช้อย่างจริงจัง แต่ไม่แพร่หลาย จ ากัดในวงแคบ ๆ ของผู้เชี่ยวชาญ หรือวิศวกร เพราะมีผู้รู้
เรื่องสถิติน้อยมาก  ปี ค.ศ.1957 ดร.ไฟเกนบาวน์ (Dr.Feigenbaum) จากบริษัท GE ได้เขียนหนังสือ
เรื่อง Total Quality Control (TQC) เสนอแนวคิดว่า TQC เป็นระบบที่มีประสิทธิผลในการพัฒนา
คุณภาพ รักษาคุณภาพ และปรับปรุงคุณภาพโดยกลุ่มคนภายในองค์กร สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า
ด้วยต้นทุนที่ต่ า และย้ าว่า ต้องท าทุกหน่วยงาน ทั่วทั้งองค์กรญ่ีปุ่น ได้พัฒนา SQC ให้เป็นแบบญี่ปุ่น 
โดย TQC ของญี่ปุ่นมีแนวทางปฏิบัติแตกต่างจาก TQC ของ ดร.ไฟเกนบาวน์ คือ จะต้องท าโดย
พนักงานงานทั่วทั้งองค์กร จึงเรียกใหม่ว่า Company-wide Quality Control (CWQC) ญี่ปุ่นสามารถ
พัฒนาสินค้าและบริการ เพ่ือส่งสินค้าแข่งขันในตลาดโลกในช่วงทศวรรษ 1970 ท าให้ทั่วโลก รวมถึง
อเมริกา (ต้นคิด QC) ต้องเสียดุลการค้าให้กับญี่ปุ่น  ค.ศ.1980 สถานี NBC ในอเมริกา จัดรายการชื่อ 
"If Japan can, why can't we" เพ่ือปลุกระดมภาคอุตสาหกรรมให้พัฒนาคุณภาพมาแข่งกับญี่ปุ่น ซึ่ง
จุดประกายให้กับผู้บริหารระดับสูงที่มี Leadership น า TQC ของญี่ปุ่นที่เห็นว่าดี กลับไปใช้ในอเมริกา 
โดยตั้ งชื่อใหม่ว่า Total Quality Management (TQM)จนกลางทศวรรษ 1980 หลายบริษัทใน
อเมริกาภายใต้การน าของผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ ได้พัฒนาคุณภาพจนได้รับรางวัล Deming Prize ใน
ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดทางด้านคุณภาพ  ความรู้ด้าน TQM แพร่หลายมากเพราะผู้มีความรู้ทาง
ตะวันตกเขียนต าราออกมามาก ในขณะที่ต ารา TQC ของญี่ปุ่นเป็นภาษาญี่ปุ่น ดังนั้น TQM จึงเป็นที่
รู้จักทั่วโลก ต่อมาปี 1995 JUSE ได้เปลี่ยนชื่อจาก TQC เป็น TQM 

 เครื่องมือในการบริหารคุณภาพ (The Basic Quality Control Tools)   
 บ้านแห่งคุณภาพ (House of Quality หรือ Quality Function Deployment หรือ QFD) 
เป็นเครื่องมือที่แสดงลักษณะของผลิตภัณฑ์ โดยการน าเอาความต้องการของลูกค้ามาพิจารณาร่วมกับ
เทคนิคการออกแบบของฝ่ายวิศวกรรมขององค์การ พร้อมกับค านึงถึงผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขันด้วย เพ่ือ
ก าหนดรายละเอียดทางวิศวกรรม  (Specification) ของผลิตภัณฑ์ การสร้างบ้านแห่งคุณภาพ มี        
6 ขั้นตอน ซึ่งแสดงอยู่ในกรอบและเรียงอยู่ในต าแหน่งของบ้านแห่งคุณภาพตามขั้นตอนที่สร้าง 
ดังต่อไปนี้ 
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ภาพที ่9.13  ตัวอย่างของบ้านแห่งคุณภาพ (โครงสร้างหลัก QFD Matrix)           
ที่มา : (William, 2002, p. 150) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่9.14 ขั้นตอนวิธีการสร้างบ้านแห่งคุณภาพ 
ที่มา : (William, 2002, p. 150) 

          บ้านแห่งคุณภาพเป็นวิธีการที่จะตั้งเป้าหมายการผลิต ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์
โดยฝ่ายวิศวกรรมเป็นผู้ก าหนดลักษณะและออกแบบผลิตภัณฑ์  ฝ่ายการตลาดเป็นผู้ก าหนดกลยุทธ์
การตลาดของผลิตภัณฑ์ และฝ่ายผลิตเป็นผู้ด าเนินการ ให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพในสายตาของลูกค้า 
ดังนั้นทั้งสามฝ่าย จึงใช้ข้อมูลในบ้านแห่งคุณภาพเชื่อมโยงการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน เพ่ือสร้างสรรค์
คุณภาพที่ดีของสินค้าและบริการ 
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ภาพที ่9.15 ตัวอย่างของบ้านแห่งคุณภาพ 
ที่มา : (William, 2002, p. 151) 

       เครื่องมือ 7 อย่างท่ีใช้ในการท ากิจกรรมกลุ่มคุณภาพ     
 เป็นเครื่องมือที่ติดต่อสื่อสารเพ่ือเข้าใจระหว่างบุคคล ที่อยู่ในกลุ่มกิจกรรมคุณภาพให้สามารถ
มองเห็นประเด็นต่าง ๆ ของข้อมูลด้วยความเข้าใจที่ตรงกัน และน าไประดมความคิดร่วมกัน ถือ
เครื่องมือส าคัญที่ใช้ในการแก้ปัญหาทางด้านคุณภาพในกระบวนการท างานที่แท้จริงเพ่ือการแก้ไขได้
ถูกต้อง ตลอดจนช่วยในการจัดท ามาตรฐาน และควบคุมติดตามผลอย่างต่อเนื่อง เมื่อต้องการค้นหา
ปัญหา และหาค าตอบในการด าเนินกิจกรรมแก้ปัญหาเครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิดของ ทฤษฎี 7 QC 
Tools  ประกอบด้วยเครื่องส าคัญ 7 ประการ ดังนี้            
  1) ใบตรวจสอบ (Cheek-sheets) เป็นตารางที่แสดงรายการรายละเอียดต่างๆ ของ
ข้อมูลโดยออกแบบให้ง่ายต่อการจดบันทึกข้อมูล สะดวกต่อการจ าแนกข้อมูลและวิเคราะห์ผล ซึ่งมักจะ
มีช่องให้พนักงานผู้ตรวจสอบสามารถท าเครื่องหมายค าถามได้ ตัวอย่างหนึ่งของใบตรวจสอบ ดังแสดง
ในตาราง 
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ที่มา : William, J. Stevenson, Operations Management, 2002: 479. 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 9.16 ตัวอย่างใบตรวจสอบ หรือ Cheek-sheets    
 ที่มา : (Mark, Nicholas and Richard, 2003, p. 250)  

          2) แผนภูมิพาเรโต (Pareto Chart) เป็นแผนภูมิที่ใช้ส าหรับแสดงปัญหาต่างๆ ที่
เกิดขึ้น โดยเรียงล าดับปัญหาเหล่านั้นตามความถี่ที่พบจากมากไปหาน้อย และแสดงขนาดความถี่มาก
น้อยด้วยกราฟแท่งควบคู่ไปกับการแสดงค่าสะสมของความถี่ด้วยกราฟเส้น  ซึ่งแกนนอนของกราฟเป็น 
ประเภทของปัญหาและแกนตั้งเป็น ค่าร้อยละของปัญหาที่พบ  แผนภูมิพาเรโต ใช้เลือกปัญหาที่จะลง
มือท า เพราะปัญหาส าคัญในเรื่องคุณภาพมีอยู่ไม่กี่ประการ แต่สร้างข้อบกพร่องด้านคุณภาพจ านวน
มาก ส่วนปัญหาปลีกย่อยมีอยู่มากมายแต่ไม่ส่งผลกระทบด้านคุณภาพมากนัก จึงควรเลือกแก้ไขปัญหา
ที่ส าคัญซึ่งถ้าแก้ไขได้จะลดข้อบกพร่องด้านคุณภาพลงได้มาก  

 

ภาพที ่9.17 แผนภูมิพาเรโต (Pareto Chart) 
ที่มา : (William, 2002, p. 479) 
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ภาพที ่9.18  ตัวอย่างแผนภูมิพาเรโตของปัจจัยในห้องฉุกเฉิน 
ที่มา : (Mark, Nicholas and Richard, 2003, p. 251)  

           3) ผังแสดงเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) หรือผังก้างปลา (Fish 
Diagram) หรือผังอิชิกาวา เป็นแผนภูมิที่ใช้ต่อจากแผนภูมิพาเรโต ซึ่งเมื่อเลือกแก้ปัญหาใดจากแผนภูมิ
พาเรโตแล้ว ก็น าปัญหานั้นมาแจกแจงสาเหตุของปัญหาเป็น 4 ประการ คือ คน (Man) เครื่องจักร 
(Manchine) วิธีการ (Method) วัตถุดิบ (Material) 

  

 

 

 

ภาพที ่9.19 ผังแสดงเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) 
ที่มา : (William, 2002, p. 479) 
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ภาพที ่9.20 ตัวอย่างผังแสดงเหตุและผลค าต าหนิของลูกค้าในร้านอาหาร      
ที่มา : (Mark, Nicholas and Richard, 2003, p. 254)  

           4) กราฟ (Graph) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการแสดงน าเสนอข้อมูลให้ผู้อ่านเข้าใจข้อมูล
ต่างๆ ได้ง่ายและชัดเจนขึ้น และสามารถใช้วิเคราะห์แปลความหมาย ตลอดจนให้รายละเอียดของการ
เปรียบเทียบได้ดีโดยเฉพาะเมื่อข้อมูลมีจ านวนมาก การน าเสนอข้อมูลด้วยกราฟสามารถใช้กราฟเส้น 
กราฟแท่ง กราฟวงกลม กราฟรูปภาพ  

 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่9.21 ตัวอย่างกราฟแท่ง (Bar Chat) 
ที่มา : (Mark, Nicholas and Richard, 2003, p. 254)  
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  5) ฮิสโตแกรม (Histogram) เป็นกราฟแท่งที่ใช้แสดงความถี่ของข้อมูลที่จัดเป็น
หมวดหมู่ โดยที่แท่งกราฟมีความกว้างเท่ากัน และมีด้านข้างติดกัน ซึ่งจัดตัวอย่างให้ศูนย์กลางของฮิสโต
แกรมเป็นค่าความถ่ีสูงสุด ส่วนความถี่รองลงมาจะกระจายลดหลั่นไปตามล าดับ 

 
 

 

 

 

ภาพที ่9.22  ฮิสโตแกรม (Histogram) 
ที่มา : (William, 2002, p. 479) 

  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่9.23 ตัวอย่างฮิสโตแกรมของ Hole Diameters 
ที่มา : (Mark, Nicholas and Richard, 2003, p. 251)  

  6) ผังแสดงการกระจาย (Scatter Diagram) เป็นแผนผังที่แสดงความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร 2 ตัว ว่าสัมพันธ์กันในลักษณะใด ซึ่งจะสามารถหาสหพันธ์ (Correlation) ของตัวแปร
ทั้งสองตัวที่แสดงด้วยแกน x และแกน y ของกราฟ ว่าสหพันธ์เป็นบวกคือ ตัวแปรมีความสัมพันธ์แปร
ตามกัน หรือมีสหพันธ์เป็นลบคือตัวแปร มีความสัมพันธ์แปรผกผันต่อกัน 



 215 

 
     ภาพที ่9.24  ผังแสดงการกระจาย (Scatter Diagram)  
    ที่มา : (William, 2002, p. 479) 

  

 

 

 

 

 

ภาพที ่9.25 ตัวอย่างการกระจายของความพอใจของลูกค้าและเวลาที่รอในร้าอาหาร 
ที่มา : (Mark, Nicholas and Richard, 2003, p. 253)  

           7) แผนภู มิควบคุม (Control Chart) เป็นแผนภูมิกราฟที่ ใช้ เพ่ือการควบคุม
กระบวนการผลิต โดยมีการแสดงให้เห็นถึงขอบเขตในการควบคุมทั้งขอบเขตควบคุมบน (UCL) และ
ขอบเขตล่าง (LCL) แล้วน าข้อมูลด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในกระบวนการมาเขียนเทียบกับขอบเขต
ที่ตั้งไว้เพ่ือจะได้รู้ว่า ในกระบวนการผลิต ณ เวลาใดมีปัญหาด้านคุณภาพ จะได้รีบแก้ไขปรับปรุง
กระบวนการให้กลับสู่สภาพปกติโดยเร็ว 

 

ภาพที ่9.26 แผนภูมิควบคุม (Control Chart) 
ที่มา : (William, 2002, p. 479)  
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ภาพที ่9.27 ตัวอย่างแผนภูมิควบคุม  
ที่มา : (Mark, Nicholas and Richard, 2003, p. 264)     

 เครื่องมือใหม่ 7 อย่างในการท ากิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (QCC) ในปัจจุบันนี้มีการพัฒนา
เครื่องมือใหม่ 7 อย่างที่ใช้ในการท ากิจกรรมกลุ่มคุณภาพเพ่ือการวิเคราะห์ปัญหาที่มีความซับซ้อนมาก
ขึ้น และช่วยในการสร้างกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาเครื่องมือใหม่ 7 อย่าง มีดังต่อไปนี้ 

   - แผนผังกลุ่มเชื่อมโยง (Affinity diagrams) เป็นเครื่องมือส าหรับช่วยจัดระเบียบ
ของประเด็นปัญหาที่ซับซ้อน โดยการน าปัญหาต่าง ๆ มาเขียนเป็นโครงสร้างของปัญหาที่มีความชัดเจน
ขึ้นด้วยการเชื่อมโยงข้อมูล หรือความคิดเห็นต่าง ๆ เข้าด้วยกัน- แผนผังความสัมพันธ์ (Relations 
Diagrams) เป็นเครื่องมือส าหรับแก้ไขปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อน โดยช่วยท าให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัญหาและสาเหตุของปัญหาอย่างชัดเจน ซึ่งจะท าให้สามารถวางแผนในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
ตามล าดับความส าคัญ 

 - แผนผังต้นไม้ (Tree diagrams) เป็นเครื่องมือที่แสดงให้เห็นแนวทางหรือกลยุทธ์
ต่าง ๆ ในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบโดยจะเริ่มจากการตั้งวัตถุประสงค์ขึ้นมาก่อน แล้วด าเนินการ
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พัฒนากลยุทธ์ในการแก้ปัญหาและน ากลยุทธ์ดังกล่าวมาตั้งเป็นวัตถุประสงค์ต่อไป เพ่ือหากลยุทธ์ใหม่
ต่อไปเรื่อย ๆ จนได้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาที่ดีท่ีสุด   

 - แผนผังแมทริกซ์ (Matrix diagrams) เป็นการน าเอากลยุทธ์ที่ดีที่สุดจากแผนผัง
ต้นไม้มาเขียนเป็นแกนนอนของแมทริกซ์ และสร้างแกนตั้งของแมทริกซ์โดยแยกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่ม
การประเมิน อันได้แก่ ความสามารถอ านวยผลได้ ความสามารถน าไปสู่การปฏิบัติ ล าดับต าแหน่ง เป็น
ต้น และกลุ่มความรับผิดชอบอันได้แก่ ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านการผลิตระดับต่าง ๆ แล้วพิจารณา
จุดตัดกันระหว่างแนวตั้งและแนวนอนเพ่ือใช้เป็นแนวคิดส าคัญส าหรับการแก้ไขปัญหาต่อไป 

 - แผนผังลูกศร (Arrow diagrams) เป็นแผนผังที่แสดงถึงแผนงานและก าหนดการใน
การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพ่ือช่วยให้สามารถติดตามความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาได้ง่ายขึ้น 
โดยเฉพาะเมื่อมีงานย่อย หลายงานที่สัมพันธ์กันอย่างซับซ้อน   

 - แผนภูมิขั้นตอนการตัดสินใจ (Process decision program charts) เป็นเครื่องมือ
ที่ใช้ในการควบคุมการด าเนินการแก้ไขปัญหาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ และช่วยแก้ไขปัญหา
ในกรณีที่มีการด าเนินการออกนอกแนวทางที่ต้องการด้วย  

 - การวิเคราะห์ข้อมูลแบบแมทริกซ์  (Matrix data analysis) เป็นเทคนิคการ
วิเคราะห์ตัวแปรหลายๆ ตัวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องการวิเคราะห์ โดยวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นตัวเลขเพ่ือ
หาระดับความสัมพันธ์ไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒนาและวางแผนผลิตภัณฑ์ใหม่   
เป็นต้น 

เครื่องมือใหม่ 7 อย่างนี้ค่อนข้างซับซ้อน จึงยังไม่เป็นที่นิยมกันแพร่หลายในการท า
กิจกรรมกลุ่มคุณภาพเท่าเครื่องมือ 7 อย่างอันเดิม  มีการน ามาประยุกต์ใช้เพ่ือแก้ปัญหา ดังเช่น วัฏจักร 
PDSA เป็นวงจรการปรับปรุงกระบวนการที่มีขั้นตอนซ้ า ๆ ของแผนท าศึกษาและลงมือท า แม้ว่าวงจร
โดยรวมของ PDSA จะมีประโยชน์เมื่อใช้ในกระบวนการปรับปรุง แต่ขั้นตอนการตรวจสอบก็ถือว่าไม่
เพียงพอโดยผู้ปฏิบัติงานด้านคุณภาพจ านวนมาก ความแตกต่างระหว่าง PDCA และ PDSA นั้นมีน้อย
มาก ทั้งสองประกอบด้วยแผน 3 ขั้นตอนเดียวกันและลงมือท า แต่ PDCA ประกอบด้วยขั้นตอนการ
ตรวจสอบและ PDSA ประกอบด้วยขั้นการศึกษา ดังนั้นความแตกต่างหลักระหว่างการปรับปรุง PDCA 
และ PDSA จึงขึ้นอยู่กับขั้นตอนเดียว วัตถุประสงค์ที่คาดว่าจะได้รับจากโมเดลทั้งสองนั้ นมีความ
คล้ายคลึงกันโดยหลาย บริษัททั่วโลกใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ แม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นแบบจ าลองที่เข้าใจง่าย 
แต่การน าไปใช้งานอาจมีความซับซ้อนขึ้นอยู่กับกระบวนการที่ใช้            

 



 218 

 
ภาพที ่9.28 วัฏจักร PDSA น ามาประยุกต์ใช้เพ่ือแก้ปัญหา       
ที่มา : (William, 2002, p. 476) 

6. การบริหารคุณภาพในการผลิตและการบริการ 

 คุณภาพเกี่ยวข้องกับคุณลักษณะที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้สินค้าหรือบริการ 
ที่ให้ความพึงพอใจในระดับใด  ปัจจุบันคุณภาพเป็นปัจจัยส าคัญที่ลูกค้าใช้เปรียบเทียบเพ่ือตัดสินใจซื้อ
สินค้าหรือบริการ ในฐานะผู้บริหาร เราควรตระหนักและให้ความส าคัญกับการผลิตสินค้าและบริการที่มี
คุณภาพ และการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพราะคุณภาพเป็นปัจจัยหนึ่งที่สามารถท า ให้ประสบ
ความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจ และชนะคู่แข่งขันได้   

คุณภาพที่ดีหมายถึงส าหรับลูกค้า ได้แก่  
- สินค้าหรือบริการที่สามารถใช้งานได้ดีตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ หรือตามค าชี้ชวน 

ค าอธิบายของผู้ขาย         
  - มีความคุ้มค่ากับเงินหรือราคาท่ีลูกค้าจ่ายเพ่ือให้ได้สินค้าหรือบริการนั้น ๆ 

- สินค้าหรือบริการเหมาะสมกับงาน หรือวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ ซึ่งต้องมีความ
ปลอดภัย และรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย 

- สินค้าหรือบริการ มีความสะดวกในการใช้ และสามารถรักษาสภาพความสมบูรณ์ไว้
ได้ตลอดอายุการใช้งาน  เช่น การเป็นสมาชิกสปอร์ตคลับ สามารถด ารงสมาชิกภาพจนครบอายุที่ได้ตก
ลงไว้ เป็นต้น          
  - สินค้าและบริการเหล่านั้น สร้างความภาคภูมิใจ และประทับใจให้กับลูกค้า  

คุณภาพที่ดีส าหรับผู้ผลิต หรือผู้ให้บริการ ได้แก่ 
- การผลิตและการให้บริการ ต้องถูกต้องตั้งแต่แรก 
- ระดับของเสีย หรือความผิดพลาดต้องอยู่ในเกณฑ์ท่ีก าหนด และมีเป้าหมายเป็น 

ศูนย์ หมายถึงไม่มีของเสีย หรือไม่มีความผิดพลาดในการท างานเลย 
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- กระบวนการท างานต้องถูกต้องตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้  
- การผลิต และการท างานใดๆ ต้องมีต้นทุนเหมาะสม ในขณะที่ลูกค้าได้รับความพึง

พอใจในสินค้าและบริการ ในระดับราคาที่เหมาะสมเช่นกัน 

ระดับของการบริหารคุณภาพ ประกอบด้วย 
- การควบคุมคุณภาพ  (Quality control) หมายถึง กิจกรรมและวิธีการในการ

ตรวจสอบ และก ากับดูแลกระบวนการผลิต และการท างานภายในองค์กรให้เป็นไปตามมาตรฐานที่
ก าหนดไว้ด้วยการตรวจสอบ ตรวจนับ วัดค่า  และทดสอบ โดยมุ่งเน้นที่จะควบคุมวัตถุดิบ กระบวนการ 
และก าจัดสาเหตุของข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานทั้งหมด  ควรจะต้องมีการบันทึก ข้อมูล 
วิเคราะห์ ประมวลผล และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ 

การควบคุมคุณภาพในการผลิต ประกอบด้วย 
- การก าหนดระดับคุณภาพ ซึ่งมักถูกก าหนดจากความต้องการของลูกค้า และ

ความสามารถ ศักยภาพขององค์การ  
- ก าหนดบทบาทด้านคุณภาพในแต่ละหน่วยงาน หน่วยผลิตย่อย  

 - จัดท ามาตรฐานที่จ าเป็นในการท างาน การผลิต ได้แต่ มาตรฐานวัตถุดิบ มาตรฐาน
กระบวนการท างาน และมาตรฐานสินค้าส าเร็จรูป 

- การควบคุมกระบวนการ เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดสิ่งผิดปกติในการท างาน ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานที่ได้ก าหนดไว้  

- ก าหนดวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเบื้องต้น เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติในการแก้ปัญหาที่
เกิดข้ึน 

 
- การประกันคุณภาพ (Quality assurance) หมายถึงการสร้างความมั่นใจให้กับ

ลูกค้าว่า ลูกค้าจะได้รับแต่สินค้าและบริการที่มีคุณภาพเท่านั้น ซึ่งการประกันคุณภาพ มีความ
เกี่ยวข้องกับ การตรวจสอบคุณภาพ เพ่ือแยกแยะของดีของเสีย  การควบคุมคุณภาพ  การประกัน
คุณภาพการใช้งานของสินค้าหลังจากลูกค้าซื้อสินค้าไปแล้ว (Warranty) และการบริการหลังการขาย 
(After sales service) ลูกค้าภายใน และ ลูกค้าภายนอก 

- ฝ่ายขายส่งออเดอร์ให้กับฝ่ายโรงงาน ใครเป็นลูกค้าของฝ่ายขาย 
- คลังวัตถุดิบส่งพัสดุให้ฝ่ายผลิต ใครเป็นลูกค้าของฝ่ายคลัง 
- ฝ่ายวางแผนส่งแผนงานให้ฝ่ายผลิต ใครเป็นลูกค้าของฝ่ายวางแผน 
- หัวหน้าเครื่องกลึง ส่งใบแจ้งซ่อมให้ฝ่ายช่าง ใครเป็นลูกค้าของหัวหน้าเครื่องกลึง 
- ฝ่ายผลิตส่งใบขออัตราก าลังคนให้ฝ่ายบุคคล ใครเป็นลูกค้าของฝ่ายผลิต 
- ฝ่ายบุคคล จัดหาพนักงานผลิตให้ฝ่ายผลิต ใครเป็นลูกค้าของฝ่ายบุคคล 

ทุกหน้าที่ในกระบวนการท างาน ล้วนมีมีความส าคัญและความเชื่อมโยงกัน การสร้างคุณภาพ
จึงเป็นงานของทุกคน แนวคิดเกี่ยวกับลูกค้าภายในจึงมีความส าคัญมาก โดยทุกคนต้องระลึกเสมอว่า
เพ่ือนร่วมงานที่รับงานต่อจากเรา กระบวนการผลิตที่ต่อจากเรา ผู้ใต้บังคับบัญชาที่รับค าสั่งจากหัวหน้า 
ผู้จัดการที่รับมอบหมายงานจากเจ้าของกิจการ ล้วนแล้วแต่เป็นลูกค้าภายในของเราทั้งสิ้น จึงควรส่ง
มอบงานที่ดีมีคุณภาพให้กับลูกค้าภายใน เหมือนเช่นเราต้องการส่งสินค้าและบริการที่ดีให้กับลูกค้า
ภายนอกเช่นกัน   
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พนักงานต้องใส่ใจกับคุณภาพ 
  การท างานพนักงานทุกคนทุกระดับต้องใส่ใจกับเรื่องคุณภาพ ตั้งแต่เดินเข้าในบริเวณ
สถานที่ท างาน จนกระทั่งเดินออกจากบริเวณโรงงาน  เราจะมุ่งเน้ นในการควบคุมคุณภาพใน
กระบวนการท างาน ประกอบด้วย 

- สถานที่ท างานต้องมีสภาพแวดล้อมในการท างานที่เหมาะสมกับการผลิต หรือ
การบริการลูกค้า  เช่นความสะอาด แสงสว่าง  พ้ืนที่ให้ลูกค้านั่งรอรับบริการ 

- เครื่องจักร อุปกรณ์ ในโรงงาน โต๊ะ เก้าอ้ี ในร้านค้า ต้องอยู่ในสภาพดี พร้อมใช้
งานมีการท าความสะอาด และบ ารุงรักษาอย่างดี 

       - วัตถุดิบ ในการผลิตต้องมีคุณภาพได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด มีการจัดเก็บ จัด
วาง และเตรียมพร้อมใช้งานอย่างเป็นระบบ 

       - การผลิต วิธีการท างาน การให้บริการลูกค้า ต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน และมี
การควบคุมคุณภาพในการท างานอย่างเป็นขั้นเป็นตอน มีจุดตรวจสอบผลชัดเจน 

       - พนักงานผู้ปฏิบัติงาน  ผู้ให้บริการ หรือพนักงานขาย ต้องมีความช านาญ และ
เชี่ยวชาญในงานที่ตนเองได้รับมอบหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานบริการ  รวมถึงมีความเข้าใจและ
ส านักถึงคุณภาพและความพึงพอใจของลูกค้าอย่างถ่องแท้ 

      - พนักงาน ต้องมีวิธีในการตรวจสอบงานของตนเองว่ามีความบกพร่อง หรือ
ผิดพลาดใดบ้างที่ควรต้องปรับปรุงแก้ไข 

      - มีระบบข้อมูลบันทึกข้อผิดพลาด หรือของเสีย ที่สามารถน าใช้วิเคราะห์หาสาเหตุ 
และแนวทางในการแก้ไขได้อย่างถูกต้อง  

     - กระบวนการผลิต การท างาน หรือการบริการ ควรได้รับการปรับปรุงวิธีการให้ดี
ขึ้น สม่ าเสมอ โดยเฉพาะ อย่างยิ่ง จากผู้ปฏิบัติงานเอง  

 

บริการแตกต่างกับตัวผลิตภัณฑ์ เนื่องจากบริการจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อลูกค้า ได้เข้ามาใช้บริการ
คุณภาพในการบริการ จึงมีความส าคัญในการให้บริการกับลูกค้า จะมีผลกระทบต่อผู้ให้บริการ 
เนื่องจากบริการแต่ละบริการได้ถูกออกแบบเป็นพิเศษ ส าหรับลูกค้าแต่ละรายคุณภาพในการออกแบบ
การให้ บริการจึงมีความส าคัญ รวมไปถึงการส่งมอบบริการแก่ลูกค้าด้วย ควรเพ่ิมคุณค่าในตัวคุณภาพ 
ของการให้บริการ เช่น คุณภาพด้านการบริการลูกค้า (Quality of customer service) คุณภาพด้าน
ออกแบบการบริการ (Quality of service design)  และคุณภาพด้านการส่งมอบบริการ (Quality of 
service delivery) เป็นต้น 

บทสรุป  

การจัดการคุณภาพเป็นการด าเนินงานให้เป็นไปตามข้อก าหนดที่ต้องการ โดยค านึงถึงการสร้าง
ความพอใจให้กับลูกค้าและมีต้นทุนการด าเนินงานที่เหมาะสม การจัดการคุณภาพ หมายถึง กิจกรรม
หรือ กระบวนการที่ต่อเนื่องในการเน้นคุณภาพและการปรับปรุงคุณภาพของการน างานทุกส่วน
กิจกรรม ตลอดทั้งวงจรทุกขั้นตอนของการท างาน เป็นระบบการบริหารงานที่เป็นคุณภาพในทุกด้าน
ขององค์กร ที่จะปรับปรุงการท างานให้บรรลุเป้าหมายและมีสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมทุกอย่าง
จะต้องมีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยผู้บริหารระดับสูงขององค์กรมองเห็นความส าคัญและสนับสนุน
กิจกรรมเหล่านั้นทุกคนจะต้องให้ความร่วมมือและรับผิดชอบร่วมกัน การปรับปรุงคุณภาพเป็นหน้าที่
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ของทุกคนเป้าหมายที่ส าคัญคือการมุ่งท าให้ เกิดความพ่ึงพอใจของลูกค้าภายในและภายนอก           
การบริหารคุณภาพ (Quality Management หรือ QM) เป็นการจัดการระบบคุณภาพ โดยทุกคนที่
เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์การรับผิดชอบต่องานที่ตนเองกระท าอย่างเต็มที่เพ่ือให้สินค้าและ
บริการเป็นไปตามต้องการของลูกค้า การใช้ระบบการบริหารคุณภาพสมบูรณ์แบบ (Total Quality 
Management หรือ TQM) ลักษณะของบริการที่มีคุณภาพดี ความเชื่อถือได้ การบริหารสามารถ
ให้บริการได้อย่างสม่ าเสมอ  ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ ตรงตามความต้องการที่แท้จริงของ
ลูกค้า ความสามารถ พนักงานที่ให้บริการจะต้องมีทักษะและความรู้เพ่ือปฏิบัติในการบริการ  ความ
สุภาพ พนักงานผู้ให้บริการจะต้องมีมารยาทที่ดี เป็นมิตร และอ่อนน้อม  ความน่าไว้วางใจ ผู้ให้บริการ
จะต้องเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ ความน่าไว้ใจและน่าเชื่อถือ ความปลอดภัย การบริการจะต้องมีความ
ปลอดภัย ไม่มีความเสี่ยง ความเข้าถึง การบริการควรจะง่ายต่อการติดต่อ  การติดต่อสื่อสาร 
(Communication) การบริการควรจะสามารถให้ข้อมูลเมื่อลูกค้าต้องการหรือสอบถาม  ความเข้าใจใน
ตัวลูกค้า (Understanding the Customer) การเข้าใจลักษณะเฉพาะของลูกค้าแต่ละคนการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องจะน าหลักการวงล้อเดมมิ่ง หรือวัฏจักรการวางแผน-ท า-ตรวจสอบ-ปฏิบัติโดยวงล้อมิ่ง
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1) การวางแผน (plan) เพ่ือน ากระบวนการมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลและ
แนวทางปฏิบัติในการบรรลุเป้าหมายโดยพิจารณาผลประโยชน์และต้นทุนในการด าเนินงาน 2) การท า 
(do)  ด าเนินการตามแผน  ติดตาม  และตรวจสอบความก้าวหน้าของกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 3) การตรวจสอบ (check)  เพ่ือพิจารณาปรับแผนหรือหยุดโครงการถ้าเกิด
ความไม่สอดคล้องระหว่างความเป็นจริงและความต้องการ 4) การปฏิบัติ (actions)  เพ่ือน าแผนงานที่
พัฒนาจนประสบความส าเร็จไปเป็นแนวทางและมาตรฐานในการปฏิบัติงานต่อไป 

ค าถามท้ายบท   
 1. วงล้อ Deming (PDCA Cycle) ประกอบไปด้วยกี่ขั้นตอน อะไรบ้าง 
 2. อธิบายลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี พร้อมยกตัวอย่าง   
 3. แนวคิดของ TQM  ประกอบด้วยกี่ประการ อะไรบ้าง  
 4. การพัฒนาอย่างต่อเนื่องของ TQM ใช้หลักการใดในการด าเนินงาน 
 5. อธิบายแนวคิดเครื่องมือในการบริหารคุณภาพ พร้อมยกตัวอย่างมา  2 เครื่องมือ 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 10 

การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์    

เวลาเรียน 3 คาบ 
 

หัวข้อเนื้อหา 
 1. ความหมายและความส าคัญของการจัดการโซ่อุปทาน 
 2. ตัวแบบโซ่อุปทาน 

 3. การจัดการโลจิสติกส์ในลักษณะเครือข่าย 
 4. การพัฒนาองค์กรโลจิสติกส์  
 5. การสร้างความสามารถในการแข่งขันโดยโลจิสติกส์ 
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
    เมื่อนักศึกษาเรียนจบบทนี้แล้ว ควรมีพฤติกรรมดังนี้ 
 1. อธิบายความหมายและความส าคัญของการจัดการห่วงโซ่อุปทานต่อการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 
 2. เข้าใจแนวคิดตัวแบบโซ่อุปทานและการจัดการด าเนินงานสมัยใหม่  

3. อภิปรายการจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ในการพัฒนาองค์กร 
 4. แนวคิดการสร้างความสามารถในการแข่งขันด้วยห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ 

5. สรุปความรู้การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ ได้อย่างเหมาะสม 

  

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1. บรรยาย ประกอบเอกสารค าสอน และPower point เนื้อหา บทที่ 10 

2. ยกตัวอย่างในองค์กรการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ 
 3. ให้นักศึกษาน าเสนอภารกิจตามที่ได้มอบหมายและความก้าวหน้าการน าเสนองาน 
 4. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ในกับองค์กร 
 5. ให้นักศึกษาซักถามและแสดงข้อคิดเห็นจากองค์กรตามภารกิจในใบงาน 
 

 

การวัดผลและการประเมินผล 
 1. ประเมินผลจากกิจกรรมและแนวตอบการน าเสนอความก้าวหน้าจากงานที่มอบหมาย 
  2. สังเกตความสนใจ และการมีส่วนร่วมในชั้น 
 3. ประเมินผลจากการสอบประจ าภาคเรียน 
 
 
 
 



 223 

         บทที่ 10 
การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ 

          การผลิตสินค้าและบริการอย่างใดอย่างหนึ่ งเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า           
ย่อมต้องการวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนจากผู้ขายมาเป็นปัจจัยน าเข้า เพ่ือให้ฝ่ายผลิตใช้ท าการผลิตให้เป็น
สินค้าส าเร็จรูปแล้วส่งให้ลูกค้า ซึ่งกิจกรรมการป้อนวัตถุดิบกิจกรรมการแปรสภาพ และกิจกรรมการจัด
จ าหน่ายสินค้าส าเร็จรูปแก่ลูกค้า ในเครือข่ายที่โยงใยหลายกิจการมาเกี่ยวข้องกัน มีการด าเนินการ
ต่อเนื่องกันเป็นห่วงโซ่ของสินค้า การปรับปรุงพัฒนาห่วงโซ่ของสินค้า ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น น ามา
ซึ่งความพึงพอใจของลูกค้าได้รับสินค้าที่ต้องการในเวลาที่ต้องการ และมีปริมาณตามที่ก าหนดไว้  โดย
เสียค่าใช้จ่ายโดยรวมตลอดสายห่วงโซ่ที่ต่ า มีผลให้องค์กรธุรกิจมีก าไรเพ่ิมขึ้น โดยมีโลจิสติกส์เป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการโซ่อุปทาน วางแผนด าเนินการและควบคุมการไหลไปข้างหน้า การไหลย้อนกลับ 
และการจัดเก็บสินค้า การบริการและสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องกันระหว่างจุดก าเนิดอย่างมีประสิทธิผล
และประสิทธิภาพ เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

1. ความหมายและความส าคัญของการจัดการโซ่อุปทาน  

 การบริหารห่วงโซ่ของสินค้า (Supply chain management) เป็นการประสานงานกันของ
กิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างผู้จัดหาปัจจัยการผลิตกับผู้ผลิต และผู้ผลิตกับลูกค้า เพ่ือที่จะน าสินค้าและ
บริการไปตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันเวลาและเชื่อถือได้  โดยเสียค่าใช้จ่ายรวมตลอด
สายห่วงโซ่ที่ต่ าสุด การบริหารห่วงโซ่ของสินค้าที่มีประสิทธิภาพจะน ามาซึ่งจุดเด่นให้องค์กาธุรกิจ ท าให้
เกิดความสามารถการแข่งขัน (Competitive advantage) ซึ่งจะก่อให้เกิดความสมดุลระหว่างความพึง
พอใจสูงสุดของลูกค้าและต้นทุนที่ต่ าสุดได้ จะต้องมีการบริหารห่วงโซ่อุปทาน เช่น ผู้ขาย ผู้ผลิต ผู้ค้าส่ง 
ตัวแทนจ าหน่าย ผู้ค้าปลีก เป็นต้น โดยประสานการปฏิบัติงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว ไม่แบ่งแยกหน้าที่
การด าเนินงานเป็นแต่ละองค์กร อย่างที่ เคยเป็นมาองค์กรธุรกิจในห่วงโซ่ของสินค้า ต้องปฏิรูป
ระบบงาน หรือ การท า Reengineering โครงสร้างขององค์กรให้สอดคล้องกับกระบวนจัดการ
ด าเนินงานธุรกิจตลอดสาย โดยก าจัดขอบเขตกีดขวางระหว่างหน้าที่และองค์กรออก เพ่ือที่จะสามารถ
บรรลุถึงการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีที่สุด ซึ่งต้องอาศัยความเข้าใจธรรมชาติขององค์กร
หรือธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ วัฒนธรรม ตลาด และองค์กรของลูกค้าอย่างลึกซึ้ง เพ่ือให้เกิดการพ่ึงพาอาศัยซึ่ง
กันและกัน ได้ประโยชน์ร่วมกันในระยะยาว 

   

ภาพที ่10.1  ความสัมพันธ์ของห่วงโซ่อุปทานของสินค้า 
 ที่มา : (Mark, Nicholas and Richard, 2003, p. 517)     
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การจัดการโซ่อุปทานและความสามารถในการแข่งขัน   

 การด าเนินธุรกิจจะประสบกับการแข่งขันที่รุนแรงมาก การการด าเนินธุรกิจในระดับโลกจึงเป็น
ปัจจัยที่เพ่ิมความกดดันให้องค์กรต่าง ๆ จ าเป็นต้องหาวิถีทางหรือกลยุทธ์ใหม่ๆที่จะสร้างและเพ่ิมมูลค่า
ให้กับลูกค้า ในสภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น และภาวการณ์อ่ิมตัวของตลาดต่าง ๆ ทั่วโลก ท าให้อ านาจของ
ผู้ซื้อจะเป็นของลูกค้า หลักการและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่น ามาใช้มีความแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับตลาด
ประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะการให้บริการลูกค้าจะกลายเป็นปัจจัยส าคัญ  ลูกค้าจะมีความต้องการที่
สลับซับซ้อนเพ่ิมมากขึ้น ในขณะเดียวกัน การรวมเอาตลาดที่มีการอ่ิมตัวเข้ามาอยู่ด้วยกัน  จะท าให้
อุตสาหกรรมต่าง ๆ มีการผลิตสินค้าจ านวนมากเกินความต้องการของตลาด ซึ่งจะท าให้เกิดแรงกดดัน
ในเรื่องของราคาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะราคาจะเป็นตัวแปรที่ส าคัญอย่างยิ่งในการแข่งขันใน
หลายๆตลาด หลักการและปรัชญาที่ เกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน  ได้เพ่ิม
ความส าคัญมากยิ่งขึ้นตลอดสองทศวรรษที่ผ่านมา แนวคิดการบูรณาการหลักการดังกล่าว เพ่ือให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับธุรกิจ มีการยอมรับเพ่ิมมากขึ้นว่า การใช้การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่
อุปทาน สามารถที่จะช่วยองค์กรในการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในการลดต้นทุนและยกระดับการให้บริการ
ลูกค้า การจัดการที่ดียิ่งขึ้นตลอดห่วงโซ่อุปทาน ลูกค้าจะได้รับบริการที่ดีมากยิ่งขึ้น และบริษัทสามารถ
ที่จะลดต้นทุนในการจัดบริการให้น้อยลง 

โลจิสติกส์จึงประกอบด้วยส่วนประกอบใหญ่ 3 ส่วน คือ    
  1) ต าแหน่งที่ตั้งของสถานที่ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจ (Facilities location)  
  2) การจัดเก็บสินค้า (Warehouse and inventory) และ   
  3) การขนส่ง (Transport)       
 การจัดการโลจิสติกส์เริ่มต้นพัฒนามาจากการจัดส่งสินค้าเป็นหลัก  ต่อมาได้แตกย่อยออกมา
เป็นการจัดการคลังสินค้า การกระจายสินค้า การบรรทุกสินค้า และการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ใน
เวลาต่อมาโลจิสติกส์ได้รวมข้ันตอนการผลิต (Pre-production) เข้ามาด้วย เช่น การจัดหาวัตถุดิบ และ
การจัดการสินค้าคงคลัง เป็นต้น  

 
  ความส าคัญของการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ 

การประกอบธุรกิจทั่วไป ผู้ประกอบการจะค านึงถึงต้นทุนการผลิตเป็นหลัก และจะหา
วิธีลดต้นทุนการผลิตให้ต่ าเพ่ือต่อสู้กับคู่แข่งรายอื่น ๆ ที่อยู่ในตลาด นอกจากต้นทุนวัตถุดิบและแรงงาน
ต่าง ๆ แล้ว ค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์ ถือว่าเป็นต้นทุนตัวหนึ่งที่มีสัดส่วนค่อนข้างมาก และมีผลต่อราคา
สินค้าและบริการจากการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
พบว่า ต้นทุนของโลจิสติกส์โลกอยู่ที่ประมาณ 3.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ ประเทศแถบยุโรปมีต้นทุน         
โลจิสติกส์ร้อยละ 7 ต่อ GDP อเมริกาเหนือ ร้อยละ 7 ถึง 10 ประเทศแถบเอเชียแปซิฟิก ร้อยละ 11.6 
ส าหรับประเทศไทยการค านวณค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโลจิสติกส์เก็บข้อมูลได้ยาก คาดว่าน่าจะอยู่ประมาณ
ร้อยละ 25 ถึง 30 ของ GDP การศึกษาของธนาคารโลกยังพบอีกว่า ต้นทุนการขนส่งทางเรือที่ลดลง
ร้อยละ 1 จะช่วยเพ่ิมส่วนแบ่งการค้าให้ผู้ส่งออกได้ถึงร้อยละ 5 – 8 และหากต้นทุนด้านโลจิสติกส์รวม
ลดลงร้อยละ 10 จะช่วยเพ่ิมปริมาณการค้าได้มากถึงร้อยละ 20 ซึ่งแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของการ
ขนส่งทางทะเลกับโลจิสติกส์ ที่ส่งผลถึงการลดต้นทุนในการประกอบธุรกิจ ท าให้ผู้ประกอบการทั้งหลาย
ให้ความสนใจในการวางแผนกลยุทธ์ด้านโลจิสติกส์เพิ่มข้ึน 
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 การจัดการโลจิสติกส์จะเน้นไปที่การเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรม ตั้งแต่ขั้นตอนในการจัดหา
วัตถุดิบ (Raw material) สินค้า (Goods) และบริการ (Services) การเคลื่อนย้ายจากต้นทาง (Source 
of origin) ไป ยั งผู้ บ ริ โภ คป ล ายท าง  (Final destination) ได้ ทั น เวล า  (Just in time) และมี
ประสิทธิภาพ โดยมีการสร้างระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การแปลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 
และติดตั้งซอฟท์แวร์ที่ทันสมัย เพ่ือช่วยในการบริหารจัดการ การเคลื่อนย้ายสินค้าในความหมายของโล
จิสติกส์ยังครอบคลุมถึงการขนส่งสินค้า (Cargoes carriage) การเก็บรักษาสินค้า (Warehousing) และ
การกระจายสินค้า (Cargoes distribution) กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ (Procurement) 
และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการคาดคะเนของตลาด (Market predict) โดยมีเป้าหมายที่ส าคัญ คือ 

- ความรวดเร็วในการส่งมอบสินค้า (Speed delivery)  
- การไหลลื่นของสินค้า (Physical flow)  
- การไหลลื่นของข้อมูลข่าวสาร (Information flow)  
- การสร้างมูลค่าเพ่ิม (Value added)  
- การลดต้นทุนการด าเนินการเกี่ยวกับสินค้า การดูแลและขนส่งสินค้า (Cargo 

handling & Carriage cost)  
 

  โลจิสติกส์กับการจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
หลักการของห่วงโซ่อุปทาน คือ การให้ความส าคัญกับทุกส่วนของการผลิต ตั้งแต่

ผู้ผลิต โรงงาน ผู้ค้าส่ง จนถึงผู้ค้าปลีก ให้มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 
โดยทุกส่วนต้องมีการประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการผลิต ค าว่า      
โลจิสติกส์ (Logistics) กับ ห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) ถูกน ามาใช้ในความหมายที่ใกล้เคียงกัน
บางครั้งมีการใช้ในความหมายที่สลับกัน  เนื่องจากมีหน้าที่และความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันโดยตรง 
อย่างไรก็ตาม ทั้ง 2 เรื่องนี้มีเป้าหมายเดียวกัน คือ ค านึงถึงความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ห่วงโซ่
อุปทาน เป็นการควบคุมการผลิตในภาพรวมทั้งหมด คือ เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีก ภาคการ
ผลิตทั้งระบบจะรับทราบการขายสินค้าจากเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกัน  และจะสนองตอบโดย
การสั่งงานไปยังส่วนต่าง ๆ ของระบบ เช่น ผู้ค้าส่ง ผู้ผลิตสินค้า และผู้ผลิตวัตถุดิบ ในการผลิตสินค้า
จัดส่งมายังผู้ค้าปลีก เป็นต้น เพ่ือน ามาทดแทนสินค้าที่ขายไป โลจิสติกส์กับห่วงโซ่อุปทาน จึงเป็น
เสมือนส่วนหนึ่งที่เชื่อมโยงกระบวนการผลิตกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจะเน้นถึงความส าคัญของระบบที่
รวดเร็ว ด้วยต้นทุนการจัดการที่ต่ ากว่า ให้ลูกค้าเกิดความพอใจสูงสุด หากการบริหารจัดการกิจกรรม
เหล่านี้มีประสิทธิภาพจะท าให้ค่าใช้จ่ายในการผลิตลดลง ซึ่งหมายถึงต้นทุนการผลิตลดลง และท าให้
ต้นทุน โลจิสติกส์ลดลงในภาพรวม 

องค์กรส่วนใหญ่มักจะคิดว่าองค์กรอยู่กันอย่างอิสระ โดยไม่ต้องพ่ึงพาองค์กรอ่ืน ๆ หรือจ าเป็น
ที่จะต้องแข่งขันกับองค์กรอ่ืน  เพ่ือความอยู่รอด ขณะที่แนวความคิดแบบดาวินเนียน กล่าวไว้ว่า 
“ความอยู่รอดจะอยู่ที่ความฟิตหรือความพร้อมขององค์กร” อย่างไรก็ตาม ปรัชญาดังกล่าว อาจจะท า
ให้องค์กรแพ้ภัยตนเองได้  ถ้ามันจะน าไปสู่ความไม่เต็มใจที่จะร่วมมือกันในการแข่งขัน ค าพูดที่ตรงกัน
ข้ามกับค ากล่าวข้างต้น คือ ความคิดในการบูรณาการหรือการรวมห่วงโว่อุปทาน ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน 
ห่วงโซ่อุปทานเป็นเครือข่ายขององค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกัน โดยจะมีการเชื่อมโยงกิจกรรม และ
กระบวนการที่แตกต่างกันเพ่ือสร้างคุณค่าให้กับสินค้าและบริการให้แก่ผู้บริโภค ตัวอย่างเช่น  ผู้ผลิต
เสื้อเชิ้ตจะเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซอุปทาน ซึ่งจะมีกิจกรรมเชื่อมโยงมาจากผู้ผลิตสิ่งทอและผู้ผลิตเส้นใย
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ผ้า ในอีกทางหนึ่งก็จะมีกิจกรรมเกี่ยวข้องกับผู้จัดจ าหน่ายและผู้ค้าปลีก รวมถึงผู้บริโภคแต่ละองค์กรใน
ห่วงโซ่อุปทาน จะมีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน แนวความคิดในแบบแรกจะไม่ก่อให้เกิดความร่วมมือ
ซึ่งกันและกัน 
 การจัดการห่วงโซ่อุปทานจะไม่ใช่การรวมกิจกรรมต่าง ๆ ในแนวตั้ง (Vertical Integration)  
ทั้งนี้การรวมกิจกรรมต่าง ๆ ในแนวตั้ง หมายถึงการเป็นเจ้าของกิจกรรามทั้งหมด  คือเป็นผู้ผลิตเองทุก
ขั้นตอนรวมทั้งการจัดจ าหน่ายสินค้าเอง ซึ่งองค์กรสมัยก่อนมักจะด าเนินกลยุทธ์ในแนวทางนี้  แต่
องค์กรต่าง ๆ มีการเน้นมากยิ่งขึ้นบนกิจกรรมหรือธุรกิจหลัก ๆ ที่จะท าให้องค์กรสามารถที่จะผลิต
สินค้าหรือบริการที่มีความแตกต่างและมีความได้เปรียบคู่แข่งของตน  ดังนั้นองค์กรจะต้องมีการใช้
ทรัพยากรต่าง ๆ จากภายนอก (Outsource)  องค์กร ยกตัวอย่าง  บริษัทต่าง ๆ หลายบริษัทจะท า
หน้าที่เป็นเพียงผู้ประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ ให้เป็นสินค้าส าเร็จรูปเท่านั้น  เช่น  ผู้ประกอบรถยนต์ หรือ
บริษัทอ่ืน ๆ อาจจะจ้างบริษัทรับเหมาอ่ืน ๆ ให้ท าการผลิตให้ เช่น การผลิตรองเท้ากีฬา ของบริษัทไนกี้ 
บริษัทต่าง ๆ อาจจะอยู่ในรูปขององค์กรเครือข่าย หรือบริษัทแอปเปิลคอมพิวเตอร์มีต้นทุนประมาณ
ร้อยละ 90 ในการจัดซื้อชิ้นส่วนประกอบต่าง ๆ เป็นต้น 

 แนวคิดในเรื่องของการจัดการห่วงโซ่อุปทานค่อนข้างจะเป็นสิ่งใหม่ ขณะที่การจัดการโลจิ
สติกส์ จะมีความเกี่ยวข้องส าหรับการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ และข้อมูลภายในองค์กร ในการจัดการห่วงโซ่
อุปทาน มีการยอมรับกันว่าการรวมแบบบูรณาการภายในเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอ และมี
ผลกระทบที่เกิดขึ้น องค์กรจึงต้องมีการจัดการและการพัฒนาองค์กร ดังขั้นตอนต่อไปนี้ 

  ขั้นที่ 1  ซึ่งแผนกต่าง ๆ จะท างานแยกออกจากกัน โดยแต่ละแผนก เช่น ฝ่ายผลิต
หรือฝ่ายจัดซื้อจะมี การท าสิ่งต่าง ๆ แยกเป็นอิสระจากฝ่ายอ่ืน ๆ เป็นต้น จากตัวอย่างฝ่ายผลิตก็จะ
หาทางที่จะใช้ต้นทุนที่เหมาะสม โดยเดินเครื่องจักรเพ่ือผลิตติดต่อกันยาวนาน โดยไม่เกี่ยวข้อ งกับ
กิจกรรมของฝ่ายคลังสินค้า ท าให้ส่งผลกระทบต่อฝ่ายคลังสินค้า  ซึ่งจะไม่มีพ้ืนที่ในการจัดเก็บสินค้า  
และส่งผลกระทบต่อเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทตามมา 

  ขั้นที่ 2  บริษัทได้ยอมรับ และเห็นถึงความจ าเป็นส าหรับการรวมแบบบูรณาการใน
ขั้นที่จ ากัด ระหว่างแผนกหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องถัด ๆ ไป เช่น การกระจายสินค้าและคลังสินค้า หรือการ
ควบคุมการจัดซื้อและวัตถุดิบ 

  ขั้นที่ 3  ความต้องการในการจัดตั้ง และการปฏิบัติการในกรอบท่ีมีการวางแผน 

  ขั้นที่ 4  แสดงการรวมห่วงโซ่อุปทานแบบบูรณาการ ซึ่งแนวคิดของการเชื่อมโยงและ
การประสานงานซึ่งมีการบรรลุในขั้นที่ 3 โดยมีการเชื่อมโยงกิจกรรมต่าง ๆ ไปจนถึงผู้จัดส่งสินค้าและ
เชื่อมต่อลงไปหาลูกค้า จะมีความแตกต่างที่ส าคัญระหว่างการจัดการโลจิสติกส์และการจัดการห่วงโซ่
อุปทาน 

  แนวทางดังกล่าว ได้ถูกน ามาใช้ประโยชน์ในการจัดการระบบโลจิสติกส์  ไม่เพียงแต่
การรวมกิจกรรมต่าง ๆ และการประสานการจัดการเกี่ยวกับวัตถุดิบ จากผู้จัดหาสินค้าต่าง ๆ เท่านั้น 
ยังรวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับองค์กรต่างประเทศ  และการกระจายสินค้าโดยผ่านตัวกลางต่าง ๆ อีก
ด้วยในอดีตจะเกิดกรณีนี้บ่อย ๆ ท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้จัดส่งสินค้าและลูกค้า เช่น ผู้กระจาย
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สินค้า หรือผู้ขายปลีกต่าง ๆ เป็นต้น มักจะเกิดในทางที่ไม่ดีบริษัทต่าง ๆ หาวิธีที่จะลดต้นทุน หรือเพ่ิม
ผลก าไรโดยพิจารณาในส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายของผู้จัดหาวัตถุดิบ  ซึ่งถือเป็นหุ้นส่วนในห่วงโซ่อุปทาน 
บริษัทต่าง ๆ ไม่เชื่อว่าการลดต้นทุนต่าง ๆ ท าให้สามารถที่จะเพ่ิมความสามารถในเชิงการแข่งขัน 
บริษัทชั้นน าต่าง ๆ ยอมรับว่ามีความเข้าใจที่ผิดเกี่ยวกับวิธีการแบบเดิม และหาทางเพ่ือที่จะสร้าง     
ห่วงโซ่อุปทาน ให้สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะผ่านการเพ่ิมคุณค่า และลด
ต้นทุนโดยรวม  การแข่งขันจริงจะไม่ใช่การแข่งขันระหว่างบริษัทต่อบริษัท แต่จะเป็นการแข่งขันกันเอง  
ระหว่างห่วงโซ่อุปทานต่อห่วงโซ่อุปทาน 

 

 
 

ภาพที ่10.2  การรวมกิจกรรมต่าง ๆ ในการบูรณาการห่วงโซอุปทาน 
  ที่มา : ปรับปรุงจาก (Martin, 2016, p.15) 

2. ตัวแบบโซ่อุปทาน 

ตัวแบบจ าลองอางอิงการด าเนินงานโซอุปทาน (Supply Chain Operations Reference : 
SCOR Model) ถูกพัฒนาขึ้นมาโดย Supply Chain Council (SCC) ซึ่งเปนองคกรอิสระที่ไมหวังผล
ก าไรกอตั้งขึ้นในป 1996 เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนบริษัทหรือองคกรที่สนใจการจัดการโซอุปทาน และ

https://www.google.co.th/search?hl=th&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Martin+Christopher%22&sa=X&ved=2ahUKEwjsyv_w7obwAhVZzzgGHZrjB3cQ9AgwAHoECAQQBw
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การน าไปปฏิบัติและใชงาน องคกรได้พัฒนา SCOR Model ขึ้นมาเพ่ือใชอธิบาย ลักษณะการ
ด าเนินงานการจัดการโซอุปทาน และแสดงใหเห็นถึงกิจกรรมทางธุรกิจในโซอุปทานทั้งหมด โดยมีจุดมุ
งหมายเพ่ือการตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา SCOR Model จะชวยแกปญหาภายในกรอบการ
ท างาน (Frame Work) ที่มีรูปแบบ เดียวกัน รวมถึงชวยในการพัฒนาและปรับปรุงหวงโซอุปทาน      
อีกดวย องคประกอบของ SCOR Model ที่ชวยแกปญหา คือ มีการหนดกระบวนการต่าง ๆ                 
ให้เปนมาตรฐานเดียวกัน และมีค าอธิบายกระบวนการ ซ่ึงชวยใหผูใชมีความเขาใจที่ตรงกัน มีโครงสราง
แสดงความสัมพันธ ระหวางกระบวนการ เครื่องมือทางการจัดการที่น ามาภายในองค์กรธุรกิจมาอยู่
หลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือเกี่ยวกับ QC QCC TQM TPS TPM LEAN SIX SIGMA ฯลฯ 
ล้วนแล้วเหมือนต่อจิ๊กซอว์ให้เกิดความสมดุลในทุกมิติของกระบวนการท างาน ซึ่งบางองค์กรเน้นใน
กระบวนการผลิต แต่บางแห่งกลับเน้นในเรื่องของลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับ
และส่งมอบสินค้าบริการแก่ลูกค้า อย่างไรก็ดี เมื่อองค์กรธุรกิจก าลังเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้น จึงต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ซึ่งตัวแบบเชิง
ปฏิบัติการโซ่อุปทาน (Supply Chain Operations : SCOR Model) นับว่าเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศตลอดโซ่อุปทาน ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างการวางแผนและการบริหารกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดหา การแปรรูป และกิจกรรมโลจิสติกส์ทุก ๆ กิจกรรม รวมถึงการประสานงาน
กัน  การเชื่ อมโยงกันระหว่างผู้ จ าหน่ ายวัตถุดิบ  ตั วกลาง ผู้ ให้บริการขนส่ ง และลูกค้า ซึ่ ง
มี 6 องค์ประกอบ ดังนี้         
  1) การวางแผน (Plan) เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดความต้องการและ
การด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของห่วงโซ่อุปทาน โดยวางแผนเพ่ือให้เกิดความสมดุลระหว่าง
ความต้องการ (Demand) และความสามารถในการจัดส่ง (Supply) ซึ่งกลยุทธ์ที่ใช้ เช่น การตัดสินใจ
ท าหรือซื้อ (Make or buy) การวางแผนการใช้ทรัพยากร การวางแผนการสั่งซื้อ การวางแผนการผลิต 
การวางแผนการส่งมอบ หรือการวางแผนรับคืน เป็นต้น ข้อเสนอแนะด้านการวางแผน คือ ควรมีการ
เตรียมงบประมาณในการลงทุนซื้อสินค้าไว้เพ่ือจ าหน่ายแก่ผู้ซื้อ อัพเดตข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิด
ความน่าสนใจอยู่เสมอให้ครอบคลุมในทุกกระบวนการตั้งแต่การจัดหา การผลิต การส่งมอบ การส่งคืน 
ซึ่งจะท าให้ผู้ซื้อเกิดการตัดสินใจสั่งซื้อในครั้งต่อไป      
  2) การจัดหาวัตถุดิบ (Source) เป็นกระบวนการเกี่ยวกับการจัดซื้อและจัดหาวัตถุดิบ
หรือบริการขององค์กร เพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการแผนการที่ได้วางไว้และความต้องการของ 
องค์กรปัจจุบันและอนาคต กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง คือ การประกันของผู้ขาย การท าข้อตกลงระหว่างองค์กร
กับผู้ขาย และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ซึ่งกระบวนการพ้ืนฐานของงานจัดซื้อจัดหาคือ การวางแผนการ
จัดซื้อจัดหา การรับและตรวจสอบสินค้า การส่งสินค้าให้หน่วยงานอ่ืน และการจ่ายเงิน นอกจากนี้ ยัง
จะต้องมีการรักษาความสัมพันธ์ของกระบวนการจัดซื้อจัดหากับส่วนอ่ืน ๆ ในโซ่อุปทานด้วย อนึ่ง การ
วางแผนการจัดซื้อจัดหาได้ถูกต้องแม่นย า จ าเป็นต้องใช้ข้อมูลแผนการผลิตจากหน่วยงานผลิ ต ข้อมูล
ระดับสินค้าคงคลัง ช่วงเวลาหรือระดับที่จะรับเข้าวัตถุดิบหรือแผนการรับวัตถุดิบ แผนการจัดส่งวัตถุดิบ 
ก าลังการผลิตและความสามารถในการตอบสนองของผู้ขาย ข้อเสนอด้านการจัดหา (Source) มี
การศึกษาข้อมูลและจัดท าฐานข้อมูล (Database) ของผู้ขายและผลิตภัณฑ์ ที่จะน ามาจ าหน่ายอย่าง
ละเอียดก่อนทุกครั้งที่มีสินค้าตัวใหม่ และคัดเลือกผู้ขาย  (Supplier) ที่ได้รับการยอมรับ มีชื่อเสียง 
น่าเชื่อถือ และได้รับการรับรองจากหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ธุรกิจให้การยอมรับเชื่อถือ         
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3) การผลิต (Make) เป็นกระบวนการที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพของวัตถุดิบที่
พร้อมจ าหน่ายให้สอดคล้องกับความต้องการของแผนการ กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องคือ การจัดสรรการใช้ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักร ส่วนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การรับวัตถุดิบเข้ามาสู่ กระบวนการ 
กระบวนการของการผลิต การตรวจสอบของผลิตภัณฑ์ การบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น ข้อเสนอด้านการ
ผลิต (Make) คือ ควรมีการอบรมพนักงานเพ่ือให้ความรู้ด้านการตลาด ด้านโลจิสติกส์ และความเข้าใจ
วิธีการด าเนินการที่ถูกต้อง อันจะท าให้เกิดการลดต้นทุนของสินค้าคงคลัง  (Inventory) และเพ่ิมระดับ
ความพึงพอใจของผู้ซื้อ          
  4) การส่งมอบ (Delivery) เป็นกระบวนการจัดส่งสินค้าหรือบริการ รวมถึงการจัดการ
รับและรักษาค าสั่ งซื้อ  (Order) การจัดสรรผลิตภัณฑ์ ไปสู่ศูนย์การจัดจ าหน่าย  (Distribution 
center) และลูกค้า การบริหารคลังสินค้า การขนส่ง การก าหนดระยะเวลาในการส่งมอบ ช่องทางใน
การส่งมอบการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์จากโรงงานจนถึงศูนย์จัดจ าหน่าย หรือลูกค้า เป็นต้น ข้อเสนอด้าน
การส่งมอบ (Delivery) คือ ควรมีการจัดส่งสินค้าโดยใช้ภาคเอกชนในการขนส่งสินค้าให้แก่ผู้ซื้อ ซึ่งจะ
ได้รับสินค้าที่รวดเร็วกว่า อีกทั้งยังสามารถอัพเดตสถานะของรายการสั่งซื้อ เพ่ือให้ผู้ซื้อสามารถ
ตรวจเช็ควันเวลาของสินค้าที่จะมาส่งมอบได้       
  5) การส่งคืน (Return) เป็นกระบวนการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งคืน หรือการรับ 
ผลิตภัณฑ์ที่ถูกส่งคืนจากลูกค้า ด้วยเหตุผลใดก็ตามกระบวนการเหล่านี้ ยังขยายผลไปสู่การสนับสนุน
ลูกค้าหลังจากการจัดส่งด้วย ข้อเสนอด้านการส่งคืนหรือย้อนกลับ (Return) ควรมีการปรับปรุงระบบ
การส่งคืนสินค้า ไม่ว่าจะเกิดการแตกหักเสียหายหรือสามารถส่งสินค้าคืนได้ หากไม่พอใจในคุณภาพ 
โดยลดกระบวนการในการรับ–ส่งคืนสินค้าให้เกิดความรวดเร็ว และควรมีการออกแบบระบบรับแจ้ง
รับ–ส่งคืน–ตอบกลับการส่งสินค้าผ่านเฟสบุ๊ค เพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว    
  6) การสนับสนุนด าเนินงาน (Enable) เป็นกระบวนการในการจัดเตรียมกฎ ข้อบังคับ
ในการด าเนินงานประกอบธุรกิจและการจัดการข้อมูลสารสนเทศ ความสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการวางแผนและกระบวนการปฏิบัติการ เช่น กระบวนการทางการเงิน ทรัพยากรมนุษย์ ระบบ
ข้อมูลการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ การขาย และกระบวนการ
สนับสนุนต่าง ๆ แม้กระท่ังการจัดการความเสี่ยง เป็นต้น 

 
 
 
 
 

 

 

ภาพที่ 10.3  กระบวนการจัดการในการพัฒนาโซ่อุปทานด้วยแบบจ าลอง SCOR                     
ที่มา : (Supply Chain Council, 2008)  
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ตัวแบบจ าลองอ้างอิงการด าเนินงานโซ่อุปทาน (SCOR Model) ถือเป็นเครื่องมือหนึ่งในการ
น ามาใช้พัฒนาประสิทธิภาพของโซ่อุปทาน ซึ่งเริ่มต้นจากองค์กรของตนจนขยายไปสู่ส่วนอ่ืน  ๆ ของโซ่ 
อุปทานและการที่จะท าให้ SCOR ในองค์กรให้ประสบความส าเร็จ จ าเป็นต้องอาศัยหลายปัจจัยที่ส าคัญ 
เช่น การจัดการความเสี่ยง ความสามารถและเทคนิคในการแก้ไขปัญหา ความมีวินัยในการบริหาร
โครงการและเทคนิคท่ีเกี่ยวข้องส าหรับการจัดการธุรกิจ เป็นต้น 

3. การจัดการโลจิสติกส์ในลักษณะเครือข่าย  

แนวคิดในการแข่งขันแบบใหม่มักวางต าแหน่งของธุรกิจ ในลักษณะเป็นเครือข่ายที่เป็นเอกเทศ
หรือเป็นอิสระต่อกัน แต่จะมีการเน้นหนักในการน าเอาความเชี่ยวชาญ และความสามารถมาเสริมซึ่งกัน
และกัน ในการจัดการโครงสร้างในลักษณะนี้จ าเป็นต้องมีทักษะต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน และมีการจัดล าดับ
ความส าคัญส าหรับการที่จะน ามาใช้ในองค์กรแบบเก่า องค์กรจะประสบความส าเร็จในการแข่งขันได้
จ าเป็นต้องเน้นกระบวนการจัดการเครือข่าย และกระบวนการภายใน มีประเด็นต่าง ๆ ที่องค์กรต้อง
เผชิญในการที่จะเปลี่ยนมาเป็นการพัฒนาเครือข่าย ดังนี้คือ 

1) การพัฒนากลยุทธ์ในการรวมกลุ่ม จากอดีตบริษัทต่าง ๆ ไม่เคยสนใจที่จะเข้าร่วม
เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายทางการตลาด และไม่มีการแบ่งปันกลยุทธ์กับบริษัทอ่ืน  ส าหรับการแข่งขัน
แบบเครือข่ายให้ได้ผล  จ าเป็นต้องมีการพัฒนากลยุทธ์ร่วมกันในระดับที่สูงมากขึ้น  ซึ่งหมายความถึงว่า 
บริษัทในเครือข่ายต้องตกลงกันที่จะมีเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ร่วมกันตลอดทั้งเครือข่าย   
  2) การคิดแบบวิน-วิน สิ่งที่ท้าทายมากที่สุดอย่างหนึ่งส าหรับการสร้างเครือข่ายทาง
การตลาดคือ การทลายก าแพงในเรื่องของความรู้สึกที่ไม่ดีของความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อกับผู้จัดหา
สินค้าที่มีมาในอดีต  ปัจจุบันมีการยอมรับเพ่ิมมารขึ้นว่า การร่วมมือกันระหว่างหุ้นส่วนภายในเครือข่าย
จะช่วยท าให้องค์กรต่าง ๆ มีสมรรถนะที่เพ่ิมมากขึ้น  ประเด็นที่ส าคัญคือ ผลลัพธ์ของสมรรถนะที่
เพ่ิมข้ึนนี้สามารถถูกแบ่งปันระหว่างหุ้นส่วนอื่น ๆ ได้อย่างไร การน าเอากลยุทธ์แบบวิน-วิน (Win- Win 
Strategy) มาใช้ จัดว่าเป็นประโยชน์อย่างมาก กลยุทธ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าไม่จ าเป็นที่บริษัททั้งสอง
ต้องได้ 50/50 หรือแบ่งกันคนละครึ่ง  แต่อย่างน้อย ๆ หุ้นส่วนแต่ละฝ่ายควรได้รับผลประโยชน์ใน
ระดับท่ีน่าพอใน ซึ่งเป็นผลจากความร่วมมือ 

3) ระบบการสื่อสารแบบเปิด หนึ่งในตัวขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง ส าหรับการสร้าง
เครือข่ายทางการตลาดคือ การใช้ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยระบบข้อมูลดังกล่าวจะท าให้มีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหุ้นส่วนต่าง ๆ ภายในห่วงโซ่ได้ง่าย สะดวก และมีค่าใช้จ่ายที่ถูกลง  ซึ่งจะ
สร้างความสามารถการแข่งขันเพ่ิมมากขึ้น การใช้การส่งข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ
มาตรฐาน (EDI) เป็นเครื่องมือที่จะน าให้การมองเห็นตลอดท่อส่งของห่วงโซ่อุปทาน เป็นความจริง 
อุตสาหกรรมสิ่งทอของสหรัฐอเมริกา ได้รับประโยชน์มหาศาลจากการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับยอดขายที่
ได้รับจากร้านค้าปลีกที่อยู่ในเครือข่าย ซึ่งสามารถท าให้ตอบสนองความต้องการได้รวดเร็วมากขึ้น ลด
สินค้าคงคลัง และมีความเสี่ยงในสินค้าที่จะล้าสมัยลดลง 

  การบริหารห่วงโซ่และโลจิสติกส์ของสินค้า มี 3 องค์ประกอบหลัก ดังต่อไปนี้ 
           1) เครือข่ายของผู้ขาย (Supplier network ) ประกอบด้วยกลุ่มผู้ขายภายในและ
ภายนอกองค์การซึ่งเสนอวัตถุดิบและชิ้นส่วนตลอดจนการบริการให้แก่องค์การธุรกิจ กิจกรรมหลักของ
เครือข่ายของผู้ขายคือการส่งวัตถุดิบและชิ้นส่วนเข้าสู่กระบวนการการผลิตซึ่งเรียกว่า  Physical 
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supply หรือ Inbound logistics ความรับผิดชอบของเครือข่ายผู้ขาย จะครอบคลุมเรื่องการจัดซื้อการ
ขนส่งสินค้าเข้ามาสู่กระบวนการผลิตและการเก็บรักษาวัตถุดิบหรือชิ้นส่วน  โดยใช้ทรัพยากรของ
องค์การธุรกิจที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุด        
  2) ส่วนงานของการผลิต (Manufacturing Unit ) เป็นกระบวนการขั้นตอนในการ
ผลิตที่จะเปลี่ยนวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนให้เป็นสินค้าส าเร็จรูป กระบวนการเป็นความรับผิดชอบของฝ่าย
ผลิตภายในองค์การ ที่จะท าการวางแผนจัดตารางการผลิตและปฏิบัติการสนับสนุนการด าเนินการผลิต
ตั้งแต่เวลาที่น าวัตถุดิบเข้ามาในกระบวนการ จนผลิตเสร็จเป็นสินค้าส าเร็จรูปโดยช่วยเหลือ แต่ละงาน
ของการผลิตในด้านการวางแผนและควบคุมกระบวนการ การจัดการระบบสินค้าคงคลัง วางแผนการ
ผลิตรวม การวางแผนก าลังการผลิตและการบริหารการผลิตแบบทันเวลาพอดี   
  3) เครือข่ายของลูกค้า (Customer Network ) เป็นกลุ่มของผู้ที่อยู่ในช่องทางของ
การจ าหน่ายสินค้า นับตั้งแต่นายหน้า ตัวแทนจ าหน่าย ผู้ค้าส่งผู้ค้าปลีกที่รับสินค้าต่อจากผู้ผลิตไป
จ าหน่ายต่อตลาดจนผู้ใช้รายสุดท้าย ซึ่งเป็นผู้ที่ซื้อสินค้าไปใช้เครือข่ายของลูกค้านี้เป็นความรับผิดชอบ
ของฝ่ายกระจายสินค้า (Outbound Logistics ) ที่จะจัดการให้สินค้าถึงมือลูกค้าตามที่ลูกค้าคาดหวัง
เอาไว้ด้วยกิจกรรมการพยากรณ์การผลิตการเก็บรักษาสินค้าส าเร็จรูปไว้ในคลังสินค้า  การบรรจุหีบห่อ 
การขนส่ง การให้ข้อมูลข่าวสาร การรับประกันและการบริการลูกค้า โดยรักษาระดับต้นทุนการจัดการ
กิจกรรมเหล่านี้ไว้ให้อยู่ในระดับต่ าที่สุด   

 การจัดการโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพจะลดต้นทุน การเพ่ิมความสามารถการแข่งขันและสร้าง
ความพึงพอใจแก่ลูกค้า ผลที่เกิดขึ้นจากการสร้างเครือข่ายโลจิสติกส์ และซัพพลายเชนในองค์กรธุรกิจ 
แบ่งเป็น 6 ส่วน   

  1) โลจิสติกส์สนับสนุนการผลิต (Logistics support production)  การจัดหาวัสดุ
เป็นกิจกรรมส าคัญในการผลิตสินค้าเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเป็นกิจกรรมหนึ่งของ  
โลจิสติกส์ขาเข้าสนับสนุนการผลิต ประกอบด้วยกิจกรรมการจัดหาหรือการจัดซื้อวัสดุ การขนส่ง วัสดุ
คงคลัง การเก็บรักษา ปัจจัยส าคัญในการจัดการโลจิสติกส์ขาเข้า คือ การจัดหาวัสดุที่มีคุณภาพดีและมี
ต้นทุนต่ า วัสดุจะต้องมีเพียงพอตามความต้องการ แต่ไม่เป็นภาระด้านต้นทุน โดยทั่วไป การจัดการ   
โลจิสติกส์ขาเข้าที่มีประสิทธิภาพ คือ การผลิตแบบทันเวลา ซึ่งหมายถึง การส่งมอบวัสดุที่เพียงพอกับ
การผลิตวันต่อวัน โรงงานไม่มีวัสดุคงคลัง (Zero inventory) โดยการส่งมอบวัสดุต้องเชื่อถือได้ โดย
วัสดุต้องมาถึงโรงงานทันเวลาการผลิต หากไม่มีวัสดุโรงงานก็ต้องหยุดการผลิต ในกรณีบริษัทสั่งซื้อวัสดุ
จากต่างประเทศ โลจิสติกส์มีความส าคัญต่อการผลิต ในเรื่องเวลาที่ใช้ในการขนส่งและต้นทุน ไม่ว่า
องค์กรจะเลือกรูปแบบการผลิตแบบใด ต้นทุนโลจิสติกส์ก็ยังคงมีความส าคัญ กับความสามารถในการ
แข่งขันขององค์กร 

  2) โลจิสติกส์สนับสนุนการตลาด (Logistics supports marketing) โลจิสติกส์มีส่วน
ส าคัญต่อการสนับสนุนการตลาดในด้านขาออก (Out bound) เป็นการน าสินค้า ไปยังลูกค้าและผู้ใช้
สุดท้าย ซึ่งเกี่ยวกับการบรรจุภัณฑ์ การขนส่ง สินค้าคงคลังและอ่ืน ๆ เป็นการสนับสนุนการตลาดใน
ด้านต่าง ๆ ดังนี้           
   2.1) ด้านราคา (Price) ปริมาณขนส่งมีความสัมพันธ์กับอัตราค่าระวาง ผู้
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ขนส่งจะให้ส่วนลดค่าระวาง หากจัดส่งในปริมาณที่ก าหนด การจัดส่งในปริมาณมากก็จะได้ส่วนลดมาก 
ซึ่งท าให้ต้นทุนค่าขนส่งลดลง ต้นทุนขนส่งที่ต่ าเป็นการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน บริษัทก็สามารถ
ตั้งราคาขายที่ต่ าได้ ท าให้สินค้าขององค์กรสามารถแข่งขันด้านราคา เมื่อสินค้าราคาต่ ากว่าคู่แข่ง จะ
เพ่ิมส่วนแบ่งตลาดและก าไร         
   2.2) ผลิตภัณฑ์ (Product) ลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ เช่น ขนาด 
รูปร่าง น้าหนัก และการบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น มีผลกระทบต่อระบบโลจิสติกส์ในการเคลื่อนย้าย การเก็บ
รักษาและการใช้พ้ืนที่ในจ าหน่าย การออกแบบผลิตภัณฑ์จะต้องพิจารณาใช้ประโยชน์อุปกรณ์จัดเก็บ 
เครื่องมือยกขน และ ระวางบรรทุกของยานพาหนะ ขนาดผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม จะท าให้ใช้ประโยชน์
อุปกรณ์จัดเก็บเครื่องมือยกขน รวมทั้งระวางบรรทุกในยานพาหนะได้สูงสุด รูปร่างผลิตภัณฑ์จึงมี
ผลกระทบต่อต้นทุนโลจิสติกส์         
   2.3) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) การส่งเสริมการขายเป็นกลยุทธ์
ส าคัญขององค์กรที่จะเพ่ิมยอดจ าหน่าย จึงมีการส่งเสริมการขายในรูปแบบต่าง ๆ เป็นครั้งคราว เช่น 
การลดราคา แจกของแถมชิงโชค ช่วงส่งเสริมการตลาดจะมีปริมาณจ าหน่ายสูง เป็นต้น จึงต้อง
จัดเตรียมสินค้าคงคลังในพ้ืนที่ ที่มีการส่งเสริมการขายไว้ให้พร้อม ฝ่ายตลาดแจ้งฝ่ายโลจิสติกส์เพ่ือเพ่ิม
สินค้าคงคลังไว้ตอบสนองยอดขายที่จะสูงข้ึน       
   2.4) ช่องทางจ าหน่าย (Place) ช่องทางจ าหน่ายเกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ ใน
ด้าน  การจัดการสินค้า คงคลัง การขนส่ง การประมวลค าสั่งซื้อและการคลังสินค้า องค์กรที่ใช้ช่องทาง
จ าหน่ายผ่านผู้ค้าส่งท าให้กิจกรรมด้านโลจิสติกส์มีปัญหาน้อยลง เพราะจ านวนลูกค้าขององค์กรมีไม่
มาก ผู้ค้าส่งสั่งซื้อสินค้าครั้งละจ านวนมาก การจัดการโลจิสติกส์ด้านขาออกจึงไม่ซับซ้อน แต่ถ้าเลือก
ช่องทางจ าหน่ายผ่านผู้ค้าปลีก จ านวนผู้ค้ามีมากและลูกค้าแต่ละรายสั่งซื้ออแต่ละครั้งในปริมาณไม่มาก 
ลูกค้าที่อยู่กระจัดกระจาย มีความยุ่งยากด้านการจัดการขนส่งและต้นทุนขนส่งจะสูง องค์กรจะต้อง
ลงทุนสินค้าหลายแห่ง เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า แต่การคลังสินค้ามีจานวนมากมีผลต่อ
ต้นทุนคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง  

  3) โล จิ ส ติ ก ส์ ส าม ารถ เพ่ิ ม มู ล ค่ า  (Value added role of logistics) ใน ท าง
เศรษฐศาสตร์แบ่งอรรถประโยชน์ (Utility) หรือการเพ่ิมคุณค่า (Value Added) สินค้ามี 4 ประเภท 
ได้แก่  

- From utility         
 - Place utility         
 - Time utility และ       
 - Possession utility   

อรรถประโยชน์หรือการเพ่ิมคุณค่าทั้ง 4 ประการ เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์  มีบทบาท    
4 ประการ ดังนี้           
   3.1) กิจกรรมการผลิตเป็นการเปลี่ยนวัสดุให้เป็นสินค้าส าเร็จรูปการแปร
สภาพวัสดุเป็นสินค้า เป็นการเพ่ิมพูนคุณค่าหรืออรรถประโยชน์เรียกว่า From utility การน าวัสดุมา
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ผลิตเป็นผ้าให้มีคุณค่ากับผู้บริโภค มากกว่าเมื่อยังเป็นผ้าฝ้ายหรือเส้นใย เพราะผ้าที่ผลิตแล้ว สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ แต่ถ้าเป็นฝ้ายหรือเส้นใย ผู้บริโภคไม่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ทันที โลจิสติกส์  
มีบทบาทในการเพ่ิมคุณค่าด้วยการจัดหาวัสดุที่มีคุณภาพและราคาต่ า และการจัดส่งมายัง โรงงานด้วย
วิธีการจนส่งที่มีต้นทุนต่ าผลิตภัณฑ์ที่ออกมาก็จะมีต้นทุนต่ าจึ งเป็นการเพ่ิมคุณค่า เช่น การแยก
ผลิตภัณฑ์ให้เป็นหน่วยเล็ก ๆ การปรุงแต่งผลิตภัณฑ์ เช่น การผสม (Mixing) การแต่งรส การใส่สาร 
เป็นต้น การเปลี่ยนรูปผลิตภัณฑ์ที่ เกิดจากกิจกรรมโลจิสติกส์ เช่น การเปลี่ยนขนาดการจัดส่ง 
(Shipment) เป็นต้น การท าให้สินค้าพร้อมขาย (Floor ready merchandise) เช่น การแยกสินค้าเป็น
หน่วยเล็กติดฉลากติดที่แขวน เป็นต้น กิจกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นที่คลังสินค้าหรือศูนย์กระจายสินค้า ซึ่ง
เป็นการเพ่ิมคุณค่าผลิตภัณฑ์         
   3.2) การสร้างคุณค่าหรือเพ่ิมคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์  ด้วยการจัดให้มี
ผลิตภัณฑ์ เพ่ือซื้อหาหรือบริโภคในขณะที่มีความต้องการซื้อ โลจิสติกส์ท าให้มี Place utility ด้วยการ
เคลื่อนย้ายสินค้า  จากแหล่งผลิตหรือแหล่งสินค้า ไปยังที่ที่มีความต้องการด้วยการขนส่ง หากไม่มีการ
เคลื่อนย้ายไปยังที่ที่มีความต้องการ สินค้านั้นก็ไม่มีค่า การเคลื่อนย้ายด้วยการขนส่ง จึงเป็นการสร้าง
คุณค่าให้กับสินค้า เช่น  การเคลื่อนย้ายสินค้าการเกษตรด้วยรถไฟหรือรถยนต์จากแหล่งผลิต  ไปยัง
ตลาดที่มีผู้บริโภคต้องการซึ่งเป็นการสร้าง Place utility กับสินค้าเกษตรนั้น ๆ   
   3.3) การสร้างคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ด้วยการจัดให้มีผลิตภัณฑ์  ในเวลาที่
ผู้บริโภคต้องการ สินค้าจะไม่มีคุณค่าต่อผู้บริโภค หากไม่มีสินค้าในเวลาที่ต้องการซื้อ โลจิสติกส์สร้าง 
Time Utility ด้วยการมีสินค้าคงคลัง ในสถานที่และเวลาที่มีความต้องการ การขนส่งสร้าง Time 
utility ด้วยการเคลื่อนย้ายสินค้าไป จากจุดที่มีอุปสงค์อย่างรวดเร็ว การขนส่งทางอากาศ Time utility 
มีความส าคัญมากในปัจจุบันเพราะองค์กรธุรกิจต่าง ๆ ก็พยายามลดวงจรเวลาสั่งซื้อ (Order cycle 
time) หรือเวลาน าส่ง (Lead time) เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า    
   3.4) การเพ่ิมคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์โดยให้ผู้บริโภค ได้เป็นเจ้าของสินค้า 
Possession utility เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย การส่งเสริมการขายท าให้มีผู้ต้องการเป็น เจ้าของ
สินค้าด้วยการโฆษณา การให้สินเชื่อ การให้ส่วนลดหรือการบริการโลจิสติกส์ มีบทบาทในการน าสินค้า
ไปยังสถานที่ และในเวลาที่ลูกค้าต้องการ ลูกค้าจึงสามารถซื้อหาสินค้าได้ โลจิสติกส์และการตลาดจึงมี
บทบาท ที่ท าให้เกิดความเป็นเจ้าของ การเป็นเจ้าของท าให้ผู้เป็นเจ้าของได้ใช้สินค้า และเกิดความพึง
พอใจจากตราสินค้านั้น ๆ  

  4) โ ล จิ ส ติ ก ส์ เ พ่ิ ม ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใน ก า ร แ ข่ ง ขั น  (Logistics improves 
competitiveness)  โลจิสติกส์สามารถสร้างความสามารถการแข่งขันขององค์กร แนวคดิทางการตลาด
ที่ส าคัญ ด้วยการมีสินค้าที่ลูกค้าต้องการ และส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล 
สร้างความสามารถการแข่งขัน จากปัจจัยด้านคุณภาพ ราคา และการตอบสนองความต้องการ บทบาท
ของการจัดการโลจิสติกส์ขาเข้า เพ่ือให้ได้แหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพ มีสินค้าราคาต่ า และการส่งมอบที่
ทันเวลา ท าให้องค์กรสามารถผลิตและมีสินค้าพร้อมส่งมอบลูกค้า ความสามารถการแข่งขันไม่ได้เกิด
จากโลจิสติกส์ขาเข้าเท่านั้น ช่วยลดต้นทุนสินค้าคงคลังและค่าขนส่ง การลดต้นทุนสินค้าคงคลัง ด้วย
การใช้กลยุทธ์การจัดการสินค้าคงคลัง การใช้ระบบ JIT หรือการวิเคราะห์จัดกลุ่มด้วยระบบ ABC เป็น
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แนวคิดที่ให้ความส าคัญกับการจัดกลุ่มสินค้าเป็น 3 กลุ่ม เพ่ือง่ายในการบริหารจัดการตามกลุ่มสินค้า 
การจัดล าดับมีหลายแบบ  ตามแนวนโยบายที่ต้องการใช้บริหารขององค์กร เช่น การจัดล าดับสินค้าตาม
มูลค่าสินค้าคงคลัง ที่ถือครองรวมต่อปีของแต่ละรายการ มูลค่าขายสินค้าแต่ละรายการ เป็นต้น  ท าให้
องค์กรลดต้นทุนค่าขนส่ง ด้วยการผนวกการขนส่งขาเข้าและขาออกเข้าด้วยกัน ท าให้มีสินค้าทั้งสอง
เที่ยว ใช้วิธีขนส่งแบบ Cross Dock หมายถึง คลังสินค้าใช้ส าหรับในการรับสินค้าและส่งสินค้าในเวลา
เดียวกัน หรือเป็นคลังสินค้าซึ่งมีการออกแบบเป็นพิเศษ เพ่ือใช้ในการขนถ่ายจากพาหนะหนึ่งไปสู่อีก
พาหนะหนึ่ง Cross Dock ส่วนใหญ่แล้วเหมาะจะเป็นสถานที่ ซึ่งมีลักษณะเป็นศูนย์รวบรวมและ
กระจายสินค้า ซึ่งจะท าหน้าที่ในการบรรจุและคัดแยกสินค้า โดย  Cross Dock จะท าหน้าที่เป็นสถานี
เปลี่ยนถ่ายสินค้าระหว่างรูปแบบการขนส่ง Intermodal Linkage ซึ่งอาจเป็นจากผู้จ าหน่ายปัจจัยการ
ผลิต (Suppliers) หลายราย แล้วน ามาคัดแยก รวมรวม บรรทุก เพื่อจัดส่งให้ลูกค้าแต่ละราย จึงเหมาะ
กับลักษณะของธุรกิจที่เป็นผู้ค้าส่งสินค้าอุปโภค (Wholesaler consumer goods) ซึ่งจะจัดส่งต่อให้
ลูกค้าซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น ร้านสะดวกซื้อ (convenience Store) ซึ่งจะมีค าสั่งซื้อ หรือ Order ย่อยที่
หลากหลายซึ่ง Cross dock จึงเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของโลจิสติกส์ ซึ่งท าหน้าที่ในฐานะผู้ให้บริการ
ภายนอก (Outsourcing) ในการเปลี่ยนถ่ายสินค้าระหว่างพาหนะ ซึ่งใช้ในการขนส่ง โดย  Cross 
Dock จะมีลักษณะคล้ายคลังสินค้าที่มี 2 ด้าน โดยด้านหนึ่งส าหรับใช้ในการรับสินค้า และอีกด้านหนึ่ง
ใช้ในการจัดส่งสินค้า โดยสินค้าที่น าเข้ามาใน Cross dock จะมีกระบวนการคัดแยก-บรรจุและรวบรวม
สินค้า เพื่อจัดส่งไปให้กับผู้รับ ซึ่งโดยปกติแล้วน าสินค้าเข้ามาเก็บและจัดส่ง มักจะด าเนินการให้เสร็จสิ้น
ภายใน 24 ชั่วโมง การจัดการโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ องค์กรมีต้นทุนรวมโลจิสติกส์ต่ า ท าให้ก าหนด
ราคาสินค้าต่ ากว่าในตลาด ท าให้มีส่วนแบ่งตลาดมากขึ้นและมีก าไรเพ่ิม ขณะเดียวกันโลจิสติกส์ที่มี
ประสิทธิภาพ และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 

  5) โ ล จิ ส ติ ก ส์ ส ร้ า ง ค ว า ม พึ ง พ อ ใจ ลู ก ค้ า  (Logistics increase customer 
satisfaction) ความพึงพอใจของลูกค้าด้วยกระบวนการไหลของโลจิสติกส์  (Logistics flow) คือ การ
ท าให้เกิดความรวดเร็วของการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการอย่างราบรื่น ไม่ติดขัด ด้วยการท าความ
เข้าใจกระบวนการท างานภายใน โดยศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และจุดวิกฤตขององค์กรให้เข้าใจ 
อธิบายและสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์กรให้ดียิ่งขึ้นได้อยู่ตลอด การท ากระบวนการไหล
ของโลจิสติกส์ประกอบด้วย ท าให้กิจกรรมต่าง ๆ ในโลจิสติกส์นั้นต่อเนื่องกันให้ได้ (Closely tied)  
สร้างความตระหนักให้เห็นถึงความส าคัญของ Flow ที่รวดเร็วอยู่ตลอดเวลา  กิจกรรมโลจิสติกส์จะต้อง
ถูกออกแบบ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า เช่น กิจกรรมโลจิสติกส์ของชิ้นส่วนการผลิต ก็
จะต้องเน้นความการไหลที่เป็นไปตามแผนการผลิต เพื่อไม่ให้เกิดการหยุดชะงัก การสร้างกลยุทธ์เพ่ือท า
ให้ เกิดการไหลของโลจิสติกส์  เป็นต้น  โดยมี เป้ าหมายความส าเร็จในการส่งสินค้าที่ ถูกต้อง                
7 ประการ ประกอบด้วย         
   5.1) สินค้าถูกต้อง (Right product) ส่งผลิตภัณฑ์ถูกต้องมีคุณภาพ หรือ
ข้อก าหนดคุณสมบัติ (Specifications) ตามความต้องการของลูกค้า    
   5.2) จ านวนถูกต้อง (Right quantity) ส่งสินค้าในจ านวนที่ถูกต้อง ปริมาณ
ตรงตามความต้องการไม่ขาดไม่เกิน ควรมีการประสานงานกับคลังสินค้า     
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   5.3) สภาพถูกต้อง (Right conviction) ส่งสินค้าในสภาพที่ดีไม่แตกหัก
เสียหาย            
   5.4) ลูกค้าถูกต้อง (Right customer) ส่งสินค้าให้ถูกตัวผู้รับสินค้า ให้บริการ
ด้วยศักยภาพที่สามารถตอบสนองได้ตรงตามความต้องการหรือเกินความคาดหวัง ก่อให้เกิดความพึง
พอใจจากการส่งสินค้าเช่น มีการรับประกันสินค้า มีการบริการหลังการขาย หรือมีอุปกรณ์ให้ใช้ทดแทน
ขณะซ่อม           
   5.5) สถานที่ถูกต้อง (Right place) ส่งสินค้าให้ถูกที่ถูกที่ตั้ง ส่งสินค้าได้ตรง
ตามสถานที่ที่ต้องการ ต้องระบุสถานที่ในการจัดส่ง มีการแนบแผนที่ ชื่อและเบอร์โทรศัพท์ผู้ติดต่อ
อย่างชัดเจน เพ่ือให้ได้รับสินค้าที่ถูกต้องในสถานที่ที่ถูกต้อง       
   5.6) เวลาถูกต้อง (Right time) ส่งสินค้าทันเวลาตรงตามเวลาที่ก าหนด ระบุ
เวลาในการจัดส่งที่แน่นอน (Lead time) ไม่เร็วหรือช้าไป การก าหนดเวลาในการส่งสินค้ าให้ได้ในเวลา
ที่ต้องการมีความส าคัญในกิจกรรมของลูกค้า หากมีการส่งสินค้าช้ากว่าก าหนด ที่ต้องการอาจส่งผลท า
ให้โครงการ กระบวนการผลิตหยุดชะงัก        
   5.7) ต้นทุนที่ถูกต้อง (Right cost) ไม่สูงจนเกินไปซึ่งมีผลกระทบต่อต้นทุน
การด าเนินงานขององค์กรด้วย 

  6) โลจิสติกส์เป็นสินทรัพย์ (Logistics is a proprietary asset) องค์กรที่ มีระบบ
ของโลจิสติกส์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สร้างความสามารถการแข่งขัน ระบบโลจิสติกส์ที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต้นทุนโลจิสติกส์ที่ต่ า ท าให้เพ่ิมส่วนแบ่งการตลาด และสามารถยกระดับ
บริการลูกค้าให้สูงขึ้น เช่น บริษัท Wal-Mart มีความสามารถการแข่งขัน เพราะการมีระบบการ
จัดการโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ  หรือ ร้าน 7-Eleven ในญี่ปุ่นมีระบบโลจิสติกส์ที่เหนือกว่าคู่แข่ง นั่น
คือ การจัดการโลจิสติกส์ของบริษัท Wal-Mart และร้าน 7-Eleven ในญี่ปุ่นจึงเป็นทรัพย์สิน (Asset) 
ขององค์กร  

 การสร้างความร่วมมือและการประสานงานกันในกระบวนการโลจิสติกส์ จึงเป็นการปฏิสัมพันธ์
ที่เป็นเครือข่ายองค์รวมหรือบูรณาการ (Integration) ตั้งแต่กระบวนการในการจัดการให้วัตถุดิบ 
เคลื่อนย้ายจากต้นทาง (Source of origin) ไปยังผู้บริโภคปลายทาง (Consumers origin) ได้อย่าง
ทันเวลา (Just In Time) และมีกระบวนการเคลื่อนย้ายสินค้า (Cargoes moving) ซึ่งมีความหมายรวม
ไปถึงการขนส่งสินค้า (Cargoes carriage) การเก็บรักษาสินค้า (Warehousing) และการกระจายสินค้า 
(Cargoes distribution) กระบวนการ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ (Procurement) และกระบวนการที่
เกี่ยวข้องกับการคาดคะเนของ ตลาด (Market Predict) การปรับองค์กรให้สอดคล้องกับเครือข่ายใน
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จึงเป็นสิ่งจ าเป็นและส าคัญต่อองค์กร 

4. การพัฒนาองค์กรโลจิสติกส์  

การด าเนินธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ เริ่มขึ้นในยุคแรกช่วงทศวรรษ 1970 แต่ยังคงจ ากัด
อยู่ในรูปแบบของการให้เช่าพ้ืนที่คลังสินค้าแก่ผู้ประกอบการ ที่มีพ้ืนที่ในการจัดเก็บสินค้าไม่เพียงพอ 
(Goldsmith, 1989; Aghazadeh, 2003) ต่อมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1980 องค์กรผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ มี
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การขยายขอบเขตจากการให้บริการจากการให้เช่าคลังสินค้าเพียงอย่างเดียว ให้ครอบคลุมการตลาด 
การบรรจุสินค้า การขนส่ง การน าเข้าและส่งออกสินค้า (Richardson, 1992) การกระจายสินค้า 
(Tompkins, 1999) และกิจกรรมที่เพ่ิมมูลค่าอ่ืน ๆ การประกอบสินค้าและการควบคุมคุณภาพสินค้า 
(Fawcett, Birou, & Taylor, 1993) การคัดเลือกผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ ผู้ใช้บริการเลือกผู้ให้บริการ
ที่มีการด าเนินงานที่สอดคล้อง กับกลยุทธ์ขององค์กร และสามารถให้บริการ หรือปรับรูปแบบการ
ให้บริการให้ตอบสนองความต้องการ แก่ผู้ใช้บริการได้ Sheffi (1990) ปัจจัยผลักดันการปรับปรุง      
โลจิสติกส์และซัพพลายเชน ด้วยแรงกดดันการแข่งขัน (Competitive pressure) คู่แข่งระดับโลก 
(Global rivals) และบริษัทเข้าสู่ธุรกิจระหว่างประเทศ (Firm Enters International Business) การ
สร้างหน้าที่รับผิดชอบในระดับที่สูงขึ้นในลักษณะของหน้าที่ทางโลจิสติกส์  โดยการเชื่อมโยงแต่ละฝ่าย
เข้าด้วยกัน เช่น  งานจัดซื้อ งานผลิต และงานกระจายสินค้า 
 

 
ภาพที่ 10.4  การจัดการค าสั่งซื้อ ในองค์กรแบบเก่า 
ที่มา : ปรับปรุงจาก (Martin, 2016, p.258) 

 สิ่งที่ต้องท าคือ การปรับรื้อโครงสร้างองค์การแบบเก่า ที่มีการจัดวางโครงสร้างเป็นแนวตั้ง มา
เป็นการจัดโครงสร้างเป็นแบบแนวนอนหรือแนวที่เน้นการตลาดเป็นหลัก เปรียบเทียบองค์กรแบบ
แนวตั้งและแนวนอน องค์กรแบบแนวนอน (Horizontal Organization) มีลักษณะเด่น ๆ ดังนี้ 
  -  มีการจัดการที่เน้นที่กระบวนการ ไม่ใช่เน้นบนงานหรือหน้าที่รับผิดชอบ 
  -  มีลักษณะแบนราบและลดสายการบังคับบัญชา 
  -  เน้นการสร้างทีมท่ีมีแผนกต่าง ๆ หลายแผนกร่วมกัน 
  -  จัดให้มีหน่วยวัดผลโดยอยู่บนพ้ืนฐานทางการตลาด 
 องค์กรแนวนอน จะเน้นบนกระบวนการมากว่าจะเน้นบนหน้าที่รับผิดชอบ รวมทั้งเน้นให้
องค์กรมีการน าเอาหลักการแบบบูรณาการมาใช้ 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 10.5  การจัดการองค์กรที่เน้นแนวตั้ง 
ที่มา : ปรับปรุงจาก (Martin, 2016, p.259) 

https://www.google.co.th/search?hl=th&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Martin+Christopher%22&sa=X&ved=2ahUKEwjsyv_w7obwAhVZzzgGHZrjB3cQ9AgwAHoECAQQBw
https://www.google.co.th/search?hl=th&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Martin+Christopher%22&sa=X&ved=2ahUKEwjsyv_w7obwAhVZzzgGHZrjB3cQ9AgwAHoECAQQBw
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ภาพที่ 10.6  การจัดการองค์กรที่เน้นแนวนอน 
ที่มา : ปรับปรุงจาก (Martin, 2016, p.259) 

 

 ในองค์กรจะมีกระบวนการหลักท่ีส าคัญซึ่งถือเป็นหัวใจของธุรกิจ คือ 
  - กระบวนการในการพัฒนายี่ห้อ รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 
  - กระบวนการในการพัฒนาผู้บริโภค เน้นหลัก ๆ บนการสร้างความภักดีกับผู้ใช้ 
  - กระบวนการในการจัดการลุกค้า สร้างความสัมพันธ์กับตัวกลางต่าง ๆ เช่น           
ผู้กระจายสินค้า เป็นต้น 
  - กระบวนการในการพัฒนาผู้จัดหาสินค้า สร้างความแข็งแกร่งและการสร้างพันธมิตร 
  - การจัดการห่วงโซ่อุปทาน กระบวนการเงิน-ต่อ-เงิน 

  บริษัทที่มีรูปแบบขององค์กรแนวนอนจะเน้นในเรื่องการจัดการที่ดีที่สุด โดยการใช้ทีม
ที่มีผู้เชี่ยวชาญจากแผนกต่าง ๆ ซึ่งถือว่าเป็นศูนย์รวมความดีเยี่ยม โดยในทีมนี้จะมีหน้าที่ในการหา
วิธีการที่จะบรรลุเป้าหมายบนพ้ืนฐานของการตลาด โดยภายในทีมจะประกอบด้วยบุคลากรที่มีทักษะ
ประเภทต่าง ๆ  จากผู้จัดการในทุกระดับ โดยเฉพาะองค์กรลักษณะนี้จะมีการจัดระบบการตอบแทน
และระบบการวัดผลที่ดี โดยระบบดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นและจูงใจพนักงานในการที่จะบรรลุเป้าหมาย
ขององค์กร การเปลี่ยนแปลงจากโครงสร้างแนวตั้ง มาเป็นโครงสร้างแบบแนวนอนแสดงให้เห็นสิ่งท้า
ทายหลาย ๆ อย่างซึ่งเป็นสิ่งส าคัญส าหรับการน าเอากลยุทธ์โลจิสติกส์ไปปฏิบัติ  โดยจะเริ่มจากการ
ยอมรับว่าโลจิสติกส์เป็นแนวทางในเรื่องการวางแผนที่จะเชื่อมโยงกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม
การวางแผนการผลิต และการวางแผนความต้องการวัตถุดิบให้ไปในทิศทางเดียวกันกับแผนในการจัดส่ง
สินค้า โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้แน่ใจว่าฝ่ายผลิตได้ผลิตหรือจะผลิตสินค้าที่ตลาดต้องการเท่านั้น รวมทั้ง
ฝ่ายจัดซื้อก็จะจัดหาวัตถุดิบที่ฝ่ายผลิตต้องการใช้เท่านั้น  
  ปัจจัยหลัก คือ ค าสั่งซื้อและการถ่ายทอดข้อมูล  ซึ่งจะจัดว่าเป็นหัวใจของธุรกิจเลยที่
เดียว องค์กรส่วนใหญ่ก็พยายามที่จะได้รับค าสั่งซื้อจากลูกค้าและหาวิธีการที่จะจัดส่งตามใบสั่งซื้อนั้น ๆ 
ดังนั้นทุกสิ่งควรถูกน ามาเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน  เพ่ือช่วยให้กระบวนการด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล  กระบวนการเหล่านี้สะท้อนถึงการออกแบบขององค์กรโดยรวม และแสดงให้เห็นถึง
ระบบการวางแผนและการควบคุมขององค์กรด้วย  การเติมเต็มค าสั่งซื้อควรถูกออกแบบเป็นกิจกรรม
แบบบูรณาการ  โดยมีการรวมเข้ากับระบบหน้าที่รับผิดชอบ หรือระบบที่เน้นการแบ่งหน้าที่เป็นฝ่าย
หรือแผนกขององค์กรแบบเก่า ระบบการจัดซื้อสินค้า จ าเป็นต้องมีกรอบในการวางแผนซึ่งจะเชื่อมโยง
ระบบการไหลหรือเคลื่อนตัวของวัตถุดิบ ที่จะใช้ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า  ในการที่จะ

https://www.google.co.th/search?hl=th&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Martin+Christopher%22&sa=X&ved=2ahUKEwjsyv_w7obwAhVZzzgGHZrjB3cQ9AgwAHoECAQQBw
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ท าให้ประสบความส าเร็จได้นั้น จ าเป็นต้องใช้การวางแผนความต้องการของลูกค้า  การพยากรณ์ความ
ต้องการ การควบคุมการผลิตและการจัดซื้อ 

  การจัดการองค์กรโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ 
           ในทศวรรษที่ 1990  คุณภาพและการบริหาการลูกค้ากลายเป็นเรื่องที่ผู้บริหารมุ่งให้
ความส าคัญ ความรวดเร็วและการจัดการโซ่อุปทานกลายเป็นกุญแจส าคัญในการแข่งขันในทศวรรษที่ 
21 การระดมความคิดเป็นเพียงขั้นตอนแรก จากนั้นกิจการจะต้องสามารถน ากลยุทธ์ แผนการและ
โปรแกรมการจัดการส่งสินค้าในระดับคุณภาพ และบริการที่ยอมรับได้ไปปฏิบัติด้วย กระบวนการ      
โลจิสติกส์และผู้ที่มีส่วนร่วมในหน่วยงานโลจิสติกส์  ต้องแสดงบทบาทส าคัญในกระบวนการดังกล่าว
ความส าคัญของโปรแกรมคุณภาพในกิจการมากกว่า 200 แห่งของสหรัฐฯและยุโรป สถานะทางด้าน
คุณภาพด้านโลจิสติกส์ (the State of Quality in Logistics) ได้ชี้ให้เห็นถึงอุปสรรคในการจัดตั้ง
โปรแกรมคุณภาพในระดับสูง เป็นที่น่าสนใจว่าอุปสรรคที่ส าคัญ 6 ประการ เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
ลูกจ้างหรือองค์กร อุปสรรคดังกล่าว โดยเรียงตามล าดับความส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
            - การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมขององค์กร 
            - การก าหนดวิสัยทัศน์ทั่วทั้งองค์กร 
            - การก าหนดการมีส่วนร่วมของพนักงานในกระบวนการคุณภาพ 
            - การได้รับมอบหมายจากผู้บริหารอาวุโส 
            - การเปลี่ยนแปลงในกระบวนการจัดการ 
           -  การอบรมและการให้ความรู้กับพนักงาน 
           บทบาทของพนักงานแต่ละคนและบทบาทของแผนกโลจิสติกส์ เป็นปัจจัยส าคัญอย่าง
ยิ่งในการบริหารกลยุทธ์โลจิสติกส์ ผู้บริหารโลจิสติกส์ (Logistics executive) จะเป็นผู้ที่ได้เห็นการ
พัฒนาของสายงานตั้งแต่ระยะแรก หน่วยงานโลจิสติกส์ได้แพร่กระจายไปทั่งทั้งองค์กรและกลายเป็น
กิจกรรมที่มีโครงสร้างรองรับ มีการใช้คอมพิวเตอร์และมีงบเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือในอีก 
30 ปีข้างหน้า ผู้บริหารโลจิสติกส์จะได้รับผลกระทบจากปัจจัยหลาย ๆ ด้าน ได้แก่ ความผันผวนทาง
เศรษฐกิจ ภาวะเงินเฟ้อ การขาดแคลนสินค้าของลูกค้า  เป็นต้น กิจกรรมโลจิสติกส์จะมีความ
ยากล าบากในการจัดการเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความส าคัญและประสิทธิภาพขององค์กรโลจิสติกส์  ที่มี
ต่อกิจการและประเภทของโครงสร้างองค์กร แม้ว่าจะไม่มีโครงสร้างทางอุดมคติที่เหมาะสมกับทุก
กิจการ การประเมินโครงสร้างองค์กรแบบต่าง ๆ และอธิบายถึงกลวิธีที่สามารถน ามาใช้พัฒนาองค์กร 
โลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ 
 

  ความส าคัญขององค์กรโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ 
            องค์กรโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นส่วนส าคัญของกระบวนการ
บริหารกลยุทธ์ของกิจการปัญหาและความท้าทายที่องค์กรจะต้องเผชิญหน้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจ
ทางกลยุทธ์ทั้งหมด แต่ขึ้นกับระบบโครงสร้าง พันธกิจ บุคลากร วัฒนธรรมองค์ กร และโครงสร้าง
ผลตอบแทน ซึ่งทุกเรื่องเป็นแหล่งทรัพยากรทางกลยุทธ์และสินทรัพย์ระยะยาวของกิจการหลายๆ
องค์กรจึงได้ท าการรื้อปรับระบบ (reengineering) คือ การสร้างองค์กรและระบบขององค์กรขึ้นมาใหม่ 
เพ่ือให้เกิดการประสานการท างานร่วมกัน 
           ตัวอย่าง ของกิจการที่ประสบความส าเร็จในการรื้อระบบ ได้แก่ Atlas Supply และ 
Case corporation Atlas Supply เป็นกิจการผู้แทนจ าหน่ายอะไหล่รถยนต์ ก่อตั้งขึ้นในปี 1992 เพ่ือ
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รวมช่องทางการจัดจ าหน่ายและโลจิสติกส์ของกิจการสองกิจการซึ่งก่อตั้งระบบร่วมกัน และช่วยลดศูนย์
กระจายสินค้าลงได้มากกว่าร้อยละ 50 และลดต้นทุนสินค้าได้มากกว่าร้อยละ 20 ส่งผลให้สามารถ
ประหยัดเงินได้มากกว่า $300,000 เนื่องจากความสามารถในการลดที่ว่างในการจัดส่งลงได้ การ
ประหยัดทั้งหมดนี้เป็นผลจากการรวมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์จ านวนมากเข้าด้วยกันภายใต้
หน่วยงานเดียวและใช้บุคคลที่สามในเรื่องที่เหมาะสม  Case Corporation เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ทางด้าน
การเกษตร อยู่ในภาวการณ์ตลาดที่ยากล าบาก และมีก าลังการผลิตส่วนเกินเนื่องจากอุปสงค์ท่ีต่ า แต่ก็
สามารถเจริญเติบโตได้ในสถานการณ์ดังกล่าวด้วยการรื้อปรับระบบ ได้ให้ความส าคัญกับการสร้างความ
พึงพอใจให้กับลูกค้าและการปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน จุดหนึ่งที่ได้รับความสนใจคือการกระจาย
สินค้าที่ไร้ประสิทธิภาพ มีการใช้แหล่งภายนอกจากบุคคลที่สามมากกว่าครึ่งหนึ่งในกระบวนการ
กระจายสินค้า ในปี 1993 การเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ได้ก่อให้เกิดการประหยัดมากกว่า 50 ล้านเหรียญ
และต้นทุนลดลง อันเป็นผลมาจากการประสบความส าเร็จในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร ระดับ
การให้บริการลูกค้า กระบวนการคลังสินค้านโยบายคลังสินค้าและการรับค าสั่งซื้อ  ในองค์กรที่มี
โครงสร้างรูปแบบดั้งเดิมนั้น หน่วยงานโลจิสติกส์จะกระจัดกระจายอยู่ทั่วทั้งองค์กร ไม่มีผู้บริหารและ
หน่วยงาน หรือแผนกใดแผนกหนึ่งที่รับผิดชอบโดยตรงต่อการจัดการตลอดกระบวนการกระจายสินค้า     
โครงสร้างองค์กรที่ไม่สามารถผสมผสานกิจกรรมโลจิสติกส์  ภายใต้ผู้บริหารระดับสูงคนเดียว แสดงให้
เห็นถึงความล้มเหลวที่จะรับเอา และน าเอาแนวคิดการจัดการโลจิสติกส์แบบผสมผสาน (integrated 
logistics management concept) ไปปฏิบัติ 

  ประเภทของโครงสร้างองค์กรโลจิสติกส์ 
            เพ่ือให้เข้าใจว่าหน่วยงานที่หลากหลายในกิจการจะปฏิบัติและด าเนินการต่อกัน
อย่างไร การเข้าใจถึงพัฒนาการขององค์กรตลอดระยะเวลา 100 ปีที่ผ่านมาจะช่วยได้มาก แสดงให้เห็น
ถึงภูมิหลังเพ่ือให้เกิดความเข้าใจในรูปแบบของปฏิกิริยาระหว่างกั น ซึ่งได้แก่ ยุ้งฉางหน่วยงาน 
(functional silos) ทีมงาน (teams) และคณะกรรมการ(committees) พัฒนาการของโครงสร้าง
ธุรกิจ ในช่วงการก่อตั้งประเทศสหรัฐฯนั้น กิจการมีรูปแบบ “คนๆเดียว” (one-person operation) 
หรืออย่างมากก็ใช้คน 2-3 คนเพ่ือด าเนินงานทั้งกระบวนการ ธุรกิจโดยทั่วไปมักจะมีขนาดเล็กและ
ให้บริการเฉพาะในท้องถิ่น จนกระทั่งถึงกลางช่วงศตวรรษที่ 19 กิจการเริ่มเติบโตขึ้น คน ๆ เดียวหรือ 
2-3 คนไม่สามารถจัดการองค์กรทั้งหมดได้อีกต่อไป กิจการเริ่มว่าจ้างคนงานเพ่ือท างานหรือบริหารงาน
เฉพาะอย่างในหลายๆด้าน เช่น การผลิต การขาย การกระจายสินค้า และการบัญชี เป็นต้น ซึ่งเป็นวิธีที่
เชื่อกันว่าเป็นการสร้างประสิทธิภาพและความช านาญ  แนวคิดแบบดั้งเดิมในการจัดการโลจิสติกส์ 
ประกอบด้วย 
            -  แผนก (Division) ในช่วงเริ่มต้นของศตวรรษที่ 20 กิจการได้เจริญเติบโต
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง และได้มีการเสนอสินค้าและบริการทีหลากหลายมากยิ่งขึ้น ความช านาญเฉพาะด้าน
นั้นไม่เพียงพอในการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพได้อีกต่อไปองค์กรขนาดใหญ่ ได้เริ่มตั้งแผนกในแนวดิ่ง 
(divisions organized vertically) ตามการเสนอสินค้าหรือบริการขององค์กรและมีความคล้ายคลึงกัน 
และพนักงาน เริ่มมีความช านาญ ทั้งในด้านหน้าที่งานและตัวผลิตภัณฑ์  ในหลายๆ องค์กรมีหน่วยงาน
หลายหน่วยงานที่ไม่ได้ส่งผลโดยตรงต่อการเสนอสินค้าหรือบริการขององค์กร และมีการปฏิบัติงานข้าม
สายงานของแผนกต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนงานของแผนกเหล่านั้น ได้แก่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายบัญชี 
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ฝ่ายเจ้าหนี้ ฝ่ายจัดซื้อ และกองคลัง เป็นต้น โดยไม่มีการรายงานถึงความสัมพันธ์ระหว่างสายงานหลัก 
(line) กับสายงานสนับสนุน (staff)  
            - องค์กรแบบผสม (Matrix organization) นับตั้งแต่ทศวรรษที่ 1950 เป็น
ต้นมา องค์กรขนาดใหญ่หลายแห่ง เช่น Pillsbury Company พบว่าโครงสร้างองค์กรยังไม่สามารถ
ท างานได้อย่างเหมาะสม เนื่องจากงานในสายงานหลักขาดความเชื่อมต่อกันระหว่างแผนกต่าง ๆ  ซึ่งท า
ให้การส่งเสริมซึ่งกันและกันสูญเสียไป เพ่ือต่อสู้กับปัญหาเหล่านี้หลายๆองค์กรได้น าเอาการจัดองค์กร
แบบ matrix มาใช้ จากการทดแทนโครงสร้างองค์กรแบบแผนก โครงสร้างแบบ matrix จะเข้ามา
ห่อหุ้มโครงสร้างองค์กรแบบเดิม ในด้านความสัมพันธ์ของการรายงานในแผนก โครงสร้างดังกล่าวมักจะ
ใช้เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ในการรายงานส าหรับโครงการพิเศษซึ่งต้องอาศัยการสนับสนุนของแผนก
ตั้งแต่สองแผนกขึ้นไป 

- องค์กรแบบกระจาย (hollow corporation) เมื่ อ เข้าใกล้ช่ วงปลาย
ศตวรรษที่ 20 ได้มีการคาดการณ์ถึงรูปแบบขององค์กรที่เหนือกว่าคู่แข่งขัน จากการที่องค์กรได้มีการใช้
สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ จากแหล่งภายนอกมากยิ่งขึ้น และลดกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติภายในลง 
องค์กรแบบกระจายจึงได้เกิดขึ้น องค์กรแบบกระจายเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เครือข่าย (network)  
องค์กรขนาดเล็กของผู้บริหารและบุคคลที่มีแนวคิด ซึ่งว่าจ้างผู้ช านาญการภายนอกเพ่ือด าเนินการใน
ทุกกิจกรรม ได้แก่ การผลิต โลจิสติกส์ การกระจายสินค้า การเก็บเงิน เป็นต้น หรือแม้แต่การจ าหน่าย
และการตลาด แต่ผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายได้กล่าวว่าเรื่องนี้ไม่อาจเกิดขั้นได้ หากการขาดการควบคุม การ
ประสานงานภายใน และปัจจัยอ่ืน ๆ ที่เจ้าของกิจการต้องค านึกถึง เหตุผลขององค์กรแบบกระจายนี้ก็
คือองค์กรจะต้องมีความเชี่ยวชาญและมุ่งให้ความส าคัญกับสิ่งที่องค์กรสามารถท าได้ดีที่สุด ในขณะที่ได้
มีการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกเพ่ือด าเนินกิจกรรมที่เหลืออ่ืน ๆ แนวคิดเหล่านี้ได้เปลี่ยนแปลงไปเป็น
แนวคิดทางด้าน “องค์กรโดยแท้จริง” (virtual corporation) ซึ่งหลายๆองค์กรได้ร่วมกันพัฒนา ผลิต
และกระจายหรือขายสินค้าหรือบริการในขอบเขตที่จ ากัด องค์กรชนิดนี้ ได้สร้างความสัมพันธ์ในการ
ปฏิบัติงานที่มีความใกล้ชิดกันอย่างยิ่งและยังคงอยู่ตราบเท่าที่สินค้าหรือบริการยังคงอยู่ 
            - ทีมงานระหว่างหน่วยงานหรือระหว่างองค์กร (inter organization or 
inter functional teams) องค์กรอาจเข้าร่วมผูกพันกันด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากลาย องค์กร
เหล่านี้มุ่งเน้นในสินค้าและบริการที่ส่งไปยังลูกค้าบนพ้ืนฐานทีมงานระหว่างหน่วยงานหรือระหว่าง
องค์กร ประเภทขององค์กรชนิดนี้อยู่ ในรูปของพันธมิตรเชิงกลยุทธ์  (strategic alliance) เช่น 
ความสัมพันธ์ระหว่าง Apple computer IBM และ Motorola ที่รว่มกันพัฒนาไมโครโพรเชสเชอร์และ
ระบบปฏิบัติการส าหรับคอมพิวเตอร์ในยุคหน้า เป็นต้น 

  องค์กรมีการเน้นเป้าหมายด้านราคาที่ต่ าที่สุด การจัดซื้อจะเลือกผู้จัดส่งสินค้าหรือ
วัตถุดิบที่มีระยะเวลาการจัดส่งที่หลากหลาย บ่อยครั้งที่การจัดส่งของผู้จัดส่งสินค้าหรือวัตถุดิบ อาจมา
ช้าหรือเร็วเกินไป หากฝ่ายจัดซื้อสามารถจัดซื้อได้ตรงตามเป้าหมายและมีต้นทุนที่ต่ า โดยไม่เป็นการลด
ระดับการให้บริการลูกค้า ก็จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพแก่กิจการมากยิ่งขึ้นเท่านั้น การสั่งซื้อที่เร็วขึ้น 
และการที่จะต้องส่งสินค้าไปยังลูกค้าด้วยวิธีการที่รวดเร็วและมีราคาสูง เพ่ือให้เป็นไปตามวันที่นัดกับ
ลูกค้าไว้ การประหยัดที่เพ่ิมขึ้นจากผู้จัดส่งสินค้หรือวัตถุดิบราคาถูก อาจท าให้เกิดต้นทุนโดยรวมของ
กิจการสูงขึ้นได้ ฝ่ายจัดซื้ออาจคิดว่าได้ด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายแล้ว ขณะที่ในความจริงแล้วการ
จัดซื้อไม่ได้สนับสนุนเป้าหมายโดยรวมของกิจการเลย จากการที่ไม่พิจารณาภาพที่กว้างขึ้นว่า การ
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ตัดสินใจของหน่วยงานจัดซื้อนั้นจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของหน่วยงานอ่ืนอย่างไรและในบางครั้งก็ท า
ให้ต้นทุนสูงขึ้นด้วย    
  

  การตัดสินใจทางกลยุทธ์ในองค์กรโลจิสติกส์ 
ในการเผชิญหน้ากับต้นทุนการด าเนินงานที่สูงขึ้นและแรงกดดันจากลูกค้าที่เพ่ิมขึ้น

เพ่ือให้ได้รับบริการที่ดีข้ึนนั้นองค์กรโลจิสติกส์ จะต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพ่ือรองรับความท้าทายเหล่านี้ 
ความเข้าใจในปัจจัยที่ท าให้องค์กรเกิดประสิทธิภาพและความรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กันเป็น
บันไดข้ันแรกในการสร้างระบบที่ดีท่ีสุดส าหรับลูกค้าของกิจการ 
  การก าหนดพันธกิจ         
  องค์กรก็เหมือนกับบุคคลทีสามารถก าหนดพันธกิจ (Mission statement) เพ่ือ
ก าหนดจุดมุ่งหมายโดยรวมของการด ารงอยู่ของธุรกิจ ประกอบด้วย 

- ถ้อยแถลงพันธกิจส่วนบุคคล (Personal mission statement) เป็นการ
ก าหนดแนวทางโดยรวมในการด ารงอยู่ของแต่ละบุคคล องค์กรเป็นกลุ่มของบุคคล จึงไม่มีอะไรที่ส่งผล
ดีไปกว่าการมุ่งไปยังแต่ละบุคคลที่ได้สร้างองค์กรขึ้น จากความเป็นจริงดังกล่าว หลายๆคนได้พยายาม
ค้นหาพันธกิจที่แท้จริงของตน และพบว่าสิ่งที่พวกเขาต้องการที่ไม่เกี่ยวข้องกับงาน และมีบ่อยครั้งที่
ได้รับการสนับสนุนจากนายจ้าง ประเด็นที่ต้องเน้นย้ าบางประการคือ ความต้องการการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง การเพ่ิมความมั่นใจและความรับผิดชอบส่วนบุคคล และความอดทนต่อความคลุมเครือและ
การเปลี่ยนแปลง ความเชื่อเหล่านี้จะร่วมกันสร้างความสมดุลในชีวิต ที่ได้แสดงออกในการก าหนดพันธ
กิจส่วนบุคคล ความสามารถในการปรับตัวเป็นสิ่งที่มีความส าคัญมากขึ้น จากการที่หลายๆคนรู้สึก
กดดันและขันแย้งระหว่างความต้องการภายในชีวิตของแต่ละบุคคล และการเพ่ิมขึ้นของความต้องการ
ในงาน 

- ถ้อยแถลงพันธกิจโลจิสติกส์ (The Logistics mission statement) ในระดับ
องค์กรแล้วถ้อยแถลงพันธกิจก่อให้เกิดกลยุทธ์ (strategy) แผนงาน (plan) และยุทธวิธี (tactic) และ
มักเป็นตัวก าหนดวัตถุประสงค์พ้ืนฐานขององค์กรและเป็นปัจจัยก าหนดงาน ที่กิจการจะด าเนินการ
องค์ประกอบของถ้อยแถลงพันธกิจของกิจการหรือโลจิสติกส์  จะมีคล้ายคลึงกันแต่จะแตกต่างกันใน
ข้อก าหนดเฉพาะ เนื่องจากในถ้อยแถลงพันธกิจ โลจิสติกส์เป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งของถ้อยแถลง
พันธกิจโดยรวมของกิจการแต่ทั้งสองเรื่องนี้ต่างก็มีองค์ประกอบที่คล้ายคลึงกัน โดยทั่วไปแล้วถ้อยแถลง
พันธกิจจะมีองค์ประกอบ 8 ประการ ดังนี้ 

1) ลูกค้าและตลาดเป้าหมาย ใครคือลูกค้าของกิจการ การเลือกตลาด
เป้าหมายและการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือวิจัยส่วนของตลาดเหล่านั้น เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ
ในการด าเนินกิจการ  

2) สินค้าและบริการหลัก สินค้าหรือบริการอะไรที่กิจการผลิต กิจการหลาย  
กิจการกล่าวถึงประเด็นหล่านี้ไว้ในถ้อยแถลงพันธกิจโลจิสติกส์ ดังนี้  เพ่ือให้บริการที่เที่ยงตรงและมี
ประสิทธิภาพส าหรับการจัดเก็บและเคลื่อนย้ายทางพาณิชย์ให้กับสินค้าส าเร็จรูปวัตถุดิบและวัสดุที่
จ าเป็นเพื่อการด าเนินการของกิจการ 

    3) อาณาเขตทางภูมิศาสตร์ ตลาดของกิจการอยู่ที่ไหน ในบางกิจการมีการ
อ้างอิงถึงตลาดที่กิจการมีการแข่งขันในถ้อยแถลงพันธกิจโลจิสติกส์ 
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   4) เทคโนโลยีหลัก เทคโนโลยีอะไรที่กิจการใช้ให้เป็นประโยชน์ บางกิจการได้
รวมเอาเทคโนโลยีหลักไว้ในถ้อยแถลงพันธกิจโลจิสติกส์ ซึ่งบางครั้งอาจมีความแตกต่างกันในเทคโนโลยี
การผลิตกับเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 

5) การด ารงอยู่ การเจริญเติบโตและการท าก าไร โดยทั่วไปแล้วถ้อยแถลงพันธ
กิจมักจะรวมประเด็นนี้เอาไว้อย่างกว้างๆ เช่น “การให้บริการจัดส่งที่เที่ยงตรงและประหยัด เพ่ือ
ยกระดับของกิจการ และเพ่ือให้มีการเจริญเติบโตด้านหน้าที่การงานแก่พนังงาน (กิจการผลิตโลหะ)” 

6) ปรัชญาของกิจการ อะไรคือความส าคัญล าดับแรก (basic priorities) ของ
กิจการ ถ้อยแถลงพันธกิจโลจิสติกส์ ไม่ค่อยจะรวมเอาปรัชญาของกิจการหรือโลจิสติกส์โดยรวมไว้ เมื่อ
ถ้อยแถลงพันธกิจโลจิสติกส์ ได้กล่าวถึงปรัชญาจึงจะต้องกล่าวถึงความคิดที่ว่าโลจิสติกส์  สามารถสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับกิจการได้อย่างไร เป็นต้น 

7) แนวคิดของกิจการ (self-concept) จุดแข็งและจุดอ่อนของกิจการเมื่อ
เทียบกับคู่แข่งขันคืออะไร เช่น “ส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้าตามที่ต้องการ เมื่อลูกค้า
ปรารถนาเราก็สามารถให้บริการที่ดีกว่าคู่แข่งขันได้” 

8) ภาพพจน์ต่อสาธารณชน ความรับผิดชอบทางสังคมของกิจการคืออะไรและ
ภาพพจน์อะไรที่กิจการต้องการน าเสนอ ถ้อยแถลงพันธกิจโลจิสติกส์ส่วนใหญ่มักรวมเอาภาพพจน์ต่อ
สาธารณชนที่ต้องการไว้ดังนี้  เพ่ือสร้างภาพพจน์ที่ดีให้บริการ การกระจายสินค้าจะต้องอยู่ในระดับที่
เยี่ยมยอด 

  การวัดประสิทธิภาพขององค์กรโลจิสติกส์  
  การวัดผลด าเนินงานขององค์กรสามารถกระท าได้  คือ ขั้นแรกต้องมีการก าหนดมิติ

ด้านประสิทธิภาพขององค์กรก่อน  ขั้นที่สองต้องมีการก าหนดล าดับประเภทของประสิทธิภาพและ
ก าหนดเครื่องมือในการวัดผล กิจการจะต้องก าหนดวิธีการวัดผลที่ต้องการน ามาใช้และจัดเรียงล าดับ
ประเภทของประสิทธิภาพและก าหนดเครื่องมือในการวัดผล กิจการจะต้องก าหนดวิธีการวัดผลที่
ต้องการน ามาใช้และจัดเรียงล าดับตามความส าคัญ เป็นไปไม่ได้ที่จะน าเอากระบวนการวัดผลทุกอย่าง
มาใช้ในกระบวนการประเมินผล ข้อจ ากัดด้านระยะเวลาและเงินทุนนับเป็นอุปสรรคส าคัญในการเก็บ
ข้อมูลและการตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดที่จ าเป็นในการประเมินผลโดยทั่วไปแล้ว การใช้วิธีการ
ประเมินผลเพียงส่วนหนึ่งเท่าท่ีมีอยู่เพียงพอแล้ว รูปแบบหรือแนวโน้มของผลการด าเนินงานมักจะแสดง
ออกมาในช่วงต้นของกระบวนการประเมิน การคัดเลือกวิธีการในกระบวนการวัดผลขึ้นอยู่กับลักษณะ
และความต้องการของกิจการ ซึ่งมีอยู่ด้วยกันหลายทางเลือก ดังนี้   

- อัตราส่วนทุนต่อยอดขาย (cost-to-sales ratios) ธุรกิจต่าง ๆ มีการใช้
อัตราส่วนดังกล่าวนี้อย่างกว้างขวางในการประเมินประสิทธิภาพของกิจการ ตามหากไม่มีการ
เปรียบเทียบผลการด าเนินงานแล้วอัตราส่วนดังกล่าวก็ไม่ใช่สิ่งที่ใช้วัดผลได้ดีนัก นอกจากนี้ยังมีปัญหา
ว่ามีต้นทุนอะไรบ้างที่จะเข้าร่วมโครงการโลจิสติกส์ 

- มาตรฐานที่ก าหนดไว้ (predetermined standards) การวัดผลทุกครั้งจะต้อง
มีการเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่ก าหนด ผู้บริหารหลายคนเชื่อว่ามาตรฐานของกิจการอยู่บนพ้ืนฐาน
ของกิจการอ่ืน ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือกิจการชั้นน าในอุตสาหกรรมอ่ืนที่คล้ายคลึงกัน ก็มีข้อ
ขัดแย้งต่อแนวคิดเหล่านี้ซึ่งกิจการต้องตระหนักถึงต าแหน่งของกิจการ เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน 
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ดังนั้นการแข่งขันจึงส่งผลต่อแนวทางการประเมินประสิทธิภาพของกิจการ และท้ายที่สุดแล้วลูกค้าจะ
แสดงผลการประเมินกิจการโดยการตัดสินใจซื้อสินค้า 

บุคลากรผู้บริหารโลจิสติกส์ โดยทั่วไปแล้วผู้บริหารจะถูกประเมินใน 
 3 ด้าน คือ 
1) ความสามารถในการบริหารสายงาน  (line management ability) เป็นการ

พิจารณาความสามารถในการบริหารงานประจ าวันและการบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด ทั้งในด้านของ
ผลิตผล การใช้ประโยชน์และการวัดผลการด าเนินงานในทุกด้าน เช่น งบประมาณ 

2) ความสามารถในการแก้ไขปัญหา (problem-solving ability) เป็นการพิจารณา
ความสามารถในการวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานและการแสวงหาโอกาสในการประหยัด
ต้นทุน การปรับปรุงการบริการ หรือการเพิ่มอัตราผลตอบแทนในการลงทุน 

3) ความสามารถในการบริหารโครงการ (project management ability) คือ
ความสามารถในการวางโครงสร้างและจัดการการออกแบบโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหา ปรับปรุง
ผลประโยชน์ที่กิจการจะได้รับ 

 การวัดผลด้านอ่ืน ๆ กิจการอาจใช้การวัดผลในด้านอ่ืน ๆ ความสามารถในการกระตุ้นและ
ฝึกอบรมพนักงานแต่ก็ไม่สามารถใช้วัดผลได้ง่ายนักเม่ือผู้บริหารต้องวัดประสิทธิภาพขององค์กร จะต้อง
ใช้ปัจจัยหลายๆด้านที่วัดผลได้และต้องมีมาตรฐานในการด าเนินการ ท้ายที่สุดแล้ว ผู้บริหารควรจะต้อง
เปรียบเทียบผลการด าเนินงานหรือประสิทธิภาพของกิจการกับคู่แข่งขันรายอ่ืน  ๆ ในอุตสาหกรรม
เดียวกัน การไม่มีโครงสร้างองค์กรที่ตายตัวที่ทุกองค์กรสามรถรับและน าไปใช้ได้ วิธีการที่มีเหตุผลที่สุด
ในการจัดองค์กรโลจิสติกส์ คือ การท าความเข้าใจต่อปัจจัยที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการด าเนินงาน
ขององค์กร และต้องรวมสิ่งเหล่านั้นเอาไว้ในการวางแผน การปฏิบัติการและการควบคุมองค์กร 
 

5. การสร้างความสามารถในการแข่งขันโดยโลจิสติกส์ 

 แนวความคิดในเชิงการจัดการการด าเนินงาน จะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลาหลายสิบปี
ที่ผ่านมา  โดยสิ่งที่ส าคัญที่สุดอย่างหนึ่ง คือ การเน้นในการหาวิธีก าหนดหรือพัฒนากลยุทธ์  ที่จะ
น าเสนอคุณค่าซึ่งเหนือกว่าในสายตาของลูกค้า ไมเคิล อี พอร์เตอร์ ศาสตราจารย์จากฮาร์วาร์ด ได้ท า
การศึกวิจัยและแต่งหนังสือเพ่ือกระตุ้นผู้จัดการและนักกลยุทธ์ทั้งหลาย  โดยเน้นศูนย์กลางอยู่ ที่
ความส าคัญของการแข่งขัน ในการสร้างความส าเร็จในตลาด  แนวคิดหนึ่งที่พอร์เตอร์ได้เขียนไว้ และมี
การน ามาใช้กันอย่างแพร่หลาย คือ ห่วงโซ่คุณค่าหรือ Value chain  ในการพิจารณาเพ่ือหา
ความสามารถในเชิงการแข่งขันนั้น เราไม่สามารถที่จะเข้าในธุรกิจโดยดูจากภาพรวมได้ มันจ าเป็น
จะต้องเริ่มจากการพิจารณากิจกรราต่าง ๆ ในธุรกิจก าลังด าเนินการ ไม่ว่าการออกแบบ  การผลิต  
การตลาด การจัดส่ง และกิจกรรมการสนับสนุนผลิตภัณฑ์นั้น ๆ แต่ละกิจกรรมสามารถที่จะมีส่วน
เกี่ยวข้องกับต้นทุนที่เกิดขึ้น และเป็นพ้ืนฐานในการสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์และองค์กร ห่วง
โซ่คุณค่าจะชี้ให้เห็นถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส าคัญอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เพ่ือจะท าให้
ผลิตภัณฑ์ของตนมีราคาถูกกว่าหรือมีคุณภาพที่ดีกว่าของคู่แข่ง 
 กิจกรรมในห่วงโซ่คุณค่า สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ คือ    
  1) กิจกรรมหลัก (Primary Activities)  ซึ่งได้แก่กิจกรราในฝ่ายต่าง ๆ เช่น  ฝ่าย
ขนส่งวัตถุดิบขาเข้า  ฝ่ายปฏิบัติการ  ฝ่ายขนส่งสินค้าขาออก  ฝ่ายขายและการตลาด เป็นต้น  
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  2) กิจกรรมสนับสนุน (Support Activities)  ซึ่งได้แก่กิจกรรมในส่วนสาธารณูปโภค
ต่าง ๆ เช่น ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยี ฝ่ายจัดซื้อจัดหา กิจกรรมที่สนับสนุนเหล่านี้ถูก
จัดตั้งขึ้นเป็นแผนกต่าง ๆ ซึ่งแยกออกจากกิจกรรมหลักภายในธุรกิจอย่างชัดเจนความได้เปรียบเชิงการ
แข่งขัน  จะได้มาจากวิธีที่ธุรกิจจัดการและปฏิบัติกิจกรรมต่าง ธุรกิจจะต้องหาวิธีส่งคุณค่าต่าง ๆ ไปยัง
ลูกค้าโดยผ่านการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ หรือสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 10.7  การเชื่อมของห่วงโซ่คุณค่าและโลจิสติกส์   
 ที่มา :   ปรับปรุงจาก  (Porter, 1985)    

 

 การจัดการโลจิสติกส์สามารถช่วยองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย  ไม่ว่าในเรื่องของสามารถการ
แข่งขันด้านต้นทุน  หรือในด้านความสามารถในการผลิตและความสามารถด้านการเพ่ิมคุณค่า แสดงให้
เห็นว่ามีวิธีการต่าง ๆ หลาย ๆ วิธีที่จะยกระดับความสามารถในการผลิตได้โดยใช้ระบบ โลจิสติกส์      
ซึ่งจะเป็นโอกาสที่จะใช้ความสามารถที่ดีกว่า การลดปริมาณสินค้ าคงคลังและการปฏิบัติงานที่มีการ
ประสานงานที่มีความใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น  ทั้งในระดับการวางแผนการสร้างความได้เปรียบด้านคุณค่า  
โดยผ่านการให้บริการที่เหนือกว่ากับลูกค้า  ซึ่งในการให้บริการลูกค้า ก็อาจจะเป็นการสร้างความ
แตกต่างที่ส าคัญอีกด้วย องค์กรสามารถที่จะเป็นผู้น าในตลาดได้จะต้องได้มาจากสององค์ประกอบหลัก  
คือ องค์กรจะต้องมีความสามารถด้านต้นทุน และการเป็นผู้น าด้านการให้บริการลูกค้า ปรัชญาที่วาง
เบื้องหลังแนวคิดด้านโลจิสติกส์ คือ การวางแผนและการประสานงานการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบจาก
จุดเริ่มต้นไปยังผู้ใช้งาน  โดยการใช้การบูรณาการ  ซึ่งในอดีตกิจกรรมต่าง ๆ  จะแยกออกจากกันอย่าง
เป็นอิสระอย่างไรก็ตาม ภายใต้แนวคิดการจัดการโลจิสติกส์ เป้าหมายคือการเชื่อมโยงกิจกรรมต่าง ๆ 
ไปสู่ตลาด เครือข่ายการกระจายสินค้า กระบวนการผลิต  และกิจกรรมการจัดซื้อหรือการจัดหา  ซึ่งใน
วิธีการเช่นนี้ลูกค้าจะได้รับบริการในระดับที่สูงกว่าและมีต้นทุนต่ ากว่าอีกด้วย  ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการ
บรรลุเป้าหมาย ในการได้รับความสามารถในการแข่งขัน ท าได้โดยการลดต้นทุนและการยกระดับการ
ให้บริการลูกค้า 
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การจัดจ าหน่ายที่มีประสิทธิภาพต้องมีศูนย์กระจายสินค้า สามารถท าให้ต้นทุนของโซ่อุปทาน
ลดลง เมื่อผู้จัดส่งสินค้าอยู่ห่างไกลจากร้านค้าปลีกและต้นทุนการขนส่งมีราคาสูง การมีศูนย์กระจาย
สินค้าซึ่งประกอบด้วยสินค้าส าหรับร้านค้าปลีกหลายแห่งที่ศูนย์กระจายสินค้ารับผิดชอบอยู่ ศูนย์
กระจายสินค้าจะเป็นผู้จัดส่งสินค้าไปยังร้านค้าปลีกที่อยู่ใกล้เคียง ซึ่งท าให้เกิดการประหยัดต้นทุนค่า
ขนส่ง กิจกรรมที่ส าคัญที่สุดประการหนึ่งของกระบวนการจัดจ าหน่ายสินค้าของธุรกิจจัดจ าหน่ายสินค้า
อุปโภคบริโภค คือ โลจิสติกส์เป็นการบูรณาการกระบวนการ เช่น การวางแผน  การปฏิบัติงานและการ
ประสานงานให้เกิดการเคลื่อนย้ายสินค้าจากผู้ผลิตไปยังร้านค้าปลีก (Retailer) และส่งมอบให้กับลูกค้า
ตามก าหนดการด้วยต้นทุนที่ เหมาะสม เป็นต้น โลจิสติกส์จึงมีบทบาทตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อ        
การขนส่ง การคลังสินค้า ตลอดจนการให้บริการลูกค้า โดยแต่ละกิจกรรมจะมีความเกี่ยวข้องและ
เชื่อมโยงระหว่างกันเป็นห่วงโซ่อุปทาน โดยมุ่งส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าเรียกว่า ห่วงโซ่คุณค่าการส่ง
มอบ  หากระบบโลจิสติกส์ ด าเนินการอย่างมีประสิทธิผลก็จะส่งผลให้ธุรกิจสามารถลดปัญหาสินค้าขาด
มือ ลดต้นทุนการสต็อกสินค้าและตอบสนองการให้บริการลูกค้าได้ในที่สุด หากพิจารณาต้นทุนของ
ระบบโลจิสติกส์ ซึ่งนับเป็นต้นทุนส่วนหนึ่งของต้นทุนการจัดการห่วงโซ่อุปทาน ต้นทุนค่าขนส่งเป็น
ต้นทุนที่ส าคัญและมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับต้นทุนอ่ืน ๆ ในระบบโลจิสติกส์ ระดับการบริการลูกค้า 
ต้นทุนการคลังสินค้า ต้นทุนประมวลค าสั่งซื้อ ต้นทุนสั่งซื้อสินค้า และต้นทุนการถือสินค้า (จักรกฤษณ์  
ดวงพัสตรา, 2547) 
 

บทสรุป 

 การบริหารห่วงโซ่อุปทาน เป็นการประสานงานกันของกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างผู้ขายกับผู้ผลิต
และผู้ผลิตกับลูกค้า เพ่ือที่จะน าสินค้าและบริการไปตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันเวลา
และเชื่อถือได้ โดยเสียค่าใช้จ่ายรวมตลอดสายห่วงโซ่ที่ต่ าสุด  การบริหารห่วงโซ่ของสินค้าที่มี
ประสิทธิภาพ จะน ามาซึ่งจุดเด่นให้องค์กรธุรกิจ ท าให้เกิดความสามารถเชิงแข่งขัน ซึ่งจะก่อให้เกิด
ความสมดุลระหว่างความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าและต้นทุนที่ต่ าสุดได้  หลักการของห่วงโซ่อุปทาน คือ 
การให้ความส าคัญกับทุกส่วนของการผลิต ตั้งแต่ผู้ผลิต โรงงาน ผู้ค้าส่ง จนถึงผู้ค้าปลีก ให้มีส่วนร่วม
รับผิดชอบในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยทุกส่วนต้องมีการประสานงานและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการผลิต แนวคิดในการแข่งขันแบบใหม่ มักวางต าแหน่งของธุรกิจใน
ลักษณะเป็นเครือข่ายที่เป็นเอกเทศหรือเป็นอิสระต่อกัน  แต่จะมีการเน้นหนักในการน าเอาความ
เชี่ยวชาญและความสามารถมาเสริมซึ่งกันและกัน ในการจัดการโครงสร้างในลักษณะนี้จ าเป็นต้องมี
ทักษะต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน และมีการจัดล าดับความส าคัญส าหรับการที่จะน ามาใช้ในองค์กรแบบเก่า  
องค์กรจะประสบความส าเร็จในโลกการแข่งขันได้จ าเป็นต้องเน้นกระบวนการจัดการเครือข่ายและ
กระบวนการภายใน มีประเด็นต่าง ๆ ที่องค์กรต้องเผชิญในการที่จะเปลี่ยนมาเป็นการพัฒนาเครือข่าย 
การจัดการโลจิสติกส์สามารถช่วยองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย  องค์กรสามารถที่จะเป็นผู้น าในตลาดได้
จะต้องได้มาจากสององค์ประกอบหลัก คือ  องค์กรจะต้องมีความสามารถด้านต้นทุน และการเป็นผู้น า
ด้านการให้บริการลูกค้า 

ค าถามท้ายบท 

 1. อธิบายความหมายและความส าคัญของการจัดการโซ่อุปทาน 
 2. การจัดการโซ่อุปทาน มีองค์ประกอบหลักกี่ประเภท ได้แก่อะไรบ้าง 
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 4. อธิบายการจัดการห่วงโซ่อุปทานในลักษณะของเครือข่าย 
 5. โลจิสติกส์มีประโยชน์ในการสร้างความสามารถในการแข่งขันขององค์กรอย่างไร 
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ตัวอย่างใบงาน 

Case study  

ก าหนดให้นักศึกษาเลือกองค์กรธุรกิจมา 1 องค์กร  

  

 

 
 

 

 

 

 

เพ่ือน าเสนอในประเด็นดังต่อไปนี้ 

1. ให้วิเคราะห์ธุรกิจเพ่ือจัดท าตารางแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ของผลิตภัณฑ์ว่าเป็นสินค้าหรือการบริการ 
พร้อมอธิบายเหตุผลประกอบโดยแสดงข้อมูลมาประกอบแนวคิด 

2. อธิบายแนวคิดของธุรกิจเน้นด้านใดเป็นหลักมาใช้ในองค์กร เช่น ต้นทุน (Cost)  คุณภาพ (Quality) 
ความต้องการลูกค้า (Customer) และอ่ืนๆ    
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3. น าเสนอพร้อมกับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียนและส่งรูปเล่มรายงาน 
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   ตัวอย่างกรณีศึกษา 7 Tools 
"ลดเวลาคอยอาหารของลูกค้า" 

ผู้จัดการร้านอาหาร "ชวนสามช้า" ได้ไปรับการฝึกอบรมหลักสูตร "การปรับปรุงคุณภาพงานแบบคิวซี" 
กลับมา และเห็นว่าจะเป็นประโยชน์มากหากสามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้กับการปรับปรุง คุณภาพการ
บริการของร้านให้เป็นที่พึงพอใจของลูกค้ายิ่งขึ้น จึงได้ชักชวนพนักงานทุกคนในร้านให้มาร่วมมือกัน
ปรับปรุงคุณภาพของการบริการ ดังจะกล่าวต่อไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 เลือกหัวข้อที่จะปรับปรุง 

พนักงานในร้านอาหารได้เริ่มต้นด าเนินการ ปรับปรุงด้วยการระดมสมองค้นหา "ลักษณะของปัญหาที่ท า
ให้ลูกค้าไม่พอใจ" แล้วน าไปสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของลูกค้า 

ผลของการเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วง 2 สัปดาห์ถูกน ามาวิเคราะห์ ได้ผลสรุปดังนี้ 

 

น าข้อมูลใน "ใบรายการตรวจสอบ" มาวิเคราะห์ ล าดับความส าคัญของแต่ละลักษณะปัญหา ตาม
ความถี ่(จ านวนครั้งที่ลูกค้าบ่นมา) และ สัดส่วนของความถี่ โดยการเขียน "ผังพาเรโต" ดังในรูป 5.1.2 

จาก "ผังพาเรโต" พบว่า ลักษณะปัญหาที่ท าให้ลูกค้าบ่นมากท่ีสุด คือ "เสียเวลาคอยนาน" มีจ านวน 32 
ครั้ง คิดเป็นสัดส่วน 35.6% ของปัญหาทั้งหมด จึงเลือกน ามาปรับปรุงแก้ไขเป็นอันดับแรก โดยก าหนด
เป็นหัวข้อปรับปรุงว่า "ลดเวลาคอยอาหารของลูกค้า" 
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ขั้นตอนที่ 2 ก าหนดดัชนีวัดและเป้าหมาย 

เพ่ือประโยชน์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ แสดงสภาพของปัญหาได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และ ใช้ตรวจสอบ
ประสิทธิผลของการปรับปรุง พนักงานได้ก าหนด "ดัชนีวัด (ความคืบหน้า)" และ "เป้าหมาย" ส าหรับ
หัวข้อที่จะปรับปรุง "ลดเวลาคอยอาหารของลูกค้า" ดังนี้ 

(ก) เวลานับจากลูกค้าเดินเข้าร้านจนถึงได้รับอาหารครบทุกรายการ เฉลี่ยไม่เกิน 10 นาที 
(ข) โอกาสที่ลูกค้าคอยอาหารนานเกิน 14 นาที มีได้ไม่เกิน 10% ของลูกค้าทั้งหมด 

ขั้นตอนที่ 3 สืบสภาพปัจจุบัน และ ทบทวนเป้าหมาย 

หลักจากนั้น พนักงานในร้านได้ช่วยกันจดบันทึกข้อมูลเวลาที่ลูกค้ารอคอย ใน 2 สัปดาห์ต่อมา ได้ข้อมูล
เวลาที่ลูกค้าคอย 40 ราย แล้วน ามาวิเคราะห์ให้เห็นการกระจายของข้อมูลด้วย "ฮิสโตแกรม" ดังแสดง
ในรูป 5.1.3 พบว่าเวลาที่ลูกค้ารอคอยเร็วที่สุดคือ 6 นาที และนานที่สุดคือ 35 นาที ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
18.67 นาท ีพนักงานยังพบอีกว่า หากปล่อยให้ลูกค้ารอคอยนานเกิน 14 นาที ลูกค้าจะรู้สึกหงุดหงิด 
ซึ่งมีความถี่มากถึง 28 ครั้ง จากจ านวนข้อมูลที่บันทึกไว้ 40 ครั้ง หรือคิดเป็น 70% จึงได้ทบทวน
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เป้าหมายที่จะลดโอกาสที่ลูกค้ารอคอยอาหารนานเกิน 14 นาที ให้เหลือไม่เกิน 10 ครั้ง หรือ คิดเป็น 
25% 

 

 

ขั้นตอนที่ 4 วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 

พนักงานได้ช่วยกันระดมสมอง โดยใช้ "ผังก้างปลา" ช่วยรวบรวมข้อสมมติฐาน "สาเหตุที่ท าให้ลูกค้า
คอยนาน" และ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลอีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์ถัดมา เพ่ือระบุว่าสาเหตุใดท าให้เกิดปัญหา
มากน้อยเท่าใด ดังแสดงในรูป 5.1.4 
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พบว่าสาเหตุส าคัญมี 4 ประการ ได้แก่ 

1. พนักงานลืมไปรับออร์เดอร์ มีความถี่ 5 ครั้ง 
2. ห้องครัวไม่ท าอาหารตามล าดับ มีความถี่ 13 ครั้ง 
3. ส่งอาหารผิดโต๊ะ มีความถี่ 6 ครั้ง 
4. จดค าสั่งลูกค้าผิด มีความถ่ี 4 ครั้ง 

ขั้นตอนที่ 5 คิดค้นมาตรการแก้ปัญหาที่สาเหตุ วางแผนปฏิบัติ และทบทวนเป้าหมาย 

พนักงานได้ก าหนดเลือกสาเหตุส าคัญทั้ง 4 ประการดังกล่าวมาเป็นเป้าหมายของการแก้ไข และได้ใช้ 
"เทคนิคบัตรความคิด" ช่วยในการระดมสมองเพ่ือหาไอเดียให้มากท่ีสุดส าหรับแก้ไขปัญหาทีร่สาเหตุทั้ง 
4 พร้อมทั้งเรียบเรียงไอเดียทั้งหลายให้เป็นระบบด้วย "ผังต้นไม้" 

หลักจากนั้น ได้ประเมินคัดเลือกไอเดียที่จะน ามาด าเนินการปรับปรุงตามล าดับก่อนหลัง พร้อมทั้ง
ก าหนดแผนปฏิบัติการอย่างรัดกุมดังแสดงในรูป 5.1.5 
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ขั้นตอนที่ 6 ด าเนินการตามแผนและตรวจสอบประสิทธิผล 

หลังจากพนักงานได้ช่วยกันด าเนินวิธีการ ต่าง ๆ ตามแผนเรียบร้อยแล้ว ก็ได้ท าการเก็บข้อมูล "เวลาที่
ลูกค้าคอยอาหาร" เช่นเดียวกับข้ันตอนที่ 3 รวมทั้งข้อมูล "ลักษณะปัญหาที่ลูกค้าไม่พอใจ" เช่นเดียวกับ
ขั้นตอนที่ 2 แล้วน ามาเปรียบเทียบกับข้อมูลก่อนปรับปรุง เพ่ือตรวจสอบประสิทธิผล ดังแสดงในรูป 
5.1.6 และ รูป 5.1.7 ตามล าดับ 

พบว่า หลังการปรับปรุง เวลาที่ลูกค้ารอคอยอาหารโดยเฉลี่ยลดลงเหลือ 10.54 นาที และ จ านวนครั้งที่
ลูกค้ารอคอยนานเกิน 14 นาที ลดลงเหลือ 8 ครั้ง หรือลดลง 20 ครั้ง เมื่อเทียบกับก่อนการปรับปรุง 
จากจ านวนข้อมูลที่บันทึกท้ังหมด 40 ครั้งเท่ากัน (รูป 5.1.6) และ จ านวนลูกค้าที่บ่นว่า "เสียเวลาคอย
นาน" ลดลงอย่างเห็นได้ชัด (รูป 5.1.7) 

ผู้จัดการร้านอาหารได้ตั้งข้อสังเกตว่า นอกจากลักษณะปัญหาความไม่พึงพอใจของลูกค้าที่ว่า "เสียเวลา
คอยนาน" ลดลงได้มากแล้ว ลักษณะปัญหาข้ออื่น ๆ เช่น พนักงานไม่สุภาพ จานชามไม่สะอาด พลอย
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ลดลงไปด้วยเล็กน้อย อาจจะเนื่องจากพนักงานมีความ "ใส่ใจ" ต่อปัญหา และเพ่ิมความระมัดระวังใน
การท างานมากยิ่งขึ้น 
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ขั้นตอนที่ 7 สร้างมาตรฐานวิธีการท างานใหม่ 

เมื่อพนักงานได้ตรวจสอบผลของการปรับปรุงว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจแล้ว จึงได้ร่วมกับก าหนดมาตรฐาน
วิธีการท างานขึ้นใหม่ ดังนี้ 

1. มีพนักงานต้อนรับคอยน าพาลูกค้าไปที่โต๊ะอาหาร 
2. รอรับออร์เดอร์จากลูกค้าทันที 
3. ใช้ใบจดรายการอาหารแบบใหม่ 
4. ระบุเลขโต๊ะทุกครั้ง 
5. อ่านทบทวนรายการอาหารให้ลูกค้ายืนยันทุกครั้ง 
6. ส่งใบจดค าสั่งอาหารให้กับห้องครัวโดยแขวนไว้ที่ป้ายคิดตามล าดับ 
7. ห้องครัวท าอาหารตามล าดับคิว 
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8. พนักงานเสริฟดูหมายเลขโต๊ะก่อนส่งอาหาร 

หลักจากที่ได้จัดท าคู่มือปฏิบัติงาน และให้พนักงานทุกคนในร้านร่วมกันปฏิบัติตามแล้ว ก็ได้เก็บข้อมูล
ติดตามผลต่อไปอีก 8 สัปดาห์ ได้ข้อมูล ดังนี้ 

 

ขั้นตอนที่ 8 ระบุปัญหาที่ยังคงเหลืออยู่ หรือ หัวข้อที่จะปรับปรุงต่อไป 

พนักงานในร้านได้น า ข้อมูลแสดงสภาพภายหลักการปรับปรุง (รูป 5.1.7 "ผังพาเรโต") มาพิจารณา
พบว่า ลักษณะปัญหาที่ลูกค้าไม่พอใจที่ยังคงเหลืออยู่มากที่สุด ได้แก่ "อาหารไม่อร่อย" ซึ่งมีอยู่ 20 ราย
จากลูกค้าที่แสดงความคิดเห็นทั้งหมด 44 ราย จึงได้น าลักษณะปัญหาข้อนี้มาด าเนินการปรับปรุงต่อไป 

 

 


