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ค ำน ำ 

 ในการบริหารธุรกิจมีองค์ประกอบพ้ืนฐานหลักอยู่ 3 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ ส่วนการตลาดซึ่งให้
ความส าคัญกับการขายหรือกระจายสินค้าไปยังผู้บริโภค ส่วนการเงินและการบัญชีจะให้ความส าคัญ
กับการจัดสรรและควบคุมเงินทุนให้สอดคล้องกับการด าเนินธุรกิจ และส่วนการด าเนินงานจะ
เกี่ยวข้องกับการแปลงสภาพปัจจัยน าเข้า ได้แก่ แรงงาน วัตถุดิบ เงินทุน อุปกรณ์ เครื่องจักร รวมถึง
องค์ความรู้และเทคโนโลยีเพ่ือให้ได้สินค้าและบริการพร้อมที่จะส่งมอบให้แก่ลูกค้า ดังนั้นองค์ความรู้
ทางด้านการจัดการการด าเนินงานจึงมีความส าคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ เพ่ือสร้างความได้เปรียบใน
การแข่งขันอย่างยั่งยืน 

 ผู้เขียนจึงได้เรียบเรียงต ารารายวิชาการจัดการการด าเนินงาน (Operations Management) 
ขึ้นเพ่ือใช้ในการประกอบการเรียนการสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมราย
วิชาการจัดการการผลิต (Production Management) หรือวิชาการจัดการการผลิตและการ
ด าเนินงาน (Production and Operations Management) ซึ่งแต่เดิมรายวิชาดังกล่าว มุ่งเน้นไปที่
องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าหรืออุตสาหกรรมการผลิตเท่านั้น ในปัจจุบันองค์ความรู้
ดังกล่าวได้พัฒนาครอบคลุมในส่วนของการบริการและกิจกรรมที่เชื่อมโยงไปยังหน่วยธุรกิจอ่ืน ๆ จึง
ใช้ชื่อว่า “การจัดการการด าเนินงาน” ซึ่งมีความหมายทีค่รอบคลุมในส่วนของการผลิตและมีเนื้อหาที่
กว้างกว่า ซึ่งผู้เขียนได้เพ่ิมเติมเนื้อหาในส่วนของกลยุทธ์และการจัดการ รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ
ต่าง ๆ ที่ช่วยในการจัดการด าเนินงานในปัจจุบัน เพ่ือให้เนื้อหามีความทันสมัย สอดคล้องกับหลักสูตร
และก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและการแข่งขัน 

 เนื้อหาในต ารารายวิชาการจัดการการด าเนินงานเล่มนี้ ผู้เขียนเรียบเรียงเนื้อหาโดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ส่วนที่ 1 ความรู้เบื้องต้นการจัดการการด าเนินงาน ซึ่งประกอบไปด้วย บทน า 
กลยุทธ์การด าเนินงานและการแข่งขัน การจัดการโครงการ และการพยากรณ์ความต้องการ เพ่ือแสดง
ให้เห็นถึงประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการองค์ความรู้และแนวคิดซึ่งเป็นรากฐานที่ส าคัญในการจัดการ
การด าเนินงาน  
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  ส่วนที่ 2 การออกแบบการด าเนินงาน ประกอบไปด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์และการ
บริการ การจัดการคุณภาพ กระบวนการ การวางแผนก าลังการผลิต การเลือกสถานที่ตั้ง และการวาง
ผังสถานประกอบการ เนื้อหาในส่วนนี้จะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการวาง
แผนการด าเนินงาน 

  ส่วนที่ 3 การจัดการการด าเนินงาน ประกอบไปด้วย การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ 
การจัดการสินค้าคงคลัง การวางแผนทรัพยากรองค์กร และการจัดการบ ารุงรักษา เนื้อหาในส่วนนี้จะ
เกี่ยวข้องกับการวางแผน การด าเนินงาน และการควบคุม รวมถึงการเชื่อมโยงการด าเนินงานไปยัง
ธุรกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดท้ังโซ่อุปทาน  

 ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าต าราเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน ทั้งท่ีเป็นนักศึกษาในหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต รวมทั้งผู้ที่ต้องการศึกษาความรู้ทางด้านการจัดการการด าเนินงาน ให้สามารถ
เรียนรู้และเข้าใจเนื้อหาต่าง ๆ ของการจัดการการด าเนินงานและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 

         มำนน  เซียวประจวบ 

           วันครอบครัว 2557 
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บทน า 

Introduction 
 

 เนื้อหาประจ าบท 

  - ความเป็นมาของการจัดการการด าเนินงาน 

  - แนวคิดการจัดการการด าเนินงาน 

  - ระบบการด าเนินงาน 

  - ระดับของสินค้าและบริการ 

  - การจัดการด าเนินงานด้านการผลิต 

  - การจ าแนกประเภทของระบบการด าเนินงานด้านการผลิต 

  - เป้าหมายการด าเนินงานด้านการผลิต 

  - การจัดการด าเนินงานด้านการบริการ 

  - ความส าคัญในการจัดการการด าเนินงาน 

  - ผลิตภาพ 

  - บทสรุป 

 

 วตัถุประสงคก์ารเรยีนรู ้ 

 เพ่ือให้ผู้ศึกษาสามารถอธิบาย  

  - ความเป็นมาและแนวคิดการจัดการการด าเนินงาน 

  - ความแตกต่างระหว่างการจัดการการด าเนินงานด้านการผลิตและด้านการบริการ 

  - ความส าคัญของการจัดการการด าเนินงาน 

 เพ่ือให้ผู้ศึกษาสามารถแสดงวิธีการหาและอธิบาย 

  - ผลิตภาพด้านการผลิตและด้านการบริการ 
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  บทท่ี 1  
 บทน า  
 Introduction  

 

การด าเนินงานเป็นกิจกรรมที่ผู้บริหารในองค์กรต้องให้ความสนใจ เพราะเกี่ยวข้องกับรายได้
และความอยู่รอดขององค์กร ในการจัดการการด าเนินงาน (Operations Management)  เริ่มต้นเป็น
การพัฒนาองค์ความรู้มาจากการจัดการการผลิต (Production Management) ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การ
ผลิตสินค้าหรืออุตสาหกรรมการผลิต ต่อมาได้พัฒนาเพ่ือต่อยอดองค์ความรู้ครอบคลุมไปถึงการ
บริการมาเป็นการจัดการผลิตและการด าเนินงาน (Production & Operations Management) ซึ่ง
แสดงให้เห็นถึงโฟกัสที่กว้างกว่า ในปัจจุบันจะใช้ชื่อการจัดการการด าเนินงาน (Operations 

Management) ซึ่งมีความหมายครอบคลุมการผลิตอยู่แล้วและมีเนื้อหาทีก่ว้างกว่า 

การด าเนินงานเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการสร้างมูลค่าจากกระบวนการแปลงสภาพทรัพยากร 
ให้เกิดผลผลิตในรูปของสินค้าและบริการ ซึ่งนับได้ว่าเป็นกิจกรรมส าคัญที่เกิดขึ้นในทุก ๆ องค์กร ทั้ง
กิจกรรมการผลิตสินค้าที่จับต้องได้ทางกายภาพในธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต และกิจกรรมที่ไม่ได้
ผลิตสินค้าทางด้านกายภาพแต่ให้บริการแก่ลูกค้าในธุรกิจต่าง ๆ ไม่ว่าผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายจะเป็น
สินค้าหรือบริการ การบริหารการด าเนินงานจะเกี่ยวข้องกับหน้าที่หลักในการบริหารจัดการซึ่ง
ประกอบไปด้วย การวางแผน (Planning), การจัดองค์การ (Organizing), การจัดคนเข้าท างาน 
(Staffing), การบังคับบัญชา (Leading) และการควบคุมงาน (Controlling) เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายใน
การส่งมอบสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า (Delivery) ในปริมาณที่ถูกต้อง (Quantity) มีคุณภาพ 
(Quality) และมีต้นทุนที่เหมาะสม (Cost) นอกจากนี้ยังต้องค านึงถึงความปลอดภัย (Safety) และ
สิ่งแวดล้อม (Environment) ด้วย  
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ความเป็นมาของการจดัการการด าเนนิงาน 

 องค์ความรู้ทางด้านการจัดการการด าเนินงานในปัจจุบัน นับว่ายังเป็นเรื่องใหม่ที่เกิดจากการ
พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้มาจากแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ที่มีผู้คิดค้นไว้ในอดีต สามารถล าดับความ
เป็นมาของแนวคิดการจัดการการด าเนินงานดังภาพที่ 1.1  

 

 

 

 

 

มุ่งเน้นต้นทนุ   มุ่งเน้นคุณภาพ  มุ่งเน้นลกูค้า 
 (Cost Focus) (Quality Focus) (Customization Focus) 

ยุคแรก ค.ศ.1776-1880 ยุคการผลิตขนาดใหญ ่ ยุคการผลิตแบบลีน ยุคมุ่งเน้นความต้องการของ 
-การแบ่งงานกันท า (Smith) ค.ศ.1913-1980 ค.ศ.1981-1995 ลูกค้าค.ศ.1996-ปัจจุบัน 

-ชิ้นส่วนมาตรฐาน -การจัดสายการผลิต -การผลิตแบบทันเวลา (JIT) -แนวคิดโลกาภวิัฒน ์

    (Whitney)     (Ford/Sorensen) -การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร ์ -ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนกิส์ 
ยุคการผลิตเชงิวิทยาศาสตร์ -การสุ่มตัวอย่างทางสถิต ิ      (CAD)     (E-Commerce) 

ค.ศ.1881-1912     (Shewhart) -การแลกเปลี่ยนข้อมูล -ระบบ ERP /มาตรฐาน ISO 

-การจัดตารางการผลิต  -ปริมาณส่ังซ้ือที่ประหยัด อิเล็กทรอนิกส์ (EDI) -เทคนิคการก าหนดตารางการ 
    (Gantt)     (Harris) -การจัดการคุณภาพแบบ  ผลิตแบบจ ากัด 

-การศึกษาการเคลื่อนไหว -ก าหนดการเชิงเส้นและ เบ็ดเสร็จ (TQM) -การตอบสนองความต้องการ 
    (Gilbreth) เทคนิค Pert/CPM  -รางวัลคุณภาพ ของลูกค้าในวงกวา้ง 
-การวิเคราะห์กระบวนการ     (DuPong) -การมอบอ านาจ -การตลาดแบบยั่งยืน 

   (Taylor) -แผนความต้องการวัสด ุ -ระบบการ์ดค าสั่ง  -การผลิตตามค าสั่งซ้ือ 

-ทฤษฎแีถวคอย (Erlang)     (MRP)      (Kanbans) -การจัดการโซ่อุปทาน 

Production  Production & Operations Operations 

Management Management Management 

 

ภาพที่ 1.1 แสดงล าดับความเป็นมาของแนวคิดการจัดการการด าเนินงาน 

(ที่มา: ปรับปรุงจาก Heizer and Render, 2011: 37) 
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 ในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการการด าเนินงาน (Operations Management)   
ในช่วงแรกจะมุ่งเน้นไปที่ต้นทุน (Cost Focus) องค์ความรู้ต่าง ๆ จึงมุ่งเน้นไปที่การจัดการการผลิต 
(Production Management) สามารถจ าแนกตามล าดับได้ดังนี้ 

ยุคแรก (ค.ศ.1776-1880)  อยู่ในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรม โดยการน าเครื่องจักรมาใช้ใน
การผลิตแทนแรงงาน ยุคนี้มีองค์ความรู้ที่ส าคัญก่อให้เกิดรากฐานองค์ความรู้การจัดการผลิต ได้แก่ 
 - Adam Smith (1776) ได้เสนอแนวคิดการแบ่งงานกันท า (Labor Specialization) ที่มี
 แนวความคิดที่ว่าแต่ละบุคคลมีความสามารถและความถนัดที่แตกต่างกัน การแบ่งงานตาม
 ความสามารถของแรงงานจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานมากกว่าให้ทุกคนท างาน
 ทั้งหมดเหมือนกัน  

- Eli Whitney (1880) ได้เสนอแนวคิดชิ้นส่วนมาตรฐาน (Standardized Part) แนวคิดนี้
 เป็นการก าหนดมาตรฐานของชิ้นส่วนและอะไหล่ของเครื่องจักร ท าให้เกิดประสิทธิภาพใน
 การซ่อมบ ารุง 

ยุคการผลิตเชิงวิทยาศาสตร์ (ค.ศ.1881-1912) เป็นการน าเอาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และสถิติมาช่วยในการบริหารจัดการการผลิต ได้แก่ 

- Frederick Winslow Taylor (1881) ได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งแนวคิดการจัดการ
 เชิงวิทยาศาสตร์หรือเชิงเหตุและผล (Scientific management) ซึ่ง Taylor ได้ศึกษาถึง
 วิธีการท างานที่มีประสิทธิภาพเพ่ือหาวิธีการท างานที่ดีที่สุด (One best way) และจาก
 การศึกษาพบว่า คนงานควรที่จะท างานที่ตนเองมีความถนัด จึงจะสามารถท างานได้อย่างมี
 ประสิทธิภาพ 

- A.K. Erlang (1910) เป็นผู้ที่คิดค้นทฤษฎีแถวคอย (Queuing Theory) โดยใช้คณิตศาสตร์
 แก้ปัญหาการรอคอย และความยาวของแถวคอยของผู้ใช้โทรศัพท์ที่กรุงโคเปนเฮเกน 
 ประเทศเดนมาร์ค  
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 - Frank Bunker and Lillian Moller Gilbreth (1912) ทั้งคู่เป็นสามีภรรยากันโดยผลงาน
 ที่ส าคัญของ Frank และ Lillian Gilbreth คือการศึกษาการเคลื่อนไหว (Motion study) 
 โดยมีการจับเวลาด้วยนาฬิกาและการถ่ายภาพเคลื่อนไหวอย่างช้า ๆ (slow motion 

 picture) เป็นการศึกษาถึงการเคลื่อนไหวร่างกายของคนงานเพ่ือออกแบบวิธีการท างานที่จะ
 ช่วยลดเวลาและความเหนื่อยล้าจากการท างาน ซึ่งจะท าให้สามารถเพ่ิมผลผลิตได้ 

 - Henry L. Gantt (1912) มีชื่อเสียงจากการน าเสนอแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) มาช่วย
 วางแผนการจัดตารางการผลิต (Production schedule)  นอกจากนี้ยังมีผลงานการพัฒนา
 ระบบค่าจ้างของงานและการจ่ายโบนัส (Task and Bonus System)     

ยุคการผลิตขนาดใหญ่ (ค.ศ.1913-1980) เป็นยุคที่เกิดอุตสาหกรรมการผลิตขนาดใหญ่ รวม
ไปถึงอุตสาหกรรมการขนส่งที่น าหัวรถจักรไอน้ ามาใช้ในรถไฟ และมีการปรับปรุงเรือกลไฟให้มี
ความสามารถล าเลียงและขนส่งทางทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้สามารถกระจายสินค้าเข้าถึง
ลูกค้าได้ในวงกว้าง แนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ในยุคนี้ได้แก ่

- Henry Ford (1913) เป็นผู้คิดค้นระบบการผลิตแบบสายการประกอบ (Assembly line) 
 ซึ่งเป็นการจัดวางเครื่องจักรอุปกรณ์การผลิตตามล าดับขั้นตอนในการผลิต จากการใช้ระบบ
 การผลิตแบบสายการประกอบนี้เองที่ท าให้ Ford สามารถผลิตรถยนต์ไดเ้ป็นจ านวนมากและ
 มีต้นทุนที่ต่ า จึงท าให้รถยนต์ของ Ford เป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมากและระบบการ
 ผลิตแบบสายการประกอบนี้ยังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบัน 

- F.W. Harris (1913) ได้ท าการวิ เคราะห์และพัฒนาตัวแบบสินค้าคงคลังที่ ใช้ ในการ
 ค านวณหาปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด (Economic Order Quantity: EOQ) โดยที่เป็นการ
 พิจารณาหาความสมดุลระหว่างค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อกับค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาเพ่ือให้เกิด
 ค่าใช้จ่ายสินค้าคงคลังที่มีต้นทุนต่ าที่สุด 

- W. Shewhart,  H.F. Dodge,  H.G. Romig, L.H.C. Tippett (1924) ได้ พัฒนาและ ใช้
 การควบคุมคุณภาพโดยอาศัยวิธีการทางสถิติ (Statistical Quality Control) ซึ่งเทคนิคการ
 ควบคุมคุณภาพเชิงสถิติได้ใช้กันอย่างแพร่หลายมากนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึง
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 ปัจจุบัน โดยถือว่าการควบคุมคุณภาพเป็นกิจกรรมพ้ืนฐานที่จะยกระดับของคุณภาพการผลิต
 ไปสู่การจัดการคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ (Total Quality Management) 

- Booz Allen and Hamilton, DuPong (1958) ได้พัฒนาเครื่องมือที่ช่วยในการวางแผน
 และบริหารโครงการโดยใช้เทคนิคที่เรียกว่า Pert & CPM โดยเน้นวางแผนและควบคุมเวลา
 ของกิจกรรมการด าเนินงานที่มีความสัมพันธ์กันตลอดจนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของโครงการที่
 เกิดข้ึน 

- Joseph Orlicky, Oliver Wight (1980) ได้พัฒนาระบบการวางแผนความต้องการวัสดุ 
 (Material Resource Planning: MRP) มาช่วยในการจัดสรรและควบคุมปริมาณวัตถุดิบ
 และเวลาด าเนินการในการน าเข้าสู่กระบวนการผลิตจนได้ผลิตภัณฑ์สุดท้าย เพ่ือส่งมอบ
 ให้กับลูกค้า 

ยุคการผลิตแบบลีน (ค.ศ.1981-1995)  เป็นยุคที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้น าในอุตสาหกรรมการ
ผลิตต่าง ๆ ระดับโลก แนวคิดในยุคนี้จะมุ่งเน้นไปที่คุณภาพ (Quality Focus) องค์ความรู้ต่าง ๆ จึง
มาจากการบริหารจัดการแบบญี่ปุ่น เริ่มต้นได้พัฒนาองค์ความรู้จากอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์
จากแนวคิดวิถีแห่งโตโยต้า (Toyota Way) ได้มีการประยุกต์ใช้แนวคิดไปยังอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ รวม
ไปถึงธุรกิจบริการด้วย จากองค์ความรู้ด้านการจัดการการผลิต (Production Management) ได้
พัฒนาเป็นองค์ความรู้ด้านการจัดการการผลิตและการด าเนินงาน (Production & Operations 

Management) องค์ความรู้ที่ส าคัญในยุคนี้ได้แก่ 

- Toyota (1981) ได้พัฒนาระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just in Time) มาใช้ในการ
 ผลิตรถยนต์ของตนเพ่ือลดการสูญเสียและส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าได้ทันตามความต้องการ 
 ระบบนี้เริ่มใช้ในประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ปี 1956 และองค์ความรู้นี้ได้เข้าสู่ในอเมริกาและ
 แพร่หลายในช่วงต้นทศวรรษ 1980 นอกจากนี้ยังพัฒนาระบบ Kanbans ที่ใช้บัตรหรือการ์ด
 ค าสั่งแสดงสถานะในการด าเนินการข้ันตอนถัดไป ในระบบการผลิตแบบดึง (Pull System)  
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 - W. Edwards Deming (1982) เดิมทีได้น าเสนอแนวคิดวงจรคุณภาพที่เรียกว่า PDCA 

 Cycle มาช่วยในการจัดการคุณภาพที่ประเทศญี่ปุ่นในปี 1951 และพัฒนาองค์ความรู้จนเกิด
 การควบคุมคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (company-wide quality control) ซึ่งเป็นรากฐานของ
 องค์ความรู้ในการจัดการคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ (Total Quality Management: TQM) มา
 จนถึงปัจจุบัน 

นอกจากนี้ในช่วงทศวรรษที่ 1980 เป็นต้นมา เป็นยุคที่มีการน าระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยใน
การท างาน ช่วยในการจัดการการผลิตและการด าเนินงาน ได้แก่ 

- ระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยในการออกแบบ (Computer Aided Design: CAD) เป็นระบบที่
ใช้คอมพิวเตอร์ออกแบบชิ้นงานหรือผลิตภัณฑ์ และได้พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยใน
การควบคุมการท างานของเครื่องจักร  (Computer Aided Manufacturing: CAM) ซึ่ง
ปัจจุบันระบบ CAD/CAM ถูกพัฒนาให้ท างานร่วมกัน 

- ระบบวางแผนความต้องการวัสดุ (Material Requirement Planning: MRP) เป็นระบบ
เพ่ือช่วยในการบริหารสินค้าคงคลัง นอกจากนี้ยังพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลไปสู่ระบบ
การเงิน การบัญชี และการกระจายสินค้าที่เรียกว่าระบบ MRP II 

- ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างองค์กร (Electronic Data Interchange: EDI) เป็น
ระบบที่เชื่อมโยงการท างานของระบบคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ทั้งภายในองค์กรและระหว่าง
องค์กร ท าให้การท าธุรกรรมระหว่างองค์กรสะดวก รวดเร็ว และมีความปลอดภัย  

ยุคปัจจุบัน (ค.ศ.1996-ปัจจุบัน)  เป็นยุคที่มุ่งเน้นลูกค้า (Customization Focus) จึงไม่ได้
มุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมการผลิตเท่านั้น ปัจจุบันจึงใช้ชื่อว่าการจัดการการด าเนินงาน (Operations 

Management) ซึ่งมีความหมายครอบคลุมการจัดการการผลิตและมีเนื้อหาที่ครอบคลุมไปถึงองค์
ความรู้ต่าง ๆ ได้แก่ แนวคิดโลกาภิวัตน์, การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce), ระบบการ
วางแผนทรัพยากรในองค์กร (Enterprise Resource Planning: ERP), มาตรฐาน ISO, การตอบสนอง
ต่อความต้องการของลูกค้าในวงกว้าง (Mass Customization) และ การจัดการโซ่อุปทาน  (Supply 

Chain Management) เป็นต้น 
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แนวคดิการจดัการการด าเนนิงาน 

 แนวคิดด้านการจัดการการด าเนินงาน (Operations Management) นับว่ายังเป็นเรื่องใหม่
ที่มีผู้ให้ค านิยามความหมายการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 

เอส เอนิล คูมาร์ และ เอ็น ซัวเรซ (Kumar and Suresh, 2009: 9) ได้ให้ความหมายการ
ด าเนินงาน หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับบุคคลหรือ
องค์กรเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า โดยการด าเนินงานสามารถแบ่งได้เป็นการ
ด าเนินงานด้านการผลิต (Manufacturing Operations) โดยผลผลิตจะอยู่ในรูปของสินค้า ซึ่งมีตัวตน
จับต้องได้ และการด าเนินงานด้านการบริการ (Service Operations) ผลผลิตไม่มีตัวตน ไม่สามารถ
จับต้องได้  

เจย์ ไฮเซอร์ และ แบร์รี่ เรนเดอร์ (Heizer and Render, 2011: 36) ได้ให้ความหมายการ
ด าเนินงาน หมายถึง กิจกรรมการสร้างมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ ซึ่งเกิดจากกระบวนการแปลง
สภาพปัจจัยน าเข้าให้กลายเป็นผลผลิตในรูปของสินค้าและการบริการ 

สรุปความหมายการจัดการการด าเนินงาน (Operations Management) หมายถึง การ
จัดระบบการท างานของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการแปลงสภาพปัจจัยน าเข้าให้เกิดผลผลิตที่มี
มูลค่าเพ่ิม เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีตัวตนจับต้องได้และการบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ดังนั้นจะ
เห็นได้ว่า การจัดการการด าเนินงาน (Operations Management) จะมีความหมายครอบคลุม
มากกว่าการจัดการการผลิต (Production Management) 

ระบบการด าเนนิงาน 

 ระบบการด าเนินงานประกอบไปด้วยปัจจัยน าเข้า (Input) กระบวนการแปรรูปหรือการ
ด าเนินงาน (Process) และผลผลิต (Output) ในรูปของสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีตัวตนจับต้องได้และ
การบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า  
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ภาพที่ 1.2 แสดงระบบการด าเนินงาน 

 จากภาพที่ 1.2 การจัดการการด าเนินการจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบ 3 ส่วน ดังนี้ 

1.ปัจจัยน าเข้า (Input) ได้แก่ แรงงาน (Men) วัตถุดิบ (Materials) อุปกรณ์เครื่องจักร 
(Machines) เงินทุน (Money) และสารสนเทศ (Information) 

2.กระบวนการ (Process) ในกรณีที่เป็นการด าเนินงานด้านการผลิต (Manufacturing 

Operations) จะเป็นกระบวนการแปรรูปปัจจัยน าเข้าต่าง ๆ  ในกรณีที่เป็นการด าเนินงานด้านบริการ
(Service Operations) จะเป็นกระบวนการด าเนินงานเพ่ือสนองต่อความต้องการของลูกค้า 

3.ผลผลิต (Output) ได้แก่ สินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีตัวตนจับต้องได้และการบริการที่สร้าง
ความพึงพอใจให้กับลูกค้า นอกจากนี้ยังต้องค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อ ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม 
ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจะเป็นสารสนเทศย้อนกลับเพื่อแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและบริการ 

 

 

 

ลูกค้า 

(Customers) 

 

 

 

ผู้ขายปัจจยั
(Supplier) 

ปัจจัยน าเข้า (Inputs)       กระบวนการ (Process)       ผลผลิต (Outputs) 

 

วัตถุดิบ (Materials) 

 

แรงงาน (Men) 

 

เงินทุน (Capital) 

 

อุปกรณ์เครื่องจักร 
(Machine) 

 

สารสนเทศ  
(Information) 

 

 

การแปรรูป
(Transform) 

 

 

หรือ 

 

การด าเนินงาน 

(Operations) 

สิ่งแวดล้อม 

(Environment) 

ชุมชน 

(Community) 

สังคม 

(Social) 

สินค้า 
(Product) 

 

บริการ 
(Service) 

 

 

 

ผลกระทบ 

(Effect) 

 

 

สารสนเทศย้อนกลับ 

(Information feedback) 
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ระดบัของสนิคา้และบรกิาร 

 ระดับของสินค้าและบริการจะขึ้นอยู่กับผลผลิต (Output) ที่ลูกค้าได้รับ สามารถแบ่งระดับ
ของสินค้าและบริการออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 

1.สินค้าที่มีตัวตน (Pure Tangible Goods) เป็นสินค้าที่มีตัวตนจับต้องได้ มีบริการเข้ามา
เกี่ยวข้องที่เป็นรูปธรรมน้อยหรือไม่มีบริการเลย เช่น อาหารกระป๋อง สบู่ ยาสีฟัน ผงซักฟอก อาจมี
บริการได้ในส่วนของการสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์  

  2. สินค้าที่มีตัวตนพร้อมมีบริการควบ (Tangible Goods with Accompanying Services) 

จะให้ความส าคัญกับตัวสินค้าที่มีตัวตนและการบริการที่แฝงมากับตัวสินค้า เช่น รถยนต์  
เครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ เป็นสินค้าต้องขายพร้อมบริการด้วยเสมอ จะเห็นได้ว่าสินค้าเหล่านี้จะมีมี
ศูนย์บริการหรือศูนย์ซ่อมในการให้บริการลูกค้า 

3. สินค้าและบริการอย่างละเท่ากัน (Hybrid) มีลักษณะของสินค้าที่มีตัวตนและการบริการ
ใกล้เคียงกัน เช่น ธุรกิจร้านอาหาร ผู้บริโภคต้องการอาหารอร่อยและการบริการที่ดี 

4. การบริการเป็นส่วนส าคัญพร้อมด้วยสินค้า เป็นส่วนเสริม (Major Service with 

Accompanying Minor Goods and Services) จะมุ่งเน้นไปที่การบริการโดยมีสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์
เสริม เช่น ธุรกิจสายการบิน ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจเสริมความงาม ลูกค้าจะให้ความส าคัญกับการบริการ 
ส่วนสินค้าที่ขายถือเป็นสินค้าบริการเสริมที่ลูกค้ามีความต้องการน้อยกว่าการรับบริการ 

  5. การบริการล้วน (Pure Service) เป็นธุรกิจที่ให้บริการอย่างเดียว มีผลิตภัณฑ์เกี่ยวข้อง
น้อยมากหรือไม่มีเลย เช่น ธุรกิจรับเลี้ยงเด็ก ธุรกิจให้ค าปรึกษา อาจจะมีเอกสารหรือบันทึกเป็น
ผลิตภัณฑ์เสริม 

 เพ่ือให้เข้าใจความแตกต่างระหว่างการผลิตสินค้าและการบริการสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 
1.1 ดังนี้ 
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ตารางที่ 1.1 แสดงความแตกต่างระหว่างการผลิตสินค้าและการบริการ 

การผลิตสินค้า การให้บริการ 
- สินค้ามีตัวตนสามารถจับต้องได้ 
- จัดก าลังการผลิตได้ง่ายโดยวัดจากผลผลิตที่ได้ 
- มีสินค้าคงคลัง 
- มีการลงทุนด้านเครื่องจักร อุปกรณ์การผลิต
สูง 
- ประเมินและตรวจสอบคุณภาพสินค้าได้         
   ชัดเจน 

- การบริการไม่สามารถจับต้องได้ 
- วัดก าลังการผลิตจากปัจจัยน าเข้า 

- ไม่มีสินค้าคงคลัง 
- การลงทุนด้านอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ ต่ า 
- ประเมินและตรวจสอบคุณภาพการบริการ 

   ได้ยาก 

 

ดังนั้นในการด าเนินงานจึงมีรายละเอียดที่แตกต่างกันตามระดับของสินค้าและบริการ ซึ่ง
สามารถแสดงความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะการด าเนินงานและระดับสินค้าและบริการ ดังภาพที่ 1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะการด าเนินงานและระดับสินค้าและบริการ 

 

สินค้าที่มีตัวตน 

 

สินค้าที่มีตัวตน
พร้อมมีบริการ

ควบ 

สินค้าและ
บริการอย่างละ

เท่ากัน 

บริการเป็นส่วน
ส าคัญพร้อมด้วย
สินค้าเป็นส่วน

เสริม 

การบริการล้วน 

สินค้า บริการ 

การด าเนินงานด้านการผลิต 

(Manufacturing Operations) 

การด าเนินงานด้านการบริการ 
(Service Operations) 
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การจดัการการด าเนนิงานดา้นการผลติ  

 การผลิตคือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการแปลงสภาพปัจจัยการผลิตน าเข้าให้เกิดผล
ผลิตหลักเป็นสินค้าที่มีตัวตน จับต้องได้ และก่อให้เกิดอรรถประโยชน์ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 
ดังนั้นในระบบการผลิต จะเน้นไปที่กระบวนการแปลงสภาพ (Transformation Process) ที่แปรรูป
ปัจจัยการผลิตน าเข้าให้เป็นสินค้าและบริการ ดังภาพที่ 1.4 

 

 

ปัจจัยการ
ผลิต 

วางแผน 

(Plan) 

ปฏิบัต ิ

(Do) 

ควบคุม
(Check) 

ปรับปรุง 
(Action) 

เป้าหมาย 

-วัตถุดิบ  

-แรงงาน  

-เงินทุน  

-อุปกรณ์
เครื่องจักร  
-สารสนเทศ  
-พลังงาน 

 

-การออกแบบ
ผลิตภณัฑ ์

-การวางแผน
กระบวนการ
ผลิต 

-การวางแผน
ความต้องการ
วัสด ุ

-การวางแผน
ก าลังการผลิต 

- จัดระบบการ
ท างาน 

-การจัด
พนักงานเข้า
ท างาน 

-การก าหนด
ทักษะการ
ด าเนินงาน 

-การควบคุม
การผลิต 

 

 

-การ
บ ารุงรักษา  

- สินค้า 
-บริการ 

 

 

ภาพที่ 1.4 แสดงระบบการจัดการการด าเนินงานด้านการผลิต 
 

จากภาพที่ 1.4 การด าเนินงานด้านการผลิตจะประกอบไปด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ 
(Product Design) การวางแผนกระบวนการผลิต (Process Planning) การควบคุมการผลิต 

(Production Control) และการบ ารุงรักษา (Maintenance) 

ระบบการผลิตจะด าเนินการอย่างต่อเนื่อง (Continuous) ท าให้เกิดสารสนเทศย้อนกลับที่
องค์กรจะต้องให้ความส าคัญได้แก่ สินค้าคงคลัง (Inventory) คุณภาพ (Quality) และ ต้นทุน (Cost)  

 

กระบวนการแปลงสภาพ
(Transformation Process) 

ผลผลิต 
(Inputs) 

ปัจจัยน าเข้า
(Inputs) 

สารสนเทศย้อนกลับ (Information Feedback) 
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การจ าแนกประเภทระบบการด าเนนิงานดา้นการผลติ  

 ระบบการผลิตสามารถจ าแนกประเภทตามปริมาณท่ีผลิต (Production Volume) และ
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ (Product Variety) ได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 1.5 แสดงการจ าแนกประเภทระบบการผลิต 

(ที่มา: ปรับปรุงจาก Kumar and Suresh, 2009: 4) 

 

1.การผลิตแบบไม่ต่อเนื่อง (Job-Shop Production) เป็นการผลิตจ านวนไม่มากตาม
ความต้องการของลูกค้า หรือเรียกว่าการผลิตแบบรับจ้างท า ท าให้ผลิตภัณฑ์มีความหลากหลาย และ
มีการเปลี่ยนแปลงตัวผลิตภัณฑ์ค่อนข้างบ่อย เป็นการผลิตตามรูปแบบและข้อก าหนดของลูกค้า การ
ผลิตลักษณะนี้จะเน้นที่ความถูกต้อง ชัดเจนของข้อก าหนด ดังนั้นอุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่น ามาใช้ใน
การผลิต จึงมักเป็นแบบอเนกประสงค์ สามารถปรับแต่งให้ใช้ผลิตได้หลากหลายผลิตภัณฑ์ ท าให้การ
ผลิตไม่ต่อเนื่อง  

ตัวอย่างระบบการผลิตแบบไม่ต่อเนื่อง เช่น การกลึงชิ้นงาน การผลิตประตู หน้าต่าง เหล็กดัด
ตามค าสั่งซื้อของลูกค้า รับตัดเย็บเสื้อผ้า รับสร้างบ้าน เป็นต้น 

การผลิตแบบต่อเนื่อง 
(Continuous Production) 

การผลิตขนาดใหญ ่

(Mass Production) 

การผลิตแบบกลุ่ม 

(Batch Production) 

    การผลิตแบบไม่ต่อเนื่อง 
  (Job-Shop Production) 

ความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ 
(Product Variety) 

ปริมาณการ
ผลิต 

(Production 

Volume) 
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2. การผลิตแบบกลุ่ม (Batch Production) การผลิตแบบกลุ่มนี้จะมีลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์แยกเป็นกลุ่ม เป็นชุด หรือเป็นรุ่นเดียวกัน ผลิตภัณฑ์จะมีมาตรฐานเฉพาะของแต่ละกลุ่ม
ของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ในการผลิตจะมีการจัดเครื่องจักรตามหน้าที่การใช้งานเป็นสถานี แล้วงานจะไหล
ผ่านไปแต่ละสถานีตามล าดับขั้นตอนของงาน ดังนั้นในการผลิตแต่ละกลุ่ม เครื่องจักรจะต้องมีความ
ยืดหยุ่นเพ่ือลดเวลาการปรับตั้ง เนื่องจากการผลิตเป็นแบบกลุ่ม จ านวนที่ผลิตมากขึ้นท าให้ต้นทุนต่อ
หน่วยลดลงเมื่อเทียบกับการผลิตแบบรับจ้างท า การผลิตแบบกลุ่มนี้ใช้ได้กับการผลิตตามค าสั่งซื้อและ
การผลิตเพ่ือรอจ าหน่าย ตัวอย่าง เช่น การตัดเย็บเสื้อผ้าโหลแบ่งตามขนาด การผลิตอาหารแยกตาม
ชนิด เป็นต้น 

3. การผลิตขนาดใหญ่ (Mass Production) เป็นการผลิตตามสายการประกอบ หรือ ผลิต
แบบซ้ า ๆ คือผลิตเหมือนกันในปริมาณมากในการผลิตจะใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ทันสมัย การ
ผลิตจ านวนมากท าให้ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยลดลง (economy of scale) เช่น การผลิตแชมพู 
รถยนต์ เครื่องซักผ้า เป็นต้น การผลิตแบบไหลผ่านนี้จะเหมาะกับการผลิตเพ่ือรอจ าหน่ายหรือใช้ใน
การประกอบโมดูลในการผลิตเพ่ือรอค าสั่งจากลูกค้าต่อไป 

 4. การผลิตแบบต่อเนื่อง (Continuous Production) เป็นการผลิตสินค้าชนิดเดียวกันใน
ปริมาณมากมายอย่างต่อเนื่อง โดยใช้เครื่องจักรเฉพาะอย่าง มักเป็นการผลิตหรือแปรรูป
ทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นวัตถุดิบในการผลิตขั้นตอนต่อไป เช่น การกลั่นน้ ามัน การผลิตสารเคมี การ
ท ากระดาษ เป็นต้น 

 แต่อย่างไรก็ตามในการปฏิบัติงานจริง ๆ มักจะผสมการผลิตหลายประเภทเข้าด้วยกัน 
เรียกว่า Hybrid Production Process  อาจเป็นการผสมผสานระบบการผลิต 2 – 3 ประเภท 

เป้าหมายของการด าเนนิงานดา้นการผลติ 

 การด าเนินงานด้านการผลิตมีเป้าหมายโดยทั่วไปที่สามารถจ าแนกได้ดังนี้ 

 1.ด้านปริมาณ (Quantity)  การด าเนินงานด้านการผลิตจะต้องมีการวางแผนการจัดสรร
ทรัพยากรการผลิตต่าง ๆ ทั้งด้านก าลังคน วัตถุดิบ เครื่องจักรอุปกรณ์การผลิตต่าง ๆ ตลอดจนเทคนิค
วิธีการผลิต เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าและบริการได้ตามปริมาณที่ต้องการ 
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 2) ด้านคุณภาพ (Quality) เป็นการวางแผนและควบคุมการผลิตเพ่ือให้ได้สินค้าและบริการ
ที่มีคุณลักษณะตามท่ีต้องการ โดยทั่วไปจะมีการก าหนดคุณลักษณะที่ต้องการนั้นเป็นมาตรฐาน     ซึ่ง
การให้ได้มาซึ่งคุณภาพที่ต้องการนั้นจะต้องมีมาตรฐานในด้านต่าง ๆ เช่น มาตรฐานด้านวัตถุดิบ 
มาตรฐานด้านแรงงาน มาตรฐานด้านวิธีปฏิบัติงาน เป็นต้น 

 3) ด้านต้นทุน (Cost) การด าเนินงานด้านการผลิตจะพิจารณาจัดสรรทรัพยากรการผลิต
ต่าง ๆ เพ่ือให้มีต้นทุนที่ต่ าที่สุดและสอดคล้องกับระดับของคุณภาพที่ต้องการ ซึ่งต้นทุนนั้นจะต้อง
พิจารณาทั้งด้านที่เป็นตัวเงินและด้านเวลาที่ใช้ในการผลิต 

 4) ด้านการส่งมอบ (Delivery) เป็นวัตถุประสงค์ที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง ซึ่งผู้บริหาร      
การผลิตจะต้องสามารถวางแผนการผลิตให้ผลิตสินค้าเสร็จทันก าหนดเวลา และส่งมอบให้ลูกค้าได้
ตามสถานที่ท่ีลูกค้าต้องการ 

 5) ด้านความปลอดภัย (Safety)  ความปลอดภัยในแง่ของการบริหารการผลิตสามารถแบ่ง
ออกได้เป็น  2  ด้านด้วยกันคือ 

 -  ความปลอดภัยต่อการใช้สินค้าหรือบริการ ผู้บริหารการผลิตจะต้องมีการก าหนดมาตรฐาน
ความปลอดภัยในการใช้สินค้าหรือบริการ ซึ่งปัจจุบันมีกฎหมายเข้ามาควบคุม เช่น พ.ร.บ.อาหารและ
ยา พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น 

-  ความปลอดภัยในการท างานของพนักงาน เป็นการวางแผนและด าเนินการเพ่ือท าให้ระบบ
การผลิตหรือการด าเนินงานมีความปลอดภัยซึ่ งจะส่งผลดีต่อความเชื่อมั่น และขวัญก าลังใจในการ
ท างานของพนักงานโดยที่มีกฎหมายที่เก่ียวข้อง เช่น  พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ร.บ. โรงงาน เป็นต้น 

 6) ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment)  จะพิจารณาถึงผลกระทบจากกระบวนการผลิตที่
ต้อง ไม่ส่งผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อม 
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การจดัการการด าเนนิงานดา้นการบรกิาร 

 ระบบการบริการมีองค์ประกอบของระบบเช่นเดียวกับระบบการผลิต จะแตกต่างอยู่บ้างใน
รายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบ สามารถอธิบายระบบการบริการได้ดังภาพที่ 1.6 

 

 

ทรัพยากร วางแผน 

(Plan) 

ปฏิบัต ิ

(Do) 

ควบคุม
(Check) 

ปรับปรุง 
(Action) 

เป้าหมาย 

- ที่ดิน 

- อาคาร 
- วัสดุอุปกรณ ์

- เงินทุน 

- บุคลากร 
- สารสนเทศ 

-การวางแผน
ความสามารถ
การให้บริการ 
- การเลือก
สถานท่ี
บริการ 
-การวางแผน
พื้นที่และสิ่ง
อ านวยความ
สะดวก 

 

- จัดระบบการ
ให้บริการ 
-การจัด
พนักงานเข้า
ท างาน 

-การก าหนด
ทักษะการ
บริการ 

-การควบคุม
การบริการ 
-การประเมิน 
ผลปฏิบัติงาน 

 

 

-การป้องกัน
ปัญหาที่ส่งผล
การให้บริการ  

-บริการ 
-ผลิตภัณฑ์
เสรมิ 

 

 

ภาพที่ 1.6 แสดงระบบการจัดการการด าเนินงานด้านบริการ 
 

 จากภาพที่ 1.6 การจัดการการด าเนินงานด้านการบริการ เริ่มตั้งแต่ปัจจัยน าเข้าจะถูกส่งเข้า
สู่กระบวนการให้บริการถึงลูกค้าโดยตรง แตกต่างจากการผลิตที่ลูกค้าไม่เกี่ยวกับกระบวนการโดยตรง 
การด าเนินงานด้านบริการจะเกี่ยวข้องกับ การวางแผนความสามารถการให้บริการ การเลือกสถานที่
บริการ การจัดสรรพ้ืนที่และสิ่งอ านวยความสะดวก การจัดระบบการบริการ การจัดพนักงาน การ
ก าหนดทักษะการบริการ การควบคุมการบริการและการปรับปรุงการให้บริการ ซึ่งจะใช้มาตรการ
ป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากการควบคุม 

สารสนเทศย้อนกลับ (Information Feedback) 

กระบวนการให้บริการ 
(Service Process) 

ผลผลิต 
(Inputs) 

ปัจจัยน าเข้า
(Inputs) 
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 ผลผลิตที่ เกิดขึ้นจะเป็นการบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ผลิตภัณฑ์จาก
กระบวนการจะเป็นสิ่งรองจากความต้องการของลูกค้า สารสนเทศย้อนกลับจากผลการด าเนินงานจะ
น ามาพิจารณาการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาระบบการให้บริการ 

ความส าคญัในการจดัการการด าเนนิงาน 

 ลักษณะธุรกิจทั่ว ๆ ไปจะมีองค์ประกอบพ้ืนฐานหลัก ๆ อยู่ 3 ส่วนด้วยกัน ซึ่งไม่ว่าจะเป็น          
ธุรกิจขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก แต่หากเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ก็จะมีส่วนประกอบอ่ืน ๆ เข้ามาเสริม เพ่ือ
ช่วยให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น องค์ประกอบหลักของธุรกิจแบ่งออกได้เป็น 3 
ส่วนประกอบด้วย 

1. ส่วนการตลาด (Marketing Component) เป็นกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับการขาย              
การส่งเสริมการขาย การบริการก่อนและหลังการขาย การโฆษณา การตัดสินใจด้านผลิตภัณฑ์และ
ราคา รวมถึงการกระจายสินค้าไปสู่ผู้บริโภค หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าการตลาดเป็นกิจกรรมหลัก
ของธุรกิจกิจกรรมหนึ่ง ซึ่งมีการซื้อขายสินค้าและบริการ โดยมีการโอนกรรมสิทธิ์ของสินค้า                       
หรือการให้บริการจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อ กิจกรรมทางการตลาดโดยส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นที่การเพ่ิม ส่วน
แบ่งทางการตลาด (Market Share) ซึ่งการที่จะเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาดได้ จ าเป็นที่จะต้องก าหนด
กลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสม สามารถตอบสนองต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคได้ 

 2. ส่วนการเงิน (Finance Component) มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดขนาดของ
เงินทุนที่เหมาะสมกับการด าเนินงานของธุรกิจซึ่งอาจมองได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว  หน้าที่การ
จัดหาเงินทุน เพ่ือให้เพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจและควรมีต้นทุนทางการเงินที่ต่ าที่สุด และหน้าที่การ
จัดสรรเงินทุน เป็นการจัดสรรเงินทุนที่มีอยู่ไปยังกิจกรรมต่างๆทางธุรกิจ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 3. ส่วนการด าเนินงาน (Operation Component) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับกระบวนการ
แปลงสภาพปัจจัยน าเข้าให้เกิดผลผลิตกรณีที่เป็นธุรกิจการผลิต ผลผลิตที่ได้จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มี
ตัวตนจับต้องได้ และในกรณีที่เป็นธุรกิจบริการ การด าเนินงานจะเกี่ยวข้องกับการบริการลูกค้า
โดยตรง เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า  
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ธุรกิจต่าง ๆ จะต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบทางการตลาด การเงินและการด าเนินงาน 
เพ่ือให้เห็นความส าคัญการจัดการการด าเนินงาน สามารถพิจารณาได้จากรายการทางการเงินแสดงได้
ดังตารางที่ 1.1  

ตารางที่ 1.2 แสดงรายการทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับส่วนการตลาด การเงินและการด าเนินงาน 

รายการปกติ (บาท) การตลาด การเงิน การด าเนินงาน 
เพิ่มยอดขาย  

50% 

ลดต้นทุน 

การเงิน 50% 

ลดต้นทุนการ
ด าเนินงาน 20% 

ยอดขาย       200,000        300,000       200,000       200,000  

ต้นทุนขาย      -160,000       -240,000      -160,000      -128,000  

ก าไรขั้นต้น         40,000          60,000         40,000         72,000  

ต้นทุนทางการเงิน        -12,000         -12,000          -6,000        -12,000  

รายได้ก่อนหักภาษ ี         28,000          48,000         34,000         60,000  

ภาษี (30%)          -8,400         -14,400        -10,200        -18,000  

รายได้หลังหักภาษ ี         19,600          33,600         23,800         42,000  

 

จากตารางที่ 1.1 เมื่อท าการเพ่ิมยอดขาย การลดต้นทุนทางการเงิน และการลดต้นทุนการ
ด าเนินงาน เปรียบเทียบกับรายการปกติพบว่า 

ส่วนการตลาด เมื่อเพ่ิมยอดขายอีกร้อยละ 50 จะท าให้รายได้หลังหักภาษีเพ่ิมขึ้นจากเดิม 
14,000 บาท (33,600-19,600) หรือคิดเป็นร้อยละ 71.43 (14,000x100/19,600) 

ส่วนการเงิน เมื่อลดต้นทุนทางการเงินลงร้อยละ 50 จะท าให้รายได้หลังหักภาษีเพ่ิมขึ้นจาก
เดิม 4,200 บาท (23,800-19,600) หรือคิดเป็นร้อยละ 21.43 (4,200x100/19,600) 

ส่วนการด าเนินงาน เมื่อลดต้นทุนการด าเนินงาน 20% จะท าให้รายได้หลังหักภาษีเพ่ิมขึ้น
จากเดิม 22,400 บาท (42,000-19,600) หรือคิดเป็นร้อยละ 114.29 (22,400x100/19,600) 

จะเห็นได้ว่าการเพ่ิมยอดขายอีกร้อยละ 50 จะท าให้มีรายได้หลังหักภาษีเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 
71.43 แต่การเพ่ิมยอดขายไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะต้องต่อสู้กับกลยุทธ์ทางการตลาดของคู่แข่งซึ่งเป็น
ปัจจัยภายนอกที่ยากแก่การควบคุม เช่นเดียวกับส่วนของการเงินถึงแม้จะลดต้นทุนทางการเงินลงได้ 
แต่รายได้หลังหักภาษีท่ีเพ่ิมข้ึนกลับไม่มากนัก 
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เมื่อพิจารณาในส่วนของการด าเนินงานที่ลดต้นทุนลงร้อยละ 20 แต่ท าให้รายได้หลังหักภาษี
เพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 114.29 ดังนั้นการจัดการการด าเนินงานจึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารจะต้องให้ความส าคัญ 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับคู่แข่งอย่างยั่งยืน 

ผลติภาพ 

ผลิตภาพ (Productivity) หมายถึง อัตราการผลิต หรือ สมรรถนะในการผลิต เป็นการวัด
ความสามารถในการใช้ปัจจัยน าเข้า เพ่ือเปรียบเทียบกับผลผลิตที่เกิดขึ้น ผลิตภาพถูกใช้เป็นเครื่องมือ
ชี้วัดศักยภาพในการแข่งขันระหว่างองค์กร  

ในการวัดผลิตภาพ (Productivity) ท าได้โดยการหาสัดส่วนระหว่าง ผลผลิต (Outputs) และ
ปัจจัยน าเข้า (Inputs)  ซึ่งสามารถแสดงได้ดังนี้ 

 

 
 

ก าหนดให้ 
ปัจจัยน าเข้า (Inputs) ได้แก่ วัตถุดิบ แรงงาน ทุน พลังงาน และค่าใช้จ่ายทางอ้อมอ่ืน ๆ  
ผลผลิต (Outputs) ได้แก่ สินค้าและบริการ สามารถแบ่งประเภทการวัดได้ 3 ประเภทดังนี้ 
- เชิงกายภาพ (Physical) เป็นการระบุถึงปริมาณหรือจ านวนที่เป็นหน่วยนับ  
- เชิงมูลค่า (Value) เป็นการระบุถึงมูลค่า เช่น รายได้ หรือ ยอดขาย 

- เชิงมูลค่าเพ่ิม (Value Added) เป็นการระบุถึงส่วนต่างมูลค่ากับปัจจัยน าเข้าจาก
ภายนอก วิธีการหามูลค่าเพ่ิมท าได้ดังนี้ 

 

 

การวัดผลิตภาพการผลิต 

ผลิตภาพเริ่มใช้อย่างแพร่หลายในยุคการผลิตเชิงวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ปี 1880 ซึ่งยุคนั้นจะให้
ความส าคัญกับการผลิตขนาดใหญ่หรืออุตสาหกรรมการผลิต ดังนั้นผลิตภาพจึงถูกใช้เป็นตัวชี้วัดใน
อุตสาหกรรมการผลิตซึ่งมีตัวแปรในการวัดที่ชัดเจน ในการวัดผลิตภาพ  (Productivity) ของระบบ
การผลิตแบ่งการวัดออกเป็น 3 รูปแบบได้แก่ 

ผลิตภาพ (Productivity)   =   ผลผลิต (Outputs) 

               ปัจจัยน าเข้า (Inputs) 

    มูลค่าเพ่ิม (Value Added)  = ยอดขาย – ต้นทุนขาย – ค่าใช้จ่ายการขายและการบริหาร 
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1.ผลิตภาพจากปัจจัยเดี่ยว (Partial Factor Productivity: PFP) เป็นการวัดผลิตภาพที่
น าปัจจัยน าเข้าเพียง 1 ปัจจัยมาพิจารณา เช่น ผลิตภาพด้านแรงงาน (Labor Productivity) ผลิต
ภาพการลงทุน (Capital Productivity) หรือ ผลิตภาพการใช้วัตถุดิบ (Material Productivity) เป็น
ต้น สามารถแสดงการหาผลิตภาพจากปัจจัยการผลิตเฉพาะส่วนได้ดังนี้ 

 

 

2.ผลิตภาพจากพหุปัจจัย (Multifactor Productivity: MFP) เป็นการวัดผลิตภาพที่น า
ปัจจัยน าเข้ามากกว่า 1 ปัจจัยมาพิจารณา เช่น ผลิตภาพด้านการใช้วัตถุดิบและแรงงาน (Material 

and Labor Productivity) สามารถแสดงการหาผลิตภาพจากพหุปัจจัยได้ดังนี้ 

 

 

3.ผลิตภาพจากปัจจัยการผลิตสุทธิ (Total Factor Productivity: TFP) เป็นการวัดผลิต
ภาพที่น าปัจจัยน าเข้าทั้งหมดมาพิจารณา สามารถแสดงการหาผลิตภาพจากปัจจัยการผลิตสุทธิได้
ดังนี้ 

 

 

 ในการวัดผลิตภาพจากพหุปัจจัย (MFP) และผลิตภาพจากปัจจัยสุทธิ (TFP) ตัวแปรปัจจัย
น าเข้า (Inputs) จะต้องมีหน่วยเดียวกันจึงจะสามารถน ามารวมกันได้ ตัวอย่างการหาผลิตภาพการ
ผลิตดังแสดงในตัวอย่างที่ 1.1  

 

 

 

ผลิตภาพจากพหุปัจจัย (MFP)  =  ผลผลิต (Outputs) 

                 ปัจจัยน าเข้า (Inputs) > 1 ปัจจัย 

ผลิตภาพจากปัจจัยสุทธิ (TFP)  =   ผลผลิต (Outputs) 

                 ปัจจัยน าเข้า (Inputs) ทั้งหมด 

ผลิตภาพจากปัจจัยเดี่ยว (PFP)  =  ผลผลิต (Outputs) 

                  ปัจจัยน าเข้า (Input) 1 ปัจจัย 
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ตัวอย่างที ่1.1 ข้อมูลผลประกอบการและต้นทุนปัจจัยน าเข้าของบริษัท A และ B 

   บริษัท A  บริษัท B   

มูลค่าผลผลิต (Outputs) 1,000,000 1,200,000 บาท 

    

มูลค่าปัจจัยการผลิต (Inputs)    

ค่าวัตถุดิบ 300,000 350,000 บาท 

ค่าแรงงาน 350,000 400,000 บาท 

ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร 150,000 200,000 บาท 

รวม 800,000 950,000 บาท 

  

จากข้อมูลดังกล่าวจงเปรียบเทียบผลิตภาพระหว่างบริษัท A และ B ดังนี้  
1.ผลิตภาพจากปัจจัยการใช้เครื่องจักร (Partial Factor Productivity) ระหว่างบริษัท A และ B 

วิธีท า 
 

 

 

 

 

  
 

 

 

ตอบ บริษัท A มีผลิตภาพจากปัจจัยการใช้เครื่องจักร เท่ากับ 6.67 ซึ่งมากกว่าบริษัท B ที่มีผลิตภาพ
ปัจจัยการใช้เครื่องจักร เท่ากับ 6.00 นั่นแสดงว่าความสามารถการใช้เครื่องจักรของบริษัท A มากกว่า
บริษัท B 

  ผลิตภาพจากปัจจัยการใช้เครื่องจักร  =           ผลผลิต  
                 ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร  
  

  ผลิตภาพจากปัจจัยการใช้เครื่องจักร A  = 1,000,000  (บาท) 
        150,000  (บาท) 
      = 6.67 

  ผลิตภาพจากปัจจัยการใช้เครื่องจักร B  = 1,200,000  (บาท) 
        200,000  (บาท) 
      = 6.60 
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2.ผลิตภาพจากปัจจัยการใช้วัตถุดิบและแรงงาน (Multifactor Productivity) ระหว่างบริษัท A และ 
บริษัท B 

วิธีท า 
 

 

 

 

 

 

ตอบ บริษัท B มีผลิตภาพจากปัจจัยการใช้วัตถุดิบและแรงงานเท่ากับ 1.60 ซึ่งมากกว่าบริษัท A ที่มี
ผลิตภาพปัจจัยการใช้วัตถุดิบและแรงงาน เท่ากับ 1.54 นั่นแสดงว่าความสามารถการใช้วัตถุดิบและ
แรงงานของบริษัท B มากกว่า บริษัท A 

3.จงเปรียบเทียบผลิตภาพจากปัจจัยการผลิตสุทธิ (Total Measure) ระหว่างบริษัท A และ B 

วิธีท า 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอบ บริษัท B มีความสามารถการใช้ปัจจัยผลิตสุทธิ มากกว่าบริษัท A เนื่องจากมผีลิตภาพจากปัจจัย
การผลิตสุทธิ เท่ากับ 1.26 ซึ่งมากกว่าบริษัท A ที่มีผลิตภาพปัจจัยการผลิตสุทธิ เท่ากับ 1.25  

  ผลิตภาพจากปัจจัยการใช้วัตถุดิบและแรงงาน =           ผลผลิต  
                 ค่าวัตถุดิบ + ค่าแรงงาน  
  

  ผลิตภาพจากปัจจัยการใช้วัตถุดิบและแรงงาน A =       1,000,000  (บาท) 
       300,000 + 350,000 (บาท) 
      =       1.54 

  ผลิตภาพจากปัจจัยการใช้วัตถุดิบและแรงงาน B =       1,200,000  (บาท) 
        350,000 + 400,000 (บาท) 
      =       1.60 

 

  ผลิตภาพจากปัจจัยการผลิตสุทธิ   =           ผลผลิต  
                  ปัจจัยน าเข้าทั้งหมด  
  

  ผลิตภาพจากปัจจัยการผลิตสุทธิ A  = 1,000,000  (บาท) 
        800,000  (บาท) 
      = 1.25 

  ผลิตภาพจากปัจจัยการผลิตสุทธิ B  = 1,200,000  (บาท) 
        950,000  (บาท) 
      = 1.26 

 



 

การจัดการการด าเนินงาน | Operations Management 25 

 

 จากตัวอย่างจะเห็นว่าหากเราต้องการเพิ่มผลิตภาพสามารถด าเนินการได้ 5 แนวทางดังนี้ 
- ใช้ทรัพยากรเท่าเดิม ในขณะที่เพ่ิมผลผลิตให้สูงขึ้น 

- ใช้ทรัพยากรลดลง ในขณะที่ผลผลิตเท่าเดิม 

- ใช้ทรัพยากรลดลง ในขณะที่เพ่ิมผลผลิตให้สูงขึ้น 

- ใช้ทรัพยากรลดลง ในขณะที่ลดผลผลิตลงในอัตราที่ต่ ากว่า 

- ใช้ทรัพยากรเพิ่มขึ้น ในขณะที่เพ่ิมผลผลิตมากขึ้นในอัตราที่สูงกว่า 

 

 ในการวัดผลิตภาพเพ่ือน าข้อมูลไปใช้ในการเพ่ิมผลผลิต องค์ต่าง ๆ จึงพยายามลดปัจจัย
น าเข้าหรือใช้ทรัพยากรลดลง เช่น ลดสัดส่วนปริมาณของวัตถุดิบที่ราคาสูงลง ใช้วิธีการจ้างเหมา
แรงงานเพ่ือจ่ายค่าแรงงานลดลง หรือลดขนาดธุรกิจลง จะท าให้ผลิตภาพเพ่ิมสูงขึ้น แต่ผลที่ตามมา
คือคุณภาพของสินค้ารวมทั้งของเสียในกระบวนการกลับเพ่ิมสูงขึ้น ดังนั้นแนวคิดในการเพ่ิมผลผลิตจึง
พิจารณาการใช้ทรัพยากรน าเข้า รวมไปถึงการส่งมอบด้วย จึงมีการน าแนวคิดการวัดผลิตภาพมาใช้
ร่วมกับการวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลควบคู่กัน ดังภาพที่ 1.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.7 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ผลิตภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(ท่ีมา: ปรับปรุงจาก Wauters and Mathot, 2002: 3) 
 

 

 

กระบวนการ 
บริการ 

การด าเนินงาน 

ประสิทธิภาพ 

(Efficiency) 

ประสิทธิผล 
(Effectiveness) 

ทรัพยากร ผลผลิต 

ผลิตภาพที่
ควรจะเป็น 

บริการ

ผลิตภาพ 

 

ปัจจัยน าเข้าจริง 
(Actual Inputs) 

ผลผลติจริง 
(Actual Outputs) 

ผลผลติตามแผน 

(Plan Outputs) 

ปัจจัยน าเข้าตามแผน 

(Plan Inputs) 
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จากภาพที่ 1.7 สามารถหาผลิตภาพ ผลิตภาพที่ควรจะเป็น ประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้
ดังนี้ 

- ผลิตภาพ (Productivity) คือ อัตราส่วนระหว่าง ผลผลิตจริงและปัจจัยน าเข้าจริง 
สามารถแสดงได้ดังนี้ 

 

 

- ผลิตภาพที่ควรจะเป็น (Reference Productivity) คือ อัตราส่วนระหว่างผลผลิตตาม
แผนและปัจจัยน าเข้าตามแผนสามารถแสดงได้ดังนี้ 

 

 

- ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง ขีดความสามารถในการผลิตหรือการให้บริการ
ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ดังนั้นประสิทธิภาพจะวัดจากอัตราส่วนของปัจจัยน าเข้าตามแผน กับ ปัจจัย
น าเข้าจริงสามารถแสดงได้ดังนี้ 

 

 

 

- ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ผลส าเร็จของงานที่เป็นไปตามความมุ่งหวัง หรือ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ซึ่งหาได้จากอัตราส่วนระหว่างผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง กับ ผลผลิตที่มุ่งหวังหรือ
ที่วางแผนไว้สามารถแสดงได้ดังนี้ 

 

  

 

 

ประสิทธิภาพ (Efficiency) % =    ปัจจัยน าเข้าตามแผน (Plan Inputs) x 100 

                        ปัจจัยน าเข้าจริง (Actual Inputs)  

ประสิทธิผล (Effectiveness) % =  ผลผลิตจริง (Actual Outputs) x 100 

                  ผลผลิตตามแผน (Plan Outputs)  

ผลิตภาพ (Productivity)   =   ผลผลิตจริง (Actual Outputs) 

               ปัจจัยน าเข้าจริง (Actual Inputs) 

ผลิตภาพที่ควรจะเป็น (Reference Productivity) =       ผลผลิตตามแผน (Plan Outputs) 

                      ปัจจัยน าตามแผน (Plan Inputs) 
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ตัวอย่างที่ 1.3 แสดงการหาผลิตภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในปี 2555 และ 2556 

รายการ 2555 2556 หน่วย 

จ านวนพนักงานตามแผน (Plan Inputs: PI) 100 120 คน 

ปริมาณสินค้าท่ีวางแผนส่งมอบ (Plan Outputs: PO)  1000 1200 ช้ิน 

ปริมาณสินค้าท่ีส่งมอบจริง (Actual Outputs: AO) 800 1020 ช้ิน 

จ านวนพนักงานท่ีใช้จริง (Actual Inputs: AI)  80 100 คน 

ผลิตภาพที่เกิดขึ้นจริง  (AO/AI) 10 10.2 ช้ิน / คน 

ผลิตภาพที่ควรจะเป็น (PO/PI) 10 10 ช้ิน / คน 

ประสิทธิภาพ (PI/AI) x100 125 120 % 

ประสิทธิผล (AO/PO) x100 80 85 % 

 

จากตัวอย่างจะพบว่าผลิตภาพที่เกิดขึ้นจริงในปี 2556 สูงกว่าปี 2555 เล็กน้อย  และสูงกว่า
ผลิตภาพที่ควรจะเป็น แสดงให้เห็นว่าสมรรถนะในการผลิตเพ่ิมขึ้น แต่เมื่อพิจารณาประสิทธิภาพ ปี 
2555 มีประสิทธิภาพมากกว่าปี 2556 แต่กลับมีประสิทธิผลน้อยกว่า ดังนั้นหากต้องการจะเพ่ิม
ผลผลิตจะพิจารณาแต่ผลิตภาพไม่ได้ จะต้องพิจารณาถึงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรรวมไปถึง
ประสิทธิผลในการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าควบคู่กันด้วย 

 การวัดผลิตภาพการบริการ จะแตกต่างจากการการวัดผลิตภาพการผลิต เนื่องจากงานด้าน
บริการ ลูกค้าจะเกี่ยวข้องกับระบบการให้บริการ ผลผลิตที่ลูกค้าได้รับคือการบริการที่สร้างความพึง
พอใจให้กับลูกค้าซึ่งมีการวัดที่ซับซ้อน ต่างจากผลิตภาพการผลิตที่มีตัวชี้วัดเชิงปริมาณซึ่งง่ายต่อการ
วัดผลิตภาพ  
 Rutkauskas and Paulavičienė (2005: 31) ได้ให้แนวคิดการวัดผลิตภาพการบริการว่า ใน
การตอบสนองต่อความต้องการลูกค้าจะใช้การวัดผลิตภาพเชิงปริมาณควบคู่กับคุณภาพการบริการที่
ลูกค้าได้รับและคุณภาพของปัจจัยน าเข้าดังนี้ 
 

 

 

 

 

  ผลิตภาพการบริการ    =   ปริมาณและคุณภาพผลผลิต (Quantity & Quality Outputs) 

(Service Productivity)     ปริมาณและคุณภาพปัจจัยน าเข้า (Quantity & Quality Inputs) 
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 ดังนั้นการวัดผลิตภาพการบริการจะต้องสร้างตัวชี้วัดที่ซับซ้อนกว่า  ในการวัดคุณภาพการ
ให้บริการรวมไปถึงคุณภาพปัจจัยน าเข้าจะต้องสร้างเกณฑ์และมาตรฐานการวัดเฉพาะขึ้นมาเพ่ือหา
ผลิตภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลดังภาพที่ 1.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.8 แสดงลักษณะตัวชี้วัดผลิตภาพการบริการ 

(ท่ีมา: ปรับปรุงจาก Rutkauskas and Paulaviciene: 2005) 

 

  ปัจจุบันการวัดผลิตภาพการให้บริการจะเน้นไปที่ตัวบุคลากรเป็นศูนย์กลาง (Choi, 2011: 

29-32) เนื่องจากงานทางด้านบริการบุคลากรคือฟันเฟืองที่ส าคัญในการขับเคลื่อนงานบริการ รวมถึง
เป็นผู้ใช้ปัจจัยน าเข้าสู่กระบวนการ ในการเพิ่มผลิตภาพองค์ประกอบที่ส าคัญได้แก่  
 1. คุณภาพ (Quality) หมายถึง การตอบสนองต่อความคาดหวังและการสร้างความพึงพอใจ
ให้กับลูกค้า  
 2. ต้นทุน (Cost) หมายถึง การลดต้นทุนที่ยังคงไว้ซึ่งคุณภาพของสินค้าและบริการที่ได้
มาตรฐาน ตามท่ีลูกค้าต้องการ 

     3. การส่งมอบ (Delivery) หมายถึง การส่งมอบสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าที่ถูกต้อง ถูก
เวลา และถูกสถานที่  
     4. ความปลอดภัย (Safety) หมายถึง การสร้างสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความ
ปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายกับพนักงาน ซึ่งส่งผลให้พนักงานมีความม่ันใจในการปฏิบัติงาน  
     5. ขวัญก าลังใจในการท างาน (Morale) หมายถึง การสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมใน
การท างาน ส่งผลให้พนักงานเกิดความตั้งใจ ให้ความร่วมมือและปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ  

ผลผลิต 

-ปริมาณการ
ให้บริการ 
-จ านวนลูกค้า 
 

ปัจจัยน าเข้า 
-แรงงาน 

-วัตถุดิบ 

-เงินทุน 

ปริมาณ 

ผลผลิต 

-คุณภาพการ
บริการ 
-ความพึงพอใจ 

 
 

ปัจจัยน าเข้า 
-เชิงปริมาณ เช่น 
จ านวน ขนาด 
น้ าหนัก สัดส่วน 

-เชิงคุณภาพ เช่น 
สี กลิ่น ลวดลาย 

 

คุณภาพ 

ผลิตภาพการบริการ 
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ผลพวงทางเศรษฐกิจ 

-ค่าจ้างเพิ่มขึ้น 

-การลงทุนเพิ่มขึ้น 

-ก าไรเพิ่มขึ้น 

ตอบสนองต่อความ
ต้องการของลูกค้า 

-สินค้ามีคุณภาพเพิ่มขึ้น 

-สร้างความประทับใจ 

-ค่าใช้จ่ายลดลง 

สินทรัพย ์

-โครงสร้างพื้นฐาน 

-การเงิน 

-เทคโนโลยี 
-บุคลากร 

กระบวนการ 

-คุณภาพ 

-ประสิทธิภาพ 

-ความยืดหยุ่น 

-บริการ 

 

การเติบโตทาง 
เศรษฐกิจ 

ศักยภาพใน 

การแข่งขัน 

การเพ่ิมผลิตภาพ 

(Productivity) 

     6. สิ่งแวดล้อม (Environment) หมายถึง การด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม 
และ ชุมชน  
     7. ธรรมาภิบาล (Good Governance) หมายถึง การด าเนินธุรกิจโดยไม่เอาเปรียบในทุก ๆ 
ฝ่ายที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น คู่แข่ง ภาครัฐ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม  

 ผลิตภาพนับว่ามีความส าคัญในการน าผลมาใช้ในการพัฒนาผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
ปรับปรุงสมรรถนะของเครื่องจักร รวมไปถึงพัฒนาสภาพแวดล้อมและระบบโครงสร้างพ้ืนฐานในการ
สนับสนุนการด าเนินงานของธุรกิจ การเพ่ิมผลิตภาพช่วยให้เกิดศักยภาพการแข่งขันและพัฒนาองค์กร
อย่างยั่งยืน ดังภาพที่ 1.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.9 แสดงความส าคัญของผลิตภาพที่ส่งผลต่อธุรกิจในภาพรวม 

(ท่ีมา: ปรับปรุงจาก เดชา  อัครศรีสวัสดิ์, 2543: 18-3) 
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บทสรปุ 

 ก่อนจะมาเป็นองค์ความรู้การจัดการการด าเนินงาน ในยุคแรกซึ่งเป็นยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม
เกิดอุตสาหกรรมการผลิตขนาดใหญ่ องค์ความรู้ในยุคนี้จึงมุ่งไปที่การจัดการการผลิต เมื่อเกิดการ
แข่งขันเพ่ิมมากขึ้น อุตสาหกรรมต่าง ๆ ให้ความใส่ใจในเรื่องคุณภาพ องค์ความรู้ได้พัฒนามาเป็นการ
จัดการการผลิตและการด าเนินงาน จนกระทั่งถึงยุคได้ให้ความส าคัญกับลูกค้า รวมไปถึงสังคมและ
สิ่งแวดล้อมองค์ความรู้จึงได้พัฒนามาเป็นการจัดการการด าเนินงาน 

 การจัดการการด าเนินงาน เป็นการจัดระบบการท างานของกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการแปลงสภาพปัจจัยน าเข้าให้เกิดผลผลิตที่มีมูลค่าเพ่ิม เป็นสินค้าและบริการ โดยมีตัวชี้วัด
ผลการด าเนินงานที่ส าคัญได้แก่การวัดผลิตภาพ เพ่ือน ามาพัฒนาผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
ปรับปรุงสมรรถนะของเครื่องจักร รวมไปถึงพัฒนาสภาพแวดล้อมและระบบโครงสร้างพ้ืนฐานในการ
สนับสนุนการด าเนินงานของธุรกิจ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันระหว่างองค์กรอย่างยั่งยืน 
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ค าถามทา้ยบท 

1.จงอธิบายแนวคิดและระบบการจัดการการด าเนินงานในยุคปัจจุบัน 

2.สินค้าและบริการมีก่ีประเภท และจงอธิบายความแตกต่างระหว่างสินค้าและบริการ 

3.จงอธิบายระบบการด าเนินงานด้านการผลิตและการบริการ 

4.องค์กรธุรกิจต่าง ๆ ประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลักกี่ส่วน อะไรบ้างและจงอธิบายความส าคัญ
องค์ประกอบทางด้านการด าเนินงาน 

5.จงอธิบายความหมายและความส าคัญของผลิตภาพ 

6.จงอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง ผลิตภาพ ผลิตภาพที่ควรจะเป็น ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

7.จากข้อมูลผลประกอบการของบริษัท A จงตอบค าถามดังต่อไปนี้ 

บริษัท A                ปี 2556        ปี 2557  

มูลค่าผลผลิต (Outputs)        1,700,000  บาท 1,800,000 บาท 

     

มูลค่าปัจจัยการผลิต (Inputs)     

ค่าวัตถุดิบ           600,000  บาท 700,000 บาท 

ค่าแรงงาน           580,000  บาท 650,000 บาท 

ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร           160,000  บาท 150,000 บาท 

 

7.1 จงเปรียบเทียบผลิตภาพจากปัจจัยการผลิตสุทธิ ปี 2556 และปี 2557 

7.2 จงอธิบายสาเหตุที่ส่งผลกระทบต่อผลิตภาพ ที่ท าให้ผลิตภาพ ในปี 2556 แตกต่างจากปี  
    2557 และจงอธิบายแนวทางการเพิ่มผลิตภาพในปีถัดไป 
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กลยุทธ์การด าเนินงาน 

และการแข่งขนั 

Operations Strategy and  

Competitiveness 

 

 เนื้อหาประจ าบท 

  - ความเป็นมาของการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
  - กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
  - ระดับกลยุทธ์ 
  - การก าหนดกลยุทธ์การจัดการด าเนินงาน 

  - 10 กลยุทธ์การจัดการด าเนินงานที่ส าคัญในปัจจุบัน 

  - กรณีศึกษาบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จ ากัด 

  - บทสรุป 

 

 วตัถุประสงคก์ารเรยีนรู ้ 

 เพ่ือให้ผู้ศึกษาสามารถระบุ หรือ ก าหนด 

 - สภาพแวดล้อมภายนอก 

 - สภาพแวดล้อมการแข่งขัน 

 - ความต้องการตลาด 

 เพ่ือให้ผู้ศึกษาสามารถอธิบาย  

  - กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
  - ความสัมพันธ์ระหว่างระดับชั้นกลยุทธ์และล าดับชั้นในการบริหารจัดการ 

  - ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับธุรกิจและกลยุทธ์ระดับหน้าที่ 
  - การก าหนดกลยุทธ์การด าเนินงาน 

  - 10 กลยุทธ์การจัดการด าเนินงานที่ส าคัญในปัจจุบัน 
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 บทท่ี 2  
 กลยุทธ์การด าเนินงานและการแข่งขนั 

 Operations Strategy and Competitiveness 

  

ในปัจจุบันสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว องค์กรที่ยืนหยัดอยู่รอด คือ
องค์กรที่มีความสามารถในการปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจภายนอก 
ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การเมือง เทคโนโลยีและสารสนเทศ รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลง
จากสภาวะสิ่งแวดล้อมและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นอกจากนี้ยังต้องต่อสู้กับแรงกดดันต่าง ๆ 
จากการแข่งขัน ได้แก่ คู่แข่งปัจจุบันและรายใหม่ที่จะเข้ามา แรงกดดันจากผู้ขายปัจจัยการผลิตและ
บริการ แรงกดดันจากลูกค้า รวมไปถึงสินค้าทดแทนต่าง ๆ ดังนั้นเพ่ือศักยภาพในการแข่งขันอย่าง
ยั่งยืน องค์กรจะต้องก าหนดทิศทางและเป้าหมาย วิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่าง ๆ รู้จักตนเอง คู่แข่ง 
รวมไปถึงสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป วางแผนและก าหนดกลยุทธ์ระดับต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับองค์กร 

 การก าหนดกลยุทธ์การด าเนินงานจึงเป็นกลยุทธ์ที่มีความส าคัญ ที่จะน าไปสู่การปฏิบัติงาน
และจัดสรรทรัพยากรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับธุรกิจนั่นคือจะต้องตอบสนองต่อกลุ่มลูกค้าและ
ตลาดของตนอย่างชัดเจน และสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับองค์กร สอดคล้องกับสถานการณ์ในการ
แข่งขัน แรงกดดันจากสภาพแวดล้อมภายนอกต่าง ๆ เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร   

เนื้อหาในบทนี้จะกล่าวถึงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก การ
แข่งขันระหว่างองค์กรธุรกิจ การก าหนดกลยุทธ์ ระดับกลยุทธ์ การพัฒนากลยุทธ์และการปฏิบัติตาม
กลยุทธ์ แนวโน้มกลยุทธ์ที่ผู้บริหารต้องให้ความส าคัญในการจัดการการด าเนิน  

 

 



 

การจัดการการด าเนินงาน | Operations Management 35 

 

ความเป็นมาของการจดัการเชงิกลยุทธ์ 

 ค าว่ากลยุทธ์ใช้กันมานานมาก ตั้งแต่เริ่มมีการค้าขาย หรือการท าศึกสงคราม ค าว่ากลยุทธ์ 
หรือ Strategy มีรากศัพท์จากค าว่า “Strategia” ในภาษากรีกซึ่งมีความหมายว่า “การน าทัพ” 

ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 ค าว่ากลยุทธ์มักจะถูกน ามาใช้ในการจัดการด้านการเมือง เศรษฐกิจ และ
การทหารและการท าศึกสงคราม (Bracker, 1980: 219-224) 

 แนวคิดเก่ียวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ได้เริ่มเข้ามาสู่แวดวงการศึกษาจริง ๆ เมื่อปี ค.ศ.1912 
ในหลักสูตรบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard Graduate School of Business 

Administration) โดยในระยะเริ่มแรกนั้นวิชานี้ เป็นวิชาเลือกส าหรับนักศึกษาปริญญาโทด้าน
บริหารธุรกิจในปีสุดท้าย โดยใช้ชื่อว่านโยบายธุรกิจ (Business Policy) ต่อมาในปี ค.ศ.1920 วิชานี้ก็
ได้กลายเป็นวิชาบังคับส าหรับนักศึกษาปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ วัตถุประสงค์เริ่มแรกของการสอน
วิชานี้ก็เพ่ือให้นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาถึงปัญหาต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นจริงในธุรกิจ โดยที่ปัญหาต่าง  ๆ 
เหล่านี้เมื่อได้ผ่านการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบแล้วสามารถน าไปสู่การจัดท าเป็นนโยบายทางธุรกิจที่
สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานได้ในอนาคต  

 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐเริ่มปรากฏบทบาทอย่างจริงจังในช่วงทศวรรษที่ 1950 

World Bank และ USAID ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับวางแผนระยะยาว เพ่ือให้การพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมในระดับประเทศสามารถด าเนินได้อย่างต่อเนื่องและมีทิศทางที่ชัดเจน และได้มีพัฒนาการ
ในช่วงทศวรรษที่ 1960 ซึ่งได้มุ่งเน้นการเชื่อมโยงระหว่างแผนระยะยาวและแผนประจ าปี เนื่องจาก
ในทศวรรษที่ผ่านมาแผนปฏิบัติงานจริงซึ่งเป็นแผนระยะสั้นของแต่ละประเทศไม่สอดคล้องกับแผน
ระยะยาวที่วางไว้ ในช่วงระยะเวลานั้นเองที่ได้มีหนังสือทางด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ออกมาสามเล่ม 
ซึ่งได้มีอิทธิพลอย่างมากต่อการพัฒนาของสาขาวิชานี้มาจนถึงปัจจุบัน หนังสือทั้งสามเล่มนี้ได้แก่ 
        1. Strategy and Structure เขียนโดย Alfred Chandler ในปี ค.ศ. 1962 

        2. Corporate Strategy เขียนโดย Igor Ansoff ในปี ค.ศ. 1965 

        3. Business Policy: Text and Cases ซึ่งร่วมเขียนโดยนักวิชาการหลายท่าน แต่ในส่วนที่มี 
ความส าคัญที่สุดนั้นเขียนโดย Kenneth Andrews ในปี ค.ศ. 1965 

 

 



 

36 กลยุทธ์การด าเนินงานและการแข่งขัน | Operations Strategy and Competitiveness 

 

กระบวนการจดัการเชงิกลยุทธ์ 

 กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ 3 ส่วนดังนี้ 

1. การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) 

เป็นการก าหนดทิศทางการด าเนินงานขององค์กร ส าหรับใช้เป็นเครื่องมือในการประสาน 
และก ากับติดตามการด าเนินงานในส่วนงานต่าง ๆ ขององค์กรให้เป็นไปในทิศทางและจังหวะเวลาที่
สอดคล้องกัน โดยมีขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ 

- การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกเพ่ือหาโอกาสและภัยคุกคาม โดยพิจารณาจาก
สิ่งแวดล้อมภายนอกที่องค์กรไม่สามารถควบคุมได้ ได้แก่ การเมือง เศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม  
เทคโนโลยี  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ตลาด ลูกค้า คู่แข่ง ตลาดแรงงาน ผู้ขายปัจจัยการผลิตและ
บริการ  

- การวิเคราะห์สถานการณ์ภายในเพ่ือหาจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร เช่น ความสามารถ
ด้านการตลาด การผลิต การบริการ การเงิน สารสนเทศ กฎระเบียบ การจัดการ และ ทรัพยากร
บุคคล  

- การก าหนดหรือทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร 
- การก าหนดวัตถุประสงค์ขององค์กรในระยะของแผนกลยุทธ์ 
- การวิเคราะห์และเลือกก าหนดกลยุทธ์และแนวทางพัฒนาองค์กร 

2. การน ากลยุทธ์ไปสู่ปฏิบัติ (Strategic Implementation) 

เป็นขั้นตอนในการน าแผนกลยุทธ์ที่ได้ก าหนดไว้ เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการหรือแผนการ
ด าเนินงาน เชื่อมโยงไปสู่การด าเนินงาน โดยมีขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้  

- การก าหนดเป้าหมายการด าเนินงาน 

- การวางแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ที่ระบุกิจกรรมต่างๆ ที่จะต้องด าเนินการ 

- การปรับปรุง พัฒนาองค์กร เช่น ในด้านโครงสร้าง ระบบงาน ทรัพยากรบุคคล วัฒนธรรม
องค์กรและปัจจัยการบริการต่าง ๆ ในองค์กร 
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3. การควบคุมและประเมินผลเชิงกลยุทธ์ (Strategic Control and Evaluation) 

เป็นกระบวนการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานระดับองค์กรว่ามีความก้าวหน้าตาม
แผนงานหรือไม่ รวมทั้งใช้เป็นแนวทางส าหรับด าเนินการแก้ไข ประกอบไปด้วย 

- การติดตามตรวจสอบผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 
- การติดตามสถานการณ์และเงื่อนไขต่างๆ ทีอาจเปลี่ยนแปลงไปซึ่งอาจท าให้ต้องมีการปรับ

แผนกลยุทธ์ 
 

 

          

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.1 แสดงกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ 

ระดบักลยุทธ์ 

 การแบ่งระดับชั้นของกลยุทธ์สามารถแบ่งได้เป็น 3 ระดับตามล าดับชั้นการบริหารจัดการ 
ได้แก่ กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Strategy) กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy) หรือ 
กลยุทธ์การแข่งขัน และกลยุทธ์ระดับหน้าที ่(Functional Strategy) ซึ่งมีความสัมพันธ์กันดังแสดงใน
ภาพที่ 2.2  

 

 

การควบคุมและประเมินผล 

การน าแผนไปปฏิบตั ิ

แผนงาน โครงการ กิจกรรม 

ยุทธศาสตร ์

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

พันธกิจ 

วิสัยทัศน์ 

Strategic 

Planning 

Strategic Implementation 

Strategic Control and Evaluation 
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ภาพที่ 2.2 แสดงความสัมพันธ์ระดับกลยุทธ์และระดับชั้นในการบริหารจัดการ 

1. กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Strategy)  

เป็นกลยุทธ์ที่ใช้ในการก าหนดทิศทางขององค์กร ถูกก าหนดโดยผู้บริหารระดับสูง เริ่มจาก
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก สภาพแวดล้อมภายใน และสภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน เพ่ือ
ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายที่องค์กรต้องการ จัดท าเป็นแผนยุทธศาสตร์เพ่ือใช้ก าหนด
ทิศทางขององค์กร แสดงดังภาพที่ 2.3  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.3 แสดงแรงกดดันจากสิ่งแวดล้อมภายนอกและการแข่งขัน 

กลยุทธ์ระดับองค์กร 

กลยุทธ์ระดับธุรกิจ 

กลยุทธ์ระดับหน้าที ่

ผู้บริหารระดับสูง 

ผู้บริหารระดับกลาง 

ผู้จัดการแผนก 

     องค์กร 
-โครงสรา้งองค์กร 

-วัฒนธรรมองค์กร 
-ทรัพยากร 

ลูกค้า 

สินค้า
ทดแทน 

ผู้ขาย
ปัจจัย 

 คู่แข่ง ตลาด 

แรงงาน 

เศรษฐกิจ กฎหมาย 

การเมือง 

เทคโนโลยี สังคมและ 
วัฒนธรรม 

ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ 

แรงกดดันจากการ
แข่งขัน 

สิ่งแวดล้อมภายนอก 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและการแข่งขันจะท าให้ทราบโอกาสและอุปสรรคที่มี
ต่อองค์กร ส่วนการวิเคราะห์ปัจจัยภายในจะท าให้องค์กรทราบจุดแข็งและจุดอ่อน เพ่ือน ามาก าหนด
กลยุทธ์แม่บทหรือกลยุทธ์ระดับองค์กรซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภทได้แก่ กลยุทธ์มุ่งเน้นการ
เ จ ริ ญ เ ติ บ โ ต  (Growth Strategy) กลยุ ท ธ์ ค งที่  ( Stability Strategy) กลยุ ท ธ์ ก า ร ตั ด ท อ น 
(Retrenchment Strategy) กลยุทธ์ระดับองค์กรแต่ละประเภทมีวัตถุประสงค์ดังแสดงในภาพที่ 2.4  

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.4 แสดงกลยุทธ์และระดับองค์กรแต่ละประเภท 

อาจกล่าวได้ว่า กลยุทธ์แม่บท เป็นกลยุทธ์ระดับองค์กรที่มีหลักการจัดการกลยุทธ์ คือ การ
ระบุถึงกิจกรรมสร้างคุณค่าให้แก่ธุรกิจ และค้นหาวิถีทางเหมาะสมในการขยายตัวหรือลดขนาดของ
องค์กร วิธีการดังกล่าวเสมือนเป็นกลยุทธ์ที่มีเป้าหมาย คือ ท าให้สามารถในการท าก าไรในระยะยาว
ขององค์กรเป็นไปโดยสูงสุด  

2.กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy) 

 เป็นการก าหนดกลยุทธ์เพ่ือการแข่งขันในการน าเสนอสินค้าและบริการสู่ลูกค้า  ถูกก าหนด
โดยผู้บริหารระดับกลาง ในการก าหนดกลยุทธ์ระดับธุรกิจจะต้องทราบความต้องการของลูกค้า และ
ลักษณะของตลาด มีเป้าหมายในการตอบสนองต่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ชัดเจนว่าจะตอบสนองต่อ
ลูกค้าจ านวนมาก หรือจะเจาะกลุ่มลูกค้าเฉพาะ การก าหนดกลยุทธ์ระดับธุรกิจแสดงดังภาพที่ 2.5 

 

 

โอกาสดี มจีุดแข็ง 

โอกาสดี มจีุดอ่อน/ 
โอกาสไม่ดี มีจดุแข็ง 

กลยุทธ์การ
เจริญเติบโต 

กลยุทธ์คงท่ี 

กลยุทธ์การ 
ตัดทอน 

มุ่งเน้นการสร้างยอดขาย ก าไร และสินทรัพย์เพิ่มขึ้น 
เพื่อสร้างการเจริญเติบโต และความอยู่รอดเป็นส าคัญ 

ด าเนินงานลักษณะคงเดิม ปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อน เสริม
จุดแข็ง รอโอกาสในการท าก าไร 

ตัดทอนส่วนที่ไม่ท าก าไร ลดต้นทุน พลิกฟื้นกิจการ เลิก
การลงทุน  ไปจนถึงเลิกกิจการหรือล้มละลาย 

โอกาสไม่ดี  
มีจุดอ่อน 
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ภาพที่ 2.5 แสดงกลยุทธ์และระดับองค์ธุรกิจแต่ละประเภท 

จากภาพที่ 2.5 กลยุทธ์ระดับธุรกิจหรือกลยุทธ์เพื่อการแข่งขันมี 4 ประเภทดังนี้  

2.1 กลยุทธ์ผู้น าทางด้านต้นทุน (Cost Leadership) เป็นกลยุทธ์ที่เน้นการผลิต
สินค้าหรือบริการเพ่ือตอบสนองลูกค้าจ านวนมากโดยมีต้นทุนที่ต่ า  ซึ่งโดยทั่วไปมักจะมุ่งที่
ต้นทุนต่ ากว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม  การใช้กลยุทธ์นี้มีความจ าเป็นส าหรับองค์กรในการรักษา
หรือเพ่ิมระดับก าไรในขณะที่มีการแข่งขันสูงและไม่มีอิสระในการก าหนดราคา  หรือไม่
สามารถเปลี่ยนแปลงราคาได้โดยง่าย   

2.2 กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง (Differentiation) เป็นกลยุทธ์ในการสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์หรือบริการเพ่ือตอบสนองลูกค้าจ านวนมาก โดยให้ผู้บริโภคหรือลูกค้าเกิด
ความรู้สึกว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการขององค์กรมีความแตกต่างจากคู่แข่งขัน  ความแตกต่างนี้
อาจเกิดจากการออกแบบ ภาพลักษณ์ของสินค้า เทคโนโลยี นวัตกรรม หรือ การให้บริการ
แก่ลูกค้า  

 

ผู้น าทางด้านต้นทุน 

(Cost Leadership) 

สร้างความแตกต่าง 
 (Differentiation) 

มุ่งตลาดเฉพาะด้วย
ต้นทุนต่ า 

 (Cost Focus) 

มุ่งตลาดเฉพาะด้วย
ความแตกต่าง 

(Differentiation 

Focus) 

ต้นทุนต่ า สร้างความ
แตกต่าง 

ตลาด
กว้าง 

ตลาด 

แคบ 

ตอบสนองอย่างรวดเร็ว (Quick Response) 
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2.3 มุ่งตลาดเฉพาะ (Focus) เป็นกลยุทธ์ที่ใช้ในการตอบสนองลูกค้ากลุ่มเล็ก ๆ 
หรือเฉพาะกลุ่ม (Nich Marketing) ในการท าตลาด อาจจะเลือกท าตลาดด้วยต้นทุนและ
ราคาต่ า  (Cost Focus) หรือจะเน้นที่ จะน า เสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ แตกต่าง 
(Differentiation Focus) เพ่ือสร้างฐานลูกค้าเฉพาะที่เหนียวแน่นขององค์กร 

2.4 การตอบสนองอย่างรวดเร็ว (Quick Response) เป็นกลยุทธ์ที่มุ่งตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว เป็นการสร้างความได้เปรียบในเรื่องของเวลา ไม่ว่าจะ
เป็นการน าเสนอสินค้าใหม่ ๆ ออกสู่ตลาด ความรวดเร็วในการผลิตสินค้าหรือบริการ ความ
รวดเร็วในการขนส่ง  หรือการตอบสนองต่อการบริการหลังการขายอย่างรวดเร็ว และจะต้อง
ตอบสนองลูกค้าด้วยความสม่ าเสมอและยืดหยุ่น 

นอกจากนี้ยังมีผู้เสนอกลยุทธ์อ่ืน ๆ ที่แตกต่างจากกลยุทธ์ระดับธุรกิจทั้ง 4 ประเภทนี้ ที่
เรียกว่า กลยุทธ์น่านน้ าทะเลสีคราม (Blue Ocean Strategy) ที่เปรียบกลยุทธ์ระดับธุรกิจแบบเดิม
หรือกลยุทธ์การแข่งขันเป็นน่านน้ าทะเลสีแดง (Red Ocean) เปรียบองค์กรต่าง ๆ เหมือนเรือที่ออก
ทะเล ยิ่งแข่งขันกันจับปลามากเท่าใด น้ าทะเลจะเต็มไปด้วยเลือดสีแดง ทั้งคู่ได้เสนอว่าหากเรือที่ออก
ทะเลออกหาปลาให้ไกลจากคู่แข่ง จะยิ่งพบน้ าทะเลสีฟ้าครามใสที่ยังไม่มีเรือล าใดมาถึง กลยุทธ์นี้จึง
เน้นไปที่การพัฒนานวัตกรรมและเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการรูปแบบใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใครน าเสนอ
มาก่อน พัฒนาตลาดใหม่ ๆ เพ่ือสร้างฐานลูกค้าของตนเองขึ้นมา  

3.กลยุทธ์ระดับหน้าที ่(Functional Strategy) 

 กลยุทธ์ระดับหน้าที่ เป็นกลยุทธ์ที่น าไปใช้ในแต่ละหน้าที่ถูกก าหนดโดยผู้จัดการแผนก เพ่ือ
น ามาสนับสนุนกลยุทธ์ระดับธุรกิจและกลยุทธ์ระดับองค์เพ่ือให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย กลยุทธ์ระดับหน้าที่จะต้องท าให้ทุกหน่วยงานในองค์กรร่วมมือท างานของแต่ละหน่วยงาน
มุ่งไปที่เป้าหมายเดียวกันคือ การสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า หากมาพิจารณาหน่วยงานต่าง  ๆ ในองค์กร 
เช่น ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชี ฝ่ายการตลาด ฝ่ายการผลิต และฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ต่างมี
เป้าหมายแตกต่างกัน เช่น ฝ่ายการเงินมีเป้าหมายใช้เงินให้เกิดประโยชน์สูงสุด ฝ่ายบัญชีก็มุ่งไปที่
เป้าหมายการมีข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องที่สุด ฝ่ายตลาดก็มีเป้าหมายให้องค์กรมีส่วนตลาด (market 

share) ให้มากที่สุด ฝ่ายผลิตมักจะมุ่งผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดีที่สุดด้วยต้นทุนการผลิตต่ าสุด และฝ่าย
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บุคคลก็มีเป้าหมายให้คนทุ่มเทความรู้ความสามารถให้กับงานสูงสุด จะเห็นว่าเป้าหมายของแต่ละ
หน่วยงานไม่เหมือนกัน แต่ตามความเป็นจริงแล้วหากทุกหน่วยงานด าเนินการด้วยการมุ่งเป้าหมายไป
ที่การสร้างคุณค่าให้เกิดสูงสุด แต่ลูกค้าก็จะท าให้ทุกหน่วยงานในองค์กรบรรลุเป้าหมายขององค์กร 

 กลยุทธ์ระดับหน้าที่ คือ การท างานขององค์กรให้ดีกว่าคู่แข่งขันและองค์กรอ่ืน จะท าให้
องค์กรประสบความส าเร็จตามเป้าหมายในระยะยาว นั่นคือลูกค้าจะซื้อสินค้าและใช้บริการของ
องค์กรตลอดไป แสดงให้เห็นถึงการสร้างคุณค่าให้เกิดข้ึนกับลูกค้า  

Michael E. Porter (อ้างถึงใน Grant, 2010: 239) ได้น าเสนอแนวคิดเพ่ือใช้ในการวาง
แผนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่เรียกว่า การวิเคราะห์โซ่คุณค่า (Value Chain) ซึ่งเป็น
รูปแบบการวิเคราะห์กิจกรรมภายในได้แก่ กิจกรรมหลักที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการเพ่ิมมูลค่าให้กับ
สินค้าหรือบริการได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานขององค์กร ทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยีและการจัดซื้อ และ
กิจกรรมสนับสนุนที่ช่วยเพ่ิมมูลค่าทางอ้อม ได้แก่ โลจิสติกส์ขาเข้า การด าเนินงาน โลจิสติกส์ขาออก 
การตลาด การขาย และการบริการ ดังภาพที่ 2.6  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.6 แสดงแบบจ าลองโซ่คุณค่า (Value Chain) 
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 ในการวิเคราะห์โซ่คุณค่า (Value Chain) สามารถด าเนินการได้ 2 แนวทางคือ การ
เปรียบเทียบต้นทุน ผลลัพธ์จากแนวทางนี้จะไปสนับสนุนกลยุทธ์ระดับธุรกิจที่มุ่งเน้นต้นทุนต่ า ส่วน
อีกแนวทางคือเปรียบเทียบความแตกต่าง มุ่งเน้นในการสร้างหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่
แตกต่างจากคู่แข่งเพ่ือสนับสนุนกลยุทธ์ระดับธุรกิจในการสร้างความแตกต่าง ขั้นตอนการวิเคราะห์โซ่
คุณค่าแสดงดังตารางที่ 2.1  

ตารางที่ 2.1 แสดงวิธีการวิเคราะห์โซ่คุณค่าการเปรียบเทียบต้นทุนและเปรียบเทียบความแตกต่าง 

การเปรียบเทียบต้นทุน การเปรียบเทียบความแตกต่าง 
วัตถุประสงค ์ วัตถุประสงค ์

 ลดต้นทุนท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนนิงานท้ังหมด
และสร้างความได้เปรียบในเรื่องตน้ทุน 

มุ่งพัฒนาสินค้าและบริการโดยอาศัยความ
ได้เปรียบจากความแตกต่าง 

ขั้นตอนการด าเนินการ ขั้นตอนการด าเนินการ 
1.ระบุกิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุน 1.ระบุกิจกรรมที่สร้างมลูค่าให้แก่ลูกค้า 
2.ก าหนดความส าคัญและคา่ใช้จ่ายในแต่ละ
กิจกรรม 

2.ประเมินกลยุทธ์ที่แตกตา่งกันส าหรับการ
ปรับปรุงมลูค่าให้แก่ลูกคา่ 

3.ระบุวิธีการควบคมุค่าใช้จ่ายแตล่ะกิจกรรม 3.ระบุความแตกต่างของการพัฒนาที่ดีที่สุด 

4.ระบุความเชื่อมโยงแตล่ะกิจกรรม  

5.ระบุโอกาสส าหรับการลดต้นทุน   

 

 ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์โซ่คุณค่าจะถูกพัฒนาเป็นแผนการด าเนินงาน ซึ่งมีองค์ประกอบ
ได้แก่ ชื่อแผนงาน เป้าหมาย ชื่อกิจกรรมต่าง ๆ ในแผนงาน วิธีการด าเนินงาน ล าดับเงื่อนไขของ
ระยะเวลาการด าเนินงาน งบประมาณ และปัจจัยน าเข้าต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการด าเนินงาน 

การก าหนดกลยุทธ์การจดัการด าเนนิงาน 

การจัดการการด าเนินงานเป็นการจัดระบบการท างานของกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการแปลงสภาพปัจจัยน าเข้าให้เกิดผลผลิตที่มีมูลค่าเพ่ิม เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีตัวตนจับต้องได้
และการบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ในส่วนของการด าเนินงานเพ่ือสร้างความได้เปรียบ
จากการแข่งขัน  ในการก าหนดกลยุทธ์การจัดการการด าเนินงานจะต้องพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
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1.ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับธุรกิจและระดับองค์กร ในการก าหนดกลยุทธ์
การด าเนินงานจะต้องจัดสรรทรัพยากรการด าเนินงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับธุรกิจนั่น
คือจะต้องตอบสนองต่อกลุ่มลูกค้าและตลาดของตนอย่างชัดเจน และสอดคล้องกับกลยุทธ์
ระดับองค์กร สอดคล้องกับสถานการณ์ในการแข่งขัน แรงกดดันจากสภาพแวดล้อมภายนอก
ต่าง ๆ เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
องค์กรดังแสดงในภาพที่ 2.7  (Lewis and Slack, 2008: 23) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.7 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การด าเนินงานกับการถ่ายทอดกลยุทธ์ระดับธุรกิจ 

และระดับองค์กร 

 

 

กลยุทธ์การด าเนินงาน 

(Operations Strategy) 

กลยุทธ์ (Strategy) 

กลยุทธ์ระดับองค์กร 
กลยุทธ์ระดับธุรกิจ 

การด าเนินงาน 
(Operations) 

ปฏิบัติตามกลยุทธ์ 

ควบคุมกลยุทธ์ 

ความต้องการตลาด 

(Market Requirement) 

-ต้นทุน  
-คุณภาพ  
-การให้บริการ  
-ความเชื่อถือได้  
-ความรวดเร็วฉับไว  
-ความยืดหยุ่น  

ทรัพยากรการด าเนินงาน 
(Operations Resources) 

-ก าลังการผลิต 

-ความสามารถในการ
ให้บริการ  
-การสร้างเครือข่ายคู่คา้ 
-เทคโนโลยีการผลติ 

-การพัฒนาสินค้าและ
บริการ 
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การก าหนดความต้องการของตลาด ได้แก่ ต้นทุน (Cost) คุณภาพ (Quality) การให้บริการ 
(Service) ความเชื่อถือได้  (Dependability) ความรวดเร็วฉับไว (Speed) และความยืดหยุ่น 
(Flexibility) จะถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ระดับธุรกิจหรือกลยุทธ์ในการแข่งขัน 

เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด องค์กรจะต้องจัดสรรทรัพยากรให้สอดคล้องได้แก่ 
ก าลังการผลิตและความสามารถในการให้บริการ (Capacity) การสร้างเครือข่ายคู่ค้า (Supply 

Network) เทคโนโลยีการผลิต (Process Technology) และการพัฒนาสินค้าและบริการ (Product 

and Service Development) ในการเลือกใช้กลยุทธ์การด าเนินงานจะท าการพิจารณาความสามารถ
ในการจัดสรรทรัพยากรการด าเนินงานและความต้องการของลูกค้าดังภาพที่ 2.8 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.8 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการตลาดและทรัพยากรในการก าหนด 

กลยุทธ์การด าเนินงาน 

 

2.งบประมาณและผลการด าเนินงาน  ในการพิจารณาก าหนดกลยุทธ์การด าเนินงาน 
(Operations Strategy) ส่วนส าคัญที่จะต้องพิจารณาคืองบประมาณและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จะต้อง
น ามาพิจารณาร่วมกับการประเมินทรัพยากรการด าเนินงาน (Operations Resources) เพ่ือใช้ในการ
ก าหนดกลยุทธ์ ดังแสดงในภาพที่ 2.9 

 

ก าลังการผลิต 

 

 

เครือข่ายคู่ค้า 
 

 

เทคโนโลยี 
การผลิต 

 

พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
และบริการ 

 

ความยืดหยุ่น 

ความรวดเร็ว 

ความเชื่อถือ
ได้

การให้บริการ 

คุณภาพ 

ต้นทุน 

กลยุทธก์าร
ด าเนินงาน 

ความ
ต้องการ
ตลาด 

การใช้ทรัพยากร 
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ภาพที่ 2.9 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างก าไรต่อสินทรัพย์และทรัพยากรการด าเนินงาน 

จากภาพที่ 2.9 การวางแผนก าลังการผลิต (Capacity) จะพิจารณาจากอรรถประโยชน์ใน
การใช้เครื่องจักร สามารถค านวณได้จากอัตราส่วนระหว่างผลผลิตต่อก าลังการผลิต หากมีค่าสูงหรือ
สัดส่วนใกล้เคียงกับ 1 จะแสดงให้เห็นถึงผลผลิตหรือความต้องการ (Demand) มีค่าเท่ากับก าลังการ
ผลิต (Capacity) เพ่ือใช้พิจารณาการออกแบบความสมดุลระหว่างก าลังการผลิตและความต้องการ
ของลูกค้าหากเกิดความเปลี่ยนแปลง 

 

ก าลังการผลิต 

 

Capacity 

เครือข่ายคู่ค้า 

 

Supply  

Network 

เทคโนโลยี 
การผลิต 

 Process 

Technology 

พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
และบริการ  

Product and 

Service 

Development 

      ก าไร 
สินทรัพยร์วม 

= + 
     ผลผลิต 

  สินทรัพย์รวม 

       ก าไร 
     ผลผลิต 

       ก าไร   =   รายได้   -  ต้นทุน 

     ผลผลิต      ผลผลิต    ผลผลิต 

 
    (รายได้และต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วย) 

     ผลผลิต      =  ผลผลิต    x    สินทรัพย์ถาวร    x   ก าลังการผลิต    
สินทรัพยร์วม    ก าลังการผลิต     สินทรัพยร์วม          สินทรัพย์ถาวร
ถาวร  
                   (อรรถประโยชน์)   (ทุนหมุนเวียน)         (ผลิตภาพ 

                                                                  สินทรัพย์ถาวร) 
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การจัดการเครือข่ายผู้ส่งมอบหรือคู่ค้า (Supply Network) จะพิจารณาจากทุนหมุนเวียน 
สามารถค านวณได้จากอัตราส่วนของสินทรัพย์ถาวรต่อสินทรัพย์รวม ซึ่งหากมีค่าสูงหรือมากกว่า 0.5 
แสดงให้เห็นถึงการใช้ทุนหมุนเวียนที่ไม่มีประสิทธิภาพในการจัดการลูกหนี้การค้าและสินค้าคงคลัง ซ่ึง
จะถูกน ามาพิจารณาในการรักษาระดับสินค้าคงคลังภายในเครือข่ายของผู้ขายปัจจัยในการผลิต 

การจัดการเทคโนโลยีการผลิต (Process Technology) จะพิจารณาจากผลิตภาพสินทรัพย์
ถาวร สามารถค านวณได้จากอัตราส่วนของก าลังการผลิตต่อสินทรัพย์ถาวร แสดงให้เห็นถึง
ความสามารถในการผลิตต่อการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร เพ่ือน ามาพิจารณาทางเลือกในการใช้
เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมโดยไม่ใช้เงินลงทุนมากเกินไป 

การพัฒนาสินค้าและบริการ (Product and Service Development) จะพิจารณาจาก
รายได้และต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วย น ามาพิจารณาความสามารถในการสร้างยอดขาย และต้นทุนในการ
ออกแบบคุณภาพของสินค้าและการให้บริการ  

3.วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ทุกตัวจะมีช่วงเวลาในการเข้าสู่ตลาดแตกต่างกันไป ซึ่งย่อม
มีผลให้กลยุทธ์ในแต่ละช่วงของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน ส่งผลให้ความต้องการของตลาด และ
การจัดสรรทรัพยากรเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาดในแต่ละช่วงเวลาต่างกัน ตัวอย่างเช่น
อุตสาหกรรมการผลิตโทรทัศน์ในปัจจุบันดังภาพที่ 2.10 ซึ่งแบ่งผลิตภัณฑ์ตามช่วงเวลาและยอดขาย
ดังนี้ 

- ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นหรือช่วงแนะน า (Introduction) ได้แก่ โทรทัศน์ความละเอียด
สูงมาก (Ultra Hi Definition Television: UHD TV) เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เพ่ิงเข้าสู่ตลาด ยอดขาย
น้อย มุ่งเน้นกลยุทธ์การด าเนินงานที่เกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยผลิตจ านวน 
รูปแบบหรือรุ่นไม่มากนัก 

- ผลิตภัณฑ์ในช่วงเติบโต (Growth) ได้แก่ โทรทัศน์ความละเอียดสูงแบบแอลอีดี (LED TV) 

ซึ่งมียอดขายเติบโตขึ้นอย่างมาก ช่วงนี้การแข่งขันจะรุนแรง กลยุทธ์การด าเนินงานจะมุ่งเน้นความ
น่าเชื่อถือในผลิตภัณฑ์และกระบวนการ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ เพ่ิมคุณสมบัติพิเศษหรือคุณลักษณะ
เฉพาะที่แตกต่างจากคู่แข่ง เพ่ิมช่องทางการกระจายสินค้า 
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- ผลิตภัณฑ์ในช่วงอ่ิมตัว (Maturity) ได้แก่ โทรทัศน์แบบแอลซีดี (LCD TV) และพลาสม่า 
(Plasma TV) เป็นช่วงที่การเติบโตขึ้นถึงจุดสูงสุดและจะเริ่มถดถอย เป็นช่วงของการท าก าไรและ
ป้องกันส่วนแบ่งทางการตลาด กลยุทธ์การด าเนินงานจะมุ่งเน้นการก าหนดมาตรฐาน การปรับโฉม
ใหม่เพียงเล็กน้อย การเปลี่ยนวัสดุบางอย่างเพ่ือลดต้นทุนแต่คงคุณภาพไว้ เพ่ิมเสถียรภาพใน
กระบวนการผลิตและเดินเครื่องจักรเต็มก าลังการผลิต 

- ผลิตภัณฑ์ในช่วงถดถอย (Decline) ได้แก่ ทีวีจอแก้ว (CRT TV) ซึ่งมียอดขายลดลงมาก 
และจะออกจากตลาดในอนาคต กลยุทธ์การด าเนินงานจะมุ่งเน้นการลดต้นทุนให้มากที่สุด ลดก าลัง
การผลิตลง หรือยกเลิกผลิตภัณฑ์ที่ไม่ท าก าไร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.10 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์การด าเนินงาน 

 

-สร้างความ
แตกตา่งเพียง
เล็กน้อย 

-ลดต้นทุนใหม้าก
ที่สุด 

-ลดก าลงัการผลิต 

-ยกเลิกผลิตภัณฑ์ที่
ไม่ท าก าไร 

-การก าหนด
มาตรฐาน 

-ปรับโฉมใหม ่

-ผลิตเตม็ก าลังการ
ผลิต 

-เพิ่มเสถียรภาพ
กระบวนการ 
-การผลิตระยะยาว 

-ลดต้นทุนบางส่วน 

-การพยากรณ์
ยอดขาย 

-ความน่าเชื่อถือใน
ผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการ 
-ปรับปรุงผลิตภัณฑ์
เพื่อการแข่งขัน 

-เพิ่มช่องทางการ
กระจายสินค้า 

-การออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
-การผลิตระยะสั้น 

-ต้นทุนสูง 
-จ ากัดรูปแบบ 

-ค านึงถึงคุณภาพ 

ยูเอชดี ทีว ี

แนะน า เติบโต อิ่มตัว ถดถอย 

กล
ยุท

ธ์อ
งค

์กร
 

กล
ยุท

ธ์ก
าร

ด า
เนิน

งาน
 

เวลา 

ยอดขาย 

แอลอีดี ทวี ี

พลาสม่า ทวี ี

ทีวีจอแก้ว 

-เพิ่มส่วนแบ่งทาง
การตลาด 

-วิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ ์

-เปลีย่นภาพลักษณ ์
ราคา และคุณภาพ 

-เน้นตลาดเฉพาะ
กลุ่ม 

-คง ราคา คุณภาพ 
และภาพลักษณ ์

-การป้องกันส่วน
แบ่งทางการตลาด 

 

-ควบคุมต้นทุน 

 

แอลซีดี ทีว ี
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10 กลยุทธ์การจดัการด าเนนิงานท่ีส าคญัในปัจจุบนั 

ในการด าเนินงานเพ่ือสนับสนุนกลยุทธ์ระดับธุรกิจในการเป็นผู้น าทางด้านต้นทุน (Cost 

Leadership) สร้างความแตกต่าง (Differentiation) มุ่งตลาดเฉพาะ (Focus) หรือการตอบสนอง
อย่างรวดเร็ว (Quick Response)  กลยุทธ์การจัดการการด าเนินงานที่ผู้บริหารจะต้องให้ความส าคัญ
ในการตัดสินใจได้แก่ (Heizer and Render, 2011: 71-72)  

  1.การออกแบบสินค้าและบริการ (Goods and Service Design) เป็นการน าเสนอสินค้า
และบริการให้กับลูกค้า การออกแบบสินค้าและบริการยังเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจทางด้านต้นทุน 
คุณภาพ และ บุคลากร เพ่ือให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร 

2.การจัดการคุณภาพ (Quality Management) เป็นสิ่งสะท้อนความคาดหวังของลูกค้า
เกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและบริการ เพ่ือก าหนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ได้ตาม
คุณภาพดังกล่าว 

3.การออกแบบกระบวนการและก าลังการผลิต (Process and Capacity Design) เป็น
การก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานทั้งการผลิตสินค้าและบริการ การตัดสินใจดังกล่าวจะท าให้เกิดการ
จัดการเรื่องเทคโนโลยี คุณภาพ บุคลากร และการบ ารุงรักษา ค่าใช้จ่ายและการลงทุนดังกล่าวจะเป็น
โครงสร้างต้นทุนพื้นฐานของบริษัท 

4.การเลือกท าเลที่ตั้ง (Location Strategy) การเลือกสถานที่เป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญทาง
ธุรกิจ เพ่ือชิงความได้เปรียบทางการแข่งขัน การตัดสินใจเลือกสถานที่เป็นการตัดสินใจระยะยาว และ
เป็นการลงทุนที่สูง ดังนั้นจะต้องท าการพิจารณาอย่างรอบคอบในการตัดสินใจ เพราะต้นทุนการ
ด าเนินงานส่วนหนึ่งเกิดจาก ค่าจ้าง แรงงาน และค่าขนส่ง รวมไปถึงการเข้าถึงลูกค้าซึ่งส่งผลต่อ
ยอดขายขององค์กร 

5.การวางผังสถานประกอบการ (Layout Design) การวางผังจะต้องสอดคล้องกับการ
ด าเนินงานขององค์กร ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตจะต้องค านึงความสามารถในการผลิต การ
เคลื่อนย้ายภายใน แต่ธุรกิจบริการจะต้องให้ความส าคัญกับลูกค้าซึ่งจะต้องค านึงถึงขนาดการรองรับ
ลูกค้า สิ่งอ านวยความสะดวก ความสวยงามและสุนทรียภาพที่ลูกค้าได้รับ 
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6.การจัดสรรงานและทรัพยากรบุคคล (Human Resources and Job Design) เป็น
การให้ความส าคัญกับทรัพยากรบุคคลในองค์กร ซึ่งเป็นฟันเฟืองที่ส าคัญที่ท าให้องค์กรประสบ
ความส าเร็จ การจัดสรรงานที่เหมาะสมกับทักษะของพนักงานจะส่งผลถึงผลิตภาพ ต้นทุน รวมไปถึง
การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าในงานบริการ 

7.การจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) โซ่อุปทานเป็นการสะท้อน
ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกันตั้งแต่ธุรกิจต้นน้ าที่เกี่ยวกับปัจจัยการผลิต ไปจนถึงธุรกิจ
ปลายน้ าที่เกี่ยวกับการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าคนสุดท้าย การจัดการโซ่อุปทานเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์ ความไว้วางใจระหว่างองค์กรที่เป็นคู่ค้ารวมถึงลูกค้า  การจัดการสารสนเทศระหว่าง
องค์กร รวมไปถึงการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการภายในองค์กรและระหว่างองค์กร  ช่วยให้การส่ง
มอบสินค้าให้กับลูกค้าทันเวลา เพียงพอต่อความต้องการ ลดต้นทุนสินค้าคงคลังรวมถึงต้นทุนการ
จัดส่งสินค้า 

8.สินค้าคงคลัง ( Inventory Management) การจัดการสินค้าคงคลังจะต้องมีความ
เหมาะสม สินค้าคงคลังช่วยป้องกันการขาดแคลนวัตถุดิบ กระบวนการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง รวมถึง
การส่งมอบสินค้าที่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า  

9.การจัดตารางงานและการวางแผนระยะสั้น ( Intermediate and Short-term 

Scheduling) การจัดตารางงานที่มีประสิทธิภาพช่วยให้การส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าได้ทันเวลา การ
วางแผนที่ดีจะเกิดความยืดหยุ่น ช่วยให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและยกระดับความไว้วางใจในการส่ง
มอบสินค้า 

10.การบ ารุงรักษา (Maintenance) เป็นการแก้ไขและป้องกัน การช ารุด หรือความ
ผิดพลาดในการด าเนินงานของอุปกรณ์หรือเครื่องจักร การบ ารุงรักษาช่วยให้กระบวนการด าเนินงาน
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สามารถควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผน 

 ในการก าหนดกลยุทธ์การจัดการด าเนินงานระหว่างการผลิตสินค้าในอุตสาหกรรมการผลิต
และการให้บริการในธุรกิจบริการ จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน ดังตารางที่ 2.2 
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ตารางที่ 2.2 แสดงความแตกต่างในการตัดสินใจในการด าเนินงานระหว่างการผลิตสินค้าและการ 

      ให้บริการ 

การตัดสินใจในการ
ด าเนินงาน 

สินค้า บริการ 

1.การออกแบบสินค้าและ
บริการ 

มีตัวตน จับต้องได้ ไม่มีตัวตน เป็นการสร้างความพึงพอใจ
แก่ลูกค้า 

2.การจัดการคุณภาพ เป็นการสร้างมาตรฐานควบคุม
คุณภาพเชิงปริมาณหรือควบคุมด้วย
ค่าตัวเลข 

เป็นการสร้างมาตรฐานที่ใช้ความรู้สึก 
วัดได้ยาก 

3.การออกแบบกระบวนการ
และก าลังการผลิตหรือการ
บริการ 

ลูกค้าไม่มีส่วนร่วมในกระบวนการ ลูกค้าเกี่ยวข้องโดยตรงกับกระบวนการ
หรือขั้นตอนด าเนินงานจะต้องตรงตาม
ความต้องการของลูกค้า 

4. การเลือกท าเลที่ตั้ง อยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบ หาแรงงานได้
ง่าย 

อยู่ใกล้แหล่งลูกค้า 

5. การวางผังสถาน
ประกอบการ 

 ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต สร้างความสวยงาม สุนทรียภาพและ
เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ 

6.การจัดสรรงานและ
ทรัพยากรบุคคล 

มุ่งเน้นทักษะเพื่อให้เกิดมาตรฐานใน
การท างาน 

มุ่งเน้นความสามารถในการปฏิสัมพันธ์
กับลูกค้า 

7.การจัดการโซ่อุปทาน  มีความสัมพันธ์อย่างมาก ในส่วน
การจัดการความสัมพันธ์กับคู่ค้า 

มีส่วนส าคัญแต่ธุรกิจบริการส่วนใหญ่
ไม่ได้พึ่งคู่ค้ามากนัก 

8.สินค้าคงคลัง วัตถุดิบ , ผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต 

และสินค้าส าเร็จรูปสามารถเก็บเป็น
สินค้าคงคลังได้ 

บริการจัดเก็บเป็นสินค้าคงคลังไม่ได้ 
และมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา 

9.การจัดตารางงานและการ
วางแผนระยะสั้น 

สามารถวางแผนจัดตารางงานและ
วางแผนล่วงหน้าได้ 

ก าหนดการจะถูกก าหนดเมื่อพบลูกค้า
และมีการนัดหมายล่วงหน้า การจัด
ตารางและแผนงานจะต้องยืดหยุ่น 

10.การบ ารุงรักษา เป็นการรักษาเชิงป้องกัน เกิดขึ้นที่
หน้างานหรือสถานท่ีผลิต 

เป็นการแก้ไข ซ่อมแซมส่วนผิดพลาด
เกิดในสถานที่ของลูกค้า 
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กรณศีกึษาบรษิทั ไทยแอรเ์อเชยี จ ากดั 

ไทยแอร์เอเชีย เป็นบริษัทที่ให้บริการสายการบินในราคาประหยัด โดยการให้บริการการ
เดินทางโดยชั้นบินเพียงชั้นเดียว ฝูงบินที่ประกอบด้วยเครื่องบินรุ่นเดียว การให้บริการแบบไม่มีการ
เชื่อมต่อ มีอัตราการใช้เครื่องบินต่อล าในระดับสูง การประหยัดต่อขนาด ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
และเครือข่ายเส้นทางบินที่ครอบคลุม ท าให้เป็นบริษัทที่มีต้นทุนต่ า  

วิสัยทัศน์ ไทยแอร์เอเชียมุ่งมั่นเป็นสายการบินราคา
ประหยัดชั้นน าในภูมิภาค เพ่ือให้บริการผู้โดยสารใน
ราคาคุ้มค่ามากที่สุด ผ่านการบริการที่มีคุณภาพ มีความ
น่าเชื่อถือและค านึงถึงความปลอดภัยสูงสุด 

พันธกิจ เราคือสายการบินราคาประหยัดรายแรกของ
ประเทศไทย ที่มีการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือพลิกโฉมการเดินทางทางอากาศ 
และเปิดโอกาสให้ “ใคร ใคร ก็บินได้” พวกเราเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เปี่ยมไปด้วยพลังที่จะก้าวไป
ข้างหน้า และมีใจที่เปิดกว้าง พร้อมจะคว้าทุกโอกาสด้วยความมุ่งม่ัน 

 สถานการณ์ในปัจจุบัน อุตสาหกรรมการบินก าลังประสบปัญหาต้นทุนเชื้อเพลิงที่ปรับสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ในปี 2546 บริษัทไทยแอร์เอเชียมีต้นทุนเชื้อเพลิงคิดเป็นเพียงร้อยละ 13 ของต้นทุน
ด าเนินการ แต่ในปี 2555 ต้นทุนเชื้อเพลิงปรับตัวสูงขึ้นเป็นร้อยละ 44 ของต้นทุนด าเนินการ 
นอกจากนี้สัดส่วนต้นทุนที่ส าคัญได้แก่ต้นทุนในส่วนของพนักงาน ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 10 ของต้นทุน
ด าเนินการ จุดคุ้มทุนต่อการบิน (อัตราบรรทุก/จ านวนผู้โดยสาร) อยู่ที่ร้อยละ 60-65% ของความจุ
ผู้โดยสารเต็มล า โดยทางบริษัทใช้เครื่องบิน A320 ความจุ 180 ที่นั่ง ในการบินภายในประเทศ 

 บริษัทจะต้องด าเนินการควบคุมต้นทุนและลดต้นทุนด าเนินการให้ต่ าลงเพ่ือให้สอดคล้องกับ
กลยุทธ์ระดับธุรกิจหรือการแข่งขันท่ีมุ่งเน้นต้นทุนต่ า (Cost Leadership) เพ่ือให้บริการลูกค้าในราคา
ต่ ากว่าคู่แข่งในธุรกิจเดียวกัน (ที่มา:  เอเชีย เอวิเอชั่น, 2556) 
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 ดังนั้นในการก าหนดกลยุทธ์การด าเนินงานของบริษัทไทยแอร์เอเชีย เพ่ือให้สอดคล้องกับ  
กลยุทธ์ระดับธุรกิจและปรับตัวสู้กับวิกฤติพลังงานที่ปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้น เพ่ือรักษาสถานภาพผู้น าใน
ธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ าบริษัทได้ก าหนดกลยุทธ์การด าเนินงานดังนี้ 

กลยุทธ์ระดับธุรกิจ: ผู้น าทางด้านต้นทุน (Cost Leadership) 

กลยุทธ์การด าเนินงาน ลักษณะการด าเนินงาน 

1.การออกแบบระบบการให้บริการ -บริการจองตั๋วและเช็คอินด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์ ตู้บริการอัตโนมัติ  
โปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์ เพื่อลดการใช้พนักงานภาคพื้นดิน 

-ยกเลิกบริการเสริมทีเ่พิ่มต้นทุนให้กับลูกค้า 
-ยกเลิกบริการรถตู้วีไอพี 

2.การจัดการคุณภาพ -ระบบรักษาความปลอดภัยเป็นไปตามข้อบังคับการบิน 

-ทยอยปรับไปใช้เครื่องบินใหมเ่พื่อสร้างความมั่นใจ และประสิทธิภาพ
การบินในการประหยดัน้ ามัน 

3.ความสามารถในการให้บริการ -ให้บริการระดับช้ันประหยัดช้ันเดยีว เน้นจ านวนที่น่ังและความจุ
ผู้โดยสารต่อเที่ยวบินใหไ้ด้มากท่ีสดุ 

4.การเลือกสนามบิน -ให้บริการสนามบินที่มผีู้โดยสารจ านวนมาก 

-เลือกสนามบินส ารองที่ช่วยประหยัดน้ ามัน 

-ทบทวนเส้นทางการบินและจุดเตมิน้ ามันให้พอดีต่อเที่ยวบิน 

5.การพัฒนาทักษะของพนักงาน -พัฒนาทักษะ วิธีการบินเพื่อประหยัดน้ ามันสูงสุด 

-พัฒนาทักษะการให้บริการ 
-ปรับลดพนักงานไม่จ าเป็น 

-โน้มน้าวและสรา้งขวัญก าลังใจใหพ้นักงาน 

6.การจัดการโซ่อุปทาน -สร้างเครือข่ายการบินกับต่างประเทศ (Air Asia X) เพื่อแลกเปลี่ยน
ผู้โดยสาร ให้มีผูโ้ดยสารเต็มความจุ และต่อรองการซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง
ล่วงหน้า (Hedge) 

-สร้างความสัมพันธ์อันดีกับธุรกจิท่องเที่ยว จัดโปรโมชั่น 

7.การจัดการสินค้าคงคลัง -บริการเสริมผ่านการจองล่วงหน้า ลดการส ารองสินค้าคงคลัง 
-โหลดอาหาร สินคา้ เครื่องดืม่ให้พอดีต่อผู้โดยสาร 

8.การจัดตารางงาน -ปรับตารางงานลดการท างานล่วงเวลา  
9.การบ ารุงรักษา -ใช้เครื่องบินรุ่นเดียวกันทั้งหมด สามารถใช้อะไหล่ร่วมกัน 

-เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอะไหล่และซ่อมบ ารุง 
-ดับเครื่องยนต์และปดิเครื่องปรับอากาศเมื่อจอดสนิท 
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บทสรปุ 

กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ประกอบไปด้วย 3 ส่วนได้แก่ การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic 

Planning) การน ากลยุทธ์ไปสู่ปฏิบัติ (Strategic Implementation) และ การควบคุมและประเมินผล
เชิงกลยุทธ์ (Strategic Control and Evaluation) ซึ่งมีระดับกลยุทธ์ 3 ระดับได้แก่ กลยุทธ์ระดับ
องค์กร กลยุทธ์ระดับธุรกิจหรือการแข่งขัน และ กลยุทธ์ระดับหน้าที่ ซึ่งกลยุทธ์ทั้ง 3 จะถูกก าหนด
และถ่ายทอดลงมาตามล าดับชั้นในการบริหารจัดการ 

โดยกลยุทธ์การด าเนินงานเป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์ระดับหน้าที่ โดยหน้าที่การด าเนินงานเป็น
หน้าที่หลักพ้ืนฐานขององค์กรทุกองค์กร ในการก าหนดกลยุทธ์การจัดการด าเนินงานมีสิ่งที่จะต้อง
พิจารณาที่ส าคัญได้แก่ ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับธุรกิจและระดับองค์กร งบประมาณและผล
การด าเนินงาน และวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ สิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อการตัดสินใจในการก าหนดกลยุทธ์ 

ปัจจุบันกลยุทธ์การด าเนินงานที่ผู้บริหารจะต้องให้ความส าคัญ ได้แก่ การออกแบบสินค้า
และบริการ การจัดการคุณภาพ การออกแบบกระบวนการและก าลังการผลิตหรือการบริการ การ
เลือกสถานที่ การวางผังสถานประกอบการ การจัดสรรงานและทรัพยากรบุคคล การจัดการโซ่อุปทาน
การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดตารางงานและการวางแผนระยะสั้น และการบ ารุงรักษา  
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ค าถามทา้ยบท 

1.จงอธิบายกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ 

2.จงอธิบายแรงกดดันจากสิ่งแวดล้อมภายนอกดังต่อไปนี้ที่ส่งผลต่อทิศทางและการก าหนดกลยุทธ์
ขององค์กร 
 2.1 การก่อรัฐประหาร 

 2.2 สภาพวัฒนธรรมและสังคมท่ีเปลี่ยนไป 

 2.3 การเพ่ิมข้ึนของราคาพลังงานอย่างรวดเร็ว 

 2.4 ปริมาณของนักศึกษาจบใหม่จ านวนมาก 

3.จงอธิบายแรงกดดันจากการแข่งขันที่ส่งผลต่อทิศทางและการก าหนดกลยุทธ์ขององค์กร 

4.จงอธิบายระดับกลยุทธ์และความสัมพันธ์กับล าดับชั้นในการบริหารจัดการ 

5.จงอธิบายความส าคัญและการก าหนดกลยุทธ์ระดับองค์กร  กลยุทธ์ระดับธุรกิจ และกลยุทธ์ระดับ
หน้าที่ 

6.จงอธิบายความแตกต่างกลยุทธ์ระดับธุรกิจในแต่ละประเภท 

7.จงอธิบายขั้นตอนและความส าคัญของการวิเคราะห์โซ่คุณค่า (Value Chain)  

8.จงอธิบายความสอดคล้องระหว่างผลการด าเนินงานและงบประมาณในการก าหนดกลยุทธ์การ
ด าเนินงาน 

9.จงอธิบายลักษณะวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์และความสอดคล้องในการก าหนดกลยุทธ์การด าเนินงาน 
พร้อมทั้งยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ 

10.จงยกตัวอย่างธุรกิจมา 1 ประเภท พร้อมทั้งอธิบายกลยุทธ์การด าเนินงานที่ผู้บริหารควรให้
ความส าคัญที่มีต่อธุรกิจนั้น  
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การจดัการโครงการ 

Project Management 

 

 เนื้อหาประจ าบท 

  - ความเป็นมาของการจัดการโครงการ 

  - แนวคิดการจัดการโครงการ 

  - เทคนิคการวางแผนและควบคุมโครงการ 

  - การสร้างข่ายงาน 

  - การวิเคราะห์ข่ายงาน 

  - การสร้างแผนภูมิแกนต์ 
  - บทสรุป 

 

 วตัถุประสงคก์ารเรยีนรู ้ 

  เพ่ือให้ผู้ศึกษาสามารถอธิบาย  

  - กระบวนการด าเนินงานการจัดการโครงการ 

  - ความแตกต่างระหว่างเทคนิคการประเมินผลและทบทวนโครงการ (Pert)  และเทคนิค    
    ระเบียบวิธีวิถีวิกฤติ (CPM) 

  - ความส าคัญของกิจกรรมวิกฤติ (critical activity) และเส้นทางวิกฤติ (critical path)  

  - ความส าคัญของแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) 

 เพ่ือให้ผู้ศึกษาสามารถ ระบุ ก าหนด และแสดงวิธี 
 - การสร้างข่ายงาน 

 - การวิเคราะห์ข่ายงาน 

 - การสร้างแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) 
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 บทท่ี 3  
 การจดัการโครงการ 
 Project Management 
  

โครงการจัดว่าเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานหรือแผนกลยุทธ์ เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรบรรลุ
เป้าหมาย วัตถุประสงค์ พันธกิจและวิสัยทัศน์  โครงการมีลักษณะที่แตกต่างจากการด าเนินธุรกิจ
โดยทั่วไปที่มีลักษณะการด าเนินงานแบบซ  า ๆ ลักษณะโครงการจะมีวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
สามารถระบุเวลาเริ่มต้นและสิ นสุด พร้อมทั งงบประมาณที่ใช้อย่างชัดเจน ลักษณะของโครงการจึง
เป็นลักษณะการท างานแบบทีมมากกว่าใช้ความสามารถส่วนบุคคลตามต าแหน่งหรือแผนกงาน 

เนื่องจากในปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างรวดเร็ว รวมทั งการ
แข่งขันอย่างรุนแรง ปัจจุบันแนวคิดในการจัดโครงสร้างองค์กรและการด าเนินงานสมัยใหม่จะเป็น
ลักษณะแบบเมตริกซ์ (Matrix Organization) โดยมีผู้บริหารโครงการแยกออกจากโครงสร้างองค์กร
ตามแผนกหรือตามหน้าที่เพ่ือรับผิดชอบงานเฉพาะ เพ่ือการประสานและควบคุมกิจกรรมที่มีความ
สลับซับซ้อนในการด าเนินงาน จึงมีลักษณะโครงสร้างและการสร้างทีมชั่วคราวจนกว่าจะบรรลุ
เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของโครงการ ตามแผนงานและแผนกลยุทธ์ขององค์กรเพ่ือปรับตัวให้เข้า
กับแรงกดดันจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 

เนื อหาในบทนี จะกล่าวถึงภาพรวมการจัดการโครงการ เทคนิคที่ใช้ในการวางแผนและ
ควบคุมโครงการ เพ่ือให้การด าเนินโครงการมีการใช้ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนท าให้
องค์การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายภายใต้เงื่อนไขของเวลาและงบประมาณที่จ ากัด 
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ความเป็นมาของการจดัการโครงการ 

ในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม (ค.ศ.1776-1880) ถึงแม้จะมีการเกิดอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ขึ น
และเปลี่ยนแปลงจากแรงงานมาใช้เครื่องจักรมากขึ น เทคนิคการจัดการโครงการยังไม่ถูกน ามาใช้
โดยตรง เนื่องจากในสมัยนั นแรงกดดันจากสภาพแวดล้อมและการแข่งขันยังไม่รุนแรง องค์กรต่าง ๆ 
สามารถด าเนินงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั งเอาไว้ (Heizer and Render, 2011: 37) 

ต่อมาเม่ือเข้าสู่ยุคการผลิตเชิงวิทยาศาสตร์  (ค.ศ.1881-1912) มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วที่
ส่งผลต่อองค์กร เมื่อมีการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารอย่างก้าวกระโดด องค์กรจึงมีการ
ปรับตัวและเริ่มน าองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาช่วยในการจัดการการผลิตอย่างเป็นระบบ ในยุคนี  
Henry L. Gantt (อ้างถึงใน Stevens, 2002: 19) ได้น าเสนอแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) มาช่วย
ในการวางแผนการจัดตารางการผลิต (Production schedule) ซึ่งจัดได้ว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้เป็น
รากฐานที่ส าคัญในการจัดการโครงการ  

 ในช่วงหลังทศวรรษของปี ค.ศ.1950 เป็นการเริ่มต้นของยุคของการจัดการโครงการสมัยใหม่
ที่มีการน าวิศวกรจากหลากหลายสาขามาท างานเป็นทีมเดียวกัน หลังจากนั นการจัดการโครงการมี
หลักปฏิบัติและแบบแผนที่ชัดเจน ในช่วงเวลาขณะนั นได้มีการพัฒนาแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์
ส าหรับการวางแผนเพ่ือควบคุมระยะเวลาในการด าเนินงานได้ถูกพัฒนาขึ นในรยะเวลาที่ใกล้เคียงกัน 
ได้แก่ ระเบียบวิธีวิถีวิกฤติ (Critical Path Model: CPM) ซ่ึงถูกพัฒนาขึ นโดยบริษัท ดูปองต์  
(DuPont Corporation) และบริษัทเรมิงตัน แรนด์ (Remington Rand Corporation) เพ่ือใช้ส าหรับ
การจัดการในเรื่องของการบ ารุงรักษาเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม และแบบจ าลองอีกแบบหนึ่ง
คือ เทคนิคการประเมินผลและทบทวนโครงการ (Program Evaluation and Review Technique: 

PERT) ซึ่งถูกพัฒนาขึ นโดย Booz Allen Hamilton ซึ่งเป็นหนึ่งในทีมงานโครงการพัฒนาจรวดน าวิถี
ส าหรับเรือด าน  า (อ้างถึงใน Cleland & Gareis, 2006: 2-3)  แบบจ าลองทั ง 2 มีลักษณะที่คล้ายคลึง
กันแต่จะแตกต่างกันในรายละเอียด ซึ่งในเวลาต่อมาแบบจ าลองทั งสองได้ถูกน ามาพัฒนาใช้ร่วมกัน
และถูกน าไปใช้กับองค์กรต่าง ๆ อย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบัน 
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แนวคดิการจดัการโครงการ 

 โครงการ หมายถึง กลุ่มกิจกรรมหรืองานที่สัมพันธ์กัน มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจน 
ภายใต้กรอบเงื่อนไขของเวลาและการใช้งบประมาณรวมทั งทรัพยากรอย่างจ ากัด 

 ปัจจุบันได้มีการน าเทคนิคในการประเมินราคา การจัดการต้นทุนและเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
มาใช้ในการวางแผน การควบคุม และการประเมินโครงการ ช่วยให้การด าเนินโครงการบรรลุผลลัพธ์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 ดังนั นการจัดการโครงการจึงเป็นการน าแนวคิดทางการจัดการมาใช้เพ่ือก าหนดวัตถุประสงค์
เป้าหมาย วางแผนการด าเนินงานและก าหนดรายละเอียดการใช้ทรัพยากรในแต่ละกิจกรรมที่สัมพันธ์
กัน ภายใต้กรอบเงื่อนไขของเวลาที่ชัดเจน ด าเนินการควบคุมการด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผน 
และท าการประเมินทบทวนผลการด าเนินโครงการ ดังภาพที่ 3.1 

 

ภาพที่ 3.1 แสดงกระบวนการด าเนินงานการจัดการโครงการ 

 

 

การจัดการ
โครงการ

1.การจัดต้ัง
โครงการ

2.การริเร่ิม
โครงการ

3.การ
วางแผน
โครงการ

4.การด าเนิน
โครงการ

5.การติดตาม
และควบคุม
โครงการ

6.การ
ทบทวนและ
ปิดโครงการ
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เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ การจัดการโครงการประกอบไปด้วย
กระบวนการต่าง ๆ 6 ขั นตอนดังนี  

1.การจัดตั้งโครงการ (Project Start-Up) เป็นขั นตอนแรกในการศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการ ก าหนดผู้รับผิดชอบโครงการ เพ่ือด าเนินการก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และขอบเขต 
ของโครงการ 

2.การริเริ่มโครงการ (Project Initiation) ขั นตอนนี จะท าการก าหนดกิจกรรมต่าง ๆ จาก
ขอบเขตงานที่ก าหนดหรือความต้องการของลูกค้า น ามาจัดท าเป็นสมุดงานโครงการ (Project 

Workbook) จัดท าเอกสารและสัญญาต่าง ๆ อย่างเป็นทางการ  (Project Charter) และจัดท า
โครงสร้างการจัดการโครงการ (Project Organization)  

3.การวางแผนโครงการ (Project Planning) ท าการก าหนดระยะเวลาและงบประมาณ 
ในแต่ละกิจกรรม เครื่องมือที่ส าคัญในการวางแผนโครงการได้แก่ เทคนิคการประเมินผลและทบทวน
โครงการและระเบียบวิธีวิถีวิกฤติ (Pert & CPM) แผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) แผนภาพการแจกจ่าย
งาน (Work Distribution Chart) และปฏิทินการด าเนินงาน (Time Schedule and Time Table) 

 4.การด าเนินโครงการ (Project Execution) เป็นขั นตอนการปฏิบัติงาน ทรัพยากรต่าง ๆ 
ในการด าเนินงานจะต้องถูกจัดเตรียมให้พร้อมส าหรับการปฏิบัติงาน 

 5.การติดตามและควบคุมโครงการ (Project Monitoring & Control) เป็นขั นตอนใน
การติดตามและควบคุมการด าเนินงาน หากเกิดความผิดพลาด เกิดความล่าช้า หรือใช้งบประมาณเกิน
ก าหนดอาจจะต้องพิจารณาในการเร่งโครงการ ปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงาน และการใช้งบประมาณ 

การติดตามจะครอบคลุมไปถึงช่วงรับประกันผลงานด้วย 

 6.การทบทวนโครงการและปิดโครงการ (Project Review & Close) เป็นกระบวนการ
สุดท้ายที่ลูกค้ารับมอบงานโครงการที่แล้วเสร็จอย่างสมบูรณ์ ขั นตอนนี จะต้องท าการทบทวนผลการ
ด าเนินงานที่เกิดขึ น การแก้ไขปัญหา อุปสรรค เก็บสถิติแรงงานรวมทั งการใช้ทรัพยากร ผลตอบแทน
ของโครงการ เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปประเมินการจัดตั งโครงการในครั งถัดไป 
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เทคนคิการวางแผนและควบคุมโครงการ 

 ในการวางแผนและควบคุมโครงการเทคนิคที่นิยมใช้ได้แก่ เทคนิคการประเมินผลและ
ทบทวนโครงการ (Program Evaluation and Review Technique: PERT) และ ระเบียบวิธีวิถี
วิกฤติ (Critical Path Model: CPM) ทั ง 2 เทคนิคเป็นการจัดตารางงานที่สัมพันธ์กันในแต่ละ
กิจกรรมและควบคุมระยะเวลาการด าเนินงานด้วยวิธีการหาเส้นทางวิกฤติ (Critical Path) 

เช่นเดียวกัน แต่แตกต่างกันในรายละเอียดของการก าหนดระยะเวลาในแต่ละกิจกรรมดังนี  

1. เทคนิคการประเมินผลและทบทวนโครงการ (Pert) จะไม่ทราบระยะเวลาด าเนินการที่
แน่นอน จะใช้วิธีการเทียบเคียงจากข้อมูลแหล่งอ่ืน หรือมีการเก็บข้อมูลกว้าง ๆ ไว้ แล้วใช้เทคนิคทาง
สถิติเพ่ือก าหนดระยะเวลาในแต่ละกิจกรรม ตัวอย่างเช่น โครงการทางด้านการวิจัยที่ยังไม่เคยมีใคร
ท ามาก่อน ดังตารางที่ 3.1   

ตารางที่ 3.1 แสดงการประมาณการระยะเวลาการด าเนินงานโครงการวิจัยใหม่ 
กิจกรรม รายละเอียด กิจกรรมก่อนหน้า ประมาณการระยะเวลาด าเนินการ (วัน) 

เร็วสุด ทั่วไป ช้าสุด 

A ส ารวจข้อมลูเบื องต้น ไม่ม ี 1 2 3 

B ปรึกษาผู้เช่ียวชาญ ไม่ม ี 1 3 5 

C ก าหนดสถานท่ี
ตัวอย่าง 

ส ารวจข้อมลูเบื องต้น /

ปรึกษาผู้เช่ียวชาญ 

1 2 3 

D เก็บข้อมูลสถานท่ี 1 ก าหนดสถานท่ีตัวอยา่ง 2 3 4 

E เก็บข้อมูลสถานท่ี 2 ก าหนดสถานท่ีตัวอยา่ง 3 4 5 

F วิเคราะห์และ
ประเมินผล 

เก็บข้อมูลสถานท่ี 1 และ 
สถานท่ี 2 

1 2 9 

G สรุปผลและจดัท า
รายงาน 

วิเคราะห์และประเมินผล 3 4 11 
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วิธีการก าหนดระยะเวลาข่ายงานเทคนิคการประเมินผลและทบทวนโครงการ (Pert) จะใช้
เทคนิคทางสถิติในการแจกแจงความน่าจะเป็นของระยะเวลาด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ แบบบีตา (beta 

distribution) จากการประมาณการเวลาในการด าเนินกิจกรรมดังนี  

a แทนระยะเวลาด าเนินกิจกรรมให้ส าเร็จเร็วสุด (optimistic) 

b แทนระยะเวลาด าเนินกิจกรรมให้ส าเร็จช้าสุด (pessimistic) 

m แทนระยะเวลาด าเนินกิจกรรมให้ส าเร็จเป็นไปได้มากที่สุด (most likely time) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.2 การแจกแจงความน่าจะเป็นของระยะเวลาด าเนินกิจกรรมแบบบีตา 

ในการหาระยะเวลาด าเนินการที่คาดคะเน (expected time: te) จะใช้การหาค่ากลาง 
(mean) โดยแบ่งพื นที่ภายใต้ส่วนโค้งเท่า ๆ กัน จากการประมาณการเวลาในการด าเนินกิจกรรมทั ง 3 
ค่าสามารถแสดงเป็นสูตรค านวณได้ดังนี  

      (3.1)  

   

 ในการวัดการกระจายของเวลาจะใช้ค่าความแปรปรวน ( 2 ) โดยมีสูตรค านวณดังนี  

           (3.2) 

 

2 4 6 8 10 12 14 

50% 50% 

a m te b 

ความถี่สัมพัทธ์ของการเกดิ 

ระยะเวลาของกิจกรรม 

e

a+4m+b
t     =    

6

2
2 b-a
    =    

6

   
 



 

64 การจัดการโครงการ | Project Management 

 

ตารางที่ 3.2 แสดงการค านวณระยะเวลาด าเนินกิจกรรมและความแปรปรวนโครงการวิจัยใหม่ 
กิจกรรม เร็วสุด 

(a) 

ทั่วไป  
(m) 

ช้าสุด 
(b) e

a+4m+b
t = 

6
 

2
2 b-a
=

6

   
   

A 1 2 3 2 0.11 

B 1 3 5 3 0.44 

C 1 2 3 2 0.11 

D 2 3 4 3 0.11 

E 3 4 5 4 0.11 

F 1 2 9 3 1.78 

G 3 4 11 5 1.78 

 

จากตารางที่ 3.2 ในการหาระยะเวลาและความแปรปรวนในแต่ละกิจกรรมพบว่า ค่าความ
แปรปรวนในแต่ละกิจกรรมมีค่าแตกต่างกัน กิจกรรมที่มีค่าความแปรปรวนน้อยจะมีการแปรผันรอบ
ค่ากลางน้อยกว่ากิจกรรมที่มีค่าความแปรปรวนมาก นั่นคือ กิจกรรมที่มีความแปรปรวนมากขึ นจะท า
ให้ความเชื่อมั่นในการท ากิจกรรมนั นให้ส าเร็จน้อยลง 

2. เทคนิคระเบียบวิธีวิถีวิกฤติ (CPM) ผู้วางแผนจะทราบระยะเวลาด าเนินการในแต่ละ
กิจกรรมที่แน่นอน ตัวอย่างเช่น โครงการที่เกี่ยวกับการผลิต ที่มีระยะเวลาในการด าเนินงานของ
เครื่องจักรแต่ละชุดที่แน่นอน หรือ โครงการก่อสร้างที่มีการเก็บสถิติในการท างานย้อนหลังจน
ประมาณระยะเวลาในการท างานที่แน่นอนได้ 

จะเห็นได้ว่าเทคนิคการประเมินผลและทบทวนโครงการ (Pert) และ ระเบียบวิธีวิถีวิกฤติ 
(CPM) จะมีวิธีการด าเนินการที่คล้ายคลึงกัน และมุ่งหาเส้นทางวิกฤติเช่นเดียวกัน จึงมักใช้รวมกันและ
เรียกเทคนิคทั งสองร่วมกันนี ว่า เทคนิคเพิร์ตและซีพีเอ็ม (Pert & CPM) ซึ่งใช้ในการจัดท าตาราง
เส้นทางวิกฤติ (Critical Path Scheduling: CPS) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวางแผนและควบคุม
โครงการ ซึ่งท าการแยกแยะ รวบรวม ตลอดจนการวิเคราะห์ปัญหา เพ่ือให้โครงการนั นส าเร็จได้ทัน
ตามเวลาและเสียค่าใช้จ่ายต่ าที่สุด (ชุมพล ศฤงคารศิริ, 2553: 380)  
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การสรา้งข่ายงาน 

 การสร้างข่ายงานจะใช้ลักษณะการเขียนแผนภาพลูกศร (arrow diagram) เพ่ือแสดง
กิจกรรม ล าดับการท างานและความสัมพันธ์ในแต่ละกิจกรรม ในการสร้างข่ายงานมีวิธีการสร้าง
ข่ายงานได้ 2 วิธีดังนี  

 1.วิธีกิจกรรมบนเส้นเชื่อม (Activity on Arc: AOA) เป็นการก าหนดกิจกรรมหรืองานลง
บนลูกศรหรือเส้นเชื่อม ที่จุดเชื่อม (node) จะใช้ตัวเลขแสดงถึงเหตุการณ์เริ่มและสิ นสุดกิจกรรมตาม
ทิศทางของลูกศร ดังภาพที่ 3.3 

 

 

ภาพที่ 3.3 การสร้างข่ายงานวิธีกิจกรรมบนเส้นเชื่อม 

 จากภาพที่ 3.3 กิจกรรม A จะเริ่มจากจุดที่ 1 มายังจุดที่ 2 และกิจกรรม B จะเริ่มจากจุดที่ 2 
มายังจุดที่ 3 

2.วิธีกิจกรรมบนจุดเชื่อม (Activity on Node: AOD) เป็นการก าหนดกิจกรรมหรืองาน
ลงบนจุดเชื่อม (node) ใช้แสดงเหตุการณ์เริ่มและสิ นสุดกิจกรรมตามทิศทางของลูกศร ดังภาพที่ 3.4 

 

 

ภาพที่ 3.4 การสร้างข่ายงานวิธีกิจกรรมบนจุดเชื่อม 

 จากภาพที่ 3.4 จะเริ่มต้นโครงการที่กิจกรรม A โดยกิจกรรม B จะต่อจากกิจกรรม A และ
กิจกรรม C เป็นจุดสิ นสุดโครงการ โดยต่อจากกิจกรรม B 

 

 

2 1 3 
A B 

B A C 
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เนื อหาในบทนี จะใช้วิธีสร้างข่ายงานด้วยวิธีกิจกรรมบนจุดเชื่อม (Activity on Node: AOD) 

ในการสร้างข่ายงานมีหลักการที่จะต้องทราบดังต่อไปนี  

- กรณีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการมีจุดเดียว  

กิจกรรม กิจกรรมก่อนหน้า 
A - 

B A 

C A 

D B,C 

ภาพที่ 3.5 การสร้างข่ายงานกรณีจุดเริ่มต้นและจุดสิ นสุดโครงการมีจุดเดียว 

 ในการสร้างข่ายงานระบุได้ทันทีว่าจุด A คือจุดเริ่มโครงการและจุด D คือจุดสิ นสุดโครงการ 
สามารถน าข่ายงานไปท าการวิเคราะห์ได้ในขั นตอนถัดไป 

- กรณีจุดเริ่มต้นมีหลายจุดและจุดสิ้นสุดโครงการมีจุดเดียว 

กิจกรรม กิจกรรมก่อนหน้า 
A - 

B A 

C - 

D C 

E B,D 

 

 ในการสร้างข่ายงานไม่สามารถระบุได้ว่ากิจกรรมหรืองานใดเริ่มก่อนระหว่าง A และ C จึง
ควรเพิ่มจุดเริ่มต้นโครงการเข้าไปในข่ายงานดังนี  

 

 

 

ภาพที่ 3.6 การสร้างข่ายงานกรณีจุดเริ่มต้นมีหลายจุดและจุดสิ นสุดโครงการมีจุดเดียว 

A B 

C D 

A B 

C D E 

A B 

C D E 

เริ่มต้น 
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- กรณีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการมีหลายจุด 

กิจกรรม กิจกรรมก่อนหน้า 
A - 

B A 

C - 

 D C 

 E B,D 

 F B 

 

 ในการสร้างข่ายงานไม่สามารถระบุได้ว่ากิจกรรมหรืองานใดเริ่มก่อนระหว่าง A และ C พร้อม
ทั งยังไม่สามารถระบุได้ว่าจุดสิ นสุดโครงการอยู่ที่กิจกรรมหรืองานใดระหว่าง E และ F จึงควรเพ่ิมทั ง
จุดเริ่มต้นและจุดสิ นสุดโครงการลงไปในข่ายงานดังนี  

 

 

 

 

ภาพที่ 3.7 การสร้างข่ายงานกรณีจุดเริ่มต้นและจุดสิ นสุดโครงการมีหลายจุด 

ตัวอย่างที่ 3.1 จากตารางที่ 3.1 สามารถน ามาสร้างเป็นข่ายงานได้ดังนี  

 

 

 

 

ภาพที่ 3.8 การสร้างข่ายงานจากข้อมูลตารางที่ 3.1  

A B 

C D E 

F 

เริ่มต้น 

A B 

C D E 

F 

สิ นสุด 

เริ่มต้น 

A C 

B D F 

E 

G 
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การวิเคราะห์ข่ายงาน 

 การวิเคราะห์ข่ายงานเป็นการค านวณหาระยะเวลาด าเนินการทั งหมดตั งแต่เริ่มต้นจนสิ นสุด
โครงการ ค านวณหาระยะเวลาด าเนินงานแต่ละกิจกรรมอย่างละเอียด ก าหนดกิจกรรมวิกฤติ (critical 

activity) และเส้นทางวิกฤติ (critical path) เพ่ือควบคุมไม่ให้ระยะเวลาด าเนินการล่าช้าออกไปโดยมี
ขั นตอนวิเคราะห์ข่ายงานดังนี  

 1.สร้างข่ายงาน และตารางเพ่ือเตรียมการค านวณ พร้อมทั งระบุเวลาลงในกิจกรรมต่าง ๆ ลง
บนจุดเชื่อม (node)  

ตัวอย่างที่ 3.2 จากตัวอย่างที่ 3.1 และตารางที่ 3.2 ท าการระบุเวลาลงในแต่ละกิจกรรมพร้อมตาราง
ส าหรับค านวณได้ดังภาพที่ 3.9 

 

 

 

 

 

 

 

 ก าหนดให้ 

 

 

ภาพที่ 3.9 การเตรียมข่ายงานเพ่ือท าการวิเคราะห์ 

 

เริ่มต้น 

A 2 C 2 

B 3 D 3 F 3 

E 4 

G 5 

A 2 

ตารางเพื่อการค านวณ 

ระยะเวลาในการด าเนินกจิกรรม กิจกรรม 
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 2.ท าการค านวณระยะเวลาแต่ละกิจกรรมด้วยการก าหนดเวลาอย่างเร็วที่สุด (Earliest 

Time) ขั นตอนนี จะท าการค านวณเวลาแต่ละกิจกรรมว่าสามารถเริ่มอย่างเร็วที่สุด (earliest start 

time: ES) และเสร็จสิ นอย่างเร็วที่สุด (earliest finish time: ES) แสดงวิธีการค านวณได้ดังนี  

EF    =    ES  +  t     (3.3) 

 วิธีการค านวณจะท าการค านวณลงบนตารางส่วนบนที่เตรียมไว้ โดยหากเป็นจุดเริ่มกิจกรรม 
ค่า ES = 0 เมื่อสิ นสุดกิจกรรม กิจกรรมถัดไปจะเริ่มทันทีดังนั นค่า ES = EF ของกิจกรรมก่อนหน้าดัง
ภาพที่ 3.10 

 

 

 

ภาพที่ 3.10 แสดงวิธีการค านวณด้วยการก าหนดเวลาอย่างเร็วที่สุด 

ตัวอย่างที่ 3.3 จากตัวอย่างที่ 3.2 ท าการค านวณระยะเวลาแต่ละกิจกรรมด้วยการก าหนดเวลาอย่าง
เร็วที่สุดดังภาพที่ 3.11 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.11 แสดงวิธีการค านวณทุกกิจกรรมด้วยการก าหนดเวลาอย่างเร็วที่สุด 

 

A tA 

ESC = EFA จุดเริ่ม ESA = 0 EFA = ESA+tA 

C tC 

EFC = ESC+tC 

เริ่มต้น 

A 2 C 2 

B 3 D 3 F 3 

E 4 

G 5 

0 2 

0 3 

3 5 

5 8 

5 9 

9 12 

12 17 
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ตารางที่ 3.3 แสดงผลการค านวณทุกกิจกรรมด้วยการก าหนดเวลาอย่างเร็วที่สุด 

กิจกรรม ES t EF = ES+t กิจกรรมก่อนหน้า 

A 0 2 2 - 

B 0 3 3 - 

C 3 2 5 A,B 

D 5 3 8 C 

E 5 4 9 C 

F 9 3 12 D,E 

G 12 5 17 F 

 

 จากภาพที่ 3.11 และตารางที่ 3.3 มีจุดสังเกตในการค านวณดังนี  

- กิจกรรม A และ B จุดเริ่ม ดังนั นค่า ES = 0  
- กิจกรรม C เป็นกิจกรรมถัดจาก A และ B (หัวลูกศรพุ่งเข้าหา 2 จุด) กิจกรรม A เสร็จ

สิ นวันที่ 2 (EF=2) และกิจกรรม B เสร็จสิ นวันที่ 3 (EF=3) ดังนั นกิจกรรม C จะเริ่มวันที่ 
3 (ES=3) เพราะต้องรอให้กิจกรรม B เสร็จก่อนซึ่งใช้เวลามากกว่ากิจกรรม A 

- กิจกรรม D และ E เป็นกิจกรรมถัดจาก C (ลูกศรออกจาก C 2 เส้น) ดังนั นทั ง 2 กิจกรรม
จึงเริ่มกิจกรรมพร้อมกันในวันที่ 5 (ES=5) 

- กิจกรรม F เป็นกิจกรรมถัดจาก D และ E (หัวลูกศรพุ่งเข้าหา 2 จุด) กิจกรรม D เสร็จ
สิ นวันที่ 8 (EF=8) และกิจกรรม E เสร็จสิ นวันที่ 9 (EF=9) ดังนั นกิจกรรม F จะเริ่มวันที่ 
9 (ES=9) เพราะต้องรอให้กิจกรรม E เสร็จก่อนซึ่งใช้เวลามากกว่ากิจกรรม D 

- กิจกรรม G เสร็จสิ นวันที่ 17 (EF=17) ดังนั นระยะเวลาด าเนินโครงการเท่ากับ 17 วัน 

เนื่องจากกิจกรรมบนโครงการเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องกันดังนั นเมื่อเสร็จสิ นกิจกรรม กิจกรรม
ถัดไปจะเริ่มต่อเนื่องกันทันที ดังนั นหากโครงการไม่ได้ด าเนินอย่างต่อเนื่องกันหรือมีช่วงพักจะต้อง
ระบรุะยะเวลาเริ่มกิจกรรมและสิ นสุดกิจกรรมอย่างละเอียดอีกครั งซึ่งจะกล่าวถัดไปในหัวข้อการสร้าง
แผนภูมิแกนต์ 
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3.ท าการค านวณระยะเวลาแต่ละกิจกรรมด้วยการก าหนดเวลาอย่างช้าที่สุด (Latest Time) 

ขั นตอนนี จะท าการค านวณเวลาแต่ละกิจกรรมว่าสามารถเริ่มอย่างช้าที่สุด ( latest start time: LS) 

และเสร็จสิ นอย่างช้าที่สุด (latest finish time: ES) แสดงวิธีการค านวณได้ดังนี  

LS    =    LF  -  t     (3.4) 

วิธีการค านวณจะท าการค านวณจากกิจกรรมสุดท้ายต่อเนื่องจากวิธีก าหนดเวลาอย่างเร็ว 

(Earliest Time) โดยค่า LF จะมีค่าเท่ากับ EF ในกิจกรรมสุดท้าย ค านวณย้อนกลับมาจนถึงกิจกรรม
เริ่มต้นดังภาพที่ 3.11 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.12 แสดงวิธีการค านวณด้วยการก าหนดเวลาอย่างช้าที่สุด 

ตัวอย่างที่ 3.4 จากตัวอย่างที่ 3.3 ท าการค านวณระยะเวลาแต่ละกิจกรรมด้วยการก าหนดเวลาอย่าง
ช้าที่สุดดังภาพที่ 3.13 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.13 แสดงวิธีการค านวณทุกกิจกรรมด้วยการก าหนดเวลาอย่างเร็วและอย่างช้าที่สุด 

A tA 

ESC  ESA = 0 EFA  

C tC 

EFC  

LFC = EFC LSC = LFC-tC LFA = LSC LSA = LFA-tA 

ทิศทางการค านวณ 

เริ่มต้น 

A 2 C 2 

B 3 D 3 F 3 

E 4 

G 5 

0 2 

0 3 

3 5 

5 8 

5 9 

9 12 

12 17 

17 12 

12 9 

5 9 

6 9 

3 5 1 3 

0 3 
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ตารางที่ 3.4 แสดงผลการค านวณทุกกิจกรรมด้วยการก าหนดเวลาอย่างช้าที่สุด 

กิจกรรม LF t LS = LF-t กิจกรรมก่อนหน้า 

G 17 5 12 F 

F 12 3 9 D,E 

E 9 4 5 C 

D 9 3 6 C 

C 5 2 3 A,B 

B 3 3 0 - 

A 3 2 1 - 

 

จากภาพที่ 3.13 และตารางท่ี 3.4 มีจุดสังเกตในการค านวณดังนี  

- เริ่มค านวณที่กิจกรรม G โดยใช้ระยะเวลาเสร็จสิ นจากการค านวณด้วยการก าหนดเวลา
อย่างเร็วที่สุด วันที่ 17 (LF=EF=17) 

- กิจกรรม F เป็นกิจกรรมก่อนหน้า G ซึ่งเริ่มในวันที่ 12 (LS=12) ดังนั นกิจกรรม F จึง
เสร็จสิ นในวันที่ 12 (LF=12) 

- กิจกรรม D และ E เป็นกิจกรรมก่อนหน้า F ซึ่งเริ่มในวันที่ 9 (LS=9) ดังนั นทั งกิจกรรม 
D และ E จะต้องเสร็จสิ นวันที่ 9 (LF=9) 

- กิจกรรม C เป็นกิจกรรมก่อนหน้า D และ E ซึ่งกิจกรรม D เริ่มในวันที่ 6 (LS=6) และ
กิจกรรม E เริ่มในวันที่ 5 (LS=5) ดังนั นกิจกรรม C จะต้องเสร็จสิ นในวันที่ 5 (LF=5) 

กิจกรรม E จึงจะเริ่มในวันที่ 5 ได้ 
- กิจกรรม A และ B เป็นกิจกรรมก่อนหน้า C ซึ่งกิจกรรม C เริ่มในวันที่ 3 (LS=3) ดังนั น

กิจกรรม A และ B จะต้องเสร็จสิ นในวันที่ 3 (LF=3) 
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4 .ก าหนดกิจกรรมวิกฤติ  (critical activity) ซึ่ ง เป็นกิจกรรมที่ การค านวณด้วยการ
ก าหนดเวลาอย่างเร็วที่สุดและอย่างช้าที่สุดมีค่าเท่ากันดังนี  

ES    =    LS      (3.5)  

และ EF    =    LF     (3.6) 

ท าการลากลูกศรต่อเนื่องกันระหว่างกิจกรรมวิกฤติทั งหมดจะเรียกเส้นทางนี ว่าเส้นทางวิกฤติ 
(critical path)  

ตัวอย่างที่ 3.5 จากตัวอย่างท่ี 3.4 ท าการก าหนดกิจกรรมวิกฤติและเส้นทางวิกฤติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.14 แสดงวิธีการก าหนดกิจกรรมวิกฤติและเส้นทางวิกฤติ 

 จากภาพที่ 3.14 กิจกรรมวิกฤติ ได้แก่ กิจกรรม B, C, E, F และ G ซึ่งกิจกรรมเหล่านี จะต้อง
ควบคุมไม่ให้ล่าช้าเพราะจะท าให้ระยะเวลาในการด าเนินโครงการเสร็จสิ นล่าช้าออกไปด้วย ใน
ขณะเดียวกันในการพิจารณาเร่งโครงการ จะพิจารณาจากกิจกรรมวิกฤติเช่นกัน 

เริ่มต้น 

A 2 C 2 

B 3 D 3 F 3 

E 4 

G 5 

0 2 

0 3 

3 5 

5 8 

5 9 

9 12 

12 17 

17 12 

12 9 

5 9 

6 9 

3 5 1 3 

0 3 

√ √ 

√ √ √ 

√ กิจกรรมวิกฤต ิ เส้นทางวิกฤต ิ
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 5.ท าการหาระยะเวลาที่ล่าช้าในแต่ละกิจกรรม (total slack:TS) เพ่ือพิจารณาว่ากิจกรรมใด
ล่าช้าได้บ้างและระยะเวลาที่ล่าช้าได้สูงสุดเท่าใด โดยไม่ท าให้ระยะเวลาสิ นสุดโครงการเปลี่ยนแปลง 
โดยสามารถหาได้จากสูตร 

TS    =    LS  -  ES    (3.7)  

หรือ TS    =    LF  -  EF    (3.8) 

ตัวอย่างที่ 3.6 จากตัวอย่างท่ี 3.5 ท าการค านวณระยะเวลาที่ล่าช้าในแต่ละกิจกรรมดังตารางที่ 3.5 

ตารางที่ 3.5 แสดงการหาระยะเวลาที่ล่าช้าได้ในแต่ละกิจกรรม 

กิจกรรม เวลา อย่างเร็วที่สุด อย่างช้าที่สุด เวลาล่าช้า กิจกรรม
วิกฤติ t ES EF  LS  LF TS 

A 2 0 2 1 3 1 - 

B 3 0 3 0 3 0 ใช่ 
C 2 3 5 3 5 0 ใช่ 
D 3 5 8 6 9 1 - 

E 4 5 9 5 9 0 ใช่ 
F 3 9 12 9 12 0 ใช่ 
G 5 12 17 12 17 0 ใช่ 

 

 จากตารางที่ 3.5 กิจกรรมที่ล่าช้าได้คือกิจกรรม A และ D ซึ่งไม่ใช่กิจกรรมวิกฤติ สามารถ
ล่าช้าได้กิจกรรมละ 1 วัน (TS=1) โดยที่ไม่ท าให้ระยะเวลาสิ นสุดโครงการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี ใน
การพิจารณากิจกรรมวิกฤติสามารถพิจารณาจากระยะเวลาที่ล่าช้าในแต่ละกิจกรรมได้เช่นกัน โดย
กิจกรรมวิกฤติจะมีค่า TS=0 
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ในกรณีที่ใช้เทคนิคการประเมินผลและทบทวนโครงการ (Pert) การก าหนดระยะเวลาใช้
วิธีการทางสถิติซึ่งมีโอกาสที่ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมเกิดการเบี่ยงเบน โดยเฉพาะกิจกรรม
วิกฤติที่อาจจะส่งผลต่อความล่าช้าของโครงการ สามารถค านวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard 

deviation: S.D.) กิจกรรมบนเส้นทางวิกฤติโดยใช้สูตรดังนี  

n
2
i

i 1

S.D.    =    


    (3.9) 

 โดยที่ i คือ กิจกรรมบนเส้นทางวิกฤติเริ่มตั งแต่กิจกรรมที่ 1 จนถึงกิจกรรมสุดท้ายที่ n 

 การพิจารณาโอกาสที่จะด าเนินโครงการเสร็จสิ นตามคาดหมาย สามารถค านวณได้จากค่า
มาตรฐาน Z จากการแจกแจงแบบปกติ ดังต่อไปนี  

          

    (3.10)    

  

โดยที่   t   = ระยะเวลาด าเนินโครงการที่คาดหมาย 

   t     = ระยะเวลาเฉลี่ยที่ด าเนินโครงการเสร็จสิ น 

S.D.  = ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานบนเส้นทางวิกฤติ 

ตัวอย่างที่ 3.7 จากตารางที่ 3.2 และ 3.5 หากคาดหมายว่าโครงการจะเสร็จสิ น 18 วัน สามารถหา
โอกาสที่จะด าเนินโครงการเสร็จสิ นตามคาดหมายได้ดังนี  

 จากสมการที่ 3.9   

     

    

     =     2.05  วัน 

  

n
2
i

i 1

S.D.    =    




S.D.    =    0.44 0.11 0.11 1.78 1.78   

t t
Z      =     

S.D.
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จากสมการที่ 3.10  

    

  

     =      0.49 

 จากตารางการแจกแจงแบบปกติ (normal distribution) ในภาคผนวกตารางที่ 1 ค่าความ
น่าจะเป็น Z = 0.57 เท่ากับ 0.50 + 0.1879 = 0.69 ดังนั นมีโอกาส 0.69 หรือร้อยละ 69 ที่โครงการ
นี จะเสร็จสิ นภายใน 18 วัน  

การสรา้งแผนภูมิแกนต์ 

 หลังจากวิเคราะห์ข่ายงานสามารถสร้างแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) เพ่ือใช้ในการควบคุม
โครงการ โดยลักษณะแผนภูมิแกนต์จะประกอบไปด้วยกิจกรรมและระยะเวลาในการด าเนินการในแต่
ละกิจกรรมมาสร้างแผนภูมิแกนต์ได้ดังนี  

ตัวอย่างที่ 3.8 จากตัวอย่างที่ 3.4 สามารถน ามาสร้างเป็นแผนภูมิแกนต์ด้วยวิธีก าหนดเวลาอย่างเร็ว
ที่สุดได้ดังนี  

 

                                   

A 
                                  

B 
                                  

C 
                                  

D 
                                  

E 
                                  

F 
                                  

G 
                                  

 

ภาพที่ 3.15 แสดงแผนภูมิแกนต์ด้วยวิธีก าหนดเวลาอย่างเร็ว 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

t t
Z      =     

S.D.



18 17
Z      =     

2.05
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และสามารถน ามาสร้างเป็นแผนภูมิแกนต์ด้วยวิธีก าหนดเวลาอย่างช้าที่สุดได้ดังนี  

 

                                   

A 
                                  

B 
                                  

C 
                                  

D 
                                  

E 
                                  

F 
                                  

G 
                                  

 

ภาพที่ 3.16 แสดงแผนภูมิแกนต์ด้วยวิธีก าหนดเวลาอย่างช้า 

 ในการใช้ เทคนิคเพิร์ตและซี พี เ อ็ม (Pert & CPM) กิจกรรมต่าง ๆ จะเป็นกิจกรรม
แบบต่อเนื่อง หากน ามาใช้กับกิจกรรมไม่ต่อเนื่องเช่น ใน 1 วันเริ่มงาน 8.00 น.และเลิกงาน 18.00 น. 
หากใช้แผนภูมิแกนต์ตามภาพที่ 3.15 และ 3.16 จะท าให้สับสนในวันที่ โดยเฉพาะวันที่ 0 ดังนั นใน
การสร้างแผนภูมิแกนต์จะก าหนดระยะเวลาเริ่มงานเลื่อนไปอีก 1 วัน เช่นกิจกรรม A เดิมเริ่มงานวันที่ 
0 จะเริ่มงานวันที่ 1 เวลา 8.00 น. และเสร็จสิ นในวันที่ 2 เวลา 18.00 น. ดังตารางที่ 3.6 

ตารางที่ 3.6 การก าหนดวันที่เริ่มงานและเสร็จสิ นเพ่ือสร้างแผนภูมิแกนต์ 
กิจกรรม เวลา อย่างเร็วที่สุด อย่างช้าที่สุด 

t เริ่มงาน เสร็จสิ น เริ่มงาน เสร็จสิ น 

A 2 1 2 2 3 

B 3 1 3 1 3 

C 2 4 5 4 5 

D 3 6 8 7 9 

E 4 6 9 6 9 

F 3 10 12 10 12 

G 5 13 17 13 17 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
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จากตารางที่ 3.6 น ามาสร้างแผนภูมิแกนต์ด้วยวิธีก าหนดเวลาอย่างเร็วที่สุดได้ดังภาพที่ 3.17 
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ภาพที่ 3.17 แสดงแผนภูมิแกนต์ด้วยวิธีก าหนดเวลาอย่างเร็วกรณีกิจกรรมไม่ต่อเนื่อง 

 จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่าข้อดีของแผนภูมิแกนต์สามารถท าความเข้าใจได้ง่ายกว่าการใช้
ข่ายงาน แต่มีข้อด้อยตรงที่ไม่ทราบความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมจึงใช้แผนภูมิแกนต์ควบคู่กับเทคนิค
เพิร์ตและซีพีเอ็ม (Pert & CPM) ซึ่งเป็นเครื่องมือพื นฐานในการจัดการโครงการในปัจจุบัน 

 ในปัจจุบันมีซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการค านวณเทคนิคเพิร์ตและซีพีเอ็ม (Pert & CPM) และสร้าง
แผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หลากหลายโปรแกรม ท าให้การวิเคราะห์ข่ายงานและการสร้าง
เครื่องมือช่วยในการจัดการโครงการง่ายยิ่งขึ น ตัวอย่างเช่น Pert Chart Expert, Critical Path 

Method Spreadsheet และ Microsoft Project เป็นต้น (Project Planning Software, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 กิจกรรม 

วันที่ 
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บทสรปุ 

 การจัดการโครงการประกอบไปด้วยกระบวนการ 6 ขั นตอนได้แก่ ขั นที่ 1 การจัดตั งโครงการ 
ขั นที่ 2 การริเริ่มโครงการ ขั นที่ 3 การวางแผนโครงการ ขั นที่ 4 การด าเนินโครงการ ขั นที่ 5การ
ติดตามและควบคุมโครงการ และ ขั นที่ 6 การทบทวนโครงการและปิดโครงการ 

 ในการวางแผนและควบคุมโครงการ จะใช้การสร้างข่ายงานด้วยเทคนิคการประเมินผลและ
ทบทวนโครงการ (PERT) และ ระเบียบวิธีวิถีวิกฤติ (CPM) เพ่ือค านวณระยะเวลาในแต่ละกิจกรรม
และระยะเวลาเสร็จสิ นโครงการ ในการวิเคราะห์ข่ายงานสามารถก าหนดระยะเวลาด าเนินกิจกรรม
ด้วยวิธีการก าหนดเวลาอย่างเร็วที่สุด (Earliest Time) และวิธีการก าหนดเวลาอย่างช้าที่สุด (Latest 

Time) ในการหากิจกรรมวิกฤติ (critical activity) และเส้นทางวิกฤติ (critical path)  เพ่ือใช้ในการ
วิเคราะห์และควบคุมกิจกรรมที่สามารถล่าช้าได้ และล่าช้าไม่ได้เพ่ือให้ระยะเวลาเสร็จสิ นโครงการ
เป็นไปตามก าหนด  

 ในการควบคุมโครงการเครื่องมือที่ส าคัญได้แก่ แผนภูมิแกนต์  (Gantt Chart) ซึ่งเป็นการ
น าเสนอแผนงานด้วยกราฟ ประกอบไปด้วยกิจกรรมและระยะเวลาด าเนินงานในแต่ละกิจกรรม  มี
ข้อดีในการน าเสนอที่เข้าใจได้ง่าย แต่ไม่สามารถระบุความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมได้ จึงใช้ควบคู่กับ
เทคนิคเพิร์ตและซีพีเอ็ม (Pert & CPM) ในการจัดการโครงการในปัจจุบัน 
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ค าถามทา้ยบท 

1.จงอธิบายขั นตอนต่าง ๆ ในการจัดการโครงการ 

2.จงอธิบายความแตกต่างระหว่าง เทคนิคการประเมินผลและทบทวนโครงการ (Pert)  และเทคนิค
ระเบียบวิธีวิถีวิกฤติ (CPM) 

3.กิจกรรมวิกฤติ (critical activity) และเส้นทางวิกฤติ (critical path) มีความส าคัญอย่างไร 

4.แผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) มีประโยชน์และความส าคัญอย่างไร 

5.จากรายละเอียดโครงการดังต่อไปนี จงตอบค าถาม 

กิจกรรม รายละเอียด กิจกรรมก่อนหน้า ระยะเวลาด าเนินการ 
A ออกแบบ ไม่มี 3 วัน 

B สั่งชิ นส่วน ออกแบบ 1 วัน 

C จัดท าแบบ ออกแบบ 1 วัน 

D จัดส่งชิ นส่วน สั่งชิ นส่วน 2 วัน 

E ผลิต จัดท าแบบ 6 วัน 

F ประกอบ จัดส่งชิ นส่วน, ผลิต 2 วัน 

G จัดส่ง ประกอบ 1 วัน 

  

 5.1 จากข้อมูลจงสร้างข่ายงานแสดงความสัมพันธ์ในแต่ละกิจกรรม 

 5.2 จงหาระยะเวลาเสร็จสิ นโครงการ 

 5.3 จงหากิจกรรมวิกฤติและเส้นทางวิกฤติ 
 5.4 กิจกรรมใดล่าช้าได้บ้างและล่าช้าได้กี่วัน 

 5.5 จงสร้างแผนภูมิแกนต์ด้วยวิธีการก าหนดเวลาอย่างเร็ว 

 5.6 จงสร้างแผนภูมิแกนต์ด้วยวิธีการก าหนดเวลาอย่างช้า 
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6.บริษัทแห่งหนึ่งวางแผนกิจกรรมซึ่งยังไม่เคยด าเนินการมาก่อน แต่เก็บรวบรวมข้อมูลแต่ละกิจกรรม
ดังตาราง 

กิจกรรม 
กิจกรรมที่ต้อง

เสร็จก่อน 

เวลาด าเนินงาน 

เร็วที่สุด ส่วนใหญ่ ช้าที่สุด 

A - 1 2 3 

B - 1 2 3 

C - 1 2 3 

D A 1 2 9 

E B 2 3 10 

F C 3 6 15 

G D, E 2 5 14 

 หมายเหตุ: ก าหนดให้ระยะเวลาเริ่มงานเวลา 8.00 น. และเลิกงาน 18.00 น. 

 จากข้อมูลจงตอบค าถามดังต่อไปนี  

 6.1 จงหาระยะเวลาในการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรม 

 6.2 จากข้อมูลจงสร้างข่ายงานแสดงความสัมพันธ์ในแต่ละกิจกรรม 

 6.3 จงหาระยะเวลาเสร็จสิ นโครงการด้วยการก าหนดเวลาอย่างเร็วและอย่างช้า 

 6.4 จงหากิจกรรมวิกฤติและเส้นทางวิกฤติ 
 6.5 กิจกรรมใดล่าช้าได้บ้างและล่าช้าได้กี่วัน 

 6.6 หากคาดหมายว่าโครงการจะเสร็จสิ นภายใน 13 วัน จงหาโอกาสที่โครงการจะเสร็จสิ น 

      ตามคาดหมาย 

 6.7 จงสร้างแผนภูมิแกนต์ด้วยวิธีการก าหนดเวลาอย่างเร็ว 

 6.8 จงสร้างแผนภูมิแกนต์ด้วยวิธีการก าหนดเวลาอย่างช้า 
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การพยากรณค์วามตอ้งการ 

Demand Forecasting 

 

 เนื้อหาประจ าบท 

  - ความส าคัญของการพยากรณ์ความต้องการ 

  - ประเภทของการพยากรณ์ 
  - เทคนิคการพยากรณ์ความต้องการเชิงปริมาณ 

  - กระบวนการพยากรณ์ความต้องการเชิงปริมาณ 

  - ตัวแบบในการพยากรณ์ข้อมูลรูปแบบอนุกรมเวลา 

  - ตัวแบบในการพยากรณ์ข้อมูลรูปแบบความสัมพันธ์ 
  - การวิเคราะห์ความแม่นย าของค่าพยากรณ์ 
  - บทสรุป 

 

 วตัถุประสงคก์ารเรยีนรู ้ 

เพ่ือให้ผู้ศึกษาสามารถอธิบาย  

  - ความส าคัญของการพยากรณ์ความต้องการ 

  - ประเภทของการพยากรณ์ 
  - ความแตกต่างระหว่างการพยากรณ์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 

  - ลักษณะตัวแบบอนุกรมเวลา 

เพ่ือให้ผู้ศึกษาสามารถ ระบุ ก าหนด และแสดงวิธี 
  - เทคนิคการพยากรณ์ตัวแบบอนุกรมเวลา 

  - เทคนิคการพยากรณ์ตัวแบบความสัมพันธ์ 
  - การวิเคราะห์ความแม่นย าในการพยากรณ์ 
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 บทท่ี 4  
 การพยากรณค์วามตอ้งการ 
 Demand Forecasting 

  

การพยากรณ์ความต้องการเป็นการคาดคะเนถึงปริมาณความต้องการของลูกค้าในอนาคต 
ข้อมูลที่ได้จากการพยากรณ์จะน าไปสู่การวางแผนในกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ กิจกรรมทางการตลาดเพ่ือ
ก าหนดยอดขายเป้าหมายและวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด  การวางแผนก าลังการผลิตและ
ความสามารถในการให้บริการหรือรองรับลูกค้า การวางแผนการผลิตและการให้บริการ การวางแผน
ก าลังคน การวางแผนการจัดซื้อ การวางแผนสินค้าคงคลัง และการวางแผนงบประมาณ ดังนั้น
ปริมาณความต้องการของลูกค้าจึงถูกก าหนดให้เป็นหนึ่งในเป้าหมายที่ส าคัญขององค์กรที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจในการด าเนินธุรกิจ  

การพยากรณ์ความต้องการที่ผิดพลาดจะส่งผลต่อการด าเนินธุรกิจ หากปริมาณความต้องการ
ของลูกค้าสูงกว่าค่าพยากรณ์หรือเป้าหมายขององค์กร จะส่งผลให้องค์กรเสียโอกาสในการท าก าไร  
และส่งผลไปถึงการสูญเสียส่วนแบ่งทางการตลาดให้กับคู่แข่ง แต่ถ้าหากปริมาณความต้องการของ
ลูกค้าต่ ากว่าเป้าหมายขององค์กร จะเกิดสินค้าล้นตลาดน าไปสู่สินค้าคงคลังจ านวนมาก ส่งผลให้
องค์กรเสียความสามารถในการท าก าไรเนื่องจากต้นทุนในการผลิตหรือการให้บริการเกิดข้ึนไปแล้ว 

นอกจากนี้ในการพยากรณ์ความต้องการจะต้องพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจและการแข่งขัน ซึ่งมีอิทธิพลต่อปริมาณความต้องการของลูกค้า ท าให้การพยากรณ์คาด
เคลื่อนไปจากความเป็นจริง เนื้อหาในบทนี้จะกล่าวถึงเทคนิคต่าง ๆ ในการพยากรณ์ความต้องการ 
เพ่ือให้องค์กรวางแผนด าเนินธุรกิจไปสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้  
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ความส าคญัของการพยากรณค์วามตอ้งการ 

 ความต้องการของลูกค้านับว่าเป็นเป้าหมายและตัวชี้วัดหนึ่งขององค์กร ที่องค์กรจะต้ อง
ด าเนินการวางแผนต่าง ๆ เพ่ือสนองต่อความต้องการลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย การจะทราบพฤติกรรมและ
ปริมาณความต้องการของลูกค้า เทคนิคที่ใช้ได้แก่การการพยากรณ์ความต้องการซึ่งเป็นการคาดคะเน
ปริมาณความต้องการล่วงหน้าของลูกค้าเพ่ือน ามาวางแผนในการด าเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ ของ
หน่วยธุรกิจ ได้แก่  

- ฝ่ายการตลาด น าข้อมูลจากการพยากรณ์มาวางแผนในการจัดกิจกรรมทางการตลาด
และการขาย  

- ฝ่ายผลิตหรือฝ่ายบริการลูกค้า น าข้อมูลมาวางแผนก าลังการผลิตและความสามารถใน
การให้บริการ การวางแผนจัดตารางการผลิตและการบริการ การจัดการสินค้าคงคลัง 
และการจัดซื้อ 

- ฝ่ายบุคคล น าข้อมูลมาวางแผนในการจัดสรรก าลังคนและการก าหนดค่าตอบแทน 

- ฝ่ายบัญชีและการเงิน น าข้อมูลมาช่วยในการวางแผนทางการเงินในการจัดหาเงินทุน 
การก าหดสภาพคล่องรวมไปถึงการวางแผนการช าระหนี้ และการวางแผนระยะเวลา
ช าระเงินของลูกหนี้  

- ฝ่ายบริหาร น าข้อมูลมาช่วยในการตัดสินใจวางแผนจัดสรรงบประมาณ รวมไปถึงการ
ก าหนดกลยุทธ์และทิศทางขององค์กร 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณความต้องการและกิจกรรมต่าง ๆ ในหน่วยธุรกิจ 

 

ความ
ต้องการ วางแผน 

-การขาย 

-กิจกรรมทาง
การตลาด 

 

วางแผน 

-ก าลังการผลิต 

-ตารางผลิต 

-สินค้าคงคลัง 
-การจัดซ้ือ 

วางแผน 

-ก าลังคน 

-ค่าตอบแทน 

 

วางแผน 

-การลงทุน 

-ลูกหนี ้
-เจ้าหนี ้
-แหล่งเงินทุน 

วางแผน 

-งบประมาณ 

-กลยุทธ ์

 

บริหาร บัญชี/การเงิน บุคคล ผลิต ตลาด 
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ประเภทของการพยากรณ ์

 การพยากรณส์ามารถจ าแนกออกเป็น 3 ลักษณะที่ส าคัญดังนี้ 

 1.แบ่งตามลักษณะสภาพแวดล้อมธุรกิจ เป็นการพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจทีค่าดว่าจะส่งผลกระทบต่อองค์กรในอนาคต ได้แก่ 

  1.1 การพยากรณ์ทางเศรษฐกิจ (Economic Forecasting) เป็นการคาดคะเน
 สภาวะทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรได้แก่ การพยากรณ์ผลกระทบจากเงินเฟ้อ 
 การพยากรณ์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย เป็นต้น 

  1.2 การพยากรณ์ทางเทคโนโลยี (Technological Forecasting) เป็นการคาดคะเน
 การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร เพ่ือตัดสินใจน าเทคโนโลยีมาปรับ
 ใช้กับองค์กร เช่น การตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีการผลิต การวางแผนออกผลิตภัณฑ์ใหม่ การ
 วางแผนก าลังการผลิตและความสามารถในการให้บริการ 

  1.3 การพยากรณ์ความต้องการ (Demand Forecasting) เป็นการคาดคะเน
 ปริมาณ ความต้องการซื้อของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เพ่ือใช้วางแผนการด าเนินงานในกิจกรรม
 ต่าง ๆ ของหน่วยธุรกิจภายในองค์กร 

 2.แบ่งตามช่วงเวลา เป็นการพยากรณ์ที่ใช้ระยะเวลาในแต่ละช่วงเวลาในอนาคตเป็น
ตัวก าหนดลักษณะการพยากรณ์ ได้แก่ 

  2.1 การพยากรณ์ 1 หน่วยเวลาล่วงหน้า (Immediate-term Forecasting) เป็น
 การคาดคะเนล่วงหน้าในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ไม่เกิน 1 เดือน ส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับการ
 ปฏิบัติงานเพื่อเป้าหมายในการปรับปรุงวิธีการท างาน 

  2.2 การพยากรณ์ระยะสั้น (Short -term Forecasting) เป็นการคาดคะเนล่วงหน้า
 ในช่วงระยะเวลา 1-3 เดือน เช่นการเปลี่ยนแปลงความต้องการสินค้าประเภทแฟชั่น เช่น 
 กระเป๋า เสื้อผ้า  เครื่องแต่งกายที่มีกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
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  2.3 การพยากรณ์ระยะปานกลาง (Medium-term Forecasting) เป็นการ
 คาดคะเนล่วงหน้าในช่วงระยะเวลา 3 เดือน ถึง 2 ปี เป็นการคาดคะเนปริมาณความต้องการ
 ซื้อของลูกค้า เพ่ือน ามาวางแผนในการผลิต ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ เช่น 
 อุปกรณ์ เครื่องจักร วัตถุดิบ แรงงาน การวางแผนจัดตารางการผลิตและการบริการ การ
 จัดการสินค้าคงคลัง และการจัดซื้อ เป็นต้น 

  2.4 การพยากรณ์ระยะยาว (Long-term Forecasting) เป็นการคาดคะเนล่วงหน้า
 ในระยะยาว มากกว่า 2 ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่จะเป็นการพยากรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการก าหนด
 ทิศทางขององค์กรและกลยุทธ์ เช่นการพยากรณ์เพ่ือวางแผนการลงทุนในระยะยาว การ
 พยากรณ์เพ่ือขยายธุรกิจหรือขยายสาขา การพยากรณ์เพ่ือปรับลดขนาดธุรกิจ เป็นต้น 

 3. แบ่งตามเทคนิคในการพยากรณ์ เทคนิคที่ใช้ในการพยากรณ์สามารถจ าแนกได้เป็น 2 
ประเภทได้แก่ 

  3.1 การพยากรณ์เชิงคุณภาพ (Qualitative Forecasting) เป็นการพยากรณ์โดย
 ใช้ประสบการณ์หรือวิจารณญาณของผู้พยากรณ์ เช่น การพยากรณ์จากความเห็นของ
 พนักงานขายที่มีประสบการณ์ ประสบการณ์และความคิดเห็นของผู้บริหาร การส ารวจตลาด 
 การสัมภาษณ์ลูกค้าโดยตรง การให้ค าแนะน าของบริษัทที่เชี่ยวชาญเฉพาะหรือบริษัทที่
 ปรึกษา เป็นต้น 

  3.2 การพยากรณ์เชิงปริมาณ (Quantitative Forecasting) เป็นการพยากรณ์โดย
 ใช้หลักการทางสถิติหรือคณิตศาสตร์เพ่ือหาความสัมพันธ์ของข้อมูลเชิงตัวเลขในอดีต เพ่ือใช้
 คาดคะเนสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น การพยากรณ์ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลง
 ทางเศรษฐกิจและยอดขาย การพยากรณ์ยอดขายสินค้า 2 ชนิดที่มีความสัมพันธ์กัน การ
 พยากรณ์ยอดขายในอนาคตจากข้อมูลยอดขายในอดีต เป็นต้น 

 เนื้อหาในบทนี้จะให้ความส าคัญกับเทคนิคการพยากรณ์ความต้องการเชิงปริมาณที่มีลักษณะ
สัมพันธ์กัน 2 ตัวแปร ซึ่งจะอธิบายถึงขั้นตอนในการพยากรณ์ การเลือกตัวแบบต่าง ๆ และวิธีการ
ค านวณ 
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เทคนคิการพยากรณค์วามตอ้งการเชงิปรมิาณ 

 การพยากรณ์ความต้องการเชิงปริมาณ เป็นการใช้หลักการทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลขเนื้อหาในบทนี้จะใช้ความสัมพันธ์ของข้อมูล 2 ตัวแปร โดยมีลักษณะรูปแบบ
ของข้อมูลดังนี้ 

 1.รูปแบบอนุกรมเวลา (Time Series) เป็นการพยากรณ์โดยใช้ข้อมูลในอดีต มาพิจารณา
ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลเมื่อเวลาเปลี่ยนไป มีการเคลื่อนไหวมากน้อยเพียงใดโดยมีข้อ
สมมติว่าการเคลื่อนไหวของข้อมูลในอนาคตจะไม่แตกต่างกับในอดีต ในการพยากรณ์ความต้องการจะ
ก าหนดให้แกน Y เป็นยอดขายหรือปริมาณความต้องการ และ แกน X เป็นระยะเวลาตามการก าหนด
ขอบเขตช่วงเวลาของข้อมูลที่สนใจ ลักษณะตัวแบบอนุกรมเวลาแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบดังนี้ 

  1.1 ข้อมูลที่มีลักษณะเป็นแนวระดับ (Horizontal Pattern) ลักษณะข้อมูลจะ
 กระจัดกระจายอย่างไม่เป็นระบบตามระยะเวลาที่เปลี่ยนไป แต่มีลักษณะในแนวระดับ 

  1.2 ข้อมูลที่มีลักษณะแนวโน้ม (Trend Pattern) ลักษณะของข้อมูลจะมีลักษณะ
 เพ่ิมขึ้นหรือลดลงตามระยะเวลาที่เปลี่ยนไป เช่น แนวโน้มเติบโตของยอดขายของสินค้าที่
 ก าลังติดตลาด หรือ แนวโน้มลดลงของยอดขายสินค้าที่ล้าสมัย เป็นต้น 

  1.3 ข้อมูลที่มีลักษณะรูปแบบตามฤดูกาล (Seasonal Pattern) ลักษณะของข้อมูล
 จะเกิดซ้ า ๆ ตามอิทธิพลของรอบระยะเวลาในแต่ละฤดูกาล เช่น ยอดขายเครื่องปรับอากาศ 
 ที่จะมียอดสูงในหน้าร้อนและยอดขายต่ าในหน้าหนาว เป็นต้น 

  1.4 ข้อมูลที่มีลักษณะเป็นวัฏจักร (Cyclical Pattern) ลักษณะข้อมูลจะคล้ายกับ
 รูปแบบตามฤดูกาล แต่ช่วงระยะเวลาครบวงรอบที่เกิดวัฏจักรซ้ านานกว่ามากท าให้การ
 พยากรณ์ยุ่งยากและซับซ้อนเพราะในขณะที่เกิดวัฏจักรข้อมูลอาจจะมีลักษณะของฤดูกาล
 และแนวโน้มร่วมด้วย เช่น วัฏจักรภาวะเงินเฟ้อ วัฏจักรเศรษฐกิจ หรือ วัฏจักรธุรกิจ เป็นต้น 

 รูปแบบอนุกรมเวลาแต่ละชนิดจะมีลักษณะที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการเลือกตัวแบบในการ
พยากรณ์ที่แตกต่างกัน ก่อนที่จะเลือกตัวแบบในการพยากรณ์จึงควรน าข้อมูลมาสร้างกราฟเพ่ือ
พิจารณารูปร่างของข้อมูลว่ามีลักษณะใด ดังภาพที่ 4.2 (ชุมพล ศฤงคารศิริ, 2553: 14) 
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ภาพที่ 4.2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณความต้องการและกิจกรรมต่าง ๆ ในหน่วยธุรกิจ 

 2.รูปแบบความสัมพันธ์ (Causal Forecasting) เป็นการพยากรณ์ที่ไม่ใช้ข้อมูลระยะเวลา 
แต่จะใช้ข้อมูลเชิงปริมาณอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะเป็นเหตุเป็นผล (Cause and Effect) มาพยากรณ์ค่าที่
ต้องการในอนาคต  เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและยอดขาย การ
พยากรณ์ยอดขายและงบประมาณทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กันดังภาพที่ 4.3 

                       
        

 

            
งบการตลาด 

ยอดขาย 

ภาพที่ 4.3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
ยอดขายและงบประมาณทางการตลาด 

เวลา 

ยอดขาย 

เวลา 

ยอดขาย 

เวลา 

ยอดขาย 

เวลา 

ยอดขาย 

แบบแนวระดับ แบบแนวโน้ม 

แบบฤดูกาล แบบวัฏจักร 

ฤดูร้อน ฤดูร้อน 

ฤดูหนาว ฤดูหนาว 

1 วงรอบวฏัจักร 

5 ปี 15 ปี 
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กระบวนการพยากรณค์วามตอ้งการเชงิปรมิาณ 

 การพยากรณ์ความต้องการเชิงปริมาณมีกระบวนการ 7 ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

 1. ก าหนดวัตถุประสงค์ในการพยากรณ์ เพ่ือพิจารณาว่าจะพยากรณ์เรื่องใดและน าผลจาก
การพยากรณ์ไปใช้ในเรื่องใด เช่น การพยากรณ์ยอดขาย การพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงของต้นทุน 
การพยากรณ์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่มีต่อยอดขาย เป็นต้น 

 2. ก าหนดขอบเขตข้อมูล เพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ในการพยากรณ์ หากเป็นตัวแบบอนุกรมเวลาจะใช้ขอบเขตเป็นช่วงเวลา เช่น การพยากรณ์ยอดขาย
รายวัน มีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงาน จะก าหนดขอบเขตช่วงเวลาในการรวบรวมข้อมูล 
30 วัน แต่ถ้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือวางแผนการการผลิต จะก าหนดขอบเขตช่วงเวลาในการรวบรวม
ข้อมูลระยะเวลา 1 ปี เป็นต้น หากเป็นตัวแบบความสัมพันธ์จะต้องพิจารณาปริมาณของข้อมูลว่ามาก
พอที่จะใช้ตัวแบบในการพยากรณ์ได้หรือไม่ 

 3. เก็บรวบรวมข้อมูล ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากขอบเขตข้อมูลที่ก าหนด 

 4. พิจารณารูปแบบของข้อมูล ในการพิจารณารูปแบบข้อมูลจะต้องน าข้อมูลจากขอบเขต
ข้อมูลที่ก าหนดมาท าการสร้างกราฟเพ่ือพิจารณารูปแบบของข้อมูลว่ามีความสัมพันธ์กันในลักษณะใด 

 5. เลือกตัวแบบในการพยากรณ์ ในการเลือกตัวแบบในการพยากรณ์จะต้องสอดคล้องกับ
ลักษณะรูปแบบของข้อมูล เนื่องจากตัวแบบที่ใช้ในการพยากรณ์จะมีข้อสมมติฐานที่ตั้งขึ้นแตกต่างกัน 
การเลือกตัวแบบในการพยากรณ์ที่ผิดจะท าให้การพยากรณ์คลาดเคลื่อนไปมากหรืออาจจะผิดพลาด
จนไม่สามารถน าไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์  

 6. ท าการพยากรณ์ จากข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาโดยใช้ตัวแบบในการพยากรณ์ที่ก าหนด 

 7. พิจารณาความแม่นย าในการพยากรณ์ จากค่าดัชนีความผิดพลาด จะพิจารณาว่าสามารถ
ยอมรับความผิดพลาดได้หรือไม่ หากไม่สามารถยอมรับได้อาจจะต้องย้อนกลับไปเลือกขอบเขตข้อมูล
ใหม่ หรือพิจารณารูปแบบข้อมูลเพื่อเลือกตัวแบบในการพยากรณ์ใหม่ แล้วจึงน ามาพิจารณาความ
แม่นย าจากการพยากรณ์อีกครั้งจนกว่าจะสามารถยอมรับได้ 
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 ตวัแบบในการพยากรณข์อ้มูลรปูแบบอนุกรมเวลา 

 ในการพิจารณาตัวแบบที่ใช้ในการพยากรณ์ข้อมูลที่มีรูปแบบอนุกรมเวลาจะต้องพิจารณา
จากลักษณะรูปแบบของข้อมูล ซึ่งมีตัวแบบที่ใช้ในการพยากรณ์อยู่หลายวิธี เนื้อหาในบทนี้จะ
ยกตัวอย่างการพยากรณ์ที่มีลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว รูปแบบต่าง ๆ  ดังนี้ 

 1.เทคนิคการปรับเรียบ (Smoothing Techniques) เป็นเทคนิคที่ใช้ในการพยากรณ์เพ่ือ
ลดความผันผวนของข้อมูลในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ เหมาะกับรูปแบบข้อมูลในแนวระดับหรือใช้เพ่ือลด
ความผันผวนรูปแบบข้อมูลฤดูกาล เทคนิคการปรับเรียบแบ่งออกเป็น 

  1.1 ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average: MA) เป็นวิธีการสังเกตชุดข้อมูลใน
 อดีตแล้วใช้ค่าเฉลี่ยของชุดข้อมูลนั้นในการพยากรณ์ข้อมูลถัดไป ซึ่งแบ่งออกเป็น 

  - ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (Simple Moving Average) เป็นการหาค่าเฉลี่ยชุด
 ข้อมูลจากปัจจุบันย้อนไปในอดีตตามจ านวนชุดข้อมูลที่สนใจ เพ่ือพยากรณ์ข้อมูลชุดถัดไป 
 โดยมีสูตรดังนี้ 

  t 1 t t-1 t-2 t-n 1F     =    (A A A ... A ) / n       (4.1) 

 หรือ         (4.2) 

  

  

 ก าหนดให้ t 1F   = ค่าพยากรณ์ท่ีเวลา t+1 

   tA  = ค่าจริงที่เกิดขึ้นที่เวลา t 
   n  = จ านวนช่วงเวลาที่สนใจ 

  

 เช่น ต้องการพยากรณ์ข้อมูลในเดือนท่ี 6 ย้อนหลัง 3 เดือน สามารถค านวณได้จาก 

  6 5 4 3F     =    (A A A ) / 3   

   

n

t 1 t i 1
i 1

1
F     =    A

n
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ตัวอย่างที่ 4.1 จงพยากรณ์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายย้อนหลัง 3 เดือน และ 5 เดือน 

เดือนที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ยอดขาย 60 94 82 75 66 57 78 88 84 71 64 - 
  

 ท าการศึกษาข้อมูลย้อนหลังกลับไป 12 เดือนลักษณะรูปร่างข้อมูลดังภาพ 4.4 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.4 กราฟแสดงลักษณะรูปร่างของข้อมูล 12 เดือนย้อนหลัง 

 จากภาพที่ 4.4 ลักษณะรูปร่างกราฟมีลักษณะผันผวนขึ้นลงแต่ยังอยู่ในแนวระดับ สามารถใช้
วิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายได้ดังตารางที่ 4.1 

ตารางที่ 4.1 แสดงวิธีการค านวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 3 เดือน และ 5 เดือน 

เดือนที่ ยอดขาย 

(หน่วย) 

ค่าพยากรณ์เฉลี่ยเคลื่อนที่ (หน่วย) 

3 เดือน 5 เดือน 

1 60 - - - - 

2 78 - - - - 

3 82 - - - - 

4 75 = (60+78+82)/3 = 73 - - 

5 66 = (78+82+75)/3 = 78 - - 

6 57 = (82+75+66)/3 = 74 = (60+78+82+75+66)/5 = 72 

7 78 = (75+66+57)/3 = 66 = (78+82+75+66+57)/5 = 72 

8 88 = (66+57+78)/3 = 67 = (82+75+66+57+78)/5 = 72 

9 84 = (57+78+88)/3 = 74 = (75+66+57+78+88)/5 = 73 

10 71 = (78+88+84)/3 = 83 = (66+57+78+88+84)/5 = 75 

11 64 = (88+84+71)/3 = 81 = (57+78+88+84+71)/5 = 76 

12 - = (84+71+64)/3 = 73 = (78+88+84+71+64)/5 = 77 

0

50

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ยอดขาย 

เดือน 
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 จากตารางที่ 4.1 สามารถน ามาสร้างเป็นกราฟเส้นได้ดังภาพที่ 4.5  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.5 กราฟแสดงยอดขายจริงและค่าพยากรณ์วิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 

รอบ 3 เดือนและ 5 เดือน 

 จากภาพที่ 4.5 จะพบว่าการใช้ค่าเฉลี่ยแบบเคลื่อนที่เมื่อข้อมูลค่าจริงมีแนวโน้มลดลง ค่า
พยากรณ์จะมีแนวโน้มสูงกว่าค่าจริง เมื่อข้อมูลค่าจริงมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ค่าพยากรณ์จะมีแนวโน้มต่ า
กว่าค่าจริง ดังนั้นหากจะน าข้อมูลไปใช้เพ่ือวางแผนการผลิตจะต้องใช้การจัดการสินค้าคงคลังโดยช่วง
ที่ค่าพยากรณ์สูงกว่าค่าจริง สินค้าที่ผลิตจะถูกเก็บเป็นสินค้าคงคลัง และช่วงที่ค่าจริงสูงกว่าค่า
พยากรณ์จะน าสินค้าคงคลังออกมาจ าหน่าย  

 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในรอบ 3 เดือนและ 5 เดือนพบว่า ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในรอบ 5 
เดือนจะมีลักษณะรูปร่างข้อมูลมีความเรียบมากกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในรอบ 3 เดือนเนื่องจากมีค่า
พิสัย (ค่าพยากรณ์สูงสุด-ต่ าสุด) เท่ากับ 5 (76-72) ซึ่งต่ ากว่าพิสัยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในรอบ 3 เดือน มี
ค่าเท่ากับ 17 (83-66) ดังนั้นหากต้องการให้ค่าพยากรณ์มีความเรียบมากขึ้นจะต้องใช้รอบการ
พยากรณ์มากข้ึน 

 

ยอดขาย 

เดือน 

0

20

40

60

80

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ยอดขายจริง 
พยากรณ์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 3 เดือน 

พยากรณ์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 5 เดือน 
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  -ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ าหนัก (Weight Moving Average) เป็นการหาค่าเฉลี่ย
 ชุดข้อมูลจากปัจจุบันย้อนไปในอดีตโดยให้น้ าหนักไม่เท่ากันตามจ านวนชุดข้อมูลที่สนใจ เพ่ือ
 พยากรณ์ข้อมูลชุดถัดไป โดยมีสูตรดังนี้ 

  
1 t 2 t-1 3 t-2 n t-n 1

t 1

1 2 3 n

 m A m A m A ... m A
F     =   

m m m ... m



   

     (4.3) 

 หรือ         (4.4) 

 

  

 

 

 ก าหนดให้ t 1F   = ค่าพยากรณ์ท่ีเวลา t+1 

   tA  = ค่าจริงที่เกิดขึ้นที่เวลา t 
   nm  = ค่าน้ าหนักของข้อมูลที่จ านวน n 
  

 เช่น ต้องการพยากรณ์ข้อมูลในเดือนที่ 6 ย้อนหลัง 3 เดือน โดยให้น้ าหนักเดือนที่อยู่ใกล้ค่า
พยากรณ์มากที่สุดเท่ากับ 3 เท่า น้ าหนักเดือนถัดไปเท่ากับ 2 เท่า และน้ าหนักเดือนที่อยู่ห่างจากค่า
พยากรณ์มากท่ีสุดเท่ากับ 1 เท่าสามารถค านวณได้จาก 

t t-1 t-2
6

 3A +2A +A
F       =     

3+2+1     

ตัวอย่างที่ 4.2 จากตัวอย่างที่ 4.1 จงหาค่าพยากรณ์วิธีค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ าหนักในรอบ 2 เดือน 
จ านวน 2 ชุด โดยค่าพยากรณ์ชุดที่ 1 มีน้ าหนักที่อยู่ใกล้ค่าจริงเท่ากับ 0.9 และห่างออกไปเป็น 0.1 
ส่วนชุดที่ 2 น้ าหนักที่อยู่ใกล้ค่าจริงเท่ากับ 0.1 และห่างออกไปเป็น 0.9 

 

 

 

n

i t i 1
i 1

nt 1

i
i 1

m A

F     =   

m
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ตารางที่ 4.2 แสดงวิธีค านวณค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในรอบ 2 เดือน   

เดือนที่ ยอดขาย ค่าเฉลี่ยถ่วงน  าหนัก รอบ 2 เดือน 

  ชุดที่ 1 (m1=0.9 , m2=0.1) ชุดที่ 2 (m1=0.1 , m2=0.9) 

1 60 - - - - 
2 78 - - - - 
3 82 = 0.9(78)+0.1(60) = 76 = 0.1(78)+0.9(60) = 62 

4 75 = 0.9(82)+0.1(78) = 82 = 0.1(82)+0.9(78) = 78 

5 66 = 0.9(75)+0.1(82) = 76 = 0.1(75)+0.9(82) = 81 

6 57 = 0.9(66)+0.1(75) = 67 = 0.1(66)+0.9(75) = 74 

7 78 = 0.9(57)+0.1(66) = 58 = 0.1(57)+0.9(66) = 65 

8 88 = 0.9(78)+0.1(57) = 76 = 0.1(78)+0.9(57) = 59 

9 84 = 0.9(88)+0.1(78) = 87 = 0.1(88)+0.9(78) = 79 

10 71 = 0.9(84)+0.1(88) = 84 = 0.1(84)+0.9(88) = 88 

11 64 = 0.9(71)+0.1(84) = 72 = 0.1(71)+0.9(84) = 83 

12 - = 0.9(64)+0.1(71) = 65 = 0.1(64)+0.9(71) = 70 

 

 จากตารางที่ 4.2 สามารถน ามาสร้างเป็นกราฟเส้นดังภาพที่ 4.6 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.6 กราฟแสดงยอดขายจริงและค่าพยากรณ์วิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ าหนักรอบ 2 เดือน  

 จากภาพที่ 4.6 จะเห็นได้ว่า หากให้ความส าคัญของน้ าหนักใกล้ค่าที่พยากรณ์มาก ลักษณะ
ของกราฟท่ีพยากรณ์ได้จะใกล้เคียงกว่าการให้ความส าคัญของน้ าหนักน้อย  

ยอดขาย 

เดือน 

ยอดขายจริง 
พยากรณ์ค่าเฉลี่ยถ่วงน  าหนัก (m1=0.9 , m2=0.1) 
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96 การพยากรณ์ความต้องการ | Demand Forecasting 

 

   1.2 ค่าปรับเรียบเอกซ์โพเนนเชียล (Exponential Smoothing: ES) เป็น การ
 พยากรณ์จะให้ความส าคัญกับค่าจริงที่เกิดขึ้นและค่าพยากรณ์ก่อนหน้าเพ่ือใช้พยากรณ์
 ข้อมูลชุดถัดไปโดยมีสูตรดังนี้ (Russell and Taylor, 2011: 507)  

          (4.5) 

 หรือ         (4.6) 

 ก าหนดให้ t 1F   = ค่าพยากรณ์ท่ีเวลา t+1 

   tA  = ค่าจริงที่เกิดขึ้นที่เวลา t 
     = ค่าปรับเรียบมีค่าระหว่าง 0 ถึง 1 

  จากสมการที่ 4.6 หากก าหนด 0 ค่าพยากรณ์ t 1 tF F   นั่นคือค่าพยากรณ์
 ที่ได้จะเท่ากับค่าพยากรณ์ก่อนหน้า หรือให้ความส าคัญกับข้อมูลที่เป็นค่าพยากรณ์ก่อนหน้า 

 แต่ถ้า 1 ค่าพยากรณ์ t 1 tF A   แสดงว่าให้ความส าคัญกับข้อมูลค่าจริงก่อนหน้า 

ตัวอย่างที่ 4.2 จากตัวอย่างท่ี 4.1 จงพยากรณ์ยอดขายก าหนดให้ 0.1 และ 0.9  

ตารางที่ 4.3 แสดงวิธีค านวณค่าพยากรณ์ปรับเรียบเอกซ์โพเนนเชียล 

เดือนที่ ยอดขาย ค่าพยากรณ์ปรับเรียบเอกซ์โพเนนเชียล 

  ชุดที่ 1 ( 0.1)   ชุดที่ 2 ( 0.9)   

1 60 - - - - 
2 78 - 60 - 60 

3 82 = 60+0.1(78-60) = 62 = 60+0.9(78-60) = 76 

4 75 = 62+0.1(82-62) = 64 = 76+0.9(82-76) = 81 

5 66 = 64+0.1(75-64) = 65 = 81+0.9(75-81) = 76 

6 57 = 65+0.1(66-65) = 65 = 76+0.9(66-76) = 67 

7 78 = 65+0.1(57-65) = 64 = 67+0.9(57-67) = 58 

8 88 = 64+0.1(78-65) = 66 = 58+0.9(78-58) = 76 

9 84 = 66+0.1(88-66) = 68 = 76+0.9(88-76) = 87 

10 71 = 68+0.1(84-68) = 69 = 87+0.9(84-87) = 84 

11 64 = 69+0.1(71-69) = 70 = 84+0.9(71-84) = 72 

12 - = 70+0.1(64-70) = 69 = 72+0.9(64-72) = 65 

 

t 1 t tF     =    A (1 )F   

t 1 t t tF     =    F (A F )  
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 จากตารางที่ 4.3 สามารถน ามาสร้างเป็นกราฟเส้นดังภาพที่ 4.7 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.7 กราฟแสดงยอดขายจริงและค่าพยากรณ์วิธีปรับเรียบเอกซ์โพเนนเชียล 

 จากภาพที่ 4.7 เมื่อก าหนดค่าปรับเรียบต่ า ( 0.1)  ค่าพยากรณ์ที่ได้จะใกล้เคียงกับค่า
พยากรณ์ก่อนหน้าท าให้ลักษณะกราฟต่ ากว่ายอดขายจริงมาก แต่เมื่อก าหนดให้ค่าปรับเรียบมีค่าสูง 
( 0.9)  ค่าพยากรณ์ที่ได้จะใกล้เคียงค่าจริงก่อนหน้าและใกล้เคียงกับวิธีค่าเฉลี่ย เคลื่อนที่แบบ
ถ่วงน้ าหนักที่ให้ความส าคัญกับน้ าหนักที่อยู่ใกล้ค่าพยากรณ์ การก าหนดค่าปรับเรียบจึงขึ้นอยู่กับผู้ที่
จะน าผลข้อมูลไปใช้ว่าจะใช้ค่าปรับเรียบเท่าใด ซึ่งวิธีค่าปรับเรียบจะใช้วิธีค านวณที่ง่ายกว่าค่าเฉลี่ย
แบบเคลื่อนที่ และมีข้อมูลย้อนหลังเพียงชุดเดียวก็สามารถพยากรณ์ได้ 

 2.วิธีก าลังสองน้อยที่สุด (Least Squares Method) เป็นวิธีพยากรณ์ที่ใช้การประมาณ
การข้อมูลที่มีลักษณะแนวโน้ม (Trend Pattern) โดยใช้เทคนิคแคลคูลัสเข้าช่วยเพ่ือหาค่าคงที่ใน
สมการเส้นตรงที่ท าให้ผลรวมของก าลังสองของความแตกต่างระหว่างค่าจริงกับค่าที่ประมาณขึ้นมีค่า
น้อยทีสุ่ด ดังภาพที่ 4.8 (Heizer and Render, 2011: 151) 

 จากสมการเส้นตรง        (4.7) 

 โดยที่   b     =  ความชันของเส้นตรง 

    a     =  จุดตัดแกน Y 

ยอดขาย 

เดือน 

ยอดขายจริง

Y     =    bX+a
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ภาพที่ 4.8 แสดงวิธีประมาณค่าความคาดเคลื่อนวิธีก าลังสองน้อยที่สุด 

 จากภาพที่ 4.8 สามารถหาค่าความคาดเคลื่อนใด ๆ ได้ดังนี้ 

          (4.8) 

  และ         

  ดังนั้น         

  

 

  เมื่อ n คือจ านวนข้อมูลที่สังเกต ดังนั้นสามารถหาค่า a และ b ในเทอมของ
 ค่าเฉลี่ย X และ Y ได้ดังนี้ 

          (4.9) 

 

  และ                (4.10) 

 

Y 

X 

Y1 

Y1c 

e1 

Y2 

Y2c Y3 

Y3c 

e2 e3 

Y4 

Y4c 
Y5 

Y5c 

e4 e5 

Y6 

Y6c Y7 

Y7c 

e6 e7 

i i ice     =    Y Y

ic iY    =    bX +a

i i ie     =    Y (bX a) 
2 2
i i ie     =    (Y (bX a)) 
2 2
i i ice     =    (Y Y ) 

2 2

n XY- X Y
b      =      

n X -( x)

  
 

a      =      Y bX
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 เพ่ือให้ง่ายในการค านวณสามารถย้ายแกนมาท่ีจุดก าเนิด (0,0) โดยก าหนดกึ่งกลางของข้อมูล
แกน X ให้เป็น 0 จะได้       แทนในสมการที่ 4.9 และ 4.10 จะได้ 

          (4.11) 

 

 และ         (4.12) 

 ในการก าหนดค่า X สามารถก าหนดค่าก่ึงกลางให้เป็น 0 ได้ดังนี้ 

- กรณีท่ีจ านวนข้อมูลเป็นเลขค่ี จะก าหนดเวลาตรงกลางเท่ากับศูนย์ เวลาก่อนหน้าจะเป็น
ลบ และเวลาหลังจุดตรงกลางจะเป็นบวก เช่น 

เดือนที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

X -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 
 

- กรณีข้อมูลเป็นเลขคู่ จะก าหนดให้คู่เวลาตรงกลาง เป็น 1 และ –1 และเดือนถัดไปจะมี
ช่วงห่างเดือนละ 2 เช่น 

เดือนที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

X -9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 
 

ตัวอย่างที่ 4.3 จากข้อมูลจงพยากรณ์ยอดสั่งซื้อในเดือนที่ 12 

เดือนที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ยอดสั่งซื อ 110 135 142 154 169 174 189 199 220 232 
 

 พิจารณาลักษณะข้อมูลมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น สามารถใช้วิธีก าลังสองน้อยที่สุดได้ดังนี้ 

 

 

X = 0

2

XY
b      =      

X




a      =      Y
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ตารางที่ 4.4 แสดงวิธีค านวณค่าพยากรณ์วิธีก าลังสองน้อยที่สุด 

เดือนที่ Y X X*Y X2 

1 110 -9 -990 81 

2 135 -7 -945 49 

3 142 -5 -710 25 

4 154 -3 -462 9 

5 169 -1 -169 1 

6 174 1 174 1 

7 189 3 567 9 

8 199 5 995 25 

9 220 7 1,540 49 

10 232 9 2,088 81 

ผลรวม 1,724 0 2,088 330 

 

 จาก  

 

 และ   

 

 ดังนั้นจะได้สมการพยากรณ ์     หน่วย 

 พยากรณ์เดือนที่ 12 แทนค่า X = 13 ลงในสมการพยากรณ์  

 จะได้ค่าดังนี้       หน่วย  

 ตอบ ยอดสั่งซื้อเดือนที่ 12 เท่ากับ 255 หน่วย 

 

 

2

XY 2,088
b      =        =   =  6.327

X 330




Y 1,724
a      =          =    =  172.4

n 10



Y     =    6.327X + 172.4

Y     =    6.327(13) + 172.4  =  254.65  
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 3.วิธีดัชนีฤดูกาล (Seasonal Index) เป็นวิธีพยากรณ์ที่ใช้การประมาณการข้อมูลที่มี
ลักษณะฤดูกาล (Seasonal Pattern) ลักษณะของข้อมูลจะเกิดซ้ า ๆ ตามอิทธิพลของรอบระยะเวลา
ในแต่ละฤดูกาล เนื้อหาในบทนี้จะกล่าวถึงเฉพาะวิธีดัชนีฤดูกาลเทียบกับแนวโน้มโดยมีวิธีการดังนี้ 

  ขั้นที่ 1 หาสมการแนวโน้มจาก   

ขั้นที่ 2 หาค่าอัตราส่วนยอดขายจริงและจากสมการแนวโน้ม 

ขั้นที่ 3 สร้างตารางสัดส่วนต่อค่าแนวโน้ม หาผลรวมแยกตามฤดูกาล, หาค่าเฉลี่ยแต่
ละฤดูกาล ซึ่งส่วนใหญ่จะแบ่งเป็นไตรมาส 

ขั้นที่ 4 ปรับแก้ค่าดัชนีฤดูกาล (S) ให้ผลรวมของค่าเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 400 

ขั้นที่ 5 หาค่าพยากรณจ์าก  

ตัวอย่างที่ 4.4 จากข้อมูลจงพยากรณ์ยอดขายในปี 2556  

ปี Q1 Q2 Q3 Q4 

2553 (ตัน) 132 215 154 127 

2554 (ตัน) 248 340 269 235 

2555 (ตัน) 360 455 375 343 
 

 จากข้อมูลน ามาสร้างกราฟเพ่ือพิจารณาลักษณะของกราฟได้ดังภาพที่ 4.9 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.9 กราฟแสดงข้อมูลลักษณะฤดูกาลที่มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 

FY   =  bX+a

F(Y / Y )x100

F(Y xS) / 100

0
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ตารางที่ 4.5 แสดงวิธีค านวณหาอัตราส่วนยอดขายจริงและยอดขายจากสมการแนวโน้ม 

ปี Q Y X X*Y X2     

2553 1 132 -11 -1,452 121 137.95 95.69 

 2 215 -9 -1,935 81 162.16 132.59 

 3 154 -7 -1,078 49 186.36 82.64 

  4 127 -5 -635 25 210.57 60.31 

2554 1 248 -3 -744 9 234.77 105.63 

 2 340 -1 -340 1 258.98 131.28 

 3 269 1 269 1 283.19 94.99 

  4 235 3 705 9 307.39 76.45 

2555 1 360 5 1800 25 331.60 108.56 

 2 455 7 3,185 49 355.81 127.88 

 3 375 9 3,375 81 380.01 98.68 

  4 343 11 3,773 121 404.22 84.86 

 รวม 3,253 0 6,923 572 - - 

 

 1.หาสมการแนวโน้ม อัตราส่วนยอดขายจริงและยอดขายจากสมการแนวโน้ม 

 จาก   

  

 

 จะได้         

 ตัวอย่างน าไปแทนค่าหา      และ   Q3 ของ ปี 2554 

   

 

 

F(Y / Y )x100FY

2

XY 6,923
b      =        =    =  12.103

X 572




Y 3,253
a      =          =    =  271.083

n 12



FY      =    12.103X+271.083

FY      =    12.103(1)+271.083 = 283.19
F(Y / Y )x100FY

F(Y / Y )x100 =    (269/283.19)x100   =  94.99 
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 2.สร้างตารางสัดส่วนต่อค่าแนวโน้ม หาผลรวมแยกตามฤดูกาล หาค่าเฉลี่ยแต่ละฤดูกาล 

ตารางที่ 4.6 แสดงวิธีค านวณหาดัชนีฤดูกาล (S) 

ปี   

  Q1 Q2 Q3 Q4 

2553 95.688 132.589 82.635 60.313 

2554 105.634 131.284 94.990 76.449 

2555 108.565 127.879 98.681 84.855 

รวม 309.886  391.752  276.307  221.618  

เฉลี่ย 103.295  130.584  92.102  73.873  

ดัชนีฤดูกาล (S) 103.333  130.632  92.136  73.900  

 

 ค่าเฉลี่ยรวม = (103.295+130.584+92.102+73.873) = 399.854 

 หาค่าดัชนีฤดูกาล (S) โดยการปรับแก้ค่าเฉลี่ยรวมให้เป็น 400 ดังนี้ 

 ดังนั้น Q1 = 103.295 ปรับแก้ค่า = (103.295x400)/399.854 = 103.333 

  Q2 = 130.584 ปรับแก้ค่า = (130.584x400)/399.854 = 130.632 

  Q3 =  92.102 ปรับแก้ค่า  =  (92.102x400)/399.854 =   92.136 

  Q4 =  73.873 ปรับแก้ค่า  =  (73.873x400)/399.854 =   73.900 

 3.ท าการพยากรณ์ปี 2556 ไตรมาสที่ 1-4 ได้โดยหาค่า  

ตารางที่ 4.7 แสดงวิธีค านวณหาดัชนีฤดูกาลเทียบกับแนวโน้มในปี 2556 

ปี 2556 Q1 Q2 Q3 Q4 

X 13 15 17 19 
 

428.424  452.631  476.837  501.043  

S 103.333  130.632   92.136   73.900  
 

442.704 591.279 439.337 370.268 

  

 ตอบ พยากรณ์ยอดขายปี 2556 ไตรมาสที่ 1-4 มียอดขาย 442.7, 591.3, 439.3 และ 370.3 
ตันตามล าดับ 

F(Y / Y )x100

F(Y xS) / 100

FY =12.103X+271.083

F(Y xS) / 100
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 นอกจากนี้ยังมีวิธีการพยากรณ์ตัวแบบอนุกรมเวลาแบบอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึงในบทนี้ได้แก่  

- ตั วแบบการพยากรณ์แบบแยกส่ วน  (Classical Decomposition Method) 

(Bowerman, O’connell, and Koehler, 2005: 366-385)  ซึ่งมีข้อดีคือสามารถใช้
พยากรณ์ลักษณะข้อมูลที่ประกอบด้วยข้อมูลที่เป็นวัฏจักร มีแนวโน้มและฤดูกาล ที่
ค่อนข้างซับซ้อนได ้ 

- ตัวแบบ ARIMA หรือ วิธีบอกซ์-เจนกินส์ (Box, Jenkins and Reinsel, 1994: 1-27) 
สามารถใช้พยากรณ์ลักษณะข้อมูลมากกว่า 2 ตัวแปรที่ประกอบด้วยข้อมูลที่เป็นวัฏจักร 
มีแนวโน้มและฤดูกาล ซึ่งจะพิจารณาลักษณะอนุกรมเวลาว่ามีสหสัมพันธ์กันอย่างไร เป็น
วิธีพยากรณ์ท่ีซับซ้อน แต่มีความถูกต้องและแม่นย าสูง 

ตวัแบบในการพยากรณข์อ้มูลรปูแบบความสมัพนัธ์ 

 เป็นการพยากรณ์ที่ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม (dependent variable) กับ
ตัวแปรอิสระ (independent variable) โดยเนื้อหาในบทนี้จะกล่าวถึงเฉพาะลักษณะข้อมูลที่สัมพันธ์
กันเชิงเส้นตรง 2 ตัวแปร โดยใช้วิธีสมการถดถอยอย่างง่าย (Simple Linear Regression) ส าหรับ
การปรับแก้ค่าความคาดเคลื่อนจะใช้วิธีก าลังสองน้อยที่สุด (Least Square Method) เช่นเดียวกับ
การพยากรณ์ตัวแบบอนุกรมเวลาข้อมูลที่มีลักษณะแนวโน้ม (Trend Pattern) แตกต่างกันตรงที่ตัว
แบบอนุกรมเวลา แกน X จะเป็นเวลา แต่ตัวแบบความสัมพันธ์จะเป็นตัวเลขใด ๆ ก็ได้ 

ตัวอย่างที่ 4.5 จากข้อมูลจงพยากรณ์ยอดขายสินค้า Y หากสามารถขายสินค้า X ได้ 50 หน่วย 

ยอดขาย Y (หน่วย) 90 49 115 60 81 140 

ยอดขาย X (หน่วย) 18 9 26 14 16 39 

 

 จากข้อมูลจะต้องน ามาสร้างกราฟเพ่ือดูลักษณะความสัมพันธ์ว่าข้อมูลสัมพันธ์กันเป็นเส้นตรง
หรือไม่ ดังภาพที่ 4.10 

 

 



 

การจัดการการด าเนินงาน | Operations Management 105 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.10 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างยอดขายสินค้า Y และ X 

 จากภาพที่ 4.10 ยอดขายสินค้า Y และ X มีความสัมพันธ์กันเชิงเส้นตรงที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น
สามารถสร้างสมการความสัมพันธ์ได้ดังตารางที่ 4.7 

ตารางที่ 4.8 แสดงวิธีค านวณหาความสัมพันธ์ระหว่างยอดขายสินค้า Y และ X 

ชุดข้อมูลท่ี  X  Y X*Y X2 

1 18 90 1,620 324 

2 9 49 441 81 

3 26 115 2,990 676 

4 14 60 840 196 

5 16 81 1,296 256 

6 39 140 5,460 1,521 

รวม 122 535 12,647 3,054 

 

 จากสมการที่ 4.9   

  

 

 

 

0

50

100

150

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Y 

X 

2 2

n XY- X Y
b      =      
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 จากสมการที่ 4.10  

 

 

 

 จะได้สมการพยากรณ์      หน่วย 

 แทนค่า x=50 จะได้      หน่วย 

         หน่วย  

 ตอบ หากขายสินค้า X ได้ 50 หน่วย จะขายสินค้า Y ได้ 181 หน่วย 

การวิเคราะห์ความแม่นย าของค่าพยากรณ ์

 ในการวิเคราะห์หาความแม่นย าของข้อมูลจะท าการเปรียบเทียบระหว่างข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง
กับค่าพยากรณ์ ในการพยากรณ์ค่าพยากรณ์ที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงน้อยที่สุดจะมีความ
แม่นย ามากที่สุด โดยวิธีวัดความแม่นย ามีหลายวิธี แต่ในที่นี้จะกล่าวถึง 2 วิธีดังนี้ 

 1. ค่าเฉลี่ยความคาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (Mean Absolute Deviation: MAD) 

                                    (4.13) 

 

 2. ค่าเฉลี่ยความคาดเคลื่อนก าลังสอง (Mean Square Error: MSE) 

          (4.14) 

           

 

a      =      Y bX

535 (3.085x122)
a      =      

6 6


a      =      26.44

Y       =     3.085X+26.44

Y       =     3.085(50)+26.44

Y       =     180.69

n
t t

t=1

 F -A
MAD      =      

n


2n
t t

t=1

( F -A )
MSE      =      

n
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 ในการประเมินการพยากรณ์แสดงให้เห็นว่าผลต่างระหว่างค่าจริงกับค่าพยากรณ์ จะออกมา
เป็นบวกเสมอ โดยวิธี MAD จะท าให้ผลต่างเป็นบวกโดยใช้ค่าสัมบูรณ์ แต่วิธี MSE ท าให้เป็นบวกโดย
ใช้การยกก าลัง 2 เนื่องจากผลต่างระหว่างค่าจริงและค่าพยากรณ์สามารถเป็นได้ทั้งค่าบวกและค่าลบ 
ซึ่งผลรวมของผลต่างไม่สามารถอธิบายความแม่นย าได้นั่นเอง นั่นแสดงว่าทั้งวิธี MAD และ MSE หาก
มีค่าเท่ากับ 0 แสดงว่าค่าพยากรณ์และค่าจริงมีค่าเท่ากัน นั่นคือไม่มีความคาดเคลื่อนจากการ
พยากรณ์เลย 

ตัวอย่างที่ 4.6 จากตัวอย่างท่ี 4.2 จงวิเคราะห์ความแม่นย าของค่าพยากรณ์ 

ตารางที่ 4.9 แสดงวิธีค านวณหาความแม่นย าค่าพยากรณ์ 
เดือน

ที ่
  

ยอดขาย 
  

พยากรณ์แบบปรับเรียบ การวิเคราะหค์วามแม่นย า 

ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 
 

MAD MSE 

1 60 - - - - - - 

2 78 60 60 1.8 1.8 32.4 32.4 

3 82 62 76 2.0 0.6 40 3.6 

4 75 64 81 1.1 0.6 12.1 3.6 

5 66 65 76 0.1 1.0 0.1 10.0 

6 57 65 67 0.8 1.0 6.4 10.0 

7 78 64 58 1.4 2.0 19.6 40.0 

8 88 66 76 2.2 1.2 48.4 14.4 

9 84 68 87 1.6 0.3 25.6 0.9 

10 71 69 84 0.2 1.3 0.4 16.9 

11 64 70 72 0.6 0.8 3.6 6.4 

12 - 69 65 - - - - 

รวม 11.8 10.6 188.6 138.2 

 

 

 

 0.1  0.9
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 จากตารางที่ 4.8 ตัวอย่างวิธีการหาค่าเฉลี่ยความคาดเคลื่อนสัมบูรณ์ ของเดือนที่ 7 

 ชุดที่ 1   

 

 ชุดที่ 2 

   ตัวอย่างวิธีการหาค่าเฉลี่ยความคาดเคลื่อนก าลังสอง ของเดือนที่ 7 

 ชุดที่ 1 

 

 ชุดที่ 2   

 

 เมื่อพิจารณาผลรวมค่าเฉลี่ยความคาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (MAD)  และค่าเฉลี่ยความคาดเคลื่อน
ก าลังสอง (MSE) ข้อมูลทั้ง 2 ชุด พบว่า ข้อมูลชุดที่ 2 มีค่าต่ ากว่าข้อมูลชุดที่ 1 โดยเฉพาะวิธีค่าเฉลี่ย
ความคาดเคลื่อนก าลังสอง (MSE) จะเห็นความแตกต่างกันชัดเจนกว่า ดังนั้นในการพยากรณ์ข้อมูลชุด
ที่ 2 มีความแม่นย ามากกว่าข้อมูลชุดที่ 1 

 ปัจจุบันในการพยากรณ์ความต้องการมีซอฟแวร์หลากหลายที่ช่วยในการพยากรณ์ 
ตัวอย่างเช่น Eviews, Matlab, SPSS, STATA และ SAS เป็นต้น ซึ่งมีความสามารถในการพยากรณ์
ตัวแบบที่ซับซ้อนหลากหลายตัวแปร และมีความสัมพันธ์แบบอ่ืน ๆ ที่ไม่เป็นเส้นตรง ท าให้การ
พยากรณ์ถูกต้องและแม่นย ามากยิ่งข้ึน 

 

 

 

 

78 64
MAD      =         =  1.4

10



78 58
MAD      =         =  2.0

10



 2(78 64)
MSE      =       =  19.6

10

 2(78 58)
MSE      =       =  40.0

10
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บทสรปุ 

 การพยากรณ์ความต้องการ นับว่ามีส่วนส าคัญยิ่ง ข้อมูลที่ได้จากการพยากรณ์จะน าไปสู่การ
วางแผนในกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ กิจกรรมทางการตลาดเพ่ือก าหนดยอดขายเป้าหมายและวางแผนกล
ยุทธ์ทางการตลาด  การวางแผนก าลังการผลิตและความสามารถในการให้บริการหรือรองรับลูกค้า 
การวางแผนการผลิตและการให้บริการ การวางแผนก าลังคน การวางแผนการจัดซื้อ การวางแผน
สินค้าคงคลัง และการวางแผนงบประมาณ 

 ประเภทของการพยากรณ์แบ่งออกได้  3 ลักษณะ ประเภทที่  1 แบ่งตามลักษณะ
สภาพแวดล้อมธุรกิจ ได้แก่ การพยากรณ์ทางเศรษฐกิจ การพยากรณ์ทางเทคโนโลยี และการ
พยากรณ์ความต้องการ ประเภทที่ 2 แบ่งตามช่วงเวลา ได้แก่ การพยากรณ์ 1 หน่วยเวลาล่วงหน้า 
การพยากรณ์ระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว และ ประเภทที่ 3 แบ่งตามเทคนิคการพยากรณ์ 
ได้แก่ การพยากรณ์เชิงคุณภาพและการพยากรณ์เชิงปริมาณ 

 ในการพยากรณ์ความต้องการเชิงปริมาณ เป็นการใช้หลักการทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข แบ่งลักษณะข้อมูลออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1.ตัวแบบอนุกรมเวลา ซ่ึง
มีเทคนิคในการพยากรณ์ได้แก่ การใช้วิธีปรับเรียบ ประกอบไปด้วยการหาค่าเฉลี่ยแบบเคลื่อนที่ และ
การปรับเรียบเอกซ์โพเนนเชียล วิธีก าลังสองน้อยที่สุด และวิธีดัชนีฤดูกาล 2.ตัวแบบความสัมพันธ์
เทคนิคที่ใช้จะใช้การถดถอยอย่างง่ายด้วยวิธีก าลังสองน้อยที่สุด เช่นเดียวกับตัวแบบอนุกรมเวลา ใน
การเลือกใช้เทคนิคในการพยากรณ์จะต้องสัมพันธ์กับลักษณะรูปร่างของข้อมูล 

 เทคนิคในการวิเคราะห์ความแม่นย าแบ่งออกเป็น 2 วิธีได้แก่ ค่าเฉลี่ยความคาดเคลื่อน
สัมบูรณ์ (MAD) และ ค่าเฉลี่ยความคาดเคลื่อนก าลังสอง (MSE) ในการพยากรณ์ผู้พยากรณ์อาจจะน า
เทคนิคการวิเคราะห์ความแม่นย า เพ่ือเปรียบเทียบเทคนิคการพยากรณ์วิธีต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดการ
พยากรณ์ท่ีแม่นย าที่สุด 
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ค าถามทา้ยบท 

1.จงอธิบายความแตกต่างของการพยากรณ์เชิงคุณภาพและการพยากรณ์เชิงปริมาณ 

2.การพยากรณ์สามารถแบ่งออกตามช่วงเวลาได้กี่ประเภท แต่ละประเภทแตกต่างกันอย่างไร 

3.ตัวแบบอนุกรมเวลาและ ตัวแบบความสัมพันธ์ต่างกันอย่างไร 

4.ตัวแบบอนุกรมเวลาแบ่งลักษณะของข้อมูลออกเป็นกี่ประเภท แต่ละประเภทแตกต่างกันอย่างไร 

5. จากข้อมูลยอดขายของบริษัทแห่งหนึ่ง  

เดือน 1 2 3 4 5 6 7 8 

ยอดขาย (ชิ น) 17 18 24 26 30 28 24 ? 
 

 จงตอบค าถามและพยากรณ์ยอดขายเดือนที่ 8 ด้วยวิธีต่าง ๆ ดังนี้ 

 5.1 จงสร้างกราฟเพ่ือพิจารณาลักษณะรูปร่างของข้อมูลว่ามีลักษณะใด 

 5.2 วิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย ใช้การเคลื่อนที่รอบระยะเวลา 2 เดือน และ 3 เดือน 

 5.3 วิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ าหนัก ใช้การเคลื่อนที่รอบระยะเวลา 3 เดือน ก าหนดให้
น้ าหนักท่ีอยู่ใกล้ค่าพยากรณ์มากท่ีสุดเท่ากับร้อยละ 60 น้ าหนักเดือนถัดมาเท่ากับร้อยละ 30 และ
ร้อยละ 10 ตามล าดับ 

 5.4 วิธีค่าปรับเรียบเอกซ์โพเนนเชียล ก าหนดให้ ( 0.6)   

 5.5 จงสร้างกราฟเพ่ือเปรียบเทียบการพยากรณ์ระหว่างระหว่างวิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย
ในรอบ 3 เดือน ในข้อ 5.1 และวิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ าหนัก ในข้อ 5.2  

 5.6 จงเปรียบเทียบความแม่นย าด้วยวิธีค่าเฉลี่ยความคาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (MAD) และวิธี
ค่าเฉลี่ยความคาดเคลื่อนก าลังสอง (MSE) ระหว่างวิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายในรอบ 3 เดือน ในข้อ 
5.2 และวิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ าหนัก ในข้อ 5.3  
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6. จากข้อมูลยอดขายของบริษัทแห่งหนึ่งจงพยากรณ์ยอดขายเดือนที่ 13 

เดือนที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ยอดสั่งซื อ 60 65 75 93 91 115 129 145 160 165 
 

 6.1 จงสร้างกราฟเพ่ือดูลักษณะความสัมพันธ์และใช้วิธีการพยากรณ์โดยลากเส้นเพ่ือ
ประมาณค่าพยากรณ์ 

 6.2 ใช้วิธีก าลังสองน้อยที่สุดเพื่อพยากรณ์ 

7. จากข้อมูลจงพยากรณ์จงตอบค าถามดังต่อไปนี้  

ปี Q1 Q2 Q3 Q4 

2553 (ตัน) 10 32 21 15 

2554 (ตัน) 15 49 34 27 

2555 (ตัน) 24 61 47 38 
 

 7.1 จงอธิบายข้อมูลมีลักษณะรูปร่างแบบใด พร้อมทั้งอธิบายลักษณะของข้อมูลและเทคนิคที่
เหมาะสมในการพยากรณ์ 

 7.2 จงพยากรณ์ยอดขายปี 2557  

8. จากข้อมูลยอดขายสินค้า Y และ X 

ยอดขาย Y (หน่วย) 39 52 31 46 34 22 

ยอดขาย X (หน่วย) 20 10 25 15 21 35 

 

 8.1 จงอธิบายข้อมูลมีลักษณะรูปร่างแบบใด พร้อมทั้งอธิบายลักษณะของข้อมูลและเทคนิคที่
เหมาะสมในการพยากรณ์ 

 8.2 หากยอดขาย Y เท่ากับ 55 หน่วย จงพยากรณ์ยอดขาย X 
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 บทท่ี 5  
 การออกแบบผลติภณัฑแ์ละการบรกิาร 

 Product and Service Design 

  

 ในปัจจุบันความต้องการของผู้บริโภคและตลาดเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้ธุรกิจต้องพัฒนา
ออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ ออกสู่ตลาดอยู่เสมอ เพ่ือสร้างประสบการณ์ใหม่และความพึง
พอใจให้กับลูกค้า เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน แต่การที่จะน าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ประสบ
ความส าเร็จในตลาดจะต้องวางแผนเตรียมการและศึกษาความต้องการของลูกค้ามาเป็นอย่างดี 

 การก าหนดรูปแบบของผลิตภัณฑ์หรือสินค้า คือการสร้างรูปวัตถุให้เกิดเป็นรูปร่างลักษณะ
ต่าง ๆ ออกมาให้สามารถมองเห็นและสัมผัสได้ (Visual From) ซึ่งจะต้องผ่านกระบวนการต่าง ๆ 
ทางการออกแบบและการผลิต กระบวนการด าเนินงานการออกแบบผลิตภัณฑ์นั้น จะต้องอาศัยข้อมูล
ประกอบหลายระดับและจะต้องสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและกลยุทธ์ระดับธุรกิจหรือการ
แข่งขัน  

 ในส่วนของการออกแบบการบริการจะแตกต่างจากการออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นผลผลิต
จากกระบวนการที่มีตัวตน สามารถมองเห็นและสัมผัสได้ ท าให้ง่ายต่อการเปรียบเทียบและการ
ตัดสินใจของลูกค้า แต่ในส่วนของการบริการลูกค้าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการ เป็นการสร้าง
ความพึงพอใจให้กับลูกค้า การออกแบบการบริการจึงเน้นไปที่กระบวนการในการสร้างประสบการณ์
ใหม่ ๆ เพ่ือให้ลูกค้าพึงพอใจ เกิดความประทับใจและกลับมาใช้บริการซ้ า  ดังนั้นการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และบริการจึงเป็นประเด็นที่มีความส าคัญอีกอย่างหนึ่งในการจัดการการด าเนินงาน 
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ความเป็นมาของการออกแบบผลติภณัฑ ์

 การออกแบบผลิตภัณฑ์สามารถแบ่งออกได้เป็นยุคต่าง ๆ ดังนี้ 

 1. ยุคโบราณและยุคประวัติศาสตร์  (Design in Ancient World and Historical 

Periods) เป็นยุคที่มนุษย์เริ่มสร้างเครื่องมือเครื่องใช้ง่าย ๆ จากวัสดุธรรมชาติ เพ่ือใช้อ านวยความ
สะดวกในการด ารงชีวิต เช่น ก้อนหิน กระดูกสัตว์ ท่อนไม้ และสิ่งอ่ืน ๆ ที่อยู่รอบ ๆ ให้เกิดประโยชน์ 
ถือเป็นจุดเริ่มต้นการออกแบบสร้างสรรค์ผลงานในยุคสมัยต่อมา  การออกแบบในยุคแรกๆนี้เป็นการ
ออกแบบเพ่ือตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์ เช่น เครื่องใช้ในครัว เรือน เครื่องแต่งกาย 
เครื่องมือและอาวุธ  ในยุคกรีกและโรมันมีการน าศิลปะเข้ามาเกี่ยวข้องกับการออกแบบมากขึ้น  
ผลงานออกแบบในยุคนี้มีลักษณะการตกแต่งซ่ึงค านึงถึงหน้าที่ใช้สอยและความงามของผลงานมากข้ึน  

 2. ยุคก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรม (Design in Pre-Industrial Revolution Periods) 

การออกแบบและศิลปกรรมในช่วงนี้ได้รับอิทธิพลจากศาสนา เพ่ือเป็นการตกแต่งศาสนาสถาน งาน
ออกแบบที่มีชื่อเสียงในยุคนี้คือ งานออกแบบทางด้านประดับกระจก และลวดลายต่าง  ๆ เมื่อเข้าสู่
โลกสมัยใหม่ นักออกแบบมีอิสระและมีความรู้ความสามารถหลายด้าน เช่น ด้านวิศวกรรม การแพทย์ 
เครื่องจักรกลและพลังงานท าให้การออกแบบในสมัยต่อมาเกิดการเปลี่ยนแปลงไปมาก เกิดงาน
ออกแบบประยุกต์มากขึ้น เป็นการออกแบบเพ่ือการใช้สอยตามวัตถุประสงค์ จากการค้นคว้าและการ
ประดิษฐ์เครื่องจักรกลต่าง ๆ ที่มากขึ้น การหาวัสดุใหม่ก็เพ่ิมขึ้น สามารถเพ่ิมผลผลิตได้มากขึ้นและ
แพร่หลายอย่างกว้างขวาง 

 3. ยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรม (Design between Industrial Revolution Periods) 

ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเริ่มมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 มีการน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีมาประยุกต์ในวงการอุตสาหกรรม ได้แก่ เครื่องทอผ้า เครื่องจักรไอน้ า ระบบการสื่อสาร 
และพลังงาน นักออกแบบในยุคนี้ จึงหันมาใช้เครื่องจักรช่วยในการออกแบบ เพราะต้องการผลผลิต
ให้เพียงพอกับจ านวนประชากรที่เพ่ิมมากขึ้น เน้นการออกแบบในลักษณะง่าย สวยงาม สะดวกและ
ประหยัด เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสามารถใช้สอยได้จริง ผลงานออกแบบส่วนใหญ่จะมุ่ง
ตอบสนองความต้องการของสังคมทั่วไป มีการพัฒนาวัสดุใหม่  ๆ เป็นผลิตภัณฑ์ เช่น วัสดุจาก
ธรรมชาติ วัสดุสังเคราะห์ เป็นต้น 
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 4. ยุคการออกแบบสมัยใหม่ (Modern Design)  การออกแบบผลิตภัณฑ์เกิดข้ึนจริงจังช่วง
ศตวรรษที่ 20 โดยมีการแบ่งฐานรากกันระหว่างการออกแบบ (Design) และการผลิต (Production) 

การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Industrial Design) เกิดขึ้นที่ประเทศเยอรมันในปี ค.ศ. 1907 

บริษัทต่าง ๆ ในเยอรมันได้ว่าจ้างช่างฝีมือและสถาปนิกให้ออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่สามารถผลิตด้วย
เครื่องจักร หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 1 มีการขยายตัวทางการผลิตเกิดการแข่งขันด้านการผลิตและ
การตลาดอย่างมาก ผู้ผลิตพยายามตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ด้วยการน าความก้าวหน้า
ทางระบบการผลิตแบบอุตสาหกรรม (Mass Production) และการลงทุนขนาดใหญ่ โดยคิดค้นวิธีลด
ต้นทุนการผลิต และขยายช่องทางการจ าหน่ายให้มากขึ้น ดังนั้น การให้ความส าคัญของวิธีการแก้ไข
ปรับปรุงวัสดุและกระบวนการผลิต รวมถึง รูปร่าง รูปทรงผลิตภัณฑ์ ก็เข้ามาเป็นมีบทบาทต่อการที่จะ
น าสินค้าไปวาง จ าหน่ายหรือการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ต่อผู้บริโภคอีกด้วย   

วงจรชวีิตผลติภณัฑ ์

 ผลิตภัณฑ์ทุกตัวมีวงจรชีวิตในระยะเวลาที่แตกต่างกันไปแล้วแต่ชนิดของผลิตภัณฑ์ เมื่อ
ผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดจะมีการเจริญเติบโตระยะหนึ่ง มียอดขายเพ่ิมขึ้นและท าก าไรเพ่ิมขึ้น หลัก
จากนั้นยอดขายจะลดลง ก าไรลดลง จนกระท่ังไม่สามารถท ายอดขายได้ เมื่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่
มีผลกระทบต่อวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์มีการเปลี่ยนแปลงเร็วและมากขึ้น วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ยิ่ง
สั้นลงเรื่อย ๆ ท าให้กิจการต้องพัฒนาหรือออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมาเพ่ือสร้างยอดขายและผล
ก าไรให้กิจการแทนผลิตภัณฑ์เดิมดังภาพที่ 5.1 (Heizer and Render, 2011: 188) 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.1 แสดงวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ 

ก าไร 
เวลา 

ยอดขาย ต้นทุน 

กระแสเงินสด ขาดทุน 

เงินสดเป็นลบ ยอ
ดข

าย
 ต้น

ทุน
 แล

ะก
ระ

แส
เงิน

สด
 

แนะน า เติบโต อิ่มตัว ถดถอย 
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 วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ คือ การเจริญเติบโตของยอดขายผลิตภัณฑ์ในช่วงเวลาต่าง  ๆ สามารถ
แบ่งได้เป็น 4 ช่วง ได้แก่ 

 1.ช่วงแนะน าผลิตภัณฑ์ (Introduction Stage) เป็นระยะแรกเริ่มที่น าผลิตภัณฑ์เข้าสู่
ตลาด  ในช่วงนี้ ยอดขายจะเพ่ิมช้า และยังมีค่าใช้จ่ายสูง ท าให้กระแสเงินสดเป็นลบ เนื่องจากใช้
งบประมาณไปกับการวิจัยและพัฒนามากและยังต้องพัฒนาคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับ
ตลาดและปรับปรุงเทคนิคกระบวนการผลิตให้ดีขึ้น 

 2.ช่วงเจริญเติบโต (Growth Stage) เป็นระยะที่ผลิตภัณฑ์ได้ออกแบบมามีรูปแบบคงที่ 
ได้รับความนิยมจากลูกค้าและเริ่มติดตลาด ยอดขายจะเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วและเป็นช่วงที่กระแสเงิน
สดจะเริ่มกลับมาเป็นบวก ในช่วงนี้ลูกค้าจะกลับมาซื้อซ้ าและสามารถขายได้จ านวนมาก กิจการ
จะต้องก าหนดก าลังการผลิตให้เหมาะสมและสามารถผลิตสินค้าให้ได้ตามปริมาณที่ลูกค้าต้องการ 

 3.ช่วงอ่ิมตัว (Maturity Stage) เป็นช่วงที่ผลิตภัณฑ์เจริญเติบโตเต็มที่ เป็นระยะที่มี
ยอดขายถึงจุดสูงสุดและจะไม่เพ่ิมขึ้นอีก เป็นช่วงเก็บเกี่ยวผลก าไร ที่เริ่มมีคู่แข่งขันเข้ามาแย่งส่วนแบ่ง
การตลาด มีค่าใช้จ่ายส าหรับการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในระบบการผลิต เพ่ือ
ท าให้ต้นทุนลดลงและมีก าไรมากข้ึน รวมทั้งการส่งเสริมการตลาดเพ่ือรักษาส่วนแบ่งการตลาดด้วย 

 4.ช่วงถดถอย (Decline Stage) เป็นช่วงที่ผลิตภัณฑ์มียอดขายลดลงไปเรื่อย ๆ เป็นช่วงที่
ต้องพิจารณาหยุดการผลิตหากค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการตลาดยังสูงมากและผลิตภัณฑ์นั้นไม่เป็นที่
สร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของกิจการก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงขาดทุน 

 กิจการจ าเป็นต้องหาผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีกว่า
ผลิตภัณฑ์เม เพ่ือรักษาก าไรและความอยู่รอดของกิจการต่อไป โดยปกติแล้วกิจการจะแนะน า
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ออกสู่ตลาดเป็นระยะ ๆ ท าให้มีทั้งผลิตภัณฑ์เก่าและผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกันเป็นการ
ถัวเฉลี่ยความเสี่ยงก าไร ท าให้กิจการยังมียอดขายได้ต่อเนื่องและยังมีผลก าไรที่จะน าไปพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ได้ 
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การน าเสนอผลติภณัฑใ์หม่ออกสู่ตลาด 

   ผลิตภัณฑ์ใหม่ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่บริษัทไม่เคยผลิตหรือขายมาก่อน แต่บริษัทอ่ืนได้
ผลิตออกมาขายแล้ว หรือหมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ใหม่ต่อตลาดกล่าวคือ ยังไม่เคยมีผลิตภัณฑ์ลักษณะนี้
วางขายมาก่อน อาจเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีแนวคิดใหม่หรือเป็นการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในผลิตภัณฑ์ที่มี
อยู่แล้ว  ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะต้องมีผลให้ผู้บริโภคพึงพอใจผลิตภัณฑ์มากขึ้นกว่าการบริโภค
ผลิตภัณฑ์เดิม สามารถแบ่งประเภทผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ดังนี้  (William, William Jr. and McCarthy, 

2008: 342) 

 1.ผลิตภัณฑ์ใหม่ต่อโลก (New to the World Product) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ประดิษฐ์หรือ
ออกแบบใหม่และน าสู่ตลาดเป็นครั้งแรกของผลิตภัณฑ์ประเภทนี้  เนื่องจากผลิตภัณฑ์ใหม่ต้องมีการ
ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตแต่ละขั้นตอน เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ เหมาะสม ท าให้
กระบวนการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ต้องใช้เวลานานและมีค่าใช้จ่ายทางการตลาดสูง เพราะ
ต้องท าให้ผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นที่รู้จักและยอมรับของผู้บริโภค สินค้าประเภทนี้มีต้นทุนสูง เมื่อออกสู่
ตลาดในช่วงแรกและมีเสี่ยงสูงที่ผลิตภัณฑ์จะไม่ประสบความส าเร็จ แต่หากผลิตภัณฑ์ประสบ
ความส าเร็จก็จะมีผู้เลียนแบบผลิตสินค้าออกมาจ าหน่ายจ านวนมากและยังมีความได้เปรียบผู้ผลิตราย
แรกท่ีต้องใช้เงินทุนและเวลาในการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

 2.สายผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product Lines) เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ ในตลาดแต่เป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ส าหรับบริษัทและน าเข้าสู่ตลาดที่มีผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันอยู่แล้ว อาจรวมถึง
ผลิตภัณฑ์เลียนแบบซึ่งเลียนแบบผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งหรืออาจสร้างความแตกต่างเพ่ือสร้างความ
ได้เปรียบคู่แข่ง  

 3.ผลิตภัณฑ์ใหม่ในสายของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้ว (Additional to Product Lines) เป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ส าหรับบริษัทแต่ผลิตภัณฑ์อยู่ในสายผลิตภัณฑ์ที่ก าลังผลิตของบริษัท อาจเป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ขยายสายผลิตภัณฑ์เดิมให้มากขึ้น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ใช้เวลาและปั จจัย
ต่าง ๆ ไม่มากและไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิตมากนัก 
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 4.ผลิตภัณฑ์ปรับปรุงใหม่ (Product Improvement) เป็นผลิตภัณฑ์แทนทีผ่ลิตภัณฑ์เดิม
ของบริษัท เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการปรับปรุงและท าให้รับรู้ว่ามีคุณภาพและคุณค่าดีกว่าผลิตภัณฑ์
เดิม หรือได้มีการปรับปรุงให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคในตลาดมากข้ึน เพ่ือให้สามารถแข่งขัน
กับคู่แข่งได้ โดยอาจปรับปรุง จ านวน ขนาด บรรจุภัณฑ์ กลิ่น รสชาติ หรือปรับปรุงสูตร ให้มีความ
ทันสมัยมากข้ึน การปรับปรุงผลิตภัณฑ์นี้มีค่าใช้จ่ายและใช้เวลาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่มาก 

 5.ผลิตภัณฑ์ที่วางต าแหน่งตลาดใหม่ (Repositioning) เป็นผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่แล้ว แต่
วางกลุ่มผู้บริโภคใหม่ หรือชิงส่วนแบ่งการตลาดใหม่ โดยการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์และพิมพ์ฉลากสินค้า
ใหม่ ผู้ที่มีบทบาทส าคัญคือ แผนกการตลาด จะต้องเปลี่ยนแปลงการส่งเสริมการตลาดและกลุ่มลูกค้า
ใหม ่

 6.ผลิตภัณฑ์ที่ลดต้นทุนลง (Cost Reduction) เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีบทบาทและ
คุณสมบัติเหมือนผลิตภัณฑ์เดิมแต่ราคาต่ าลง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่นี้อาจจะต้องออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ปรับสูตรใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิต เพ่ือให้ต้นทุนการผลิตต่ าลง ท าให้สามารถ
ต้ังราคาได้ต่ ากว่าคู่แข่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ใหม่ 
(ที่มา: ปรับปรุงจาก Kuczmarski, 2000: 67) 

ผลิตภณัฑ์ใหม ่

ต่อโลก 
สายผลิตภัณฑ ์

ใหม ่
ผลิตภณัฑ์ใหม ่

สายผลิตภัณฑ์
เดิมผลิตภณัฑ์

ปรับปรุงใหม ่ผลิตภณัฑ์
วางตลาดใหม ่

ผลิตภณัฑ์ลด
ต้นทุนลง 
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กระบวนการออกแบบผลติภณัฑ ์

 กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้ 

 1.แนวคิดของผลิตภัณฑ์หรือบริการ เป็นขั้นตอนการรวบรวมความคิดเห็นต่าง ๆ เพ่ือน ามา
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งสามารถรวบรวมได้จากแหล่งต่าง ๆ โดยเริ่มจากแนวคิดของผู้บริโภคว่า
ผลิตภัณฑ์ควรจะเป็นอย่างไร ซึ่งอาจได้จากการตั้งค าถาม การใช้ที่ปรึกษาภายนอก การวิจัยผู้บริโภค 
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การส ารวจและทดสอบสินค้า การร้องเรียนของลูกค้า ข้อมูลการ
ซ่อมแซมสินค้า จนได้มาซึ่งแนวคิดผลิตภัณฑ์ คือสิ่งที่สร้างขึ้นมาแทนค าอธิบายรายละเอียดของ
ผลิตภัณฑ์ที่จะพัฒนา   

 2. การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ เป็นขั้นตอนการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีความน่าสนใจและมี
ความเป็นไปได้ในการผลิต มีโอกาสที่จะประสบความส าเร็จในตลาดสูง เมื่อมีแนวคิดของผลิตภัณฑ์ที่
ต้องผลิตหรือบริการที่จะให้กับลูกค้าแล้ว แต่ยังไม่แน่ใจว่าเป็นรูปแบบที่ลูกค้าต้องการอย่างแท้จริง
หรือไม่ จึงต้องท าการเลือกผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เหมาะสมที่ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด 
สิ่งที่ผู้บริหารควรน ามาใช้ในการพิจารณา ได้แก่ 

  2.1 ความต้องการตลาด พิจารณาว่าผลิตภัณฑ์ใหม่จะประสบความส าเร็จมากน้อย
 เพียงใด จะตรงตามความต้องการของลูกค้าหรือไม่ มีภาพลักษณ์เข้ากันได้กับสินค้าที่มี
 วางขายในตลาด ความเหมาะสมของราคา และช่องทางการจัดจ าหน่าย ค่าใช้จ่ายในการ
 ส่งเสริมการตลาด และมีความแตกต่างกับผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขันหรือไม่ 

  2.2 ความเป็นไปได้ทางการเงิน พิจารณาว่ามีมีเงินลงทุนเพียงพอกับการพัฒนา
 ผลิตภัณฑ์ เครื่องจักรใหม่ การน าผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดหรือไม่ และผลิตภัณฑ์ใหม่นี้จะให้
 ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับการลงทุนนี้หรือไม่ 

  2.3 ความสามารถในการผลิตหรือการบริการ พิจารณาว่ากระบวนการผลิต
 ผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่นี้ สามารถเข้ากันได้กับผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่แล้วของกิจการ 
 สามารถใช้กระบวนการผลิตเดิมได้มากน้อยเพียงใด กิจการมีความช านาญส าหรับผลิตภัณฑ์นี้
 มากน้อยเพียงใด 
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 3. การออกแบบเบื้องต้น น าผลิตภัณฑ์ที่คัดเลือกมาออกแบบเบื้องต้น ให้เห็นว่าลักษณะ
สินค้าเป็นอย่างไร เมื่อเป็นที่ยอมรับจึงทดลองสร้างรูปแบบจ าลองเหมือนจริงโดยย่อขนาดเล็กลง แล้ว
น าไปทดสอบและวิเคราะห์ต่อไป เช่นด้านต้นทุนการผลิต คุณภาพสินค้าหรือบริการ การใช้งานสินค้า  
ความสามารถในการแข่งขัน ความสามารถในการผลิต รวมถึงเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต 

 4. สร้างต้นแบบ เมื่อได้แบบเบื้องต้นแล้วจึงน ามาสร้างต้นแบบ เช่น บริษัทผลิตรถยนต์ สร้าง
รถต้นแบบที่จะผลิตออกมาให้เห็นรูปร่างหน้าตารถก่อน หรือ ธุรกิจบริการ อาจจะสร้างร้านจ าลอง
ต้นแบบหรือทดลองเปิดให้บริการก่อนเพ่ือที่จะศึกษาวิธีการบริการลูกค้าและปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นใน
กระบวนการบริการ ก่อนที่จะเปิดร้านหรือขยายสาขาจริง 

 5. การทดสอบ มีรูปแบบการทดสอบดังนี้ การทดสอบผลิตภัณฑ์ การทดสอบอายุการใช้งาน 
การทดสอบผู้บริโภค การทดสอบตลาดเป็นการทดสอบว่าต้นแบบนั้นขายได้หรือไม่ ช่วงเวลาการ
ทดสอบอาจใช้เวลานาน 6 เดือนถึง 2 ปี จึงจะทราบผลการทดสอบที่แน่ชัด  โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

  5.1 การทดสอบผลิตภัณฑ์ เป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยมีการ
 ทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ มาตรฐานของรูปร่างลักษณะ ความปลอดภัย ขนาด คุณภาพ
 เบื้องต้น การใช้สอย ตรงตามความต้องการที่ออกแบบไว้ 

  5.2 การทดสอบอายุการใช้งาน ต้องพิจารณาอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์ การเก็บ
 รักษา ระหว่างจ าหน่ายและการเก็บรักษาหลังจากที่ผู้บริโภคซื้อผลิตภัณฑ์ไปแล้ว  

  5.3 การทดสอบผู้บริโภค เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายที่มีคุณสมบัติตรงตามความ
 ต้องการของผู้บริโภค จึงจ าเป็นต้องใช้การทดสอบที่มีผู้บริโภคเป็นพ้ืนฐาน โดยผู้บริโภคจะ
 ได้รับตัวอย่างผลิตภัณฑ์และใช้แบบประเมินผลิตภัณฑ์ แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อ
 ผลิตภัณฑ์  
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  5.4 การทดสอบตลาด เป็นการน าผลิตภัณฑ์ที่ได้ออกแบบเรียบร้อยแล้วน าไป
 ทดสอบการขายในตลาด เพ่ือศึกษาขนาดของตลาด พฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อการใช้
 ผลิตภัณฑ์ การซื้อ และการขนส่งสินค้า หากผลการทดสอบพบว่ามีอัตราการทดลองซื้อซ้ าต่ า
 แสดงว่าผู้บริโภคไม่พอใจผลิตภัณฑ์ควรมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่หรือยุติไม่น าผลิตภัณฑ์
 นั้นออกสู่ตลาด 

  5.5 การวิเคราะห์ต้นทุน คือการประเมินค่าใช้จ่ายในการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
 โครงสร้างของค่าใช้จ่ายที่ต้องวิเคราะห์คือ ค่าใช้จ่ายในการผลิต ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในกรรมวิธี
 การผลิต งบลงทุน และค่าใช้จ่ายในการด าเนินการต่าง ๆ ในโรงงาน ค่าใช้จ่ายในการตลาด 
 ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการขนส่งกระจายสินค้า ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการ
 ขาย ค่าใช้จ่ายของบริษัท ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
 และค่าใช้จ่ายด้านการเงิน การวิเคราะห์ต้นทุน ตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ไปจนถึงระยะ
 สุดท้าย จะสามารถประมาณการต้นทุนได้ถูกต้องมากขึ้น ท าให้ทราบถึงโอกาสและความ
 เป็นไปได้ทางการเงินของกิจการด้วย 

 6. การออกแบบขั้นตอนสุดท้าย หลังจากการทดสอบผลิตภัณฑ์แล้ว ผู้ผลิตจะน าข้อมูลที่ได้
จากการทดสอบมาใช้ในการออกแบบใหม่หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์เพ่ิมเติม และท าการทดสอบ
ผลิตภัณฑ์ใหม่จนเป็นที่น่าพอใจ ก่อนท าการผลิตจริงแล้วทดสอบว่าสามารถใช้งานได้แน่ชัดแล้วจึงท า
การเขียนพิมพ์เขียวของผลิตภัณฑ์และก าหนดลักษณะเฉพาะเจาะจงต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์เพ่ือใช้ใน
การผลิตต่อไป ในขั้นตอนนี้ควรมีการออกแบบกระบวนการผลิต ของผลิตภัณฑ์ใหม่ควบคู่ไปด้วย เช่น 
ขั้นตอนในการผลิต เครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้  

 7. การผลิตสินค้าหรือบริการใหม่ ในขั้นตอนนี้เป็นการด าเนินการผลิตและน าผลิตภัณฑ์ใหม่
เข้าสู่วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์โดยผู้บริหารจะต้องพยากรณ์ความต้องการของลูกค้าและวางแผนการผลิต
สินค้าใหม่ให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า และสร้างความมั่นใจได้ว่าจะสามารถผลิตสินค้าออกมาได้
ทันกับการส่งเสริมการตลาดของฝ่ายการตลาด 
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ความตอ้งการของลกูคา้ 

 การศึกษาความต้องการของลูกค้านับว่าเป็นสิ่งส าคัญในการน ามาพิจารณาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และการบริการ ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพ่ือให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ 
น าไปสู่การประทับใจและซื้อซ้ า ซึ่ง Juran (1999: 2.1-2.2) ได้อธิบายความหมายความพึงพอใจของ
ลูกค้า หมายถึง สถานะหนึ่งของเหตุการณ์ที่ลูกค้ามีความรู้สึกว่าได้บรรลุผลการตอบสนองต่อ
ความหวังด้วยลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ ดังนั้นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าจะต้องทราบ
ระดับความคาดหวังของลูกค้าเสียก่อนดังภาพที่ 5.3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.3 แสดงระดับความคาดหวังของลูกค้า 

 

 จากภาพที่ 5.3 ความคาดหวังสามารถแบ่งได้เป็น 4 ระดับ ขั้นแรก ความคาดหวังขั้นพื้นฐาน 
ลูกค้าจะให้ความส าคัญเพียงความเหมาะสมหรือความจ าเป็นในการใช้งานเท่านั้น  ในระดับขั้นที่ 2 
ความคาดหวังขั้นมาตรฐาน เป็นขั้นที่ลูกค้าจะเปรียบเทียบสิ่งที่ลูกค้าได้รับกับผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งหรือ
มาตรฐานที่ลูกค้าควรจะได้รับ ขั้นถัดมาความคาดหวังขั้นปรารถนาเป็นความคาดหวังที่สูงขึ้น ขั้นนี้
ความคาดหวังของลูกค้าแต่ละบุคคลจะแตกต่างกันออกไป การตอบสนองต่อความคาดหวังจะท าได้
ยากยิ่งข้ึน ส่วนขั้นสุดท้ายความคาดหวังซ่อนเร้น เป็นความคาดหวังที่ลูกค้าไม่ได้คาดคิด แต่ถ้าเกิดขึ้น
ก็จะท าให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ  

 ดังนั้นการตอบสนองต่อความคาดหวังของลูกค้าขั้นต่าง ๆ จะถูกน ามาพิจารณาในการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์และการบริการ เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 
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 จากการที่ลูกค้าแต่ละคนมีระดับความคาดหมายที่แตกต่างกัน ทั้ง ๆ ที่มีความจ าเป็นระดับ
เดียวกัน ท าให้การตอบสนองความต้องการของลูกค้าถูกแบ่งออกเป็นส่วน ๆ แนวความคิดนี้จึงเกิด
การแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation) ในการตอบสนองต่อความคาดหวังของลูกค้าในด้าน
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ Gavin (1988: 4) ได้จ าแนกความคาดหวังออกเป็น 8 มิติดังนี้  

 1 .สมรรถนะ (Performance) เป็นความคาดหวังต่อผลิตภัณฑ์ว่าสามารถท างานดังที่ตั้งใจ
ไว้หรือไม่ เช่น กรณีของเครื่องรับโทรทัศน์ ลูกค้าอาจคาดหมายความคมชัดของภาพ  ความนุ่มนวล
ของเสียง หากเป็นธุรกิจบริการ ลูกค้าอาจจะคาดหมายต่อความรวดเร็วในการบริการ 

 2. หน้าที่เสริม (Feature) เป็นความคาดหวังเพ่ิมเติมจาก สมรรถนะของผลิตภัณฑ์ เช่น 
เครื่องรับโทรทัศน์ อาจจะมีรีโมทควบคุม มีช่องต่อสัญญาณอุปกรณ์อ่ืน ๆ เพ่ิมเติม หรือโรงแรม มี
บริการน้ าดื่มในห้องพักฟรี  

 3. ความไว้วางใจ (Reliability) เป็นความคาดหวังต่อความถี่ของข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ 
ซึ่งลูกค้าจะประเมินเทียบกับเวลา ถ้าเป็นธุรกิจบริการจะหมายถึงความตรงต่อเวลา 

 4. ความตรงต่อมาตรฐาน (Conformance) เป็นความคาดหวังของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์ ที่
ผู้ผลิตออกแบบหรือกล่าวอ้าง โดยลูกค้าอาจจะผลิตจากมาตรฐานต่าง ๆ ที่ผู้ผลิตได้รับ 

 5. ความทนทาน (Durability) เป็นความคาดหวังของลูกค้าที่ประเมินถึงอายุการใช้งานของ
ผลิตภัณฑ์ที่ต้องท าการเปลี่ยนใหม่ เช่น ลูกค้าคาดหมายว่า โทรศัพท์มือถือ มีอายุใช้งาน 5 ปี จึงจะท า
การเปลี่ยนใหม ่

 6. ความสามารถในการบริการ (Serviceability) เป็นความคาดหวังของลูกค้า ในการ
ตอบสนองของผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการ ว่าจะด าเนินการอย่างไร เมื่อผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข 
หรือมีข้อบกพร่อง 

 7.สุนทรีภาพ (Aesthetics) ความคาดหวังนี้เป็นความคาดหวังด้านความรู้สึก สุนทรีภาพ
อาจจะหมายถึง ความดูดี รู้สึกดี ในสายตาลูกค้า ซึ่งเป็นความพึงพอใจที่วัดออกมาได้ยาก 
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 8.ความมีชื่อเสียง (Reputation) เป็นความคาดหมายที่ลูกค้าไม่สามารถประเมิน
คุณลักษณะทั้ง 7 ข้อดังกล่าวข้างต้นได้ จึงพิจารณาความคาดหวังดังกล่าวจากอดีตที่ตนรับรู้ เรียกว่า 
ยี่ห้อ (Brand) ลูกค้าจึงให้ความสนใจความคาดหวังข้อนี้เป็นข้อแรกเสมอ 

หลกัการออกแบบผลติภณัฑ ์

 เมื่อพิจารณาความคาดหวังเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า การออกแบบผลิตภัณฑ์
มีเกณฑ์ในการพิจารณาสร้างสรรค์ผลงานเชิงอุตสาหกรรมที่ส าคัญได้แก่ 

 1.หน้าที่ใช้สอย (Function) ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดจะต้องมีหน้าที่ใช้สอยถูกต้องตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ คือสามารถตอบสนองประโยชน์ใช้สอยตามที่ผู้บริโภคต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์นั้นอาจมีหน้าที่ใช้สอยอย่างเดียวหรือกลายหน้าที่ก็ได้ แต่หน้าที่ใช้สอยจะดีหรือไม่นั้น ต้อง
ใช้งานไประยะหนึ่งถึงจะทราบข้อบกพร่อง ตัวอย่างเช่น การออกแบบโต๊ะอาหารกับโต๊ะท างาน โต๊ะ
ท างานมีหน้าที่ใช้สอยยุ่งยากกว่า มีลิ้นชักส าหรับเก็บเอกสาร เครื่องเขียน ส่วนโต๊ะอาหารไม่
จ าเป็นต้องมีลิ้นชักเก็บของ ระยะเวลาของการใช้งานสั้นกว่า แต่ต้องสะดวกในการท าความสะอาด 

 การออกแบบเก้าอ้ี หน้าที่ใช้สอยเบื้องต้นของเก้าอ้ีคือใช้นั่ง ด้วยกิจกรรมต่างกัน เช่น เก้าอ้ี
รับประทานอาหารลักษณะและขนาดต้องเหมาะสมกับโต๊ะอาหาร เก้าอ้ีเขียนแบบลักษณะและขนาด
ต้องเหมาะสมกับโต๊ะเขียนแบบ ถ้าจะเอาเก้าอ้ีรับแขกมาใช้นั่งเขียนก็คงจะเกิดการเมื่อยล้า ปวดหลัง 
ปวดคอ และนั่งท างานได้ไม่นาน 

 การออกแบบมีดที่ในครัวนั้นมีอยู่มากกมายหลายชนิดตามการใช้งานเฉพาะเช่น มีดปอก
ผลไม้  มีดแล่เนื้อสัตว์  มีดสับกระดูก มีดหั่นผัก เป็นต้น ถ้าหากมีการใช้มีดอยู่ชนิดเดียวตั้ งแต่แล่เนื้อ 
สับกระดูก หั่นผัก อาจจะใช้ได้แต่จะไม่ได้ความสะดวกเท่าที่ควร หรืออาจจะได้รับอุบัติเหตุขณะใช้ได้  
เพราะไม่ได้รับการออกแบบมาให้ใช้งานเป็นการเฉพาะอย่าง 

 2.ความสวยงามน่าใช้ (Aesthetics or sales appeal) ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมานั้น
จะต้องมีรูปทรง ขนาด สีสันสวยงาม น่าใช้ ตรงตามรสนิยมของกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย เป็นวิธีการเพ่ิม
มูลค่าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมและได้ผลดี เพราะความสวยงามเป็นความพึงพอใจแรกที่คนเรา
สัมผัสได้ก่อนมักเกิดมาจากรูปร่างและสีเป็นหลัก การก าหนดรูปร่างและสีในงานออกแบบผลิตภัณฑ์
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นั้น  ไม่เหมือนกับการก าหนดรูปร่างและสีในงานจิตรกรรม  ซึ่งสามารถที่จะแสดงหรือก าหนดรูปร่าง
และสีได้ตามความนึกคิดของจิตกร แต่ในงานออกแบบผลิตภัณฑ์นั้น จ าเป็นต้องยึดข้อมูลและ
กฎเกณฑ์ผสมผสานของรูปร่างและสีสัน ระหว่างทฤษฎีทางศิลปะและความพึงพอใจของผู้บริโภคเข้า
ด้วยกัน  ถึงแม้ว่ามนุษย์แต่ละคนมีการรับรู้และพึงพอใจในเรื่องของความงามได้ไม่เท่ากัน และไม่มี
กฎเกณฑ์การตัดสินใจใด ๆ ที่เป็นตัวชี้ขาดความถูกความผิด แต่คนเราส่วนใหญ่ก็มีแนวโน้มที่จะ
มองเห็นความงามไปในทิศทางเดียวกันตามธรรมชาติ ตัวอย่างเช่นผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ ของที่
ระลึก และของตกแต่งบ้านต่าง ๆ ความสวยงามก็คือหน้าที่ใช้สอยนั้นเอง และความสวยงามจะสร้าง
ความประทับใจแก่ผู้บริโภคให้เกิดการตัดสินใจซื้อได้ 

 3. ความสะดวกสบายในการใช้ (Ergonomics) การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ดีนั้นต้องเข้าใจ
กายวิภาคเชิงกลเกี่ยวกับขนาด สัดส่วน  ความสามารถและขีดจ ากัดที่เหมาะสมส าหรับอวัยวะต่าง ๆ 
ของผู้ ใช้  การเกิดความรู้สึกที่ดีและสะดวกสบายในการใช้ผลิตภัณฑ์ ทั้ งทางด้านจิตวิทยา 
(Psychology) และสรีระวิทยา (Physiology) ซึ่งแตกต่างกันไปตามลักษณะเพศ เผ่าพันธุ์ ภูมิล าเนา
และสังคมแวดล้อมที่ใช้ผลิตภัณฑ์นั้นเป็นข้อบังคับในการออกแบบ 

             การวัดคุณภาพทางด้าน กายวิภาคเชิงกล (ergonomics) พิจารณาได้จากการใช้งานได้
อย่างกลมกลืนต่อการสัมผัส ตัวอย่างเช่น การออกแบบเก้าอ้ีต้องมีความนุ่มนวล มีขนาดสัดส่วนที่นั่ง
แล้วสบาย โดยอิงกับมาตรฐานผู้ใช้ของชาวตะวันตกมาออกแบบเก้าอ้ีส าหรับชาวเอเชีย เพราะอาจเกิด
ความไม่พอดีหรือไม่สะดวกในการใช้งาน การออกแบบปุ่มบังคับ ด้ามจับของเครื่องมือและอุปกรณ์
ต่าง ๆ ที่ผู้ใช้ต้องใช้ร่างกายไปสัมผัสเป็นเวลานาน จะต้องก าหนดขนาด (dimensions) ส่วนโค้ง ส่วน
เว้า ส่วนตรง ส่วนแคบของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้อย่างพอเหมาะกับร่างกายหรืออวัยวะของผู้ใช้
ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ เพ่ือท าให้เกิดความถนัดและความสะดวกสบายในการใช้ รวมทั้งลดอาการเมื่อยล้า
เมื่อใช้ไปนาน ๆ 

 4.  ความปลอดภัย (Safety) ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นเพ่ืออ านวยความสะดวกในการด ารงชีพ
ของมนุษย์ มีทั้งประโยชน์และโทษในตัว การออกแบบจึงต้องค านึงถึงความปลอดภัยของชีวิตและ
ทรัพย์สินของผู้บริโภคเป็นส าคัญ ไม่เลือกใช้วัสดุ สี กรรมวิธีการผลิต ฯลฯ ที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้หรือ
ท าลายสิ่งแวดล้อม ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องแสดงเครื่องหมายเตือนไว้ให้ชัดเจนและมีค าอธิ บายการใช้
แนบมากับผลิตภัณฑ์ด้วย ตัวอย่างเช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ควรมีส่วนป้องกัน
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อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้จากความเมื่อยล้าหรือพลั้งเผลอ เช่น จากการสัมผัสกับส่วนกลไกท างาน จาก
ความร้อน จากไฟฟ้าดูด ฯลฯ จากการสัมผัสกับส่วนกลไกท างาน จากความร้อน จากไฟฟ้าดูด ฯลฯ 
หลีกเลี่ยงการใช้วัสดุที่ง่ายต่อการเกิดอัคคีภัยหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และควรมีสัญลักษณ์หรือ
ค าอธิบายติดเตือนบนผลิตภัณฑ์ไว้ การออกแบบผลิตภัณฑ์ส าหรับเด็ก ต้องเลือกใช้วัสดุที่ไม่มีสารพิษ
เจือปน เผื่อป้องกันเวลาเด็กเอาเข้าปากกัดหรือออม ชิ้นส่วนต้องไม่มีส่วนแหลมคมให้เกิดการบาดเจ็บ 
มีข้อความหรือสัญลักษณ์บอกเตือน เป็นต้น 

 5. ความแข็งแรง (Construction) ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมานั้นจะต้องมีความแข็งแรงในตัว  
ทนทานต่อการใช้งานตามหน้าที่และวัตถุประสงค์ที่ก าหนดโครงสร้างมีความเหมาะสมตามคุณสมบัติ
ของวัสดุ ขนาด แรงกระท าในรูปแบบต่าง ๆ จากการใช้งาน ตัวอย่างเช่น การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ที่ดี
ต้องมีความม่ันคงแข็งแรง ต้องเข้าใจหลักโครงสร้างและการรับน้ าหนัก ต้องสามารถควบคุมพฤติกรรม
การใช้งานให้กับผู้ใช้ด้วย เช่น การจัดท่าทางในการใช้งานให้กับผู้ใช้ด้วย เช่น การจัดท่าทางในการใช้
งานให้เหมาะสม สะดวกสบาย ถูกสุขลักษณะ และต้องรู้จักผสมความงามเข้ากับชิ้นงานได้อย่าง
กลมกลืน  เพราะโครงสร้างบางรูปแบบมีความแข็งแรงดีมากแต่ขาดความสวยงาม จึงเป็นหน้าที่ของ
นักออกแบบที่จะต้องเป็นผู้ผสานสองสิ่งเข้ามาอยู่ในความพอดีให้ได้ นอกจากการเลือกใช้ประเภทของ
วัสดุ โครงสร้างที่เหมาะสมแล้ว ยังต้องค านึงถึงความประหยัดควบคู่กันไปด้วย 

 6. ราคา (Cost) ก่อนการออกแบบผลิตภัณฑ์ควรมีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะใช้ว่าเป็น
กลุ่มใด อาชีพอะไร ฐานะเป็นอย่างไร ซึ่งจะช่วยให้นักออกแบบสามารถก าหนดแบบผลิตภัณฑ์และ
ประมาณราคาขายให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายได้ใกล้เคียงมากข้ึน การจะได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีราคา
เหมาะสมนั้น ส่วนหนึ่งอยู่ที่การเลือกใช้ชนิด หรือเกรดของวัสดุ และวิธีการผลิตที่ เหมาะสม ผลิตได้
ง่ายและรวดเร็ว แต่ในกรณีที่ประมาณราคาจากแบบสูงกว่าที่ก าหนดก็อาจต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือ
พัฒนาองค์ประกอบด้านต่าง ๆ กันใหม่เพ่ือลดต้นทุน แต่ทั้งนี้ต้องคงไว้ซึ่งคุณค่าของผลิตภัณฑ์นั้น  

 7. วัสดุ (Materials) การออกแบบควรเลือกวัสดุที่มีคุณสมบัติด้านต่างๆ ได้แก่ ความใส ผิว
มันวาว ทนความร้อน ทนกรดด่างไม่ลื่น ฯลฯ ให้เหมาะสมกับหน้าที่ใช้สอยของผลิตภัณฑ์นั้นๆ 
นอกจากนั้นยังต้องพิจารณาถึงความง่ายในการดูแลรักษา ความสะดวกรวดเร็วในการผลิต สั่งซื้อและ
คงคลัง รวมถึงจิตส านึกในการรณรงค์ช่วยกันพิทักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการเลือกใช้วัสดุที่หมุนเวียน
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กลับมาใช้ใหม่ได้ (recycle) ก็เป็นสิ่งที่นักอกแบบต้องตระหนักถึงในการออกแบบร่วมด้วย เพ่ือช่วยลด
กันลดปริมาณขยะของโลก  

 8. กรรมวิธีการผลิต (Production) ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดควรออกแบบให้สามารถผลิตได้ง่าย 
รวดเร็ว ประหยัดวัสดุ ค่าแรงและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ แต่ในบางกรณีอาจต้องออกแบบให้ สอดคล้องกับ
กรรมวิธีของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีอยู่เดิม และควรตระหนักอยู่เสมอว่าไม่มีอะไรที่จะลดต้นทุนได้
รวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ มากกว่าการประหยัดเพราะการผลิตทีละมากๆ   

 9.การบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (Maintenance) ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดควรออกแบบให้
สามารถบ ารุงรักษา และแก้ไขซ่อมแซมได้ง่าย ไม่ยุ่งยากเมื่อมีการช ารุดเสียหายเกิดขึ้น ง่ายและ
สะดวกต่อการท าความสะอาดเพ่ือช่วยยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งควรมีค่าบ ารุงรักษา
และการสึกหรอต่ า ตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องมือ  เครื่องจักรกล เครื่องยนต์ และ
เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ที่มีกลไกภายในซับซ้อน อะไหล่บางชิ้นย่อมมีการเสื่อมสภาพไปตามอายุการใช้
งานหรือจากการใช้งานที่ผิดวิธี การออกแบบที่ดีนั้นจะต้องศึกษาถึงต าแหน่งในการจัดวางกลไกแต่ละ
ชิ้น เพ่ือที่จะได้ออกแบบส่วนของฝาครอบบริเวณต่าง ๆ ให้สะดวกในการถอดซ่อมแซมหรือเปลี่ยน
อะไหล่ได้โดยง่าย  นอกจากนั้นการออกแบบยังต้องค านึงถึงองค์ประกอบอ่ืน ๆ ร่วมด้วย เช่น การใช้
ชิ้นส่วนร่วมกันให้มากที่สุด โดยเฉพาะอุปกรณ์ยึดต่อการเลือกใช้ชิ้นส่วนขนาดมาตรฐานที่หาได้ง่าย 
การถอดเปลี่ยนได้เป็นชุด ๆ การออกแบบให้บางส่วนสามารถใช้เก็บอะไหล่ หรือใช้เป็นอุปกรณ์ส ารับ
การซ่อมบ ารุงรักษาได้ในตัว เป็นต้น 

 10. การขนส่ง (Transportation) ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบควรค านึงถึงการประหยัดค่าขนส่ง 
ความสะดวกในการขนส่ง ระยะทาง เส้นทางการขนส่ง (ทางบก ทางน้ าหรือทางอากาศ) เนื้อที่ในการ
ขนส่ง ส่วนการบรรจุหีบห่อต้องสามารถป้องกันไม่ให้เกิดการช ารุดเสียหายของผลิตภัณฑ์ได้ง่าย กรณี
ที่ผลิตภัณฑ์ที่ท าการออกแบบนั้นมีขนาดใหญ่ อาจต้องออกแบบให้ชิ้นส่วนสามารถถอดประกอบได้
ง่าย เพ่ือท าให้หีบห่อมีขนาดเล็กลง ตัวอย่างเช่น การออกแบบเครื่องเรือนชนิดถอดประกอบได้ ต้อง
สามารถบรรจุผลิตภัณฑ์ลงในตู้สินค้าที่เป็นขนาดมาตรฐานเพ่ือประหยัดค่าขนส่งรวมทั้งผู้ซื้อสามารถ
ท าการขนส่งและประกอบชิ้นส่วนให้เข้ารูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้โดยสะดวกด้วยตัวเอง 
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 เมื่อพิจารณาความคาดหวังของลูกค้าทั้ง 8 มิติ เพ่ือน ามาวางแผนออกแบบผลิตภัณฑ์ในการ
ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าสามารถแสดงได้ดังภาพที่ 5.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังของลูกค้าเพ่ือพิจารณาออกแบบผลิตภัณฑ์ 

  

 หลังจากพิจารณาความคาดหวังและหลักการออกแบบแล้ว ยังมีเครื่องมือที่น ามาช่วยในการ
ก าหนดคุณลักษณะต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า รวมทั้งยังสามารถ
ก าหนดกลยุทธ์เพ่ือเปรียบเทียบกับคู่แข่งเพ่ือการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน เครื่องมือดัง
กล่าวคือ บ้านแห่งคุณภาพ (Quality Function Deployment) 

 

หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์

• 1. หน้าท่ีใช้สอย 
• 2. ความสวยงามน่าใช้ 
• 3. ความสะดวกสบายในการใช้ 
• 4. ความปลอดภัย 
• 5. ความแข็งแรง 
• 6. ราคา
• 7. วัสดุ 
• 8. กรรมวิธีการผลิต 
• 9. การบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
• 10. การขนส่ง 

ความคาดหวังของลูกค้า

• 1 .สมรรถนะ 
• 2. หน้าท่ีเสริม 
• 3. ความไว้วางใจ 
• 4. ความตรงต่อมาตรฐาน 
• 5. ความทนทาน 
• 6. ความสามารถในการบริการ 
• 7. สุนทรีภาพ 
• 8. ความมีชื่อเสียง 



 

132 การออกแบบผลิตภัณฑ์และการบริการ | Product and Service Design 

 

บา้นแห่งคุณภาพ 

 บ้านแห่งคุณภาพ (Quality Function Deployment) เป็นเครื่องมือที่ถูกออกแบบมา เพ่ือ
ช่วยในการวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ เริ่มจากท าการส ารวจความต้องการของลูกค้า 
และน ามาประเมินระดับความส าคัญของความต้องการแต่ละข้อ โดยจะต้องได้รับความร่วมมือจาก
ทีมงานแต่ละฝ่ายท าวิเคราะห์ เพ่ือแปลงความต้องการของลูกค้าให้เป็นข้อก าหนดทางเทคนิคที่
จ าเป็นต้องมี เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยพิจารณาจากระดับความส าคัญ ข้อมูลของ
คู่แข่งและความสามารถในการแข่งขัน จากนั้นจะน าข้อก าหนดทางเทคนิคที่มีความส าคัญมาใช้ในการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ดังภาพที่ 5.5 (Akao, 1994: 339)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.5 แสดงวิธีการจัดท าบ้านแห่งคุณภาพ 

 

 

 

 

 

เมตริกซ์ความสัมพันธ ์

ข้อก าหนดทางเทคนิค 

เป้าหมายการด าเนินงาน 

 

น้ าหนักข้อก าหนดทางเทคนิค 
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จากภาพที่ 5.5 ในการด าเนินการจัดท าบ้านแห่งคุณภาพมีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

1. ระบุความคาดหวังของลูกค้า หรือคุณภาพที่ลูกค้าต้องการ โดยการสัมภาษณ์ หรือ ออก
แบบสอบถาม หรือ จากข้อมูลการร้องเรียนของลูกค้า  

2.  ท าการประเมินระดับความส าคัญของความหวังของลูกค้าในแต่ละข้อ 

3.  ท าการเปรียบเทียบสินค้าของบริษัทกับสินค้าของคู่แข่งจากมุมมองของลูกค้า 

4.  ท าการประเมินจุดอ่อนจุดแข็งของตนเองและคู่แข่งแล้วกรอกลงในช่องทางขวามือของ
บ้านคุณภาพแยกตามความคาดหวังของลูกค้าแต่ละข้อ 

5.  ระบุข้อก าหนดทางเทคนิค หรือองค์ประกอบคุณภาพที่จะตอบสนองความคาดหวังของ
ลูกค้าแต่ละข้อลงในช่องด้านบนของบ้านคุณภาพ 

6. แสดงค่าความสัมพันธ์ระหว่างข้อก าหนดทางเทคนิคแต่ละข้อไว้ที่ส่วนหลังคาของบ้านแห่ง
คุณภาพ ความสัมพันธ์ของข้อก าหนดทางเทคนิคมี 4 แบบ  คือ มีความสัมพันธ์ทางบวกมาก
ความสัมพันธ์ทางบวก ความสัมพันธ์ทางลบมาก และ ความสัมพันธ์ทางลบ 

โดยอาจก าหนดเป็นสัญลักษณ์หรือค่าตัวเลข เพ่ือให้ผู้ออกแบบเข้าใจว่า หากมีการ
เปลี่ยนแปลงข้อก าหนดทางเทคนิคข้อใดข้อหนึ่ง จะมีผลกระทบต่อข้อก าหนดทางเทคนิคข้ออ่ืนมาก
น้อยเพียงใด 

7. หาค่าความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังของลูกค้าและข้อก าหนดทางเทคนิคแต่ละข้อลง
ในเมตริกซ์ความสัมพันธ์ตรงส่วนกลางของตัวบ้านแห่งคุณภาพ โดยใช้สัญลักษณ์แสดงให้เห็นถึงระดับ
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อก าหนดทางเทคนิคกับความคาดหวังของลูกค้า ว่ามีความสัมพันธ์ในระดับ
มาก ปานกลาง หรือ น้อย อาจะแทนค่ามาก = 9 ปานกลาง = 3 และน้อย = 1 

8.  ก าหนดระดับความส าคัญของข้อก าหนดทางเทคนิคแต่ละข้อโดยพิจารณาจากระดับ
ความส าคัญของความคาดหวังของลูกค้า เมตริกซ์ความสัมพันธ์ตรงส่วนกลางของตัวบ้านแห่งคุณภาพ 
และข้อมูลเปรียบเทียบกับคู่แข่งประกอบกัน 
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9.  ระบุข้อก าหนดทางเทคนิคที่จะน าไปใช้ออกแบบผลิตภัณฑ์ในขั้นสุดท้ายอันเป็นเป้าหมาย
ในการด าเนินงาน 

ตัวอย่างที่ 5.1 บริษัทผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่แห่งหนึ่งได้ใช้เครื่องมือบ้านแห่งคุณภาพเพ่ือวางแผนใน
การออกแบบผลิตภัณฑ์ บริษัทควรให้ความส าคัญกับประเด็นใดบ้าง 

 

 

 

ความคาดหวังของลูกค้า 
หน่วย

ประมวล
ผล 

ความ
บาง 

ความจุ
แบตเตอ

รี ่

ความ
ละเอียด
จอภาพ 

การแข่งขัน 

เรา คู่แข่ง 

ประสิทธิภาพการใช้งาน 5     5 3 

ใช้งานได้ยาวนาน 4     3 3 

ความสะดวกในการพกพา 3     3 1 

ความคมชัดสูง 1  - -  1 5 

ระดับความส าคัญ 55 36 90 61   

เป้าหมายการด าเนินงาน 

เพิ่ม
สัญญาณ
นาฬิกา 

ลดความ
หนา 

เพิ่ม
ความจ ุ

เพิ่ม
ความ

ละเอียด 

  

การประเมินทาง
เทคนิค 

เรา 2 GHz 6mm. 
1500 

mAh 
720p   

คู่แข่ง 1 GHz 9mm. 
1400 

mAh 
1080p   

 หมายเหตุ: ข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ เป็นสิ่งที่ผู้จัดท าสมมติขึ้นเพื่อยกตัวอย่างเท่านั้น 

ภาพที่ 5.6 ตัวอย่างวิธีการจัดท าบ้านแห่งคุณภาพ 

 

 

++ 

- 
++ 

- - 

- 

+ 

++ สัมพันธ์บวกมาก 

+   สัมพันธ์บวก 

- -  สัมพันธ์ลบมาก 

-    สัมพันธ์ลบ 

มาก = 9 

ปานกลาง = 3 

น้อย = 1 
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 จากภาพที่ 5.6 พิจารณาระดับความคาดหวังของลูกค้าจะพบว่าลูกค้าจะให้ความส าคัญกับ
ประสิทธิภาพการใช้งานมากที่สุด รองลงมาคือ ระยะเวลาใช้งานที่ยาวนาน ความสะดวกในการพกพา
และความคมชัดสูง ตามล าดับ  

 พิจารณาการแข่งขันจะพบว่า บริษัทจะเหนือคู่แข่งอยู่ 2 ประเด็นคือ ประสิทธิภาพการใช้งาน 
และความสะดวกในการพกพา แต่จะด้อยกว่าคู่แข่งในส่วนของความคมชัดสูง  

 พิจารณาเมตริกซ์ความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังของลูกค้าและข้อจ ากัดทางเทคนิค
พบว่า ระดับความส าคัญของความจุแบตเตอรี่มากที่สุด (90 คะแนน) รองลงมาเป็นความละเอียดของ
จอภาพ (61 คะแนน) หน่วยประมวลผล (55 คะแนน) และ ความบาง (36 คะแนน) ตามล าดับ สาเหตุ
ที่ความจุแบตเตอรี่ส าคัญมากที่สุดเนื่องจากมีความสัมพันธ์กับความคาดหวังต่าง ๆ ของลูกค้าในแต่ละ
ประเด็นในระดับสูง หมายความว่าหากบริษัทพิจารณาเพ่ิมความจุของแบตเตอรี่จะท าให้การ
ตอบสนองต่อความคาดหวังของลูกค้าโดยรวมสูงขึ้นด้วย  

 เมื่อน าเอาเมตริกซ์ความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังของลูกค้าและข้อจ ากัดทางเทคนิค มา
พิจารณาร่วมกับการแข่งขันและความสัมพันธ์ระหว่างข้อจ ากัดทางเทคนิคเพ่ือก าหนดเป้าหมายการ
ด าเนินงานจะพบว่า เมื่อพิจารณาจะเพ่ิมความจุแบตเตอรี่จากเดิมที่มีอยู่  1,500 มิลลิแอมแปร์  จะ
พบว่าความจุของแบตเตอรี่มีความสัมพันธ์ในทางลบมากกับความหนา แสดงว่าหากเพ่ิมความจุ
แบตเตอรี่มากขึ้นจะท าให้ความหนามากขึ้นซึ่งจะส่งผลต่อความคาดหวังของลูกค้าและการแข่งขัน 
ดังนั้นการพิจารณาออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มีความจุแบตเตอรี่เพ่ิมมากขึ้ นจะต้องหาวิธีไม่ให้
ข้อจ ากัดทางด้านความหนาของตัวเครื่องเพ่ิมขึ้นด้วย  

 เป้าหมายในการด าเนินงานจากการจัดท าบ้านแห่งคุณภาพ จะถูกน าไปพิจารณาจัดท าบ้าน
แห่งคุณภาพในระดับที่ 2 เพ่ือก าหนดคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์และบ้านแห่งคุณภาพในระดับที่ 3 
เพ่ือวางแผนกระบวนการผลิตและการด าเนินงานต่อไป 
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เทคนคิการออกแบบผลติภณัฑ ์

 เทคนิคบางอย่างที่ส าคัญสามารถน ามาใช้ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ได้แก่ 

 1. การออกแบบให้ผลิตภัณฑ์มีความแข็งแรงคงทน (Robust Design)  การออกแบบให้
ผลิตภัณฑ์มีความแข็งแรงคงทนเป็นแนวคิกการออกแบบให้ผลิตภัณฑ์สามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลง
หรือความรุนแรงที่เกิดจากขั้นตอนการผลิตหรือการประกอบ  โดยไม่ท าให้คุณภาพของสินค้าด้อยจาก
ที่ก าหนดไว้ 

 2. การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เป็นมาตรฐาน (Modular Design) การออกแบบนี้เป็นการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สามารถใช้ชิ้นส่วนประกอบที่สามารถเปลี่ยนหรือทดแทนกับผลิตภัณฑ์อ่ืนได้  
ซ่ึงง่ายตอ่การจดัการ และยังสามารถลดต้นทุนในการสัง่ซ้ือสินค้าหรอืส่ังผลิตจากการสัง่ในปรมิาณมาก
ได้และยังเพ่ิมความหลากหลายให้กับผลิตภัณฑ์ด้วย เป็นการออกแบบเพ่ือน าเสนอความยืดหยุ่นสู่ทั้ง
การผลิตและการตลาด แผนกการผลิตจะพบว่าชิ้นส่วนเล็ก ๆ เหล่านี้ (modular) มีประโยชน์
เพราะว่าท าให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ง่าย ส่วนการตลาดอาจชอบวิธีการออกแบบเช่นนี้ เพราะ
สามารถเพ่ิมความยืดหยุ่นที่จะท าให้ลูกค้าพอใจ ลูกค้าอาจผสมและจัดให้เหมาะสมกับรสนิยมของ
ตนเอง ความคิดนี้ได้ถูกน าไปใช้ในอุตสาหกรรมจ านวนมาก  ตั้งแต่อุตสาหกรรมการบินสู่ร้านอาหาร
แบบจานด่วน (fast-food) 

 3. การออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (Computer-Aided Design: CAD)   

เป็นการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือช่วยพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ การเขียนแบบ และจัดสร้างเอกสาร
ทางวิศวกรรม การออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (CAD) ช่วยให้ผู้ออกแบบสามารถ
ออกแบบได้สะดวกและรวดเร็ว มีประสิทธิภาพในการท างานดีขึ้น ซึ่งการออกแบบด้วยความช านาญ
จากระบบการออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (CAD) จะช่วยให้ผู้ออกแบบสามารถเขียนแบบงานที่มี
ความซับซ้อนได้ง่ายขึ้น สามารถวิเคราะห์และเปลี่ยนแปลงแบบ ช่วยเสนอทางเลือกที่หลากหลายก่อน
ตัดสินใจผลิตผลิตภัณฑ์นั้น ช่วยลดเวลาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท าให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย  
สามารถลดต้นทุนในการผลิตและการประกอบ รวมทั้งการจัดส่งสินค้าได้อย่างมาก  
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 4. การออกแบบโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง (Virtual Reality Technology) เป็น
รูปแบบการใช้ภาพสื่อสารแทนสิ่งที่เป็นจริงและให้ผู้ใช้สามารถตอบสนองกับภาพเหล่านั้นได้ การ
ประยุกต์เทคโนโลยีเสมือนจริงได้ถูกน าไปใช้ในหลาย ๆ อุตสาหกรรม เช่น การออกแบบบ้าน การ
ออกแบบร้านอาหาร การตกแต่งห้อง ซึ่งเทคโนโลยีนี้สามารถลดต้นทุนจากการแก้แบบและความ
ผิดพลาดจากการผลิตได้เป็นอย่างมาก และยังช่วยลดระยะเวลาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อีกด้วย 

 5. การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม (Environmentally Friendly Designs) 
ปัจจุบันผู้บริโภคให้ความส าคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมและมลภาวะมากขึ้น เนื่องจากการบริหารจัดการ
ในอดีตไม่ได้ใส่ในสิ่งแวดล้อมเท่าที่ควร ผลเสียต่างๆจึงเกิดขึ้นตามมา เช่น ภาวะโลกร้อน มลพิษทาง
น้ า มลพิษทางอากาศ การตัดไม้ท าลายป่า สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้บริหารต้องให้ความส าคัญและมีส่วน
รับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คือสินค้าหรือการ
บริการที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากขั้นตอนการจัดหาวัตถุดิบ การผลิตการใช้พลังงานและ
ทรัพยากร การขนส่ง การใช้งานและการจัดการหลังหมดอายุการใช้งานน้อยกว่าเมื่อเทียบกับสินค้า
ประเภทเดียวกันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม   

การออกแบบการบรกิาร 

 การออกแบบการบริการแตกต่างไปจากการออกแบบผลิตภัณฑ์ ผลผลิตที่ได้ไม่ใช่ตัวสินค้า 
แต่เป็นความรู้สึกหรือประสบการณ์ที่มีต่อการบริการ  หากลูกค้าเกิดความประทับใจตั้งแต่การใช้
บริการครั้งแรก ลูกค้าก็จะกลับมาใช้บริการซ้ าอีกครั้ง แต่หากลูกค้าไม่พอใจการให้บริการ การ
ปรับปรุงการบริการเพ่ือให้ลูกค้าเปลี่ยนความรู้สึกให้ดีขึ้นเป็นสิ่งที่ท าได้ยากและต้องใช้เวลานาน ดังนั้น
การออกแบบการบริการจึงจ าเป็นจะต้องน าความต้องการของลูกค้ามาก าหนดรูปแบบการบริการ โดย
การใหลู้กค้ามีส่วนร่วมในกระบวนการ เพ่ือสร้างประสบการณ์และความรู้สึกที่ดีของลูกค้าให้เกิดความ
พึงพอใจและความประทับใจจากการบริการ 

 Parasuraman (1985) (อ้างถึงใน Kotler & Keller, 2011: 455-456) ได้คิดค้นแบบจ าลอง 
ช่องว่างคุณภาพของงานบริการที่มีกรอบแนวคิดบนพ้ืนฐานความแตกต่าง (Gap) ระหว่างความ
คาดหวังและความพอใจที่ได้รับในด้านคุณภาพการบริการของลูกค้า ซึ่งความแตกต่างของแต่ละ
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กิจกรรม เป็นการบ่งชี้ถึงช่องว่างที่จะน าไปสู่ความล้มเหลวในการให้บริการ เป็นสาเหตุให้ลูกค้าไม่พึง
พอใจต่อการบริการที่ได้รับดังภาพที่ 5.7 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.7 แบบจ าลองช่องว่างคุณภาพของงานบริการ 

(ท่ีมา: ปรับปรุงจาก Kotler & Keller, 2011: 456) 

 

การรับรู้ของหน่วยงานท่ีมตี่อความ
คาดหวังของผู้รับบริการ 

การก าหนดมาตรฐานการบริการ 

การให้บริการ การสื่อสารไปยังผูร้ับบริการ 

การรับรู้ถึงบริการที่ได้รับ 

ความคาดหวังของผู้รับบริการ 

-ความต้องการส่วนบุคคล 

-ประสบการณ์ในอดตี 

-การสื่อสารแบบปากต่อปาก ผู้รับบริการ 

ผู้ใหบ้ริการ 

ช่องว่างที่ 4 

ช่องว่างที่ 2 

ช่องว่างที่ 3 

ช่องว่างที่ 5 

ช่องว่างที่ 1 
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 จากภาพที่ 5.7 ช่องว่างต่าง ๆ ที่เป็นสาเหตุไปสู่ความล้มเหลวในการบริการได้แก่ 

 ช่องว่างที่ 1 เป็นช่องว่างระหว่างการรับรู้ของผู้ให้บริการกับความคาดหวังของลูกค้า ในการ
ออกแบบการให้บริการผู้ให้บริการจะต้องศึกษาถึงความคาดหวังของลูกค้าเช่นเดียวกับการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์เพ่ือให้การออกแบบการบริการตรงตามความต้องการของลูกค้า 

  ช่องว่างที่ 2 เป็นช่องว่างในการที่หน่วยงานในการให้บริการแปลความคาดหวังในสิ่งที่ลูกค้า
ต้องการเพ่ือก าหนดมาตรฐานการให้บริการจะต้องสัมพันธ์กัน ข้อก าหนดต่าง ๆ จะถูกก าหนดขึ้นเพ่ือ
ตอบสนองต่อความคาดหวังลูกค้า 

 ช่องว่างที่ 3 เป็นช่องว่างที่เกิดจากการส่งมอบการบริการไม่เป็นไปตามมาตรฐานและ
ข้อก าหนด ซึ่งผู้บริการจะต้องส่งมอบการบริการทั้งก่อนและหลังตามมาตรฐานการบริการ  

 ช่องว่างที่ 4 เป็นช่องว่างที่เกิดจากการสื่อสารไปยังลูกค้า เพ่ือให้ลูกค้ารับทราบมาตรฐานใน
การบริการที่ดีมีคุณภาพ รวมทั้งข้อจ ากัดต่าง ๆ ในการให้บริการแก่ลูกค้าเพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่
ตรงกัน 

 ช่องว่างที่ 5 เป็นช่องว่างที่เกิดจากการที่ลูกค้าคาดหวังกับการบริการที่ลูกค้าได้รับ ซึ่งถ้าการ
บริการเป็นไปตามที่ลูกค้าคาดหวังจะท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและประทับใจ ซึ่งความคาดหวัง
ของลูกค้าเกิดจากความต้องการเฉพาะบุคคล การรับรู้จากการสื่อสารแบบปากต่อปาก ประสบการณ์
ในอดีต การสื่อสารผ่านการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ของผู้ให้บริการรวมไปถึงการให้ค าแนะน าของ
พนักงานขาย 

 เพ่ือให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและความประทับใจในการบริการ จะต้องท าให้เกิดความ
สมดุลระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการหรือลูกค้า ในการน ามาพิจารณาเพ่ือออกแบบการบริการให้
เหมาะสมตรงตามที่ลูกค้าคาดหวัง 
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ระดบัการออกแบบการบรกิาร 

 Moritz (2005: 33) ได้แบ่งระดับการออกแบบการบริการออกเป็น 4 ระดับได้แก่  

 ระดับที่ 1. การออกแบบคุณลักษณะการให้บริการ (Design of Feature) เป็นการ
ออกแบบลักษณะการให้บริการ สถานที่ให้บริการ สภาพแวดล้อมรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการบริการ 
เทคนิคในการออกแบบการบริการประกอบไปด้วย 

  1.1 การออกแบบการบริการเฉพาะราย เป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริการให้
 เหมาะสมตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย ซึ่งการให้บริการรูปแบบนี้ท าให้สามารถ
 ก าหนดอัตราค่าบริการที่สูงได้ เช่น การบริการตัดเสื้อผ้า ลูกค้าสามารถเลือกรูปแบบ เนื้อผ้า 
 รวมทั้งเครื่องตกแต่งเองได้ เสื้อผ้าตัดจึงมีราคาสูงกว่าเสื้อผ้าส าเร็จรูปทั่วไป 

  1.2 การออกแบบการบริการเป็นงานมาตรฐานย่อย เป็นการออกแบบการบริการ
 ออกเป็นส่วน ๆ และสามารถน ามาประกอบตามความต้องการของลูกค้าได้ เช่น การบริการ
 นวด มีบริการนวดไทย นวดคลายเครียด นวดน้ ามัน อบสมุนไพร ขัดตัว ซึ่งลูกค้าสามารถ
 เลือกใช้บริการได้ เช่น ต้องการอบสมุนไพรและขัดตัว  

  1.3 การออกแบบการบริการแบบอัตโนมัติ เป็นเทคนิคส าหรับงานบริการที่เป็น
 มาตรฐานและต้องการลดการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า เช่น การเติมเงินโทรศัพท์ผ่านเครื่องเติม
 เงิน หรือ กดรหัสจากบัตรเติมเงิน การจองตั๋วเครื่องบินออนไลน์และระบบเช็คอินออนไลน์
 หรือเช็คอินผ่านตู้บริการ ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพนักงานและยังท าให้ลูกค้าได้รับบริการที่
 รวดเร็วขึ้น 

  1.4 การออกแบบการบริการแบบบริการตนเอง เช่น ระบบการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ 
 การเติมน้ ามันในสถานีจ่ายน้ ามันแบบบริการตนเอง เป็นการออกแบบการบริการที่ลูกค้าเข้า
 มามีส่วนร่วมในระบบมากที่สุด ท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ เนื่องจากสามารถควบคุม
 ขั้นตอนต่างๆในการใช้บริการได้ด้วยตนเอง อีกท้ังยังช่วยให้ผู้ให้บริการลดค่าใช้จ่ายในการจ้าง
 พนักงาน ท าให้ต้นทุนกิจการลดลงได้ 
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 ระดับที่ 2 การออกแบบประสบการณ์ของลูกค้า (Design of Client Experience) เป็น
การออกแบบโดยให้ความส าคัญกับประสบการณ์ที่ลูกค้าได้รับจากการบริการ ซึ่งประสบการณ์ของ
ลูกค้าเป็นตัวแปรที่ส าคัญที่ส่งผลต่อความคาดหวังของลูกค้า ขั้นตอนต่าง ๆ ในการออกแบบประกอบ
ไปด้วย 

  2.1 การวิเคราะห์ประสบการณ์ของลูกค้า ขั้นตอนนี้อาจจะใช้วิธีการส ารวจหรือ
 แบบสอบถาม เพ่ือให้ได้ข้อมูลจากประสบการณ์ท่ีผ่านมาของลูกค้า 

2.2 การสร้างรูปแบบประสบการณ์ของลูกค้า เป็นการน าข้อมูลจากการวิเคราะห์
ประสบการณ์มา ก าหนดรูปแบบในการให้บริการเพ่ือสร้างการรับรู้ให้เกิดประสบการณ์ที่ดี
ให้กับลูกค้าทั้งจาก รูป รส กลิ่น และเสียง  

  2.3 การออกแบบประสบการณ์ของลูกค้า เป็นการพิจารณาถึงลักษณะการให้บริการ 
 ร่วมกับความรู้สึกจากภายในของลูกค้าที่ได้รับจากรูปแบบประสบการณ์ เช่น ความรู้ สึก
 สนุกสนาน ความรู้สึกอบอุ่น ความตื่นเต้น และความน่าประหลาดใจ 

 ในการออกแบบประสบการณ์ให้กับลูกค้า ควรให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในการออกแบบ เช่น การ
บริการจัดเลี้ยง การบริการจัดงานแต่งงาน การออกแบบทรงผม เพ่ือให้การออกแบบเป็นไปตามความ
คาดหวังของลูกค้า 

 ระดับที่ 4 การออกแบบกระบวนการให้บริการ (Design of Process) เป็นการออกแบบ
กระบวนการหรือความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อรองรับการบริการในการสร้างประสบการณ์
ให้กับลูกค้า เริ่มตั้งแต่กิจกรรมในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า ไปจนถึงลูกค้ารับบริการเสร็จสิ้น 

 ระดับที่ 5 การออกแบบมาตรฐานในการให้บริการ (Design of Standard) เป็นการ
ก าหนดมาตรฐานในการให้บริการ เพ่ือให้พนักงานส่งมอบการบริการให้กับลูกค้าในรูปแบบและ
ลักษณะที่เหมือนกัน  

 นอกจากนี้ยังสามารถน าเอาบ้านแห่งคุณภาพ (Quality Function Deployment) มา
ประยุกต์ใช้เพื่อช่วยในการออกแบบและพัฒนาการบริการได้เช่นเดียวกัน  
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บทสรปุ 

 ในปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจรุนแรงมากขึ้น ได้มีการให้ความส าคัญกับการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และการบริการอย่างจริงจัง เพ่ือตอบสนองต่อความคาดหวังและสร้างความพึงพอใจให้กับ
ลูกค้า 

 ในการน าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่สามารถแบ่งประเภทผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ 5 ประเภทคือ ผลิตภัณฑ์
ใหม่ต่อโลก ผลิตภัณฑ์ใหม่ขององค์กร สายผลิตภัณฑ์ใหม่ ผลิตภัณฑ์ปรับปรุงใหม่ ผลิตภัณฑ์ที่วาง
ต าแหน่งตลาดใหม่ และผลิตภัณฑ์ที่ลดต้นทุนลง โดยมีกระบวนการในการน าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ดังนี้ 
1.รวบรวมแนวคิดของผลิตภัณฑ์หรือบริการ 2.การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ 3.การออกแบบเบื้องต้น 4.สร้าง
ต้นแบบ 5.การทดสอบ 6.การออกแบบขั้นตอนสุดท้าย และ7.การผลิตสินค้าหรือบริการใหม่  

 สิ่งที่ลูกค้าคาดหวังต่อคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ประกอบไปด้วย สมรรถนะ หน้าที่เสริม 
ความไว้วางใจ ความตรงต่อมาตรฐาน ความทนทาน ความสามารถในการบริการ สุนทรีภาพ และ
ความมีชื่อเสียง ซึ่งหลักการออกแบบที่ต้องค านึงถึงได้แก่ หน้าที่ใช้สอย ความสวยงามน่าใช้ ความ
สะดวกสบายในการใช้ ความปลอดภัย ความแข็งแรง ราคาวัสดุกรรมวิธีการผลิต การบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม และการขนส่ง 

 ในการออกแบบการบริการ จะเน้นไปที่การลดช่องว่าทั้ง 5 ได้แก่ 1.ช่องว่างระหว่างการรับรู้
ของผู้ให้บริการกับความคาดหวังของลูกค้า 2.ช่องว่างในการที่หน่วยงานในการให้บริการแปลความ
คาดหวังในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ 3.ช่องว่างที่เกิดจากการส่งมอบการบริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน     4.
ช่องว่างที่เกิดจากการสื่อสารไปยังลูกค้า และ 5.ช่องว่างที่เกิดจากการที่ลูกค้าคาดหวังกับการบริการที่
ลูกค้าได้รับ โดยสามารถแบ่งระดับการออกแบบการบริการเป็น 4 ระดับ ได้แก่ การออกแบบ
คุณลักษณะการให้บริการ การออกแบบประสบการณ์ของลูกค้า การออกแบบกระบวนการให้บริการ 
และการออกแบบมาตรฐานในการให้บริการ 

ในการออกแบบผลิตภัณฑ์และการบริการสามารถน าเอาเทคนิคบ้านแห่งคุณภาพ (Quality 

Function Deployment) ซึ่งเครื่องมือที่ช่วยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังของลูกค้า 
ข้อจ ากัดทางเทคนิค และการแข่งขัน เพ่ือให้การออกแบบผลิตภัณฑ์ และการบริการประสบ
ความส าเร็จในการแข่งขันและตรงตามความคาดหวังของลูกค้า  
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ค าถามทา้ยบท 

1.จงอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง ต้นทุน รายได้และกระแสเงินสด ของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ ในแต่ละ
ช่วงเวลา 

2.จงอธิบายคาดหวังของลูกค้าในด้านคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

3.จงอธิบายกระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

4.จงอธิบายความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ใหม่แต่ละประเภท 

5.จงระบุขั้นตอนการใช้บ้านแห่งคุณภาพเพ่ือช่วยในการออกแบบผลิตภัณฑ์และการบริการ 

6.จงอธิบายสาเหตุที่ท าให้การบริการล้มเหลวจากแบบจ าลองช่องว่างคุณภาพของงานบริการ 

7.จงอธิบายเทคนิคในการออกแบบลักษณะและรูปแบบการบริการ 

8.จงอธิบายขั้นตอนการออกแบบประสบการณ์ของลูกค้า 
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 บทท่ี 6  
 การจดัการคุณภาพ 

 Quality Management 

  

 ในสภาวะที่มีการแข่งขันทางธุรกิจอย่างรุนแรง คุณภาพของสินค้าและการบริการ คือหนึ่งใน
กลยุทธ์ที่ส าคัญในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ท าให้เกิดความแตกต่าง ลดต้นทุนในการ
ผลิตและการด าเนินงาน และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว เพ่ือให้ลูกค้าเกิด
ความพึงพอใจในตัวสินค้าและการบริการที่ได้รับ  

 การจัดการคุณภาพไม่ได้ท าเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตหรือการบริการ
เท่านั้น แต่คุณภาพเข้าไปเกี่ยวข้องในทุกกิจกรรมขององค์กรและเกี่ยวข้องกับบุคคลในกิจกรรมทุก
ส่วน เริ่มตั้งแต่ผู้บริหารจะต้องให้ความส าคัญกับกลยุทธ์และนโยบายการจัดการคุณภาพ การกระตุ้น
ให้บุคลากรขององค์กรใช้ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ การพัฒนาและ
ปรับปรุงการท างานอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือให้ทุกกระบวนการมีความคล่องตัวและประสานงานกัน 
ก่อให้เกิดพัฒนาการขององค์กรในระยะยาวและคุณภาพโดยรวมทั้งองค์กร นั่นคือการมีสินค้าหรือ
บริการที่มคีุณภาพสูงขึ้น มีการก าจัดของเสียหรือท าให้ของเสียในองค์กรลดลง เพ่ือให้เกิดคุณภาพของ
สินค้าและการบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า มีความรับผิดชอบต่อ
ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม 

 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาการจัดการคุณภาพ ในบทนี้จะกล่าวถึงแนวคิดและ
ความหมายคุณภาพ วิวัฒนาการวงจรการจัดการคุณภาพ แนวคิดการจัดการคุณภาพในปัจจุบัน
เครื่องมือพ้ืนฐานในการจัดการคุณภาพ และมาตรฐานคุณภาพระดับสากล 
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แนวคดิดา้นคุณภาพ 

 แนวคิดด้านคุณภาพจะมีมุมมองที่แตกต่างกันตามยุคสมัยและขึ้นอยู่กับว่าตลาดเป็นของใคร 
และใครเป็นผู้ก าหนดคุณภาพดังต่อไปนี้  

 1.ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม ยุคนี้เป็นยุคที่ผู้ผลิตผูกขาดตลาด แนวคิดด้านคุณภาพจึงถูกก าหนด
โดยผู้ผลิต ในยุคนี้จะมุ่งเน้นสู่การเพ่ิมผลิตภาพ เพ่ือควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดย อิลี วิทนี (Eli 

Whitney) ในปี 1798 ได้เสนอว่า คุณสมบัติที่ส าคัญที่ผลิตภัณฑ์จะต้องมีคือคุณสมบัติที่สามารถ
สับเปลี่ยนกันได ้(อ้างถึงใน กิตติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ, 2557: 73) 

 แนวความคิดคุณภาพในยุคนี้จะอยู่บนความคิดที่ว่า คุณภาพ หมายถึง การตรงต่อข้อก าหนด
คุณลักษณะเฉพาะ (Conformance to Specification) นั่นคือการผลิตจะเกิดจากการตกลงร่วมกับ
ลูกค้าเพ่ือหาขอบเขตที่ยอมได้ และผลิตให้อยู่ภายใต้ขอบเขตนั้น 

 2.ยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุคนี้เป็นยุคที่ธุรกิจมีคู่แข่งมากขึ้น เกิดการแข่งขันและแย่งชิง
ส่วนแบ่งทางการตลาด มุมมองของคุณภาพลูกค้าจะเป็นผู้ก าหนด 

 แนวความคิดคุณภาพในยุคนี้จะอยู่บนความคิดที่ว่า คุณภาพ หมายถึง  การตรงต่อความ
ต้องการของลูกค้า ซึ่งความต้องการของลูกค้าจะพิจารณาจากความคาดหวังของลูกค้า ในการ
ออกแบบผละพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการเพ่ือตอบสนองต่อสิ่งที่ลูกค้าต้องการ 

 3.ยุคปัจจุบันหรือยุคโลกาภิวัฒน์ ยุคนี้เป็นยุคที่ธุรกิจมีการแข่งขันอย่างรุนแรง การเข้าถึง
ข้อมูลสารสนเทศ รวดเร็วฉับไว จึงเป็นยุคที่เน้นมุมมองเกี่ยวกับการตลาดในทุกมิติ ทั้งด้านคุณภาพ 
ราคา และเวลาในการส่งมอบที่จะต้องตอบสนองได้ตามที่ลูกค้าต้องการ ท าให้วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ของ
สินค้ามีแนวโน้มสั้นลงจากความต้องการที่ไม่สิ้นสุดของลูกค้า 

 แนวความคิดคุณภาพในยุคนี้จะอยู่ในมุมมองความคิดของลูกค้าที่ว่า คุณภาพ หมายถึง การ
ตรงต่อความต้องการซ่อนเร้นของลูกค้า ซึ่งเมื่อพิจารณามุมมองของผู้ประกอบการจะก าหนดขอบเขต
และความหมายของคุณภาพ หมายถึง “การสร้างความพึงพอใจและความประทับใจในผลิตภัณฑ์
และการบริการ” 
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วิวฒันาการวงจรการจดัการคุณภาพ  

 แนวคิดการจัดการในปัจจุบันจะมุ่งเน้นหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นระบบและการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้องค์กรสามารถผลิตสินค้าและบริการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจอย่างยั่งยืน การจัดการคุณภาพจึงเป็นการประยุกต์เอา
แนวคิดของคุณภาพไปใช้ร่วมกับการด าเนินงานต่าง ๆ ภายในองค์กรโดยสามารถสรุปถึงวิวัฒนาการ
ของวงจรการจัดการด้านคุณภาพดังภาพที่ 6.1  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6.1 แสดงวิวัฒนาการแนวคิดการจัดการคุณภาพ 

(ท่ีมา: ปรับปรุงจาก Moen & Norman, 2010: 2) 
 

 วงจร PDCA เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายจากการที่ ดร.เดมมิ่ง (W.E. Deming)  ไปบรรยาย
วิชาการเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ (Statistical Quality Control) ในปี 1950 ที่ประเทศ
ญี่ปุ่น และได้น าเสนอแนวคิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพ่ือแก้ปัญหาเชิงการจัดการ ซึ่ งพัฒนามาจาก
แนวคิดการผลิตภายใต้การควบคุมของชิวฮาร์ท (W.A. Shewhart) ท าให้ชาวญี่ปุ่นเรียกวงจร PDCA 

นี้ว่าวงจรของเดมม่ิง และเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดการคุณภาพแบบญี่ปุ่น (Imai, 1986: 60) ดังภาพที่ 
5.2 

1930 1950 1980 1990 2010 

วงจรชิวฮาร์ท 

W.A. Shewhart (1939) 

วงจรเดมมิ่ง PDCA 

W.E. Deming (1950) 

วงจร PDCA 

M. Imai (1951) 

วงจรชิวฮาร์ท 

W.E. Deming (1986) 

วงจรเดมมิ่ง PDSA 

W.E. Deming (1993) 

วงจรเดมมิ่ง PDCA 

K. Ishikawa (1985) 

วงจรเดมมิ่ง PDCA 

N. Kano (2005) 

วงจร PDSA 

API (1987,1994) 

แบบจ าลองการปรับปรุง 

API (1996,2009) 
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ภาพที่ 6.2 แสดงวงจร PDCA ของ เดมมิ่ง 
  

 ในระยะเริ่มแรกวงจรคุณภาพขั้นการตรวจสอบ (Check) เป็นหน้าที่ของพนักงานตรวจสอบ 
ซึ่งไม่ได้แก้ปัญหาเชิงป้องกัน อิมาอิ (M. Imai) จึงได้ท าการปรับปรุงวงจรคุณภาพ PDCA ใหม่ในปี 
1951 โดยให้พนักงานใช้วงจร PDCA ในการพัฒนาตนเองภายในกลุ่ม (Quality Control Circle) 
ส่วนขั้นตอนการตรวจสอบจะกระท าร่วมกันกับฝ่ายจัดการดังภาพที่ 6.3 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6.3 แสดงวงจร PDCA ที่ปรับปรุงโดย อิมาอิ 

 

P-วางแผน

(ฝ่ายจัดการ)

D-ปฏิบัติ

(พนักงาน)

C-ตรวจสอบ

(พนักงาน
ตรวจสอบ)

A-แก้ไข

(ฝ่ายจัดการ)

P-วางแผน

(ฝ่ายจัดการ)

D-ปฏิบัติ

P>D>C>A

(พนักงาน)

C-ตรวจสอบ

(ผู้ตรวจสอบและฝ่าย
จัดการ)

A-แก้ไข

(ฝ่ายจัดการ)
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  ต่อมาในปี 1986 ดร.เดมมิ่ง ได้พัฒนาวงจรชิวฮาร์ทขึ้นมาใหม่ โดยมีสาระส าคัญในขั้นตอน
การตรวจสอบ (Check) โดยให้เหตุผลว่า การตรวจสอบจ านวนมากไม่ได้ท าให้ปัญหาที่เกิดขึ้นหมดไป 
ซึ่งไม่เกิดการแก้ไขเชิงป้องกัน จึงท าการเปลี่ยนขั้นตอนการตรวจสอบ (Check) เป็นการศึกษา 
(Study) เพ่ือค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาเพ่ือหาทางป้องกันปัญหาการเกิดซ้ า และได้พัฒนาวงจร
คุณภาพขึ้นอีกครั้งในปี 1993 ภายใต้ชื่อวงจรชิวฮาร์ทเพ่ือการเรียนรู้และการปรับปรุง (Shewhart 

Cycle for Learning and Improvement) ดังภาพที่ 6.4 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6.4 แสดงวงจร PDSA ที่ปรับปรุงโดย เดมมิ่ง 
(ท่ีมา: ปรับปรุงจาก Moen & Norman, 2010: 8) 

 

แนวคดิการจดัการคุณภาพในปัจจุบนั  

 ปัจจุบันแนวคิดวงจรคุณภาพที่ได้รับความนิยมได้แก่ วงจร PDSA ซ่ึงภาคีร่วมในการปรับปรุง
กระบวนการ (Associates in Process Improvement: API) ได้ปรับปรุงวงจรคุณภาพขึ้นใหม่ในปี 
1987, 1994, 1996 และล่าสุดในปี 2009 เรียกว่า แบบจ าลองเพ่ือการปรับปรุง (Model for 

Improvement) ซึ่งมีแนวคิดมาจากวงจร PDSA ของดร.เดมมิ่ง และได้รับความนิยมและแพร่หลาย
โดยมีสาระส าคัญเพ่ิมเติมด้วยค าถาม 3 ข้อคือ อะไรคือสิ่งที่เราต้องการจะบรรลุ เราจะทราบได้
อย่างไรว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นคือการปรับปรุง และ การเปลี่ยนแปลงอะไรที่เราสามารถกระท าให้
เกิดผลลัพธ์ในการปรับปรุง (Moen & Norman, 2010: 9) ดังภาพที่ 6.5 

  

P-วางแผนการ
เปลี่ยนแปลงหรือการ
ทดสอบที่มุ่งเน้นการ

ปรับปรุง

D-ด าเนินการเปลี่ยนแปลงหรือ
ทดสอบ

S-ตรวจสอบผลลัพธ์
(เรียนรู้จากความ

ผิดพลาด)

A-เรียนรู้การ
เปลี่ยนแปลงโดย
ยกเลิกหรือหมุน

วงจรซ้ า
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ภาพที่ 6.5 แสดงแบบจ าลองการปรับปรุงน าเสนอโดย API 
  

 ในส่วนวงจรคุณภาพในแบบฉบับของญี่ปุ่นที่ส าคัญ ได้แก่ วงจรการควบคุมของอิชิกาวา ในปี 
1985 ซึ่งผนวกเอาการฝึกอบรมและการให้การศึกษาลงในขั้นตอนการปฏิบัติ และวงจรคุณภาพซึ่ง
น าเสนอล่าสุดโดย คาโน (N. Kano) ในปี 2005 (อ้างถึงใน กิตติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ , 2557: 53) 

โดยจะเน้นไปที่กระบวนการมากขึ้นดังภาพท่ี 6.6  

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6.6 แสดงวงจร PDCA ที่ปรับปรุงโดยคาโน 

(ท่ีมา: ปรับปรุงจาก กิตติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ, 2557: 54) 
 

P-วางแผนเพื่อ
ตอบค าถาม

D-รวบรวมข้อมูล
S-วิเคราะห์และ

เปรียบเทียบ
ข้อมูล

A-กระท าการ
เปลี่ยนแปลงและ

วางแผนใหม่
เป้าหมาย

• อะไรคือสิ่งที่เราต้องการจะ
บรรลุ 

การวัด

• เราจะทราบได้อย่างไรว่า
การเปลี่ยนแปลงน้ันคือการ
ปรับปรุง

แนวคิด

• การเปลี่ยนแปลงอะไรที่เรา
สามารถกระท าให้เกิดผล
ลัพธ์ในการปรับปรุง

P-วางแผน

D-ปฏิบัติC-ตรวจสอบ

A-แก้ไข
-ก าหนดเป้าหมาย 

-ท าความเข้าใจกระบวนการ 

-เตรียมทรัพยากรที่จ าเป็น 
การให้การศึกษา/ฝึกอบรม 

-การปฏิบัตติามแผน 

-ตรวจสอบกระบวนการว่า
เป็นไปตามแผนหรือไม ่

-พิจารณาว่าบรรลุเป้าหมาย
หรือไม ่

-วิเคราะห์กระบวนการหา
สาเหตุป้องกันการเกิดซ้ า 
-การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
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 จะเห็นได้ว่าวงจรคุณภาพ PDCA ที่ปรับปรุงโดยคาโน ถึงแม้จะไม่เปลี่ยนขั้นตอนการ
ตรวจสอบ (Check) เป็นการศึกษา (Study) แต่ลักษณะการด าเนินการได้มุ่งเน้นไปที่การหาสาเหตุที่
แท้จริงของปัญหาเพ่ือป้องกันการเกิดปัญหาซ้ า ซึ่งคล้ายคลึงกับวงจร PDSA ของ ดร.เดมมิ่ง และ
แบบจ าลองการปรับปรุงที่น าเสนอโดยภาคีร่วมในการปรับปรุงกระบวนการ (API) แต่จะแตกต่างกัน
บ้างในรายละเอียดแต่ละขั้นตอน วงจรคุณภาพจะด าเนินอย่างต่อเนื่องเพ่ือเป็นการปรับปรุงและ
ยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 

 ในประเทศไทยจะนิยมวงจรคุณภาพ PDCA แบบญี่ปุ่นมากกว่า เนื่องจากปรมาจารย์ที่มา
บรรยายการจัดการคุณภาพในเมืองไทยล้วนมาจากญี่ปุ่น รวมทั้งได้รับแนวคิดการจัดการการผลิตใน
แบบฉบับของญี่ปุ่น จากการที่ประเทศญี่ปุ่นเข้ามาตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทยจ านวนมาก 

เครือ่งมือพื้นฐานในการจดัการคุณภาพ  

 ในปี 1954 โจเซฟ จูแรน (Joseph M. Juran) ได้รับเชิญให้ไปเยือนประเทศญี่ปุ่นและได้
บรรยายเรื่องการจัดการคุณภาพ ได้สร้างความรู้ความเข้าใจและรวบรวมเครื่องมือที่ใช้ในการควบคุม
คุณภาพขึ้นมา ต่อมาในปี 1960 อิชิกาวาได้พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพขึ้นมาต่อจาก
โจเซฟ จูแรน โดยผูกโยงเรื่องราวตามอาวุธประจ ากายของเบ็งเค (นักรบที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น) ขึ้นมา 
7 ชนิด และมีชื่อเรียกว่า 7 QC tools. (Tague, 2004: 15) ประกอบไปด้วย 

 1. ผังก้างปลาหรือผังเหตุและผล (Fish Bone or Cause-Effect Diagram) หรือเรียกว่า
ผังอิชิกาวาตามชื่อผู้พัฒนา เป็นเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นเพ่ือค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา ว่ามีสาเหตุ
มาจากปัจจัยตัวใดและสัมพันธ์กันอย่างไร โดยการระดมความคิดที่เป็นอิสระของผู้ที่เกี่ยวข้องหรือ
ใกล้ชิดปัญหา ช่วยให้สามารถมองภาพรวมสาเหตุของปัญหา และแยกแยะสาเหตุได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ใน
การจัดท าผังก้างปลาหรือผังสาเหตุและผลจะก าหนดคุณลักษณะของปัญหาไว้ที่หัวปลา โดยมากจะ
ก าหนดไว้ด้านขวามือ ส่วนตัวก้างปลาจะเป็นการรวบรวมสาเหตุรากเหง้าของปัญหา โดยจะแบ่ง
สาเหตุตามล าดับชั้นจนกว่าจะพบสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา ดังภาพที่ 6.7 
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ภาพที่ 6.7 แสดงลักษณะผังก้างปลาหรือผังสาเหตุและผล 

 2. แผนผังแจงนับหรือใบตรวจสอบ (Tally Chart or Check Sheet) เป็นบันทึกที่จัดท า
ขึ้นเพ่ือใช้บันทึกความถี่ จ านวนของปัญหาหรือข้อบกพร่องจากการปฏิบัติงาน มาท าการศึกษาหรือ
วิเคราะห์ในการด าเนินการปรับปรุงและแก้ไข อาจจัดท าขึ้นในรูปของตารางหรือเป็นแผนภาพเพ่ือระบุ
ต าแหน่งของปัญหา 

ใบตรวจสอบจุดบกพร่อง 
ชื่อชิ้นงาน :  กางเกง     วันที่ 26 ธันวาคม 2555 

จ านวนตรวจสอบ: 200 ตัว 

 

ประเภทจุดบกพร่อง จ านวนที่พบ ความถี่ 
ฉีก /////   /////   /////   /////    19 

ต าหน ิ /////   /////  / 11 

รอยเปื้อน /////   /////   /////    14 

อื่น ๆ /////   / 6 

 รวม 50 

 

ภาพที่ 6.8 แสดงลักษณะใบตรวจสอบจุดบกพร่องในรูปของตาราง 

สาเหตุรองระดับ 1 

สาเหตุรองระดับ 1 

สาเหตุรองระดับ 2 

สาเหตุรองระดับ 2 

คุณลักษณะ
ของปัญหา 

สาเหตุหลัก สาเหตุหลัก 

สาเหตุหลัก สาเหตุหลัก 

สาเหตุรองระดับ 1 
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ภาพที่ 6.9 แสดงบันทึกการตรวจสอบเสื้อส าเร็จรูป 

 3. แผนภูมิพาเรโต (Pareto Diagram) เป็นเครื่องมือที่ใช้จัดแยกความส าคัญสาเหตุหรือ
คุณลักษณะของปัญหา โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย เพ่ือเป็นแนวทางการปรับปรุงแก้ไขปัญหา
เร่งด่วนและปัญหาล าดับรองลงมา โดยมีขั้นตอนวิธีการจัดท าดังต่อไปนี้ 

  - จัดเรียงสาเหตุของปัญหาจากมากไปหาน้อย โดยให้สาเหตุอื่น ๆ อยู่ล าดับสุดท้าย 

  - หาร้อยละ (%) ของความถ่ีและความถ่ีสะสม 

  - จัดท ากราฟแท่งโดยก าหนดสเกลความถี่อยู่ซ้ายมือ และสเกลร้อยละ (%) ของ
 ความถีส่ะสมอยู่ด้านขวามือ 

  - จัดท ากราฟสะสมโดยลากเส้นต่อเนื่องกันไปหาแกนด้านขวามือ  

  

 

บันทึกการตรวจสอบเสื้อ ล็อตที…่....16.......ขนาด......XL.....วันท่ี 26 ธันวาคม 2555 

= ฉีก 
ขาด
= ต าหน ิ

= รอยเปื้อน 

ด้านหน้า ด้านหลัง 
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ตัวอย่างที่ 6.1 จากภาพที่ 6.9 สามารถน าข้อมูลมาสร้างแผนภูมิพาเรโตได้ดังนี้ 

ตารางที่ 6.1 แสดงวิธีการหาร้อยละ และร้อยละสะสมจากความถ่ี 

ปัญหา จ านวน (ครั้ง) % % สะสม 

ฉีก 19 38% 38% 

รอยเปื้อน 14 28% 66% 

ต าหนิ 11 22% 88% 

อ่ืน ๆ 6 12% 100% 

รวม 50 100%   

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6.10 แสดงแผนภูมิพาเรโตจากตารางที่ 6.1 

 4. ฮิสโตแกรม (Histogram) เป็นการน าข้อมูลที่ได้จากตารางแจกแจงความถี่ไปสร้างเป็น
แผนภูมิแท่งมีลักษณะเป็นแท่งรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเรียงติดกันโดยที่ความกว้างของแต่ละแท่งเท่ากับ
ความกว้างของอันตรภาคชั้น  และความสูงของแต่ละแท่งเท่ากับความถี่ของแต่ละอันตรภาคชั้น 

 ฮีสโตรแกรมจะใช้ในการตรวจสอบความผิดปกติที่เกิดขึ้นโดยพิจารณารูปร่างการกระจายของ
ข้อมูล โดยพิจารณาจากขีดจ ากัดข้อก าหนด (Specification limit) เพ่ือควบคุมการกระจายของข้อมูล
ไม่ให้ออกนอกขีดจ ากัดข้อก าหนดนั้น 
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ฉีก รอยเปื้อน ต าหนิ อื่น ๆ

จ านวนข้อบกพร่อง ร้อยละของเสียสะสม

จ านวน (ครั้ง) ร้อยละ 
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ตัวอย่างที่ 6.2 จากข้อมูลจงสร้างฮิตโตแกรมเพ่ือพิจารณาการกระจายของข้อมูล 

ตารางที่ 6.2 ข้อมูลน้ าหนักของสินค้าพิจารณาเฉพาะส่วนทศนิยม (100 กรัม) 

คร้ังท่ี ข้อมูลน้ าหนักของสนิค้า (เฉพาะทศนิยม 100 กรัม) Xmax Xmin 

1 51 48 62 32 44 66 54 60 41 74 74 32 

2 31 45 52 69 76 44 38 58 60 65 76 31 

3 56 54 48 38 71 49 77 66 62 51 77 38 

4 49 51 76 42 74 62 65 50 55 68 76 42 

5 39 37 74 62 49 32 71 44 70 48 74 32 

6 47 50 49 53 54 57 70 64 55 60 70 47 

7 70 38 49 57 51 54 60 58 45 58 70 38 

8 59 55 70 34 65 72 48 59 45 52 72 34 

9 62 58 41 71 38 59 70 64 58 38 71 38 

10 54 64 58 45 38 57 62 52 65 68 68 38 

 

วิธีท า 1. หาค่าพิสัย (Range)  จาก  

 

     ดังนั้น                    กรัม  

 2. หาจ านวนชั้น   จาก 

  

     ดังนั้น             ชั้น 

 3. ค านวณค่าความกว้างของชั้น จาก 

      

     ดังนั้น                                   กรัม 

max minR    =    X  - X

R    =    77 - 31

R    =    46

K    =    n

K    =    100

K    =    10  

i     =    R / K

i     =    46 / 10

i     =    4.6      5
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 4. ก าหนดขอบเขตล่าง  จาก      

                                                                                               

  

 ก าหนดขอบเขตถัดไป โดย น าขอบเขตล่างไปบวกกับความกว้างของชั้นจนครบ 10 ชั้น 

 5. หาจุดกึ่งกลางแต่ละชั้น   จาก  

  น ามาสร้างตารางแจกแจงความถ่ี ดังตารางที่ 6.3  

ตารางที่ 6.3 แสดงการแจกแจงความถี่ของข้อมูลในแต่ละอันตรภาคชั้น 

ชั้นที่ น้ าหนักสินค้า ค่ากึ่งกลาง ความถี่ 
1 30.5 - 35.5 33 4 

2 35.5 - 40.5 38 8 

3 40.5 - 45.5 43 10 

4 45.5 - 50.5 48 12 

5 50.5 - 55.5 53 16 

6 55.5 - 60.5 58 17 

7 60.5 - 65.5 63 13 

8 65.5 -70.5 68 10 

9 70.5 -75.5 73 7 

10 75.5 -80.5 78 3 

 

 6. ท าการสร้างฮีสโตรแกรม โดยก าหนดให้แกน X เป็นค่ากึ่งกลาง แกน Y เป็นความถี่ ดัง
ภาพที่ 6.11 

 

 

1 min

ขนาดการวัด
L      =     X  -  

2

1

1
L      =     31   -      =   30.5 กรมั

2

ขอบเขตล่าง +  ขอบเขตบน
m     =     

2
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ภาพที่ 6.11 แสดงฮีสโตรแกรมของน้ าหนักสินค้า 

 5. แผนภาพการกระจาย (Scatter Diagram) เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของข้อมูล 2 ชุด โดยก าหนดให้แกน X เป็นสาเหตุ และแกน Y เป็นผล เพ่ือพิจารณาว่ามี
ความสัมพันธ์กันหรือไม่ หรือมีแนวโน้มในลักษณะใด ดังภาพที่ 6.12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 38 43 48 53 58 63 68 73 78
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ก. มีความสมัพันธ์เชิงบวกอย่างมาก 

Y 

X 

ข. มีแนวโน้มความสัมพันธ์เชิงบวก 
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ภาพที่ 6.12 แสดงลักษณะแผนภาพการกระจายแบบต่าง ๆ  

 หากลักษณะความสัมพันธ์มีลักษณะเชิงเส้นตรง (ภาพ ก.-ง.) สามารถใช้วิธีสมการถดถอย
อย่างง่าย (Simple Linear Regression) หรือ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient)  
ในการหาความสัมพันธ์  

 ในส่วนของลักษณะข้อมูลที่มีความสัมพันธ์เชิงซ้อน (ภาพ จ.) อาจจะต้องพิจารณาเลือกช่วง
พิสัย (Range) ใหม่เพ่ือแยกข้อมูลเป็น 2 ชุด โดยพิจารณาข้อมูลชุดแรกแบบสัมพันธ์กันเชิงบวก และ
ชุดที่ 2 แบบสัมพันธ์กันเชิงลบ 

 

Y 

X 

ค. มีความสมัพันธ์เชิงลบอย่างมาก 

Y 

X 

ง. มีแนวโน้มความสัมพันธ์เชิงลบ 

Y 

X 

จ. มีความสมัพันธ์เชิงซ้อน 

Y 

X 

ฉ. ไม่มีความสมัพันธ์กัน 
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 6. กราฟ (Graph) หรือ แผนภูมิ เป็นแผนภาพที่น าเสนอข้อมูลด้วยรูปภาพและตัวเลข 
เพ่ือให้ง่ายต่อการเปรียบเทียบ การวิเคราะห์และการท าความเข้าใจข้อมูลดังกล่าว ลักษณะของกราฟ
ต่าง ๆ จะมีวัตถุประสงค์ในการน าเสนอข้อมูลที่แตกต่างกัน ดังภาพที่ 6.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6.13 แสดงลักษณะกราฟแบบต่าง ๆ  

0

10

20

A B C D
0

3

6

9

12

0 3 6 9 12

A B C D

0
2
4

6
A

B

CD

E

0

10

20

30

0 2 4 6

0%

25%

50%

75%

100%

A B C D

ก. กราฟแท่ง ข. กราฟเส้น 

ค. กราฟวงกลม ง. กราฟเรดาร ์

จ. กราฟฟอง ฉ. กราฟพ้ืนท่ี 



 

การจัดการการด าเนินงาน | Operations Management 161 

 

 7. แผนภูมิควบคุม (Control Chart) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและควบคุมความผัน
แปรของข้อมูล หรือควบคุมลักษณะให้เป็นไปตามข้อก าหนด เพ่ือพิจารณาว่าผลิตภัณฑ์มีข้อบกพร่อง
ต าหนิหรือสัดส่วนของเสียเป็นไปตามที่ควบคุมหรือไม่ การสร้างแผนภูมิคุณภาพจะต้องมีการก าหนด
ขอบเขตสูงสุด (Upper Control Limit) ขอบเขตล่าง (Lower Control Limit) และค่าเฉลี่ย (Mean) 

ลักษณะของแผนภูมิควบคุมต่าง ๆ มีดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6.14 แสดงลักษณะการกระจายข้อมูลของแผนภูมิควบคุม 

 จากภาพที่ 6.14 ภาพ ก. มีการกระจายค่ารอบเส้นศูนย์กลางแบบปกติ (CL) และอยู่ภายใน
ขอบเขตการควบคุม ค่าความผันแปรเกิดจากสาเหตุธรรมชาติ เช่น ขีดจ ากัดการท างานของเครื่องจักร 
ภาพ ข. มีบางค่าอยู่นอกเขตควบคุม แสดงให้เห็นถึงชิ้นงานที่มีปัญหาที่ส่งผลต่อคุณภาพจะต้องเร่งหา
สาเหตุที่เกิดขึ้น โดยมากมักเกิดจากความผิดพลาดในการท างานของพนักงาน ภาพ ค. มีการ
เปลี่ยนแปลงการกระจายของข้อมูลอย่างกะทันหันอาจจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ หรือ
วิธีการท างาน ส่วนภาพ ง. มีแนวโน้มสูงขึ้นอาจจะเกิดจากเครื่องจักรเริ่มเสื่อมสภาพ หรือพนักงานเกิด
การเหนื่อยล้าจากการท างานอย่างต่อเนื่อง 
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7 เครือ่งมือคุณภาพใหม่  

 จากเครื่องมือในการจัดการคุณภาพพ้ืนฐาน 7 ชนิด (7 QC tools) จะใช้การรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นตัวเลขและเกิดขึ้นแล้วในอดีตทั้งสิ้น จึงมีการพัฒนาเครื่องมือคุณภาพเพ่ิมเติม
โดยองค์กรความร่วมมือนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรแห่งประเทศญี่ปุ่น (The Union of Japanese 

Scientists and Engineers: JUSE) ในปี 1977 (Foster, 2007: 334) ใช้ในการบันทึกและวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพจากประสบการณ์ ความคิดเห็นของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน  เพ่ือวางแผนกลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติการ ในเชิงป้องกันหรือเชิงรุกเพ่ิมเติมอีก 7 ชนิด เรียกว่า 7 New QC tools ที่ใช้ในการ
จัดการคุณภาพได้แก่ 

 1.ผังกลุ่มความคิด (Affinity Diagram) เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการรวบรวมข้อมูลที่เป็น
ความรู้สึกหรือความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหา เพ่ือน ามาจัดเป็นหมวดหมู่ และจัดกลุ่มของ
ข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นถัดไป ดังภาพที่ 6.15 

อะไรคือสาเหตุที่นักศึกษาเรยีนไมจ่บ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6.15 แสดงตัวอย่างแผนผังกลุ่มความคิด 
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 2.ผังความสัมพันธ์ (Relation Diagram) เป็นเครื่องมือที่ใช้ร่วมกับผังก้างปลาหรือผังเหตุ
และผล หรือจะใช้ในขั้นตอนต่อจากแผนผังกลุ่มความคิด เพ่ือเชื่อมโยงความสัมพันธ์กันระหว่างเหตุ
และผลที่มีลักษณะความสัมพันธ์ที่ซับซ้อน โดยใช้ลูกศรลากจากเหตุไปหาผล ดังภาพที่ 6.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6.16 แสดงตัวอย่างแผนผังความสัมพันธ์ 

 3. ผังต้นไม้ (Tree Diagram) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการก าหนดแนวทางด าเนินการจาก
เป้าหมายเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือการตัดสินใจอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง โดยการก าหนดมาตรการ
ตอบสนองไว้ล่วงหน้า เพ่ือต้องการให้สมาชิกกลุ่มมีมติและความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน 

 ในการจัดท าจะเริ่มจากการก าหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ไว้ทางด้านซ้ ายมือ แล้ว
ถ่ายทอดเป็นแนวทางหรือมาตรการตามล าดับชั้นเหมือนต้นไม้ ในการตัดสินใจจะใช้วิธีการให้คะแนน
เพ่ือจัดล าดับความส าคัญ ดังภาพที่ 6.17 
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ภาพที่ 6.17 แสดงตัวอย่างแผนผังต้นไม้ 

 4. ผังเมตริกซ์ (Matrix Diagram) หรือผังตารางผูกสัมพันธ์ เป็นเครื่องมือที่จัดท าใน
รูปแบบของตาราง เพ่ือหาความสัมพันธ์ของคุณลักษณะต่าง ๆ ให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น 
บ้านคุณภาพ (QFD) ในบทที่ 5 ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการของลูกค้าและข้อก าหนด
ต่าง ๆ ทางเทคนิค รูปแบบต่าง ๆ ของผังเมตริกซแ์สดงดังภาพที่ 6.18 
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ภาพที่ 6.18 แสดงผังเมตริกซ์รูปแบบต่าง ๆ 

 5.ผังลูกศร (Arrow Diagram) เป็นผังที่มีการเชื่อมโยงกิจกรรมต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เพื่อแสดง
ถึงความสัมพันธ์และล าดับก่อนหลัง เพ่ือใช้ในการจัดการโครงการหรือแผนงานให้แล้วเสร็จตาม
ก าหนด ตัวอย่างเช่น การใช้ผังลูกศรในเทคนิคเพิร์ตและซีพีเอ็มในการจัดการโครงการแสดงเนื้อหาใน
บทที่ 3 ตัวอย่างดังภาพที่ 6.19 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6.19 แสดงตัวอย่างผังลูกศร  
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 6.แผนภูมิขั้นตอนการตัดสินใจ  (Process Decision Program Chart) เป็นเครื่องมือที่
ใช้ในการก าหนดล าดับขั้นตอนของกระบวนการโดยละเอียด พร้อมทั้งพิจารณาโอกาสที่จะเกิด
อุปสรรคหรือความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนและก าหนดแนวทางในการแก้ปัญหาหรือ
อุปสรรคไว้ล่วงหน้า ตัวอย่างดังภาพที่ 6.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6.20 แสดงตัวอย่างแผนภูมิข้ันตอนการตัดสินใจกระบวนการจัดซื้อ 
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 7.ผังการวิเคราะห์ข้อมูล (Matrix Data Analysis) เป็นเครื่องมือที่ใช้การรวบรวมข้อมูล
เชิงปริมาณหรือตัวเลข หากข้อมูลเป็นความคิดเห็นหรือความพึงพอใจต้องก าหนดระดับตัวเลขขึ้นมา
เป็นตัวแทน จัดรูปแบบข้อมูลในลักษณะตารางเพ่ือท าการวิเคราะห์ความแตกต่างหรือเปรียบเทียบให้
ออกมาเป็นสารสนเทศที่ชัดเจน นิยมใช้ในการวิจัย การวางแผนผลิตภัณฑ์ และการวิเคราะห์
กระบวนการ ดังตารางที่ 6.4 

ตารางที่ 6.4 แสดงผังการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงการบริการ 

การปรับปรุงการบริการ 
ความ 
ส าคัญ 

(1) 

ความพึง
พอใจ 

(2) 

คะแนน 

 

(1)x(2) 

ล าดับการ
ปรับปรุง 

 

ความรวดเร็วในการให้บริการ 0.3 3 0.9 2 

ความสุภาพของพนักงาน 0.2 4 0.8 1 

สิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการ 0.2 5 1 3 

การตอบข้อซักถามของพนักงาน 0.3 4 1.2 4 

 

มาตรฐานคุณภาพระดบัสากล 

 การรับรองคุณภาพระดับสากล ใช้เพื่อเป็นการรับรององค์การต่อบุคคลภายนอกว่าองค์การมี
ระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพ  สามารถทวนสอบได้ ทั้งนี้เพราะการท าธุรกิจในปัจจุบันมุ่งตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าเป็นหลักและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า มาตรฐานคุณภาพระดับสากลที่
นิยมใช้ในประเทศได้แก่  

 1. มาตรฐาน ISO 9000  เป็นมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพขององค์กร ซึ่งมุ่งเน้น
ด้านคุณภาพ ที่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกให้การยอมรับและน าไปใช้อย่างแพร่หลาย ก าหนดขึ้นโดย 
องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization) 

ประกาศใช้ครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.1987 ปัจจุบันฉบับล่าสุดปรับปรุงปี ค.ศ. 2008 (Heizer and Render, 

2011: 225) 
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 มาตรฐานคุณภาพ ISO 9000 ประกอบไปด้วยมาตรฐานหลัก 3 ฉบับได้แก่ 

- ISO 9000 เป็นแนวทางการใช้มาตรฐานและข้อก าหนดประกอบไปด้วย หลักการ
พ้ืนฐานและค าศัพท์ 

- ISO 9001 เป็นฉบับที่รับรองมาตรฐานคุณภาพ โดยมีข้อก าหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าได้แก่ การออกแบบ การผลิต การติดตั้ง 
และการบริการ ซึ่งสามารถใช้ได้กับองค์กรทุกประเภท  การรับรองนี้เป็นตัวบ่งชี้ถึง
การน าระบบการจัดการคุณภาพมาใช้ในองค์กรอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
ไม่ใช่การรับรองคุณภาพของสินค้าและการบริการ 

- ISO 9004 เป็นแนวทางการปรับปรุงสมรรถนะขององค์กร ไม่ใช่ฉบับเพ่ือขอรับรอง
คุณภาพ แต่ใช้เพ่ือสนับสนุนฉบับ 9001 เพ่ือให้องค์กรด าเนินการตามข้อก าหนด
และข้อบ่งชี้เพ่ือขอการรับรองคุณภาพ ซึ่งปัจจุบันปรับปรุงล่าสุดปี ค.ศ. 2009 

 2. มาตรฐาน ISO 14000  เป็นมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental 

Management System) ครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบ การตลาด การผลิต การบริการ ระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของระบบการบริหารงานทั้งหมด โดยมีวัตถุประสงค์ให้องค์กร
ปรับปรุงผลการด าเนินงานที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างคุ้มค่า ท าให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด เป็นผลให้ต้นทุนต่ าลง เพ่ิมโอกาสในด้านการค้า 
และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร 

 ISO 14000 ประกอบด้วยหลายมาตรฐาน แต่ใช้ในการออกใบรับรองคือ ISO 14001 ส่วนที่
เหลือจะเป็นแนวทางในเรื่องต่าง ๆ ที่เสริม ISO 14001 โดยมาตรฐาน ISO 14000 มีสาระส าคัญดังนี้ 

- การก าหนดนโยบายสิ่ งแวดล้อม (Environmental Policy) การจัดการ
สิ่งแวดล้อมเริ่มด้วยผู้บริหารสูงสุดขององค์กรจะต้องมีความมุ่งมั่นที่จะด าเนินการ
อย่างจริงจัง และก าหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม ขององค์กรขึ้น เพ่ือเป็นแนวทาง
ส าหรับการด าเนินงานของพนักงานในองค์กร 
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- การวางแผน (Planning) เป็นขั้นตอนที่จะต้องแจกแจงรายละเอียดของกิจกรรม
ต่าง ๆ ในองค์กรที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ข้อก าหนดทางกฎหมายและ
ข้อก าหนดอ่ืน ๆ ที่องค์กรเกี่ยวข้อง และต้องปฏิบัติ เพ่ือก าหนดวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายในการจัดการกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในการจัดท า
โครงการการจัดการสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น 

- การด าเนินการ (implementation) จะต้องก าหนดโครงสร้าง และอ านาจหน้าที่
ความรับผิดชอบในการจัดการสิ่งแวดล้อม จัดท าแผนด าเนินการหากมีอุบัติเหตุต่าง 
ๆ เกิดขึ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ให้พนักงานในองค์กรทราบถึงความส าคัญในการจัดการ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งจัดการฝึกอบรมตามความเหมาะสม เพ่ือให้พนักงานที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการสิ่งแวดล้อมมีความรู้และความช านาญในการด าเนินงาน รวมทั้งมีการ
ซักซ้อมการด าเนินการอย่างเหมาะสม 

- การตรวจสอบและการแก้ไข (Checking & Corrective Action) ต้องท าการ
ติดตามและวัดผลการด าเนินการ แจกแจงสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เป็นไปตามแผนการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือก าหนดวิธีการแก้ไข 

- การทบทวนและการพัฒนา (Management Review) ผู้บริหารองค์กรต้อง
ทบทวนระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในระยะเวลาที่เหมาะสม เพ่ือให้การจัดการ
สิ่งแวดล้อมมีการพัฒนาอย่างสม่ าเสมอ 
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บทสรปุ 

 แนวคิดด้านคุณภาพ จะมีความแตกต่างกันตามลักษณะตลาดและยุคสมัย โดยยุคปฏิวัติ
อุตสาหกรรม จะมองว่าคุณภาพคือการตรงต่อข้อก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ ยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 
2 จะมองว่าคุณภาพคือการตรงต่อความต้องการของลูกค้า และยุคปัจจุบันจะมองคุณภาพในมุมมอง
ของผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการคือ “การสร้างความพึงพอใจและความประทับใจในผลิตภัณฑ์และการ
บริการ” 

 วิวัฒนาการวงจรการจัดการคุณภาพเริ่มจาก ดร.เดมมิ่ง (W.E. Deming) ได้บรรยายวงจร
คุณภาพที่พัฒนามาจากแนวคิดการผลิตภายใต้การควบคุมของชิวฮาร์ท ในปี 1950 ที่ประเทศญี่ปุ่น มี
ชื่อเรียกว่าวงจรคุณภาพ PDCA ประกอบไปด้วยขั้นตอน P-วางแผน D-ปฏิบัติ C-ตรวจสอบ และ A-

การแก้ไข  ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดการจัดการคุณภาพในแบบญี่ปุ่น ต่อมา ดร.เดมมิ่ง ท าการพัฒนา
วงจรคุณภาพขึ้นใหม่เป็น PDSA โดยเปลี่ยน C-ตรวจสอบ เป็น S-ศึกษา ถึงแม้ว่าปัจจุบันวงจรการ
จัดการคุณภาพแบบญี่ปุ่นจะไม่ได้เปลี่ยนตาม แต่หลักการยังคล้ายคลึงกับวงจรคุณภาพของ ดร.เดมม่ิง 
ที่มุ่งเน้นการป้องกันการเกิดปัญหาซ้ า 

 อิชิกาวาได้พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการคุณภาพพ้ืนฐาน 7 ชนิดได้แก่ ผังก้างปลาหรือผัง
เหตุและผล แผนผังแจงนับหรือใบตรวจสอบ แผนภูมิพาเรโต ฮิสโตแกรม แผนภาพการกระจาย กราฟ 
และแผนภูมิควบคุม เพ่ือช่วยในการค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา ควบคุมและติดตามเพ่ือ
ด าเนินการแก้ไขและป้องกันการเกิดปัญหาซ้ า 

 ต่อมาได้มีการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการคุณภาพเพ่ิมเติมอีก 7 ชนิด ได้แก่ ผังกลุ่ม
ความคิด ผังความสัมพันธ์ ผังต้นไม้ ผังเมตริกซ์ ผังลูกศร แผนภูมิขั้นตอนการตัดสินใจ  และผังการ
วิเคราะห์ข้อมูล ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่เป็นข้อคิดเห็น ประสบการณ์ ความรู้สึก และ
ช่วยวางแผนป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดข้ึนล่วงหน้า 

 มาตรฐานคุณภาพระดับสากลที่นิยมในประเทศไทยได้แก่ มาตรฐาน ISO 9000 รับรอง
มาตรฐานคุณภาพ ที่เก่ียวข้องกับการตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าได้แก่ การออกแบบ การผลิต 
การติดตั้ง และการบริการ และมาตรฐาน ISO 14000 รับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
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ค าถามทา้ยบท 

1.จงอธิบายความหมายคุณภาพตามลักษณะของตลาดในแต่ละยุคสมัย 

2.จงอธิบายความแตกต่างระหว่างวงจรคุณภาพแบบ PDSA และ PDCA 

3.จงอธิบายลักษณะการใช้งานเครื่องมือพื้นฐานในการจัดการคุณภาพ 7 ชนิด  

4.จงอธิบายลักษณะการใช้งานเครื่องมือในการจัดการคุณภาพใหม่ 7 ชนิด  

5.จากตารางจงสร้างแผนภูมิพาเรโตและวิเคราะห์ว่ามีสาเหตุใดบ้างที่ส าคัญ โดยใช้กฎ 80/20 

สาเหตุ จ านวน (ครั้ง) 
A 32 
B 18 

C 26 

D 14 

E 10 

รวม 100 
 

6.จากข้อมูลจงสร้างฮีสโตรแกรมเพ่ือวิเคราะห์น้ าหนักสินค้า หากก าหนดให้ขอบเขตคุณภาพในช่วง      
 กรัมจากค่าเฉลี่ย        

คร้ังท่ี ข้อมูลน้ าหนักของสนิค้า (เฉพาะทศนิยม 100 กรัม) 

1 84 32 29 32 44 17 74 60 51 59 

2 71 69 52 21 71 66 32 58 44 65 

3 52 69 48 51 35 49 77 66 38 51 

4 28 62 76 39 31 62 68 52 55 41 

5 77 68 29 55 49 33 71 24 49 39 

6 45 55 69 53 41 27 81 65 56 60 

7 27 38 49 57 54 54 54 32 45 59 

8 49 54 71 35 65 72 48 27 66 41 

9 58 58 61 71 44 75 44 21 54 32 

10 44 32 68 65 41 62 59 68 43 47 

40
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กระบวนการและการวางแผน 

ก าลงัการผลติ 

Process and Capacity Planning 

 
 เนื้อหาประจ าบท 

  - กลยุทธ์กระบวนการ 

  - การวางแผนกระบวนการ 

  - การวิเคราะห์กระบวนการ 

  - การควบคุมกระบวนการ 

  - กระบวนการงานบริการ 

  - เทคโนโลยีในการผลิต 

  - การวางแผนก าลังการผลิต 

  - การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน   

  - บทสรุป 

 

 วตัถุประสงคก์ารเรยีนรู ้ 

 เพ่ือให้ผู้ศึกษาสามารถอธิบาย 

 - กลยุทธ์กระบวนการ การวางแผนกระบวนการ การวิเคราะห์และควบคุมกระบวนการ 

 - กระบวนการงานบริการ  เทคโนโลยีในการผลิต และการวางแผนก าลังการผลิต  
 เพ่ือให้ผู้ศึกษาสามารถระบุ ก าหนด และแสดงวิธี 
 - การสร้างแผนภูมิการไหล 

 - การสร้างแผนภูมิควบคุม 

 - การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน 
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 บทท่ี 7  
 กระบวนการและการวางแผนก าลงัการผลติ 

 Process and Capacity Planning 

  

 กระบวนการและการวางแผนก าลังการผลิต เป็นขั้นตอนที่ส าคัญถัดจากออกแบบผลิตภัณฑ์
และการบริการและหลักการจัดการคุณภาพ ในการจัดการการด าเนินงานจะต้องพิจารณาและ
ตัดสินใจเพ่ือหาวิธีการที่ดีที่สุดในการด าเนินงานเพ่ือให้ผลผลิตทั้งสินค้าและบริการตรงตามความ
ต้องการของลูกค้าและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า  

 ขั้นตอนหนึ่งที่ส าคัญในระบบการผลิตและการบริการ คือขั้นตอนกระบวนการผลิตซึ่ง
เกี่ยวข้องกับการแปลงสภาพทรัพยากรการผลิตน าเข้าให้กลายเป็นสินค้าและบริการในธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับการผลิต และขั้นตอนกระบวนการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการบริการลูกค้าในธุรกิจการ
บริการ นอกจากจะต้องสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า การตัดสินใจเลือกกระบวนการดังกล่าวจะต้อง
ค านึงถึงความสอดคล้องกับการออกแบบผลิตภัณฑ์และการบริการ เงื่อนไขทางเทคนิค ต้นทุน รวมถึง
ข้อจ ากัดต่าง ๆ ของฝ่ายบริหาร และยังสัมพันธ์กับวิธีการปฏิบัติงานและเทคโนโลยีในการผลิต รวมถึง
จะต้องพิจารณาเพ่ือวางแผนก าลังการผลิตให้สอดคล้องกับปริมาณอุปสงค์หรือความต้องการของ
ลูกค้าด้วย 

 เนื้อหาในบทนี้จะกล่าวถึง กลยุทธ์กระบวนการ การวางแผนกระบวนการ การวิเคราะห์และ
ควบคุมกระบวนการ กระบวนการงานบริการ เทคโนโลยีในการผลิต การวางแผนก าลังการผลิต และ
การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน 
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กลยุทธ์กระบวนการ 

 กระบวนการ หมายถึง ขั้นตอนในการเชื่อมโยงกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ ในระบบการ
ด าเนินงาน กระบวนการจะต้องมุ่งเน้นในการสร้างผลผลิตเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
กระบวนการจะสัมพันธ์กับเทคโนโลยีและก าลังการผลิตซึ่งใช้เงินลงทุนสูงและส่งผลต่อก าไรในระยะ
ยาว ดังนั้นผู้บริหารจะต้องให้ความส าคัญในการตัดสินใจเลือกกระบวนการ กลยุทธ์ในการตัดสินใจ
เลือกกระบวนการจะแบ่งออกเป็น 4 ประเภทได้แก่ 

 1.การมุ่งเน้นตามกระบวนการ (Process Focus) เป็นการรวมกลุ่มงานหรือเครื่องจักรไว้
เป็นหมวดหมู่ตามกระบวนการหรือตามลักษณะงานที่คล้ายกันในแต่ละแผนก ท าให้สามารถท างานใน
บริเวณเดียวกันภายใต้การควบคุมดูแลของพนักงานที่ท าหน้าที่คล้ายกันเช่น ในโรงงานอาจจะรวม
เครื่องจักรที่ใช้ส าหรับงานกลึง กลุ่มงานเชื่อม ไว้เป็นกลุ่มเดียวกันหรืออยู่ในแผนกเดียวกัน ใน
ส านักงานอาจจะแบ่งออกเป็นแผนกการเงิน แผนกบัญชี แผนกการตลาด เป็นต้น การมุ่งเน้ น
กระบวนการจะช่วยเพ่ิมความยืดหยุ่นในการผลิตสินค้าหรือการบริการได้หลากหลายประเภทตาม
ความต้องการของลูกค้า ดังภาพที่ 7.1  

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7.1 แสดงกลยุทธ์การมุ่งเน้นกระบวนการ 

 2.การมุ่งเน้นตามผลิตภัณฑ์ (Product Focus) เป็นกระบวนการที่ผลิตสินค้าที่มีความ
หลากหลายหรือชนิดผลิตภัณฑ์ไม่มาก สินค้าประเภทเดียวกันจะถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มเดียวกันและผลิต
ในปริมาณมาก เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตต่าง ๆ จะถูกจัดเรียงตามขั้นตอนและล าดับการผลิต
ของแต่ละชนิดผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์จะเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องบนสายการผลิต ดังนั้นจึงสามารถ

แผนกเจาะ แผนกกลึง แผนกเช่ือม แผนกทาส ี
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เรียกการผลิตชนิดนี้ว่า กระบวนการผลิตแบบต่อเนื่อง ซึ่งมีล าดับขั้นตอนการผลิตที่เป็นมาตรฐานท า
ให้ง่ายต่อการควบคุมคุณภาพ ผลผลิตที่ได้จึงมีความสม่ าเสมอตรงตามความต้องการดังภาพที่ 7.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7.2 แสดงกระบวนการผลิตน้ าดื่มบรรจุขวด 

 3. การมุ่งเน้นการท าซ  า (Repetitive Focus) เป็นกระบวนการที่มีลักษณะของสายการ
ประกอบ โดยจะท าการเตรียมชิ้นส่วนต่าง ๆ ส าหรับประกอบที่เรียกว่าโมดุล ท าให้การมุ่งเน้นในการ
ท าซ้ า สามารถผลิตสินค้าในปริมาณที่มาก แต่ก็มีความยืดหยุ่นท าให้สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบของ
สินค้าได้หลากหลายมากขึ้น ซึ่งเป็นกระบวนการที่อยู่ระหว่างการมุ่งเน้นตามกระบวนการและการ
มุ่งเน้นตามผลิตภัณฑ์ ท าให้สามารถลดต้นทุนในการผลิต แต่ก็ยังสามารถที่จะตอบสนองต่อความ
ต้องการของลูกค้าได้หลากหลาย ตัวอย่างเช่น กระบวนการในการประกอบรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ดังภาพที่ 7.3 

 

 

น้ าดิบ 

กรองสนิม กลิ่น สี ตะกอน กรอง R.O. ปรับความดัน 

พักน้ ากรอง ฆ่าเช้ือโรค บรรจุขวด 
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ภาพที่ 7.3 แสดงกระบวนการประกอบรถยนต์ 

 4.การมุ่งเน้นลูกค้าเฉพาะราย (Customization Focus) เป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นในการ
ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกันออกไป ท าให้ผลิตภัณฑ์หรือการบริการมีความ
หลากหลายตามความต้องการของลูกค้า การตอบสนองลูกค้าจะต้องรวดเร็ว อาจจะให้ลูกค้ามีส่วน
ร่วมในกระบวนการออกแบบ เลือกวัสดุ เลือกวิธีการ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้
ได้มากที่สุด การมุ่งเน้นลูกค้าเฉพาะรายจึงไม่ใช่เพียงการขายสินค้าเท่านั้น แต่ จะมุ่งเน้นไปที่
กระบวนการให้บริการควบคู่กันเพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าสูงสุด แต่ในขณะเดียวกันเพ่ือ
ตอบสนองลูกค้าอย่างรวดเร็ว จะต้องอาศัยการผสมผสานกันระหว่างการออกแบบผลิตภัณฑ์และ
บริการในลักษณะโมดุล และการจัดตารางการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น บ้านแบบสั่ง
สร้าง การบริการงานแต่งงาน การบริการจัดเลี้ยง ที่มีลักษณะเตรียมชิ้นงานหรือชิ้นส่วนประกอบใน
ลักษณะที่เป็นโมดุลส าหรับพร้อมด าเนินการได้ทันที  

 

โมดลุโครงสร้างหลัก โมดลุช้ินส่วนภายใน โมดลุโครงเหล็ก 

พ่นสี ประกอบโครงรถ เตรียมทดสอบ ประกอบตัวถัง 

โมดลุช้ินส่วนตัวถัง โมดลุช้ินส่วนภายนอก 

เหล็กแผ่น เครื่องยนต ์ ช้ินส่วนภายนอก ช้ินส่วนภายใน ช้ินส่วนโครงหลัก โครงเหล็ก 
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การวางแผนกระบวนการ 

 ในการวางแผนกระบวนการจะต้องท าการตัดสินใจในการผลิตสินค้าหรือการบริการที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

 1.การตัดสินใจซื อหรือผลิตเอง เป็นการพิจารณาว่าชิ้นส่วนหรือรายการใดเหมาะสมที่จะ
ผลิตเองหรือซื้อจากผู้ขายภายนอกซึ่งจะต้องพิจารณาจาก 

  - ต้นทุน จะต้องด าเนินการเปรียบเทียบระหว่างผลิตเองและซื้อจากภายนอกว่า
 อย่างไหนมีต้นทุนที่ถูกกว่า คุ้มค่ามากกว่า 

  - ก าลังการผลิต จะต้องพิจารณาร่วมกับการพยากรณ์ความต้องการว่ามีก าลังการ
 ผลิตเพียงพอหรือไม่ จะต้องท าการส ารองเพ่ือเป็นสินค้าคงคลังหรือไม่ จ าเป็นจะต้องสั่งซื้อ
 ภายนอกมากน้อยเพียงใด  

  - คุณภาพ จะต้องพิจารณาถึงการก าหนดระดับคุณภาพ การควบคุมให้เป็นไปตาม
 มาตรฐาน และการมีส่วนร่วมของผู้ขายในการออกแบบและพัฒนาคุณภาพ  

  - ความรวดเร็ว จะต้องพิจารณาว่าระหว่างผลิตเองใช้ระยะเวลามากน้อยเพียงใด 
 ส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าได้ทันเวลาหรือไม่  จะต้องพิจารณาถึงแหล่งวัตถุดิบและ
 ความสามารถในการผลิตของแรงงานประกอบ 

  - ความน่าเชื่อถือ เป็นการพิจารณาถึงความสม่ าเสมอในการส่งมอบ รวมถึงความ
 สม่ าเสมอในเรื่องของคุณภาพ หรือผ่านการรับรองคุณภาพจากองค์กรภายนอกหรือไม่ เช่น 
 มาตรฐานอุตสาหกรรม หรือ ISO9001-2008 

  - ความช านาญ เป็นการพิจารณาถึงองค์ความรู้ที่องค์กรมี รวมถึงบุคลากรที่มี
 ความรู้ความสามารถมากน้อยเพียงใดหากจะต้องด าเนินการผลิตเอง 

 

 



 

การจัดการการด าเนินงาน | Operations Management 179 

 

 2. การเลือกอุปกรณ์หรือเครื่องจักร หลังจากตัดสินใจว่าองค์กรจะด าเนินการผลิตเองหรือ
ซื้อจากแหล่งภายนอก สิ่งส าคัญถัดมาที่จะต้องพิจารณาได้แก่การเลือกอุปกรณ์หรือเครื่องจักร ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับกระบวนการและก าลังการผลิต ใช้เงินลงทุนสูง ดังนั้นจะต้องพิจารณาการเลือกอุปกรณ์
และเครื่องจักรอย่างรอบคอบ  ในการพิจารณาจะเกี่ยวข้องประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

  - ต้นทุนซื อ จะต้องด าเนินการเปรียบเทียบถึงเงินลงทุนซื้ออุปกรณ์และเครื่องจักร 
 ต้นทุนการติดตั้งหรือการปรับแต่งเครื่องจักร 

  - ต้นทุนการด าเนินงาน จะต้องพิจารณาค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักร ซึ่งเกี่ยวข้อง
 กับอายุการใช้งาน ค่าแรงงานทั้งทางตรงและทางอ้อมในการใช้อุปกรณ์และเครื่องจักร ค่า
 ประกันภัยและค่าบ ารุงรักษา 

  - การประหยัดประจ าปี การใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใหม่กว่า จะมีกระบวนการ
 การใช้วัสดุหรือวัตถุดิบที่มีประสิทธิภาพมากกว่า รวมถึงผลผลิตที่มากกว่า แสดงให้เห็นถึง
 ผลิตภาพที่มากกว่าท าให้เกิดการประหยัดลงได้ 

  - การส่งเสริมรายได้ เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีความสามารถในการผลิตที่รวดเร็ว 
 มีความยืดหยุ่นมากกว่า ย่อมตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ช่วยให้เกิดยอดขายและ
 ส่วนแบ่งทางการตลาดมากขึ้น 

  - การวิเคราะห์การเปลี่ยนอุปกรณ์ เทคโนโลยีมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้น การ
 ลงทุนเครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีสูงจะต้องใช้เงินลงทุนสูง จะต้องพิจารณาถึงอายุการใช้งาน 
 ความคุ้มค่าหากจะต้องด าเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์หรือเครื่องจักรใหม่เพ่ือรองรับการแข่งขัน
 ในตลาด 

  - การวิเคราะห์เป็นรายชิ น จะต้องพิจารณาถึงความเข้ากันได้ระหว่างเครื่องจักร 
 อุปกรณ์ เทคโนโลยีใหม่กับระบบเดิม ว่าสามารถใช้ข้อมูลและท างานร่วมกันได้หรือไม่  

  - ความเสี่ยง การวางแผนอายุการใช้งาน เทคโนโลยีที่ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
 รวมถึงลูกค้าและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป จะท าให้เกิดความไม่แน่นอน 
 จะต้องท าการประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเพ่ือวางแผนส ารอง 
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การวิเคราะห์กระบวนการ 

 การวิเคราะห์กระบวนการเป็นการทดสอบประสิทธิภาพระบบการท างาน เพ่ือให้ท างานได้
รวดเร็วขึ้น ลดค่าใช้จ่าย สามารถส่งมอบสินค้าได้ตามท่ีลูกค้าต้องการ 

 แผนภูมิกระบวนการไหล (Flow Process Chart) เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการวิเคราะห์
กระบวนการ ที่แสดงให้เห็นกิจกรรมต่าง ๆ ในการท างาน ได้แก่ การด าเนินงาน การตรวจสอบ การ
เคลื่อนย้าย การรอคอย และการเก็บคงคลัง ซึ่งจะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเวลาและระยะทางที่ใช้
ในแต่ละกิจกรรม  

 แผนภูมิกระบวนการไหลแบ่งออกเป็น 2 ชนิดได้แก่  

1. แผนภูมิการไหลของผลิตภัณฑ์ (Product Flow Process Chart) จะแสดงถึงกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ 

2. แผนภูมิการไหลของกระบวนการท างาน (Operative Flow Process Chart) จะแสดง
ถึงกระบวนการไหลที่บันทึกการท างานและล าดับขั้นตอนในการท างานของพนักงานใน
การท ากิจกรรมต่าง ๆ  

 ในการวิเคราะห์กระบวนการจะก าหนดกิจกรรมต่าง ๆ  แทนด้วยสัญลักษณ์มาตรฐาน 5 ตัว 
ซึ่งก าหนดโดยมาตรฐาน ASME (American Society of Mechanical Engineers) ไว้ดังนี้ (Upendra 

Kachru, 2009: 500) 

ตารางที่ 7.1 สัญลักษณ์และค าจ ากัดความโดยย่อในแผนภูมิกระบวนการไหล  
สัญลักษณ ์    กิจกรรม       ค าจ ากัดความโดยย่อ 

  

การด าเนินงาน 

-การเตรยีมวัสดุเพื่อช้ินงานถัดไป 

-การด าเนินการแปลงสภาพวัสดุหรือวัตถุดิบ 

-การประกอบช้ินส่วน 

  
การเคลื่อนย้าย 

-การเคลื่อนยา้ยวัสดุ สิ่งของ 
-คนก าลังเดิน 

  การตรวจสอบ -การตรวจสอบคุณลักษณะ คุณภาพและปรมิาณ 

  การรอคอย -การเก็บวัสดุชั่วคราวหรือรอคอยงาน 

  การเก็บคงคลัง -การเก็บถาวรต้องมีค าสั่งเคลื่อนยา้ย 
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 ในการพิจารณากิจกรรมที่เพ่ิมคุณค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ได้แก่กิจกรรมการด าเนินงาน ส่วน
กิจกรรมที่ไม่เพ่ิมคุณค่าได้แก่กิจกรรม การเคลื่อนย้าย การตรวจสอบ การรอคอยและการเก็บคงคลัง 
วิธีการวิเคราะห์กระบวนการด้วยแผนภูมิกระบวนการไหล แสดงได้ดังตารางที่ 7.2 

ตารางที่ 7.2 แสดงแผนภูมิการไหลของกระบวนการท างานของพยาบาล 

กระบวนงาน/ขั นตอนย่อย 
เวลา 
(นาที) 

ระยะทาง
(เมตร) ด า

เนิน
กา

ร 

เคล
ื่อน

ย้า
ย 

ตร
วจ

สอ
บ 

รอ
คอ

ย 

เก็บ
คง

คล
ัง 

1.ค้นหาประวัติคนไข้ 3 -            

2.น าคนไข้ไปยังจุดบริการ 1 12           

3.ตรวจสอบประวัติคนไข้ 3  -           

4.น าคนไข้ไปยังห้องตรวจร่างกาย 1 6           

5.ตรวจร่างกายเบื้องต้น 5  -           

6.น าคนไข้ไปพบแพทย์ 2 20           

7.รอแพทย์ตรวจคนไข้ก่อนหน้า 15  -           

8.ช่วยแพทย์ตรวจวินิจฉัยโรค 15  -           

9.น าใบสั่งแพทย์ไปห้องจ่ายยา 3 25           

รวม 48 63           

 

 จากตารางที่ 7.2 หาเวลาที่สร้างคุณค่าเพ่ิมโดยค านวณจากอัตราส่วนระยะเวลาในการ
ด าเนินงานและเวลารวมทั้งหมดมีค่าเท่ากับร้อยละ 47.92 ( (15+5+3)x100/48) จะเห็นว่ามีค่า
ค่อนข้างต่ า หากด าเนินการปรับปรุงกระบวนการ เช่น กระบวนการที่ 7 ไม่ต้องรอแพทย์ตรวจคนไข้ 
ให้พยาบาลย้อนกลับไปท ากระบวนการที่ 1 ส่วนกระบวนการที่ 8 และ 9 อาจจะมีพยาบาลประจ า
ห้องแพทย์แยกออกมาต่างหาก ท าให้สามารถลดระยะเวลารอแพทย์จากกระบวนการที่ 7 ลง 15 นาที 
ดังนั้นจะใช้เวลารวมเหลือ 33 นาที เมื่อน ามาพิจารณาเวลาที่สร้างคุณค่าเพ่ิมจะมีค่าเท่ากับร้อยละ 
69.70 (23x100/33) นอกจากนั้นหากพิจารณาลดระยะเวลาจากกระบวนการเคลื่อนย้ายลงได้ โดย
อาจจะพิจารณาจัดผังหรือสถานที่ใหม่ให้ระยะทางลดลงจะท าให้ระยะเวลารวมลดลงได้อีก 
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การควบคุมกระบวนการ 

 ในการควบคุมกระบวนการเป็นส่วนที่ส าคัญมากส าหรับการพิจารณาปรับปรุงกระบวนการ 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบการปรับปรุงคุณภาพ การควบคุมกระบวนการสามารถใช้เทคนิคการ
ควบคุมได้หลายวิธี เช่น ฮีสโตรแกรม (Histogram) วิธีกราฟแบบสี่เหลี่ยม (Box and Whisker Plot) 

วิธีกราฟทดสอบการแจกแจงแบบปกติ (Normal Probability Paper: NOPP) หรือวิธีแผนภูมิควบคุม 
(Control Chart) เนื้อหาในส่วนนี้จะอธิบายเฉพาะวิธีแผนภูมิควบคุม ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือทั้งเจ็ด
ของเทคนิคการจัดการคุณภาพ  

 แผนภูมิควบคุม (Control Chart) เป็นเครื่องมือที่ใช้แยกความผันแปรจากสาเหตุที่ผิด
ธรรมชาติ (Special Causes) ออกจากสาเหตุธรรมชาติ (Common Causes) พัฒนาขึ้นครั้งแรกโดย 
Dr. Walter A. Shewhart ในปี 1924 (กิตติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ, 2551: 138) แผนภูมิควบคุมมี
หลายประเภท เนื้อหาส่วนนี้จะอธิบายถึงแผนภูมิควบคุมความผันแปรแบบ    ซึ่งใช้ในการควบคุม
ค่าเฉลี่ยของกระบวนการและแบบ    ใช้ในการควบคุมค่าการกระจายของข้อมูล ในการควบคุมจะต้อง
ด าเนินการสร้างเส้นควบคุมบน (Upper Control Limit: UCL) และเส้นควบคุมล่าง (Lower Control 

Limit: LCL) และค่ากลาง (Center Line: CL) สามารถค านวณได้ดังนี้ 

 ขอบเขตควบคุมแผนภูมิแบบ 

          (7.1) 

          (7.2) 

          (7.3) 

  

 โดยที่          (7.4) 

 และ       คือค่าคงที่ ขึ้นอยู่กับขนาดตัวอย่างสามารถหาค่าได้จากภาคผนวกตารางที่ 2  

 

X

R

2UCL     =     X A R

X

CL      =     X

2LCL     =     X A R

X
X       =       

n



2A



 

การจัดการการด าเนินงาน | Operations Management 183 

 

 ขอบเขตควบคุมแผนภูมิแบบ  

          (7.5) 

          (7.6) 

          (7.7) 

  

 โดยที่          (7.8) 

 และ            คือค่าคงที่ ขึ้นอยู่กับขนาดตัวอย่างสามารถหาค่าได้จากภาคผนวกตารางที่ 2  

ตัวอย่างที่ 7.1 ข้อมูลน้ าหนักของสินค้าน ามาพิจารณาเพื่อสร้างแผนภูมิแบบ     และแบบ  

ตารางที่ 7.3 แสดงข้อมูลน้ าหนักของสินค้า (บันทึกเฉพาะส่วน 100 กรัม) 

ครั งท่ี วันที ่ เวลา 
ค่าที่วัดได้ 

  
  X1 X2 X3 X4 

1 5 8.45 40 60 50 70 55.0 30.0 

2   10.45 60 50 50 40 50.0 10.0 

3   13.45 30 70 40 60 50.0 40.0 

4   15.45 40 60 50 70 55.0 30.0 

5   17.45 45 50 55 60 52.5 15.0 

6 10 9.00 55 40 45 40 45.0 15.0 

7   11.00 45 35 50 40 42.5 15.0 

8   13.00 40 50 50 60 50.0 20.0 

9   15.00 30 60 70 50 52.5 40.0 

10   17.00 45 35 70 50 50.0 35.0 

11 15 8.50 40 50 50 60 50.0 20.0 

12   10.50 30 70 50 60 52.5 40.0 

13   12.50 45 75 50 60 57.5 30.0 

14   14.50 60 40 40 70 52.5 30.0 

15   16.50 50 30 40 70 47.5 40.0 

 

R

4UCL     =      D R

CL      =       R

3LCL     =      D R

R
R        =       

n



3 4D ,  D

X R

X R
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ตารางที่ 7.3 (ต่อ) 

ครั งท่ี วันที ่ เวลา 
ค่าที่วัดได้ 

  
  X1 X2 X3 X4 

16 20 9.10 40 40 50 70 50.0 30.0 

17   11.10 30 30 35 65 40.0 35.0 

18   13.10 40 50 40 50 45.0 10.0 

19   15.10 40 45 55 50 47.5 15.0 

20   17.10 45 45 60 40 47.5 15.0 

21 25 9.00 50 30 60 50 47.5 30.0 

22   11.00 60 70 50 30 52.5 20.0 

23   13.00 40 70 20 70 50.0 50.0 

24   15.00 50 60 70 70 62.5 20.0 

25   17.00 55 65 70 60 62.5 15.0 

      รวม 1267.5 650.0 

     ค่าเฉลี่ย 50.7 26 

 

 จากตารางที่ 7.3 หาค่า              ได้ 50.7 และ 26 จากการวัดในแต่ละครั้งใช้กลุ่มตัวอย่าง 
4 กลุ่ม เปิดตารางที่ 2 ในภาคผนวกได้ค่าคงที่                         เท่ากับ 0.729, 0 และ 2.282 
ตามล าดับ แทนค่าเพ่ือหาขอบเขตการควบคุมได้ดังนี้      

 ขอบเขตควบคุมแผนภูมิแบบ     จากสมการที่ 7.1-7.3 หาค่าได้ดังนี้ 

          กรัม 

          กรัม 

          กรัม 

 

 

 

X R

X และ R

2 3 4A ,  D  และ D

X

UCL     =     50.7 0.729(26)    =    69.654

CL      =     50.7

LCL     =     50.7 0.729(26)    =    31.746



 

การจัดการการด าเนินงาน | Operations Management 185 

 

 ขอบเขตควบคุมแผนภูมิแบบ     จากสมการที่ 7.5-7.7 หาค่าได้ดังนี้ 

         กรัม  

         กรัม 

         กรัม   

 ท าการสร้างแผนภูมิควบคุมแบบ                ดังภาพที่ 7.4 และ 7.5 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7.4 แสดงแผนภูมิควบคุมแบบ  

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7.5 แสดงแผนภูมิควบคุมแบบ  

 จากภาพที่ 7.4 และ 7.5 แสดงให้เห็นว่าข้อมูลอยู่ภายในขอบเขตควบคุม แสดงให้เห็นถึง
ความผันแปรดังกล่าวเกิดจากสาเหตุธรรมชาติ เช่น ข้อจ ากัดทางเทคนิคของเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต 

R

UCL     =      2.282x26   =   59.332

CL      =       26

LCL     =       0x26        =     0

X และ R

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0 UCL = 69.654 

CL = 50.7 

LCL = 31.746 

0.0

20.0

40.0

60.0 UCL = 59.332 

CL = 26 

LCL = 0 

X

R
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กระบวนการงานบรกิาร 

 ในงานบริการ ลูกค้าจะมีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องกับกระบวนการ ผลผลิตได้จึงเป็นการสร้าง
ความพึงพอใจและประทับใจให้กับลูกค้า ซึ่งท าการวัดและควบคุมได้ยาก ในการออกแบบงานบริการ
จะพิจารณาจากเมตริกซ์กระบวนการงานบริการ (The Service Process Matrix) พิจารณาจาก
ความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนพนักงานและระดับการมุ่งตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า 
(Schmenner, 2004: 335) เพ่ือพิจารณาการคัดเลือกพนักงาน การฝึกอบรมในการให้บริการ ซึ่งเป็น
ปัจจัยที่ส าคัญในการตอบสนองต่อความคาดหวังของลูกค้าเพ่ือสร้างความประทับใจดังภาพที่ 7.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7.6 เมตริกซ์ความสัมพันธ์ระหว่างการมุ่งตอบสนองลูกค้าเฉพาะรายและจ านวนพนักงาน 

(ท่ีมา: ปรับปรุงจาก Heizer and Render, 2011: 296) 

ระดับการมุ่งตอบสนองลูกค้าเฉพาะราย น้อย มาก 

น้อย 

มาก 

ระ
ดับ

จ า
นว

นพ
นัก

งาน
 

ธนาคารพาณิชย ์ ตัวแทนซื้อขาย
หลักทรัพย ์

ส านักงานท่ีปรึกษา
ด้านกฎหมาย

โรงพยาบาล 

ธุรกิจค้า
ปลีก

ภัตตาคาร 
สายการบิน 

1.บริการมวลชน 2.บริการแบบมืออาชีพ 

3.อุตสาหกรรมบริการ 4.ศูนย์บริการ 

ธุรกิจเครื่อง
แต่งกาย 

ธนาคารเฉพาะกลุ่ม 

ธุรกิจค้าส่ง 

ส านักงานทนายความ 

โรงพยาบาล
เอกชน 

ตัวแทนซื้อขาย
จ ากัดชนิดหุ้น 

ร้านอาหาร 
จานด่วน 

สายการบินต้นทุนต่ า 

ธุรกิจรูปแบบเดิม ธุรกิจท่ีเปลี่ยนไป 
แนวโน้ม 
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 จากภาพที่ 7.6 เมตริกซ์กระบวนการงานบริการจะแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบได้แก่ 

 1.การบริการมวลชน (Mass Service) รูปแบบนี้กระบวนการงานบริการจะมุ่งตอบสนอง
ลูกค้าจ านวนมากที่ใช้บริการที่มีลักษณะใกล้เคียงกันและใช้พนักงานจ านวนมาก ตัวอย่างธุรกิจเช่น 
ธุรกิจค้าปลีก ธนาคารพาณิชย์ รูปแบบการบริการอาจจะพิจารณาการสร้างมาตรฐานในการให้บริการ 
รวมทั้งการพิจารณาลงทุนในเทคโนโลยีที่สามารถตอบสนองลูกค้าได้ในวงกว้าง เช่น การน าระบบการ
ท าธุรกรรมทางการเงินแบบออนไลน์ หรือรูปแบบของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ เป็นต้น 

 2.การบริการแบบมืออาชีพ (Professional Service) กระบวนการจะมุ่งเน้นตอบสนองต่อ
ลูกค้าเฉพาะรายและใช้พนักงานจ านวนมาก เช่น ธนาคารเฉพาะกลุ่ม หรือส านักงานทนายความที่รวม
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะไว้หลากหลาย รูปแบบการให้บริการจะต้องพิจารณาถึงการจัดการความเชี่ยวชาญ
เฉพาะของพนักงาน การถ่ายทอดองค์ความรู้ การฝึกอบรมพัฒนา อาจจะพิจารณาน าเทคโนโลยีระบบ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ (Expert System) มาใช้ในองค์กร 

 3.อุตสาหกรรมบริการ (Service Factory) กระบวนการจะมุ่งตอบสนองลูกค้าจ านวนมาก
แต่ใช้จ านวนพนักงานต่ า ตัวอย่างเช่น ธุรกิจสายการบิน โรงแรม ร้านอาหารจานด่วน ธุรกิจค้าส่ง และ
เครือข่ายโทรศัพท์ ซึ่งเป็นลักษณะธุรกิจที่ผสมผสานเทคโนโลยีร่วมกับการให้บริการ ท าให้สามารถ
ควบคุมต้นทุนการให้บริการที่ต่ า รูปแบบธุรกิจจึงมุ่งเน้นไปที่กระบวนการจัดการเทคโนโลยีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

 4.ศูนย์บริการ (Service Shop) กระบวนการจะมุ่งเน้นตอบสนองต่อลูกค้าเฉพาะรายและ
ใช้จ านวนพนักงานต่ า เช่น โรงพยาบาล ภัตตาคาร ศูนย์บริการรถยนต์ ซึ่งจะมุ่งเน้นไปที่การจัดการ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะของพนักงาน ในขณะเดียวกันก็จะมุ่งเน้นถึงเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ใช้ รวมถึง
เครื่องมือหรืออุปกรณ์เฉพาะในการให้บริการแก่ลูกค้า การน าเทคนิคการจัดตารางและแผนงานเพ่ือให้
บริการลูกค้าได้อย่างพียงพอ 
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เทคโนโลยใีนการผลติ 

 เทคโนโลยีการผลิตที่ใช้ในการด าเนินงานสามารถจ าแนกออกเป็น 3 ประเภทดังต่อไปนี้ 
(ศลิษา  ภมรสถิต, 2551: 115) 

 1. เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ (Product Technology) เป็นเทคโนโลยีที่มีวัตถุประสงค์ในการ
การพัฒนาและการน าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมไปถึงการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่วนใหญ่จะเป็นผลิตภัณฑ์ในอุสาหกรรมการสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ เช่น 
การประดิษฐ์กล้องที่ไม่ใช้ฟิล์ม รถยนต์พลังงานไฟฟ้า คอมพิวเตอร์พกพาขนาดเล็ก เป็นต้น โดยทั่วไป
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์จะได้รับการพัฒนามาจากฝ่ายวิจัยและพัฒนา ซึ่งจะต้องท างานประสานร่วมกัน
ระหว่างฝ่ายการตลาด และฝ่ายผลิต เพ่ือผลักดันเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ออกสู่ตลาด  ดังภาพที่ 
7.7 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 7.7 แสดงถึงการพัฒนาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ภายในองค์กร 

 2. เทคโนโลยีกระบวนการ (Process Technology) เทคโนโลยีกระบวนการ เป็นการ
ประยุกต์ใช้แนวความคิด วิธีการ และกระบวนการใหม่ ๆ ในการพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าหรือ
บริการ ที่ส่งผลให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด  ปัจจุบันมีการ
วิวัฒนาการด้านเครื่องจักรอย่างรวดเร็ว เครื่องจักรที่น ามาใช้ในกระบวนการผลิตปัจจุบันมีดังนี้ 

  2.1 ระบบอัตโนมัติ (Automation) เป็นการน าอุปกรณ์หรือเครื่องจักรพิเศษมาใช้
 ในกระบวนการที่เกิดขึ้นภายใต้ค าสั่งหรือล าดับการปฏิบัติงานที่วางไว้ล่วงหน้า ปัจจุบันมีการ
 น าระบบอัตโนมัติมาใช้ในกระบวนการผลิตและการบริการมากมาย ได้แก่ 

ฝ่ายวิจัยและ
พัฒนา 

ออกแบบและ
วิศวกรรม 

ฝ่ายผลิต ฝ่ายตลาด 

แรงผลักทาง
เทคโนโลย ี

แรงดึงทาง 
อุปสงค์ 



 

การจัดการการด าเนินงาน | Operations Management 189 

 

  - ระบบล าเลียงอัตโนมัติ (Automated Conveyor Systems) เป็นระบบที่มี
 บทบาทส าคัญในหลายส่วนของกระบวนการผลิต เช่น การล าเลียงวัตถุดิบ  การล าเลียง
 ชิ้นงานสู่ขั้นตอนต่อไปของการผลิต การบรรจุหีบห่อและติดป้าย  ซึ่งมีความสามารถในการ
 เคลื่อนที่ทั้งในแนวราบหรือแนวระดับ ดังภาพที่ 7.8  

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7.8 ระบบการล าเลียงผ่านสายพานอัตโนมัติ 

  - เ อจี วี  (Automated guided Vehicle: AGV) คือยานพาหนะที่ ใช้ ในการ
 บรรทุกเคลื่อนย้ายสินค้าแบบไม่มีคนขับ โดยใช้ราง เส้นควบคุม หรือการควบคุมแบบไร้
 สายในการตรวจจับสัญญาณในการล าเลียงผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ข้อดีของระบบนี้จะมี
 ความยืดหยุ่นมากกว่าระบบสายพานล าเลียง สามารถออกแบบให้เคลื่อนย้ายอุปกรณ์ได้
 หลายขนาดและเปลี่ยนเส้นทางการเคลื่อนย้ายได้ง่ายกว่า ดังภาพที่ 7.9 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7.9 แสดงการใช้เอจีวีขนถ่ายสินค้าที่ท่าเรือ 

(ที่มา: International Industrial Vehicle Technology, 2012) 
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  - ระบบจัดเก็บสินค้าอัตโนมัติ (Automated Storage and Retrieval) ระบบ
 การจัดเก็บสินค้าอัตโนมัติ เป็นระบบที่ใช้ในการจัดเก็บสินค้า ซึ่งจะใช้อ านวยความสะดวกใน
 การจัดเก็บสินค้าให้แก่คลังสินค้านั้น ๆ ท าให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้พ้ืนที่จัดวาง การ
 จัดเก็บและการค้นหา นอกจากนี้ยังใช้งานร่วมกับระบบล าเลียงเพ่ือความสะดวกในการ
 เคลื่อนย้ายสินค้า ดังภาพที่ 7.10 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7.10 แสดงระบบจัดเก็บสินค้าอัตโนมัติ 

  - ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น (Flexible Manufacturing System) หรือ FMS 

 เป็นเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตควบคุมการท างานโดยระบบคอมพิวเตอร์ เชื่อมต่อกับระบบ
 ล าเลียงอัตโนมัติ ร่วมกับระบบเซ็นเซอร์ดังภาพที่ 7.11 

 

 

 

 

ภาพที่ 7.11 แสดงระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น 
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  - หุ่นยนต์ (Robot) หุ่นยนต์อุตสาหกรรมจะท างานโดยเลียนแบบร่างกายของ
 มนุษย์ โดยเฉพาะช่วงแขนของมนุษย์ หรือที่เรียกว่า “แขนกล” ซึ่งงานส่วนใหญ่จะเป็น
 ลักษณะงานซ้ า ๆ หรืองานที่มีอันตรายเช่น งานตัด งานเชื่อม งานเจาะ งานกลึง งาน
 ประกอบที่ต้องใช้ความละเอียดและความแม่นย าสูง ดังภาพที่ 7.12  

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7.12 แสดงหุ่นยนต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม 

  2.2 เทคโนโลยีควบคุมตัวเลข (Numerically Controlled Technology) การ
 ที่เครื่องจักรในระบบอัตโนมัติจะท างานได้อย่างที่ต้องการนั้น  จ าเป็นจะต้องมีวิธีการควบคุม
 ที่เหมาะสม  ซึ่งการควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัตินี้เรียกว่า ระบบการควบคุมเชิงตัวเลข 
 (Numerical Control) หรือเรียกย่อ ๆ ว่า NC ปัจจุบันเทคโนโลยีในการควบคุมตัวเลขจะ
 ใช้คอมพิวเตอร์ที่มีซอฟต์แวร์เฉพาะในการควบคุมการท างานของเครื่องจักรอัตโนมัติซึ่งมีชื่อ
 เรียกว่า Computer Numerically Controlled หรือ CNC ซึ่งการน าระบบคอมพิวเตอร์มา
 ช่วยในการควบคุมท าให้งานท างานมีความเที่ยงตรง แม่นย า และมีความยืดหยุ่น นอกจากนี้
 ยังมีระบบที่ท างานร่วมกับระบบ CNC ร่วมกับระบบอัตโนมัติได้แก่ 

  - Computer Aided Design หรือ CAD เป็นการน าเอาระบบคอมพิวเตอร์มา
 ช่วยในการออกแบบหรือแก้ไขชิ้นงาน ผลิตภัณฑ์  

  -  Computer Aided Manufacturing ห รื อ  CAM เ ป็ น ก า ร น า ร ะ บ บ
 คอมพิวเตอร์มาช่วยในการผลิต เช่น การขึ้นรูป การเจาะ การตัด และการเชื่อม ชิ้นงาน โดย
 เชื่อมโยงข้อมูลที่ได้จากการออกแบบ CAD  
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  - Computer Aided Engineering หรือ CAE เป็นการน าเอาระบบคอมพิวเตอร์
 และซอฟต์แวร์มาช่วยในการวิเคราะห์และท านายพฤติกรรมต่าง ๆ ของชิ้นงานเมื่อมี
 สภาพแวดล้อมหรือองค์ประกอบที่เปลี่ยนไป ท าให้สามารถประเมินความส าเร็จของชิ้นงาน 
 วิเคราะห์จุดอ่อนหรือโอกาสที่จะล้มเหลวก่อนจะด าเนินการผลิต  

 3. เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) คือการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์โทรคมนาคม เพ่ือจัดเก็บ สืบค้น ส่งผ่าน และจัดการข้อมูล ทั้งภายในองค์กรและระหว่าง
องค์กร ปัจจุบันข้อมูลและสารสนเทศจะถูกจัดเก็บผ่านระบบฐานข้อมูล (Data Base) และเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) หรือระบบโทรคมนาคมอ่ืน ๆ 
เช่น เครือข่ายโทรศัพท์ หรือระบบโทรทัศน์ ปัจจุบันองค์กรต่าง ๆ ได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เริ่ม
ตั้งแต่สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการขายหรือจ าหน่ายสินค้า เชื่อมโยงมายังกิจกรรมทางการตลาดและ
กิจกรรมทางการผลิตหรือการบริการและเชื่อมโยงไปยังกระบวนการก่อนหน้าได้แก่กิจกรรมในการ
จัดซื้อ การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ และกิจกรรมสนับสนุนได้แก่ 
กิจกรรมทางการเงิน การบัญชี การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ข้อมูลที่เกิดขึ้นยังเชื่อมโยงไปยังระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจและระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหารดังภาพที่ 7.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7.13 แสดงการเชื่อมโยงเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การจัดซื อ บัญช ี การเงิน ทรัพยากรมนุษย ์ การตลาด 

ระบบปฏิบัติการทางธุรกิจ (TPS) 

ระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจ (ERP) 

ระบบสนับสนนุการตัดสินใจ (DSS) ระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร (EIS) 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (MIS) 

CAD/CAM/CAE Robot FMS AGV ACS CNC 

การผลิตแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Manufacturing) 

ระบบแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสาร
ระหว่างองค์กร 

(EDI) 

 (EDI) 

ปัจจัยน าเข้า 
วัตถุดิบ แรงงาน 

เครื่องจักร ทุน 

กระบวนการ
แปลงสภาพ 

ผลผลิต 

-สินค้า 
-บริการ 

 (MRP) 

ทิศทางสารสนเทศ 
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การวางแผนก าลงัการผลติ 

 ก าลังการผลิต คืออัตราการผลิตสูงสุดของอุปกรณ์หรือเครื่องจักรในช่วงเวลาหนึ่ง ในการ
วางแผนก าลังการผลิตจะสัมพันธ์กับการเลือกกระบวนการ เทคโนโลยี และความต้องการของลูกค้า 
ต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสม เพราะหากก าลังการผลิตมากเกินความต้องการของลูกค้าย่อมแสดงให้เห็น
ถึงต้นทุนที่มากเกินความจ าเป็น แต่หากก าลังการผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า องค์กร
จะเสียโอกาสในการท าก าไรและอาจจะสูญเสียลูกค้าให้กับคู่แข่ง แนวคิดในการวางแผนก าลังการผลิต
จะมีอยู่ 4 รูปแบบ ดังภาพที่ 7.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7.14 แสดงรูปแบบการวางแผนก าลังการผลิตกับความต้องการของลูกค้า 

ก าลังการผลิต 

ก าลังการผลิต 

เวลา 

ปริมาณ 

อุปสงค์ 

เวลา 

ปริมาณ 

อุปสงค์ 

เวลา 

ปริมาณ 

อุปสงค์ 

ก าลังการผลิต 

ก าลังการผลิต 

ก าลังการผลิต 

ก าลังการผลิต 

เวลา 

ปริมาณ 

อุปสงค์ 

ก. ขยายก าลังการผลติครั้งละมาก ๆ 

ก่อนความต้องการของลูกค้า 
ข. ขยายก าลังการผลติครั้งละน้อย ๆ 

ก่อนความต้องการของลูกค้า 

ค. ขยายก าลังการผลิตเฉลี่ยครั้งละน้อย ๆ 

ก่อนความต้องการของลูกค้า 
ง. ขยายก าลังการผลิตครั้งละน้อย ๆ 

ตามความต้องการของลูกค้า 

ก าลังการผลิต 

ก าลังการผลิต 

ส่วนเกิน 

ส่วนเกิน 

ส่วนเกิน 

ส่วนขาด 

ส่วนขาด 

ส่วนขาด 

ส่วนเกิน 
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 จากภาพที่ 7.4 การวางแผนก าลังการผลิตจะพิจารณาจากความต้องการของลูกค้าที่มี
แนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น เพ่ือผลิตให้เพียงพอตามความต้องการมี 4 รูปแบบได้แก่ 

 1. ขยายก าลังการผลิตครั้งละมาก ๆ ก่อนความต้องการของลูกค้าจะเกิดขึ้น ท าให้เวลาใน
การปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและเทคโนโลยีใช้เวลานาน สามารถวางแผนผลิตได้ตามความต้องการของ
ลูกค้าจนกระทั่งเพ่ิมสูงขึ้นจนใกล้เคียงกับการก าลังการผลิต เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economies 

of Scale) ท าให้แนวโน้มต้นทุนต่อหน่วยจะลดลง แต่ก็เกิดความเสี่ยงในกรณีที่แนวโน้มความต้องการ
ของลูกค้าหากลดลงกะทันหัน เนื่องจากใช้เงินลงทุนในเครื่องจักรจ านวนมาก 

 2.ขยายก าลังการผลิตครั้งละน้อย ๆ ก่อนความต้องการของลูกค้าจะเกิดขึ้น วิธีนี้จะช่วยลด
ความเสี่ยงหากมีการเปลี่ยนแปลงความต้องการของลูกค้า ในการผลิตจะผลิตตามความต้องการของ
ลูกค้าจนใกล้เคียงก าลังการผลิตจึงท าการขยายก าลังการผลิต แต่การปรับเปลี่ยนหรือลงทุนใน
เครื่องจักรบ่อยครั้ง จะมีความเสี่ยงในส่วนของความเข้ากันได้ระหว่างเทคโนโลยีเดิมและเทคโนโลยี
ใหมร่วมถึงค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเครื่องจักรใหม่ (Setup Cost) 

 3.ขยายก าลังการผลิตเฉลี่ยครั้งละน้อย ๆ ก่อนความต้องการของลูกค้าจะเกิดขึ้น วิธีการนี้
มักจะเดินเครื่องจักรเต็มก าลังการผลิตท าให้เกิดส่วนเกินเก็บเป็นสินค้าคงคลัง จนปริมาณความ
ต้องการของลูกค้าเพ่ิมสูงขึ้นจนเกินก าลังการผลิต เกิดส่วนขาดจะน าสินค้าคงคลังส่งมอบให้กับลูกค้า 
ท าให้สามารถเดินเครื่องจักรได้เต็มที่ แต่ก็เกิดความเสี่ยงหากความต้องการของลูกค้าลดลงกะทันหัน
ท าให้เกิดสินค้าคงคลังจ านวนมาก หรือหากลูกค้าต้องการสินค้าเพ่ิมมากขึ้นกะทันหัน จะไม่สามารถ
ด าเนินการส่งมอบได้ทันตามความต้องการของลูกค้า รวมถึงความเสี่ยงในส่วนของความเข้ากันได้
ระหว่างเทคโนโลยีเดิมและเทคโนโลยีใหม่และค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเครื่องจักรใหม่ (Setup Cost) 

 4.ขยายก าลังการผลิตเฉลี่ยครั้งละน้อย ๆ ตามความต้องการของลูกค้า วิธีการนี้จะเดิน
เครื่องจักรเต็มท่ีปล่อยให้ความต้องการของลูกค้าสูงกว่าก าลังการผลิต จนถึงจุดหนึ่งจึงจะท าการขยาย
ก าลังการผลิต วิธีการนี้จะไม่เกิดสินค้าคงคลัง ท าให้ต้นทุนสินค้าคงคลังต่ า แต่มีความเสี่ยงจากการเสีย
โอกาสที่ไม่สามารถผลิตได้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า  
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การวิเคราะห์จุดคุม้ทุน 

 การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน (Break-even Point) เป็นการวิเคราะห์ก าลังการผลิตว่าจะต้องท า
การผลิตเป็นจ านวนหรือมูลค่าเท่าใดจึงจะคุ้มค่าในการลงทุน ในการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนจะพิจารณา
จากต้นทุน 2 ชนิดดังนี้ 

 1.ต้นทุนคงที่ (Fixed Cost: FC) คือต้นทุนที่เกิดขึ้นถึงแม้จะไม่มีการด าเนินการผลิตสินค้า 
ได้แก่ ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ค่าเช่าสถานที่ ภาษี และหนี้สิน เป็นต้น 

 2.ต้นทุนผันแปร (Variable Cost: VC) คือต้นทุนที่มีการเปลี่ยนแปลงตามปริมาณสินค้าที่ท า
การผลิตได้แก่ ค่าแรงงานที่เก่ียวข้องกับการผลิต ค่าวัตถุดิบ วัสดุส าหรับผลิต เป็นต้น 

 ในการหาจุดคุ้มทุน จะพิจารณาจากจุดที่ไม่เกิดก าไรและไม่ขาดทุนหรือจุดที่รายรับรวม
เท่ากับรายจ่ายดังภาพที่ 7.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7.15 แสดงแนวคิดในการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน 

 

 

มูลค่า ($) 

ปริมาณ (Q) 

รายรับ (TR) 

ต้นทุนรวม (TC) 

ต้นทุนผันแปร (VC) 

ต้นทุนคงที่ (FC) 

ก าไร 

ขาดทุน 

ปริมาณที่คุ้มทุน 

(BEPQ) 

มูลค่าท่ีคุ้มทุน 

(BEP$) 

จุดคุ้มทุน 

(BEP) 
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 จากภาพที่ 7.15 จุดคุ้มทุน (Break-even Point) คือจุดตัดระหว่างเส้นรายรับ (TR) และเส้น
รายจ่าย (TC) และมีสมมติฐานคือปริมาณที่ผลิตจะมีค่าเท่ากับปริมาณท่ีขายดังนั้น  

           (7.9) 

 รายรับ (TR) ค านวณได้จาก ปริมาณที่ขาย (Q) x ราคาขายต่อหน่วย (P) และต้นทุนรวม (TC) 

เกิดจากต้นทุนคงท่ี (FC) รวมกับ ต้นทุนผันแปร (VC) ดังนั้น 

          (7.10) 

 ต้นทุนผันแปร (VC) ค านวณได้จาก ปริมาณทีผ่ลิต (Q) x ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย (V) ดังนั้น 

          (7.11) 

 หรือ 

 จัดรูปใหม่ 

 ดังนั้น         (7.12) 

 ซ่ึง Q คือ ปริมาณที่ผลิตหรือขายที่คุ้มทุน ใช้สัญลักษณ์ให้เข้าใจง่ายแทนด้วย BEPQ ได้ดังนี้ 

          (7.13) 

  

 หรือคิดจุดคุ้มทุนในรูปของมูลค่า BEP$ จะมีค่าเท่ากับ ปริมาณ (Q) x ราคาขายต่อหน่วย (P) 

ได้ดังนี้  จาก P x (7.12) ได้       (7.14) 

  

 จัดรูปใหม่  

 

 ดังนั้น         (7.15) 

TR      =     TC

QxP     =     FC  +  VC

QxP     =     FC  +  QxC

(QxP)  -  (QxC)     =     FC  

Qx(P-C)     =     FC  
FC 

Q        =      
P V

Q

FC 
BEP         =      

P V

FC 
QxP       =      x P

P V

FC 
QxP       =      

P V

P P


$

FC 
BEP        =      

1 (V / P)
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ตัวอย่างที่ 7.2 บริษัทแห่งหนึ่งวางแผนก าลังการผลิตโดยมีต้นทุนคงที่  100,000 บาท  ค่าแรงงาน
ทางตรง 15 บาทต่อหน่วย และค่าวัตถุดิบ  5 บาทต่อหน่วย โดยก าหนดราคาขายหน่วยละ 30 บาท 
จงหาจุดคุ้มทุนว่าจะมีปริมาณและมูลค่าเท่าไหร่ 

 จาก สมการที่ 7.13  

 

         หน่วย 

 

 ดังนั้น        หน่วย 

 

 จาก สมการที่ 7.15 

 

         บาท 

 

 ดังนั้น        บาท  

  

 ตอบ ปริมาณที่คุ้มทุนเท่ากับ 10,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่า 300,000 บาท 

 

 

 

 

Q

FC 
BEP         =      

P V

Q

100,000 
BEP         =      

30 (15 5) 

QBEP         =     10,000 

$

FC 
BEP         =      

1 (V / P)

$

100,000 
BEP         =      

1 (20 / 30)

$BEP         =     300,000
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 ในกรณีที่มีผลิตภัณฑ์หลายชนิด การค านวณหาจุดคุ้มทุนในรูปของมูลค่าจะพิจารณาจาก
น้ าหนักของสัดส่วนยอดขายสินค้าแต่ละชนิดดังสมการ 

         

          (7.16) 

 

ตัวอย่างที่ 7.3 ร้านจ าหน่ายเครื่องดื่มแห่งหนึ่งวางแผนจะขยายสาขา มีต้นทุนคงที่ทั้งหมด 50,000 

บาทต่อเดือน โดยมีรายการสินค้า ต้นทุนผันแปรและยอดขายที่พยากรณ์ดังตารางที่ 7.4 

ตารางที่ 7.4 แสดงรายการสินค้า ต้นทุนผันแปรและยอดขายที่พยากรณ์ของร้านกาแฟแห่งหนึ่ง 
สินค้า 

 

ราคาต่อแก้ว 

(บาท) 
ต้นทุนผันแปรต่อแก้ว 

(บาท) 
พยากรณ์ยอดขายต่อ

เดือน (บาท) 

กาแฟเย็น 100 80 2,000 

ชาเย็น 80 65 1,000 

นมเย็น 70 55 800 

ชาเขียวเย็น 90 70 1,200 
 

 สร้างตารางเพ่ือหาค่า 1-(V/P) และ W ของสินค้าแต่ละชนิดได้ดังตารางที่ 7.5 

ตารางที่ 7.5 แสดงวิธีการหามูลค่าทีคุ่้มทุนของผลิตภัณฑ์หลายชนิด 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

[i] [P] [V] [D] [V/P] [1-V/P] [$] [W] [(1-V/P)xW] 

กาแฟเย็น 100 80 2,000 0.80 0.20 200,000 0.45 0.09 

ชาเย็น 80 65 1,000 0.81 0.19 80,000 0.18 0.03 

นมเย็น 70 55 800 0.79 0.21 56,000 0.13 0.03 

ชาเขียวเย็น 90 70 1,200 0.78 0.22 108,000 0.24 0.05 

รวม 444,000 1.00 0.20 

 

 

$

i i i

FC 
BEP        =       

[(1 (V / P ))xW ]
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 จากตารางที่ 7.15 ท าการแทนค่าลงในสมการที่ 7.16 ได้ดังนี้ 

 จาก   

 

         บาท 

 

         บาท 

 ดังนั้นจะต้องสร้างยอดขายรวมเท่ากับ 250,000 บาทต่อเดือน จึงจะคุ้มทุน 

 เมื่อพิจารณาจุดคุ้มทุนในรูปของปริมาณของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดสามารถค านวณได้โดยน า
สัดส่วนยอดขายต่อราคาขายสินค้าแต่ละชนิด (W/P) คูณกับมูลค่าที่คุ้มทุน (BEP$) ดังตารางที่ 7.6 

ตารางที่ 7.6 แสดงการหาปริมาณที่คุ้มทุนของผลิตภัณฑ์หลายชนิด 

รายการ ราคาขาย/แก้ว น  าหนักสัดส่วนยอดขาย จุดคุ้มทุน (แก้ว) 
[i] [P] [W] [BEP x W/P] 

กาแฟเย็น 100 0.45 1,125.00 

ชาเย็น 80 0.18 562.50 

นมเย็น 70 0.13 464.29 

ชาเขียวเย็น 90 0.24 666.67 

 

 ตัวอย่างในการหาปริมาณที่คุ้มทุนของกาแฟ = 250,000 x (0.45/100) = 1,125 แก้ว 

 ตอบ จะต้องสร้างยอดขายรวมทั้งหมด 250,000 บาท และขายกาแฟเย็นให้ได้ 1,125 แก้ว 
ชาเย็น 563 แก้ว นมเย็น 465 แก้ว และชาเขียวเย็น 667 แก้วจึงจะคุ้มทุน 

 

 

 

$

i i i

FC 
BEP        =       

[(1 (V / P ))xW ]

$

50,000 
BEP        =       

0.2

$BEP        =     250,000  
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บทสรปุ 

 การตัดสินใจเลือกกระบวนการจะมีความสัมพันธ์กับการเลือกเทคโนโลยีและวางแผนก าลัง
การผลิต โดยกลยุทธ์กระบวนการแบ่งออกเป็น 4 ประเภทได้แก่ 1.การมุ่งเน้นตามกระบวนการ 2.การ
มุ่งเน้นตามผลิตภัณฑ์ 3. การมุ่งเน้นการท าซ้ า และ 4.การมุ่งเน้นลูกค้าเฉพาะราย 

 การวิเคราะห์กระบวนการเป็นการทดสอบประสิทธิภาพระบบการท างาน เทคนิคที่ใช้ได้แก่
แผนภูมิกระบวนการไหล (Flow Process Chart) เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการวิเคราะห์กระบวนการ 
เพ่ือวางแผนในการปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่วนการควบคุมกระบวนการให้
เป็นไปตามเป้าหมายมีเทคนิคที่ใช้หลายวิธี เทคนิคที่ส าคัญได้แก่แผนภูมิควบคุม Control Chart) เป็น
เครื่องมือที่ใช้แยกความผันแปรจากสาเหตุที่ผิดธรรมชาติ (Special Causes) ออกจากสาเหตุ
ธรรมชาติ (Common Causes) 

 การตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีการผลิตที่ใช้ในการด าเนินงานจะพิจารณาถึงเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์ (Product Technology) เทคโนโลยีกระบวนการ (Process Technology) และเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Technology) 

 การวางแผนก าลังการผลิต เป็นการวางแผนอัตราสูงสุดที่สามารถผลิตสินค้าได้ ให้เพียงพอต่อ
ความต้องการของลูกค้า ในการวางแผนขยายก าลังการผลิตจะพิจารณาขยายก าลังการผลิตก่อนความ
ต้องการของลูกค้าได้แก่ ขยายก าลังการผลิตครั้งละมาก ๆ.ขยายก าลังการผลิตครั้งละน้อย ๆ ขยาย
ก าลังการผลิตเฉลี่ยครั้งละน้อย ๆ หรือจะพิจารณาขยายก าลังการผลิตตามความต้องการของลูกค้าที่
เกิดข้ึน ซึ่งเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์การขยายก าลังการผลิตได้แก่ เทคนิคการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน 
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ค าถามทา้ยบท 

1. ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือการบริการดังต่อไปนี้เหมาะกับกลยุทธ์กระบวนการรูปแบบใด เพราะ
อะไร จงอธิบาย 

 -  ธนาคาร  - โทรทัศน์  - โรงแรม 

 - บ้านจัดสรร  - น าเที่ยว  - น้ าอัดลม 

2. จงอธิบายประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีและเครื่องจักร 

3. จงสร้างแผนภูมิการไหลโดยใช้สัญลักษณ์มาตรฐาน ASME จากกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

1.ขนวัตถุดิบลงจากรถ > 2.ตรวจนับ > 3.รอหัวหน้าลงนามเพ่ือสั่งจัดเก็บ > 4. จัดเก็บ 

 5.รับค าสั่งอนุมัติเรียกใช้วัตถุดิบ > 6.ตรวจนับ > 7.เคลื่อนย้ายไปหน้างาน 

4. จงสร้างแผนภูมิควบคุมแบบ     และแบบ   กระบวนการผลิตสินค้าซึ่งมีน้ าหนัก (กรัม) ดังตาราง 

ครั งท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ตัวอย่าง 1 6 4 4 7 3 5 3 2 3 5 8 2 6 5 4 

ตัวอย่าง 2 5 4 6 5 4 5 6 7 3 4 3 4 6 5 3 

ตัวอย่าง 3 4 3 5 5 6 4 5 4 6 6 5 3 5 5 7 

 

5. จงอธิบายเทคโนโลยีควบคุมตัวเลข (Numerically Controlled Technology) 

6. บริษัทแห่งหนึ่งวางแผนก าลังการผลิตโดยมีต้นทุนคงที่ 1 ,000,000 บาทต่อปี มีต้นทุนผันแปร 7.5 
บาทต่อหน่วย หากราคาขายสินค้าหน่วยละ 10 บาท และพยากรณย์อดขายแต่ละเดือนดังนี้ 

เดือนที่ 1 2 3 4 5 6 

พยากรณ์ยอดขาย (หน่วย) 70,000 80,000 120,000 100,000 90,000 140,000 

 

 6.1 จงหาปริมาณและมูลค่าที่คุ้มทุน 

 6.2 หาก 1 เดือนท างาน 30 วัน จงหาระยะเวลาที่คุ้มทุน 

 

X R
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การเลอืกท าเลท่ีต ัง้ 

Location Decisions 

 

 เนื้อหาประจ าบท 

 - ปัจจัยที่ส ำคัญในกำรเลือกท ำเลที่ตั้ง 
 - กำรตัดสินใจเลือกท ำเลที่ตั้ง 
 - เทคนิคกำรตัดสินใจเลือกท ำเลที่ตั้งด้วยวิธีกำรเชิงปริมำณ 

 - กำรตัดสินใจเลือกท ำเลที่ตั้งด้วยวิธีกำรเชิงคุณภำพ   
 - บทสรุป 

 

 วตัถุประสงคก์ารเรยีนรู ้ 

  เพ่ือให้ผู้ศึกษำสำมำรถอธิบำย  

  - ปัจจัยที่ส ำคัญในกำรเลือกท ำเลที่ตั้งระหว่ำงธุรกิจกำรผลิตและธุรกิจกำรบริกำร 

  - ควำมส ำคัญของนิคมอุตสำหกรรม 

  - สำเหตุที่องค์กรจะต้องตัดสินใจเลือกท ำเลที่ตั้ง 
  - ควำมแตกต่ำงระหว่ำงเทคนิคกำรตัดสินใจเลือกท ำเลที่ตั้งด้วยวิธีกำรเชิงปริมำณและ 

    วิธีกำรเชิงคุณภำพ 

เพ่ือให้ผู้ศึกษำสำมำรถ ระบุ ก ำหนด และแสดงวิธีกำรตัดสินใจเลือกท ำเลที่ตั้งด้วย 

 - เมตริกซ์กำรตัดสินใจ  
 - เทคนิคกำรวิเครำะห์ระยะทำงกำรขนส่งด้วยวิธีจุดศูนย์ดุล  
 - ตัวแบบกำรขนส่ง 
 - กำรให้คะแนนถ่วงน้ ำหนัก 
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 บทท่ี 8  
 การเลอืกท าเลท่ีต ัง้ 
 Location Decisions 

  

 ท ำเลที่ตั้งเป็นกลยุทธ์ที่ส ำคัญในกำรด ำเนินธุรกิจที่ส่งผลต่อควำมส ำเร็จและควำมได้เปรียบใน
กำรแข่งขันขององค์กร ซึ่งเป็นกำรลงทุนในระยะยำว และใช้เงินลงทุนสูง กำรเลือกท ำเลที่ตั้งที่ไม่
เหมำะสม ท ำให้องค์กรธุรกิจจะต้องเผชิญกับปัญหำต่ำง ๆ เช่น ค่ำจ้ำงแรงงำนที่สูง ข้อจ ำกัดทำง
กฎหมำย ระยะทำงกำรขนส่ง ปัญหำจำกสิ่งแวดล้อมและสำธำรณูปโภค เป็นต้น ซึ่งส่งผลต่อต้นทุน
และกำรด ำเนินงำนขององค์กร  

 องค์กรธุรกิจต่ำง ๆ จะมีลักษณะของกลยุทธ์ทำงธุรกิจและกำรด ำเนินงำนที่แตกต่ำงกัน ดังนั้น
ปัจจัยในกำรเลือกท ำเลที่ตั้งในแต่ละธุรกิจจะมีควำมแตกต่ำงกัน องค์กรที่มุ่งเน้นกลยุทธ์ต้นทุนต่ ำ 
(Cost Leader) จะมุ่งเน้นกำรเลือกท ำเลที่ตั้งสถำนประกอบกำรที่สร้ำงควำมได้เปรียบในเรื่องของ
ต้นทุน เช่น กำรสร้ำงควำมได้เปรียบของต้นทุนวัตถุดิบ แรงงำน หรือกำรขนส่ง รวมถึงแนวโน้มกำร
ขยำยก ำลังกำรผลิตที่ท ำให้เกิดกำรประหยัดต่อขนำด (Economies of Scale) ท ำให้ต้นทุนรวมของ
องค์กรต่ ำและมีศักยภำพในกำรแข่งขัน แต่ในขณะเดียวกันองค์กรที่มุ่งเน้นให้ควำมส ำคัญกับลูกค้ำ 
อำจจะพิจำรณำท ำเลที่ตั้งที่สร้ำงควำมได้เปรียบในกำรเข้ำถึงลูกค้ำ ท ำให้สำมำรถช่วงชิงส่วนแบ่งทำง
กำรตลำดจำกคู่แข่งได้ส ำเร็จ 

 ดังนั้นผู้บริหำรจะต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรตัดสินใจเลือกท ำเลที่ตั้ง ซึ่งเนื้อหำในบทนี้จะ
กล่ำวถึง ปัจจัยที่ส ำคัญในกำรเลือกท ำเลที่ตั้ง กำรตัดสินใจเลือกท ำเลที่ตั้ง เทคนิคกำรตัดสินใจเลือก
ท ำเลที่ตั้งด้วยวิธีกำรเชิงปริมำณ และกำรตัดสินใจเลือกท ำเลที่ตั้งด้วยวิธีกำรเชิงคุณภำพ เพ่ือให้ผู้
ตัดสินใจสำมำรถประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจสูงสุด 
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ปัจจยัท่ีส าคญัในการเลอืกท าเลท่ีต ัง้ 

 ท ำเลที่ตั้งเป็นพ้ืนที่ทำงภูมิศำสตร์ ที่มีสิ่งแวดล้อมทำงธุรกิจทั้งจำกปัจจัยภำยนอก ปัจจัย
ภำยใน และสภำพแวดล้อมจำกกำรแข่งขัน ที่เอ้ือประโยชน์ในกำรด ำเนินงำนของธุรกิจในกำรบรรลุสู่
เป้ำหมำย ในกำรเลือกท ำเลที่ตั้งระหว่ำงธุรกิจกำรผลิตและธุรกิจกำรบริกำรจะมีควำมแตกต่ำงกันดังนี้ 

 การเลือกท าเลที่ตั้งส าหรับธุรกิจการผลิต  ปัจจัยที่จะต้องพิจำรณำมีดังต่อไปนี้ 

1. ระยะทาง เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อต้นทุนกำรขนส่งหรือเคลื่อนย้ำย ในกำรพิจำรณำ
ระยะทำงขึ้นอยู่กับลักษณะองค์กรกำรผลิต องค์กรที่มีกำรจัดซื้อวัตถุดิบ หรือวัสดุที่มี
น้ ำหนักมำก ขนส่งล ำบำก จะพิจำรณำแหล่งที่ตั้งใกล้วัตถุดิบ แต่ถ้ำหำกองค์กรผลิตสินค้ำ
ขนำดใหญ่ น้ ำหนักมำก จะเลือกท ำเลที่ตั้งใกล้แหล่งลูกค้ำ  

2. แรงงาน จะต้องพิจำรณำถึงปริมำณแรงงำน ฝีมือแรงงำน รวมถึงอัตรำค่ำจ้ำงแรงงำน 
และผลิตภำพ ซึ่งส่งผลต่อต้นทุนกำรผลิตทำงตรง ธุรกิจกำรผลิตที่จ ำเป็นจะต้องใช้
แรงงำนจ ำนวนมำก หรือแรงงำนที่มีฝีมือ จะย้ำยฐำนกำรผลิตไปยังแหล่งที่ตั้งนั้น 

3. พลังงาน สาธารณูปโภค และสิ่งอ านวยความสะดวก ธุรกิจกำรผลิตที่จ ำเป็นจะต้องใช้
พลังงำน สำธำรณูปโภค และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก เช่นกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำจ ำนวน
มำก โรงงำนผลิตที่จะต้องใช้น้ ำระบำยของเสียและควำมร้อน  จะต้องพิจำรณำแหล่งที่ตั้ง
ที่มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกตอบสนองต่อกำรด ำเนินงำนขององค์กรได้ 

4. ต้นทุนค่าก่อสร้าง ที่ดิน แหล่งที่ตั้งต่ำง ๆ จะมีมูลค่ำกำรก่อสร้ำง รวมถึงรำคำค่ำที่ดิน
แตกต่ำงกัน ซึ่งส่งผลต่อกำรลงทุนในระยะยำวขององค์กร 

5. กฎหมาย แหล่งที่ตั้งในแต่ละที่จะมีข้อจ ำกัดทำงกฎหมำยและสิทธิประโยชน์ที่แตกต่ำง
กัน แหล่งที่ตั้งที่ใกล้ทรัพยำกรทำงธรรมชำติ จะมีข้อจ ำกัดในเรื่องกำรรักษำสิ่งแวดล้อม
หรือใกล้แหล่งชุมชนที่อำจจะก่อให้เกิดอันตรำย หรือมลพิษต่ำง ๆ หรือบำงแหล่งที่ตั้งจะ
มีสิทธิพิเศษด้ำนภำษี หรือข้อยกเว้นค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ บำงแหล่งพ้ืนที่มีข้อจ ำกัดใน
กำรห้ำมเคลื่อนย้ำยสินทรัพย์หรือเครื่องจักร ในกำรเลือกท ำเลที่ตั้งจะต้องน ำข้อจ ำกัดสิ่ง
เหล่ำนี้มำพิจำรณำร่วมด้วย 
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6. คุณภาพหรือมาตรฐานการด ารงชีวิต อำจจะไม่ได้สัมพันธ์กับต้นทุนกำรผลิตโดยตรง แต่
ส่งผลต่อคุณภำพชีวิตของพนักงำน โดยเฉพำะธุรกิจที่จ ำเป็นจะต้องใช้ทักษะควำมรู้
ควำมสำมำรถของพนักงำนสูง พนักงำนจะเลือกท ำงำนในแหล่งที่ตั้งที่ตอบสนองต่อ
ลักษณะกำรใช้ชีวิตของตนเองได้ 

7. ทัศนคติของคนในพื้นที่ ท ำเลที่ตั้งจะต้องไม่ขัดแย้งกับทัศนคติ ประเพณีและวัฒนธรรม
ของชุมชน เช่น ไม่ควรตั้งโรงงำน หรือ ฟำร์มหมู ในพ้ืนที่ที่คนส่วนใหญ่นับถือศำสนำ
อิสลำม 

8. ภัยพิบัติทางธรรมชาติ แหล่งที่ตั้งที่เป็นพ้ืนที่เสี่ยงภัย ย่อมส่งผลต่อค่ำใช้จ่ำยในกำร
ป้องกันกำรเกิดภัยพิบัติและควำมเสียหำยที่จะเกิดขึ้น เช่น ภัยพิบัติจำกลม พำยุ อุทกภัย
น้ ำท่วม แผ่นดินไหว หรือพ้ืนที่ชำยฝั่งที่เสี่ยงกับกำรเกิดคลื่นชำยฝั่งหรือสึนำมิ  

 กำรเลือกท ำเลที่ตั้ งธุรกิจผลิตนิยมเลือกท ำเลที่ตั้ งที่มีกำรจัดสรรขึ้ นเรียกว่ำ “นิคม
อุตสาหกรรม” ซึ่งจะมีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ รองรับ ได้แก่ (รำชกิจจำนุเบกษำ, 2548: 3-4) 

- ระบบถนนภำยในและทำงเชื่อมต่อกับถนนภำยนอกนิคมอุตสำหกรรม  
- ระบบระบำยน้ ำฝนและป้องกันน้ ำท่วม  
- ระบบประปำ  
- ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย  
- ระบบสื่อสำรคมนำคม  
- ระบบไฟฟ้ำ  
- ระบบดับเพลิงและป้องกันอุทกภัย  
- ระบบจัดกำรกำกอุตสำหกรรม มูลฝอย สิ่งปฏิกูล  
- ระบบตรวจสอบมลพิษและสิ่งแวดล้อม  
- ระบบรักษำควำมปลอดภัย  

 นอกจำกนี้กลุ่มผู้ส่งมอบปัจจัยกำรผลิต รวมทั้งกลุ่มผู้ค้ำที่อยู่ร่วมกันภำยในนิคมอุตสำหกรรม 
ในกำรส่งมอบสินค้ำจะท ำให้ระยะทำงกำรขนส่งและสินค้ำคงคลังลดลงได้พร้อมกันท ำให้ต้นทุนรวม
ลดลงได้อย่ำงมำก นิคมอุตสำหกรรมจึงเป็นท ำเลที่ตั้งในกำรตัดสินใจลงทุนของผู้ประกอบกำร 
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 นิคมอุตสำหกรรมยังมีสิทธิประโยชน์ต่ำง ๆ ที่ผู้ประกอบกำรได้รับได้แก่ 

 1. สิทธิประโยชน์ไม่เกี่ยวกับภำษีอำกร เช่น กำรถือครองกรรมสิทธิ์ของคนไทยและคนต่ำง
ด้ำวที่พึงได้รับกำรยกเว้น สิทธิกำรว่ำจ้ำง กำรจัดสรรที่อยู่อำศัย ระยะเวลำกำรพ ำนักในประเทศของ 
แรงงำนต่ำงด้ำว และกำรส่งเงินออกนอกรำชอำณำจักรของผู้ประกอบกำรต่ำงประเทศ 

 2. สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับภำษีอำกร เช่น กำรงดเว้นค่ำธรรมเนียมพิเศษในกำรลงทุน 
ภำษีมูลค่ำเพ่ิมและภำษีขำเข้ำส ำหรับเครื่องจักร อุปกรณ์ ภำษีสรรพสำมิตของสินค้ำน ำเข้ำบำง
ประเภท อำกรขำออก และภำษีอำกรในกำรส่งสินค้ำออกนอกรำชอำณำจักรของสินค้ำบำงประเภท 

 การเลือกท าเลที่ตั้งส าหรับธุรกิจการบริการ ปัจจัยที่จะต้องพิจำรณำมีดังต่อไปนี้ 

1. ใกล้แหล่งลูกค้า ธุรกิจบริกำรเป็นธุรกิจที่มุ่งเน้นกำรสร้ำงควำมพึงพอใจและประทับใจ
ให้กับลูกค้ำ กำรเดินทำงที่สะดวก กำรติดต่อ จึงเป็นปัจจัยที่ส ำคัญมำก  ธุรกิจบริกำร
หลำย ๆ แห่งจึงท ำกำรขยำยสำขำเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกและเข้ำถึงลูกค้ำได้มำกขึ้น 

2. แหล่งที่ตั้งของคู่แข่ง หำกคู่แข่งเป็นผู้น ำตลำด มีสินค้ำกำรให้บริกำรที่หลำกหลำยกว่ำ 
ควรใช้วิธีหลีกเลี่ยงกำรเผชิญหน้ำ โดยอำจจะพิจำรณำสถำนที่แหล่งที่ตั้งท่ีไม่มีคู่แข่ง หรือ
มีคู่แข่งน้อยที่ไม่แข็งแกร่งมำกนัก แต่หำกธุรกิจกำรบริกำรเป็นธุรกิจเล็ก ๆ อำจจะ
พิจำรณำท ำเลที่ตั้งที่อยู่ร่วมกับคู่แข่งท ำให้เกิดย่ำนกำรค้ำ หรือศูนย์กำรค้ำที่ดึงดูดลูกค้ำ
มำใช้บริกำรมำกยิ่งขึ้น 

3. การจัดส่งและพันธมิตรทางการค้า ธุรกิจบริกำรที่มีลักษณะของผลิตภัณฑ์ประกอบ
อำจจะต้องพิจำรณำกำรส่งมอบสินค้ำที่รวดเร็ว เช่นธุรกิจกำรบริกำรจัดส่งดอกไม้ จะ
เลือกส่งมอบจำกสำขำที่อยู่ใกล้ลูกค้ำมำกที่สุด หรือจะใช้วิธีพันธมิตรทำงกำรค้ำโดยให้
พันธมิตรที่มีต้นทุนที่ถูกกว่ำส่งมอบแทน  

4. สภาพแวดล้อมอ่ืน ๆ หลีกเลี่ยงแหล่งที่ตั้งที่มีกำรจรำจรที่คับคั่ง ธุรกิจร้ำนอำหำรที่มี
ดนตรีเสียงดังควรหลีกเลี่ยงให้ไกลจำกชุมชน โรงเรียน และสถำนที่ประกอบพิธีทำง
ศำสนำ  ธุรกิจโรงแรมจะพิจำรณำท ำเลที่ตั้งที่มีทรัพยำกรทำงธรรมชำติที่สวยงำม มี
บรรยำกำศที่ดี เป็นต้น 
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การตดัสนิใจเลอืกท าเลท่ีต ัง้ 

 สำเหตุที่องค์กรตัดสินใจเลือกท ำเลที่ตั้งใหม่มี 2 สำเหตุดังนี้ 

 1.การขยายธุรกิจ เป็นกำรก ำหนดกลยุทธ์กำรเติบโตในระดับองค์กร แสดงให้เห็นถึงธุรกิจมี
ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร กำรขยำยธุรกิจอำจจะเลือกท ำเลที่ตั้งที่เดิมแต่ขยำยขนำดธุรกิจเพ่ิมขึ้น 
หรือจะเลือกท ำเลที่ตั้งไปยังสถำนที่ใหม่ รูปแบบต่ำง ๆ ในกำรขยำยธุรกิจได้แก่  

  - กำรขยำยธุรกิจย้อนกลับ (Backward Integration) เป็นกำรลงทุนธุรกิจย้อนกลับ
 มำท่ีต้นน้ ำ จำกที่เคยสั่งวัตถุดิบจำกผู้ส่งมอบเปลี่ยนมำลงทุนด ำเนินกำรเอง  

  - กำรขยำยธุรกิจไปข้ำงหน้ำ (Forward Integration) เป็นกำรลงทุนธุรกิจไปที่ธุรกิจ
 ปลำยน้ ำ จำกที่เคยส่งมอบให้กับธุรกิจอ่ืนที่เป็นผู้ขำย ก็หันมำด ำเนินกำรขำยเอง 

  - กำรขยำยธุรกิจในแนวรำบ (Horizontal Integration) เป็นกำรลงทุนในธุรกิจเดิม
 แต่เพ่ิมก ำลังกำรผลิตมำกขึ้น หรือขยำยกิจกำรเพ่ือเข้ำถึงลูกค้ำมำกยิ่งขึ้นในธุรกิจกำรบริกำร 

  - กำรลงทุนในธุรกิจใหม่ (Diversification) เป็นกำรลงทุนในธุรกิจใหม่ที่แตกต่ำงจำก
 ธุรกิจเดิม 

 ในกำรขยำยธุรกิจเพ่ือเลือกท ำเลที่ตั้งใหม่จะพิจำรณำจำกลักษณะกำรด ำเนินงำนขององค์กร
ดังต่อไปนี้ 

  - กำรเลือกท ำเลที่ตั้งตำมผลิตภัณฑ์ ใช้ในกรณีที่องค์กรตัดสินใจขยำยธุรกิจใน
 แนวรำบโดยเพ่ิมผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือขยำยธุรกิจย้อนกลับหรือไปข้ำงหน้ำ โดยพิจำรณำแหล่ง
 ที่ตั้งจำกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ด ำเนินกำร 

  - กำรเลือกท ำเลที่ตั้งตำมภูมิศำสตร์ เป็นกำรขยำยธุรกิจเพ่ือเข้ำถึงลูกค้ำ เช่น กำร
 เพ่ิมโรงงำนเพ่ือให้ต้นทุนขนส่งลดลง หรือกำรขยำยธุรกิจกำรบริกำรในกำรเข้ำถึงลูกค้ำ 

  - กำรเลือกท ำเลที่ตั้งตำมกระบวนกำรผลิต เป็นกำรเลือกท ำเลที่ตั้งจำกควำม
 ช ำนำญเฉพำะด้ำน เช่น กำรขยำยโรงงำนผลิตบำงชิ้นส่วนไปยังสถำนที่ท่ีมีแรงงำนมีฝีมือ 
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 2. การย้ายฐานการผลิต เป็นกำรเลิกด ำเนินกำรในสถำนที่ตั้งเดิม เพ่ือเปลี่ยนไปด ำเนินกำร
ยังสถำนที่ตั้งใหม่ กำรย้ำยฐำนกำรผลิตมีสำเหตุมำจำกค่ำแรงที่เพ่ิมขึ้นของสถำนที่ตั้งเดิม ข้อจ ำกัดทำง
นโยบำยของรัฐหรือกฎหมำยที่เปลี่ยนไป หรือข้อพิพำทระหว่ำงประเทศ 

เทคนคิการตดัสนิใจเลอืกท าเลท่ีต ัง้ดว้ยวิธีการเชงิปรมิาณ 

 เป็นเทคนิคกำรตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลตัวเลข ได้แก่ ต้นทุนกำรผลิตต่อหน่วย ต้นทุนกำรขนส่ง 
ระยะทำง ค่ำเสียโอกำส ค่ำใช้จ่ำยรวมที่ต่ ำที่สุด หรือพิจำรณำจำกก ำไรมำกที่สุด  เทคนิคกำรเลือก
ท ำเลที่ตั้งด้วยวิธีกำรเชิงปริมำณมีดังนี ้

 1.เมตริกซ์การตัดสินใจ (Decision Matrix Analysis) เป็นเทคนิคกำรตัดสินใจเลือกท ำเล
ที่ตั้งในรูปแบบของตำรำงโดยก ำหนดให้แถวตั้งคือทำงเลือกของแหล่งที่ตั้ง ส่วนแถวนอนคือเหตุกำรณ์
ที่เกิดขึ้น ข้อมูลในเมตริกซ์ที่ใช้ในกำรพิจำรณำจะเป็นข้อมูลเชิงปริมำณ ได้แก่ ยอดขำย ต้นทุน หรือ 
ก ำไร เพ่ือใช้ในกำรวิเครำะห์แหล่งที่ตั้ง กำรตัดสินใจสำมำรถแบ่งตำมสภำวกำรณ์ได้ดังนี้ (Render, 

Stair and Hanna 2011: 71) 

1.1 การตัดสินใจภายใต้สภาวการณ์ที่แน่นอน เป็นกำรตัดสินใจที่ทรำบเหตุกำรณ์
ที่จะเกิดขึ้นแน่นอน ท ำให้สำมำรถวิเครำะห์ข้อมูลเพ่ือเลือกท ำเลที่ตั้งและตัดสินใจได้โดยง่ำย
ดังตัวอย่ำงที่ 8.1 

ตัวอย่ำงที่ 8.1 บริษัทผลิตแห่งหนึ่งวำงแผนจะขยำยก ำลังกำรผลิตไปยังสถำนที่ใหม่โดยเปรียบเทียบ
กัน 3 สถำนที่ ก ำหนดรำคำขำยหน่วยละ 25 บำท บริษัทใช้กลยุทธ์ก ำลังกำรผลิตตำมควำมต้องกำร
ของลูกค้ำ โดยจะผลิตเต็มก ำลังกำรผลิตจ ำนวน 20,000 หน่วยต่อปี ต้นทุนต่ำง ๆ ในแต่ละสถำนที่ดัง
ตำรำงที่ 8.1 

ตำรำงที่ 8.1 แสดงต้นทุนและข้อมูลกำรพยำกรณ์ยอดขำยของสถำนที่ตั้งแต่ละสถำนที่ 
สถานที่ต้ัง ต้นทุนคงที่ต่อปี (บาท) ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย (บาท) 

แหล่งที่ 1 100,000 15 

แหล่งที่ 2 120,000 12 

แหล่งที่ 3 150,000 10 
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 วิธีท ำ จำกตำรำงที่ 8.1 น ำข้อมูลมำสร้ำงเมตริกซ์กำรตัดสินใจได้ดังนี้ 

สถานที่ต้ัง ก าไร = ยอดขาย – ต้นทุน (บาท) 

แหล่งที่ 1 =(20,000x25) – (100,000+(20,000*15)) = 100,000 

แหล่งที่ 2 =(20,000x25) – (120,000+(20,000*12)) = 140,000 

แหล่งที่ 3 =(20,000x25) – (150,000+(20,000*10)) = 150,000 

 

 เมื่อพิจำรณำสถำนที่ตั้งทั้ง 3 แหล่งจะพบว่ำ สถำนที่ตั้งแหล่งที่ 3 ถึงแม้จะใช้เงินลงทุนใน
ต้นทุนคงที่ที่สูงกว่ำ แต่มีต้นทุนผันแปรต่ ำ ซึ่งเมื่อค ำนวณผลก ำไรแล้วจึงมีค่ำสูงกว่ำ แหล่งที่ 1 และ 
แหล่งที่ 2 ดังนั้นจึงควรพิจำรณำขยำยก ำลังกำรผลิตและจัดจ ำหน่ำยไปยังสถำนที่ตั้งแหล่งที่ 3 เพรำะ
ได้ก ำไรมำกท่ีสุดเท่ำกับ 150,000 บำท 

1.2 การตัดสินใจภายใต้สภาการณ์ที่ มีความเสี่ยง  เป็นกำรตัดสินใจที่ไม่ทรำบ
เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นแน่ชัด ท ำให้ไม่สำมำรถตัดสินใจได้ทันที แต่สำมำรถคำดคะเนเหตุกำรณ์
หรือโอกำสที่เกิดขึ้นจำกประสบกำรณ์หรือข้อมูลในอดีตเพ่ือก ำหนดเป็นควำมน่ำจะเป็น ดัง
ตัวอย่ำงที่ 8.2  

ตัวอย่ำงที่ 8.2 จำกตัวอย่ำงที่ 8.1 หำกไม่ทรำบปริมำณควำมต้องกำรของลูกค้ำที่แน่นอน แต่
คำดกำรณ์ยอดจ ำหน่ำยจำกประสบกำรณ์ท่ีผ่ำนมำซึ่งจะสัมพันธ์กับสภำพเศรษฐกิจ ดังตำรำงที่ 8.2  

ตำรำงที่ 8.2 แสดงสภำพเศรษฐกิจ ปริมำณควำมต้องกำรและควำมน่ำจะเป็นที่เกิดข้ึน 

สภาพเศรษฐกิจ ความต้องการ (หน่วย) ความน่าจะเป็น 

ด ี 20,000 0.3 

ปำนกลำง 15,000 0.4 

แย่ 5,000 0.3 
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จำกตำรำงที่ 8.2 น ำมำสร้ำงเมตริกซ์กำรตัดสินใจโดยค ำนวณผลตอบแทนจำกสภำพเศรษฐกิจในแต่
ละเหตุกำรณไ์ด้ดังตำรำงที่ 8.3 

ตำรำงที่ 8.3 แสดงผลตอบแทนจำกสภำพเศรษฐกิจที่แตกต่ำงกัน 

สถานที่ต้ัง ผลตอบแทน (บาท) 
เศรษฐกิจแย่ เศรษฐกิจปานกลาง เศรษฐกิจดี 

แหล่งที่ 1 - 50,000 50,000 100,000 

แหล่งที่ 2 - 55,000 75,000 140,000 

แหล่งที่ 3 - 75,000 75,000 150,000 

ความน่าจะเป็น 0.3 0.4 0.3 

 

 ตัวอย่ำงวิธีกำรค ำนวณผลตอบแทนสถำนที่ตั้งแหล่งที่ 1 เมื่อ 

 สภำพเศรษฐกิจแย่  =  (5,000x25) – (100,000+(5,000*15))    =   -50,000 บำท 

 สภำพเศรษฐกิจปำนกลำง = (15,000x25) – (100,000+(15,000*15))  =    50,000 บำท 

 สภำพเศรษฐกิจดี  = (20,000x25) – (100,000+(20,000*15))  =  100,000 บำท 

 กำรพิจำรณำกำรตัดสินใจภำยใต้สภำกำรณ์ที่มีควำมเสี่ยงสำมำรถค ำนวณได้ 2 วิธีดังนี้  

  - เกณฑ์ค่าคาดคะเน (Expected Value: EV) เป็นกำรค ำนวณหำผลตอบแทน
 จำกผลรวมของควำมน่ำจะเป็นคูณกับผลตอบแทนของแต่ละเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้น ในกำร
 พิจำรณำทำงเลือกจะเลือกค่ำคำดคะเนที่มีค่ำสูงที่สุด โดยค ำนวณได้ดังนี้ 

          (8.1) 

 โดยที่ Xi  = ผลตอบแทนในแต่ละเหตุกำรณ์ 

  Pi  = ควำมน่ำจะเป็นในแต่ละเหตุกำรณ์จะต้องมีผลรวมเท่ำกับ 1 

 จำกตำรำงที่ 8.3 น ำมำค ำนวณหำค่ำคำดคะเนได้ดังตำรำงที่ 8.4 ดังนี้ 

 

i iEV[X]   =   (X P)
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ตำรำงที่ 8.4 แสดงค่ำคำดคะเนในแต่ละทำงเลือก 

สถานที่ต้ัง ค่าคาดคะเน (บาท) 
แหล่งที่ 1  = (-50,000x0.3) + (50,000 x 0.4) + ( 100,000 x 0.3) = 35,000 

แหล่งที่ 2 = (-55,000x0.3) + (75,000 x 0.4) + ( 140,000 x 0.3) = 55,500 

แหล่งที่ 3 = (-75,000x0.3) + (75,000 x 0.4) + ( 150,000 x 0.3) = 52,500 

 

 จำกตำรำงที่ 8.4 ควรเลือกท ำเลที่ตั้งในสถำนที่ตั้งแหล่งที่ 2 เนื่องจำกมีค่ำคำดคะเนมำกที่สุด
เท่ำกับ 55,500 บำท 

  - เกณฑ์ค่าคาดคะเนที่เสียโอกาส (Expected Opportunity Loss: EOL) เป็น
 กำรตัดสินใจโดยพิจำรณำจำกค่ำเสียโอกำสที่ต่ ำที่สุด กำรค ำนวณค่ำเสียโอกำสจะใช้
 ผลตอบแทนที่มำกท่ีสุดลบค่ำผลตอบแทนของทำงเลือกในแต่ละเหตุกำรณ์ ดังตำรำงที่ 8.5 

ตำรำงที่ 8.5 แสดงวิธีกำรค ำนวณค่ำเสียโอกำส 

สถานที่ต้ัง 
ค่าเสียโอกาส (บาท) 

เศรษฐกิจแย่ เศรษฐกิจปานกลาง เศรษฐกิจดี 

แหล่งที่ 1 =  -50,000-(-50,000)  =  0 =75,000-50,000=25,000 =150,000-100,000=50,000 

แหล่งที่ 2 =-50,000-(-55,000)= 5,000 =  75,000-75,000 = 0 =150,000-140,000=10,000 

แหล่งที่ 3 =-50,000-(-75,000)= 25,000 =  75,000-75,000 = 0 = 150,000-150,000 = 0 

 

 ในกำรค ำนวณค่ำคำดคะเนที่เสียโอกำส สำมำรถค ำนวณได้ดังนี้  

          (8.2) 

 โดยที่ Yi  = ค่ำเสียโอกำสในแต่ละเหตุกำรณ์ 

  Pi  = ควำมน่ำจะเป็นในแต่ละเหตุกำรณ์จะต้องมีผลรวมเท่ำกับ 1 

 จำกตำรำงที่ 8.5 น ำมำค ำนวณหำค่ำคำดคะเนที่เสียโอกำสได้ดังตำรำงที่ 8.6 ดังนี้ 

 

 

i iEOL[Y]   =   (YP)
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ตำรำงที่ 8.6 แสดงวิธีกำรค ำนวณหำค่ำคำดคะเนที่เสียโอกำสในแต่ละทำงเลือก 

สถานที่ต้ัง ค่าคาดคะเนที่เสียโอกาส (บาท) 
แหล่งที่ 1  = (0x0.3) + (25,000 x 0.4) + ( 50,000 x 0.3) = 25,000 

แหล่งที่ 2 = (5,000x0.3) + (0 x 0.4) + ( 10,000 x 0.3)    =  4,500 

แหล่งที่ 3 = (25,000x0.3) + (0 x 0.4) + (0 x 0.3)           =  7,500 

 

 จำกตำรำงที่ 8.6 ควรเลือกท ำเลที่ตั้งในสถำนที่ตั้งแหล่งที่ 2 เนื่องจำกมีค่ำคำดคะเนที่เสีย
โอกำสน้อยท่ีสุดเท่ำกับ 4,500 บำท 

  1.3 การตัดสินใจภายใต้สภาการณ์ที่ ไม่แน่นอน เป็นกำรตัดสินใจที่ไม่ทรำบ
 เหตุกำรณ์ที่จะเกิดขึ้น และไม่สำมำรถก ำหนดค่ำควำมน่ำจะเป็นในแต่ละเหตุกำรณ์ได้ 
 เนื่องจำกเป็นกำรตัดสินใจในครั้งแรก หรือกำรตัดสินใจที่ไม่มีกำรเก็บข้อมูลในอดีตมำก่อน ผู้
 ตัดสินใจสำมำรถเลือกวิธีกำรตัดสินใจจำกวิธีต่ำง ๆ ได้ดังนี้ (Render, et al., 2011: 72) 

  - เกณฑ์แมกซิแมกซ์ (Maximax) เป็นกำรตัดสินใจที่มองโลกในแง่ดี โดยพิจำรณำ
 จำกค่ำที่มำกที่สุดจำกเหตุกำรณ์ในแต่ละทำงเลือก ท ำกำรเปรียบเทียบโดยเลือกค่ำมำกที่สุด
 ในแต่ละทำงเลือกดังตัวอย่ำงที่ 8.3  

ตัวอย่ำงที่ 8.3 จำกตำรำงที่ 8.3 สำมำรถตัดสินใจเลือกท ำเลที่ตั้งด้วยวิธีแมกซิแมกซ์ดังตำรำงที่ 8.7 

ตำรำงที่ 8.7 แสดงวิธีกำรตัดสินใจด้วยเกณฑ์แมกซิแมกซ์ 

สถานที่ต้ัง 
ผลตอบแทน (บาท) 

Maximax 
เศรษฐกิจแย่ เศรษฐกิจปานกลาง เศรษฐกิจดี 

แหล่งที่ 1 -50,000 50,000 100,000 100,000 

แหล่งที่ 2 -55,000 75,000 140,000 140,000 

แหล่งที่ 3 -75,000 75,000 150,000 150,000 

 

 จำกตำรำงที่ 8.7 ค่ำมำกที่สุดของเหตุกำรณ์ของสถำนที่ตั้งแหล่งต่ำง ๆ เท่ำกับ 100 ,000  

140,000 และ 150,000 บำท ตำมล ำดับ ท ำกำรตัดสินใจเลือกค่ำมำกที่สุดคือ 150 ,000 บำท นั่นคือ
เลือกสถำนที่ตั้งแหล่งที่ 3 
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  - เกณฑ์แมกซิมิน (Maximin) เป็นกำรตัดสินใจเชิงป้องกัน โดยพิจำรณำจำกค่ำที่
 น้อยที่สุดจำกเหตุกำรณ์ในแต่ละทำงเลือก ท ำกำรเปรียบเทียบโดยเลือกค่ำมำกที่สุดในแต่ละ
 ทำงเลือกดังตำรำงที่ 8.8 

ตำรำงที่ 8.8 แสดงวิธีกำรตัดสินใจด้วยเกณฑ์แมกซิมิน 

สถานที่ต้ัง 
ผลตอบแทน (บาท) 

Maximin 
เศรษฐกิจแย่ เศรษฐกิจปานกลาง เศรษฐกิจดี 

แหล่งที่ 1 -50,000 50,000 100,000 -50,000 

แหล่งที่ 2 -55,000 75,000 140,000 -55,000 

แหล่งที่ 3 -75,000 75,000 150,000 -75,000 

 

 จำกตำรำงที่ 8.8 ค่ำน้อยที่สุดของเหตุกำรณ์ของสถำนที่ตั้งแหล่งต่ำง ๆ เท่ำกับ -50,000      

-55,000 และ -75,000 บำท ตำมล ำดับ ท ำกำรตัดสินใจเลือกค่ำมำกที่สุดคือ -50,000 บำท นั่นคือ
เลือกสถำนที่ตั้งแหล่งที่ 1 

  - เกณฑ์มินิแมกซ์รีเกรต (Minimax Regret) เป็นวิธีกำรตัดสินใจจำกแนวคิดค่ำ
 เสียโอกำสโดยเลือกค่ำที่มำกที่สุดในแต่ละเหตุกำรณ์ท ำกำรเปรียบเทียบทำงเลือกต่ำง ๆ โดย
 เลือกค่ำท่ีน้อยที่สุดดังตำรำงที่ 8.9 

ตำรำงที่ 8.9 แสดงวิธีกำรตัดสินใจด้วยเกณฑ์แมกซ์รีเกรต 

สถานที่ต้ัง 
ค่าเสียโอกาส (บาท) 

Minimax 
เศรษฐกิจแย่ เศรษฐกิจปานกลาง เศรษฐกิจดี 

แหล่งที่ 1 0 25,000 50,000 50,000 

แหล่งที่ 2 5,000 0 10,000 10,000 

แหล่งที่ 3 25,000 0 0 25,000 

 

 จำกตำรำงที่ 8.9 ค่ำเสียโอกำสมำกที่สุดของเหตุกำรณ์ของสถำนที่ตั้งแหล่งต่ำง ๆ เท่ำกับ 
50,000  10,000 และ 25,000 บำท ตำมล ำดับ ท ำกำรตัดสินใจเลือกค่ำน้อยที่สุดคือ 10,000 บำท 
นั่นคือเลือกสถำนที่ตั้งแหล่งที่ 2 
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  - เกณฑ์ของลาปลาซ (Laplace) เป็นกำรตัดสินใจโดยให้โอกำสหรือควำมน่ำจะ
 เป็นที่จะเกิดเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ในแต่ละทำงเลือกมีค่ำเท่ำกัน ดังนั้นในกำรตัดสินใจสำมำรถหำ
 ค่ำเฉลี่ยผลตอบแทนจำกเหตุกำรณ์ในแต่ละทำงเลือกได้ดังตำรำงที่ 8.10 

ตำรำงที่ 8.10 แสดงวิธีกำรตัดสินใจด้วยเกณฑ์ของลำปลำซ 

สถานที่ต้ัง ผลตอบแทนเฉลี่ย (บาท) 
แหล่งที่ 1  = (-50,000 + 50,000 + 100,000) / 3 = 35,000 

แหล่งที่ 2 = (-55,000 + 75,000 + 140,000) / 3 = 55,500 

แหล่งที่ 3 = (-75,000 + 75,000 + 150,000) / 3 = 52,500 

 

จำกตำรำงที่ 8.10 ผลตอบแทนเฉลี่ยของเหตุกำรณ์ของสถำนที่ตั้งแหล่งต่ำง ๆ เท่ำกับ 
35,000  55,000 และ 52,500 บำท ตำมล ำดับ ท ำกำรตัดสินใจเลือกค่ำมำกที่สุดคือ 55,000 บำท 
นั่นคือเลือกสถำนที่ตั้งแหล่งที่ 2 

- เกณฑ์ของเฮอร์วิกซ ์(Hurwicz) จะพิจำรณำเฉพำะเหตุกำรณ์ที่ให้ผลตอบแทนสูง
ที่สุด และต่ ำที่สุด โดยให้ผู้ตัดสินใจพิจำรณำแนวโน้มเอำเองว่ำ ผลตอบแทนจะโน้มเอียงไป

ทำงใด โดยกำรก ำหนดค่ำ α ซึ่งมีค่ำระหว่ำง 0 – 1 ซึ่งถ้ำ α=0 นั่นคือผู้ตัดสินใจมั่นใจว่ำ

เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นให้ผลตอบแทนน้อยที่สุด และถ้ำ α=1 นั่นคือตัดสินใจมั่นใจว่ำเหตุกำรณ์ที่
เกิดขึ้นให้ผลตอบแทนมำกที่สุด เช่น ผู้ตัดสินใจมั่นใจว่ำผลตอบแทนโน้มเอียงไปทำงค่ำมำก

ที่สุด ก ำหนด α=0.7 สำมำรถค ำนวณได้ดังตำรำงที่ 8.11 

ตำรำงที่ 8.11 แสดงวิธีกำรตัดสินใจด้วยเกณฑ์ของเฮอร์วิกซ์ 

สถานที่ต้ัง 
 α=0.7   

ผลตอบแทน (บาท) 
เศรษฐกิจแย่ เศรษฐกิจดี 

แหล่งที่ 1 -50,000 100,000 =(0.3x-50,000) + (0.7x100,000) =55,000 

แหล่งที่ 2 -55,000 140,000 =(0.3x-55,000) + (0.7x140,000) =81,500 

แหล่งที่ 3 -75,000 150,000 =(0.3x-75,000) + (0.7x150,000) =82,500 

 

 จำกตำรำงที่ 8.11 เลือกท ำเลที่ตั้งแหล่งที่ 3 เนื่องจำกให้ผลตอบแทนมำกที่สุดเท่ำกับ 
82,500 บำท 
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 2.การวิเคราะห์ระยะทางการขนส่งด้วยวิธีจุดศูนย์ดุล (Center of Gravity Method) วิธี
นี้เป็นกำรพิจำรณำปัจจัยจำกระยะทำงกำรขนส่งเป็นหลัก  เพ่ือให้ต้นทุนเชื้อเพลิงในกำรขนส่งต่ ำที่สุด 
และส่งมอบให้กับลูกค้ำโดยใช้ระยะเวลำเร็วที่สุด โดยจะพิจำรณำจำกค่ำเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักระยะทำงที่
ขนส่ง โดยให้ระยะทำงเป็นเส้นตรงดังภำพที่ 8.1 (Russell & Taylor, 2011: 304) 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 8.1 แสดงกำรก ำหนดพิกัดของสถำนที่ในกำรเลือกท ำเลที่ตั้ง 

 ค่ำเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก พิกัด  

 

   

 พิกัด       (8.3) 

 

 

 

 

A (X1 , Y1) 

B (X2 , Y2) 

C (X3 , Y3) 

Q2 

Q1 

Q3 

Y 

X 

1 1 2 2 3 3 n n

1 2 3 n

X Q  + X Q  + X Q  +...+ X Q
X  =   

Q  + Q + Q  +...+ Q









n

i i
i 1

n

i
i 1

X Q

X  =   

Q
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 ค่ำเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก พิกัด  

 

 

พิกัด       (8.4) 

 

โดยที่  X   =   พิกัดแกน X 

  Y   =   พิกัดแกน Y 

  Q  =   ปริมำณกำรขนส่ง 

ตัวอย่ำงที่ 8.4 โรงงำนรีไซเคิลพลำสติกก ำลังพิจำรณำขยำยสำขำ โดยคำดว่ำจะรับซื้อพลำสติกเก่ำ 
จำกบริษัทต่ำง ๆ ดังตำรำงที่ 8.12 

ตำรำงที่ 8.12 แสดงปริมำณยอดรับซื้อจำกสถำนที่ต่ำง ๆ  
บริษัท ปริมาณที่รับซ้ือทั้งปี  (ตัน) 

A 10,000 

B 8,000 

C 11,000 

D 5,000 
 

 โดยเริ่มต้นจะต้องด ำเนินกำรสร้ำงกรำฟเพ่ือก ำหนดพิกัดของสถำนที่ตั้งบริษัทต่ำง ๆ แสดงดัง
ภำพที่ 8.2 

 

 

 

1 1 2 2 3 3 n n

1 2 3 n

Y Q  + Y Q  + Y Q  +...+ Y Q
Y  =   

Q  + Q + Q  +...+ Q









n

i i
i 1

n

i
i 1

YQ

Y  =   

Q
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ภำพที่ 8.2 แสดงพิกัดของแหล่งรับซื้อต่ำง ๆ 

 จำกภำพที่ 8.2 สำมำรถค ำนวณหำพิกัดท ำเลที่ตั้งได้ดังนี้ 

  

 จำกสมกำรที่ 8.3 พิกัด 

 

    พิกัด  

 

    พิกัด 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 









n

i i
i 1

n

i
i 1

X Q

X  =   

Q

(4x10,000)+(3x8,000)+(9x11,000)+(10x5,000)
X  =   

(10,000 8,000 11,000 5,000)  

X  =   6.26

Y 

X 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A (4,3) 

B (3,8) 

C (9,7) 

D (10,4) 

ค าตอบ (6.26,5.62) 
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 จำกสมกำรที่ 8.4 พิกัด  

 

 

   พิกัด  

 

   พิกัด 

 ตอบ เลือกท ำเลที่ตั้งที่พิกัด (6.26,5.62) 

 กำรหำระยะทำงขนส่ง สำมำรถใช้ทฤษฎีบทพีทำโกรัส เพ่ือค ำนวณหำระยะทำง ก ำหนดให้
ระยะห่ำงระหว่ำงจุด 2 จุดเป็นเส้นตรง ดังภำพที่ 8.3 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 8.3 แสดงระยะทำงระหว่ำงจุด A และ จุด B 

 









n
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YQ

Y  =   

Q

(3x10,000)+(8x8,000)+(7x11,000)+(4x5,000)
Y  =   

(10,000 8,000 11,000 5,000)  
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 จำกภำพที่ 8.3 สำมำรถหำระยะทำง (dAB) จำกทฤษฎีบทพีทำโกรัสได้ดังนี ้

          (8.4) 

 เนื่องจำกเป็นกำรยกก ำลังสอง กำรหำระยะทำงไม่ได้ค ำนึงถึงทิศทำง จึงไม่พิจำรณำค่ำที่เป็น
ลบและสำมำรถสลับที่ระหว่ำง Y1 , Y2 และ X1 , X2 ได้ ดังนั้น 

          (8.5) 

 

ตัวอย่ำงที่ 8.5 จำกตัวอย่ำงที่ 8.4 จงหำระยะทำงระหว่ำง สถำนที่ตั้งที่เลือกและจุดรับซื้อ ก ำหนดให้
มำตรำส่วนของแผนที่ 1 หน่วย: 50 กิโลเมตร 

 ในกำรค ำนวณก ำหนดให้แหล่งที่ตั้ง S มีค่ำพิกัดเป็น (X2,Y2) สำมำรถค ำนวณระยะทำงได้ดัง
ตำรำงที่ 8.13 

ตำรำงที่ 8.13 แสดงวิธีกำรค ำนวณระยะทำง 

 

แหล่งรับซ้ือ แหล่งที่ต้ัง (S)  2
2 1(X -X )   

 

  2
2 1(Y -Y )   

 

       ABd   

  (หน่วย) 
ABd x50   

   (กม.) 
1X  1Y  2X  2Y  

A 4 3 6.26 5.62 5.1 6.86 3.46 172.92 

B 3 8 6.26 5.62 10.63 5.66 4.04 201.80 

C 9 7 6.26 5.62 7.5 1.9 3.07 153.30 

D 10 4 6.26 5.62 13.99 2.62 4.08 203.78 

 

 ตัวอย่ำงกำรค ำนวณระยะทำงจำกจุด A มำยังแหล่งที่ตั้ง S สำมำรถค ำนวณได้ดังนี้ 

        หน่วย 

        กิโลเมตร 

 จำกกำรค ำนวณสำมำรถแสดงระยะทำงได้ดังภำพที่ 8.4 

  

2 2 2
AB 1 2 2 1d   =   (Y -Y )  + (X -X )

2 2
AB 2 1 2 1d   =   (X -X )  + (Y -Y )

2 2
ASd   =   (6.26-4)  + (5.62-3)   =     3.46

ASd   =  3.46 x 50                      =   172.92
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ภำพที่ 8.4 แสดงระยะทำงระหว่ำงแหล่งที่ตั้งและแหล่งรับซื้อ 

 3.ตัวแบบการขนส่ง (Transportation Models) เป็นกำรวิเครำะห์ท ำเลที่ตั้ง โดยมี
ลักษณะกำรขนส่งสินค้ำจำกหลำยแหล่งและกระจำยสินค้ำต้นทำงไปยังปลำยทำงหลำยแหล่ง
เช่นเดียวกัน ท ำให้กำรวิเครำะห์ค่อนข้ำงซับซ้อน ข้อมูลในกำรตัดสินใจโดยใช้ตัวแบบกำรขนส่ง
ประกอบไปด้วยข้อมูลต่ำง ๆ ดังนี้ 

  - จ ำนวนจุดต้นทำงและปลำยทำง 

  - ต้นทุนกำรขนส่งระหว่ำงจุดต้นทำงและปลำยทำงต่ำง ๆ  

  - ก ำลังกำรผลิตของจุดต้นทำงแต่ละแหล่ง 

  - ปริมำณควำมต้องกำรสินค้ำของจุดปลำยทำง 

Y 

X 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A (4,3) 

B (3,8) 

C (9,7) 

D (10,4) 

173 กม. 

201 กม. 

153 กม. 

204 กม. 
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 กำรสร้ำงตัวแบบกำรขนส่ง จะต้องก ำหนดให้ต้นทำงที่ส่งมอบและปลำยทำงที่รับ จะต้องมี
จ ำนวนเท่ำกัน ในกรณีที่ไม่เท่ำกันจะท ำกำรสมมติตัวแปรแล้วก ำหนดค่ำใช้จ่ำยในกำรขนส่งเป็น 0 
เพ่ือให้สำมำรถค ำนวณจำกตัวแบบกำรขนส่งได้ดังตัวอย่ำงที่ 8.5 

ตัวอย่ำงที่ 8.5 บริษัทแห่งหนึ่งมีโรงงำนย่อย 2 โรงงำน ท ำกำรจัดส่งสินค้ำให้กับลูกค้ำ 3 บริษัท ซึ่งมี
รำยละเอียดต้นทุน ก ำลังกำรผลิตและควำมต้องกำรของลูกค้ำดังตำรำงที่ 8.14 

ตำรำงที่ 8.14 แสดงรำยละเอียดต้นทุน ก ำลังกำรผลิตและควำมต้องกำรของลูกค้ำ 

โรงงาน 
ต้นทุนการขนส่งต่อหน่วย (บาท) ก าลังการผลิต 

1 2 3 (หน่วย) 

A 5 6 7 200 

B 5 4 3 300 

ความต้องการ (หน่วย) 250 250 300   

 

จำกตำรำงที่ 8.14 ก ำลังกำรผลิตรวมเท่ำกับ 200+300 = 500 หน่วย แต่ควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำเท่ำกับ 250+250+300 = 800 หน่วย เพ่ือให้สำมำรถส่งมอบสินค้ำให้กับลูกค้ำตรงตำมควำม
ต้องกำรบริษัทจึงวำงแผนขยำยโรงงำนและก ำลังกำรผลิตอีก 300 หน่วยโดยพิจำรณำแหล่งที่ตั้ง 2 ที่ 
มีต้นทุนกำรขนส่งดังตำรำงที่ 8.15 

ตำรำงที่ 8.15 แสดงต้นทุนขนส่งท ำเลที่ตั้งโรงงำน C และ D 

โรงงาน 
ต้นทุนการขนส่งต่อหน่วย (บาท) 

1 2 3 

C 5 4 6 

D 6 4 5 

 

 ในกำรวิเครำะห์กำรขนส่งจะใช้วิธีช่องทำงค่ำใช้จ่ำยที่ต่ ำที่สุด (Minimum Cost Method) 

ตรวจสอบกำรวิเครำะห์ด้วยวิธีปรับปรุงกำรกระจำย (Modified Distribution Method: MODI) ท ำ
กำรเปรียบเทียบท ำเลที่ตั้งสถำนที่ C และ D โดยสร้ำงตำรำงตัวแบบกำรขนส่งได้ดังนี้ 
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ตำรำงที่ 8.16 แสดงรำยละเอียดตัวแบบกำรขนส่งเมื่อเพ่ิมโรงงำน C 

โรงงาน 
ต้นทุนการขนส่งต่อหน่วย (บาท) ก าลังการผลิต 

1 2 3 (หน่วย) 

A 5 6 7 200 

B 5 4 3 300 

C 5 4 6 300 

ความต้องการ (หน่วย) 250  300 800/800 
 

กำรสร้ำงตำรำงตัวแบบกำรขนส่งเพ่ือใช้ในกำรค ำนวณมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1) ก ำหนดก ำลังกำรผลิตตัวแปร ai   โดยที่ i คือจ ำนวนต้นทำงหรือโรงงำน 

 โดย i = 1, 2, 3, …, m  

2) ก ำหนดควำมต้องกำรตัวแปร bj   โดยที่ j คือจ ำนวนปลำยทำงหรือลูกค้ำ 
 โดย j = 1, 2, 3, …, n 

3) ก ำหนดต้นทุนกำรขนส่ง Cij  ไว้ที่มุมบนขวำของแต่ละช่องทำงดังตำรำงที่ 8.17 

 

ตำรำงที่ 8.17 แสดงตำรำงตัวแบบกำรขนส่งเพ่ือใช้ในกำรค ำนวณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 ai โรงงาน 

A 

B 

C 

bj 

C11 C12 C13 

C21 C22 C23 

C31 C32 C33 

a1 

a2 

a3 

b1 b2 b3 รวม 

ลูกค้า 
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การวิเคราะห์การขนส่งวิธีช่องทางค่าใช้จ่ายที่ต่ าที่สุด (Minimum Cost Method) มี
ขั้นตอนในกำรวิเครำะห์ดังต่อไปนี้ 

1) เลือกช่องทำงที่มีค่ำขนส่งต่ ำที่สุด หำกมีหลำยช่องทำงให้ก ำหนดช่องใดช่องหนึ่งก่อน 

2) ก ำหนดปริมำณสินค้ำที่จัดส่งจะต้องไม่เกินก ำลังกำรผลิตและควำมต้องกำร 

3) หักสินค้ำที่ท ำกำรจัดสรรออกจำกก ำลังกำรผลิตและควำมต้องกำร 

4) หำกส่วนที่เหลือจำกกำรจัดสรรควำมต้องกำรหรือก ำลังกำรผลิตเป็น 0 ให้ตัดออกไม่ต้อง
น ำมำจัดสรรอีก ส่วนที่เหลือย้อนกลับไปท ำ 1-4 ใหม่ ดังตำรำงที่ 8.18 

ตำรำงที่ 8.18 แสดงกำรวิเครำะห์ตัวแบบกำรขนส่งวิธีช่องทำงค่ำใช้จ่ำยที่ต่ ำที่สุดเมื่อขยำยโรงงำน C 

 

 

 

 

 

 

1) เลือกด ำเนินกำรช่องทำงที่ 1 ช่อง (B,1) เพรำะมีต้นทุนต่ ำสุดเท่ำกับ 4 บำทต่อหน่วย 

2) พิจำรณำควำมต้องกำรเท่ำกับ 250 หน่วย และก ำลังกำรผลิต 300 หน่วย ดังนั้นส่งมอบ
ได้ 250 หน่วย เหลือก ำลังกำรผลิต 50 หน่วย 

3) พิจำรณำต้นทุนที่ต่ ำที่สุดถัดมำล ำดับที่ 2 ที่ช่อง (C,2)  

4) พิจำรณำควำมต้องกำรเท่ำกับ 250 หน่วย และก ำลังกำรผลิต 300 หน่วย ดังนั้นส่งมอบ
ได้ 250 หน่วย เหลือก ำลังกำรผลิต 50 หนว่ย 

5) พิจำรณำต้นทุนที่ต่ ำที่สุดถัดมำล ำดับที่ 3 ที่ช่อง (A,1)  

6) พิจำรณำควำมต้องกำรเท่ำกับ 200 หน่วย และก ำลังกำรผลิต 200 หน่วย ดังนั้นขำด
ควำมต้องกำรอีก 100 หน่วย  

1 

50-50=0 

2 

3 

4 

5 300-250=50 

50-50=0 

1 2 3 ai โรงงาน 

A 

B 

C 

bj 

5 6 7 

4 6 5 

5 4 6 

200-200=0 

300-250=50 

250-250=0 250-250=0 300-200-50-50=0 800 

ลูกค้า 

250 

250 

200 

50 

50 
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7) พิจำรณำต้นทุนที่ต่ ำที่สุดถัดมำที่ช่อง (B,3) มีก ำลังกำรผลิต 50 หน่วย เมื่อส่งมอบจะ
เหลือควำมต้องกำร 100-50=50 หน่วย 

8) พิจำรณำช่องทำงสุดท้ำย (C,3) มีก ำลังกำรผลิต 50 หน่วย จัดสรรไปยังควำมต้องกำรที่
เหลือจะส่งมอบได้ตำมควำมต้องกำร 50-50=0 

 การวิเคราะห์ด้วยวิธีปรับปรุงการกระจาย (Modified Distribution Method: MODI) 

เป็นกำรปรับปรุงให้ผลลัพธ์ออกมำมีต้นทุนรวมที่ต่ ำที่สุด สำมำรถด ำเนินกำรได้ดังนี้ (สุทธิมำ  ช ำนำญ
เวช, 2555: 178) 

1) ตรวจสอบจ ำนวนครั้งที่จัดสรร = m+n-1 หำกมีค่ำไม่เท่ำกันแสดงว่ำเกิดสถำนะซ้อน
จะต้องด ำเนินกำรปรับปรุงด้วยวิธีอ่ืน 

2) ก ำหนด Ri เป็นตัวเลขแถวนอนที่ i และ Kj เป็นตัวเลขแถวตั้งที่ j โดยที่ 
   เฉพำะช่องที่มีกำรจัดสรร ก ำหนดให้  

3) หำค่ำดัชนีกำรปรับปรุง (Improvement Index: Eij) ช่องว่ำงที่ไม่มีกำรจัดสรรจำก 

     โดยที่ 
  ทุกค่ำ นั่นคือค ำตอบที่ได้มีควำมเหมำะสมแล้ว 

  ให้เลือกค่ำที่ต่ ำที่สุดหรือเป็นลบมำกที่สุดเพ่ือปรับแก้ช่องว่ำงที่ไม่มีกำร
จัดสรรนั้น ท ำกำรปรับปรุงจน       ทุกค่ำ 

ตัวอย่ำงที่ 8.6 จำกตัวอย่ำงท่ี 8.5 ท ำกำรปรับปรุงผลลัพธ์ด้วยวิธีปรับปรุงกำรกระจำย (MODI) ดังนี้ 

1) จ ำนวนครั้งที่จัดสรร = 5 = 3+3-1 สำมำรถใช้วิธี MODI ปรับปรุงผลลัพธ์ได้ 
2) ช่อง (A,3)  

 

ช่อง (B,3) 

 

ช่อง (B,1) 

 

 

ij i jC   =  R  + K  
1R  = 0

ij ij i jE   =  C  - R  - K  

ijE    0

ijE    0

ijE    0

13 1 3C   =  R  + K

3 37    =  0 + K  --->  K  = 7

21 2 1C   =  R  + K

23 2 3C   =  R  + K

2 25    =  R  + 7 --->  R  = -2

1 14    =  -2 + K  --->  K  = 6
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ช่อง (C,3)  

 

ช่อง (C,2)  

 

น ำค่ำ R และ K ลงในตัวแบบขนส่งได้ดังตำรำงที่ 8.19 

ตำรำงที่ 8.19 แสดงกำรวิเครำะห์ด้วยวิธีปรับปรุงกำรกระจำย (MODI) 

 

 

 

 

 

 

 

3) หำค่ำดัชนีกำรปรับปรุง (Improvement Index: Eij) ช่องว่ำงที่ไม่มีกำรจัดสรร 
ช่อง (A,1)  

 

ช่อง (A,2) 

 

ช่อง (B,2) 

 

ช่อง (C,1) 

 

 

33 3 3C   =  R  + K

3 36    =  R  + 7 --->  R  = -1

32 3 2C   =  R  + K

2 24    =  -1 + K  --->  K  = 5

1 2 3 ai โรงงาน 

A 

B 

C 

bj 

5 6 7 

4 6 5 

5 4 6 

200 

300 

250 250 300 800 

ลูกค้า 

300 

250 

250 

200 

50 

50 

1R =0

2R =-2

3R =-1

1K =6 2K =5 3K =7

11 11 1 1E   =  C  - R  - K  

11E   =  5 - 0 - 6     = -1

12 12 1 2E   =  C  - R  - K  

12E   =  6 - 0 - 5     =  1

22 22 2 2E   =  C  - R  - K  

22E   =  6 - (-2) - 5   =  3

31 31 3 1E   =  C  - R  - K  

31E   =  5 - (-1) - 6   =  0



 

การจัดการการด าเนินงาน | Operations Management 227 

 

 ด ำเนินปรับแก้ช่อง (A,1) เนื่องจำกมีค่ำ   ซึ่งมีค่ำเป็นลบที่มำกที่สุด เมื่อพิจำรณำ
ช่องที่มีกำรจัดสรรที่สัมพันธ์กับช่อง (A,1) พบว่ำ ช่อง (A,3) มีต้นทุนสูงที่สุด ดังนั้นจะต้องพยำยำม
จัดสรรจำกช่อง (A,3) มำยัง (A,1) ซึ่งท ำให้ไปกระทบกับช่อง (B,1) และ (B,3) ดังภำพที่ 8.20 

ภำพที่ 8.20 แสดงวงจรกำรปรับปรุงกำรกระจำย (MODI) เมื่อขยำยโรงงำน C ครั้งที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 ปรับปรุงผลลัพธ์โดย จัดสรรจำกช่อง (A,3) จ ำนวน 200 หน่วยมำยังช่อง (A,1) และลดช่อง 
(B,1) เหลือ 50 หน่วย ไปเพ่ิมช่อง (B,3) เป็น 250 หน่วย ดังภำพที่ 8.21 

ภำพที่ 8.21 แสดงผลลัพธ์กำรปรับปรุงกำรกระจำย (MODI) เมื่อขยำยโรงงำน C ครั้งที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

11E  = -1

1 2 3 ai โรงงาน 

A 

B 

C 

bj 

5 6 7 

4 6 5 

5 4 6 

200 

300 

250 250 300 800 

ลูกค้า 

300 

250 

250 

200 

50 

50 

- 

- 

+ 

+ 

1 2 3 ai โรงงาน 

A 

B 

C 

bj 

5 6 7 

4 6 5 

5 4 6 

200 

300 

250 250 300 800 

ลูกค้า 

300 

50 

250 

200 

250 

50 

1R =0

2R =-1

3R =0

1K =5 2K =4 3K =6
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4) หำค่ำ R และ K กำรปรับปรุงผลลัพธ์ 
 ช่อง (A,1) 

 

 ช่อง (B,1) 

 

 ช่อง (B,3) 

 

 ช่อง (C,3) 

 

 ช่อง (C,2) 

 

5) หำค่ำดัชนีกำรปรับปรุง (Improvement Index: Eij) 

ช่อง (A,2) 

ช่อง (A,3) 

ช่อง (B,2) 

ช่อง (C,1) 

 

 ค่ำ Eij มำกกว่ำ 0 ทุกค่ำ จึงไม่ต้องท ำกำรปรับปรุง ดังนั้นเมื่อพิจำรณำขยำยโรงงำน C จะมี
ต้นทุนกำรขนส่งรวมทั้งสิ้น = (200x5) + (50x4) + (250x5) + (250x4) + (50x6) 

    = 3,750 บำท 

 

 พิจำรณำกำรขยำยโรงงำนไปที่แหล่งที่ตั้ง D ด ำเนินกำรเช่นเดียวกับกำรขยำยโรงงำนไปที่
แหล่งที่ตั้ง C สำมำรถสร้ำงตัวแบบขนส่งได้ดังตำรำงที่ 8.22 

 

 

 

 

11 1 1C   =  R  + K

1 15    =  0 + K  --->  K  = 5

21 2 1C   =  R  + K

2 24    =  R  + 5 --->  R  = -1

23 2 3C   =  R  + K

3 35    =  -1 + K  --->  K  = 6

33 3 3C   =  R  + K

3 36    =  R  + 6 --->  R  = 0

32 3 2C   =  R  + K

2 24    =  0 + K  --->  K  = 4

12 12 1 2E   =  C  - R  - K  =  6 - 0 - 4  =  2

13 13 1 3E   =  C  - R  - K  =  7 - 0 - 6  =  1

22 22 2 2E   =  C  - R  - K  = 6 -(-1) - 4 =  3

31 31 3 1E   =  C  - R  - K  =  5 - 0 - 5  =  0
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ตำรำงที่ 8.22 แสดงกำรวิเครำะห์ตัวแบบกำรขนส่งวิธีช่องทำงค่ำใช้จ่ำยที่ต่ ำท่ีสุดเมื่อขยำยโรงงำน D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) จ ำนวนครั้งที่จัดสรร = 5 = 3+3-1 สำมำรถใช้วิธี MODI ปรับปรุงผลลัพธ์ได้ 
2) หำค่ำ R และ K กำรปรับปรุงผลลัพธ์ 

ช่อง (A,3)  

 

ช่อง (B,3)  

 

ช่อง (B,1)  

 

ช่อง (D,3)  

 

ช่อง (D,2)  

 

3) หำค่ำดัชนีกำรปรับปรุง (Improvement Index: Eij) 

ช่อง (A,1) 

ช่อง (A,2) 

ช่อง (B,2) 

1 2 3 ai โรงงาน 

A 

B 

D 

bj 

5 6 7 

4 6 5 

6 4 5 

200 

300 

250 250 300 800 

ลูกค้า 

300 

250 

200 

50 250 

1 

2 3 

50 

4 

5 

13 1 3C   =  R  + K

3 37    =  0 + K  --->  K  = 7

23 2 3C   =  R  + K

2 25    =  R  + 7 --->  R  = -2

21 2 1C   =  R  + K

1 14    =  -2 + K  --->  K  = 6

33 3 3C   =  R  + K

3 35    =  R  + 7 --->  R  = -2

32 3 2C   =  R  + K

2 24    =  -2 + K  --->  K  = 6

1R =0

2R =-2

3R =-2

1K =6 2K =6 3K =7

11 11 1 1E   =  C  - R  - K  =  5 - 0 - 6  =  -1

12 12 1 2E   =  C  - R  - K  =  6 - 0 - 6  =  0

22 22 2 2E   =  C  - R  - K  =  6 -(-2)-6  =  2
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ช่อง (D,1)  

ด ำเนินกำรปรับแก้ช่อง (A,1) ดังตำรำงที่ 8.23 

ตำรำงที่ 8.23 แสดงผลลัพธ์กำรปรับปรุงกำรกระจำย (MODI) เมื่อขยำยโรงงำน D ครั้งที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) หำค่ำ R และ K ในกำรปรับปรุงผลลัพธ์ ช่อง (A,1) (B,1) และ (B,3) จะมีค่ำเช่นเดียวกับกำร
ปรับปรุงผลลัพธ์ในกำรขยำยโรงงำน C เนื่องจำกมีต้นทุนและปริมำณท่ีปรับแก้เท่ำกัน ได้ค่ำ  

 

ช่อง (D,3) 

 

ช่อง (D,2) 

 

5) หำค่ำดัชนีกำรปรับปรุง (Improvement Index: Eij) 

ช่อง (A,2) 

ช่อง (A,3) 

ช่อง (B,2) 

ช่อง (D,1) 

 ค่ำ Eij มำกกว่ำ 0 ทุกค่ำ จึงไม่ต้องท ำกำรปรับปรุง ดังนั้นเมื่อพิจำรณำขยำยโรงงำน D จะมี
ต้นทุนกำรขนส่งรวมทั้งสิ้น = (200x5) + (50x4) + (250x5) + (250x4) + (50x5) = 3,700 บำท 

 ตอบ เลือกขยำยโรงงำน D เนื่องจำกมีต้นทุนรวมต่ ำท่ีสุด 3,700 บำท  

31 31 3 1E   =  C  - R  - K  =  6 -(-2)-6  =  2

1 2 3 ai โรงงาน 

A 

B 

D 

bj 

5 6 7 

4 6 5 

6 4 5 

200 

300 

250 250 300 800 

ลูกค้า 

300 

50 

250 

200 

250 

50 

1R =0

2R =-1

3R =-1

1K =5 2K =5 3K =6

1 2 3K  = 5 , R  = -1 , K  = 6

33 3 3C   =  R  + K

3 35    =  R  + 6 --->  R  = -1

32 3 2C   =  R  + K

2 24    =  -1 + K  --->  K  = 5

12 12 1 2E   =  C  - R  - K  =  6 - 0 - 5  =  1

13 13 1 3E   =  C  - R  - K  =  7 - 0 - 6  =  1

22 22 2 2E   =  C  - R  - K  = 6 -(-1) - 5 =  2

31 31 3 1E   =  C  - R  - K  = 6 -(-1) - 5 =  2
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การตดัสนิใจเลอืกท าเลท่ีต ัง้ดว้ยวิธีการเชงิคุณภาพ  

 เป็นเทคนิคกำรตัดสินใจ จำกปัจจัยในกำรเลือกท ำเลที่ตั้งต่ำง ๆ ที่ไม่สำมำรถน ำมำ
เปรียบเทียบด้วยวิธีกำรเชิงปริมำณได้อย่ำงชัดเจน โดยมีเทคนิคในกำรเลือกท ำเลที่ตั้งดังต่อไปนี้ 

 1.การจัดล าดับความส าคัญของปัจจัย (Ranking Technique) เป็นกำรใช้วิจำรณญำณ
ของผู้ประเมินในกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของปัจจัยในกำรเลือกท ำเลที่ตั้ง ข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจ
อำจจะด ำเนินกำรลงพ้ืนที่ส ำรวจเบื้องต้น ท ำกำรเปรียบเทียบคุณสมบัติของปัจจัยในแต่ละพ้ืนที่ เรียง
ตำมล ำดับควำมส ำคัญแล้วหำข้อสรุปร่วมกันว่ำสถำนที่ใดเหมำะสมที่สุด ดังตัวอย่ำงต่อไปนี้ 

ตำรำงที่ 8.24  แสดงกำรเรียงล ำดับควำมส ำคัญของปัจจัย 

ปัจจัย ท าเล ก. ท าเล ข. ท าเล ค. 
1.ปริมำณลูกค้ำ น้อย ปำนกลำง สูง 
2.กำรใกล้แหล่งวัตถดุิบ ไกล ปำนกลำง ใกล้ 
3.ฝีมือแรงงำน   ดี ดีมำก ปำนกลำง 
4.กำรขนส่งสะดวก ดีมำก ด ี ไม่ด ี

5.ควำมพร้อมสำธำรณูปโภค ปำนกลำง มำก น้อย 

6.กำรระบำยน้ ำเสีย ไม่ด ี ปำนกลำง ปำนกลำง 
7.คู่แข่ง มำก ปำนกลำง มำก 

 

 จำกตำรำงที่ 8.24 ท ำกำรเลือกท ำเลที่ตั้ง ท ำเล ข. เนื่องจำกภำพรวมของปัจจัยมีควำม
สม่ ำเสมอ ส่วนท ำเล ก. และ ค. มีบำงปัจจัยที่โน้มเอียงไปในทำงไม่ดีจึงไม่ตัดสินใจเลือก 

 2.วิธีการให้คะแนนถ่วงน้ าหนัก (Factor Rating System) เป็นวิธีกำรที่ให้ควำมส ำคัญกับ
ปัจจัยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยพิจำรณำจำกน้ ำหนักในแต่ละปัจจัย ซึ่งได้จำกกำรศึกษำข้อมูล ท ำกำร
ตัดสินใจให้คะแนนในแต่ละพ้ืนที่ จำกนั้นจึงน ำมำคิดคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก พ้ืนที่ใดมีคะแนนมำก
ที่สุดจึงตัดสินใจเลือกท ำเลที่ตั้งไปยังพ้ืนที่นั้น  (Heizer and Render, 2011: 352) ตัวอย่ำงกำร
ตัดสินใจดังตำรำงที่ 8.25 
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ตำรำงที่ 8.25 แสดงวิธีกำรเลือกท ำเลที่ตั้งโดยวิธีกำรให้คะแนนถ่วงน้ ำหนัก 

ปัจจัย น้ าหนัก 
คะแนน คะแนนถ่วงน้ าหนัก 

อุดรธานี ขอนแกน่ อุดรธานี ขอนแกน่ 

แหล่งวัตถุดิบ 0.20 90 80 (90x0.20)  =  18.00 (80x0.2)    =  16.00 

ฝีมือแรงงำน 0.30 80 90 (80x0.30)  =  24.00 (90x0.3)    =  27.00 

กำรคมนำคม 0.10 70 85 (70x0.10)  =   7.00 (85x0.1)    =    8.50 

ตลำด 0.15 85 80 (85x0.15)  = 12.75 (80x0.15)  =  12.00 

สำธำรณูปโภค 0.25 80 70 (80x0.25)  =  20.00 (70x0.25)  =  17.50 

รวม 1.00   81.75 81.00 

 

 ตอบ เลือกขยำยโรงงำนที่ อุดรธำนีเพรำะมีคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักเท่ำกับ 81.75 คะแนน
มำกกว่ำคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักท่ีขอนแก่น 

 

บทสรปุ 

 กำรเลือกท ำเลที่ตั้งเป็นกำรตัดสินใจที่ส ำคัญของผู้บริหำรเนื่องจำกส่งผลต่อควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันของธุรกิจ  ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรตัดสินใจในกำรเลือกท ำเลที่ตั้งสำมำรถจ ำแนกได้เป็น 2 

ประเภท ได้แก่ 1) ปัจจัยเชิงปริมำณ สำมำรถวัดค่ำออกมำเป็นตัวเลขได้  เช่น  ค่ำขนส่ง   ค่ำก่อสร้ำง  
ค่ำจ้ำงแรงงำน  ค่ำพลังงำนและสำธำรณูปโภค  เป็นต้น 2) ปัจจัยเชิงคุณภำพ เป็นปัจจัยที่ไม่สำมำรถ
ประเมินค่ำเป็นตัวเงินได้อย่ำงชัดเจน อำทิเช่น สิ่งแวดล้อม  ทัศนคติของชุมชนที่มีต่อธุรกิจ เป็นต้น  

 เทคนิควิธีในกำรตัดสินใจเลือกท ำเลที่ตั้งมีอยู่หลำยวิธี  เทคนิคกำรเลือกท ำเลที่ตั้งด้วยวิธีเชิง
ปริมำณ ตัวอย่ำงเช่น  1)  เมตริกซ์กำรตัดสินใจ 2) กำรวิเครำะห์ระยะทำงกำรขนส่งด้วยวิธีจุดศูนย์ดุล 
และ 3) ตัวแบบกำรขนส่ง เป็นต้น เทคนิคกำรเลือกท ำเลที่ตั้งด้วยวิธีเชิงคุณภำพ ตัวอย่ำงเช่น 1) กำร
จัดล ำดับควำมส ำคัญของปัจจัย และ 2) วิธีกำรให้คะแนนถ่วงน้ ำหนัก เป็นต้น อย่ำงไรก็ตำมในกำร
ตัดสินใจเลือกท ำเลที่ตั้งนั้น ผู้บริหำรควรไตร่ตรองด้วยควำมรอบคอบ และกำรพิจำรณำเลือกท ำเล
ที่ตั้งจะต้องพิจำรณำปัจจัยต่ำง ๆ ทั้งที่เป็นปัจจัยเชิงคุณภำพและปัจจัยเชิงปริมำณทั้งนี้เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจ 
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ค าถามทา้ยบท 

1.จงอธิบำยปัจจัยที่ส ำคัญที่ส่งผลต่อกำรตัดสินใจเลือกท ำเลที่ตั้งธุรกิจกำรผลิต 

2.จงอธิบำยปัจจัยที่ส ำคัญที่ส่งผลต่อกำรตัดสินใจเลือกท ำเลที่ตั้งธุรกิจกำรบริกำร 

3.บริษัทผลิตแห่งหนึ่งวำงแผนจะขยำยก ำลังกำรผลิตโดยเปรียบเทียบกัน 3 สถำนที่ ก ำหนดรำคำขำย
หน่วยละ 100 บำท โดยมีต้นทุนต่ำง ๆ ในแต่ละสถำนที่ดังนี้ 

สถานที่ต้ัง ต้นทุนคงที่ต่อปี (บาท) ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย (บาท) 

แหล่งที่ 1 1,000,000 80 

แหล่งที่ 2 1,200,000 75 

แหล่งที่ 3 1,500,000 70 

 

 ปริมำณควำมต้องกำรจะขึ้นกับสภำพเศรษฐกิจ และควำมน่ำจะเป็นที่เกิดข้ึนดังนี้ บริษัทจะ
เลือกท ำเลที่ตั้งไปที่ใด 

สภาพเศรษฐกิจ ความต้องการ (หน่วย) ความน่าจะเป็น 

ด ี 60,000 0.25 

ปำนกลำง 40,000 0.50 

แย่ 20,000 0.25 

 

4.บริษัทแห่งหนึ่งวำงแผนจัดตั้งศูนย์กระจำยสินค้ำโดยมีข้อมูลพิกัดและปริมำณที่จัดส่งดังตำรำง 
บริษัทจะเลือกท ำเลที่ตั้งที่ใด 

จุดรับซ้ือ พิกัด ปริมาณที่จัดส่ง (หน่วย) 

A (2,5) 15,000 

B (8,4) 20,000 

C (5,8) 18,000 
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5.บริษัทแห่งหนึ่งมีโรงงำนย่อย 2 โรงงำน ท ำกำรจัดส่งสินค้ำให้กับลูกค้ำ 3 บริษัท ซึ่งมีรำยละเอียด
ต้นทุน ก ำลังกำรผลิตและควำมต้องกำรของลูกค้ำดังตำรำง 

โรงงาน 
ต้นทุนการขนส่งต่อหน่วย (บาท) ก าลังการผลิต 

1 2 3 (หน่วย) 

A 4 5 6 350 

B 3 4 5 450 

ความต้องการ (หน่วย) 300 400 300   

 

 บริษัทจะเลือกขยำยโรงงำน C หรือ D เพ่ือผลิตให้เพียงพอ เมื่อมีต้นทุนกำรขนส่งดังตำรำง 

โรงงาน 
ต้นทุนการขนส่งต่อหน่วย (บาท) 

1 2 3 

C 5 4 3 

D 5 3 4 
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 - ความส าคัญในการวางผังสถานประกอบการ 
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 - การวางผังส าหรับธุรกิจค้าปลีก 

 - การวางผังคลังสินค้า 

 - เทคนิคการออกแบบผังที่มีประสิทธิภาพ   

 - บทสรุป 

 

 วตัถุประสงคก์ารเรยีนรู ้ 

เพ่ือให้ผู้ศึกษาสามารถอธิบาย  

  - ความส าคัญในการวางผังสถานประกอบการ 

  - ประเภทการวางผังสถานประกอบการลักษณะต่าง ๆ 

เพ่ือให้ผู้ศึกษาสามารถ ระบุ ก าหนด และแสดงวิธีการวางผัง 
  - เทคนิคการจัดผังกลุ่มงาน เทคนิคการจัดผังเชิงความสัมพันธ์ และเทคนิคการจัด
สายการผลิตให้สมดุล 
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 บทท่ี 9  
 การวางผงัสถานประกอบการ 
 Layout Decisions 

  

 สถานประกอบการธุรกิจแต่ละประเภทจะมีลักษณะการใช้พ้ืนที่และการเคลื่อนย้ายภายในที่
แตกต่างกัน ธุรกิจการผลิตจะค านึงถึงกระบวนการผลิต ต าแหน่งการติดตั้งเครื่องจักรแต่ละประเภท 
ช่องทางส าหรับการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ สินค้าคงคลัง และช่องทางการสื่อสาร เพ่ือลดเวลาสูญเปล่าลง
ให้ได้มากที่สุด ท าให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิต 

  ส าหรับธุรกิจการบริการ การวางผังสถานประกอบการจะค านึงถึงความสะดวกและความ
สวยงาม จะต้องค านึงถึงพ้ืนที่ในการให้บริการ การตกแต่งภายใน การควบคุมแสงสว่าง การควบคุม
เสียง การเคลื่อนย้ายลูกค้าและพนักงาน เพ่ือสร้างความพึงพอใจและความประทับใจให้กับลูกค้า  

ธุรกิจค้าปลีกหรือ ธุรกิจการกระจายสินค้า จะมีการวางผังที่แตกต่างกันออกไปตามลักษณะ
พฤติกรรมของลูกค้า อัตราการหมุนเวียนสินค้าแต่ละประเภท ขนาดและน้ าหนัก รวมทั้งอายุการเก็บ
รักษาของสินค้า ท าให้การวางผังสถานประกอบการจะแตกต่างกันออกไป 

นอกจากนี้ การวางผังส านักงาน ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร
การสั่งการภายในองค์กร รวมทั้งงานเอกสารต่าง ๆ จะมีลักษณะการวางผังที่เน้นประสิทธิภาพในการ
จัดการข้อมูลที่เกิดขึ้น เนื้อหาในบทนี้จะกล่าวถึง ความส าคัญของการวางผังสถานประกอบการ การ
วางผังสถานประกอบการแต่ละประเภท และเทคนิคการวางผังประกอบการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน 
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ความส าคญัในการวางผงัสถานประกอบการ 

 การวางผังสถานประกอบการเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันกับ
คู่แข่ง ช่วยลดต้นทุนในการด าเนินงาน การวางผังที่ดีสามารถลดระยะเวลาสูญเปล่าที่ไม่จ าเป็น 
ปฏิบัติงานได้อย่างยืดหยุ่น เกิดความคล่องตัวในการเคลื่อนย้ายต่าง ๆ ภายในสถานประกอบการ ทั้ง
วัตถุดิบ สินค้าคงคลัง ข้อมูลข่าวสาร แรงงาน และเครื่องจักรที่ใช้ในการขนถ่ายและเคลื่อนย้ายท าให้
เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงาน รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับลูกค้าเกิดความพึงพอใจและ
สร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรอีกด้วย ในการวางผังสถานประกอบการปัจจัยที่ส าคัญในการตัดสินใจที่
จะต้องพิจารณามีดังนี้ 

1. การใช้พ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการจัดวางเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ในการท างาน 
การเว้นระยะช่องทางในการเคลื่อนย้ายหรือขนถ่าย วัสดุ วัตถุดิบ สินค้าคงคลัง แรงงาน
และเครื่องจักรที่มีการเคลื่อนทีใ่ห้มีประสิทธิภาพ  

2. การเชื่อมโยงการท างาน การสื่อสารในการท างาน ท าให้การไหลของข้อมูลข่าวสาร การ
สั่งการที่มีประสิทธิภาพ ลดความผิดพลาดในการสื่อสาร 

3. การสร้างสภาพแวดล้อมในการท างาน เช่น แสงสว่าง เสียง อุณหภูมิ ฝุ่น พ้ืนที่ต่าง ๆ ที่
อันตราย หรือพ้ืนที่จ าเป็นจะต้องดูแลและควบคุมเป็นพิเศษ ให้เกิดบรรยากาศในการ
ท างานที่ดีและปลอดภัย 

4. การปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า โดยเฉพาะธุรกิจการบริการหรือธุรกิจค้าปลีกที่ลูกค้ามีส่วนร่วม
ในกระบวนการ การวางผังสถานประกอบการจะต้องค านึงถึงพฤติกรรมและความ
ต้องการขอลูกค้า เช่นการอ านวยความสะดวกในการเลือกซื้อ การจัดสินค้าที่มีอัตราการ
หมุนเวียนเร็วไว้ด้านหน้า การวางสินค้าที่มีน้ าหนักมากหรือชิ้นใหญ่ให้ใกล้กับจุดที่มีการ
ขนถ่ายหรือเคลื่อนย้าย การเว้นช่องทางเดินให้กับลูกค้า รวมไปถึงการตกแต่งสถานที่ 
การควบคุมแสง อุณหภูมิ เสียงที่ส่งผลต่อความรู้สึกของลูกค้า เพ่ือสร้างบรรยากาศที่ดี
ให้กับลูกค้า 

5. ความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนแปลง จะต้องวางผังให้มีความยืดหยุ่นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ขั้นตอนหรือกระบวนการด าเนินงาน การเปลี่ยนอุปกรณ์ เครื่องจักร หรือเทคโนโลยีที่
น ามาใช้หรือมีการขยายก าลังการผลิตในอนาคต  
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ประเภทการวางผงัสถานประกอบการ 

การวางผังสถานประกอบการ สามารถแบ่งตามลักษณะการท างานได้ 7 ประเภทดังนี้ 

1. การวางผังตามต าแหน่งงาน (Fixed – Position Layout)  

2. การวางผังตามกระบวนการ (Process Layout) 

3. การวางผังตามผลิตภัณฑ์ (Product Layout) 

4. การวางผังกลุ่มเซลล์ปฏิบัติการ (Work-cell Layout) 

5. การวางผังส านักงาน (Office Layout) 

6. การวางผังส าหรับธุรกิจค้าปลีก (Retail Layout) 

7. การวางผังคลังสินค้า (Warehouse Layout) 

 การวางผังสถานประกอบการ ในการด าเนินงาน สิ่งที่ผู้บริหารจะต้องตัดสินใจในการออกแบบ
และวางแผนเพื่อจัดผังสถานประกอบการได้แก่ 

1. อุปกรณ์การขนถ่ายและเคลื่อนย้ายภายใน จะพิจารณาประกอบลักษณะสิ่งที่จะต้อง
เคลื่อนย้ายว่าเหมาะสมที่จะใช้อุปกรณ์ใด เช่น สายพานอัตโนมัติ ลิฟต์ขนสินค้า เครน 
ปั้นจั่น รถยก หรือเทคโนโลยีในการขนถ่าย ได้แก่ ระบบล าเลียงอัตโนมัติ เอจีวี หรือ
ระบบจัดเก็บสินค้าอัตโนมัติ 

2. ก าลังการผลิตและข้อก าหนดการใช้พ้ืนที่ จะต้องท าการพิจารณาถึงก าลังการผลิตที่ใช้ใน
ปัจจุบันรวมถึงแนวโน้มในอนาคต เพ่ือจัดสรรพ้ืนที่ในการด าเนินการผลิต พ้ืนที่ในการ
ท างานของพนักงาน พ้ืนที่ในการจัดเก็บอุปกรณ์และสินค้าคงคลัง พ้ืนที่ว่างที่ใช้ในการขน
ถ่ายหรือเคลื่อนย้ายภายในให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้าย พ้ืนที่อันตรายหรือ
พ้ืนทีค่วบคุมพิเศษ  

3. สภาพแวดล้อมและความสวยงาม จะต้องเอ้ือต่อการท างานเช่น การออกแบบการถ่ายเท
ของอากาศ  แสงสว่าง การป้องกันเสียง ฝุ่น ลม การออกแบบสภาพแวดล้อมให้สวยงาม
เช่น มีพ้ืนที่สีเขียวส าหรับปลูกต้นไม้ หรือสวนหย่อม เป็นต้น 
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4. การติดต่อสื่อสาร จะต้องพิจารณาถึงการไหลเวียนของข้อมูลข่าวสาร ช่องทางในการ
สื่อสารต่าง ๆ เช่น ป้าย ประกาศ ระบบเสียงตามสาย จุดลงเวลา ระบบการแจ้งเตือน 
หรือ การออกแบบระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

5. ต้นทุนในการจัดผังสถานประกอบการ การเลือกเทคโนโลยีในการเคลื่อนย้าย ระบบ
ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการผลิตหรือการให้บริการลูกค้า รวมทั้งการ
ออกแบบสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เป็นการลงทุนสูง ผู้บริหารจะต้องพิจารณาและตัดสินใจ
อย่างรอบคอบ  

การวางผงัตามต าแหน่งงาน 

 การวางผังตามต าแหน่งงาน (Fixed – Position Layout) เป็นการวางผังโดยให้ชิ้นงานอยู่กับ
ที่ ใช้กับการผลิตสินค้าที่มีขนาดใหญ่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ หรือท าการเคลื่อนย้ายได้ยาก เช่น การ
ต่อรถบรรทุกขนาดใหญ่ การประกอบเครื่องบิน การก่อสร้างอาคารบ้านเรือน การต่อเรือเดินสมุทร 
เป็นต้น จึงต้องมีการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตต่าง ๆ เข้าไปยังต าแหน่งในการผลิตของสินค้า ได้แก่ 
แรงงาน เครื่องจักร อุปกรณ์ วัสดุหรือวัตถุดิบต่าง ๆ ตามล าดับการด าเนินงาน ดังภาพที่ 9.1 

ภาพที่ 9.1 แสดงการประกอบเครื่องบินขนาดใหญ่ 
(ท่ีมา: Marian Wang, 2011) 
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 การวางผังตามต าแหน่งงานมีข้อดีคือ ไม่จ าเป็นจะต้องเคลื่อนย้ายชิ้นงานขนาดใหญ่ การวาง
ผังท าได้ง่ายมีความยืดหยุ่น ง่ายต่อการวางแผนและควบคุมการด าเนินงาน แต่มีข้อเสียได้แก่ เวลาสูญ
เปล่าที่เกิดจากการล าเลียงอุปกรณ์เครื่องจักรต่าง ๆ เพ่ือด าเนินงานในขั้นตอนถัดไป มีอัตราการผลิต
ต่ า และไม่สามารถผลิตครั้งละมาก ๆ ได้  

การวางผงัตามกระบวนการ 

 การวางผังตามกระบวนการ (Process Layout) เป็นการรวมกลุ่มงานหรือเครื่องจักรไว้เป็น
หมวดหมู่ตามกระบวนการหรือตามลักษณะงานที่คล้ายกันในแต่ละแผนก บางครั้งอาจเรียกว่าการวาง
ผังแบบตามกลุ่มหน้าที่ (Functional Layout) เช่น ในการผลิตแบ่งพ้ืนที่ออกเป็นแผนกเชื่อม กลึง 
เจาะ ตัด โดยรวมเครื่องจักรที่ท าหน้าที่เหมือนกันอยู่แผนกเดียวกัน การแบ่งกลุ่มงานในส านักงาน
ออกเป็นแผนกบัญชี การเงิน บริการลูกค้า เป็นต้น หรือ ธุรกิจค้าปลีกที่แบ่งประเภทสินค้ากลุ่ม
เดียวกันไว้ด้วยกัน เพ่ือสะดวกในการจัด การเลือกซื้อและการเคลื่อนย้าย ดังภาพที่ 9.2 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 9.2 แสดงการการวางผังตามกระบวนการผลิต 

 การวางผังตามกระบวนการมีข้อดีคือ มีความยืดหยุ่นสูง สามารถใช้เครื่องจักรหรืออุปกรณ์
ร่วมกัน และขยายก าลังการผลิตได้ง่าย แต่มีข้อเสียได้แก่ การวางแผนและควบคุมการผลิตมีความ
ซับซ้อนและยุ่งยาก ประสิทธิภาพจากการใช้เครื่องจักรมีต่ า มีสินค้าคงคลังประเภทงานระหว่างท าสูง 
การล าเลียงหรือเคลื่อนย้ายท าได้ยากจึงไม่สามารถใช้ระบบอัตโนมัติได้  

แผนกตัด เจาะ 

แผนกเชื่อม แผนกกลึง 

แผนกตรวจสอบ แผนกประกอบ 

แผนกส ี

1 

2 3 4 

5 6 

A 

1 2 

3 4 

5 6 

B 

สินค้า 
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การวางผงัตามผลติภณัฑ ์

การวางผังตามผลิตภัณฑ์ (Product Layout) เป็นการวางผังที่มีการจัดวางต าแหน่งของ
เครื่องจักรตามล าดับขั้นตอนของการผลิตผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด ซึ่งบางครั้งจะเรียกว่าเป็นการวางผัง
โรงงานแบบล าดับขั้นตอน (Sequential Layout) การวางผังตามชนิดของผลิตภัณฑ์นี้ควรใช้กับ
อุตสาหกรรมการผลิตที่มีการผลิตในปริมาณมากแต่น้อยชนิดและผลิตภัณฑ์มีมาตรฐานที่แน่นอน นิยม
ใช้สายพานล าเลียงแบบอัตโนมัติหรือระบบผลิตแบบอัตโนมัติในการผลิต อุตสาหกรรมที่มีการวางผัง
ตามชนิดของผลิตภัณฑ์ อาทิเช่น อาหารกระป๋อง โรงงานผลิตอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า โรงงานผลิต
รถยนต์ ปูนซีเมนต์ เป็นต้น ตัวอย่างดังภาพที่ 9.3 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 9.3 แสดงการวางผังตามผลิตภัณฑ์ 

การวางผังตามชนิดของผลิตภัณฑ์จะมีลักษณะเป็นแบบสายการผลิต (Production Line) 

หรืออาจเรียกว่าสายการประกอบ (Assembly Line) มีข้อดีคือ สามารถวางแผนและควบคุมการผลิต
ท าได้ง่าย มีอัตราผลผลิตสูงและมีต้นทุนต่ า เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) เมื่อ
ผลิตจ านวนมาก การใช้งานเครื่องจักรคุ้มค่า และลดเวลาจากการปรับตั้งเครื่องจักร แต่มีข้อเสียได้แก่ 

เงินลงทุนในเครื่องจักรสูง กระบวนการผลิตหยุดชะงักเมื่อเครื่องจักรมีปัญหา ต้นทุนการผลิตสูงใน
กรณีปริมาณการผลิตต่ า และขาดความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของผลิตภัณฑ์ 

เครื่องตัด เครื่องสับ เครื่องขึ้นรูป เครื่องบรรจ ุ สินค้า A 

เครื่องล้าง เครื่องตัด เครื่องอบ เครื่องบรรจ ุ สินค้า B 
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การวางผงักลุ่มเซลลป์ฏบิตัิการ 

 การวางผังกลุ่มเซลล์ปฏิบัติการ (Work-cell Layout) เป็นการวางผังโดยรวมกลุ่มของ
เครื่องจักรอุปกรณ์หรือพนักงานที่กระจัดกระจาย หรือวางผังในลักษณะอ่ืนขึ้นเป็นกลุ่ มย่อยเล็ก ๆ  
เพ่ือมุ่งเน้นในการผลิตสินค้าเฉพาะ หรือกลุ่มของผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน 

 ในการวางผังกลุ่มเซลล์ปฏิบัติการ จะด าเนินการร่วมกับเทคโนโลยีแบบกลุ่ม (Group 

Technology) เป็นการจัดกลุ่มของชิ้นส่วนหรือสินค้าออกเป็นกลุ่ม ซึ่งชิ้นส่วนหรือสินค้าที่จัดอยู่ใน
กลุ่มเดียวกันจะมีล าดับขั้นการผลิตที่เหมือนกันและใช้เครื่องจักร เครื่องมือที่เหมือนกัน การจัดกลุ่ม
ของชิ้นส่วนหรือสินค้านั้น อาจจ าแนกจากขนาด รูปร่างหรือคุณลักษณะอ่ืนๆ ทั้งนี้การจัดกลุ่มเพ่ือลด
เวลาในการผลิตลง ลดเวลาในการเคลื่อนย้าย และลดเวลาว่างงานของเครื่องจักร ดังภาพที่ 9.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 9.4 แสดงการวางผังใหม่จากแบบกระบวนการมาเป็นแบบกลุ่มเซลล์ปฏิบัติการ 
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ก.แสดงการวางผังตามกระบวนการแบบเดมิ 

ข.แสดงการวางผังใหม่แบบกลุ่มเซลล์ปฏิบัติการ 
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 จากภาพที่ 9.4 การวางผังตามกระบวนการแบบเดิมถึงแม้จะมีความยืดหยุ่นสูง แต่
กระบวนการมีความซับซ้อน ยากต่อการควบคุมกระบวนการ มีต้นทุนการปรับตั้งเครื่องจักรสูง การ
เคลื่อนย้ายไม่สามารถใช้ระบบล าเลียงอัตโนมัติ ต้องใช้แรงงานหรือเครื่องจักรรูปแบบอ่ืน จะต้องมีการ
เผื่อพ้ืนที่เคลื่อนย้าย รวมทั้งพ้ืนที่เก็บสินค้าคงคลังระหว่างผลิต 

 เมื่อด าเนินการเปลี่ยนผังมาเป็นแบบกลุ่มเซลล์ปฏิบัติการ การด าเนินงานจะใช้พ้ืนที่ลดลง มี
สินค้าคงคลังระหว่างผลิตลดลง เพราะกลุ่มเซลล์ปฏิบัติการจะมีความต่อเนื่องของกระบวนการ
มากกว่า การควบคุมการผลิตท าได้ง่าย อาจจะพิจารณาระบบอัตโนมัติมาใช้ได้ในกลุ่มเซลล์ที่มุ่งเน้ น
ผลิตสินค้าเฉพาะ ในกรณีที่กลุ่มเซลล์ปฏิบัติการเป็นการใช้พนักงาน 1 คนต่อเครื่องจักรหลายเครื่อง 
สามารถที่จะออกแบบผังแบบตัวยู (U Shape) เพ่ือให้การเคลื่อนที่ของพนักงานมีประสิทธิภาพ ลด
การเคลื่อนไหวโดยไม่จ าเป็น ดังภาพที่ 9.5 

  

 

 

 

 

ภาพที่ 9.5 แสดงการวางผังกลุ่มเซลล์ปฏิบัติการแบบตัวยู 

การวางผงัส านกังาน 

 การวางผังส านักงานเป็นการจัดกลุ่มวัสดุ อุปกรณ ์รวมทั้งบุคลากรเพ่ือให้ระบบการท างานให้
เหมาะสมกับพ้ืนที่ที่มีอยู่ เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน การไหลเวียนของข้อมูล สารสนเทศ 
และการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ   

 การวางผังส านักงานจะแตกต่างจากการวางผังโรงงานที่มุ่งเน้นกระบวนการไหลของวัสดุหรือ
วัตถุดิบเพ่ือแปลงสภาพเป็นสินค้า แต่การวางผังส านักงานเน้นการไหลของข้อมูลข่าวสารในการ
ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ  
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 ปัจจัยที่ส าคัญในการพิจารณาการวางผังส านักงานมีดังนี้ 

1) การไหลเวียนของงาน การวางผังจะต้องพิจารณาการออกแบบพ้ืนที่ เส้นทางเดิน เพ่ือให้
การไหลของข้อมูลการติดต่อสื่อสารเป็นไปตามล าดับ ขั้นตอน ไม่เดินวกกลับไปกลับมา 
อาจจะพิจารณาการวางต าแหน่งของโต๊ะ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส านักงาน ในรูปของตัวแอล 
(L Shape) หรือ แบบตัวยู (U Shape) เพ่ือลดการเคลื่อนไหวโดยไม่จ าเป็น 

2) ความสัมพันธ์ระหว่างแผนกหรือหน่วยงาน ในการวางผังแผนกที่มีความจ าเป็นจะต้อง
ด าเนินงานร่วมกันหรือประสานงานกันบ่อยครั้ง ควรพิจารณาวางผังให้อยู่ติดกันหรือใกล้
กัน เช่น แผนกการเงินควรอยู่ใกล้กับแผนกบัญชี ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ควรอยู่ในจุดที่
บุคคลภายนอกสามารถติดต่อได้โดยง่าย 

3) ลักษณะงานของบุคลากร ต าแหน่ง หน้าที่ของบุคลากรมีความแตกต่างกัน บุคลากรที่มี
ลักษณะงานที่จ าเป็นจะต้องใช้สมาธิในการท างาน อาจจะพิจารณาออกแบบพ้ืนที่เฉพาะ 
ส่วนตัวหรือกึ่งส่วนตัว หรือใช้ฉากหรือม่านกั้น บุคลากรที่มีลักษณะงานที่จ าเป็นจะต้อง
ติดต่อประสานงานกับบุคคลอ่ืนจ านวนมาก ควรจัดวางพ้ืนที่ไว้ด้านหน้าเพ่ือให้ติดต่อ
ประสานงานได้ง่าย หัวหน้างานควรวางต าแหน่งพ้ืนที่ไว้ด้านหลั ง ขนาดเนื้อที่ควร
เหมาะสมกับปริมาณงาน และเคลื่อนไหวได้สะดวกไม่อึดอัดจนเกินไป 

4) ช่องทางเดิน ควรเว้นช่องทางในการเดินให้มีพ้ืนที่เดินสวนกัน หรือเคลื่อนย้ายวัสดุ 
อุปกรณ์ได้สะดวก ไม่วางวัสดุสิ่งของกีดขวางทางเดิน  

5) พ้ืนที่ส่วนกลางหรือพ้ืนที่ส าหรับพักผ่อน ควรมีพ้ืนที่ ส่วนกลางส าหรับบุคลากรใน
ช่วงเวลาพัก ควรออกแบบให้รู้สึกผ่อนคลาย อาจจะประดับประดาด้วยต้นไม้  เพ่ือเป็น
การผ่อนคลายจากการท างานและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างบุคลากร 

นอกจากนี้การพิจารณาการเลือกอุปกรณ์และเทคโนโลยีในการสื่อสาร ได้แก่ โทรศัพท์ 
โทรสาร อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์พกพา จะช่วยให้การวางผังส านักงานได้ยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น (Heizer 

and Render, 2011: 378) การวางผังส านักงานไม่ได้ใช้เฉพาะหลักวิทยาศาสตร์เท่านั้น การวางผัง
ควรค านึงถึงความสวยงาม และการสร้างบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการท างาน  
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 ในการวางผังส านักงาน รายละเอียดในการด าเนินงานจะค านึงถึงความคล่องตัวของการสั่ง
การ การประสานงาน การไหลของข้อมูล ข่าวสารและสารสนเทศ ซึ่งมีรูปแบบในการวางผังส านักงาน
แบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังต่อไปนี้  

 1. การจัดสานักงานแบบแยกห้องเฉพาะ (Individual Room System) เป็นการวางผัง
โดยจัดแยกห้องเฉพาะ ซ่ึง Iris de Been (2011) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง “อิทธิพลของสถานที่ท างานที่
ส่งผลต่อผลิตภาพ” พบว่า การจัดพ้ืนที่ให้พนักงานเกิดสมาธิในการท างานส่งผลต่อความพึงพอใจใน
งานและผลิตภาพในการท างานเพ่ิมสูงขึ้น ในการวางผังส านักงานแบบแยกห้องเฉพาะจึงเหมาะกับ
ลักษณะงานที่จ าเป็นจะต้องใช้สมาธิในการท างาน สามารถแบ่งแยกย่อยได้ 2 ประเภทคือ 

  1.1 จัดแยกห้องเฉพาะบุคคล โดยให้ความส าคัญกับลักษณะงานที่ต้องการความเป็น
 ส่วนตัวสูง หรืองานที่จ าเป็นจะต้องตัดสินใจในเรื่องที่ส าคัญ หรือเป็นความลับ การแยกห้อง
 เฉพาะบุคคล มักใช้กับบุคลากรที่มีต าแหน่งระดับสูง ได้แก่ ผู้จัดการแผนกต่าง ๆ  หรือ
 ผู้บริหาร พื้นที่อาจมีส่วนส าหรับรองรับผู้มาติดต่อ และเฟอร์นิเจอร์เท่าที่จ าเป็นดังภาพที่ 9.6 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 9.6 แสดงการวางผังแบบแยกห้องเฉพาะ 

  1.2 จัดแยกห้องเฉพาะแบบกลุ่ม เป็นการวางผังโดยแยกห้องเฉพาะกลุ่มงาน ตาม
 ลักษณะงานที่ต้องการสมาธิในการท างานตามภาระหน้าที่  งานที่เป็นความลับ งานที่
 จะต้องตัดสินใจ งานที่เกี่ยวกับเอกสารส าคัญหรือความปลอดภัย เช่น กลุ่มงานออกแบบ 
 กลุ่มงานวางแผนยุทธศาสตร์ กลุ่มงานพัสดุ กลุ่มงานจัดซื้อ กลุ่มงานบัญชีหรือกลุ่มงาน

ส่วนท างาน 

ส่วนรับรอง 
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 การเงิน เป็นต้น กลุ่มงานที่จ าเป็นจะต้องติดต่อสื่อสารหรือประสานงานกันเป็นประจ าจะจัด
 พ้ืนที่ให้อยู่ติดกันเพ่ือให้การไหลของข้อมูลข่าวสารมีประสิทธิภาพดังภาพที่ 9.7 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 9.7 แสดงการวางผังแบบแยกห้องเฉพาะแบบกลุ่ม 

 2. การจัดส านักงานแบบเปิด (Open Layout System) เป็นการวางผังที่มีพ้ืนที่ในการ
ท างานต่อเนื่องกันตลอด สามารถเดินถึงกันและมองเห็นกันได้ นิยมจัดส านักงานที่มีการติดต่อสื่อสาร
การรับส่งเอกสาร การท าธุรกรรมระหว่างแผนก งานบริการหรือลักษณะงานที่มีการติดต่อกับบุคล
ภายนอกที่มีขั้นตอนการท างานที่ต้องการความต่อเนื่องรวดเร็ว มีผู้รับผิดชอบงานเป็นล าดับ
ต่อเนื่องกันหลายๆ คนหรือหลายๆ หน่วยงาน เกิดความร่วมมือในการท างานและประสิทธิภาพในการ
ท างานเพ่ิมมากขึ้น (Vietch, Charles, Kelly and Newsham, 2007: 184)  ผู้บังคับบัญชาสามารถ
มองเห็นการท างานได้โดยรอบ ในการวางผังแบบเปิดแบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังนี้ 

  2.1 แบบรูปทรงเรขาคณิต (Geometric Form) เป็นการวางผังโดยจัดพ้ืนที่รูปทรง
 เรขาคณิต นิยมจัดพ้ืนที่รูปสี่เหลี่ยม มีการแยกส่วนการท างานกับทางเดินออกจากกัน โดย
 แบ่งเป็นทางเดินหลักและแยกส่วนท างานด้วยทางเดินย่อย การวางผังแบบรูปทรงเรขาคณิต 
 จะมีความเป็นระเบียบเป็นแนว หรือเป็นกลุ่มเห็นได้เด่นชัด ดังภาพที่ 9.8 

 

 

กลุ่มงานการเงิน กลุ่มงานจัดซื้อ 
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ภาพที่ 9.8 แสดงการวางผังแบบเปิดรูปทรงเรขาคณิต 

  2.2 แบบรูปทรงอิสระ (Landscape Form) เป็นการวางผังโดยแยกกลุ่มงาน
 ออกเป็นส่วน ๆ ต่อเนื่องกันตามการติดต่อสื่อสารหรือการประสานงาน เน้นความสะดวก 
 มีการก าหนดพื้นที่และเส้นทางการเดินเป็นไปอย่างอิสระ ดังภาพที่ 9.9  

ภาพที่ 9.9 การวางผังแบบเปิดรูปทรงอิสระ 
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การวางผงัส าหรบัธุรกจิคา้ปลกี 

 การวางผังส าหรับธุรกิจค้าปลีก (Retail Layout) เป็นการวางผังการจัดวางสินค้า และ
เส้นทางการสัญจรของลูกค้า เพ่ือให้เกิดความดึงดูดใจในการซื้อสินค้า ในการออกแบบผังเส้นทางการ
สัญจรส าหรับธุรกิจค้าปลีก สามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภทดังนี้ 

 1.การวางผังแบบตาราง (Grid Layout) เป็นการวางผังที่มีลักษณะเป็นแถวยาวเว้น
ช่องทางเดินหลักและช่องทางเดินรองตัดกันในลักษณะของตาราง ช่วยให้การจัดวางสินค้าได้ง่ายและ
เป็นระเบียบ ง่ายต่อการท าความสะอาดพ้ืนที่ ซึ่งนิยมใช้กับการวางผังร้านสะดวกซ้ือดังภาพที่ 9.10 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 9.10 การวางผังส าหรับธุรกิจค้าปลีกแบบตาราง 

 2. การวางผังแบบอิสระ (Free Flow Layout) เป็นการวางผังตามลักษณะของกลุ่มของ
สินค้าอย่างอิสระ การจัดวางสินค้าไม่ก าหนดรูปแบบไว้แน่นอน ท าให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ 
จากการเลือกชมสินค้า ตัวอย่างเช่น การวางผังแบบอิสระร้านของเล่น กระตุ้นให้เกิดความต้องการซื้อ 
แต่มีข้อเสียคือการใช้พ้ืนที่ไม่มีประสิทธิภาพ ยากแก่การท าความสะอาดและอาจท าให้ลูกค้าสับสนใน
การหาสินค้า ดังภาพที่ 9.11 

 

 

ทางเข้า-ออก 
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ภาพที่ 9.11 การวางผังส าหรับธุรกิจค้าปลีกแบบอิสระ 

 3. การวางผังแบบวน (Loop Layout) เป็นการวางผังในลักษณะให้ลูกค้าเดินวนกลับมาที่
หน้าร้าน ควรจัดให้วนตามเข็มนาฬิกาจะกระตุ้นให้ลูกค้าซื้อสินค้าได้มากกว่าวนทวนเข็มนาฬิกา 
(Groeppel-Klein and Bartmann, 2008: 415) ส่วนใหญ่การวางผังแบบวนจะวางผังเป็นรูป
สี่เหลี่ยม วงกลม หรือสามเหลี่ยม มีข้อได้เปรียบที่ลูกค้าสามารถเห็นสินค้าได้มากที่สุด เส้นทางการ
เดินเป็นไปในทิศทางเดียวท าให้ลูกค้าไม่สับสน เมื่อต้องย้อนกลับมาซื้อ การจัดสินค้าเป็นระเบียบ ง่าย
ต่อการท าความสะอาดดังภาพที่ 9.12 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 9.12 การวางผังส าหรับธุรกิจค้าปลีกแบบวน 

ทางเข้า-ออก 

ทางเข้า-ออก 
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 4. การวางผังแบบกระดูก (Spine Layout) เป็นการวางผังโดยมีเส้นทางหลักเป็นเส้นตรง 
สัญจรไปจนถึงทางออกในสุดเส้นทาง ไม่ได้ใช้ทางเข้า-ออก ร่วมกัน ท าให้ลูกค้ามองเห็นกลุ่มสินค้าได้
ทุกกลุ่ม พ้ืนที่ระหว่างเส้นทางหลัก สามารถวางผังแบบอื่น ๆ ในการจัดกลุ่มสินค้าเพ่ือดึงดูดลูกค้า การ
วางผังแบบนี้มีข้อดีได้แก่ ลูกค้าไม่สับสนในการเลือกซื้อสินค้า และสามารถแวะชมเฉพาะกลุ่มสินค้าท่ี
ตัวเองสนใจ  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 9.13 การวางผังส าหรับธุรกิจค้าปลีกแบบกระดูก 

 ในการจัดวางสินค้าแต่ละประเภทจะมีความแตกต่างกัน ดังนี้ 

1) สินค้าประเภทกระตุ้นซื้อ (Impulse Goods) เป็นสินค้าที่ลูกค้าไม่ได้มีแผนซื้อล่วงหน้า 
แต่ต้องการกระตุ้นให้เกิดการซื้อ สินค้าประเภทนี้จะวางไว้ส่วนหน้า หรือจุดที่ลูกค้า
สามารถมองเห็นได้เด่นชัด เช่น ลูกอม หมากฝรั่ง ที่วางไว้หน้าจุดคิดเงิน  

2) สินค้าสะดวกซื้อ (Convenience Goods) เป็นสินค้าที่ลูกค้าใช้เป็นประจ า จะจัดวางไว้
ในบริเวณท่ีลูกค้าผ่านไปมามาก เช่น สบู่ ยาสระผม ยาสีฟันหรือผงซักฟอก 

3) สินค้าเปรียบเทียบซื้อ (Shopping Goods) เป็นสินค้าที่ลูกค้าท าการเปรียบเทียบก่อน
ตัดสินใจซื้อ เช่น อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ควรวางไว้ด้านในสุดของร้าน 

4)  สินค้าเจาะจงพิเศษ  (Specialty  Goods) เป็นสินค้าที่ลูกค้ามีความภักดีต่อตราสินค้า 
มีราคาสูง สามารถวางที่จุดใดก็ได้แต่ต้องดูแลพิเศษ เช่น น้ าหอม หรือแว่นตายี่ห้อชั้นน า 

ทางเข้า 

ทางออก 
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การวางผงัคลงัสนิคา้ 

 การวางผังคลังสินค้า (Warehouse Layout) จะต้องพิจารณาเนื้อท่ีในการจัดเก็บสินค้าแต่ละ
ชนิด และขนาดทางเดิน หรือพ้ืนที่ในการขนสินค้า ซึ่งการออกแบบจะต้องก าหนดทิศทางการจัดเก็บ 
อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงคลัง เพ่ือน ามาพิจารณาประกอบการออกแบบเพ่ือให้ใช้พ้ืนที่ใช้สอย
ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ในการพิจารณาการวางผังคลังสินค้า สามารถจ าแนกคลังสินค้าตาม
ลักษณะงานได้ 2 ประเภทดังนี้ 

 1. คลังสินค้าที่มีหน้าที่เก็บรักษาสินค้า คลังสินค้าชนิดนี้มีหน้าที่หลักในการเก็บรักษาสินค้า
ซึ่งอาจจะอยู่ในรูป วัตถุดิบหรือสินค้าส าเร็จรูป เพ่ือท าหน้าที่ตอบสนองความต้องการของฝ่ายผลิต 
หรือฝ่ายขายตามล าดับ ดังนั้นการวางผังคลังสินค้าจะเน้นที่การรักษาสภาพสินค้า และการป้องกันการ
สูญหายของสินค้าเป็นส าคัญ ซึ่งจะต้องค านึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้ 

- ความคล้ายคลึงกันของแนวสินค้า หมายถึงลักษณะ คุณสมบัติ ประเภทของสินค้า ที่
มีวัตถุประสงค์การใช้งานคล้ายคลึงกันจะถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่เดียวกัน หรือ ในบริเวณ
เดียวกัน 

- อัตราการหมุนเวียนสินค้า สินค้าที่มีอัตราการหมุนเวียนเร็ว จะถูกจัดใกล้ทางออก
เพราะจะต้องมีการขนส่งเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ส่วนสินค้าที่หมุนเวียนช้ามักจะถูกจัดเก็บ
ภายใน 

- ขนาด น  าหนัก ปริมาณ สินค้า จะท าการพิจารณาร่วมกับอัตราการหมุนเวียนสินค้า 
และวัสดุในการจัดเก็บ ถ้าสินค้ามีขนาดเล็กอาจจะออกแบบชั้นวางสินค้าช่วยในการ
จัดเก็บ ถ้าขนาดใหญ่อาจใช้พาเลทในการวางสินค้าเพ่ือสะดวกในการขนย้าย 

- ลักษณะพิเศษของสินค้า สินค้าบางชนิดอาจจะต้องพิจารณาออกแบบพ้ืนที่เฉพาะ 
สินค้าที่มีราคาแพงจะต้องมีระบบรักษาความปลอดภัย หรือสินค้าอันตรายจะต้อง
ออกแบบห้องเก็บพิเศษ 

- สิ่งอ านวยความสะดวก จะต้องพิจารณาทางเดิน หรือ พ้ืนที่ในการขนย้ายขึ้นกับสิ่ง
อ านวยความสะดวก ซึ่งเครื่องจักรที่ใช้ในการขนย้ายจะมีขนาดไม่เท่ากัน จะต้องก าหนด
พ้ืนที่ในการขนย้ายให้เหมาะสม 
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 ตัวอย่างการวางผังคลังสินค้าที่มีหน้าที่เก็บรักษาสินค้าดังภาพที่ 9.14 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 9.14 การวางผังคลังสินค้าที่มีหน้าที่เก็บรักษาสินค้า 

 2. คลังสินค้าที่มีหน้าที่กระจายสินค้า หมายถึงคลังสินค้าใช้ส าหรับในการรับสินค้าและส่ง 
สินค้าในเวลาเดียวกัน หรือเป็นคลังสินค้าซึ่งมีการออกแบบเป็นพิเศษ เพ่ือใช้ในการขนถ่ายจาก
พาหนะหนึ่งไปสู่อีกพาหนะหนึ่ง โดยที่ไม่มีการเก็บเป็นสินค้าคงคลังหรือเก็บไว้ในระยะเวลาอันสั้น 
การวางผังคลังสินค้าที่มีหน้าที่กระจายสินค้าจะแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 3 ส่วน คือส่วนรับสินค้าเข้า ส่วนใน
การสลับประเภทสินค้า และส่วนส่งสินค้าออก ดังภาพที่ 9.15 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 9.15 การวางผังคลังสินค้าที่มีหน้าที่มีหน้าที่กระจายสินค้า 

ส านักงาน 

ทางเข้า-ออก อัตราหมุนเวียนเร็ว อัตราหมุนเวียนปานกลาง อัตราหมุนเวียนช้า 

รับเข้า สลับ-จดัเรยีงสินค้าใหม ่ ส่งออก 

ทางเข้า ทางออก 
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เทคนคิการออกแบบผงัท่ีมีประสทิธิภาพ 

 ในการออกแบบผังที่มีประสิทธิภาพ สามารถน าเทคนิคต่าง ๆ มาช่วยในการออกแบบ
ดังต่อไปนี้ 

 1. การออกแบบผังตามกระบวนการ เป็นการออกแบบผังเพ่ือให้กลุ่มงานต่าง ๆ ที่มีการ
ด าเนินงานร่วมกันมีการเคลื่อนไหวหรือประสานงานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเทคนิคต่าง ๆ ดังนี้ 

1.1 เทคนิคการจัดผังกลุ่มงาน (Block Diagramming) เป็นวิธีการในการออกแบบ
ผังโดยพิจารณาจากการเคลื่อนย้ายของงานด้วยวิธีเชิงปริมาณจากปริมาณงาน ต้นทุนการ
เคลื่อนย้าย จ านวนครั้งหรือระยะทางที่เคลื่อนย้าย โดยมีวิธีด าเนินการดังต่อไปนี้ 

ตัวอย่างที่ 9.1 ในการด าเนินงานของบริษัทแห่งหนึ่งมีจ านวนครั้งในการประสานงานระหว่างแผนก
ต่าง ๆ ในรอบวันโดยดังตารางที่ 9.1 

ตารางที่ 9.1 แสดงจ านวนครั้งในการประสานงานระหว่างแผนกต่าง ๆ 

จาก /ไป แผนก 

แผนก A B C D E 

A - 50 15 - - 

B - - 100 25 - 

C 30 - - 20 25 

D - 50 - - 30 

E - 25 - - - 

 

 จากตารางที่ 9.1 สมมติว่าแต่ละครั้งมีปริมาณงานและค่าใช้จ่ายต่อครั้งเท่ากัน จะพิจารณา
จากจ านวนครั้งที่ติดต่อประสานงานกันเท่านั้น ในการออกแบบเริ่มต้นน าจ านวนครั้งที่มีการติดต่อ
ระหว่างแผนกรวมกัน เพ่ือพิจารณาการเชื่อมโยงดังตารางที่ 9.2 
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ตารางที่ 9.2 แสดงผลรวมจ านวนครั้งในการประสานงานระหว่างแผนกต่าง ๆ 

จาก /ไป แผนก 

แผนก A B C D E 

A - 50 45 - - 

B 50 - 100 75 25 

C 45 100 - 20 25 

D - 75 20 - 30 

E - 25 25 30 - 

 

จากตารางที่ 9.2 เมื่อพิจารณาผลรวมจ านวนครั้งการประสานงานพบว่า แผนก A ไม่มีการ
ประสานงานกับแผนก D และ E ส่วนแผนก B และ C ประสานงานกับทุกแผนก สามารถพิจารณาการ
เชื่อมโยงโดยใช้แผนภาพแสดงการเชื่อมโยงด้วย ดังภาพที่ 9.16 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 9.16 แสดงการเชื่อมโยงจ านวนครั้งที่ประสานงานระหว่างแผนก 

 จากภาพที่ 9.16 จะพบว่ามีเส้นทางเชื่อมโยงที่ยาว 2 เส้นได้ แก่ A-C และ D-C เมื่อพิจารณา
ทั้ง 2 เส้นพบว่า A-C ประสานงานกัน 45 ครั้งมากกว่า D-C 20 ครั้ง ดังนั้น C ควรอยู่ใกล้ A ทดลอง
สลับ C และ D เพ่ือพิจารณาการเชื่อมโยงดังภาพที่ 9.17 
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ภาพที่ 9.17 แสดงการเชื่อมโยงระหว่างแผนกเมื่อท าการสลับต าแหน่งแผนก C และ D 

 จากภาพที่ 9.17 ยังมีเส้นเชื่อมโยง C-D ที่ยาวอยู่ เมื่อพิจารณาแผนก C ที่จะต้องเชื่อมโยงทุก
แผนก ดังนั้นแผนก C ควรอยู่กึ่งกลาง ส่วนแผนก E ไม่มีการประสานงานกับแผนก A จึงเลื่อน E ให้
ห่างจาก A ได้ดังภาพที่ 9.18 

 

 

 

 

ภาพที่ 9.18 แสดงการเชื่อมโยงระหว่างแผนกเมื่อท าการเลื่อนแผนก C และ E 

 จากภาพที่ 9.18 จะเห็นว่าเส้นเชื่อมโยงแต่ละเส้นเหมาะสมแล้ว น าแผนภาพมาพิจารณาออก
แบบร่วมกับพื้นท่ีจริง พ้ืนที่ใช้สอยแต่ละแผนก ต าแหน่งของเครื่องจักรอุปกรณ์ ดังภาพที่ 9.19 

 

 

 

 

ภาพที่ 9.19 แสดงการออกแบบผังด้วยเทคนิคการจัดผังกลุ่มงาน 
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  1.2 เทคนิคการจัดผังเชิงความสัมพันธ์ (Relationship Diagramming) เป็นการ
 ออกแบบผังโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ต่าง ๆ โดยที่ไม่ใช้ข้อมูลเชิงปริมาณ จะพิจารณา
 ตกลงร่วมกันว่าพ้ืนที่ใดมีความสัมพันธ์กันในระดับใด โดยก าหนดระดับความสัมพันธ์กันดังนี้ 

   A มีความจ าเป็นอย่างสมบูรณ์ (Absolutely necessary) 

   E ส าคัญเป็นพิเศษ (Especially important) 

   I ส าคัญ (Important) 

   O ยอมรับ (Okay) 

   U ไม่ส าคัญ (Unimportant) 

   X ไม่ต้องการ (Undesirable) 

ตัวอย่างที่ 9.2 บริษัทแห่งหนึ่งพิจารณาการออกแบบผังพ้ืนที่ต่าง ๆ โดยมีความสัมพันธ์ระหว่างพ้ืนที่
ดังภาพที่ 9.20 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 9.20 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ต่าง ๆ 

 จากภาพที่ 9.20 พิจารณาพ้ืนที่มีความจ าเป็นอย่างสมบูรณ์ (A) จะได้ 1-4, 2-3 และ 5-6 ซึ่ง
จะต้องอยู่ติดกันหรือใกล้กันมากที่สุด รองลงมาได้แก่ 3-5 และ 3-6 น าข้อมูลมาสร้างเป็นแผนภาพ
ความเชื่อมโยงได้ดังภาพที่ 9.21 

 

 

1. ผู้จัดการแผนก 

2. กลุ่มงานบัญชี 

3. กลุ่มงานการเงิน 

4. เลขานุการ 

5. กลุ่มงานบริการลูกค้า 

6. จุดรอส าหรับลูกค้า 
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ภาพที่ 9.21 แสดงแผนภาพการเชื่อมโยงจากความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ 

 จากภาพที่ 9.21 พ้ืนที่ 6 อยู่ห่างจาก 1 และ 4 ได้ เนื่องจากความสัมพันธ์เป็น X และพ้ืนที่ 5 
สามารถวางอยู่ห่าง 1 และ 4 ได้ เนื่องจากความสัมพันธ์เป็น U และไม่ควรย้าย 5-6 ออกจากกัน
เพราะท้ังคู่มีความสัมพันธ์เป็น A 

 เมื่อพิจารณา วง 1-2-3-4 จะพบว่า 3-4 ไม่จ าเป็นจะต้องอยู่ติดกันดังนั้นสามารถสลับ 2-3 
หรือ 1-4 เพ่ือให้ 3-4 อยู่ในแนวทแยง มีระยะไกลขึ้น เมื่อพิจารณาอีกวง 2-3-5-6 จะเห็นว่าเหมาะสม 
เพราะ 2-6 มีความสัมพันธ์แบบ U ในแนวทแยง ดังนั้นหากสลับ 2-3 ควรสลับ 5-6 ดังนั้นเลือกสลับ
เฉพาะ 1-4  ดังภาพที่ 9.22 

  

 

 

 

ภาพที่ 9.22 แสดงแผนภาพการเชื่อมโยงเมื่อสลับพื้นท่ี 1 และ 4 
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 จากภาพที่ 9.22 น ามาพิจารณาออกแบบผัง โดยพิจารณาขนาดพ้ืนที่ให้เหมาะสมกับปริมาณ
งาน และจ านวนพนักงาน ดังภาพที่ 9.23 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 9.23 แสดงการออกแบบผังด้วยเทคนิคการจัดผังเชิงความสัมพันธ์ 

 2. การออกแบบผังตามผลิตภัณฑ์ จะใช้กับการวางผังโรงงาน เป็นการวางผังตามขั้นตอน
การผลิตของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดซึ่งมักจะมีปริมาณการผลิตจ านวนมาก แต่มีน้อยชนิด โดยจะมีการ
เคลื่อนย้ายชิ้นงานไปตามล าดับการผลิตซึ่งอาจเรียกว่าเป็นสถานีการผลิต (Work Station)  

 การใช้ตัวแบบคณิตศาสตร์ในการวางผังตามชนิดของผลิตภัณฑ์เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ใน
การผลิตเรียกว่า “การจัดสายการผลิตให้สมดุล (Line Balancing)” มีข้ันตอน ดังนี้ 

1) วิเคราะห์และก าหนดงานที่จะต้องท า 
2) วิเคราะห์และก าหนดความสัมพันธ์ของงาน 

3) ค านวณหาอัตราเวลาการตอบสนองต่อลูกค้า (Takt Time: Tt) หมายถึง
ระยะเวลาที่ด าเนินการผลิตเพื่อส่งมอบให้กับลูกค้าต่อ 1 หน่วย สามารถค านวณ
ได้จาก 

        (9.1) 

 

โดยที่  Wt = เวลาท างาน 

  D  = จ านวนสินค้าที่ลูกค้าต้องการ (Demand) 

4) พิจารณารอบการผลิต (Cycle Time: Ct) หมายถึงระยะเวลาที่สามารถ
ด าเนินการผลิตได้ 1 หน่วย เนื่องจากกระบวนการผลิตแบบต่อเนื่อง ดังนั้น
สามารถพิจารณารอบการผลิต (Ct) จากระยะเวลาด าเนินการจากสถานีที่ใช้
ระยะเวลามากที่สุด 

1 
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กลุ่มงานการเงิน 
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5) ด าเนินการเปรียบเทียบ อัตราเวลาการตอบสนองต่อลูกค้า (Tt) และ รอบการ
ผลิต (Ct)   

 กรณีท่ี                 กระบวนการสามารถผลิตได้เพียงพอต่อความ
ต้องการของลูกค้า ใช้ Tt ในการจัดผัง 
 กรณีท่ี   กระบวนการไม่สามารถผลิตได้เพียงพอต่อความ
ต้องการของลูกค้าหากต้องการจะส่งมอบให้ลูกค้าได้ครบตามจ านวนจะต้อง
ด าเนินการลดระยะเวลา Ct ลงโดยการปรับปรุงเครื่องจักร อุปกรณ์ หรือ
ฝึกอบรมเทคนิคให้พนักงานท างานให้เร็วขึ้น หากจะใช้กระบวนการเดิมใช้ Ct 

ในการจัดผัง สามารถค านวณหาจ านวนที่ส่งมอบให้กับลูกค้า (Supply: S) ได้
ดังนี้ 
 

        (9.2) 

 

โดยที่  Wt = เวลาท างาน 

  Ct  = รอบการผลิต 

 

6) ท าการค านวณหาจ านวนสถานีการผลิต (n) ที่เหมาะสม จากสมการ 

         

        (9.3) 

       

โดยที่  t  = เวลาย่อยในการท างานแต่ละสถานี 
  Tt = อัตราเวลาการตอบสนองต่อลูกค้า 

  Ct  = รอบการผลิต 

7) ด าเนินการจัดสถานีการผลิตใหม่ จากจ านวนสถานีที่เหมาะสม โดยจัดกลุ่ม
สถานีใหม่ ให้มีระยะเวลารวมไม่เกินรอบการผลิตที่จัดจริง (Ct หรือ Tt) ซึ่ง
สามารถท าได้หลายวิธี ในเนื้อหาจะกล่าวถึงเฉพาะวิธีการท างานที่นานที่สุด 
(Longest Operation Time) โดยเลือกจัดกลุ่มสถานีที่ใช้เวลามากที่สุดก่อน 
ตามล าดับ 
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8) ประเมินประสิทธิภาพรวม (Ec) จากการจัดผังใหม่จากสมการ 

 

 

        (9.4)  

 

โดยที่  t  = เวลาย่อยในการท างานแต่ละสถานี 
  Tt = อัตราเวลาการตอบสนองต่อลูกค้า 

  Ct  = รอบการผลิต 

  n   = จ านวนสถานีที่จัดจริง 
หาระยะเวลาสูญเปล่า (Time Wasted: Tw)  จากสมการ 

        (9.5) 

 

หาประสิทธิผล (En) จากสมการ 
 

          (9.6) 

 

 

ตัวอย่างที่ 9.3 บริษัทแห่งหนึ่งผลิตสินค้าตามความต้องการของลูกค้า ลูกค้ามีความต้องการ 300 
หน่วยต่อวัน ก าหนดให้ 1 วันท างาน 8 ชั่วโมง โดยมีรายละเอียดแต่ละงานดังภาพที่ 9.24 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 9.24 แสดงกระบวนการผลิตแบบต่อเนื่องของบริษัท 
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วิธีท า 1. ค านวณหาอัตราเวลาการตอบสนองต่อลูกค้า (Takt Time: Tt) จากสมการที่ 9.1 

 

        นาทีต่อหน่วย  

   

 2. พิจารณารอบการผลิต (Cycle Time: Ct) นั่นคือสถานีตกแต่งใช้เวลามากท่ีสุด  

  ดังนั้น      นาทีต่อหน่วย 

  

 3. เปรียบเทียบ อัตราเวลาการตอบสนองต่อลูกค้า (Tt) และ รอบการผลิต (Ct) 

        ไม่สามารถผลิตได้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า ใช้ Ct ใน
การจัดผังใหม่ และค านวณหาจ านวนที่ส่งมอบให้กับลูกค้า (S) จากสมการที่ 9.2 ได้ดังนี้  
 

        หน่วย 

 

 4. หาจ านวนสถานีที่เหมาะสมจากสมการที่ 9.3 

      

    

        สถานี 

 5. ด าเนินการจัดผังใหม่ได้ 4 สถานี ดังภาพที่ 9.25 

 

 

 

ภาพที่ 9.25 แสดงผังใหม่ที่จัดได้จริง 

6. หาประสิทธิภาพรวมของผังใหม่จากสมการ 9.4 
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 ระยะเวลาสูญเปล่า  

 หาประสิทธิผลในการส่งมอบ จากสมการ 9.6 

 

ตอบ สามารถจัดผังใหม่ได้ 4 สถานี มีประสิทธิภาพรวมร้อยละ 81.25 เกิดเวลาสูญเปล่าร้อยละ 18.75 
มีประสิทธิผลในการส่งมอบให้กับลูกค้าร้อยละ 80 

บทสรปุ  

 การวางผังสถานประกอบการมีวัตถุประสงค์ในการใช้พ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เชื่อมโยง
การท างาน การสื่อสาร การสร้างสภาพแวดล้อมในการท างาน การปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า และความ
ยืดหยุ่นในการเปลี่ยนแปลงกระบวนการหรือการขยายก าลังการผลิต ในการวางผังสถานประกอบการ
แบ่งตามลักษณะงานได้ 7 ประเภท ได้แก่ วางผังตามต าแหน่งงาน การวางผังตามกระบวนการ การ
วางผังตามผลิตภัณฑ์ การวางผังกลุ่มเซลล์ปฏิบัติการ การวางผังส านักงาน การวางผังส าหรับธุรกิจค้า
ปลีก และการวางผังคลังสินค้า  

 เทคนิคการออกแบบผังที่มีประสิทธิภาพ ในการออกแบบผังตามกระบวนการ ได้แก่ เทคนิค
การจัดผังกลุ่มงาน จะใช้ข้อมูลเชิงปริมาณได้แก่ปริมาณงาน ต้นทุนการเคลื่อนย้าย จ านวนครั้งหรือ
ระยะทางที่เคลื่อนย้ายในการจัดผัง และ เทคนิคการจัดผังเชิงความสัมพันธ์ จะไม่ใช้ข้อมูลเชิงปริมาณ 
แต่จะพิจารณาตกลงร่วมกันว่าพ้ืนที่ใดมีความสัมพันธ์กันในระดับใดเพ่ือใช้ในการจัดผัง ส่วนการ
ออกแบบผังตามผลิตภัณฑ์ ใช้เทคนิคการจัดสายการผลิตให้สมดุล เพ่ือจัดผังให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการส่งมอบ  

 

 

 

 

 

wT  =  100  -  81.25 = 18.75 %

n

240
E  =  x100 = 80 %

300
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ค าถามทา้ยบท 

1.จงอธิบายความส าคัญของการวางผังสถานประกอบการ 

2.จงอธิบายพร้อมทั้งยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ประเภทของการวางผังดังต่อไปนี้ 
 2.1 การวางผังตามต าแหน่งงาน (Fixed – Position Layout)  

 2.2 การวางผังตามกระบวนการ (Process Layout) 

 2.3 การวางผังตามผลิตภัณฑ์ (Product Layout) 

 2.4 การวางผังกลุ่มเซลล์ปฏิบัติการ (Work-cell Layout) 

3.จงอธิบายความแตกต่างระหว่างการจัดส านักงานแบบแยกห้องเฉพาะและแบบเปิด 

4.จงอธิบายและยกตัวอย่างธุรกิจค้าปลีกที่มีลักษณะการวางผังสถานประกอบการดังนี้ 
 4.1 การวางผังแบบตาราง  
 4.2 การวางผังแบบอิสระ  
 4.3 การวางผังแบบวน  
 4.4 การวางผังแบบกระดูก 

5.จงอธิบายความแตกต่างระหว่างการวางผังคลังสินค้าที่มีหน้าที่เก็บรักษาสินค้า และคลังสินค้าที่มี
หน้าที่กระจายสินค้า 

6.บริษัทแห่งหนึ่งมีจ านวนครั้งในการประสานงานระหว่างแผนกต่าง ๆ ในรอบวันโดยดังตาราง 

จาก /ไป แผนก 

แผนก A B C D E 

A - 20 10 15 - 

B - - 15 25 - 

C 30 10 - - 15 

D 15 10 - - 20 

E - - 15 - - 

  

 หากแผนกที่อยู่ติดกันมีต้นทุนเคลื่อนย้าย 10 บาทต่อครั้ง แผนกท่ีไม่ติดกันมีต้นทุนในการ
เคลื่อนย้าย 20 บาทต่อครั้ง จงวางผังให้มีต้นทุนรวมต่ าที่สุด 



 

264 การวางผังสถานประกอบการ | Layout Decisions 

 

7. จงวางผังสายงานผลิตให้เหมาะสม พร้อมทั้งหาประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและระยะเวลาสูญเปล่า
โดยลูกค้าต้องการสินค้า 200 หน่วยต่อวัน และ 1 วันท างาน 8 ชม. 

งานย่อย งานที่ท าก่อน เวลา (นาที) 

A ไม่มี 1 

B A 1 

C B 1.5 

D C 2 

E D 2 

F E 3 

 

เอกสารอา้งองิ 

Groeppel-Klein, A. and Bartmann, B. (2008). Anti-Clockwise or Clockwise? The 

 Impact of Store Layout on the Process of Orientation in a Discount Store. 

 European Advances in Consumer Research Volume 8, 415. 

Heizer, J. and Render, B. (2011). Operations Management. 10th Global Edition, 

 Pearson Prentice Hall, 378. 

Iris de Been. (2011). The influence of the workplace on perceived productivity. 

 European Facility Management Conference, 24 May 2011. 

Marian Wang. (2011). Business Ethics. [online]. Available: http://business-ethics.com, 

 [2012, July 27] 

Veitch, J. Charles, K., Kelly, Farley K. and Newsham, G. (2007). A model of 

 satisfaction with open-plan office conditions: COPE field findings Journal 

 of Environmental Psychology, Vol. 27, No. 3, 184. 



 

การจัดการการด าเนินงาน | Operations Management 265 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจดัการการด าเนินงาน 

Managing Operations  
 



 

266 การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ | Supply Chain & Logistics Management 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

การจัดการการด าเนินงาน | Operations Management 267 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจดัการโซ่อุปทานและโลจสิติกส ์

Supply Chain & Logistics 

Management 

 เนื้อหาประจ าบท 

 - แนวคิดการจัดการโซ่อุปทาน 

 - การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 
 - การจัดการความสัมพันธ์กับผู้ส่งมอบ 

 - ระบบสารสนเทศในการจัดการโซ่อุปทาน  

 - การจัดการโลจิสติกส์ 
 - องค์ประกอบโลจิสติกส์ 
 - โครงสร้างต้นทุนโลจิสติกส์ 
 - แนวทางการลดต้นทุนโลจิสติกส์ 
 - บทสรุป 

 

 วตัถุประสงคก์ารเรยีนรู ้ 

  เพ่ือให้ผู้ศึกษาสามารถอธิบาย  

  - ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการโซ่อุปทานและการจัดการโลจิสติกส์ 
 -  การเกิดปรากฏการณ์แส้ม้าและผลกระทบที่มีต่อองค์กรในโซ่อุปทาน 

  - การจัดการลูกค้าสัมพันธ์และการจัดการความสัมพันธ์กับผู้ส่งมอบ 

  - องค์ประกอบโลจิสติกส์ 
  - โครงสร้างต้นทุนโลจิสติกส ์

  - แนวทางการลดต้นทุนโลจิสติกส์ 
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 บทท่ี 10  
 การจดัการโซ่อุปทานและโลจสิติกส ์

 Supply Chain & Logistics Management 

  

 ในอดีตองค์กรต่าง ๆ มุ่งเน้นในการบริหารจัดการ ภายใต้กรอบความคิดในการจัดการภายใน
องค์กรของตัวเองและให้ความส าคัญเฉพาะลูกค้าของตนเองเท่านั้น การพัฒนาองค์กรในแนวคิด
ดังกล่าวเพียงมิติเดียวไม่สามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืนได้ในปัจจุบัน ในโลก
ธุรกิจองค์กรต่าง ๆ จะมีสายสัมพันธ์ต่อเนื่องเปรียบดั่งโซ่คล้องตั้งแต่ธุรกิจตั้งต้นไปจนถึงธุรกิจส่งมอบ
สินค้าให้กับผู้บริโภคคนสุดท้าย เกิดการเคลื่อนย้ายทรัพยากร สินค้า และข้อมูลข่าวสาร ระหว่าง
องค์กร ซึ่งเป็นต้นทุนที่ส าคัญขององค์กรในปัจจุบัน โดยเฉพาะต้นทุนการขนส่งที่มีแนวโน้มการปรับ
ราคาเพ่ิมสูงขึ้นของพลังงานเชื้อเพลิงอย่างต่อเนื่อง 

 ดังนั้นในการจัดการต้นทุนและความเสี่ยงดังกล่าว องค์กรต่าง ๆ ได้หันมาร่วมมือ สร้าง
ความสัมพันธ์ มีระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเชื่อมโยงกัน รวมทั้งมีการจัดการการขนส่งและสินค้า
คงคลังร่วมกันเพื่อสร้างความได้เปรียบในการจัดการต้นทุนดังกล่าว  

 ในปัจจุบันการร่วมมือ ไม่ได้ด าเนินการเฉพาะระหว่างองค์กรเท่านั้น ประเทศต่าง ๆ ในโลก 
ได้เกิดการรวมกลุ่มกัน เพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการค้าระหว่างกลุ่มประเทศของตนกับคู่ค้า รวมทั้ง
ประเทศไทยที่เป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มอาเซียน ได้ท าการตกลงร่วมกันในการรวมตัวเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) หรือ เรียกย่อว่า “AEC” ซึ่งจะเริ่มในปี ค.ศ. 
2015 (พ.ศ. 2558)  ท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของปัจจัยการผลิตทั้งสี่ ได้แก่ แรงงาน เงินทุน 
สินค้า และบริการ จุดมุ่งหมายเพ่ือมุ่งให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน รวมถึงการใช้
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เนื้อหาในบทนี้จะกล่าวถึงบทบาทที่ส าคัญในการจัดการโซ่อุปทาน
และโลจิสติกส์เพ่ือสร้างความได้เปรียบให้กับองค์กรในการแข่งขันอย่างยั่งยืน 
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แนวคดิการจดัการโซ่อปุทาน 

 โซ่อุปทาน (Supply Chain) หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกันตั้งแต่ธุรกิจ
ต้นน้ า (วัตถุดิบ) จนถึงธุรกิจปลายน้ า (สินค้าส าเร็จรูปหรือบริการ) ซึ่งมีลักษณะยาวต่อเนื่องกันเหมือน
โซ่ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพตลอดกระบวนการผลิตจนถึงมือผู้บริโภค โดยการให้ความส าคัญต่อการ
สื่อสาร การวิเคราะห์ข้อมูล และน าไปใช้ร่วมกัน เป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมในการด าเนินงานและสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน แบบจ าลองโซ่อุปทานแสดงดังภาพที่ 10.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 10.1 แบบจ าลองโซ่อุปทานแสดงการไหลของสินค้า ข้อมูลและสารสนเทศ 

(ที่มา: ปรับปรุงจาก Bowersox, Closs and Cooper, 2009: 6) 

 จากภาพที่ 10.1 แสดงให้เห็นการไหลของวัตถุดิบ สินค้าและข้อมูลในขั้นตอนต่าง ๆ ของ
กระบวนการ ท าให้ค าสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์ โดยเริ่มจากการจัดหาวัตถุดิบ ไปจนกระทั่งวัตถุดิบถูกแปร
สภาพไปเป็นสินค้าส าเร็จรูป และถูกส่งมอบให้กับลูกค้าปลายทาง การไหลของข้อมูลและสารสนเทศ
ระหว่างองค์กรเป็นการสื่อสารสองทิศทางท าให้เกิดความสัมพันธ์ทางการค้า และเม่ือตกลงท าธุรกรรม
ระหว่างกันจะเกิดทิศทางการไหลของเงินทุนกลับมาสู่ต้นทาง  

 

ทิศทางการไหลของข้อมูลและสารสนเทศ 
ทิศทางการไหลของสินค้าและการบริการ 

ทิศทางการไหลของเงินทุน 

เครือข่ายผู้ส่งมอบ เครือข่ายการกระจายสินค้า การเช่ือมโยงภายในองค์กร 

ฝ่ายจัดซื้อ 

ฝ่ายผลิต 

การตลาด 

การจัดการความสัมพันธ์ (Relationship Management) 

ลูกค้า 

ลูกค้า 

ลูกค้า 

วัตถุดิบ 

วัตถุดิบ 

วัตถุดิบ 
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 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) มีวัตถุประสงค์เ พ่ือจัดการ
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร เครือข่ายผู้ส่งมอบปัจจัยการผลิต และเครือข่ายการกระจายสินค้ าไปสู่
ผู้บริโภคคนสุดท้าย ความสัมพันธ์และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ท าให้สามารถลดการเก็บรักษา
สินค้าคงคลังลงได้ในภาพรวมและส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าได้ตามต้องการท าให้สามารถสร้างผลก าไร
สูงขึ้นตลอดโซ่อุปทาน แบบจ าลองโซ่อุปทานในการลดสินค้าคงคลังดังภาพท่ี 10.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 10.2 แสดงการไหลของวัตถุดิบและสินค้าไปยังจุดพัก 

(ที่มา: ปรับปรุงจาก สาธิต พะเนียงทอง, 2548: 25) 

 จากภาพที่ 10.2 ความต้องการและค าสั่งซื้อจากลูกค้าเป็นแรงดึงให้เกิดการเคลื่อนย้ายสินค้า
ค าสั่งซื้อจะถ่ายทอดไปยังเครือข่ายผู้กระจายสินค้า ย้อนกลับไปยังเครือข่ายผู้ประกอบ เครือข่าย
ผู้ผลิต และเครือข่ายผู้ส่งมอบวัตถุดิบในต้นทาง เกิดการท าธุรกรรมกันเป็นทอด ๆ เพ่ือให้เกิดแรงผลัก
ในการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ วัสดุ จนกระท่ังส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า 

ผู้ผลิต 

ช้ินส่วน 

การประกอบ 

เบื้องต้น 

การประกอบ ศูนย์กระจาย 

สินค้า 
ช่องทาง 

จัดจ าหน่าย 

ลูกค้า 

ตาราง 
จัดส่ง 

ตาราง 
จัดส่ง 

แผนการผลติ แผนความ
ต้องการวัสด ุ

การจัดซื้อ 

จัดหา 

ค ำส่ังซ้ือ 

ค ำส่ังซ้ือ 

ค ำส่ังซ้ือ 

ค ำส่ังซ้ือ 

ระดับสินค้ำ
คงคลัง 

พยากรณ์ความ
ต้องการ 

แผนการ
ผลิตหลัก 

แผนแสดง
รายละเอียด 

ผู้ส่งมอบ 

Commitments 

จุดพักสินค้า การด าเนินงาน รางข้อมูล รางสินค้า 
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จะเห็นได้ว่าในทุกจุดที่มีการเคลื่อนย้ายค าสั่งซื้อและสินค้า จะมีการพักสินค้าหรือการเก็บ
รักษาสินค้าคงคลัง  (Safety Stock) เ พ่ือพยามลดความเสี่ยงหากมีความต้องการของลูกค้า
เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ เมื่อไม่สามารถท าความเข้าใจในความต้องการของ
ลูกค้าและขาดการติดต่อสื่อสารประสานงานที่ดี องค์กรที่อยู่ในสายสัมพันธ์ทั้งโซ่อุปทานจะพยายาม
เก็บรักษาสินค้าคงคลังไว้มากขึ้นท าให้สินค้าคงคลังเพ่ิมสูงขึ้นตลอดสายโซ่อุปทาน ส่งผลต่อต้นทุนใน
การเก็บรักษาเพ่ิมสูงขึ้น ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เรียกว่าปรากฏการณ์แส้ม้า (Bullwhip Effect) 

(Jacobs, Chase and Acquilano, 2009: 361) 

 ในการลดผลกระทบจากปรากฏการณ์แส้ม้า (Bullwhip Effect) การจัดการโซ่อุปทานจะ
เกี่ยวข้องกับการจัดการความสัมพันธ์ภายในโซ่ อุปทาน (Relationship Management) ซึ่ งมี
องค์ประกอบที่ส าคัญได้แก่ การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management) 

และการจัดการความสัมพันธ์กับผู้ส่งมอบหรือคู่ค้า (Supplier Relationship Management)   

การจดัการลกูคา้สมัพนัธ์ 

 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management) คือการบูรณาการ
กระบวนการภายในองค์กร กับเครือข่ายลูกค้าภายนอก ผ่านตัวกลางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Buttle, 2009: 15)  เพ่ือเรียนรู้ความต้องการของลูกค้า และตอบสนองได้ตรงตามความต้องการของ
ลูกค้าทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ และการบริการ เป็นการรักษาฐานลูกค้าและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ
ลูกค้าในระยะยาว  

 Adrian Payne (2009: 29) น าเสนอแบบจ าลองในการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ที่ประกอบไป
ด้วยกระบวนการที่ส าคัญ 5 กระบวนการได้แก่ กระบวนการพัฒนากลยุทธ์ กระบวนการสร้างคุณค่า 
กระบวนการบูรณาการช่องทางการเข้าถึงลูกค้า กระบวนการจัดการสารสนเทศ และกระบวนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังภาพที่ 10.3 
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ภาพที่ 10.3 แบบจ าลองการพัฒนากระบวนการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 

1) กระบวนการพัฒนากลยุทธ์ (Strategy Development Process) เป็นกระบวนการใน
การพิจารณากลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจขององค์กรที่ควรได้รับการพัฒนา โดยการ
ตรวจสอบจากฐานลูกค้าที่มีอยู่ เพ่ือประเมินศักยภาพและแบ่งกลุ่มลูกค้าอย่างเหมาะสม  

2) กระบวนการสร้างคุณค่า (Value Creation Process) เป็นกระบวนการสร้างคุณค่าโดย
พิจารณาจากคุณค่าที่ลูกค้าควรได้รับจากผลิตภัณฑ์และการบริการ ในการประเมิน
คุณค่าลูกค้าจะพิจารณาจากความคุ้มค่าที่ได้ใช้จ่ายเงินไป ดังนั้นกระบวนการสร้างคุณค่า
จะต้องมองถึงคุณค่าที่เกิดกับองค์กรให้สมดุลกับคุณค่าที่ลูกค้าได้รับ นั่นคือคุณค่าท่ีลูกค้า
ได้รับจะต้องคุ้มค่าในการลงทุน ซึ่งกระบวนการนี้จะต้องด าเนินการวิเคราะห์ความ
ต้องการของลูกค้า การแบ่งกลุ่มลูกค้า รอบในการซื้อของลูกค้าแต่ละกลุ่ม เพ่ือเรียนรู้
ความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง 
 

 

1.กระบวนการพัฒนากลยุทธ์ 

การประเมินความพร้อม 

การด าเนินการ 

2.การสรา้งคุณค่า 3.การบูรณาการ
ช่องทาง 

4.การจัดการ
สารสนเทศ 

ความผูกพันของพนักงาน 
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3)  กระบวนการบูรณาการช่องทางการเข้ าถึงลูกค้า (Multichannel Integration 

Process)  ปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับลูกค้าคือสิ่งที่ส าคัญมากในการจัดการลูกค้า
สัมพันธ์ ลูกค้าจะมีความสัมพันธ์กับองค์กรได้หลากหลายช่องทาง เช่น การน าเสนอหน้า
ร้าน โทรศัพท์ แฟกซ์ การใช้พนักงานขาย การท าธุรกรรมผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือ 
อินเทอร์เน็ต ซึ่งจะต้องบูรณาการช่องทางต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เพ่ือสร้างปฏิสัมพันธ์อันดี
ให้กับลูกค้า  

4) กระบวนการจัดการสารสนเทศ ( Information Management Process) การจัดการ
ข้อมูลของลูกค้า รวมถึงการวิเคราะห์ มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันมีระบบ
สารสนเทศในการจัดการฐานข้อมูลลูกค้า ซึ่งท าหน้าที่จัดเก็บ รวบรวม จัดกลุ่ม สามารถ
น ามาวิเคราะห์เรียนรู้ และพยากรณ์ความต้องการของลูกค้าได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น องค์กร
จะต้องออกแบบกระบวนการ การเลือกเทคโนโลยีประกอบไปด้วยฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ 
ระบบเครือข่ายและความปลอดภัยอย่างเหมาะสม 

5) กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Assessment Process) เป็น
กระบวนการเพ่ือประเมินผลการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ทั้งในส่วนของภาพลักษณ์ 
การรักษาฐานลูกค้า การสร้างความพึงพอใจและความประทับใจให้กับลูกค้า เพ่ือน ามา
ปรับปรุงกระบวนการให้บริการ รวมถึงการน าเสนอเสนอผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามที่ลูกค้า
ต้องการ 

 นอกจากนี้องค์กรที่มีการท าธุรกรรมร่วมกัน (Business to Business) ในการจัดการลูกค้า
สัมพันธ์ จะมีการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารร่วมกันที่เรียกว่า ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่าง
องค์กร (Electronic Data Interchange) หรือระบบ EDI เพ่ือใช้ในการจัดการข้อมูลร่วมกัน เมื่อ
องค์กรมีระดับความสัมพันธ์ที่สูงขึ้น จากผู้ซื้อ-ขาย ยกระดับเป็นคู่ค้า หรือ มีการแลกเปลี่ยนการถือ
ครองหุ้น ซึ่งเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจที่มีความสัมพันธ์ที่แนบแน่น ระบบสารสนเทศที่ด าเนินการร่วมกัน
อาจจะพัฒนาถึงขึ้นที่ด าเนินการวางแผนกลยุทธ์ระหว่างองค์กรร่วมกัน ท าให้องค์กรสามารถที่จะ
วางแผนความต้องการได้ถูกต้องแม่นย ามากขึ้น เมื่อเกิดความสัมพันธ์ที่แนบแน่นตลอดโซ่อุปทาน จึง
สามารถก าจัดปรากฏการณ์แส้ม้า (Bullwhip Effect) นั่นคือองค์กรตลอดโซ่อุปทาน สามารถที่จะลด
การส ารองสินค้าคงคลังลงได้ 



 

274 การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ | Supply Chain & Logistics Management 

 

การจดัการความสมัพนัธ์กบัผูส่้งมอบ 

การจัดการความสัมพันธ์กับผู้ส่งมอบ (Supplier Relationship Management)  เป็นอีกมุม
หนึ่งที่มีความส าคัญมากในการจัดหา (Procurement) โดย Burnes (1998, อ้างถึงใน ธนิต โสรัตน์, 
2550: 68) ได้ให้ความหมาย ความสัมพันธ์กับผู้ส่งมอบ คือ การที่ลูกค้าและผู้ส่งมอบมีการพัฒนา
ความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดและในระยะยาวร่วมกันแบบพันธมิตร (Partnership) โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ทางการค้าร่วมกันอย่างดีที่สุด 

 ในการจัดการความสัมพันธ์กับผู้ส่งมอบ สามารถจ าแนกรูปแบบความสัมพันธ์ได้ 6 ประเภท 
ดังนี้ (Harrison and Hoek, 2002: 272) 

1) ความสัมพันธ์แบบหลวม ๆ (Arm’ Length) รูปแบบความสัมพันธ์แบบนี้มักท าสัญญาซื้อ
ขายในระยะสั้น มีผู้ส่งมอบมากรายท าให้เกิดการแข่งขัน ผู้ส่งมอบมักใช้กลยุทธ์ด้านราคา
เพ่ือจูงใจให้เกิดการซื้อขาย ไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์กรมากนัก 

2) ความสัมพันธ์แบบต่อเนื่อง (Cooperation) รูปแบบความสัมพันธ์ที่มีการติดต่อสื่อสาร
อย่างต่อเนื่อง มีการน าเสนอราคาและแจ้งข้อมูลข่าวสาร รายละเอียดต่าง ๆ เสมอ ผู้ส่ง
มอบมีจ านวนน้อยราย จึงมักใช้วิธีการเล่นเกมการแข่งขันท าให้เกิดการท าสัญญาซื้อขาย
ในระยะยาว  

3) ความสัมพันธ์แบบประสาน (Coordination) รูปแบบความสัมพันธ์ที่มีการประสานการ
ด าเนินกิจกรรมร่วมกัน เพ่ือเป้าหมายในการลดต้นทุน การท าสัญญาซื้อขายในระยะยาว  
มีการประสานงานกันตลอด หรือน าระบบสารสนเทศมาใช้งานร่วมกันเช่นระบบ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างองค์กร (Electronic Data Interchange: EDI) ท าให้
การท าธุรกรรมระหว่างองค์กรสามารถด าเนินไปได้อย่างรวดเร็ว  

4) ความสัมพันธ์แบบร่วมมือ (Collaboration) เป็นรูปแบบความสัมพันธ์ที่แนบแน่น
ระหว่างองค์กร มีการแลกเปลี่ยนหรือวางแผนร่วมกัน แบ่งรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
ร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี หรือใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ร่วมกัน ท าให้การท าสัญญา
เป็นแบบระยะยาวไม่มีก าหนด 
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5) ความสัมพันธ์แบบร่วมทุน (Joint Venture) เป็นความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่น มีการลงทุน
หรือถือครองหุ้นร่วมกัน มีการตัดสินใจด้านกลยุทธ์และวางแผนร่วมกัน มีการใช้
เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศต่าง ๆ ร่วมกัน เช่น ระบบคลังข้อมูล (Data 

Warehouse) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System: DSS)  

6) ความสัมพันธ์แบบบูรณาการในแนวดิ่ง (Full Vertical Integration) เป็นความสัมพันธ์ที่
เกิดจากเจ้าของธุรกิจคนเดียวกัน ขยายกิจการไปยังธุรกิจที่เกี่ยวข้องกัน ท าให้สามารถ
เข้าควบคุมการด าเนินงานต่าง ๆ ได้อย่างสมบูรณ์ 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 10.4 รูปแบบความสัมพันธ์กับผู้ส่งมอบ 

(ท่ีมา: ปรับปรุงจาก Harrison and Hoek, 2002: 272) 

 จากภาพที่ 10.4 ลักษณะความสัมพันธ์ที่มีรูปแบบพันธมิตรทางธุรกิจที่องค์กรควรให้
ความส าคัญได้แก่ ความสัมพันธ์แบบต่อเนื่อง (Cooperation) แบบประสาน (Coordination) แบบ
ร่วมมือ (Collaboration) และแบบร่วมทุน (Joint Venture) ซึ่งมีส่วนส าคัญในการส่งมอบ เกิดความ
ไว้วางใจงานวิจัยของ Koufteros, Vonderembse and Jayaram (2005) และ Singh and Power 

(2009) พบว่าความร่วมมือกับผู้ส่งมอบจะส่งผลต่อการปรับปรุงการด าเนินงานขององค์กร ท าให้
องค์กรสามารถลดปริมาณสินค้าคงคลังจากผลของการรอคอยสินค้าหรือระยะเวลาส่งมอบ (Lead 

Time) ในการด าเนินการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ส่งมอบประกอบไปด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ 

 ขั้นที่ 1 ระยะเริ่มต้น ท าการก าหนดปริมาณความต้องการในการจัดซื้อ ก าหนดคณะท างาน
ในการประสานงานกับผู้ส่งมอบ 

แบบหลวม ๆ 

(Arm’ Length) 

แบบต่อเนื่อง 
(Cooperation) 

แบบประสาน 
(Coordination) 

แบบร่วมมือ 
(Collaboration) 

แบบร่วมทุน 
(Joint Venture) 

แบบบูรณาการในแนวดิ่ง  
(Full Vertical Integration) 

พันธมิตรทางธุรกิจ 

(Partnership) 
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 ขั้นที่ 2 ก าหนดผู้ส่งมอบ พิจารณาแนวทางและปัจจัยต่าง ๆ ในการคัดเลือกคุณสมบัติ 
ข้อก าหนดต่าง ๆ ของผู้ส่งมอบที่เป็นไปได ้

 ขั้นที่ 3 กลั่นกรองและคัดเลือก ติดต่อผู้ส่งมอบที่ก าหนดไว้ ท าการประเมินผู้ส่งมอบแต่ละ
รายและท าการคัดเลือกผู้ส่งมอบ 

 ขั้นที่ 4 ก าหนดระดับความสัมพันธ์ เอกสาร ระดับความสนใจ และข้อมูลที่สนใจ เพ่ือ
ประสานงานและร่วมมือในการท าธุรกรรมร่วมกัน 

 ขั้นที่ 5 ประเมินความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างองค์กรกับผู้ส่งมอบ ความต่อเนื่องของ
ความสัมพันธ์ในปัจจุบันเพ่ือวางแผนในการพัฒนาความสัมพันธ์ โดย Hines (2000: 148-149) ไดแบ่ง
รูปแบบการพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้ส่งมอบ 4 รูปแบบหลัก คือ 

1) การให้การรับรองภายนอก (External Accreditation) เป็นรูปแบบที่องค์กรเข้า
ไปช่วยปรับปรุงความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งมอบเพียงเล็กน้อยเท่านั้น 
เ พ่ืออ านวยความสะดวกในการส่งมอบ เป็นการพัฒนาความสัมพันธ์
แบบต่อเนื่อง (Cooperation) 

2) การช่วยแก้ปัญหา (Reactive Problem-Solving)  เป็นรูปแบบที่องค์กรเข้าไป
ช่วยแก้ปัญหาในประเด็นเฉพาะให้กับผู้ส่งมอบ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการส่งมอบ
ลดต้นทุนร่วมกันเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์แบบประสาน (Coordination) 

3) การพัฒนาอย่างเป็นระบบ (Systematic Development Program)  เป็น
รูปแบบที่องค์กรเข้าไปช่วยเหลือปรับปรุง เพ่ือให้ผู้ส่งมอบเพ่ิมศักยภาพในการ
แข่งขันอย่างเป็นระบบ รูปแบบนี้จะพัฒนาความสัมพันธ์ แบบร่วมมือ 
(Collaboration) โดยองค์กรจะเข้าไปรับความเสี่ยงร่วมกับผู้ส่งมอบ 

4) การพัฒนาเครือข่ายผู้ส่งมอบ (Network Development) เป็นรูปแบบทีอ่งค์กร
เข้าไปช่วยเหลือผู้ส่งมอบอย่างเต็มความสามารถ มีการตัดสินใจและวางแผน
ร่วมกัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ฐานข้อมูลรวมกัน เป็นการพัฒนาความ
ร่วมมือจนเกิดความสัมพันธ์แบบร่วมทุน (Joint Venture) เพ่ือให้เกิดประโยชน์
ทั้งโซ่อุปทาน 
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 เมื่อพิจารณารูปแบบการพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้ส่งมอบ เพ่ือให้เกิดเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ 
(Partnership) ตามแบบจ าลองของ Harrison and Hoek  (2002) ร่วมกับ Hines (2000) สามารถ
สรุปได้ดังภาพที่ 10.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 10.5 รูปแบบการพัฒนาความสัมพันธ์พันธมิตรทางธุรกิจ 

(ท่ีมา: ปรับปรุงจาก Harrison and Hoek, 2002: 272 และ Hines, 2000: 149) 

ระบบสารสนเทศในการจดัการโซ่อปุทาน  

 ในการจัดการโซ่อุปทานระบบสารสนเทศเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการจัดการข้อมูล การ
ติดต่อสื่อสารที่รวดเร็ว แม่นย า เกิดการท างานร่วมกันภายในโซ่อุปทานอย่างบูรณาการ เพ่ือช่วยใน
การตัดสินใจ  

 ระบบสารสนเทศในการจัดการโซ่อุปทานประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลัก 5 องค์ประกอบ 
ได้แก่ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบเครือข่าย บุคลากร และ ขั้นตอนในการปฏิบัติการ เพ่ือเชื่อมโยงการ
ท างานตอลดทั้งโซ่อุปทาน โดยมีระบบสารสนเทศท่ีใช้ภายในโซ่อุปทานดังภาพที่ 10.6    

พันธมิตรทางธุรกิจ (Partnership) 

แบบต่อเนื่อง 
(Cooperation) 

แบบประสาน 
(Coordination) 

แบบร่วมมือ 
(Collaboration) 

แบบร่วมทุน 
(Joint Venture) 

การให้การ
รับรองภายนอก 

การช่วย
แก้ปัญหา 

การพัฒนาอย่าง
เป็นระบบ 

การพัฒนา
เครือข่ายผู้ส่งมอบ 

เง่ือนไขการ 
ซ้ือ-ขาย 

ราคาต่ าที่สุด ต้นทุนต่ าที่สุด ผลประโยชน์ร่วมกันสูง
ที่สุด 

ผลประโยชน์ในเครือข่าย
ร่วมกันสูงที่สุด 

คุณภาพ ตามคุณลักษณะ
เฉพาะของสินค้า 

การควบคุมคุณภาพ การจัดการคุณภาพ
โดยรวม 

การจัดการคุณภาพทั้ง
เครือข่าย 

การส่งมอบ ระยะเวลาตาม
มาตรฐาน 

ระยะเวลาตาม
มาตรฐาน 

ระยะเวลาส่งมอบเร็ว
กว่ามาตรฐาน 

การส่งมอบแบบทันเวลา
พอดี (Just in Time) 

การแลกเปลี่ยน
เทคโนโลยี 

ไม่มี จ ากัด มีเฉพาะลกูค้าที่
ส าคัญ 

มีมาก แลกเปลี่ยนแบบ 
2 ทิศทาง 

มีมาก แลกเปลี่ยนใน
เครือข่าย 

การแลกเปลี่ยน
ข้อมูล 

มีจ ากัด เฉพาะ
ด้านการผลิต 

มีจ ากัด เฉพาะการ
ผลิตที่ส าคัญ 

แลกเปลี่ยนด้านการผลิต
เป็นส าคัญ มีบ้างในด้าน

กลยุทธ ์

แลกเปลี่ยนทั้งในด้าน
การผลิตและกลยุทธ์เป็น

ส าคัญ 
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ภาพที่ 10.6  แสดงระบบสารสนเทศในการจัดการโซ่อุปทาน 

 1.ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างองค์กร (Electronic Data Interchange: 

EDI) เป็นระบบเทคโนโลยีที่มีการแลกเปลี่ยนเอกสารทางธุรกิจระหว่างบริษัทคู่ค้า 2 ฝ่ายในรูปแบบ
มาตรฐานสากลจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่ง โดยจะมีการใช้เอกสารที่
เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์มาแทนเอกสารที่เป็นกระดาษ เช่น ใบสั่งซื้อสินค้า บัญชีราคาสินค้า ใบส่ง
ของ เอกสารเรียกเก็บเงิน รายงาน เป็นต้น ภายใต้มาตรฐานที่ก าหนดไว้ ซึ่งจะท าให้เอกสารมีการ
แลกเปลี่ยนกันได้  

 ระบบ EDI มักใช้เชื่อมโยงกับระบบบาร์โค้ด (Barcode System) หรือรหัสแท่งเป็นระบบบ่งชี้
ข้อมูลสินค้า เพ่ือเชื่อมโยงยอดขาย ประเภทสินค้า กลุ่มสินค้า เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมของ
ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว  

  ปัจจุบันองค์กรหลายแห่งได้ใช้บริการของผู้ที่ให้บริการภายนอก (EDI Service Provider) 
มากกว่าที่จะสร้างเครือข่ายขึ้นมาเอง เนื่องจากต้องใช้เงินลงทุนสูง ซึ่งผู้ที่ให้บริการ EDI จะเป็น
ตัวกลางบริการเชื่อมโยงข้อมูล เรียกว่าเครือข่ายเพ่ิมมูลค่า (Value Added Network: VAN) โดยจะมี
การเก็บค่าบริการเป็นการเช่าโครงสร้างพื้นฐานในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กร 

 

ระบบ
แลกเปลีย่น

ข้อมูล 

(EDI) 

ระบบ
แลกเปลีย่น

ข้อมูล 

(EDI) 

ผู้ส่ง 
มอบ 

 

ลูกค้า การพยากรณ์
ความต้องการ 

การส ารอง
สินค้าคงคลัง 

การผลิต การส ารอง
วัตถุดิบ 

การจัดซื้อ 

สารสนเทศในการตัดสินใจโซ่อุปทานภายในองค์กร 

ระบบการจัดการ 
ลูกค้าสมัพันธ์ 

(CRM) 

ระบบการจัดการ
ความสัมพันธ์ 

กับผู้ส่งมอบ 

(SRM) 

ระบบการวางแผนจัดการ
ทรัพยากรในองค์กร 

(ERP) 

ระบบสารสนเทศในการจดัการโซอุ่ปทาน 

(SCM) 
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 2. ระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management: CRM 

System) เป็นการน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ซึ่งมีกระบวนการ
ท างานของระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 4 ส่วนดังนี้ 

-  ส่วนการระบุลูกค้า (Identify) คือ  เป็นส่วนที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลลูกค้า เพ่ือ
ระบุความต้องการของลูกค้า ราคา ปริมาณความต้องการ รวมทั้งการท าสัญญา  ช่วยในการ
จัดการข้อมูลของลูกค้า ระบบสารสนเทศที่น ามาใช้ในส่วนการระบุลูกค้า เช่น การขาย
อัตโนมัติ (Sales Automation)  ท าให้ผู้ขายสามารถเข้าถึงข้อมูลของสินค้า ลูกค้า ติดต่อกับ
บุคคลที่เกี่ยวข้องได้ทั้งในที่ท างานหรือแม้ในขณะที่อยู่กับลูกค้า ผ่านระบบการจัดเก็บข้อมูล
ลงในฐานข้อมูล (Database System) หรือคลังข้อมูล (Data Warehouse) หากเป็นการท า
ธุรกรรมกับคู่ค้าระหว่างองค์กร จะเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร (EDI) 

- ส่วนการจ าแนกประเภท (Differentiate) เป็นการวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า
แต่ละคน และจัดแบ่งลูกค้าออกเป็นกลุ่มตามคุณค่าที่ลูกค้ามีต่อองค์กร เช่น ระบบการตลาด
อัตโนมัติ (Market Automation) เป็นการน าเทคโนโลยีมาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเฉพาะบุคคล 
(Personalization) ประวัติลูกค้า (ประเภทของสินค้าที่ซื้อ จ านวนมูลค่าในการซื้อ ความถี่ใน
การซื้อ) การตลาดทางไกล (Tele-Marketing) ร่วมกับการใช้เทคนิคการชุดค้นข้อมูล (Data 

Mining) จะช่วยในเรื่องของการวิเคราะห์ได้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

- ส่วนการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า (Interact) เป็นส่วนในการให้บริการลูกค้า เพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์และความพึงพอใจให้กับลูกค้า เช่น ระบบศูนย์บริการลูกค้า (Call-center) เพ่ือ
ให้บริการหลังการขายและตอบข้อสงสัยของลูกค้า ระบบประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ ใน
การให้บริการข้อมูลผ่านโทรศัพท์มือถือ อินเทอร์เน็ต เป็นต้น 

- ส่วนจัดการลูกค้า (Customize) เป็นส่วนในการจัดการลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เพ่ือ
เลือกการบริการที่มีความเหมาะสมเฉพาะตัวกับลูกค้าแต่ละคน ระบบจะน าการวิเคราะห์
พฤติกรรม ความแตกต่างลูกค้าแต่ละคนมาจัดการให้บริการที่เหมาะสม เช่น กิจกรรม
การตลาดที่สัมพันธ์กับวันเกิดของลูกค้าแต่ละคน การแจ้งข้อมูลข่าวสาร ตามพฤติกรรมของ
ลูกค้า หรือการจัดกิจกรรมทางการตลาดเพ่ือให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละบุคคลมากที่สุด 
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 3 .  ร ะ บ บ ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม สั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ ส่ ง ม อ บ  (Supplier Relationship 

Management: SRM System) เป็นการน าเอาระบบสารสนเทศมาเ พ่ือช่วยในการจัดการ
ความสัมพันธ์กับผู้ส่งมอบ เพ่ือให้เกิดพันธมิตรทางธุรกิจ (Partnership) และการจัดซื้อจัดหาที่มี
ประสิทธิภาพ โดยมีองค์ประกอบต่าง ๆ 5 ส่วนดังนี้ 

- ส่วนการให้บริการผู้ส่งมอบ (Supplier Service) เป็นส่วนของสารสนเทศที่อ านวย
ความสะดวกในการติดต่อระหว่างผู้ส่งมอบกับองค์กรและจัดการข้อมูลของผู้ส่งมอบ 
(Supplier) เช่น ระบบการลงทะเบียนผู้ส่งมอบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Registration) ระบบการ
บริการแบบช่วยตัวเอง (Supplier Self Service)  

-  ส่ วนของการวิ เคราะห์ การส่ งมอบและสมรรถนะผู้ ส่ งมอบ (Spend & 

Performance Analysis) เป็นการน าเอาซอฟต์แวร์มาท าการควบคุมและวิเคราะห์สมรรถนะ
ในการส่งมอบของผู้ส่งมอบ เพ่ือจัดกลุ่มและแยกประเภทผู้ส่งมอบตามล าดับความส าคัญใน
การพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้ส่งมอบเพ่ือให้เกิดพันธมิตรทางธุรกิจ 

- ส่วนด าเนินการจัดหา (Operational Procurement) เป็นส่วนในการวางแผน 
การก าหนดความต้องการในการจัดซื้อและจัดหา  การก าหนดรายละเอียด คุณลักษณะของ
วัสดุ วัตถุดิบ หรือ ครุภัณฑ์ คุณสมบัติผู้ส่งมอบ ข้อมูลต่าง ๆ จะถูกเชื่อมโยงกับผู้ส่งมอบที่ได้
ท าการลงทะเบียนไว้ หากเป็นองค์กรที่มีความสัมพันธ์แบบแนบแน่นจะเชื่อมโยงข้อมูลผ่าน
ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร (EDI)  

- ส่วนการจัดหา (Sourcing) เป็นส่วนในการจัดหาสินค้าและบริการจากผู้ส่งมอบ 
การคัดเลือกผู้ส่งมอบ ได้แก่ ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง (E-Tendering) ระบบการประมูล
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)   

- ส่วนการจัดซื้อ (E-Purchasing) เป็นส่วนในการด าเนินการการจัดซื้อ การท า
ธุรกรรมระหว่างองค์กรกับผู้ส่งมอบ การท าสัญญาซื้อขาย การออกเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการซื้อขาย เช่น ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Document)  ระบบจัดการการซื้อขาย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) หรือ เชื่อมโยงผ่านตัวกลางในการท าธุรกรรมเช่น การโอนเงิน
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Fund Transfer) 
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4. ระบบการวางแผนจัดการทรัพยากรในองค์กร (Enterprise Resource Planning: 

ERP) เป็นระบบที่เชื่อมโยงระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงาน (Transaction Processing System) 

สามารถบูรณาการ (integrate) รวมงานหลัก (core business process) ต่าง ๆ ในบริษัททั้งหมด 
ได้แก่ ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบการผลิต ระบบการขาย ระบบการบัญชี ระบบการเงิน ระบบการ
ขนส่ง และการบริหารบุคคล เข้าด้วยกันเป็นระบบที่สัมพันธ์กันและสามารถเชื่อมโยงกันทันที ( real 

time) ท าให้การจัดการสารสนเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังภาพที่ 10.7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 10.7 ความสัมพันธ์ระหว่างระบบสารสนเทศต่าง ๆ ในระบบ ERP 

 นอกจากนี้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการโซ่อุปทาน ในการเชื่อมโยงระหว่าง
พันธมิตรทางการค้าที่มีการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศร่วมกัน เช่นความสัมพันธ์แบบ
ร่วมทุน (Joint Venture) จะมีการเชื่อมโยงกับระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support 

System) เพ่ือวางแผนกลยุทธ์และตัดสินใจร่วมกัน ท าให้ทราบความต้องการของลูกค้าและจัดหาได้
อย่างเหมาะสม ช่วยลดปรากฏการณ์แส้ม้า (Bullwhip Effect) ตลอดโซ่อุปทาน ท าให้ต้นทุนการเก็บ
รักษาสินค้าคงคลังลดลงได้ดังภาพที่ 10.8 

 

ERP 

System 

MRP 

การจัดการวัสด ุ

CRM 

ลูกค้าสมัพันธ์ 

FRM 

บริหารการเงิน 

SRM 

การจัดการผูส้่งมอบ 

HRM 

การจัดการทรัพยากรมนุษย ์
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ภาพที่ 10.8 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างระบบสารสนเทศในการจัดการโซ่อุปทานและความสมดุลของ
ความต้องการและการจัดหา 

การจดัการโลจสิติกส ์

 การจัดการโลจิสติกส์ (Logistics Management) หมายถึง กระบวนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การ
วางแผน การด าเนินการ การควบคุม การไหลเวียนและการจัดเก็บสินค้า บริการ และสารสนเทศ 
อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล จากจุดเริ่มต้น (Point of Origin) จนถึงจุดของการบริโภค 
(Point of Customer) เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 

 จากความหมายดังกล่าวข้างต้นจะเห็นว่า การจัดการโลจิสติกส์เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการ
โซ่อุปทาน โดยการจัดการโลจิสติกส์จะมุ่งเน้นไปที่การเคลื่อนย้ายสินค้าเชิงกายภาพภายในระบบโซ่
อุปทาน แต่การจัดการโซ่อุปทานยังครอบคลุมไปถึง การร่วมมือ การพัฒนาความสัมพันธ์ และการ
สร้างเครือข่ายโซ่อปุทาน 

 การจัดการโลจิสติกส์มีจุดมุ่งหมายหลักในการน าสินค้าที่ถูกต้อง ไปยังสถานที่ที่ถูกต้อง ใน
เวลาที่ถูกต้อง ด้วยเงื่อนไขที่ถูกต้อง ในจ านวนที่ถูกต้องและราคาที่ถูกต้อง เพ่ือตอบสนองต่อความ
ต้องการของลูกค้า ความเชื่อถือได้ ความปลอดภัยและการประหยัดต้นทุน ซึ่งจะบรรลุความส าเร็จได้
จะต้องบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ผู้ส่งมอบวัตถุดิบ ผู้ผลิต ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก ลูกค้า ผู้

EDI EDI 
ERP CRM SRM ERP CRM SRM 

SCM/DSS 

เครือข่ายผู้ผลิต เครือข่ายผู้ส่งมอบ เครือข่ายผู้กระจายสินค้า 

ERP CRM SRM 

ความต้องการ การจัดหา ความต้องการ การจัดหา ความต้องการ การจัดหา 

ระบบสารสนเทศในการจดัการโซอุ่ปทาน 

= = 
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ให้บริการคลังสินค้า ผู้ขนส่ง และผู้ที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ โดยผ่านระบบสื่อสารบนระบบคอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ตออนไลน์ในการวางแผนล่วงหน้า จากนั้นจึงก าหนดการเคลื่อนที่ของสินค้าทุกช่องทางไป
ยังแต่ละหน่วยงาน ตั้งแต่ต้นทางไปยังปลายทางให้ตรงเวลาการผลิต การ เก็บสินค้าคงคลังใน
คลังสินค้า การกระจายสินค้า และการขนส่งสินค้าไปจนถึงมือลูกค้า เพ่ือให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ
สูงสุด ดังภาพที่ 10.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 10.9 แสดงการเคลื่อนย้ายในระบบโลจิสติกส์ 

องคป์ระกอบโลจสิติกส ์

โลจิสติกส์จะมุ่งเน้นไปที่การเคลื่อนย้ายเชิงกายภาพในโซ่อุปทาน โดยมีองค์ประกอบต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

 1.ปัจจัยน าเข้า ได้แก่ ทรัพยากรที่ดิน สิ่งอ านวยความสะดวก ทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรทาง
การเงิน และทรัพยากรสารสนเทศ 

 2.การด าเนินการจัดการ เริ่มตั้ งแต่กระบวนการวางแผน การปฏิบัติ  การควบคุม
กระบวนการโลจิสติกส์ ตั้งแต่ผู้ค้าไปจนถึงส่งมอบไปยังลูกค้า ซึ่งกิจกรรมหลักของโลจิสติกส์ประกอบ
ไปด้วย โลจิสติกส์ขาเข้า และโลจิสติกส์ขาออก 

ทิศทางการขนส่งวัตถุดิบต้นน้ าจนถึงมือลูกค้าคนสดุท้าย 

จุดรับวัตถดุิบ 

และวัสด ุ

วัตถุดิบและ
วัสดุคงคลัง 

จุดด าเนินการ
ผลิต 

สินค้าคงคลัง
ระหว่างผลิต 

สินค้าคงคลัง
ส าเรจ็รูป 

จุดกระจาย
สินค้า 

วัตถุดิบ   ผู้ส่งมอบ       โรงงานแปรรูป             โรงงานผลิต        ค้าส่ง/กระจายสินค้า        ค้าปลีก      ลูกค้า 

ทิศทางการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบจนแปลงสภาพเป็นสินค้าภายในองคก์ร 

ทิศทางการสื่อสาร การไหลของขอ้มูลและสารสนเทศ 
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 3.ผลลัพธ์โลจิสติกส์  จะมุ่ งไปที่การได้ เปรียบทางการแข่งขัน การใช้ เวลา สถานที่  
ประสิทธิภาพการเคลื่อนย้ายสินค้าไปยังลูกค้าและทรัพย์สิน  

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมหลกัโลจสิติกส ์

โลจิสติกส์ขาเข้า โลจิสติกส์ขาออก 

-การพยากรณ์ความต้องการวัสด ุ -การคลังสินคา้ 
-การจัดซื้อวัสด ุ -การเคลื่อนยา้ยสินคา้ 
-การวางแผนความต้องการวัสด ุ -การบรรจภุัณฑ์สินคา้ 
-การวางแผนการผลติ -การควบคุมสินค้าคงคลัง 
-การจัดการวสัดุการผลิต -การวางแผนกระจายสินค้า 
-การเคลื่อนยา้ยวัสด ุ -กระบวนการสั่งซื้อสินค้า 
การคลังวัสด ุ -การขนส่งสินค้า 
-การบรรจภุัณฑ์วัสด ุ -การบริการลูกค้า 

 

ภาพที่ 10.10 แสดงองค์ประกอบ เป้าหมาย และกิจกรรมหลักโลจิสติกส์ 
(ที่มา: .ฐาปนา  บุญหล้า และ นงลักษณ์  นิมิตภูวดล, 2555: 27) 

 

  

ผู้ส่ง
มอบ 

ลูกค้า 

ทรัพยากรที่ดิน 

สิ่งอ านวยความ
สะดวก 

ทรัพยากร 
มนุษย ์

ทรัพยากร 
ทางการเงิน 

ทรัพยากร 
สารสนเทศ 

มุ่งการตลาด 

ความไดเ้ปรียบ
ทางการแข่งขัน 

การใช้เวลา 
และสถานท่ี 

ประสิทธิภาพ
เคลื่อนย้ายสินค้า

สู่ลูกค้า 

ทรัพย์สิน 

วางแผน ปฏิบัต ิ ควบคุม 

ด าเนินการจัดการ 

วัตถ ุ

ดิบ 

สินค้า
ระหว่าง

ผลิต 

สินค้า 
ส าเร็จ 

รูป 
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 จากภาพที่ 10.10 แสดงกิจกรรมโลจิสติกส์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ในแต่ละกิจกรรม
ภายในธุรกิจสามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้ 

 1.การให้บริการลูกค้า กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า การให้บริการ
ลูกค้าเป็นแรงผลักให้เกิดกิจกรรมอ่ืน ๆ ตามมา แต่ต้องรักษาระดับการให้บริการแก่ลูกค้าด้วย
มาตรฐาน 

 2.การขนส่ง เป็นกิจกรรมเริ่มตั้งแต่การเคลื่อนย้ายวัตถุดิบสู่การผลิต และการเคลื่อนย้าย
สินค้าไปยังเครือข่ายขนส่งต่าง ๆ กิจกรรมการขนส่งเป็นวิธีการเลือกวิธีขนส่ง เช่น ทางรถยนต์ รถไฟ 
ทางเรือ ทางเครื่องบิน หรือขนส่งด้วยท่อ ขึ้นกับชนิดสินค้า เส้นทาง สถานที่และต้นทุนการขนส่งที่
เหมาะสม 

 3.การควบคุมสินค้าคงคลัง เป็นกิจกรรมที่จะต้องควบคุมสินค้าคงคลังให้เหมาะสม สินค้าคง
คลังที่มากเกินไปจะส่งผลต่อต้นทุนและเงินหมุนเวียนภายในองค์กร แต่ถ้าหากสินค้าคงคลังมีน้อย
เกินไปย่อมส่งผลต่อความผันผวนต่อความต้องการของลูกค้า และเสียโอกาสในการจัดจ าหน่าย  

 4.การด าเนินการสั่งซื้อ จะสัมพันธ์กับการสั่งซื้อของลูกค้า การตัดสินใจเกี่ยวกับความ
ต้องการด้านต่าง ๆ ในกระบวนการและเป็นการให้ความเชื่อมั่นในการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า ในการ
ด าเนินการสั่งซื้อมีความสัมพันธ์กันกับกิจกรรมการควบคุมสินค้าคงคลัง รอบระยะเวลาการสั่งซื้อ และ
การขนส่ง ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้จะต้องด าเนินการอย่างเหมาะสมเพ่ือให้ต้นทุนถูกที่สุดแต่ยัง
สามารถส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าได้ตามก าหนด 

 5.การสื่อสาร เป็นกิจกรรมที่เชื่อมโยงกันในแต่ละกิจกรรม การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะลด
ความผิดพลาด ความซ้ าซ้อนของข้อมูล และยังสามารถค้นหาและจัดการสารสนเทศที่เกิดขึ้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การสื่อสารจะเริ่มตั้งแต่ค าสั่งซื้อของลูกค้า ถ่ายทอดลงมายังแต่ละกิจกรรมอย่างเป็น
ระบบ ปัจจุบันกิจกรรมการสื่อสารได้น าระบบสารสนเทศมาใช้ในองค์กร ท าให้กิจกรรมโลจิสติกส์มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
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 6.การพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า การตลาดเป็นฝ่ายแรกที่เกี่ยวข้องกับความต้องการ
ของลูกค้า การคาดการณ์ความต้องการของลูกค้าจะท าให้องค์กรสามารถวางแผนการด าเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ทั้งกิจกรรมโลจิสติกส์ขาเข้าและขาออก  

 7.คลังสินค้า เป็นสถานที่ในการจัดเก็บสินค้าคงคลังตามวัตถุประสงค์เช่น คลังสินค้าจัดเก็บ
วัตถุดิบ คลังสินค้าเพ่ือกระจายสินค้า คลังสินค้าจัดเก็บวัสดุซ่อมบ ารุง และคลังสินค้าเพ่ือจัดเก็บสินค้า
ส าเร็จรูป เป็นต้น กิจกรรมต่าง ๆ ภายในคลังสินค้าย่อมส่งผลต่อต้นทุนในการเก็บรักษา การออกแบบ
คลังสินค้าขนาดใหญ่ถึงแม้จะป้องกันสินค้าขาดมือและการด าเนินการต่าง ๆ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง แต่
ย่อมส่งผลต่อต้นทุนที่สูงขึ้นตาม 

 8.การคัดเลือกท าเลที่ตั้ง การคัดเลือกท าเลที่ตั้งโรงงานและคลังสินค้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เชื่อมต่อไปยังกิจกรรมต่าง ๆ การคัดเลือกท าเลที่ตั้งที่เหมาะสมย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพการขนส่ง 
ท าให้ต้นทุนขนส่งลดลง และยังสัมพันธ์กับต้นทุนเก็บรักษาภายในคลังสินค้าแต่ละประเภท 

 9.การเคลื่อนย้ายสินค้า การวางผังโรงงานหรือคลังสินค้าอย่างเหมาะสม จะท าให้เกิด
ประสิทธิภาพการเคลื่อนย้าย วัสดุ สินค้าส าเร็จรูป หรือสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้การน าเอาเครื่องจักร อุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่าง ๆ สามารถลดระยะเวลาและต้นทุน
การเคลื่อนย้ายสินค้าลงได ้

 10.การจัดซื้อ กิจกรรมนี้จะเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ จัดจ้าง การคัดเลือกแหล่งจัดซื้อ เวลาใน
การซื้อการจ้าง ปริมาณการจัดซื้อและผลกระทบต่อสินค้าคงคลัง ระบบการจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพจะ
ส่งผลต่อต้นทุนโลจิสติกส์ทั้งระบบ 

 11.การสนับสนุนอะไหล่และการบริการหลังการขาย กิจกรรมโลจิสติกส์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ
สินค้าส าเร็จรูปเท่านั้น ยังสัมพันธ์กับการบริการหลังการขายซึ่งส่งผลโดยตรงต่อกิจกรรมทางการตลาด 
ซึ่งจะต้องสนับสนุนอะไหล่ และสถานที่ในการให้บริการลูกค้าท่ีเหมาะสม 

 12.บรรจุภัณฑ์ ในทางการตลาดบรรจุภัณฑ์จะถูกออกแบบในการดึงดูดใจลูกค้า เพ่ือการ
โฆษณาและประชาสัมพันธ์ ในกิจกรรมโลจิสติกส์บรรจุภัณฑ์จะถูกออกแบบเพ่ือปกป้องผลิตภัณฑ์และ
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สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย การขนส่ง และการจัดเก็บ การออกแบบและใช้บรรจุภัณฑ์อย่างเหมาะสม
จะลดความเสียหายและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพจากการเคลื่อนย้าย การขนส่ง และการจัดเก็บ  

 13.การก าจัดของเสีย ของเสียสามารถเกิดได้ตั้งแต่กระบวนการผลิตที่ไม่มีคุณภาพ ความ
เสียหายจากการเคลื่อนย้าย การขนส่ง และการจัดเก็บ การน าของเสียกลับมาใช้ใหม่และจัดการอย่าง
มีประสิทธิภาพช่วยให้สามารถลดต้นทุนและเกิดมูลค่าสูงสุดในอุตสาหกรรม 

 14.การเคลื่อนย้ายสินค้าที่ส่งคืน กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมสนับสนุนในระบบโลจิสติกส์ ซึ่งเป็น
กระบวนการย้อนกลับของสินค้าในทิศทางตรงข้ามกับการจัดส่ง ซึ่งส่วนมากเกิดจากสินค้ามี
ข้อบกพร่องในระยะประกันสินค้า ระบบการเคลื่อนย้ายสินค้าที่ส่งคืนอย่ างมีประสิทธิภาพนอกจาก
ต้นทุนที่ลดลงยังสร้างความเชื่อม่ันให้กับลกค้า 

 15.การวางแผนการผลิต เป็นกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการจัดตารางการผลิต การใช้ทรัพยากร
เพ่ือการผลิต การจัดการแรงงาน รวมไปถึงการควบคุมคุณภาพการผลิต กิจกรรมนี้มีความสัมพันธ์กับ
กิจกรรมโลจิสติกส์อ่ืน ๆ ผลลัพธ์จากการผลิตที่ได้สินค้าที่มีคุณภาพ ในปริมาณและเวลาที่ลูกค้า
ต้องการนอกจากส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า ยังส่งผลต่อต้นทุนโลจิสติกส์ ซึ่งฝ่ายผลิตและฝ่าย 
โลจิสติกส์จะต้องด าเนินการและร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด 

โครงสรา้งตน้ทุนโลจสิติกส ์

 ต้นทุนโลจิสติกส์เป็นปัจจัยหลักส าคัญที่แฝงอยู่ในทุกกิจกรรมทางธุรกิจและอุตสาหกรรม เช่น 
การจัดซื้อ การจัดการคลังสินค้า การจัดเก็บ การขนย้าย การขนส่ง และการกระจายสินค้า ดังนั้นการ
เพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต โดยเฉพาะการลดต้นทุนทางด้านโลจิสติกส์จึงต้องอาศัยการ
ก าหนดกลยุทธ์ และเทคนิคในการจัดการกระบวนการจัดการโลจิสติกส์ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือของ
ทุกฝ่ายภายในองค์กรเพ่ือให้การด าเนินการเป็นไป ในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้องค์กรจ าเป็นต้องมี
บุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจ สามารถน าความรู้สู่การปฏิบัติเพ่ือลดต้นทุนที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิม 

โดยไม่ลดคุณภาพของสินค้าและบริการลง เพ่ือเป็นการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและเพ่ิมผล
ก าไรให้กับองค์กรอย่างชัดเจน 
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 โครงสร้างต้นทุนโลจิสติกส์ที่ส าคัญได้แก่ ต้นทุนการขนส่งสินค้า และต้นทุนสินค้าคงคลัง จาก
ข้อมูลต้นทุนโลจิสติกส์ในประเทศไทยปี 2556 ต้นทุนค่าขนส่งสินค้าเป็นต้นทุนที่มีสัดส่วนมากที่สุด 
947.8 พันล้านบาท ต้นทุนสินค้าคงคลัง 684.5 พันล้านบาท และต้นทุนบริหารจัดการ 163.2 พันล้าน
บาท ดังภาพที่ 10.11 (สศช., 2556) 

 

 

 

ภาพที่ 10.11 แสดงต้นทุนโลจิสติกส์ในประเทศไทยปี 2556 

 เมื่อพิจารณาต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ GDP ในปี 2553 ระหว่างประเทศไทย จีน และ
สหรัฐอเมริกา ดังภาพที่ 10.12 (สศช., 2555) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 10.12 แสดงสัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ ประเทศ อเมริกา ไทย และจีน ปี 2553 

 

 จากภาพที่ 10.12 เมื่อพิจารณาต้นทุนโลจิสติกส์ จะเห็นว่าอเมริการมีต้นทุนโลจิสติกส์ต่ าที่สุด 
ส่วนจีนเป็นประเทศที่มีมูลค่าเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของโลก แต่มีต้นทุนโลจิสติกส์สูงกว่าประเทศไทย 
เมื่อพิจารณาโครงสร้างต้นทุนต่าง ๆ จึงน ามาหาแนวทางพิจารณาในการลดต้นทุนรวมของโลจิสติกส์  
ซึ่งจะส่งผลต่อต้นทุนรวมของธุรกิจ 
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แนวทางการลดตน้ทุนโลจสิติกส ์

 จากโครงสร้างต้นทุนโลจิสติกส์สามารถน ามาพิจารณาแนวทางในการลดต้นทุนได้ดังนี้ 

1.แนวทางการลดต้นทุนขนส่ง ต้นทุนของผู้ประกอบการขนส่งจะมากหรือน้อยเพียงใด
ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการก าหนดราคาค่าขนส่ง ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการขนส่งเที่ยวเปล่า 
ปริมาณหรือน้ าหนักของสินค้าที่บรรทุก  ระยะเวลาที่ใช้ในการขนถ่ายขึ้นและลงรวมถึงค่าใช้จ่ายใน
ส่วนที่เกี่ยวกับระยะเวลาในการรอคอย ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับระยะทางในการขนส่งและค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อความเสียหาย แนวทางในการลดต้นทุนการขนส่งต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนมีดังนี้ 

  - กลยุทธ์การใช้พลังงานทางเลือก โดยปรับเปลี่ยนพลังงานที่ใช้ในการขนส่งจาก
 น้ ามันดีเซลหรือเบนซินที่มีแนวโน้มต้นทุนสูงขึ้นมาก เป็นพลังงานทางเลือกที่มีต้นทุนถูกลง 
 เช่น ก๊าซธรรมชาติแบบอัด (Compressed Natural Gas: CNG) หรือก๊าซปิโตเลียมเหลว 
 (Liqueified Petroleum Gas: LPG)  หรือน้ ามันไบโอดีเซล ในการติดตั้งผู้ประกอบการควร
 พิจารณาประเภทของเครื่องยนต์ สถานีที่ให้บริการ เส้นทางในการขนส่ง และความเป็นไปได้
 ในด้านผลตอบแทนการลงทุน  

  - กลยุทธ์ศูนย์กระจายสินค้า (Cross Dock) ท าหน้าที่รวบรวมสินค้า ให้เต็มคันรถ
 หรือจัดพาหนะให้เหมาะสมกับจ านวน และสอดคล้องกับสถานที่ส่งมอบสินค้า อีกทั้งยังมี
 เครือข่ายในการรวบรวมสินค้า หรือเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งไปสู่รูปแบบที่ประหยัด
 พลังงาน ท าให้สามารถลดจ านวนเที่ยวขนส่งลงได้ ดังภาพที่ 10.13 

 

 

 

 

ภาพที่ 10.13 แสดงการลดจ านวนเที่ยวขนส่งโดยใช้ศูนย์กระจายสินค้า 

 

ศูนย์กระจายสินคา้ 

ขนส่ง 9 เที่ยว ขนส่ง 3 เที่ยว 
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  - กลยุทธ์การปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งแบบใหม่ หรือการใช้วิธีการขนส่ง
 ต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal transportation) ซึ่งเป็นวิธีการขนส่งที่ผสมผสาน
 ระหว่างการขนส่งตั้งแต่ 2 รูปแบบขึ้นไป ภายใต้สัญญาหรือผู้รับผิดชอบการขนส่งรายเดียว 
 เพ่ือให้ต้นทุนขนส่งรวมลดลงดังภาพท่ี 10.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 10.14 เปรียบเทียบต้นทุนการขนส่งแบบเดียวกับการขนส่งหลายรูปแบบ 

  - กลยุทธ์การขนส่งสินค้าเพื่อลดเที่ยวเปล่า เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งที่มี
 เป้าหมายให้ เกิดการใช้ประโยชน์จากยวดยานเต็มความสามารถ (Load utilization) เพราะ
 การขนส่งโดยทั่วไปเมื่อส่งสินค้าเสร็จ จะตีรถวิ่งเที่ยว เปล่ากลับมา ซึ่งท าให้เกิดต้นทุนของ
 การประกอบการเพ่ิมสูงขึ้นโดยเปล่าประโยชน์ ซึ่งต้นทุนที่เกิดขึ้นมานี้นับเป็นต้นทุนที่ไม่
 ก่อให้เกิดมูลค่า (Non-value added cost) และผู้ประกอบการต้องแบกรับภาระต้นทุน
 เหล่านี้ ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการท าให้ต้นทุนการประกอบการสูงขึ้น ปัจจุบันกลยุทธ์การขนส่ง
 สินค้าเพ่ือลดเที่ยวเปล่าจะประสานข้อมูลระหว่างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการควบคุม
 การขนส่งกับระบบสารสนเทศความต้องการของลูกค้า เพ่ือให้สามารถโยกย้ายสินค้าให้ไปยัง
 จุดที่ลูกค้าต้องการได้อย่างเหมาะสมและใช้การขนส่งได้เต็มประสิทธิภาพ 

ต้นทุนขนส่งแบบเดียว 

ต้นทุนขนส่งหลายรูปแบบ 

     ระยะสั้น                       ระยะไกล                       ระยะปานกลาง       ระยะสั้น 

ต้นทุน 

ต้นทุนการขนถ่าย 
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 2. แนวทางการลดต้นทุนสินค้าคงคลัง ในการลดต้นทุนสินค้าคงคลังปัจจัยที่ส าคัญคือการ
วัดประสิทธิภาพด้านการบริหารสินค้าคงคลังอย่างต่อเนื่องและค้นหาวิธีการในการปรับปรุงอยูเสมอ 

แนวทางในการลดต้นทุนสินค้าคงคลังมีดังนี้ 

- การศึกษาความต้องการของลูกค้าอย่างสม่ าเสมอ ความต้องการของลูกค้าจะ
ส่งผลต่อปริมาณสินค้าคงคลัง การเชื่อมโยงและพยากรณ์ของลูกค้าด้วยระบบสารสนเทศ
ลูกค้าสัมพันธ์ (CRM System) จะช่วยให้ทราบพฤติกรรมและรักษาฐานลูกค้า นอกจากนี้ยัง
ต้องท าการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางธุรกิจภายนอก รวมถึงการแข่งขันเพ่ือวิเคราะห์
ความต้องการของลูกค้าได้อย่างแม่นย า ในการตั้งปริมาณสินค้าคงคลังส ารองเผื่อขาด ควรอยู่
บนพื้นฐานระยะเวลาในการส่งมอบและความพึงพอใจของลูกค้า 

- การวางแผนการประกอบไว้ส่วนท้าย ส าหรับสินค้าที่เป็นชิ้นส่วนที่สามารถน าไป
ผลิตสินค้าต่อเนื่องไดอีกหลายชนิด (Parent Products) ควรจะท าการเก็บสินค้าคงคลังไว้ใน
รูปแบบของสินค้ากึ่งส าเร็จรูป (Semi-finished Product) เพ่ือลดปริมาณสินค้าคงคลัง
ทั้งหมด เนื่องจากสามารถลดปริมาณสินค้าคงคลังของทุกรายการแต่ละแบบลงได้ 

- การสร้างความร่วมมือกับผู้ส่งมอบ การเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ (Partnership) 

และการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารผ่านระบบสารสนเทศ (EDI) จะช่วยลดระยะเวลา
ส่งมอบ (Lead Time) และความจ าเป็นในการส ารองสินค้าคงคลังลงนอกจากนี้ การบริหาร
สินค้าคงคลังร่วมกัน (Use vendor-managed inventory: VMI) จะช่วยให้ผู้ส่งมอบและ
องค์กรวางแผนและก าหนดกลยุทธ์ในการจัดการสินค้าคงคลังรวมกัน ส่งผลให้ต้นทุนสินค้าคง
คลังลดลงทั้งในส่วนขององค์กรและผู้ส่งมอบ 

- การจัดกลุ่มสินค้า พิจารณาการหมุนเวียนของสินค้าคงคลัง รวมถึงต้นทุนในการ
เก็บรักษา อาจจะพิจารณาการ เก็บสินค้าคงคลั งตามหลักการระบบ ABC (ABC 

Classification) โดยสินค้าคงคลังมูลค่าสูงจะให้ความส าคัญกับการเก็บรักษากับการตรวจนับ
อย่างสม่ าเสมอ ป้องกันสินค้าเสียหาย และลดภาระการตรวจนับสินค้าท่ีไม่จ าเป็น  
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- การส่งต่อสินค้า เป็นการน าแนวคิดศูนย์กระจายสินค้า (Cross Dock) มาใช้ในการ
จัดกลุ่มสินค้าคงคลัง เมื่อสินค้าจากผู้ส่งมอบมาถึง สามารถจัดสินค้าและส่งต่อไปยังลูกค้าได้
ทันที การน าระบบสารสนเทศเชื่อมโยงกันและรวมค าสั่งซื้อของลูกค้าไว้ในรายการเดียวกัน 
ก่อนที่จะเชื่อมโยงข้อมูลไปยังผู้ส่งมอบและส่งต่อสินค้าไปยังลูกค้าทันที ท าให้ไม่ต้องมีการขน
ถ่ายสินค้าและเก็บรักษาสินค้าคงคลัง นอกจากนี้ในกรณีที่องค์กรมีคลังสินค้า หรือบริษัทย่อย
หลายแห่ง อาจจะพิจารณาการส ารองสินค้าคงคลังตามความต้องการของลูกค้าในแต่ละพ้ืนที่ 
หากสินค้าคงคลังไม่เพียงพออาจจะใช้วิธีแลกเปลี่ยนสินค้าคงคลังระหว่างคลังสินค้า ซึ่งวิธีการ
นี้จะต้องพิจารณาความคุ้มค่าในการขนส่ง การขนถ่าย รวมถึงการลดเที่ยวเปล่าในการส่งร่วม
ด้วย 

 3. แนวทางการลดต้นทุนคลังสินค้า คลังสินค้าเป็นต้นทุนที่ส าคัญของระบบโลจิสติกส์นอก
จากการจัดการสินค้าคงคลังที่เหมาะสม การด าเนินการภายในคลังสินค้าที่มีประสิทธิภาพสามารถลด
ต้นทุนลงได้โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้ 

- ลดการสูญเสียโดยใช้ระบบผลิตแบบลีน (Lean Production System: LPS) 

แนวคิดการผลิตแบบลีน จะให้ความส าคัญในการลดทรัพยากร รวมทั้งเวลาในกิจกรรมการ
ผลิตในขั้นตอนต่าง ๆ การผลิตแบบลีน นี้จะชี้ให้เห็นและท าการลดพฤติกรรมใดใดที่ไม่ได้
ก่อให้เกิดคุณค่าในการผลิต หรือความสูญเสีย (waste) กิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใน
การผลิต ในแนวคิดของการผลิตแบบดังกล่าวได้แก่ 

1) การผลิตสินค้ามากเกินไป (overproduction) การผลิตสินค้ามากเกิน
ความต้องการจะก่อให้เกิดความสูญเสียในทุกกิจกรรมของการผลิต รวมถึงเวลาที่
ต้องจัดเก็บสินค้าเหล่านั้น 

2) การหยุดรอ (waiting) การที่จะต้องหยุดรอชิ้นส่วนหรืองานต่าง ๆ จาก
การกระบวนการผลิตในขั้นก่อนหน้า จะท าให้เกิดความสูญเสียในด้านเวลาที่เสียไป 

3) การขนส่งหรือการเคลื่อนย้ายสินค้า (transport) การที่ต้องเคลื่อนย้าย
สินค้าโดยไม่จ าเป็น ท าให้เกิดความสูญเสียในกิจกรรมดังกล่าว    
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4) กระบวนการท างานที่ไม่เหมาะสม ( inappropriate processing) กระบวนการ
ท างานในลักษณะนี้จะเกิดจากขั้นตอนการท างานที่มีความซับซ้อนเกิน ความจ าเป็น ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งในด้านการขนส่ง และแรงงานที่ต้องท างานในกระบวนการดังกล่าว 

5) สินค้าคงเหลือที่ไม่จ าเป็น (unnecessary inventory) ประกอบด้วยองค์ประกอบ
การผลิตที่ไม่ได้ใช้งาน ซึ่งจะก่อให้เกิดความสูญเสียในหลายด้าน ได้แก่ ต้นทุนในการจัดเก็บ 
คุณภาพของสินค้าที่เสียไปตามระยะเวลาในการจัดเก็บ 

6) กิจกรรมการเคลื่อนไหวที่ไม่จ าเป็น (unnecessary motion)   การที่คนท างาน
จ าเป็นต้องเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อท ากิจกรรมที่ไมจ าเป็น 

7) สินค้ามีต าหนิ (defect) การผลิตสินค้าที่มีต าหนิมีผลโดยตรงต่อความสูญเสีย ใน
ด้านต้นทุนการผลิต และต่อเนื่องไปถึงรายได้ที่จะได้รับ 

- การออกแบบพื้นที่จัดเก็บที่เหมาะสม การก าหนดต าแหน่งที่ตั้งของหน่วยงานต่าง ๆ 
ภายในคลังสินค้า การก าหนดที่ตั้งของชั้นวางสินค้าและการก าหนดทางเดินหรือทางรถวิ่งหรือ
การจราจรภายในคลังสินค้า ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพการท างานที่ดีที่สุด เช่น มีการใช้พ้ืนที่ที่มาก
ที่สุด สินค้าหมุนเวียนเร็วควรอยู่ใกล้ทางออก มีการเคลื่อนย้ายสินค้าที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เป็นต้น 
นอกจากนี้การน าเอาระบบประหยัดพลังงานมาใช้ เช่น ระบบไฟส่องสว่างอัตโนมัติ สามารถช่วยลด
ต้นทุนคลังสินค้าลงได้ 

 - การจัดการแรงงานที่มีประสิทธิภาพ การลดการเคลื่อนไหวโดยเปล่าประโยชน์ของแรงงาน 
ท าให้พนักงานท างานเต็มประสิทธิภาพ นอกจากนี้การน าเทคโนโลยีและเครื่องจักรมาใช้ สามารถลด
ต้นทุนคลังสินค้าได้ แต่การใช้เทคโนโลยีดังกล่าว พนักงานจะต้องมีความรู้ ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ รวมทั้งการควบคุมเครื่องจักร รวมไปถึงการแก้ปัญหา การซ่อมบ ารุง 
ดังนั้นการฝึกอบรมพนักงาน รวมทั้งการจัดตารางงานอย่างเหมาะสมจะช่วยลดต้นทุนการด าเนินงาน
ภายในคลังสินค้าลงได้มาก 
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 4. แนวทางการลดต้นทุนบริหารจัดการโลจิสติกส์ การน าระบบสารสนเทศมาช่วยในการ
จัดการโลจิสติกส์โดยบูรณาการร่วมกับระบบสารสนเทศการจัดการโซ่อุปทานและระบบสารสนเทศอ่ืน 
ๆ ภายในองค์กร ช่วยให้การจัดการข้อมูลมีคุณภาพท าให้ต้นทุนการบริหารจัดการโลจิสติกส์ลดลงได้ 
ระบบสารสนเทศในการจัดการโลจิสติกส์ได้แก่ 

- ระบบบาร์โค้ด (Barcode System) บาร์โค้ดหรือรหัสแท่งเป็นระบบบ่งชี้ที่มีการ
น ามาใช้งานมากที่สุดเมื่อเทียบกับระบบอื่น ๆ เนื่องจากเป็นที่นิยมในการติดบนตัวสินค้าเพ่ือ
ต้องการทราบรหัสหมายเลขประจ าตัว อันจะส่งผลให้กิจการทราบข้อมูลอ่ืน ๆ ของสินค้าได้
รวดเร็ว เช่น ยอดขาย จ านวนสินค้าที่ขาย จ านวนสินค้าที่อยู่ในคลังสินค้า เป็นต้น ประโยชน์
ของบาร์โค้ดมีดังนี้ 

1) ท าให้กระบวนการท างานที่จ าเป็นต้องใช้ข้อมูลสินค้าสามารถท าได้อย่าง
รวดเร็ว ถูกต้องมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิต ผู้จัดจ าหน่าย ผู้ซื้อ และผู้ที่ให้บริการ
ทางด้านโลจิสติกส์ สามารถใช้รหัสบาร์โค้ดท าธุรกรรมร่วมกันได้ 

2) คู่ค้าทุกระดับตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า สามารถประหยัดค่าใช้จ่าย ลด
ระยะเวลาและปัญหาที่อาจเกิดจากข้อผิดพลาดในบันทึกข้อมูลตัวสินค้าได้ 

3) สามารถต่อยอดขีดความสามารถทางด้านโลจิสติกส์ด้านอ่ืน ๆ เช่น 
ระบบบริหารคลังสินค้าระบบการจัดซื้อ ระบบขนส่งสินค้า ระบบจัดการลูกค้า
สัมพันธ์ เป็นต้น 

4) สามารถใช้โปรแกรมระบบการจัดการโลจิสติกส์สมัยใหม่ได้ เ ช่ น  ร ะบบ
การกระจายสินค้า (Cross-Docking) ระบบสารสนเทศในการจัดการคลังสินค้า
ร่วมกับผู้ส่งมอบ (Vendor Managed Inventory: VMI) เป็นต้น 

5) สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับของสินค้า (Traceability) ท าให้ทราบ
ว่าสินค้าทราบนั้นมีแหล่งวัตถุดิบ หรือแหล่งผลิตจากที่ใดตลอดทั้งระบบห่วงโซ่
อุปทาน 
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-  ร ะ บ บ ร หั ส บ่ ง ชี้ โ ด ย ใ ช้ ค ว า ม ถี่ ข อ ง ค ลื่ น วิ ท ยุ  ( Radio Frequency 

Identification: RFID) เป็นเทคโนโลยี ที่ระบุต าแหน่งของวัตถุ เช่น คน สัตว์  สิ่งของ เป็น
ต้น ด้วยคลื่นความถี่วิทยุโดยมีการติดป้าย (RFID Tag) ที่วัตถุเหล่านั้น นอกจากนี้ RFID จะ
เป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาแทนที่บาร์โค้ดในอนาคต เนื่องจากมีความสะดวกและประสิทธิภาพ
การใช้งานดีกว่า แต่เนื่องจาก RFID ยังมีราคาสูงจึงท าให้บาร์โค้ดยังได้รับความนิยมอยู่ 

- ระบบบริหารจัดการการขนส่งสินค้า (Transportation management 

system: TMS) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการวางแผนการขนส่ง เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของธุรกิจ
การขนส่ง ซึ่งก็คือ ความรวดเร็วและต้นทุนที่ประหยัดที่สุด องค์ประกอบของระบบ TMS คือ 

การบริหารการจัดการด้านขนส่ง (Transportation manager) ซึ่งมีหน้าที่ในการวางแผนการ
ด าเนินงานขนส่งและอีกองค์ประกอบหนึ่ ง คือ  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการขนส่ง 
(Transportation optimizer) มีหน้าที่ช่วยการตัดสินใจในเรื่องการบรรทุกสินค้า และการจัด
วางเส้นทางให้มีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้ข้อจ ากัดต่างๆ 

การท างานของระบบ TMS จะครอบคลุมตั้งแต่การจัดการใบส่งสินค้า การเลือก
เส้นทางที่ประหยัดที่สุด (Routing) การใช้รถอย่างมีประสิทธิภาพ (Utilization) การจัด
ตารางเดินรถ (Scheduling) การจัดสินค้า ขึ้นรถแต่ละคัน (Loading) ล้วนแล้วแต่เป็นงานที่
ต้องใช้เวลาในการวางแผนค่อนข้างมาก หากต้องการให้ต้นทุนค่าขนส่งต่ าสุด ดังนั้นระบบวาง
แผนการจัดส่งสินค้า จึงเข้า มาช่วยท าให้ผู้วางแผนสามารถวางแผนการจัดส่งสินค้า ได้อย่าง
รวดเร็วโดยอาศัยข้อมูลจากระบบติดตามยานพาหนะอัตโนมัติด้วยระบบดาว  เทียมบอก
ต าแหน่ง (Automatic vehicle location system: AVLS) และข้อมูลอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
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บทสรปุ 

 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) มีวัตถุประสงค์เ พ่ือจัดการ
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร เครือข่ายผู้ส่งมอบปัจจัยการผลิต และเครือข่ายการกระจายสินค้าไปสู่
ผู้บริโภคคนสุดท้าย เพื่อสร้างความสัมพันธ์และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  

 ปรากฏการณ์แส้ม้า (Bullwhip Effect) เป็นปรากฏการณ์ที่องค์กรขาดความเข้าใจในความ
ต้องการของลูกค้าและขาดการติดต่อสื่อสารประสานงานที่ดี องค์กรที่อยู่ในสายสัมพันธ์ทั้งโซ่อุปทาน
จะพยายามเก็บรักษาสินค้าคงคลังไว้มากข้ึนท าให้สินค้าคงคลังเพ่ิมสูงขึ้นตลอดสายโซ่อุปทาน  

 ในการลดผลกระทบจากปรากฏการณ์แส้ม้า (Bullwhip Effect) การจัดการโซ่อุปทานจะ
เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบที่ส าคัญได้แก่ 1) การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 2) การจัดการความสัมพันธ์กับผู้
ส่งมอบหรือคู่ค้าและ 3) ระบบสารสนเทศในการจัดการโซ่อุปทาน  

 การจัดการโลจิสติกส์ (Logistics Management) หมายถึง กระบวนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การ
วางแผน การด าเนินการ การควบคุม การไหลเวียนและการจัดเก็บสินค้า บริการ และสารสนเทศ 
อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล จากจุดเริ่มต้น (Point of Origin) จนถึงจุดของการบริโภค 
(Point of Customer) เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 

 โครงสร้างต้นทุนโลจิสติกส์ที่ส าคัญได้แก่ ต้นทุนการขนส่งสินค้า ต้นทุนสินค้าคงคลัง ต้นทุน
คลังสินค้าและต้นทุนบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ ซึ่งต้นทุนเหล่านี้จะถูกน ามาพิจารณาเพ่ือหา
แนวทางในการลดต้นทุนโลจิสติกส์ในภาพรวมลง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน 
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ค าถามทา้ยบท 

1.จงอธิบายความแตกต่างระหว่างการจัดการโซ่อุปทานและการจัดการโลจิสติกส์ 

2.จงอธิบายการเกิดปรากฏการณ์แส้ม้า (Bullwhip Effect) และผลกระทบจากปรากฏการณ์ดังกล่าว 

3.จงอธิบายการจัดการลูกค้าสัมพันธ์  การจัดการความสัมพันธ์กับผู้ส่งมอบ และระบบสารสนเทศใน
การจัดการโซ่อุปทาน  

4.จงอธิบายโครงสร้างต้นทุนโลจิสติกส์ 

5.จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่างแผนภาพประกอบในการลดเที่ยวขนส่งลงโดยใช้ศูนย์กระจายสินค้า 
(Cross Dock) 

6.จงอธิบายแนวทางการลดต้นทุนสินค้าคงคลังมาพอสังเขป 

7.จงอธิบายแนวทางการลดต้นทุนบริหารจัดการโลจิสติกส์โดยใช้ระบบสารสนเทศ พร้อมยกตัวอย่าง
ธุรกิจที่น าระบบสารสนเทศดังกล่าวมาช่วยในการบริหารจัดการ 
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การจดัการสนิคา้คงคลงั 

Inventory Management 

 

 เนื้อหาประจ าบท 

  - ความส าคัญของสินค้าคงคลัง 
  - ต้นทุนสินค้าคงคลัง 
  - การจัดการสินค้าคงคลัง 
  - ตัวแบบพ้ืนฐานสินค้าคงคลัง 
  - ตัวแบบสินค้าคงคลังจากการผลิต 

  - การควบคุมสินค้าคงคลัง 
  - บทสรุป 

 

 วตัถุประสงคก์ารเรยีนรู ้ 

  เพ่ือให้ผู้ศึกษาสามารถอธิบาย  

  - ความส าคัญของสินค้าคงคลัง 
  - ต้นทุนสินค้าคงคลัง 
  - ตัวแบบพ้ืนฐานสินค้าคงคลัง ตัวแบบสินค้าคงคลังจากการผลิตและการควบคุมสินค้าคงคลัง 
 เพ่ือให้ผู้ศึกษาสามารถ ระบุ ก าหนด และแสดงวิธีการค านวณ 

  - จุดสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุด (EOQ) 

  - ปริมาณการผลิตที่ประหยัด (EPQ) 

  - ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง ระบบปริมาณการสั่งคงที่ และระบบสั่งซื้อโดยช่วงเวลาคงที่ 
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 บทท่ี 11  
 การจดัการสนิคา้คงคลงั 
 Inventory Management 

 

 จากปรากฏการณ์แส้ม้า (Bullwhip Effect) ซึ่งเกิดจากองค์กรไม่สามารถท าความเข้าใจใน
ความต้องการของลูกค้าและขาดการติดต่อสื่อสารประสานงานที่ดี ท าให้องค์กรท าการส ารองสินค้าคง
คลังไว้ต่อเนื่องเป็นทอด ๆ ท าให้ต้นทุนสินค้าคงคลังเพ่ิมสูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น นอกจากการจัดการสาย
สัมพันธ์ภายในโซ่อุปทานและการจัดการโลจิสติกส์จะช่วยให้ต้นทุนสินค้าคงคลังลดลงได้ การจัดการ
สินค้าคงคลังภายในองค์กรเองก็นับว่าเป็นเรื่องที่องค์กรจะต้องให้ความส าคัญ ซึ่งโดยธรรมชาติของ
การด าเนินธุรกิจนั้น จ าเป็นที่จะต้องมีสินค้าคงคลัง เช่น สินค้าคงคลังประเภทวัตถุดิบมีไว้เพ่ือให้มี
เพียงพอและทันเวลาต่อการป้อนเข้าสู่ระบบผลิต หากมีไม่เพียงพอก็จะท าให้ระบบผลิตหยุดชะงักได้ 
ส าหรับสินค้าคงคลังประเภทสินค้าส าเร็จรูปมีไว้เพ่ือรอการจ าหน่าย หากมีไม่เพียงพอจะท าให้เสีย
โอกาสในการขาย เป็นต้น  

 อย่างไรก็ตามแม้ว่าการมีสินค้าคงคลังเป็นสิ่งที่จ าเป็น แต่การมีสินค้าคงคลังมากเกินไปก็ส่งผล
เสีย ในด้านของต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการเก็บรักษา และต้นทุนสินค้าคงคลัง ดังนั้นการ จัดการ                     
สินค้าคงคลังจึงเป็นการตัดสินใจเพ่ือให้มีสินค้าคงคลังในระดับที่เหมาะสม เพียงพอต่อการผลิตหรือ
จ าหน่าย และมีต้นทุนรวมของสินค้าคงคลังที่ต่ าที่สุด 

 เนื้อหาในบทนี้จะกล่าวถึง ความส าคัญของสินค้าคงคลัง ต้นทุนสินค้าคงคลัง การจัดการ
สินค้าคงคลัง ตัวแบบพ้ืนฐานสินค้าคงคลัง ตัวแบบสินค้าคงคลังจากการผลิตหรือการสั่งผลิตและการ
ควบคุมสินค้าคงคลัง 
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ความส าคญัของสนิคา้คงคลงั 

 สินค้าคงคลัง ( Inventory) จัดเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนชนิดหนึ่ง ซึ่งองค์กรต้องมีไว้เพ่ือ
จ าหน่ายหรือผลิต สินค้าคงคลังสามารถจ าแนกได้ 4 ประเภท ดังนี้ คือ (Saxena, 2009: 24) 

1) วัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบ (Raw Materials and Components) คือสิ่งของหรือ
ชิ้นส่วนที่จัดซื้อมาเพ่ือใช้ในการผลิต 

2) เครื่องมือและชิ้นส่วนเ พ่ือการบ ารุ งรักษา (Maintenance Repair and Tooling 

Inventories) คือ ชิ้นส่วนหรืออะไหล่เครื่องจักรที่ส ารองไว้เผื่อเปลี่ยนเมื่อชิ้นส่วนเดิม
เสียหายหรือหมดอายุการใช้งาน 

3) งานระหว่างกระบวนการผลิต (Work in Process) เป็นชิ้นงานที่อยู่ในขั้นตอนการผลิต
หรือรอคอยที่จะผลิตในขั้นตอนต่อไปโดยที่ยังผ่านกระบวนการผลิตไม่ครบทุกข้ันตอน 

4) ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป (Finished Product) คือ ปัจจัยการผลิตที่ผ่านทุกกระบวนการผลิต
ครบถ้วน พร้อมที่จะน าไปจ าหน่ายหรือส่งมอบให้กับลูกค้า 

 บทบาทที่ส าคัญของสินค้าคงคลังในมิติการด าเนินงานภายในองค์กร มีไว้เพ่ือให้เกิดความ
สมดุลและความต่อเนื่องในการผลิตและการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า เมื่อพิจารณาในมิติที่กว้างมาก
ขึ้น เมื่อสินค้าคงคลังไม่สมดุลกับการส่งมอบ การพิจารณาเผื่อหรือส ารองสินค้าคงคลังมากเกินไป จะ
ท าให้เกิดปรากฏการณ์แส้ม้า (Bullwhip Effect) ซึ่งสินค้าคงคลังจะเพ่ิมสูงขึ้นตลอดโซ่อุปทาน แต่ถ้า
หากสินค้าคงคลังไม่เพียงพอต่อการส่งมอบให้กับลูกค้า จะเกิดผลกระทบต่อความพึงพอใจและเสีย
โอกาสในการท าก าไรและการแข่งขัน ผลกระทบดังกล่าวจะส่งผลต่อทั้งโซ่อุปทานเช่นเดียวกัน 
ความส าคัญของสินค้าคงคลังสามารถสรุปได้ดังนี้ 

 1)  ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่องค์กรพยากรณ์ไว้ในแต่ละช่วงเวลาทั้งในและนอก
ฤดูกาลได้อย่างเพียงพอ โดยองค์กรต้องเก็บสินค้าคงคลังไว้ในคลังสินค้า 

 2)  รักษาระดับการผลิตให้มีอัตราคงที่สม่ าเสมอ เพ่ือรักษาระดับการว่าจ้างแรงงาน การ
ท างานของเครื่องจักรให้สม่ าเสมอ ในช่วงที่สินค้าจ าหน่ายไม่หมดจะเก็บไว้เป็นสินค้าคงคลัง และน า
ออกจ าหน่ายในช่วงที่ปริมาณความต้องการสูง 
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 3)  ท าให้องค์กรมีอ านาจต่อรองหรือได้ส่วนลดในการจัดซื้อจ านวนมาก 

 4)  ป้องกันการเปลี่ยนแปลงราคาและผลกระทบจากเงินเฟ้อหรืออัตราแลกเปลี่ยน เมื่อสินค้า
ในท้องตลาดมีราคาสูงขึ้น หรือเพ่ือการเก็งก าไรในอนาคต 

 5)  ท าให้กระบวนการผลิตสามารถด าเนินการต่อเนื่องอย่างราบรื่น ไม่มีการหยุดชะงักจนเกิด
ความเสียหายแก่กระบวนการผลิต 

ตน้ทุนสนิคา้คงคลงั 

 สินค้าคงคลังมีความจ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจ ดังที่ ได้กล่าวไปแล้วนั้น แต่การมี                        
สินค้าคงคลังก็จะท าให้เกิดต้นทุนขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้บริหารจ าเป็นจะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสม           
ของระดับของปริมาณสินค้าคงคลัง เราสามารถจ าแนกต้นทุนของสินค้าคงคลัง ได้ดังนี้ 

 1. ต้นทุนผลิตภัณฑ์ (Product Cost) เป็นต้นทุนหรือราคาของสินค้าคงคลังนั้น ๆ เช่น            
ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปจะคิดเป็นต้นทุนของการผลิต หรือวัตถุดิบที่ซื้อมาจะคิดจากราคาที่จัดซื้อ เป็นต้น 

 2. ต้นทุนการสั่งซื้อหรือสั่งผลิต (Service Costs หรือ Ordering Costs) เป็นค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นจากการสั่งซื้อหรือสั่งผลิตสินค้าซึ่งจะแปรผันตามจ านวนครั้งของการสั่งซื้อ แต่ไม่แปรผันตาม
ปริมาณสินค้าคงคลัง เพราะสั่งซื้อของมากเท่าใดก็ตามในแต่ละครั้ง ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อก็ยังคงท่ี แต่
ถ้ายิ่งสั่งซื้อบ่อยครั้งค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อจะยิ่งสูงขึ้น ได้แก่  ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมการและการ
ออกค าสั่งซื้อหรือผลิต ค่าใช้จ่ายในการบันทึกข้อมูลหรือเก็บหลักฐาน ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า
ค่าใช้จ่ายในการตรวจรับสินค้า ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการปรับตั้งเครื่องจักร
และค่าใช้จ่ายในการทดลองผลิต เป็นต้น 

 3. ต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง (Holding Costs หรือ Carrying Costs) เป็น
ค่าใช้จ่ายจากการมีสินค้าคงคลังและการรักษาสภาพให้สินค้าคงคลังนั้นอยู่ในรูปที่ใช้งานได้ ซึ่งจะแปร
ตามปริมาณสินค้าคงคลังที่ถือไว้และระยะเวลาที่เก็บสินค้าคงคลังนั้นไว้ ค่าใช้จ่ายประเภทนี้ ได้แก่ ค่า
สถานที่เก็บสินค้าคงคลัง ค่าดูแลรักษาสินค้าคงคลัง ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้าย ค่าดอกเบี้ยหรือค่า
เสียโอกาสจากเงินลงทุนในการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง ค่าเสื่อมสภาพ สูญหาย หรือล้าสมัย และค่า
ประกันภัย เป็นต้น  
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 ต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง ค่อนข้างท่ีจะประมาณการได้ยาก จะนิยมแสดงเป็นร้อยละ
ของมูลค่าสินค้าเฉลี่ย โดยมีค่าใช้จ่ายโดยประมาณดังตารางที่ 11.1 

ตารางที่ 11.1 แสดงร้อยละต้นทุนเก็บรักษาสินค้าคงคลังโดยประมาณ 

รายการต้นทุนในการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง 
ต้นทุนเก็บรักษา (%) 

เฉลี่ย ช่วงโดยประมาณ 

อัตราดอกเบีย้จากเงินลงทุน 15.00 8-40 

ค่าประกันภยั 1.00 0.5-2 

ภาษี 0.05 0-2 

ค่าจัดเก็บ 2.00 0-4 

การล้าสมัย 1.20 0.5-2 

รวม 19.25 9-50 

(ท่ีมา: Bowersox, Closs and Cooper, 2009: 291) 

 4. ต้นทุนเนื่องจากสินค้าขาดแคลน (Shortage Costs หรือ Stock out Costs) เป็น
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการมีสินค้าคงคลังไม่เพียงพอต่อการผลิตหรือการขาย ท าให้ลูกค้ายกเลิกค า
สั่งซื้อ ขาดรายได้ที่ควรได้ กิจการเสียชื่อเสียง กระบวนการผลิตหยุดชะงักเกิดการว่างงานของ
เครื่องจักรและคนงาน ค่าใช้จ่ายนี้จะแปรผกผันกับปริมาณสินค้าคงคลังที่ถือไว้ นั่นคือถ้าถือสินค้าไว้
มากจะไม่เกิดการขาดแคลน แต่ถ้าถือสินค้าคงคลังไว้น้อยก็อาจเกิดโอกาสที่จะเกิดการขาดแคลนได้
มากกว่า และมีค่าใช้จ่ายเนื่องจากสินค้าขาดแคลนนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณการขาดแคลนรวมทั้งระยะเวลา
ที่เกิดการขาดแคลนขึ้นด้วย ค่าใช้จ่ายเนื่องจากสินค้าขาดแคลนได้แก่ ค่าสั่งซื้อแบบพิเศษเพ่ือน ามาใช้
แบบฉุกเฉิน ค่าปรับเนื่องจากสินค้าให้ลูกค้าล่าช้า ค่าเสียโอกาสในการขาย ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการ
เสียค่าความนิยม เป็นต้น 
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การจดัการสนิคา้คงคลงั 

 ในการจัดการสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพ จะต้องด าเนินการให้เกิดความสมดุลระหว่าง
การตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า การวางแผนและควบคุมสินค้าคงคลัง รวมทั้งการจัดซื้อ ดัง
ภาพที่ 11.1 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 11.1 แสดงแนวคิดการจัดการสินค้าคงคลัง 

จากภาพที่ 11.1 ในการจัดการสินค้าคงคลัง จะเริ่มจากความต้องการของลูกค้า หากไม่
สามารถท าความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า ย่อมส่งผลต่อการก าหนดระดับสินค้าคงคลัง 
ปริมาณความต้องการของลูกค้าจะต้องท าการพยากรณ์ล่วงหน้า ซึ่งปัจจุบันระบบการพยากรณ์ความ
ต้องการของลูกค้าจะถูกผนวกรวมไปกับระบบสารสนเทศลูกค้าสัมพันธ์ ท าให้ทราบพฤติกรรม 
แนวโน้มความต้องการและท าการพยากรณ์ได้แม่นย ามากยิ่งขึ้น 

ในการก าหนดระดับสินค้าคงคลัง จะใช้ตัวแบบสินค้าคงคลังต่าง ๆ ซึ่งจะน าข้อมูลจากการ
พยากรณ์ ระยะเวลาในการจ าหน่าย ต้นทุนการสั่งซื้อ ต้นทุนการเก็บรักษาและระยะเวลาส่งมอบหรือ
รอคอยสินค้า (Lead Time) เพ่ือก าหนดจุดสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุด (Economic Order Quantity) 

การจัดเก็บและควบคุมสินค้าคงคลัง นับว่ามีความส าคัญต่อต้นทุนการเก็บรักษา จะเก่ียวข้อง
กับการขนถ่าย การเคลื่อนย้ายภายใน การวางผังและใช้พ้ืนที่ การตรวจนับและควบคุมสินค้าคงคลังที่
มีประสิทธิภาพ จะช่วยให้ต้นทุนสินค้าคงคลังลดลง  

การจัดการ 
สินค้าคงคลัง 

ปริมาณความ
ต้องการลูกค้า 

ระยะเวลา 
ส่งมอบ 

การพยากรณ์
ความต้องการ

การจัดเก็บ 

สินค้าคงคลัง 

การควบคุมสินค้า
คงคลัง 

ผู้ส่งมอบ 

การก าหนดระดับ 

สินค้าคงคลัง 

ลูกค้า 
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ตวัแบบพื้นฐานสนิคา้คงคลงั 

 จากต้นทุนสินค้าคงคลังประกอบไปด้วย ซึ่งประกอบไปด้วย ต้นทุนสินค้า ต้นทุนเก็บรักษา
ต้นทุนสั่งซื้อ และต้นทุนเม่ือสินค้าขาดมือ นั่นคือหากสั่งซื้อสินค้าปริมาณมาก ๆ จะมีต้นทุนสั่งซื้อน้อย 
แต่ต้นทุนเก็บรักษามาก หากสั่งซื้อปริมาณน้อย ๆ จะต้องท าการสั่งซื้อบ่อยครั้งท าให้ต้นทุนสั่งซื้อสูง 
แต่ต้นทุนการเก็บรักษาต่ า และอาจจะเกิดโอกาสสินค้าขาดมือ ดังนั้นจึงจะต้องท าการค านวณหา
ปริมาณสั่งซื้อที่ท าให้ต้นทุนรวมต่ าที่สุด ซึ่งเรียกว่าจุดสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุด (Economic Order 

Quantity: EOQ)  

 ตัวแบบพ้ืนฐานสินค้าคงคลังในการก าหนดปริมาณสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุด (EOQ) มีข้อก าหนด
ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  

1) ปริมาณที่สั่งซื้อในแต่ละครั้งต้องเท่ากัน 

2) ระยะเวลาท าการสั่งซื้อในแต่ละครั้งต้องเท่ากัน 

3) ยอดขายสินค้าในแต่ละวันต้องเท่ากัน 

4) จะต้องสั่งซื้อให้เพียงพอต่อความต้องการลูกค้า นั่นคือไม่เกิดต้นทุนเมื่อสินค้าขาดมือ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 11.2 แสดงตัวแบบพ้ืนฐานสินค้าคงคลัง 

 

ปริมาณ (Q) 

เวลารวม (T) 

ปริมาณสั่งซื้อท่ีประหยัดทีสุ่ด 

1 2 3 n 

t t t t 
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 จากภาพที่ 11.2 น ามาพิจารณาเพ่ือหาต้นทุนในการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง และต้นทุนการ
สั่งซื้อเพ่ือหาจุดสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุดได้ดังนี้ 

 1. ต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง (Carrying Costs หรือ Holding Costs: TCH) 

สามารถค านวณได้จากผลคูณของปริมาณที่เก็บรักษาสินค้าคงคลัง (Q) กับต้นทุนในการเก็บรักษาต่อ
หน่วย (H) โดยที่ 

 ปริมาณที่เก็บรักษาสินค้าคงคลังโดยเฉลี่ย =     

 

 

 ดังนั้น         (11.1) 

 ต้นทุนการจัดเก็บสินค้าคงคลังท าการประมาณค่าได้ยาก มักหาจากร้อยละค่าใช้จ่ายในการ
จัดเก็บของต้นทุนสินค้าโดยที่       (11.2)  

 ดังนั้นแทนค่า H จะได้       (11.3)  

 น ามาแสดงด้วยกราฟความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน (TC) และปริมาณ (Q) ดังภาพที่ 11.3  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 11.3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนการเก็บรักษาและปริมาณสินค้าคงคลัง 

สินค้าคงคลังต้นงวด + สินค้าคงคลังปลายงวด 

2 
Q 0

=  
2



H

Q
TC     =     x H

2

H    =    C x I

H

Q
TC     =     x C X I

2

ปริมาณ (Q) 

ต้นทุน (TC) 

H

Q
TC     =     x C X I

2
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 2. ต้นทุนการสั่งซื้อหรือสั่งผลิต (Service Costs หรือ Ordering Costs: TCO) สามารถ
ค านวณได้จาก ผลคูณของจ านวนครั้งที่สั่งซื้อ (n) กับ ต้นทุนการสั่งซื้อต่อครั้ง (O)  

          (11.4) 

 จ านวนครั้งที่สั่งซื้อ (n) สามารถค านวณได้จากอัตราส่วนระหว่างยอดที่สั่งซื้อรวมทั้งหมดซึ่ง
มาจากค่าพยากรณ์ยอดขายในรอบปี (D) กับปริมาณที่สั่งซื้อในแต่ละครั้ง (Q) จะได้ 

          (11.5) 

 แทนค่า n ลงในสมการ 11.4 จะได้ 

          (11.6) 

 

 น ามาแสดงด้วยกราฟความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน (TC) และปริมาณ (Q) ดังภาพที่ 11.4 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 11.4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนการสั่งซื้อและปริมาณสินค้าคงคลัง 

 

 

OTC     =    n x O

D
n    =    

Q

O

D
TC     =     x O

Q

ปริมาณ (Q) 

ต้นทุน (TC) 

O

D
TC     =     x O

Q
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 เมื่อพิจารณาน าต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลังและต้นทุนการสั่งซื้อมารวมกัน เพ่ือหา
ผลรวมต้นทุนทั้งสองท่ีต่ าที่สุด ได้ดังภาพที่ 11.5 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 11.5 แสดงต้นทุนรวมระหว่างต้นทุนเก็บรักษาสินค้าคงคลังและต้นทุนการสั่งซื้อ 

 จุดที่ผลรวมของต้นทุนทั้งสองที่ต่ าท่ีสุด คือจุดที่ความลาดเอียง (Slope) เป็น 0 ได้จากการหา
อนุพันธ์เทียบกับปริมาณ (Q) น าไปเท่ากับ 0 จะได้ 

 

 

 

 

 

 ซึ่งปริมาณ Q ที่จุดนี้เป็นจุดสั่งซื้อท่ีท าให้ต้นทุนรวมระหว่างต้นทุนเก็บรักษาสินค้าคงคลังและ
ต้นทุนการสั่งซื้อต่ าที่สุด (Economic Order Quantity: EOQ) ซึ่งเป็นจุดตัดระหว่าง TCH และ TCO 

จัดรูปสมการใหม่ได้ 

          (11.7) 

OTC

HTC
H OTC = TC  + TC

ปริมาณ (Q) 

ต้นทุน (TC) 

ปริมาณสั่งซื้อท่ีประหยัดทีสุ่ด (EOQ) 

d

d
2

(TC) D x O C x I
 = -  +  = 0

(Q) Q 2

2 2 x D x O
Q   =  

C x I

2 x D x O
Q   =  

C x I

2DO
EOQ   =  

CI
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 รอบในการสั่งซื้อ (Order Cycle time:t) คือระยะเวลาที่ด าเนินการสั่งซื้อในแต่ละครั้ง
สามารถค านวณได้จากอัตราส่วนของระยะเวลารวมหรือระยะเวลาท างานทั้งหมด (T) กับ จ านวนครั้ง
ในการสั่งซื้อ (n) ได้ดังนี้ 
          (11.8) 

 

 จุดสั่งซื้อใหม่ (Re-Order Point: ROP) ในทางปฏิบัติกระบวนการสั่งซื้อ ไปจนถึงส่งมอบ
ไม่สามารถท าได้ทันที จะเกิดการรอคอยสินค้าหรือระยะเวลาส่งมอบ (Lead Time: L) ซึ่งจะต้อง
ด าเนินการสั่งซื้อล่วงหน้าเพ่ือให้สินค้ามาส่งได้ทันพอดี จุดสั่งซื้อใหม่จึงเป็นจุดที่สินค้าคงคลังเหลืออยู่
ดังภาพที่ 11.6 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 11.6 แสดงจุดสั่งซื้อใหม่ที่เกิดจากระยะเวลาในการส่งมอบ (Lead Time) 

 จากภาพที่ 11.6 เมื่อพิจารณาอัตราส่วนระหว่างจุดสั่งซื้อใหม่ (ROP) กับ ระยะเวลารอคอย
หรือส่งมอบ (L) จะมีค่าเท่ากับอัตราส่วนปริมาณสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุด (EOQ) กับรอบในการสั่งซื้อ (t) 
เนื่องจากพิจารณาตามหลักพีชคณิต (Algebraic Approach) เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่คล้ายกัน 
ดังนั้น 

 

 

          (11.9) 

จุดสั่งซื้อใหม่ (ROP) 

t t t t 

ปริมาณ (Q) 

เวลารวม (T) 

ปริมาณสั่งซื้อท่ีประหยัดทีสุ่ด (EOQ) 

1 2 3 n 

L L L L 

ROP EOQ
  =  

L t

T
t   =   

n

EOQ
ROP  =   x L

t
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ตัวอย่างที่ 11.1 บริษัทแห่งหนึ่งวางแผนจะน าสินค้าเข้ามาจ าหน่าย โดยได้ท าการพยากรณ์ยอดขายทั้ง
ปีเท่ากับ 5,000 ชิ้น ต้นทุนชิ้นละ 8,000 บาท โดยมีค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อ 10,000 บาทต่อครั้ง และมี
ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาร้อยละ 20 ของต้นทุนสินค้า บริษัทเปิดด าเนินการทั้งปี 320 วัน และมี
ระยะเวลาส่งมอบ 8 วัน จงวางแผนสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุด 

วิธีท า  จาก     

 

 

       ชิ้น/ครั้ง 

  หาจ านวนครั้งในการสั่งซื้อ (n) 

  จาก 

   

 

       ครั้ง 

  หารอบในการสั่งซื้อ (t) 

  จาก 

 

 

       วัน 

 

 

2DO
EOQ   =  

CI

2x5,000x10,000
EOQ   =  

8,000x0.2

EOQ   =   250     

D
n    =    

Q

5,000
n    =    

250

n    =    20

T
t   =   

n

320
t   =   

20

t   =   16
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  หาจุดสั่งซื้อใหม่ (ROP) 

  จาก   

 

 

       ชิ้น 

  หาต้นทุนรวมของต้นทุนการเก็บรักษาและต้นทุนการสั่งซื้อ 

   

 

        

       บาท 

ตอบ บริษัทควรสั่งซื้อครั้งละ 250 ชิ้น จะมีต้นทุนเก็บรักษาและต้นทุนการสั่งซื้อรวมต่ าที่สุดเท่ากับ 
400,000 บาท จะต้องท าการสั่งซื้อ 20 ครั้ง รอบการสั่งซื้อเท่ากับ 16 วัน โดยเหลือสินค้า 125 ชิ้นจึง
จะท าการสั่งซื้อใหม ่สามารถแสดงด้วยกราฟดังภาพที่ 11.7 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 11.7 แสดงรายละเอียดตัวแบบพ้ืนฐานสินค้าคงคลัง 

EOQ
ROP  =   x L

t

250
ROP  =   x 8

16

ROP  =  125

QCI DO
TC    =    +  

2 Q
250x8,000x0.2 5,000x10,000

TC    =    +  
2 250

TC    =   400,000

ROP=125 ช้ิน 

16 16 16 16 

ปริมาณ (Q) 

เวลารวม (T) 

EOQ=250 ช้ิน 

1 2 3 20 

8 8 8 8 
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 ผู้ส่งมอบมักจูงใจให้เกิดการสั่งซื้อจ านวนมาก โดยการให้ส่วนลดพิเศษ ดังนั้นหากจะพิจารณา
น าเอาส่วนลดพิเศษมาพิจารณาร่วมเพ่ือให้ได้ต้นทุนสินค้าคงคลังรวม (TCi)  ต่ าที่สุดสามารถหาได้จาก
ผลรวมของต้นทุนเก็บรักษาสินค้าคงคลัง (TCH) ต้นทุนการสั่งซื้อ (TCO) และต้นทุนสินค้า (TCC) รวม 
ได้ดังนี้          (11.10) 

          (11.11) 

 

ตัวอย่างที่ 11.2 จากตัวอย่างที่ 11.1 สมมติผู้ส่งมอบจูงใจโดยมอบส่วนลดชิ้นละ 80 บาทหาก
ด าเนินการสั่งซื้อครั้งละ 1,000 ชิ้นขึ้นไป บริษัทควรสั่งซื้อครั้งละเท่าใดจึงจะได้ต้นทุนสินค้าคงคลังรวม
ต่ าที่สุด 

วิธีท า  จะต้องท าการพิจารณาปริมาณสั่งซื้อที่ EOQ และ ปริมาณสั่งซื้อที่ได้ส่วนลดพอดี เนื่องจาก
สั่งมากข้ึนได้ส่วนลดเท่าเดิมแต่แนวโน้มต้นทุนการเก็บรักษาจะเพ่ิมสูงขึ้นมาก 

 กรณีท่ีปริมาณสั่งซื้ออยู่ที่จุดสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุด (EOQ) ครั้งละ 250 ชิ้น 

 จาก   

 

 

        บาท  

 กรณีที่ปริมาณสั่งซื้อเพ่ือให้ได้ส่วนลด ครั้งละ 1,000 ชิ้น ต้นทุนสินค้าลดลง 80 บาท เท่ากับ 
8,000 – 80 = 7,920 บาท น ามาพิจารณาต้นทุนสินค้าคงคลังรวม 

 

   

        บาท    

ตอบ บริษัทควรสั่งซื้อที่จุด EOQ เท่ากับ 250 ชิ้น เพราะให้ต้นทุนสินค้าคงคลังรวมต่ ากว่าที่ผู้ส่งมอบ
ให้ส่วนลด  

i H O CTC     =   TC  + TC  + TC

i

QCI DO
TC     =    +  + CD

2 Q

i

QCI DO
TC     =    +  + CD

2 Q

i

250x8,000x0.2 5,000x10,000
TC     =    +  + (8,000x5,000)

2 250

iTC     =    40,400,000

i

1,000x7,920x0.2 5,000x10,000
TC     =    +  + (7,920x5,000)

2 1,000

iTC     =    40,442,000
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ตวัแบบสนิคา้คงคลงัจากการผลติ 

 ในกรณีที่เป็นลักษณะการผลิต ในขณะที่ด าเนินการผลิตจะมีการใช้สินค้าคงคลังหรือการส่ง
มอบควบคู่กันไปด้วย การหาปริมาณการผลิตที่ประหยัด (Economic Production Quantity: EPQ) 
จะแตกต่างจากการสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุด (Economic Order Quantity: EOQ) ซึ่งเป็นการสั่งซื้อและ
ได้รับสินค้าในครั้งเดียว ดังภาพที่ 11.8       

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 11.8 ตัวแบบสินค้าคงคลังจากการผลิต 

 จากภาพที่ 11.8 อัตราการผลิต (P) จะต้องมากกว่าความต้องการของลูกค้า (D) จึงจะ
สามารถส่งมอบให้กับลูกค้าได้ทัน ท าการหาระดับสินค้าคงคลังสูงสุด (Qmax) ได้จากผลคูณของอัตรา
การผลิตที่มีความต้องการใช้สินค้า (P-D) กับรอบระยะเวลาการผลิตที่มีการใช้สินค้า (ta)  

          (11.12) 

 รอบระยะเวลาการผลิตที่มีการใช้สินค้า (ta) ค านวณได้จากอัตราส่วนระหว่างปริมาณท่ีควรสั่ง
ผลิต (Qm) กับ อัตราการผลิต (P) จะได้ 

          (11.13) 

max aQ     =   (P - D) x t

m
a

Q
t      =   

P

ta tb ta tb ta tb 

ปริมาณที่ควรสั่งผลติ (Qm) 

ปริมาณสินค้าคงคลังสูงสดุ (Qmax) 

อัตราการผลติ (P) 

 (P-D)  (D)  (D)  (P-D) 

 (P-D) 

 (D) 

ปริมาณ (Q) 

เวลารวม (T) tc 
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 แทนค่า ta ลงในสมการ 11.12 จะได้ 

 

 

          (11.13) 

 ปริมาณที่เก็บรักษาสินค้าคงคลังโดยเฉลี่ย      สามารถค านวณได้จากค่าเฉลี่ยของสินค้าคง
คลังต้นงวดและสินค้าคงคลังปลายงวด   

 

          (11.14) 

 จากสมการ 11.13 แทนค่า Qmax ลงในสมการที่ 11.14 จะได้ 

          (11.15) 

 เมื่อหาต้นทุนรวมจากการเก็บรักษาสินค้าคงคลังและต้นทุนการสั่งผลิตจะได้ 

 

          (11.16) 

 หาผลรวมของต้นทุนทั้งสองที่ต่ าที่สุด คือจุดที่ความลาดเอียง (Slope) เป็น 0 ได้จากการหา
อนุพันธ์เทียบกับปริมาณ (Qm) น าไปเท่ากับ 0 จะได้ 
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ดังนั้น  

 

 โดยจะเรียก Qm  ที่จุดนี้ว่า ปริมาณการผลิตที่ประหยัด (Economic Production Quantity: 

EPQ) โดยจัดรูปสมการใหม่ได้ดังนี้ 

          (11.17) 

 

 รอบการสั่งผลิต (Cycle Time: tc) สามารถค านวณได้จากอัตราส่วนระหว่าง ปริมาณการ
ผลิตที่ประหยัด (EPQ) และ ความต้องการของลูกค้า (D) ดังนี้ 

          (11.18) 

 

 ระยะเวลาการใช้สินค้าคงคลัง (tb) สามารถค านวณได้จากอัตราส่วนระหว่างระดับสินค้าคง
คลังสูงสุด (Qmax) กับ ความต้องการของลูกค้า (D) ดังนี้ 

          (11.19) 

 จ านวนครั้งในการสั่งผลิต (n) สามารถค านวณได้ส่วนกลับของรอบการสั่งผลิต (tc)  

          (11.20) 

 ในการค านวณระยะเวลาต่าง ๆ ในตัวแบบสินค้าคงคลังจากการผลิตจะมีหน่วยเป็นปี หาก
ทราบระยะเวลารวมใน 1 ปี (T) ซึ่งมีหน่วยเป็นวัน สามารถค านวณระยะเวลาต่าง ๆ ให้เป็นวันได้โดย
น าไปคูณระยะเวลารวมใน 1 ปี (T) ดังกล่าว 
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ตัวอย่างที่ 11.3 โรงงานผลิตรถยนต์แห่งหนึ่งมีอัตราในการผลิตทั้งปี 1,200 คัน ลูกค้ามีความต้องการ
รถยนต์ดังกล่าว 400 คันต่อปี มีต้นทุนในการสั่งผลิตครั้งละ 20 ,000 บาท มีต้นทุนการเก็บรักษาร้อย
ละ 10 ของมูลค่ารถยนต์ หากรถยนต์มีมูลค่าคันละ 600,000 บาท จงหาปริมาณการผลิตที่ประหยัด
ที่สุด พร้อมต้นทุนรวมที่เกิดขึ้น และแสดงรายละเอียดตัวแบบสินค้าคงคลังจากการผลิต  หาก
ระยะเวลาท างานทั้งปีเท่ากับ 360 วัน 

วิธีท า จาก  

 

 

 

         คันต่อครั้ง 

 จาก  

         ปี  

   

 หรือ        วัน  

        

 จาก       

         ปี 

  

 หรือ        วัน 

 จาก 

 ดังนั้น        วัน 
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 จาก 

 

         ครั้ง 

 จาก  

 

         คัน 

 หาต้นทุนรวมจากการเก็บรักษาสินค้าคงคลังและต้นทุนการสั่งผลิตจะได้ 

 จาก  

           

     

  

 

         บาท 

ตอบ บริษัทควรสั่งผลิตครั้งละ 20คัน จะมีต้นทุนเก็บรักษาและต้นทุนการสั่งผลิตรวมต่ าที่สุดเท่ากับ 
800,000 บาท ท าการสั่งผลิต 20 ครั้ง มีรอบการสั่งผลิตเท่ากับ 18 วัน รายละเอียดดังภาพที่ 11.9 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 11.9 แสดงรายละเอียดตัวแบบสินค้าคงคลังจากการผลิต 
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การควบคุมสนิคา้คงคลงั  

 ในการตัดสินใจสั่งซื้อหรือสั่งผลิต จะเห็นได้ว่าตัวแบบพ้ืนฐานสินค้าคงคลัง และตัวแบบสินค้า
คงคลังจากการผลิต จะมีอัตราการใช้สินค้า ระยะเวลารอคอยสินค้าหรือระยะเวลาส่งมอบเท่ากัน  ใน
ทุกรอบการสั่งซื้อหรือสั่งผลิต แต่ในความเป็นจริง สถานการณ์ต่าง ๆ ที่ผันผวนจะส่งผลให้อัตราการใช้
สินค้าและระยะเวลาส่งมอบคลาดเคลื่อนไป ท าให้องค์กรจะต้องก าหนดระดับสินค้าคงคลังเพ่ือความ
ปลอดภัย (Safety Stock) เพ่ือป้องกันสินค้าคงคลังขาดมือ (Stock out) ดังภาพที่ 11.10 

  

 

 

 

 

 

ภาพที่ 11.10 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสินค้าคงคลังเพ่ือความปลอดภัยและระยะเวลาส่งมอบ 

(ที่มา: ปรับปรุงจาก ชุมพล ศฤงคารศิริ, 2553: 109 และ Heizer and Render, 2011: 521) 

 เมื่อใช้การแจกแจงแบบปกติเพ่ือพิจารณาความต้องการสูงสุด (Dmax) ในช่วงเวลาส่งมอบ (L) 
ที่เกิดจากความผันผวนของความต้องการแสดงดังภาพที่ 11.11 

 

 

 

 

ภาพที่ 11.11 แสดงโอกาสในการส่งมอบได้เพียงพอและโอกาสที่เกิดสินค้าคงคลังขาดมือ 

(ที่มา: ปรับปรุงจาก Russell and Taylor, 2011: 576) 

ความต้องการเฉลี่ย (D) 

ปริมาณ (Q) 

เวลา (T) 

จุดสั่งซื้อใหม่ (ROP) 

สินค้าคงคลังเพื่อความปลอดภัย (SS) 

t 
L 

อัตราความต้องการสูงสุด (Dmax) 

ช่วงเวลาการส่งมอบ 

Z

D maxD
โอกาสที่เกิดสินค้าคงคลังขาดมือ โอกาสในการส่งมอบได้เพียงพอ 
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จากภาพที่ 11.11 โอกาสในการส่งมอบได้เพียงพอ จะใช้ระดับการให้บริการ (Service 

Level) ในการวัดปริมาณสินค้าคงคลังเพ่ือความปลอดภัย เพ่ือก าหนดการตอบสนองต่อความต้องการ
ของลูกค้าในรูปของร้อยละ หรือร้อยละที่สินค้าคงคลังขาดมือ (Stock out) ในการก าหนดพ้ืนที่ใต้
กราฟ (Z) ซึ่งเรียกค่านี้ว่าตัวประกอบเพ่ือความปลอดภัย (Jacobs, 2013: 369) สามารถหาค่า Z ได้ 
จากตารางที่ 3 ในภาคผนวก ดังนั้นสามารถหาค่า ระดับสินค้าคงคลังเพ่ือความปลอดภัย (Safety 

Stock: SS) ได้จากผลคูณของตัวประกอบเพ่ือความปลอดภัย (Z) และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ความต้องการในช่วงเวลาส่งมอบ  

          (11.21) 

ในการตัดสินใจสั่งซื้อหรือผลิต การพิจารณาระดับสินค้าคงคลังเพ่ือความปลอดภัย (Safety 

Stock) จะข้ึนกับเทคนิคการควบคุมการคงคลัง (Inventory Control) สามารถจ าแนกได้ดังนี้ 

 1.ระบบปริมาณการสั่งคงที่ (Fixed Order Quantity System) วิธีการนี้จะสั่งซื้อสินค้า
คงคลังในปริมาณที่เท่ากันทุกครั้ง ในการหาจุดสั่งซื้อใหม่ (ROP) จะแบ่งการพิจารณาความผันผวนที่
เกิดข้ึนได้ดังนี้ 

  1.1 จุดสั่งซื้อใหม่ในอัตราความต้องการสินค้าคงคลังที่ผันผวนและระยะเวลาส่ง
 มอบคงที่ จะพิจารณาจากความต้องการเฉลี่ยที่คาดหมายในช่วงเวลาส่งมอบ      กับระดับ
 สินค้าคง คลังเพ่ือความปลอดภัย (SS) ดังนี้ 

          (11.22) 

  ในการพิจารณาค่าเฉลี่ยความต้องการช่วงเวลาส่งมอบ      สามารถค านวณจะได้
 จากผลคูณค่าเฉลี่ยความต้องการต่อวัน       และระยะเวลาส่งมอบ (L) จะได้ 

          (11.23) 

    และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานความต้องการในช่วงเวลาส่งมอบ สามารถค านวณได้จาก
 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในแต่ละวันได้ดังนี ้

 

L( )

LSS    =    Z

(D )

LROP    =    D  + Z

(D )

( d )

D      =    d  x L
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          (11.24) 

 โดยก าหนดให้ในแต่ละวันมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากัน        แทนลงใน 11.24 จะได้ 

 

 หรือ         (11.25) 

 แทนค่า                 ลงในสมการที่ 11.22 จะได้     

          (11.26) 

ตัวอย่างที่ 11.4 จากตัวอย่างที่ 11.1 หากบริษัทคาดหมายว่าจะเกิดความผันผวนจากความต้องการ 
โดยมีค่าเฉลี่ยความต้องการต่อวันเท่ากับ 18 ชิ้น และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานวันละ 3 ชิ้น บริษัท
วางแผนระดับการบริการ (Service Level) ที่ระดับร้อยละ 95 บริษัทจะต้องด าเนินการสั่งซื้อเมื่อ
เหลือสินค้าเท่าใด ก าหนดให้แต่ละครั้งปริมาณในการสั่งซื้อเท่าเดิมทุกครั้ง 

 จากตารางที่ 3 ในภาคผนวก ระดับการให้บริการร้อยละ 95 จะมีค่าตัวประกอบเพ่ือความ
ปลอดภัย               แทนค่าลงในสมการที่ 11.26 จะได้  

 

          ชิ้น 

  

          ชิ้น  

ตอบ ที่ระดับการให้บริการร้อยละ 95 เมื่อเหลือสินค้าคงคลัง 158 ชิ้น บริษัทควรสั่งซื้อใหม่ โดยซื้อที่
จุดสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุดจ านวน 250 ชิ้นในทุกรอบการสั่งซื้อ โดยมีระดับสินค้าคงคลังเพ่ือความ
ปลอดภัยจ านวน 14 ชิ้น 

 

2 2 2 2
L 1 2 3 L    =    ( .. )     

d( )

2
L d    =    Lx 

L d    =    L 

L  และ D

dROP    =    dL + Z L

Z = 1.64

ROP    =    (18x8) + (1.64x3x 8)

ROP    =    157.9159  158

SS     =    1.64x3x 8

SS     =    13.9159  14
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  1.2 จุดสั่งซื้อในอัตราความต้องการสินค้าคงคลังคงที่และระยะเวลาส่งมอบผกผัน 
 ซึ่งจะต้องท าการประมาณค่าระยะเวลาส่งมอบโดยเฉลี่ย     ซึ่งมีสูตรดังนี้ 

          (11.27) 

  โดยที่  อัตราความต้องการสินค้าต่อวันซึ่งมีค่าคงที่  

    ระยะเวลาส่งมอบโดยเฉลี่ย 

    ตัวประกอบเพื่อความปลอดภัย 

    ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความต้องการในช่วงเวลาส่งมอบ 

 นอกจากนี้ยังมีตัวแบบจุดสั่งซื้อ ที่มีความผกผันทั้งอัตราความต้องการในการใช้สินค้าคงคลัง
และระยะเวลาในการส่งมอบ ซึ่งมีความซับซ้อนในการค านวณจึงไม่ขอกล่าวในเนื้อหาส่วนนี้ 

ตัวอย่างที่ 11.5 จากตัวอย่างที่ 11.1 หากบริษัทคาดหมายว่าจะเกิดความผันผวนจากระยะเวลาใน
การส่งมอบ โดยมีระยะเวลาส่งมอบเฉลี่ย 8 วัน มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความต้องการในช่วงเวลา
ส่งมอบ 1 วัน บริษัทวางแผนระดับการบริการ (Service Level) ที่ระดับร้อยละ 95 บริษัทจะต้อง
ด าเนินการสั่งซื้อเม่ือเหลือสินค้าเท่าใด ก าหนดให้แต่ละครั้งปริมาณในการสั่งซื้อเท่าเดิมทุกครั้ง 

 สามารถค านวณหาอัตราความต้องการสินค้าต่อวัน (d) ได้จาก จุดสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุด 
(EOQ) หารด้วยรอบการสั่งซื้อ (t) จะได้ 

         ชิ้นต่อวัน 

 จากตารางที่ 3 ในภาคผนวก ระดับการให้บริการร้อยละ 95 จะมีค่าตัวประกอบเพ่ือความ
ปลอดภัย               แทนค่าต่าง ๆ ลงในสมการ 11.27 จะได้ 

 

         ชิ้น 

ตอบ ที่ระดับการให้บริการร้อยละ 95 เมื่อเหลือสินค้าคงคลัง 151 ชิ้น บริษัทควรสั่งซื้อใหม่ โดยซื้อที่
จุดสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุดจ านวน 250 ชิ้นในทุกรอบการสั่งซื้อ 

 

(L)

LROP    =    dL  + Zd

d   =    
L   =    

L  =    
Z   =    

Z = 1.64

ROP    =    (15.625x8) + (1.64x15.625x1)

ROP    =    150.625  151

250
d     =      =  15.625

16
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 2.ระบบสั่งซื้อโดยช่วงเวลาคงที่ (Fixed Order Interval System) ระบบการสั่งซื้อ          
แบบนี้จะท าการสั่งซื้อตามก าหนดเวลาที่แน่นอนโดยจะท าการตรวจดูปริมาณของสินค้าคงคลังตาม
ช่วงเวลาอย่างสม่ าเสมอ  แล้วท าการสั่งซื้อเมื่อถึงก าหนดเวลา ซึ่งปริมาณการสั่งซื้อแต่ละครั้งอาจจะ
ไม่เท่ากัน แล้วแต่ว่าปริมาณสินค้าคงคลังเหลือมากน้อยเท่าใด โดยจะมีการก าหนดระดับของปริมาณ
สินค้าคงคลังสูงสุด และจะสั่งซื้อสินค้าในปริมาณที่ท าให้ถึงระดับของปริมาณสินค้าคงคลังสูงสุดที่
ก าหนดไว้ ระบบสั่งซื้อโดยช่วงเวลาคงที่ เหมาะส าหรับสินค้าที่ไม่สามารถตรวจสอบปริมาณสินค้าคง
คลังได้ทุกวันและควรใช้ส าหรับสินค้าที่มีปริมาณการใช้ค่อนข้างสม่ าเสมอ ดังภาพที่ 11.12 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 11.12 แสดงตัวแบบสั่งซื้อโดยให้รอบระยะเวลาคงที่ 

 จากภาพที่ 11.12 ระดับสินค้าคงคลังเพ่ือความปลอดภัย (Safety Stock) จะพิจารณาจาก
รอบเวลา t+L จะได้         (11.28) 

 ในการพิจารณาปริมาณท่ีท าการสั่งซื้อ (q) เมื่อให้รอบเวลาคงที่ ดังนั้นจะมีสินค้าคงคลังเหลือ
ในมือ (I) จะต้องน ามาพิจารณาร่วมด้วยจะได้      

           

          (11.29) 

  

 ซ่ึง         (11.30) 

 

สินค้าคงคลังเพื่อความปลอดภัย (SS) 

จุดสั่งซื้อใหม่ (ROP) 

ปริมาณ (Q) 

เวลา (T) t 
L 

t 
L 

จุดสั่งซื้อใหม่ (ROP) 

t LSS    =    Z 

t Lq      =    d (t L) + Z  - I 

t L d    =    (t L)  
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ตัวอย่างที่ 11.6 จากตัวอย่างที่ 11.1 หากบริษัทตรวจนับสินค้าคงคลังทุก ๆ 30 วัน โดยท าการนับ
รอบล่าสุดมีสินค้าคงคลังเหลืออยู่ 60 ชิ้น คาดหมายว่าจะเกิดความผันผวนจากความต้องการ โดยมี
ค่าเฉลี่ยความต้องการต่อวันเท่ากับ 15 ชิ้น และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานวันละ 3 ชิ้น มีระยะเวลาส่ง
มอบ 8 วัน บริษัทวางแผนระดับการบริการ (Service Level) ที่ระดับร้อยละ 95 บริษัทจะสั่งซื้อสินค้า
จ านวนเท่าใด 

 จากสมการ 11.30 

         ชิ้น 

 จากตารางที่ 3 ในภาคผนวก ระดับการให้บริการร้อยละ 95 จะมีค่าตัวประกอบเพ่ือความ
ปลอดภัย               แทนค่าต่าง ๆ ลงในสมการ 11.29     

  

         ชิ้น 

ตอบ ที่ระดับการให้บริการร้อยละ 95 เมื่อท าการตรวจนับสินค้าคงคลังในรอบ 30 วัน พบว่าเหลือ
สินค้าคงคลังจ านวน 60 ชิ้น จะต้องด าเนินการสั่งซื้อจ านวนทั้งสิ้น 541 ชิ้น 

 

 

 

  

 

 

 

 

t L     =    3x (30 8) 

t L     =    18.493

Z = 1.64

q      =    15(30 8) + 1.64(18.493) - 60

q      =    540.328   541
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บทสรปุ 

  สินค้าคงคลัง (Inventory) จัดเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนชนิดหนึ่ง ซึ่งองค์กรต้องมีไว้เพ่ือ
จ าหน่ายหรือผลิต สินค้าคงคลังสามารถจ าแนกได้ 4 ประเภท ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป วัตถุดิบและ
ชิ้นส่วนประกอบ เครื่องมือและชิ้นส่วนเพื่อการซ่อมแซม และงานระหว่างกระบวนการผลิต  

ต้นทุนสินค้าคงคลัง ประกอบไปด้วยต้นทุนผลิตภัณฑ์ ต้นทุนการสั่งซื้อหรือสั่งผลิต ต้นทุนการ
เก็บรักษาสินค้าคงคลัง และต้นทุนเนื่องจากสินค้าขาดแคลน 

 ตัวแบบสินค้าคงคลังพ้ืนฐาน จะพิจารณาจุดสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุด (Economic Order 

Quantity: EOQ) เป็นจุดที่มีปริมาณในการสั่งซื้อที่ท าให้ต้นทุนเก็บรักษารวมกับต้นทุนการสั่งซื้อต่ า
ที่สุด ซึ่งเป็นจุดที่ท าให้ต้นทุนดังกล่าวมีค่าเท่ากัน ในกรณีที่มีการรอคอยสินค้าหรือระยะเวลาในการส่ง
มอบสินค้า (Lead Time: L) จะพิจารณาอัตราการส่งมอบในช่วงการรอคอยสินค้า และเรียกปริมาณ
สินค้าคงคลังที่เหลืออยู่นี้ว่า จุดสั่งซื้อใหม่ (Re-Order Point: ROP) ตัวแบบสินค้าคงคลังพ้ืนฐาน
เหมาะในการน าไปใช้กับลักษณะธุรกิจการค้า 

 ในกรณีที่เป็นธุรกิจการผลิตหรือมีการสั่งผลิต ตัวแบบสินค้าคงคลังจากการผลิต ในขณะที่
ด าเนินการผลิตจะมีการใช้สินค้าคงคลังหรือการส่งมอบควบคู่กันไปด้วย ซึ่งแตกต่างจากตัวแบบสินค้า
คงคลังพ้ืนฐาน และเรียกจุดที่มีปริมาณในการสั่งผลิตที่ท าให้ต้นทุนเก็บรักษารวมกับต้นทุนการสั่งซื้อ
ต่ าที่สุดนี้ว่า ปริมาณการผลิตที่ประหยัด (Economic Production Quantity: EPQ) 

 ในการควบคุมสินค้าคงคลังที่มีความผันผวนในส่วนของความต้องการสินค้าหรือระยะเวลาใน
การส่งมอบ จะแบ่งระบบการควบคุมออกเป็น 2 ประเภทได้แก่ 1.ระบบปริมาณการสั่งคงที่ วิธีการนี้
จะสั่งซื้อสินค้าคงคลังในปริมาณที่เท่ากันทุกครั้ง และ 2.ระบบสั่งซื้อโดยช่วงเวลาคงที่ ระบบการสั่งซื้อ
แบบนี้จะท าการสั่งซื้อตามก าหนดเวลาที่แน่นอนโดยจะท าการตรวจดูปริมาณของสินค้าคงคลังตาม
ช่วงเวลาอย่างสม่ าเสมอ  แล้วท าการสั่งซื้อเมื่อถึงก าหนดเวลา 
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ค าถามทา้ยบท 

1. สินค้าคงคลังแบ่งออกเป็นก่ีประเภท อะไรบ้าง 

2. ต้นทุนสินค้าคงคลังสามารถจ าแนกได้กี่ประเภท อะไรบ้าง 

3. บริษัทแห่งหนึ่งพยากรณ์ยอดขายสินค้า 7,000 ชิ้นต่อปี โดยบริษัทมีต้นทุนสั่งซื้อ 35 บาทต่อครั้ง 
และมีต้นทุนเก็บรักษาร้อยละ 20 ของต้นทุนสินค้า ต้นทุนสินค้าชิ้นละ 5 บาท  
 3.1 จงหาจุดสั่งซื้อท่ีประหยัดที่สุด (EOQ) 

 3.2 เมื่อระยะเวลาส่งมอบสินค้าเท่ากับ 3 วัน และท้ังปีท างาน 300 วัน จงหาจุดสั่งซื้อใหม่ 
 3.3 ผู้ส่งมอบได้เสนอส่วนลดหากซื้อ 1,000 ชิ้นขึ้นไปจะได้รับส่วนลด 4% และหากซื้อ 2,000 

ขึ้นไปจะได้รับส่วนลด 5% จงหาว่าบริษัทควรจะสั่งซื้อเท่าใดจึงจะมีต้นทุนต่ าที่สุด  

4. โรงงานผลิตสินค้าแห่งหนึ่งมีอัตราในการผลิตทั้งปี 800 หน่วย ลูกค้ามีความต้องการสินค้าดังกล่าว 
400 หน่วยต่อปี มีต้นทุนในการสั่งผลิตครั้งละ 1,000 บาท มีต้นทุนการเก็บรักษาร้อยละ 20 ของ
มูลค่าสินค้า หากสินค้ามีมูลค่าหน่วยละ 5,000 บาท  

4.1 จงหาปริมาณการผลิตที่ประหยัดที่สุด พร้อมต้นทุนรวมที่เกิดขึ้น 

4.2 จงหารอบการสั่งผลิต จ านวนครั้งในการสั่งผลิต และระดับสินค้าคงคลังสูงสุด หาก 1 ปี
ท างาน 300 วัน 

5. จากข้อ 3 หากบริษัทคาดหมายว่าจะเกิดความผันผวนจากความต้องการ โดยมีค่าเฉลี่ยความ
ต้องการต่อวันเท่ากับ 24 ชิ้น และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานวันละ 3 ชิ้น บริษัทวางแผนระดับการบริการ 
(Service Level) ที่ระดับร้อยละ 98 บริษัทจะต้องด าเนินการสั่งซื้อเมื่อเหลือสินค้าเท่าใด ก าหนดให้
แต่ละครั้งปริมาณในการสั่งซื้อเท่าเดิมทุกครั้ง 

6.จากข้อ 3 หากบริษัทตรวจนับสินค้าคงคลังทุก ๆ 30 วัน โดยท าการนับรอบล่าสุดมีสินค้าคงคลัง
เหลืออยู่ 100 ชิ้น คาดหมายว่าจะเกิดความผันผวนจากความต้องการ โดยมีค่าเฉลี่ยความต้องการต่อ
วันเท่ากับ 24 ชิ้น และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานวันละ 3 ชิ้น มีระยะเวลาส่งมอบ 10 วัน บริษัทวางแผน
ระดับการบริการ (Service Level) ที่ระดับร้อยละ 95 บริษัทจะสั่งซื้อสินค้าจ านวนเท่าใด 
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การวางแผนทรพัยากรองคก์ร 

Enterprise Resource  

Planning 

 

 เนื้อหาประจ าบท 

  - แนวคิดการวางแผนทรัพยากรองค์กร 

  - ระบบการวางแผนความต้องการวัสดุ 
  - ระบบการวางแผนความต้องการวัสดุแบบวงจรปิด 

  - ระบบการวางแผนทรัพยากรการผลิต 

  - ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร 

  - บทสรุป 

 

 วตัถุประสงคก์ารเรยีนรู ้ 

เพ่ือให้ผู้ศึกษาสามารถอธิบาย  

  - แนวคิดการวางแผนทรัพยากรองค์กร 

  - ระบบการวางแผนความต้องการวัสดุ 
  - ระบบการวางแผนความต้องการวัสดุแบบวงจรปิด 

  - ระบบการวางแผนทรัพยากรการผลิต 

  - ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร 

เพ่ือให้ผู้ศึกษาสามารถ ระบุ ก าหนด และแสดงวิธีการวางแผนความต้องการวัสดุ 
 - เทคนิคการออกค าสั่งซื้อแบบพอใช้งวดต่องวด 

 - เทคนิคการออกค าสั่งซื้อตามปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด 
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 บทท่ี 12  
 การวางแผนทรพัยากรองคก์ร 
 Enterprise Resource Planning 

  

 จากเนื้อหาที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าแนวคิดการจัดการการด าเนินงานในปัจจุบัน จะให้
ความส าคัญกับลูกค้าและมองภาพรวมของธุรกิจในองค์รวมตลอดทั้งโซ่อุปทาน กระบวนการด าเนิน
ธุรกิจจึงมีขอบเขตกว้างออกไปไม่ได้หยุดอยู่เฉพาะในองค์กร เพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ มี
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางธุรกิจได้สูงสุด จึงจ าเป็นจะต้องมีระบบการวางแผนทรัพยากร
องค์กรที่มีประสิทธิภาพ 

 ทรัพยากรทางธุรกิจ หากมองในมุมมองที่เป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจขององค์กร จะพิจารณาถึง
สินทรัพย์ขององค์กรที่เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์ถาวร ได้แก่ เงินสด สินค้า วัตถุดิบ ที่ดิน 
อาคาร อุปกรณ์ เครื่องจักร รวมทั้งสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ เช่น ค่านิยม หรือ สิ ทธิบัตร แต่เดิม
ทรัพยากรต่าง ๆ เหล่านี้ ผู้รับผิดชอบจะแบ่งแยกตามลักษณะงานหรือแผนก ไม่มีการเชื่อมโยงและ
บูรณาการข้อมูลและสารสนเทศเข้าด้วยกัน ท าให้การจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ขาดประสิทธิภาพ ล่าช้า 
เกิดความผิดพลาดในการสื่อสาร ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรจึงเป็นแนวคิดที่บูรณาการรวม
งานหลัก ต่าง ๆ ในบริษัททั้งหมด ได้แก่ ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบการผลิต ระบบการขาย ระบบ
การบัญชี ระบบการเงิน ระบบการขนส่ง และการบริหารบุคคล เข้าด้วยกันผ่านระบบสารสนเทศ ท า
ให้การจัดการข้อมูลและสารสนเทศมีประสิทธิภาพ และใช้ทรัพยากรองค์กรในภาพรวมมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

 เนื้อหาในบทนี้จะกล่าวถึง แนวคิดการวางแผนทรัพยากรองค์กร เริ่มจากการวางแผนความ
ต้องการวัสดุ ระบบการวางแผนความต้องการวัสดุแบบวงจรปิด ระบบการวางแผนทรัพยากรการผลิต 
จนพัฒนาเป็นระบบการวางแผนทรัพยากรที่ใช้ในปัจจุบัน 
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แนวคดิการวางแผนทรพัยากรองคก์ร 

 หลังยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม เกิดอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ซึ่งเป็นการผลิตจ านวนมาก (Mass 

Production) ต้นทุนที่ส าคัญในการจัดการทรัพยากรที่เกิดข้ึนได้แก่ ต้นทุนสินค้าคงคลัง  

ในปี 1913 Ford Whitman Harris (อ้างถึงใน Schwarz, 2008: 137) ได้ท าการวิเคราะห์
และพัฒนาตัวแบบสินค้าคงคลังที่ใช้ในการค านวณหาปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด (Economic 

Order Quantity: EOQ) โดยที่เป็นการพิจารณาหาความสมดุลระหว่างค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อกับ
ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาเพ่ือให้เกิดค่าใช้จ่ายสินค้าคงคลังที่มีต้นทุนต่ าที่สุด 

ในช่วงทศวรรษ 1960 Joseph Orlicky  ได้พัฒนาแนวคิดการวางแผนความต้องการวัสดุ 
(Material Requirement Planning: MRP) ซึ่งมีแนวคิดในการผลิตและส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าตาม
ค าสั่งซื้อ เพ่ือให้เกิดระดับสินค้าคงคลังที่เหมาะสม ไม่เกิดการผลิตที่เกินความจ าเป็น 

 การวางแผนความต้องการวัสดุ (MRP) ช่วยให้สามารถวางแผนในการจัดซื้อจัดหาวัสดุ ตาม
แผนการผลิตหลัก (Master Production Schedule) โดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย
ในยุคนั้น ช่วยให้สามารถระบุชนิด จ านวนวัสดุที่ต้องการ และระยะเวลาส่งมอบที่แม่นย า แต่ระบบนี้
ยังมีข้อด้อยตรงที่ไม่สามารถป้อนสารสนเทศย้อนกลับเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างแผนการ
ผลิตที่วางไว้ กับสภาพจริงที่เกิดข้ึนที่หน้างาน 

 ต่อมาช่วงทศวรรษ 1970 ได้มีการพัฒนาระบบการวางแผนความต้องการวัสดุ (MRP) ให้
สอดคล้องกับการวางแผนก าลังการผลิต และสามารถป้อนสารสนเทศย้อนกลับเพ่ือเปรียบเทียบกับ
หน้างานได้เรียกว่า ระบบการวางแผนความต้องการวัสดุแบบวงจรปิด (MRP Closed Loop) ซึ่ง
ประสบความส าเร็จอย่างมากในอุตสาหกรรมการผลิต 

 ในปี 1980 ได้มีการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ด้านการบัญชีและการเงิน การจัดส่ง มารวมกับ
ระบบการผลิตและระบบการวางแผนความต้องการวัสดุ เรียกว่าระบบการวางแผนทรัพยากรการผลิต 
(Manufacturing Resource Planning: MRP II) (ค านาย  อภิปรัชญาสกุล, 2557: 206) 
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 ต่อมาในปี 1990 ได้มีการบูรณาการซอฟต์แวร์ MRP II เข้ากับระบบกระบวนการทางธุรกิจ
อ่ืน ๆ ได้แก่ ระบบการเงิน การผลิต การจัดการวัสดุ  การจัดซื้อจัดหา โลจิสติกส์ และการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ ช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรองค์กรในองค์รวมโดยเรียกระบบนี้
ว่าระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning: ERP) ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยี
สารสนเทศพัฒนาอย่างรวดเร็ว มีการเชื่อมต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านฐานข้อมูลและเชื่อมโยง
ระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ตทั้งภายในองค์กรและระหว่างองค์กร เกิดการบูรณาการทั้งโซ่อุปทาน
เรียกระบบนี้ว่า Extended Enterprise  Resource Planning หรือ ERP II ความสัมพันธ์แนวคิดต่าง 
ๆ ก่อนจะมาเป็นการวางแผนทรัพยากรองค์กรแสดงให้เห็นดังภาพที่ 12.1 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 12.1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดต่าง ๆ จนพัฒนามาเป็นการวางแผนทรัพยากรองค์กร 

ระบบการวางแผนความตอ้งการวสัด ุ

 ก่อนจะกล่าวถึงระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning: 

ERP) จะต้องท าความเข้าใจระบบการวางแผนความต้องการวัสดุ  (Material Requirement 

Planning: MRP) ซึ่งเป็นรากฐานในการวางแผนทรัพยากรองค์กร เป็นระบบที่เหมาะส าหรับการผลิต
ที่มีลักษณะเป็นการประกอบชิ้นส่วนหรือวัสดุต่าง ๆ ขึ้นเป็นสินค้าทั้งที่มีลักษณะเป็นแบบสายการ
ประกอบ (Assembly Line) หรือมีลักษณะการผลิตแบบการประกอบโดยทั่วไปก็ได้ เช่น การผลิต 
โทรทัศน์ ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ รถยนต์ เป็นต้น ซึ่งชิ้นส่วนหรือวัสดุต่าง ๆ ที่จะน าไปผลิตเป็นสินค้า
ส าเร็จรูปนั้นอาจจะผลิตเองหรือสั่งซื้อจากภายนอก  

 

1960 1970 1980 1990 ปัจจุบนั 

การวางแผน
ความต้องการ

วัสด ุ

(MRP) 

การวางแผน
ความต้องการ
วัสดุแบบวงจร

ปิด 

(MRP Closed 

Loop) 

การวางแผน
ทรัพยากรการ

ผลิต 

(MRP II) 

การวางแผน
ทรัพยากร
องค์กร 
(ERP) 

การวางแผน
ทรัพยากร
องค์กรส่วน

ขยาย 

(ERP II) 
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 ระบบการวางแผนความต้องการวัสดุ (MRP) จะประกอบด้วยส่วนส าคัญ 3 ส่วนด้วยกันคือ
ส่วนน าเข้า (MRP Inputs)  ส่วนการประมวลผล (MRP Processing) และส่วนผลลัพธ์ที่ได้ (MRP 

Outputs) ดังภาพที่ 12.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 12.2 รายละเอียดระบบการวางแผนความต้องการวัสดุ (MRP) 

 1. ส่วนน าเข้า (MRP Inputs) ) เป็นข้อมูลที่จ าเป็นที่จะต้องจัดเตรียมไว้เพ่ือน าเข้าสู่ระบบ  
ประกอบไปด้วยรายละเอียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1.1 ตารางรายการผลิตหลัก (Master Production Schedule: MPS) เป็นตารางที่
แสดงรายละเอียดประเภทสินค้า ปริมาณและเวลาที่ส่งมอบ ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้จะได้จาก
การวางแผนการผลิต ซึ่งเป็นแผนงานจากทุกสินค้า ทุกหมวดหมู่รวมกัน  ซึ่งอาจก าหนด
ช่วงเวลาที่ต้องการเป็นวัน สัปดาห์ หรือเดือนก็ได้ ดังตารางที่ 12.1 

 

 

ส่วนน าเข้า ส่วนการประมวลผล ส่วนผลลัพธ ์

การเปลีย่นแปลง 
ใบสั่งซื้อ 

แผนการสั่งซื้อ 

รายงานกรณีพิเศษ 

รายงานการวางแผน 
รายงานการ

ควบคุม 

รายการสินค้าคง
คลัง 

ตารางรายการ
ผลิตหลัก 

ใบสั่งซื้อ 

การพยากรณ ์

โครงสร้าง
ผลิตภณัฑ ์

การเปลีย่นแปลง
การออกแบบ 

บันทึกสินค้าคง
คลัง 

การรับ 

การเบิกจ่าย 

คอมพิวเตอร์และ
ซอฟต์แวร์ MRP 

รายงานหลัก 

รายงานรอง 
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ตารางที่ 12.1 แสดงตารางรายการผลิตหลัก (MPS) 

ตารางการผลิตหลักล าโพงส าเร็จรูป มกราคม กุมภาพันธ ์

สัปดาห ์ 1 2 3 4 5 6 7 8 

ค าสั่งซื้อจากลูกค้า - - - - - 100 150 200 

ปริมาณสินค้าในส่วนวิจัยและพัฒนา - - - - - 15 15 15 

ปริมาณสินค้าในการตรวจสอบคณุภาพ - - - - - 5 5 5 

รวมความต้องการผลิต  - - - - - 120 180 220 

 

1.2 โครงสร้างผลิตภัณฑ์ (Product Structures หรือ Bill of Material: BOM) จะ
แสดงลักษณะแผนภูมิโครงสร้างในการผลิตหรือการประกอบตามล าดับขั้นตอน ซึ่งแบ่ง
ออกเป็นระดับของวัสดุ โดยวัสดุที่อยู่บนสุดของแผนภูมิจะมีระดับ 0 แล้วลดหลั่นกันลงไป
เป็นระดับ 1,2,3,... ตามล าดับจนถึงระดับสุดท้ายของโครงสร้าง ดังภาพที่ 12.3  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 12.3 โครงสร้างผลิตภัณฑ์ล าโพงส าเร็จรูป 

 

 

ฝาหน้า-หลัง ฝาบน-ล่าง (2) ฝาด้านข้าง (2) 

ล าโพงส าเร็จรูป  

ดอกล าโพง (2) แผงวงจร (1) ตู้ล าโพง (1) 

ระดับ 0 

ระดับ1 

ระดับ 2 
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  ลักษณะโครงสร้างผลิตภัณฑ์ สามารถแสดงระดับชั้นการผลิตหรือการประกอบและ
 จ านวนชิ้นส่วนที่ต้องการ ดังตารางที่ 12.2 

ตารางที่ 12.2 แสดงรายละเอียดโครงสร้างผลิตภัณฑ์การประกอบล าโพงส าเร็จรูป 

ระดับ รายการ จ านวนชิ้นส่วน  

0 ล าโพงส าเร็จรูป 1 

1 ดอกล าโพง 2 

1 ตู้ล าโพง 1 

1 แผงวงจร 1 

2 โครงฝาด้านหน้า-หลัง 2 

2 โครงฝาด้านบน-ล่าง 2 

2 โครงฝาด้านข้าง 2 

 

  การผลิตหรือการประกอบสินค้าบางชนิด จะมีรายการวัสดุซ้ ากัน ท าให้มีระดับวัสดุ
 มากกว่า 1 ระดับ เพ่ือสามารถที่จะค านวณตามล าดับก่อนหลังได้ ดังนั้นจึงก าหนดให้วัสดุที่
 อยู่ในหลายระดับไว้ในระดับท่ีต่ าที่สุดเพียงระดับเดียว  

  1.3 แฟ้มข้อมูลรายการสินค้าคงคลัง (Item Master File: IMS) เป็นข้อมูลที่แสดง
 รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าคงคลังทุกรายการ โดยแสดงปริมาณสินค้าคงคลังที่คงอยู่ ปริมาณ
 สั่งซื้อ ขนาดของล็อต สินค้าคงคลังส ารองเพ่ือความปลอดภัย เวลาส่งมอบ และอัตราการใช้ 
 แฟ้มข้อมูลสินค้าคงคลังจะต้องท าการปรับปรุงทุกครั้งเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง เช่น เกิดการ
 เบิกจา่ยวัสดุออกจากคลังสินค้า เพ่ือให้ระดับสินค้าคงคลังที่เหลืออยู่จริงมีความถูกต้อง รักษา
 ระดับสินค้าคงคลังที่ต่ าท่ีสุด ที่เพียงพอต่อความต้องการใช้งานเท่าที่จ าเป็น 

  ตัวอย่างเช่นบริษัทนิสสัน ซึ่งเป็นบริษัทผลิตรถยนต์ ได้น าเอาระบบเทคโนโลยี
 สารสนเทศในการสื่อสารเชื่อมโยงกับผู้ส่งมอบ (Suppliers) ท าให้มีการปรับปรุงข้อมูลทุก ๆ 
 15-20 นาที ท าให้ตารางรายการผลิตหลักมีประสิทธิภาพการตรงต่อเวลาถึงร้อยละ 99 
 ประสิทธิภาพการตรงต่อเวลาในการขนส่งร้อยละ 99.9 และมีประสิทธิภาพการประกอบ
 ชิ้นส่วนร้อยละ 99.5 (Heizer and Render, 2011: 589) 
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  ตัวอย่างรายละเอียดแฟ้มข้อมูลรายการสินค้าคงคลัง (IMS) ดังตารางที่ 12.3 

ตารางที่ 12.3 แสดงรายละเอียดแฟ้มข้อมูลรายการสินค้าคงคลัง 

รายการ 
เวลาส่ง
มอบ 

สินค้าคงคลัง
ที่มีอยู ่

สินค้าส ารอง
คลัง 

ปริมาณที่
จัดสรรแล้ว 

ปริมาณที่จะได้รับ 

  (สัปดาห์) (หน่วย) (หน่วย) (หน่วย) (หน่วย) 
ล าโพงส าเร็จรูป 2 - - - - 
ดอกล าโพง 2 50 5 40 - 
ตู้ล าโพง 1 40 5 25 - 
แผงวงจร 3 40 5 30 50 ในสัปดาห์ที่ 3 

โครงฝาด้านหน้า-หลัง 1 100 10 10 - 
โครงฝาด้านบน-ล่าง 1 150 10 10 - 
โครงฝาด้านข้าง 1 100 10 10 - 

  

  เมื่อน ารายละเอียดระยะเวลาส่งมอบ (Lead Time) แต่ละรายการจากแฟ้มข้อมูล
 รายการสินค้าคงคลัง เพ่ือหาระยะเวลาในการผลิตหรือประกอบจนได้ผลิตภัณฑ์สุดท้ายก่อน
 ส่งมอบให้กับลูกค้า โดยพิจารณาร่วมกับโครงสร้างผลิตภัณฑ์ ได้ดังภาพที่ 12.4 

1 2 3 4 5 

  2 สัปดาห ์     

  จัดหาดอกล าโพง    

  1 สัปดาห ์     

  จัดหาฝาหน้า-หลัง     

  1 สัปดาห ์ 1 สัปดาห ์ 2 สัปดาห ์

  จัดหาฝาบน-ล่าง ประกอบตูล้ าโพง ประกอบล าโพงส าเร็จรูป 

  1 สัปดาห ์     

  จัดหาฝาข้าง     

3 สัปดาห ์    

จัดหาแผงวงจรควบคุม    

          

 

ภาพที่ 12.4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาส่งมอบกับโครงสร้างผลิตภัณฑ์ 
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 2. ส่วนการประมวลผล (MRP Processing) จะเป็นการน าข้อมูลส่วนน าเข้าทั้งหมด ได้แก่ 
ตารางรายการผลิตหลัก (MPS) รายละเอียดโครงสร้างผลิตภัณฑ์ (BOM) และ รายละเอียดแฟ้มข้อมูล
รายการสินค้าคงคลัง (IMS) มาใช้ก าหนดตารางการวางแผนความต้องการวัสดุในแต่ละรายการ โดย
เริ่มจากความต้องการวัสดุตามโครงสร้างผลิตภัณฑ์ในระดับ 0 ถ่ายทอดความต้องการตาม
ความสัมพันธ์ลงมายังระดับ 1 และ 2 จนถึงระดับสุดท้ายตามปริมาณและระยะเวลาส่งมอบ เพ่ือ
พิจารณาความต้องการแต่ละรายการ โดยมีรายละเอียดในการประมวลผลดังต่อไปนี้ 

1) ความต้องการรวม (Gross Requirements) คือปริมาณชิ้นส่วนที่ถ่ายทอดค าสั่ง
ซื้อจากระดับโครงสร้างผลิตภัณฑ์ก่อนหน้า  ที่ระดับ 0 ค าสั่งซื้อจะถ่ายทอดมาจากค าสั่งซื้อ
ของลูกค้า หรือแผนกอ่ืน ๆ ที่ต้องการสินค้า การถ่ายทอดค าสั่งซื้อจะต้องเป็นไปตาม
โครงสร้างผลิตภัณฑ์ 

2) จ านวนที่ได้รับตามก าหนด (Scheduled Receipts) คือปริมาณชิ้นส่วนที่จะได้รับ
จากผู้ส่งมอบ หรือจากแผนกชิ้นส่วนในช่วงเวลาต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ 

3) สินค้าคงคลังในมือ หรือที่ใช้ได้ (Projected on Hand) คือ ปริมาณชิ้นส่วนที่
 สามารถน ามาใช้ในการผลิตหรือประกอบในช่วงเริ่มต้นแต่ละช่วงเวลาสามารถค านวณได้จาก 

จ านวนที่ใช้ได้ = สินค้าคงคลังที่มีอยู่ – สินค้าส ารองคลัง – ปริมาณที่จัดสรรแล้ว + 
    ปริมาณที่จะได้รับ 

  4) ความต้องการสุทธิ (Net Requirement) คือ ปริมาณสุทธิของชิ้นส่วนที่ต้องการ
 ในแต่ละช่วงเวลา สามารถค านวณได้จาก 

  ความต้องการสุทธิ  =  ความต้องการรวม – จ านวนที่ใช้ได ้

  5) จ านวนรับตามแผน (Planned Order Receipts) คือ ปริมาณชิ้นส่วนที่จะได้รับ
 ตามแผนการจัดหาหรือการสั่งผลิตหรือการประกอบในช่วงเริ่มต้นของช่วงเวลานั้น 

  6) จ านวนสั่งตามแผน (Planned Order Releases) คือจ านวนที่จะต้องออกค า
 สั่งซื้อ จัดหา ผลิตหรือประกอบเพื่อถ่ายทอดลงไปยังชิ้นส่วนระดับถัดไป 
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 ในส่วนของการประมวลผล เทคนิคในการออกค าสั่งซื้อเพ่ือก าหนดปริมาณในการออกค า
สั่งซื้อ ผลิตหรือการประกอบแบ่งออกเป็น 2 วิธีการได้แก่ 

  2.1 เทคนิคการออกค าสั่งซื้อแบบพอใช้งวดต่องวด (Lot -for-lot Technique) 

 เทคนิคในการออกค าสั่งซื้อ ผลิตหรือการประกอบ จะออกค าสั่งซื้อตามความต้องการสุทธิ 
 เพ่ือให้มีสินค้าคงคลังต่ าที่สุด  หรือผลิตและประกอบชิ้นส่วนได้พอดี ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

ตัวอย่างที่ 12.1 จากตารางที่ 12.1 ตารางรายการผลิตหลัก (MPS) ภาพที่ 12.3 โครงสร้างผลิตภัณฑ์ 
(BOM) และ ตารางที่ 12.3 รายละเอียดแฟ้มข้อมูลรายการสินค้าคงคลัง  (IMS) จงวางแผนความ
ต้องการวัสดุแต่ละรายการ โดยใช้เทคนิคการออกค าสั่งซื้อแบบพอใช้งวดต่องวด 

 ขั้นที่ 1 หาปริมาณความต้องการของชิ้นส่วนระดับ 0 คือล าโพงส าเร็จรูป โดยความต้องการ
รวม จะถูกถ่ายทอดมาจาก ความต้องการผลิต จากตารางรายการผลิตหลัก (MPS)  

 

รายละเอียด ล าโพงส าเร็จรูป 1 2 3 4 5 6 7 8 

เวลาส่งมอบ: 2 สัปดาห ์ ความต้องการรวม      120 180 220 

ระดับ: 0 จ านวนที่ได้รับตามก าหนด         

สินค้าคงคลังที่ม:ี 0 สินค้าท่ีใช้ได ้: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

สินค้าส ารองคลัง: 0 ความต้องการสุทธิ      120 180 220 

ปริมาณที่จัดสรร: 0 จ านวนรับตามแผน      120 180 220 

ปริมาณที่จะได้รับ: 0 จ านวนสั่งตามแผน   
 

120 180 220   

          

รายละเอียด ดอกล าโพง 1 2 3 4 5 6 7 8 

เวลาส่งมอบ: 2 สัปดาห ์ ความต้องการรวม    240 360 440   

          

รายละเอียด ตู้ล าโพง 1 2 3 4 5 6 7 8 

เวลาส่งมอบ: 1 สัปดาห ์ ความต้องการรวม    120 180 220   

          

รายละเอียด แผงวงจร 1 2 3 4 5 6 7 8 

เวลาส่งมอบ: 3 สัปดาห ์ ความต้องการรวม    120 180 220   

ความต้องการผลิตจาตาราง MPS 
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 ความต้องการผลิตจากตาราง MPS จะถ่ายทอดมายังความต้องการรวมของวัสดุล าโพง
ส าเร็จรูปซึ่งอยู่ในระดับ 0 ในสัปดาห์ที่ 6 7 และ 8 ปริมาณ 120 180 และ 220 หน่วยตามล าดับ 

 จ านวนที่ได้รับตามก าหนดในชิ้นส่วนวัสดุล าโพงส าเร็จรูป จากตาราง IMS ไม่มีปริมาณที่จะ
ได้รับ ดังนั้นในตารางจึงไม่มีจ านวนที่ได้รับตามก าหนด 

 สินค้าที่ใช้ได้ ค านวณจาก สินค้าคงคลังที่มีอยู่ – สินค้าส ารองคลัง – ปริมาณที่จัดสรรแล้ว + 
ปริมาณที่จะได้รับ จะได้ 0 หน่วย ดังนั้นจึงมีค่า 0 หน่วย ตั้งแต่ สัปดาห์ที่ 1 ไปจนถึงสัปดาห์ที่ 8 

 ความต้องการสุทธิ ค านวณจาก ความต้องการรวม – สินค้าที่ใช้ได้ก่อนหน้า ซึ่งสินค้าที่ใช้ได้
ก่อนหน้ามีค่า 0 หน่วย จึงค านวณความต้องการสุทธิในสัปดาห์ที่ 6 7 และ 8 ปริมาณ 120 180 และ 
220 หน่วยตามล าดับ 

 จ านวนรับตามแผน เนื่องจากเป็นการออกค าสั่งซื้อพอใช้แบบงวดต่องวด จ านวนรับตามแผน
จึงรับให้พอดีกับความต้องการสุทธิ ในสัปดาห์ที่ 6 7 และ 8 จึงมีปริมาณ 120 180 และ 220 หน่วย 
เช่นเดียวกับความต้องการสุทธิ 

 จ านวนสั่งตามแผน เนื่องจากมีระยะเวลาส่งมอบ 2 สัปดาห์ ดังนั้นจึงต้องสั่งล่วงหน้า 2 
สัปดาห์ ในสัปดาห์ที่ 4 5 และ 6 จึงต้องสั่งปริมาณ 120 180 และ 220 หน่วยตามล าดับ 

 จ านวนสั่งตามแผนในระดับ 0 จะถ่ายถอดค าสั่งซื้อไปยังชิ้นส่วนระดับ 1 ได้แก่ ดอกล าโพง ตู้
ล าโพงและแผงวงจร ในสัปดาห์ที่ 4 5 และ 6 เช่นเดียวกัน แต่เนื่องจากโครงสร้างผลิตภัณฑ์ในการ
ประกอบใช้ชิ้นส่วนไม่เท่ากัน จึงมีปริมาณความต้องการรวมไม่เท่ากันในแต่ละชิ้นส่วนดังนี้ 

 ดอกล าโพง ใช้ 2 ชิ้นส่วนในการประกอบเป็นล าโพงส าเร็จรูป จ านวนที่สั่งตามแผนของล าโพง
ส าเร็จรูปเมื่อถ่ายทอดค าสั่งมายังชิ้นส่วนดอกล าโพง ความต้องการรวมในสัปดาห์ที่ 4 5 และ 6 จึงมี
ปริมาณ 240 360 และ 440 หน่วยตามล าดับ 

 ส่วนชิ้นส่วนตู้ล าโพงและแผงวงจร ใช้ประกอบเป็นล าโพงส าเร็จรูปในสัดส่วน 1 :1  ความ
ต้องการรวมในสัปดาห์ที่ 4 5 และ 6 จึงมีปริมาณ 120 180 และ 220 หน่วย เช่นเดิม 
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 ขั้นที่ 2 หาปริมาณความต้องการของชิ้นส่วนระดับ 1 ได้แก่ ดอกล าโพง ตู้ล าโพงและ
แผงวงจร ได้ดังนี้ 

รายละเอียด ดอกล าโพง 1 2 3 4 5 6 7 8 

เวลาส่งมอบ: 2 สัปดาห ์ ความต้องการรวม    240 360 440   

ระดับ: 1 จ านวนที่ได้รับตามก าหนด         

สินค้าคงคลังที่ม:ี 50 สินค้าท่ีใช้ได ้: 5 5 5 5 0 0 0   

สินค้าส ารองคลัง: 5 ความต้องการสุทธิ    235 360 440   

ปริมาณที่จัดสรร: 40 จ านวนรับตามแผน    235 360 440   

ปริมาณที่จะได้รับ: 0 จ านวนสั่งตามแผน  235 360 440     

          

รายละเอียด ตู้ล าโพง 1 2 3 4 5 6 7 8 

เวลาส่งมอบ: 1 สัปดาห ์ ความต้องการรวม   0 120 180 220 0 0 

ระดับ: 1 จ านวนที่ได้รับตามก าหนด         

สินค้าคงคลังที่ม:ี 40 สินค้าท่ีใช้ได ้: 10 10 10 10 0 0 0   

สินค้าส ารองคลัง: 5 ความต้องการสุทธิ    110 180 220   

ปริมาณที่จัดสรร: 25 จ านวนรับตามแผน    110 180 220   

ปริมาณที่จะได้รับ: 0 จ านวนสั่งตามแผน   110 180 220    

          

รายละเอียด แผงวงจร 1 2 3 4 5 6 7 8 

เวลาส่งมอบ: 3 สัปดาห ์ ความต้องการรวม    120 180 220   

ระดับ: 1 จ านวนที่ได้รับตามก าหนด   50      

สินค้าคงคลังที่ม:ี 40 สินค้าท่ีใช้ได ้: 5 5 5 55 0 0 0   

สินค้าส ารองคลัง: 5 ความต้องการสุทธิ    65 180 220   

ปริมาณที่จัดสรร: 30 จ านวนรับตามแผน    65 180 220   

ปริมาณที่จะได้รับ: 50 จ านวนสั่งตามแผน 65 180 220      

 

 การค านวณชิ้นส่วนในระดับ 1 จะค านวณเช่นเดียวกับในระดับ 0 จะมีส่วนแตกต่างได้แก่
ชิ้นส่วนวงจร เนื่องจากมีแผนได้รับชิ้นส่วน 50 หน่วยในสัปดาห์ที่ 3 ดังนั้น จ านวนที่ได้รับตามก าหนด
ในสัปดาห์ที่ 3 จะเท่ากับ 50 หน่วย ซึ่งจะถูกเก็บเป็นสินค้าคงคลัง เมื่อน ามารวมกับสินค้าที่ใช้ได้ 5 
หน่วย จึงมีสินค้าที่ใช้ได้ 55 หน่วย ดังนั้นความต้องการสุทธิจึงเท่ากับ 120-55 = 65 หน่วย 
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 ขั้นที่ 3 หาปริมาณความต้องการของชิ้นส่วนระดับ 2 ได้แก่ ฝาด้านหน้า-หลัง ฝาปิดบน-ล่าง
และฝาด้านข้าง ซึ่งชิ้นส่วนทั้ง 3 รายการ ถูกถ่ายทอดมาจากจ านวนที่สั่งตามแผนในรายการตู้ล าโพง 
ซึ่งเป็นสิ้นส่วนในระดับ 1 และจากโครงสร้างผลิตภัณฑ์ สัดส่วนการประกอบทั้ง 3 ชิ้นส่วนเพ่ือให้ได้ตู้
ล าโพงจะมีสัดส่วน 2:1 ทั้ง 3 รายการ ดังนั้นเมื่อถ่ายทอดค าสั่งซื้อมายังความต้องการรวมจึงจะต้อง
คูณด้วย 2 ทั้ง 3 รายการได้ดังนี้ 

 

รายละเอียด โครงฝาด้านหน้า-หลัง 1 2 3 4 5 6 7 8 

เวลาส่งมอบ: 1 สัปดาห ์ ความต้องการรวม     220 360 440       

ระดับ: 2 จ านวนที่ได้รับตามก าหนด                  

สินค้าคงคลังที่ม:ี 100 สินค้าท่ีใช้ได ้: 80 80 80 0 0 0       

สินค้าส ารองคลัง: 10 ความต้องการสุทธิ     220 140 300       

ปริมาณที่จัดสรร: 10 จ านวนรับตามแผน     220 140 300       

ปริมาณที่จะได้รับ: 0 จ านวนสั่งตามแผน   220 140 300         

          

รายละเอียด โครงฝาด้านบน-ล่าง 1 2 3 4 5 6 7 8 

เวลาส่งมอบ: 1 สัปดาห ์ ความต้องการรวม     220 360 440       

ระดับ: 2 จ านวนที่ได้รับตามก าหนด                  

สินค้าคงคลังที่ม:ี 150 สินค้าท่ีใช้ได ้: 130 130 130 0           

สินค้าส ารองคลัง: 10 ความต้องการสุทธิ     90 360 440       

ปริมาณที่จัดสรร: 10 จ านวนรับตามแผน     90 360 440       

ปริมาณที่จะได้รับ: 0 จ านวนสั่งตามแผน   90 360 440         

          

รายละเอียด โครงฝาด้านข้าง 1 2 3 4 5 6 7 8 

เวลาส่งมอบ: 1 สัปดาห ์ ความต้องการรวม     220 360 440       

ระดับ: 2 จ านวนที่ได้รับตามก าหนด                  

สินค้าคงคลังที่ม:ี 100 สินค้าท่ีใช้ได ้: 80 80 80 0 0 0       

สินค้าส ารองคลัง: 10 ความต้องการสุทธิ     220 360 440       

ปริมาณที่จัดสรร: 10 จ านวนรับตามแผน     220 360 440       

ปริมาณที่จะได้รับ: 0 จ านวนสั่งตามแผน   220 360 440         

 

จ านวนที่สั่งตามแผนรายการตูล้ าโพง 2x  [110    180    220] 
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 สรุปรายการที่จะต้องจัดหาหรือออกค าสั่งซื้อไปยังหน่วยงานภายนอก ได้ดังตารางที่ 12.4 

ตารางที่ 12.4 แสดงรายละเอียดรายการที่จะต้องด าเนินการจัดหาหรืออกค าสั่งซื้อ 

รายการ 1 2 3 4 

ดอกล าโพง - 235 360 440 

แผงวงจร 65 180 220  

โครงฝาด้านหน้า-หลัง - 220 140 300 

โครงฝาด้านบน-ล่าง - 90 360 440 

โครงฝาด้านข้าง - 220 360 440 

 

  2.2 เทคนิคการออกค าสั่งซื้อตามปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด (Economic 

 Order  Quantity Technique) เป็นเทคนิคในการออกค าสั่งซื้อโดยค านึงถึงต้นทุนสั่งซื้อ
 และต้นทุนเก็บรักษาที่รวมกันแล้วมีต้นทุนต่ าที่สุด ตามแบบจ าลองพ้ืนฐานจุดสั่งซื้อที่
 ประหยัดที่สุด (EOQ) ดังตัวอย่างต่อไปนี้  

ตัวอย่างที่ 12.2 จากตัวอย่างที่ 12.1 จงวางแผนความต้องการวัสดุชิ้นส่วนแผงวงจร หากใช้การออก
ค าสั่งซื้อตามปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด โดยคาดการณ์ว่าจะมีความต้องการของลูกค้า 7,500 หน่วย
ต่อปี มีต้นทุนการสั่งซื้อครั้งละ 600 บาท มีต้นทุนการเก็บรักษาหน่วยละ 25 บาทต่อปี ทั้งปีท างาน 
50 สัปดาห์  

 จาก      

 

 

       หน่วยต่อครั้ง 

 จาก 

        

      ครั้ง 

  

2DO
EOQ   =  

H

2x7,500x600
EOQ   =  

25

EOQ   =   600
D

n    =    
Q

7,500
n    =    = 12.5

600



 

การจัดการการด าเนินงาน | Operations Management 341 

 

  

 จาก    

 

        สัปดาห์ 

 ดังนั้นบริษัทจะต้องสั่งซื้อครั้งละ 600 ชิ้น โดยมีรอบการสั่งซื้อในทุก ๆ 4 สัปดาห์ น ามา
วางแผนความต้องการวัสดุชิ้นส่วนแผงวงจรได้ดังนี้ 

ตารางที่ 12.5 แสดงการวางแผนความต้องการวัสดุแผงวงจร ด้วยเทคนิคการออกค าสั่งซื้อตาม  
        ปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด 

รายละเอียด แผงวงจร 1 2 3 4 5 6 7 

เวลาส่งมอบ: 3 สัปดาห ์ ความต้องการรวม       120 180 220   

ระดับ: 1 จ านวนที่ได้รับตามก าหนด      50         

สินค้าคงคลังที่ม:ี 40 สินค้าท่ีใช้ได ้: 5 5 5 55 0 535 355 155 

สินค้าส ารองคลัง: 5 ความต้องการสุทธิ       65 0 0   

ปริมาณที่จัดสรร: 30 จ านวนรับตามแผน       600 0 0   

ปริมาณที่จะได้รับ: 50 จ านวนสั่งตามแผน 600      600    

 

 จากตารางที่ 12.5 ความต้องการสุทธิจะเกิดในสัปดาห์ที่ 4 จ านวน 65 หน่วย มีระยะเวลาส่ง
มอบ 3 สัปดาห์ ดังนั้นจะต้องออกค าสั่งซื้อล่วงหน้าในสัปดาห์ที่ 1 จ านวน 600 หน่วย เมื่อได้รับตาม
แผนในสัปดาห์ที่ 4 เบิกจ่ายไป 65 หน่วย จึงเก็บเป็นสินค้าคงคลังในมือหรือที่ใช้ได้ 600-65 = 535 

หน่วย ในสัปดาห์ที่ 5 และมีความต้องการรวมในสัปดาห์นั้น 180 หน่วย เมื่อเบิกจ่ายออกไปจะเหลือ
สินค้าที่ใช้ได้ 535-180 = 355 ชิ้นในสัปดาห์ที่ 6 และเบิกจ่ายไป 220 ชิ้นจึงเหลือเป็นสินค้าที่ใช้ได้ 
355 – 220 = 155 หน่วยในสัปดาห์ที่ 7 

 พิจารณาต้นทุนรวมที่เกิดจากต้นทุนการสั่งซื้อและต้นทุนการเก็บรักษาในรอบการสั่งซื้อ 
สัปดาห์ที่ 4-6 จาก 

 

T
t   =   

n

50
t   =     =  4

12.5

QH DO
TC    =    +  

2 Q
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       บาท 

 ต้นทุนที่เกิดขึ้นเป็นต้นทุนในรอบ 1 ปี หรือ 50 สัปดาห์ พิจารณาเฉพาะค าสั่งซื้อในสัปดาห์ที่
4-6 หรือ 3 สัปดาห์จะมีต้นทุนท่ีเกิดข้ึน 

       บาท 

       บาท 

 ดังนั้นช่วงเวลาที่สั่งซื้อในสัปดาห์ที่ 4-6 มีต้นทุนการสั่งซื้อรวมกับต้นทุนการเก็บรักษาเท่ากับ 
900 บาท เมื่อน ามาเปรียบเทียบเทคนิคการออกค าสั่งซื้อแบบพอใช้งวดต่องวด ซึ่งจะไม่เกิดต้นทุนการ
เก็บรักษาเลยหรือน้อยมากเนื่องจากสินค้าคงคลังจะพอดีใช้หรือเป็น 0 จะมีเฉพาะต้นทุนการสั่งซื้อ
เท่านั้นซึ่งจะเกิดค าสั่งซื้อเพ่ือให้ได้สินค้าในสัปดาห์ที่ 4-6 ทั้งหมด 3 ครั้ง ดังนั้นต้นทุนการสั่งซื้อจะ
เท่ากับ 3 x 600 = 1,800 บาท ซึ่งมีต้นทุนที่สูงกว่าเทคนิคการออกค าสั่งซื้อตามปริมาณการสั่งซื้อที่
ประหยัด 

 จากตัวอย่างท่ีผ่านมา เป็นการวางแผนความต้องการวัสดุในกรณีที่มีผลิตภัณฑ์เดียว ในกรณีที่
มีหลายผลิตภัณฑ์ หากโครงสร้างผลิตภัณฑ์ใช้วัสดุชนิดเดียวกันจะท าให้การวางแผนความต้องการวัสดุ 
(MRP) จะมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

ตัวอย่างที่ 12.3 จงวางแผนการจัดหาวัสดุ โดยใช้เทคนิคการออกค าสั่งซื้อแบบพอใช้งวดต่องวด จาก
ผลิตภัณฑ์ X และ Y ซึ่งมีตารางการผลิตหลัก (MPS) โครงสร้างผลิตภัณฑ์ (BOM) และ รายละเอียด
แฟ้มข้อมูลรายการสินค้าคงคลัง (IMS) 

ตารางแสดงตารางการผลิตหลัก (MPS) 

ความต้องการผลิต 1 2 3 4 5 6 7 8 

วัสด ุX      150   200 100   

วัสด ุY      50 100 150     

600x25 7,500x600
TC    =    +  

2 600

TC    =   15,000 

3
TC    =   15,000 x 

50
TC    =   900
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ตารางแสดงรายละเอียดแฟ้มข้อมูลรายการสินค้าคงคลัง (IMS) 

รายการ 
เวลาส่ง
มอบ 

สินค้าคงคลัง
ที่มีอยู ่

สินค้าส ารอง
คลัง 

ปริมาณที่
จัดสรรแล้ว 

ปริมาณที่จะได้รับ 

  (สัปดาห์) (หน่วย) (หน่วย) (หน่วย) (หน่วย) 
X 2 50 5 - - 
Y 2 50 5 - - 
A 1 40 5 20 - 

 

 

วิธีท า ผลิตภัณฑ์ X และ Y อยู่ในระดับ 0 จึงต้องค านวณก่อนได้ดังนี้ 

รายละเอียด X 1 2 3 4 5 6 7 

เวลาส่งมอบ: 2 สัปดาห ์ ความต้องการรวม       150   200 100 

ระดับ: 0 จ านวนที่ได้รับตามก าหนด                

สินค้าคงคลังที่ม:ี 50 สินค้าท่ีใช้ได ้: 45 45 45 45 0 0 0 0 

สินค้าส ารองคลัง: 5 ความต้องการสุทธิ       105  - 200 100 

ปริมาณที่จัดสรร: 0 จ านวนรับตามแผน       105  - 200 100 

ปริมาณที่จะได้รับ: 0 จ านวนสั่งตามแผน   105  - 200 100     

 

 

 

X (1) Y (1) 

A (1) A (2) 

โครงสร้างผลิตภณัฑ์ X โครงสร้างผลิตภณัฑ์ Y 

ระดับ 0 

ระดับ 1 
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รายละเอียด Y 1 2 3 4 5 6 7 

เวลาส่งมอบ: 2 สัปดาห ์ ความต้องการรวม       50 100 150   

ระดับ: 0 จ านวนที่ได้รับตามก าหนด                

สินค้าคงคลังที่ม:ี 50 สินค้าท่ีใช้ได ้: 45 45 45 45 0 0 0   

สินค้าส ารองคลัง: 5 ความต้องการสุทธิ       5 100 150   

ปริมาณที่จัดสรร: 0 จ านวนรับตามแผน       5 100 150   

ปริมาณที่จะได้รับ: 0 จ านวนสั่งตามแผน   5 100 150       

 

 ทั้งผลิตภัณฑ์ X และ Y จะถ่ายทอดค าสั่งซื้อลงมาที่วัสดุ A ทั้งคู่ ดังนั้นความต้องการรวมของ
วัสดุ A จะเกิดจากจ านวนสั่งตามแผนของ X และ Y ซึ่งจะต้องน าโครงสร้างผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 มาร่วม
พิจารณาว่าใช้วัสดุ A ในสัดส่วนเท่าใดดังตาราง 

 จ านวนสั่งตามแผน 1 2 3 4 5 6 7 

 X  -->  A  105 - 200 100   

 Y  --> 2A  5 100 150 -   

 

รายละเอียด A 1 2 3 4 5 6 7 

เวลาส่งมอบ: 1 สัปดาห ์ ความต้องการรวม   115 200 500 100     

ระดับ: 1 จ านวนที่ได้รับตามก าหนด                

สินค้าคงคลังที่ม:ี 40 สินค้าท่ีใช้ได ้: 15 15 0 0 0 0     

สินค้าส ารองคลัง: 5 ความต้องการสุทธิ   100 200 500 100     

ปริมาณที่จัดสรร: 20 จ านวนรับตามแผน   100 200 500 100     

ปริมาณที่จะได้รับ: 0 จ านวนสั่งตามแผน 100 200 500 100       

 

ตอบ จะต้องจัดหาวัสดุ A ในสัปดาห์ที่ 1-4 จ านวน 100, 200, 500 และ 100 หน่วยตามล าดับ 

 

 

 

105 + (2x5) = 115 
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 3. ส่วนผลลัพธ์ที่ได้ (MRP Outputs) ผลที่ได้จากการวางแผนความต้องการวัสดุ (MRP) 

สามารถจ าแนกเป็นรายงานหลัก (Primary reports) ซึ่งเป็นรายงานที่จัดท าเป็นประจ า และรายงาน
รอง (Secondary reports) ซ่ึงเป็นรายงานที่เลือกจัดท าหรือรายงานพิเศษ ดังนี้ 

 รายงานหลัก จะมีการวางแผนการผลิต สินค้าคงคลังและการควบคุมเป็นส่วนประกอบ       
ที่ส าคัญของรายงานหลัก รายงานเหล่านี้ประกอบด้วย 

  1) แผนการสั่งซื้อหรือสั่งผลิต (Planned Orders) เป็นแผนที่ก าหนดเกี่ยวกับ
 ปริมาณและเวลาที่ต้องสั่งซื้อหรือสั่งผลิตวัสดุหรือชิ้นส่วนต่างๆ  

  2) ใบสั่งซื้อหรือสั่งผลิต (Order Releases) เป็นใบรายการที่ระบุชื่อวัสดุ ปริมาณ 
 และเวลาที่ต้องการซึ่งเป็นไปตามแผนการสั่งซื้อหรือสั่งผลิต 

  3) รายงานการเปลี่ยนแปลง เป็นรายการที่รวบรวมการแก้ไขปรับปรุงเกี่ยวกับ          
 วันครบก าหนดส่งมอบหรือการเปลี่ยนแปลงปริมาณ และการยกเลิกใบสั่งซื้อหรือสั่งผลิต 

   รายงานรอง เป็นรายงานที่ไม่ได้จัดท าเป็นประจ า ประกอบด้วย 

  1) รายงานการควบคุมผลการปฏิบัติงาน ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยใช้
 ในการวัดความคลาดเคลื่อนจากแผนที่ก าหนด เช่น การส่งมอบไม่ทันตามก าหนดเวลา การมี
 สินค้าขาดแคลน เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ข้อมูลที่สามารถช่วยในการประเมินต้นทุนการ
 ปฏิบัติงาน 

  2) แผนงาน ช่วยในการพยากรณ์ความต้องการสินค้าคงคลัง ซึ่งรวมถึงข้อมูล ด้าน
 การจัดซื้อและอ่ืน ๆ ท าให้สามารถช่วยในการวางแผนความต้องการวัสดุ 

  3) รายงานพิเศษ เช่น การผลิตที่ไม่ทันตามก าหนด อัตราของเสีย รายงาน                
 ความผิดพลาดอื่น ๆ เป็นต้น 
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ระบบการวางแผนความตอ้งการวสัดแุบบวงจรปิด 

 ระบบการวางแผนความต้องการวัสดุแบบวงจรปิด (MRP Closed Loop) เป็นการพัฒนาให้
สามารถส่งข้อมูลย้อนกลับจากระบบควบคุมสินค้าคงคลังไปยังระบบจัดตารางการผลิต ซึ่งท าให้ได้
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ข้อมูลจากระบบการวางแผนความต้องการวัสดุแบบวงจรปิด จะถูกน าไป
วางแผนร่วมกับแผนความต้องการก าลังการผลิต (Capacity Requirement Planning) เพ่ือให้
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังภาพที่ 12.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 12.5 แสดงระบบการวางแผนความต้องการวัสดุแบบวงจรปิด (MRP Closed Loop) 

 การวางแผนความต้องการก าลังการผลิต (CRP) จะน าข้อมูลมาท าการค านวณหาจ านวน
ชั่วโมงที่ต้องการส าหรับการผลิตในแต่ละสถานีหรือศูนย์งาน เพ่ือน าไปวางแผนก าลังคนในการ
คาดการณ์ภาระงานที่เกิดขึ้นว่ามีมากเกินไป หรือน้อยเกินไปหรือไม่ ดังภาพที่ 12.6 

 

 

เป็นจริง
หรือไม ่

การวางแผนความ
ต้องการวัสดุ (MRP) 

แผนการผลิตรวม 

ตารางรายการผลิตหลัก 

แผนความต้องการวัสดุ 

การวางแผนความต้องการ
ก าลังการผลิต (CRP) 

แผนความต้องการ
ทรัพยากร 

การวางแผนก าลังการ
ผลิตขั้นต้น 

แผนก าลังการผลิต 

เป็นจริง
หรือไม ่

เป็นจริง
หรือไม ่
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ภาพที่ 12.6 แสดงการปรับภาระงานในการวางแผนความต้องการการผลิต 

 ในการปรับภาระงานเพื่อให้สอดคล้องกับก าลังการผลิตมี 3 แนวทางดังนี้ 

1) การแบ่งคาบภาระงาน เป็นการลดระยะเวลาส่งมอบ โดยการส่งมอบงานบางส่วนก่อน
จากหน่วยปฏิบัติการก่อนหน้า ไปยังหน่วยถัดไปเพ่ือให้สามารถเริ่มด าเนินการได้ โดยไม่
ต้องรอให้งานทั้งหมดของรุ่นการผลิตนั้นเสร็จสิ้น 

2) การกระจายภาระงาน เป็นการแบ่งงานไปยังเครื่องจักรหรือพนักงานที่มีภาระงานเหลือ 
เพ่ือช่วยให้งานเสร็จเร็วขึ้น 

3) การแยกภาระงาน เป็นการแบ่งงานไปยังช่วงเวลาที่ว่าง เพ่ือให้ใช้เวลาอย่างมี
ประสิทธิภาพไม่เกินก าลังการผลิตที่มีอยู่ 

 จะเห็นได้ว่าระบบการวางแผนความต้องการวัสดุแบบวงจรปิด (MRP Closed Loop) ซึ่ง
เชื่อมโยงกับระบบการวางแผนความต้องการก าลังการผลิต (Capacity Requirement Planning) จะ
ช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล สามารถส่งมอบสินค้าได้เพียงพอและทันต่อ
ความต้องการของลูกค้า  

 

 

ล็อต 

1 

ล็อต 

2 

ล็อต 

3 

ล็อต 

4 

ล็อต 

5 ล็อต 

7 

ล็อต 

8 

ล็อต 

9 

ล็อต 

10 

ล็อต 

11 

ล็อต 

12 

ล็อต 

13 ล็อต 

6 

ช่วงเวลา 

เวล
าท

 างา
นม

าต
รฐ

าน
 

ล็อต 

1 

ล็อต 

2 

ล็อต 

3 

ล็อต 

4 

ล็อต 

5 ล็อต 

7 

ล็อต 

8 

ล็อต 

9 

ล็อต 

10 

ล็อต 

11 

ล็อต 

12 

ล็อต 

13 ล็อต 

6 

ช่วงเวลา 

เวล
าท

 างา
นม

าต
รฐ

าน
 

ก าลังการผลิต 

เกินก าลังการผลติ แยกภาระงาน 

ก) ข้อมูลการใช้ทรัพยากรเบื้องต้น ข) ข้อมูลการใช้ทรัพยากรภายหลงั
ปรับภาระงาน 
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ระบบการวางแผนทรพัยากรการผลติ 

 ระบบการวางแผนทรัพยากรการผลิต (Manufacturing Resource Planning) หรือ MRP II 

เป็นระบบที่ไม่ใช่วางแผนเฉพาะความต้องการวัสดุเท่านั้น แต่รวมหน้าที่ต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย การ
วางแผนงบการจัดซื้อวัตถุดิบ การวางแผนต้นทุนสินค้าคงคลังของระบบการจัดการสินค้าคงคลัง การ
วางแผนก าลังคนที่สัมพันธ์กับก าลังการผลิต ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนการผลิต เข้ามาอยู่ใน
ระบบ MRP II  ท าให้ธุรกิจสามารถที่จะบูรณาการวางแผนและการจัดการระบบงานต่าง ๆ ได้แก่ 
ระบบการขาย ระบบบัญชี ระบบงานบุคคล ระบบการผลิต และระบบสินค้าคงคลัง เข้าด้วยกันผ่าน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังภาพที่ 12.7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 12.7 แสดงระบบการวางแผนทรัพยากรการผลิต MRP II 

 

เป็นจริง
หรือไม ่

การวางแผนความ
ต้องการวัสดุ (MRP) 

แผนการผลิตรวม 

ตารางรายการผลิตหลัก 

แผนความต้องการวัสดุ 

การวางแผนความต้องการ
ก าลังการผลิต (CRP) 

แผนความต้องการ
ทรัพยากร 

การวางแผนก าลังการ
ผลิตขั้นต้น 

แผนก าลังการผลิต 

เป็นจริง
หรือไม ่

เป็นจริง
หรือไม ่

ระบบการวางแผนความต้องการวัสดุแบบวงจรปิด (MRP Closed Loop) 

ค าสั่งซื้อ ค าสั่งผลิต 

การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการหน้างาน 

ระบบการจัดการสินค้า
คงคลัง 

ระบบการผลิตและการ
จัดการหน้างาน 
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 จากภาพที่ 12.7 จะเห็นได้ว่าระบบระบบการวางแผนทรัพยากรการผลิต MRP II จะเข้ามา
ช่วยในการจัดการสินค้าคงคลังและเชื่อมโยงข้อมูลไปยังระบบการจัดซื้อและระบบบัญชี ท าให้สามารถ
วางแผนทางด้านการเงินขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และความสามารถอีกส่วนจะเชื่อมโยงกับ
ระบบการผลิต ซึ่งปัจจุบันได้มีการน าเทคโนโลยีการควบคุมการผลิตมาใช้ในอุตสาหกรรมได้แก่
เทคโนโลยีในการใช้คอมพิวเตอร์ในการควบคุมหรือระบบ CNC ระบบการจัดเก็บสินค้าคงคลัง
อัตโนมัติ (Automated Storage and Retrieval)  รวมถึงการเคลื่อนย้ายต่าง ๆ ที่หน้างาน ท าให้เกิด
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ข้อมูลต่าง ๆ ยังย้อนกลับเพ่ือน าไปช่วยในการตัดสินใจและวางแผนกล
ยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ระบบการวางแผนทรพัยากรองคก์ร 

 ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก้าวหน้าขึ้นมาก มีการเชื่อมโยงระบบ
สารสนเทศต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถบูรณาการและท างานร่วมกัน ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร
(Enterprise Resource Planning) หรือ ระบบ ERP เป็นระบบที่เชื่อมโยงระบบสารสนเทศต่าง ๆ 
โดยออกแบบให้ใช้ระบบฐานข้อมูลกลางร่วมกัน (Leon, 2008: 12) ได้แก่ ระบบการวางแผน
ทรัพยากรการผลิต (MRP II) ระบบการเงิน (Financials) ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human 

Resource) ระบบการจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain Management: SCM) และระบบลูกค้า
สัมพันธ์ (Customer Relationship Management: CRM)  ดังภาพที่ 12.8  

 

 

 

 

 

ภาพที่ 12.8 แสดงการเชื่อมโยงระบบต่าง ๆ ภายในระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร 

(ที่มา: ปรับปรุงจาก Russell and Taylor, 2011: 704) 

ระบบการวางแผน
ทรัพยากรการผลิต MRP  

II 

ระบบการเงิน 

ระบบการจัดการลูกค้า
สัมพันธ์ CRM 

ระบบการจัดการโซ่
อุปทาน SCM 

 

ระบบจัดการทรัพยากร
มนุษย ์

คลังข้อมลู 

ระบบ ERP 
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 ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร จะช่วยให้เกิดความสมดุลระหว่างปริมาณความต้องการ
ของลูกค้าและการวางแผนทรัพยากรการผลิต ข้อมูลต่าง ๆ จะเชื่อมโยงไปยังระบบบัญชีและการเงิน
และระบบการจัดการโซ่อุปทาน ด้วยระบบสื่อสารการรายงานผลแบบทันที (real time) ช่วยให้ข้อมูล
ทันสมัยอยู่เสมอ เพ่ิมความถูกต้องและแม่นย าของข้อมูล ดังภาพที่ 12.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 12.9 แสดงถึงการไหลเวียนของข้อมูลและสารสนเทศในระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร 

(ท่ีมา: Heizer and Render, 2011: 598) 

 

ตารางรายการ
ผลิตหลัก 

การจัดการ
สินค้าคงคลัง 

ใบแสดง
รายการวสัด ุ

การออก
ใบก ากับภาษ ี

ยอดสั่งซื้อ การจัดส่ง
สินค้า 

ใบสั่งงาน 

การจัดซื้อและเวลา
ส่งมอบ 

ขั้นตอนการผลิต
และเวลาส่งมอบ 

การจัดการความสัมพันธ์กับผูส้่งมอบ 

ลูกหนี้การค้า 

บัญชีแยก
ประเภท 

เจ้าหนี้การคา้ 

บัญชีเงินเดือน 

ระบบบัญชีและ
การเงิน 

ระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ ์

ระบบการวางแผนทรัพยากรการผลิต 

ระบบการจัดการโซ่อุปทาน 

ระบบการวางแผนทรัพยากร 
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 การน าระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) มาใช้ในองค์กรผลลัพธ์ที่ได้จะก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อองค์กรดังต่อไปนี้ 

1) เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารและการปฏิบัติงานให้กับกระบวนการท างาน เนื่องจากมี
การประสานเชื่อมโยงข้อมูลซึ่งกันและกัน 

2) ลดความซ้ าซ้อนของการเก็บข้อมูล เนื่องจากน าข้อมูลเข้าระบบเพียงครั้งเดียว ท าให้
ข้อมูลมีความเป็นมาตรฐาน และถูกต้องตรงกันท่ัวทั้งองค์กร 

3) มีความยึดหยุ่นในการปรับเปลี่ยน หรือขยายระบบงาน ให้มีการท างานตรงตาม
กระบวนการทางธุรกิจที่ต้องการ 

4) มีศูนย์รวมระบบข้อมูลสารสนเทศที่ช่วยการตัดสินใจ สร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ของ
องค์กรที่มีต่อคู่แข่งขันทางธุรกิจ 

  แต่เนื่องจากระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) เป็นการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ
ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ความเข้ากันได้ของฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ รวมทั้งรูปแบบข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งอาจจะ
ต้องด าเนินการออกแบบระบบใหม่ทั้งหมดท าให้มีค่าใช้จ่ายที่สูง รวมทั้งบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญยัง
มีจ ากัด และมักสร้างปัญหาในเรื่องระบบความปลอดภัยของข้อมูล เป็นสิ่งที่ผู้บริหารจะต้องน ามา
พิจารณาในการตัดสินใจน าระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) มาใช้ในองค์กรเพ่ือให้ประสบ
ผลส าเร็จตามที่ต้องการ 

 ปัจจุบันระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) ได้เพ่ิมการเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศ
อ่ืน ๆ รวมเข้าไปในระบบการกระจายสินค้า ระบบโลจิสติกส์ มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศ
ระหว่างองค์กรและระบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เรียกว่า ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรส่วน
ขยาย (ERP II)  

 ตัวอย่างซอฟต์แวร์ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) ที่นิยมใช้ในปัจจุบันได้แก่ Sage 

ERP, Microsoft Dynamics GP, EVO~ERP และ SAP ERP (Burnson, 2014) 
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บทสรปุ 

 ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) มีจุดเริ่มต้นมาจากแนวคิดการวางแผนความต้องการ
วัสดุ (MRP) ในปี 1960 ที่มุ่งเน้นการวางแผนความต้องการวัสดุในลักษณะเป็นการประกอบชิ้นส่วน
ต่าง ๆ ขึ้นเป็นสินค้าทั้งที่มีลักษณะเป็นแบบสายการประกอบ (Assembly Line) หรือมีลักษณะการ
ผลิตแบบการประกอบโดยทั่วไป เทคนิคการออกค าสั่งซื้อในระบบการวางแผนความต้องการวัสดุ 
(MRP) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) เทคนิคการออกค าสั่งซื้อแบบพอใช้งวดต่องวด ซึ่งมี
จุดมุ่งหมายในการวางแผนความต้องการเพ่ือให้มีวัสดุเพียงพอต่อความต้องการ มีสินค้าคงคลังต่ าที่สุด 
และ 2) เทคนิคการออกค าสั่งซื้อตามปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด ที่มุ่งเน้นผลรวมของต้นทุนการสั่งซื้อ
หรือต้นทุนการสั่งผลิตและต้นทุนการเก็บรักษาให้ต่ าที่สุด 

 ในช่วงปี 1970 ได้มีการพัฒนาระบบการวางแผนความต้องการวัสดุ (MRP) ร่วมกับระบบ
ความต้องการก าลังการผลิต (CRP)  ซ่ึงสามารถส่งข้อมูลย้อนกลับจากระบบควบคุมสินค้าคงคลังไปยัง
ระบบจัดตารางการผลิตเรียกว่า ระบบการวางแผนความต้องการวัสดุแบบวงจรปิด (MRP Closed 

Loop)   

 ในช่วงปี 1980 ได้มีการบูรณาการระบบการวางแผนความต้องการวัสดุแบบวงจรปิด (MRP 

Closed Loop) ร่วมกับระบบการขาย ระบบบัญชี ระบบงานบุคคล ระบบการผลิต และระบบสินค้า
คงคลัง เรียกว่า ระบบการวางแผนทรัพยากรการผลิต (MRP II) ท าให้สามารถวางแผนก าลังคนที่
สัมพันธ์กับก าลังการผลิต  

 ปัจจุบันได้พัฒนามาเป็นระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) เป็นระบบที่เชื่อมโยง
ระบบสารสนเทศต่าง ๆ โดยออกแบบให้ใช้ระบบฐานข้อมูลกลางร่วมกัน ได้แก่ ระบบการวางแผน
ทรัพยากรการผลิต (MRP II) ระบบการเงิน (Financials) ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human 

Resource) ระบบการจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain Management: SCM) และระบบลูกค้า
สัมพันธ์ (Customer Relationship Management: CRM) ท าให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารและ
ปฏิบัติงาน ลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล เกิดความยืดหยุ่น เกิดการบูรณาการระบบสารสนเทศต่าง ๆ 
เข้าด้วยกัน ช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารและการวางกลยุทธ์ขององค์กร 
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ค าถามทา้ยบท 

1.จากข้อมูลตารางรายการผลิตหลัก โครงสร้างผลิตภัณฑ์ และ รายละเอียดแฟ้มข้อมูลรายการสินค้า
คงคลังดังต่อไปนี้ 
ตารางรายการผลิตหลัก (MPS) 

ความต้องการผลิต 1 2 3 4 5 6 7 8 

วัสด ุX        80 120 100 90 

 

 

 

 

 

โครงสร้างผลิตภัณฑ์ X 

ตารางแสดงรายละเอียดแฟ้มข้อมูลรายการสินค้าคงคลัง (IMS) 

รายการ 
เวลาส่ง
มอบ 

สินค้าคงคลัง
ที่มีอยู ่

สินค้าส ารอง
คลัง 

ปริมาณที่
จัดสรรแล้ว 

ปริมาณที่จะได้รับ 

  (สัปดาห์) (หน่วย) (หน่วย) (หน่วย) (หน่วย) 
X 1 10 5 - - 
A 2 10 5 - - 
B 1 15 5 10 30 ในสัปดาห์ 2 

C 1 20 5 5 - 

D 1 20 5 5 - 

 

1.1 จงวางแผนความต้องการวัสดุด้วยเทคนิคการออกค าสั่งซื้อแบบพอใช้งวดต่องวด 

 

 

X (1) 

A (1) B (1) 

C (2) D (1) D (2) 

ระดับ 0 

ระดับ 1 

ระดับ 2 
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1.2 หากการผลิตผลิตภัณฑ์ X มีต้นทุนในการปรับตั้งเครื่องจักรครั้งละ 400 บาท มีต้นทุน
เก็บรักษาหน่วยละ 10 บาทต่อปี คาดการณ์ยอดขายทั้งปีเท่ากับ 8,000 หน่วย ใน 1 ปี 
ท างาน 50 สัปดาห์ จงวางแผนความต้องการวัสดุ C ด้วย เทคนิคการออกค าสั่งซื้อตาม
ปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด 

2. จงอธิบายความสัมพันธ์ของการวางแผนความต้องการวัสดุ (MRP) และ การวางแผนความต้องการ
ก าลังการผลิต (CRP)   

3.จงอธิบายการเชื่อมโยงระหว่าง ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) และการเชื่อมโยงระบบ
สารสนเทศอ่ืน ๆ ตลอดทั้งโซ่อุปทาน 

เอกสารอา้งองิ 

ค านาย  อภิปรัชญาสกุล. (2557). การบริหารการผลิต. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: โฟกัสมีเดีย แอนด์ 
 พับลิชชิ่ง, 206. 

Burnson, F. (2014). Compare Enterprise Resource Planning (ERP) Software. [online]. 

 Available: http://www.softwareadvice.com/erp/, [2014, February 15]. 

Heizer, J. and Render, B. (2011). Operations Management. 10th Global Edition, 

 Pearson Prentice Hall, 589, 598. 

Leon, A. (2008). ERP Demystified. 2nd Edition, Tata McGraw-Hill Education, 12. 

Russell, R.S. and Taylor III, B.W. (2011). Operations Management 7th Edition, John 

 Wiley & Sons, 704. 

Schwarz, Leroy B. (2008) The Economic Order-Quantity (EOQ) Model. Operations 

Management Models and Principles, Springer Science Business Media, LLC; 

2008, 137. 



 

การจัดการการด าเนินงาน | Operations Management 355 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจดัการบ ารงุรกัษา 

Maintenance Management 

 

 เนื้อหาประจ าบท 

  - แนวคิดการจัดการบ ารุงรักษา 

  - ประเภทการบ ารุงรักษา 

  - นโยบายการบ ารุงรักษา 

  - การวางแผนการบ ารุงรักษา 
  - ความน่าเชื่อถือ 

  - การบ ารุงรักษาแบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม 

  - การบ ารุงรักษาท่ีมุ่งเน้นขับเคลื่อนคุณค่า 

  - ระบบสารสนเทศการบ ารุงรักษา 

  - บทสรุป 

 

 วตัถุประสงคก์ารเรยีนรู ้ 

 เพ่ือให้ผู้ศึกษาสามารถอธิบาย  

  - แนวคิดการจัดการบ ารุงรักษาในแต่ละช่วงเวลา 
  - ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดในการบ ารุงรักษาและนโยบายการบ ารุงรักษา 

  - ความน่าเชื่อถือของระบบ อุปกรณ์และเครื่องจักร 

  - การน าระบบสารสนเทศมาช่วยในการบ ารุงรักษา 

 เพ่ือให้ผู้ศึกษาสามารถ ระบุ ก าหนด และแสดงวิธีการค านวณ 

 - ต้นทุนการบ ารุงรักษา 

 - ความน่าเชื่อถือของระบบ อุปกรณ์และเครื่องจักร 
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 บทท่ี 13  
 การจดัการบ ารงุรกัษา 
 Maintenance Management 

  

 ในปัจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อใช้ในธุรกิจมีความซับซ้อนและความก้าวหน้าอย่าง
รวดเร็ว จึงส่งผลให้เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ช่วยในการตัดสินใจและการด าเนินงานเป็น
สินทรัพย์ที่จะต้องลงทุนสูง การใช้งานสินทรัพย์ดังกล่าวให้คุ้มค่าจะต้องสามารถใช้งานได้ตามอายุงาน
ที่องค์กรได้วางแผนเอาไว้ การขัดข้องหรือเสื่อมสภาพของเครื่องจักร อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ไม่เป็นไปตาม
แผนการที่ก าหนดย่อมส่งผลต่อการด าเนินธุรกิจและก่อให้เกิดความเสียหาย การท างานที่ผิดพลาด
ของเครื่องจักรจะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่ผลิตไม่ได้คุณลักษณะและคุณภาพตามท่ีต้องการ หรือ
การช ารุดของเครื่องจักรและอุปกรณ์ท าให้กระบวนการด าเนินงานไม่ต่อเนื่อง เกิดการรอคอยและ
เวลาสูญเปล่า เกิดสินค้าคงคลังทั้งที่เป็นวัสดุดิบและสินค้าคงคลังระหว่างผลิตเพ่ิมสูงขึ้น ส่งผลต่อ
ความเชื่อมั่นในการส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้า 

 ดังนั้นการบ ารุงรักษาจึงเป็นแนวคิดที่ส าคัญ เพ่ือดูแลรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพ
ที่พร้อมใช้งาน โดยมุ่งเน้นกิจกรรมเชิงป้องกันมากกว่ากิจกรรมการซ่อมแซม เพ่ือลดความผิดพลาดที่
เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน สร้างความน่าเชื่อถือ ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ด าเนินงานและยกระดับผลิตภาพในการผลิตและการด าเนินงานเพ่ิมสูงขึ้น 

 เนื้อหาในบทนี้จะกล่าวถึง แนวคิดการจัดการบ ารุงรักษา ประเภทการบ ารุงรักษา นโยบาย
การบ ารุงรักษา การวางแผนการบ ารุงรักษา ความน่าเชื่อถือ การบ ารุงรักษาแบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วน
ร่วมการบ ารุงรักษาที่มุ่งเน้นขับเคลื่อนคุณค่า และระบบสารสนเทศการบ ารุงรักษา 
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แนวคดิการจดัการบ ารงุรกัษา 

 นับตั้งแต่การปฏิวัติอุตสาหกรรม ในการบ ารุงรักษาจะด าเนินการแก้ไขและซ่อมแซมเมื่อ
เครื่องจักรเกิดเหตุขัดข้องขึ้น (Break down Maintenance) ซึ่งเป็นการแก้ไขหรือซ่อมแซมเฉพาะกิจ 
(Ad hoc) เนื่องจากการหยุดท างานหรือหยุดกระบวนการผลิต ไม่ได้ส่งผลเสียหายต่อธุรกิจมากนัก 
เนื่องจากเป็นยุคที่มีผู้ผลิตจ านวนน้อยรายเกิดการแข่งขันต่ า   

 หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ในปี 1950 ประเทศญี่ปุ่นและเยอรมัน ซึ่งพ่ายแพ้สงครามโลก ได้
เร่งพัฒนาการผลิตและอุตสาหกรรมขึ้นหลายชนิด ท าให้ตลาดเติบโตและพัฒนาขึ้นมาก เกิดการ
แข่งขันระหว่างธุรกิจ มีการน าเอาเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีทางการผลิตมาใช้ในอุตสาหกรรม การ
หยุดงานของพนักงานหรือการหยุดกระบวนการผลิตท าให้เกิดต้นทุน ค่าใช้จ่ายและค่าเสียโอกาสใน
การท าก าไร ในยุคนี้จึงมีแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการบ ารุงรักษาแบบป้องกัน (Preventive 

Maintenance) มาใช้เพ่ือป้องกันไม่ให้อุปกรณ์และเครื่องจักรเกิดการช ารุดหรือมีเหตุขัดข้อง เกิดการ
ยกสมรรถนะของอุปกรณ์และเครื่องจักรให้ดีขึ้น และช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้น  

 แนวคิดในยุคนี้จะพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการเสื่อมสภาพหรือการช ารุดและอายุการใช้
งานของเครื่องจักรอุปกรณ์ โดยลักษณะของกราฟจะมีลักษณะคล้ายอ่างอาบน้ า (Bathtub Curve) 

ดังภาพที่ 13.1 

  

 

 

 

 

 

ภาพที่ 13.1 แสดงวงจรชีวิตอุปกรณ์และเครื่องจักร 

อัตราการช ารุด 

การสึกหรอ การเสื่อมสภาพ การช ารุดแบบสุ่ม 

ช่วงเริ่มต้น 

ทดลองใช้งาน 
ช่วงใช้งานปกติ ช่วงการ

เสื่อมสภาพ 

เวลา 
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 จากภาพที่ 13.1 วงจรชีวิตของอุปกรณ์และเครื่องจักรแบ่งออกเป็น 3 ระยะได้แก่ 

1) ระยะเริ่มต้นหรือระยะทดลองใช้งาน เป็นระยะที่มีอัตราการสึกหรอสูงและลดลงอย่างรวดเร็ว 

2) ระยะใช้งานปกติ อัตราการสึกหรอจะมีลักษณะค่อนข้างคงท่ี เกิดการช ารุดแบบสุ่ม 

3) ระยะการเสื่อมสภาพ เป็นระยะที่มีอัตราการสึกหรอเพ่ิมสูงขึ้นมากเรื่อย ๆ จนถึงขั้นที่ไม่
สามารถใช้งานต่อไปได้หรือหมดอายุการใช้งาน 

 แผนการบ ารุงรักษาในยุคนี้จะด าเนินการตามช่วงเวลาให้เหมาะสมกับอายุการใช้งานของ
อุปกรณ์และเครื่องจักร เช่น ระยะเริ่มต้นจะท าการหล่อลื่นเพ่ือลดการสึกหรอ หรือช่วงการเสื่อมสภาพ
หรือช ารุด จะท าการวางแผนหยุดการท างานของเครื่องจักรอุปกรณ์ เพ่ือท าการซ่อมแซมขนานใหญ่ใน
ช่วงเวลาที่ก าหนด ร่วมกับการวางแผนส ารองอะไหล่ในระดับที่เหมาะสม โดยใช้แผนภาพช่วยในการ
ตัดสินใจ (Quick & Dirty Diagram) เพ่ือก าหนดนโยบายการบ ารุงรักษาอย่างเหมาะสม 

 ในช่วงปลายของปี 1960 การปรับตัวและแข่งขันของอุตสาหกรรมเพ่ิมสูงขึ้นมาก เกิดผล
กระทบในการส่งมอบสินค้าและความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งจะให้ความส าคัญกับระดับการบริการ 
(Service Level) หากมีการหยุดเครื่องจักรหรือกระบวนการผลิตหยุดชะงัก ดังนั้นจะต้องท าให้
เครื่องจักรและอุปกรณ์มีความสามารถการผลิตที่มีประสิทธิภาพตลอดเวลาที่ต้องการใช้งาน ในยุคนี้ 
จึงเกิดแนวคิดการบ ารุงรักษาโดยการวิเคราะห์ความเชื่อมั่นเป็นศูนย์กลาง (Reliability-Centered 

Maintenance: RCM)  

 แนวคิดการบ ารุงรักษาโดยการวิเคราะห์ความเชื่อมั่นเป็นศูนย์กลาง (RCM) เป็นการจัดการ
บ ารุงรักษาเพ่ือให้อุปกรณ์และเครื่องจักรมีความน่าเชื่อถือ สามารถใช้งานได้ตามที่ต้องการ โดยการ
เจาะลึกลงไปถึงความบกพร่องของชิ้นส่วนต่าง ๆ และได้ท าการค้นพบว่าวงจรชีวิตของอุปกรณ์และ
เครื่องจักรไม่ได้มีเฉพาะลักษณะแบบอ่างน้ า (Bathtub Curve) แต่มีลักษณะต่าง ๆ ของกราฟถึง 6 
รูปแบบ ดังนั้นจึงต้องด าเนินการหาวิธีการบ ารุงรักษาที่เหมาะสมให้เกิดค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา
น้อยที่สุด 
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 หลังปี 1980 ต้นทุนการบ ารุงรักษานับว่าเป็นต้นทุนที่ส าคัญระดับต้น ๆ ของ ต้นทุนการ
ด าเนินงาน (Operating Cost) ก่อนหน้านั้นในการพิจารณาต้นทุนมักพิจารณาเฉพาะเงินลงทุนใน
อุปกรณ์และเครื่องจักรในเริ่มแรกเท่านั้น แต่ในการบ ารุงรักษาจะมีต้นทุนที่เกิดขึ้นตลอดอายุการใช้
งานของอุปกรณ์และเครื่องจักร รวมไปถึงต้นทุนในการขนย้ายซากหรือท าลาย และหากกระบวนการ
ผลิตอุปกรณ์หรือเครื่องจักรนั้นส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ยังต้องพิจารณาต้นทุนดังกล่าวร่วมด้วย 
จึงมีการน าแนวคิดการวิเคราะห์ต้นทุนตลอดอายุการใช้งานของอุปกรณ์และเครื่องจักร (Life Cycle 

Cost) มาใช้เพ่ือต้นทุนที่เกิดขึ้นดังกล่าวน้อยที่สุด 

 ในช่วงปี 1990 มีแนวคิดในการจัดการผลิตที่ส าคัญได้แก่ การจัดการคุณภาพ (Total 

Quality Management) รวมไปถึงระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just in Time) ซึ่งมีบริษัทผลิต
ยานยนต์ยักษ์ใหญ่ที่ประสบความส าเร็จอย่างสูงอย่างบริษัทโตโยต้าเป็นต้นแบบแห่งแนวคิดที่ได้รับ
ความนิยมอย่างแพร่หลายในช่วงนั้น (Linker, 2004: 21) ซึ่งมีแนวคิดการบ ารุงรักษาโดยให้พนักงาน
ทุกคนมีส่วนร่วม และสามารถด าเนินการบ ารุงรักษาได้ด้วยตัวเองเรียกแนวคิดนี้ว่า การบ ารุงรักษาทวี
ผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance) โดยมุ่งเน้นให้เกิดความขัดข้องเป็นศูนย์ 
(Zero Breakdown) และค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาที่ส่งผลต่อการท างานของอุปกรณ์และ
เครื่องจักร 

 ในช่วงปี 2000 ได้มีการพัฒนาแนวคิดการบ ารุงรักษาที่เป็นศูนย์กลางของธุรกิจ (Business 

Centred Maintenance: BCM) เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการบ ารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง เพ่ิม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานของอุปกรณ์และเครื่องจักรรวมทั้งความปลอดภัยในการใช้
งาน นอกจากนี้ ยั งมี แนวคิดการบ ารุ งรักษาโดยมีความเสี่ ยง เป็นศูนย์กลาง (Risk Based 

Maintenance: RBM) ที่มีแนวคิดการจัดการความเสี่ยงขององค์กรร่วมกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการ
บ ารุงรักษา  

 ปี 2005 – ปัจจุบัน เป็นการน าแนวคิดการบ ารุงรักษาต่าง ๆ มาใช้ โดยมีแนวคิดพ้ืนฐาน ให้
เกิดความสมดุลระหว่างความน่าเชื่อถือ ระดับการบริการ และต้นทุนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการ
บ ารุงรักษาโดยพิจารณาจาก การใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ การจัดสรรทรัพยากร ความปลอดภัยและ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการควบคุมต้นทุนที่เรียกว่าแนวคิดการบ ารุงรักษาที่มุ่งเน้นขับเคลื่อน
คุณค่า (Value Driven Maintenance: VDM)  (Haarman and Delahay, 2008: 29) 
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 สรุปแนวคิดในการบ ารุงรักษาในช่วงเวลาต่าง ๆ ดังตารางที่ 13.1 

ตารางที่ 13.1 แสดงวิวัฒนาการแนวคิดการบ ารุงรักษา 

ช่วงเวลา แนวคิดการบ ารุงรักษา รายละเอียด 

ก่อนปี 1950 ซ่อมแซมเฉพาะกิจ (Ad hoc) แก้ไขและซ่อมแซมเมื่อเกิดเหตุขัดข้อง 
1950 การวางแผนการบ ารุงรักษา (Q&D 

Diagram) 

วางแผนการบ ารุงรักษาให้เหมาะสมตามช่วงอายุการ
ใช้งาน 

1960 การบ ารุงรักษาโดยการวิเคราะห์
ความเชื่อมั่นเป็นศูนย์กลาง (RCM) 

ให้ความส าคัญกับระดับการบริการ ความน่าเช่ือถือ
ของอุปกรณ์และเครื่องจักร 

1980 การวิเคราะห์ต้นทุนตลอดอายุการ
ใช้งาน (LCC) 

พิจารณาต้นทุนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบ ารุงรักษา
ตลอดช่วงเวลาที่ใช้งาน 

1990 การบ ารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วน
ร่วม (TPM) 

พนักงานทุกคนมีส่วนร่วม และสามารถด าเนินการ
บ ารุงรักษาได้ด้วยตัวเอง  

2000 การบ ารุงรักษาที่เป็นศูนย์กลางของ
ธุรกิจ (BCM) 

การปรับปรุงกระบวนการบ ารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง  

 การบ ารุงรักษาโดยมีความเสี่ยงเป็น
ศูนย์กลาง (RBM) 

การจัดการความเสี่ยงขององค์กรร่วมกับความเสี่ยงท่ี
เกิดขึ้นในการบ ารุงรักษา  

2005 

 - ปัจจุบัน 

การบ ารุงรักษาที่มุ่งเน้นขับเคลื่อน
คุณค่า (VDM) 

ความสมดุลระหว่างความน่าเช่ือถือ ระดับการบริการ 
ความเสี่ยง และต้นทุนต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องในการ
บ ารุงรักษา 

 

ประเภทการบ ารงุรกัษา 

 ในการบ ารุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องจักร สามารถแบ่งประเภทการบ ารุงรักษาได้ดังนี้  

 1. การบ ารุงรักษาแบบไม่มีแผน (Unplanned Maintenance) เป็นการบ ารุงรักษาโดย
ไม่มีแผนล่วงหน้า เมื่อเกิดเหตุขัดข้องหรือช ารุดจะใช้วิธีการแก้ไขซ่อมแซมแบบฉุกเฉินหรือแบบเฉพาะ
หน้าเท่านั้น (Ad hoc) ไม่มีการวางแผนเรื่องอะไหล่ส ารอง ท าให้ไม่สามารถก าหนดระยะเวลาในการ
ซ่อมแซมที่แน่นอนได้ 
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 2.การบ ารุงรักษาแบบมีแผน (Planned Maintenance) เป็นการบ ารุงรักษาอุปกรณ์และ
เครื่องจักรโดยมีการเตรียมการ วางแผนกิจกรรมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าโดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่ 

 2.1 การบ ารุงรักษาแบบป้องกัน (Preventive Maintenance: PM) หมายถึง              
การบ ารุงรักษาที่มีเตรียมการไว้ล่วงหน้าเพ่ือป้องกันไม่ให้เครื่องจักรช ารุด เช่น การ
ตรวจสอบสภาพเครื่องจักร การเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ต่าง  ๆ ก่อนที่อุปกรณ์และ
เครื่องจักรจะช ารุด โดยมีการก าหนดระยะเวลาที่แน่นอน การบ ารุงรักษาแบบป้องกันยัง
แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 

 - การบ ารุงรักษาขณะเดินเครื่อง (Running Maintenance) เป็นการบ ารุงรักษาใน
ขณะที่เครื่องจักรยังเดินเครื่องอยู่ เช่น การหยอดน้ ามัน เพ่ือหล่อลื่นอุปกรณ์และ
เครื่องจักร เป็นต้น 

 - การบ ารุงรักษาขณะหยุดเครื่อง (Shutdown Maintenance) เป็นการบ ารุงรักษา
โดยมีการก าหนดเวลาในการหยุดเครื่องจักรไว้ล่วงหน้า เช่น การเปลี่ยนชิ้นส่วน  การ
ตรวจสภาพความเสียหาย เป็นต้น 

 2.2 กา รบ า รุ ง รั กษ าแบบแก้ ไ ข  ( Corrective Maintenance: CM) เ ป็ น ก า ร
บ ารุงรักษาเพ่ือแก้ไขให้อุปกรณ์และเครื่องจักรกลับสู่สภาพปกติ โดยจะวางแผนส ารอง
อะไหล่และแผนการซ่อมแซมไว้ล่วงหน้า เช่น การวางแผนซ่อมแซมขนานใหญ่ใน
ช่วงเวลาที่ก าหนด การบ ารุงรักษาแบบแก้ไขยังแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ 

 - การบ ารุงรักษาขณะหยุดเครื่อง (Shutdown Maintenance) เป็นการบ ารุงรักษา
อุปกรณ์และเครื่องจักรที่มีแผนก าหนดแน่นอน เช่น การซ่อมเครื่องจักรส ารองที่ช ารุด 
อาจไม่จ าเป็นต้องซ่อมทันทีที่เครื่องช ารุด แต่อาจรอจนถึงก าหนดเวลาที่สะดวกตาม
แผนงาน 

 - การบ ารุงรักษาเมื่อช ารุด (Breakdown Maintenance) เป็นการเตรียมการไว้
ล่วงหน้าในกรณี อุปกรณ์และเครื่องจักรช ารุด โดยจะท าการส ารองอะไหล่และ
เตรียมพร้อมบุคลากรเพื่อด าเนินการซ่อมแซม 
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ภาพที่ 13.2 ประเภทการบ ารุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องจักร 

(ที่มา: ปรับปรุงจาก เธียรไชย จิตต์แจ้ง, 2553: 705) 

 

นโยบายการบ ารงุรกัษา 

 ในการจัดการบ ารุงรักษาในปัจจุบัน จะเป็นการประสมประสานแนวคิดการบ ารุงรักษาเพ่ือให้
เกิดความสมดุลทั้งในส่วนของ ความน่าเชื่อถือ ระดับการบริการ ความเสี่ยงและต้นทุนต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องในการบ ารุงรักษา องค์กรต่าง ๆ จึงมีนโยบายในการบ ารุงรักษาที่แตกต่างกันซึ่งแบ่งออกได้
ดังนี้ 

1. การบ ารุงรักษาเม่ือช ารุด  (Failure Based Maintenance: FBM) เป็นนโยบายในการ
บ ารุงรักษาโดยยินยอมให้เครื่องจักรและอุปกรณ์เกิดการช ารุด จึงจะด าเนินการแก้ไข ซ่อมแซม โดยจะ
วางแผนส ารองอะไหล่ รวมถึงบุคลากรที่สามารถด าเนินการซ่อมแซมได้ทันทีเมื่อ อุปกรณ์และ
เครื่องจักรเกิดการช ารุด 

การบ ารุงรักษาแบบไม่มีแผน 

(Unplanned Maintenance) 
การบ ารุงรักษาแบบมีแผน 

(Planned Maintenance) 

การบ ารุงรักษาแบบป้องกัน 
(Preventive Maintenance) 

การบ ารุงรักษาแบบแกไ้ข
(Corrective Maintenance) 

การบ ารุงรักษา 

 (Maintenance) 

ขณะเดินเครื่อง  
(Running) 

ขณะหยดุเครื่อง 
 (Shutdown) 

เมื่อช ารุด  
(Breakdown) 
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 2. การบ ารุงรักษาเพื่อขจัดปัญหาให้หมดไป (Design Out Maintenance: DOM) เป็น
การวิเคราะห์เหตุขัดข้องและการช ารุดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์และเครื่องจักร เพ่ือหาสาเหตุที่
แท้จริง ในการก าหนดมาตรการในการบ ารุงรักษาเพ่ือไม่ให้เกิดเหตุขัดข้องหรือปัญหาซ้ าอีก เช่น การ
ช ารุดที่เกิดจากการใช้งานอุปกรณ์ผิดประเภท จะต้องด าเนินการก าหนดระเบียบวิธีการปฏิบัติงานใหม่ 
แต่การจะขจัดปัญหาให้หมดไปนั้นด าเนินการได้ยาก ซึ่งอาจจะเกิดจากข้อจ ากัดของอุปกรณ์และ
เครื่องจักรเอง ดังนั้นการน าเอาปัญหาและสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาไปออกแบบอุปกรณ์และ
เครื่องจักรใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์และเครื่องจักร เพ่ือให้เกิดปัญหาน้อยที่สุด จะท าให้
ง่ายต่อการบ ารุงรักษาและมีอายุการใช้งานยืนยาวมากขึ้นซึ่งเรียกวิธีนี้ว่า การป้องกันการบ ารุงรักษา 
(Maintenance Preventive) 

 3. การบ ารุงรักษาเม่ือตรวจสอบพบ (Detective Based Maintenance: DBM) เป็น
นโยบายในการบ ารุงรักษาเมื่อตรวจพบสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นจากการท างานของอุปกรณ์และเครื่องจักร 
ถึงแม้ว่าเครื่องจักรยังสามารถด าเนินงานและใช้งานต่อไปได้ โดยจะมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานรวมถึง
ช่างเทคนิคคอยสังเกตอาการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น การตรวจสอบความผิดปกติที่เกิดขึ้นด้วยสายตา 
การตรวจสอบความผิดปกติของเสียงที่เกิดข้ึน ความบกพร่องของชิ้นงานที่เกิดขึ้น 

 4. การบ ารุ งรักษาตามสภาพ (Condition Based Maintenance: CBM) เป็นการ
ประเมินสภาพการใช้งานของอุปกรณ์และเครื่องจักรโดยใช้วิธีการคาดการณ์ (Predictive) โดยอาจจะ
ใช้วิธีการออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ในการตรวจจับ (Sensors) เช่น การตรวจจับการสั่นสะเทือน 
อุณหภูมิ ความเร็ว หรือการวัดอัตราการสึกหรอ เพ่ือประเมินสภาพความช ารุด เ และด าเนินการ
ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนก่อนที่อุปกรณ์และเครื่องจักรจะช ารุด 

 5.การบ ารุงรักษาตามการใช้งาน (Use Based Maintenance: UBM) เป็นการบ ารุงรักษา
เป็นระยะ ๆ ตามอายุการใช้งาน หรือเรียกว่า (Time Based Maintenance) โดยท าการเปลี่ยน
อะไหล่ชิ้นส่วนตามระยะเวลาที่ก าหนดก่อนที่อุปกรณ์และเครื่องจักรจะช ารุด   

 ในการตัดสินใจเพ่ือก าหนดนโยบายการบ ารุงรักษา สามารถใช้แผนภาพในการตัดสินใจแสดง
ดังภาพที่ 13.3  
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ภาพที่ 13.3 แผนภาพการตัดสินใจในการก าหนดนโยบายการบ ารุงรักษา 

 

นโยบายการบ ารุงรักษา 

 (Maintenance Policies) 

ไม่ใช่ 

ไม่ใช่ 

ไม่ใช่ 

ไม่ใช่ 

ไม่ใช่ 

ช ารุด ? 

ผิดปกติ ? 

คาดว่าจะ
ช ารุด ? 

เปลี่ยนอะไหล่
ตามก าหนด ? 

ออกแบบ 

ใหม่ ? 

ใช่ 

ใช่ 

ใช่ 

ใช่ 

ใช่ 

การบ ารุงรักษาเมื่อช ารุด 

(FBM) 

การบ ารุงรักษาเพื่อขจัดปัญหาใหห้มดไป
(DOM) 

การบ ารุงรักษาเมื่อตรวจสอบพบ  
(DBM) 

การบ ารุงรักษาตามสภาพ  
(CBM) 

การบ ารุงรักษาตามการใช้งาน  
(UBM) 
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 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดการบ ารุงรักษา นโยบายการบ ารุงรักษาและการ
ด าเนินการเพ่ือใช้ในการวางกลยุทธ์การจัดการบ ารุงรักษาสามารถแสดงได้ดังภาพที่ 13.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 13.4  แสดงการถ่ายทอดแนวคิดการบ ารุงรักษาเพ่ือก าหนดนโยบาย 

และแนวทางในการด าเนินการ 

 

 

  

   

   

แนวคิด (Concepts) 

ซ่อมแซมเฉพาะกิจ  
(Ad hoc) 

การวิเคราะห์ความเช่ือมั่น
เป็นศูนย์กลาง (RCM) 

การวิเคราะห์ต้นทุนตลอด
อายุการใช้งาน (LCC) 

การบ ารุงรักษาทวผีลที่ทุกคนมี
ส่วนร่วม (TPM) 

การบ ารุงรักษาท่ีเป็น
ศูนย์กลางของธุรกิจ (BCM) 

การบ ารุงรักษาโดยมีความ
เสี่ยงเป็นศูนย์กลาง (RBM) 

การบ ารุงรักษาท่ีเป็นตัว
ขับเคลื่อนคณุค่า (VDM) 

การวางแผนการบ ารุงรักษา  
(Q&D Diagram) 

นโยบาย (Policies) 

การบ ารุงรักษาแบบป้องกัน 
(Preventive Maintenance) 

การบ ารุงรักษาแบบแกไ้ข
(Corrective Maintenance) 

การด าเนินการ (Actions) 

การบ ารุงรักษาเมื่อช ารุด 

(FBM) 

การบ ารุงรักษาเพื่อขจัดปัญหา 
ให้หมดไป (DOM) 

การบ ารุงรักษาเมื่อตรวจสอบพบ  
(DBM) 

การบ ารุงรักษาตามสภาพ  
(CBM) 

การบ ารุงรักษาตามการใช้งาน  
(UBM) 
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การวางแผนการบ ารงุรกัษา 

 ในการก าหนดนโยบายและการด าเนินการบ ารุงรักษาจะต้องพิจารณาถึงความสมดุลระหว่าง 
ความน่าเชื่อถือ ระดับการบริการ ความเสี่ยงและต้นทุนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบ ารุงรักษา ซึ่งจะต้อง
พิจารณาต้นทุนรวมจากต้นทุนการด าเนินการบ ารุงรักษาแบบป้องกัน และต้นทุนการบ ารุงรักษาแบบ
แก้ไข ดังภาพที่ 13.5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ที่ 13.5 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนการบ ารุงรักษาแบบป้องกันและแบบแก้ไขเมื่อช ารุด 

 จากภาพที่ 13.5 ต้นทุนการบ ารุงรักษาแบบป้องกันจะมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น หากมีข้อผูกมัด
หรือการลงทุนในการบ ารุงรักษาเพ่ิมสูงขึ้น แต่ต้นทุนการบ ารุงรักษาแบบแก้ไขเมื่อเกิดการช ารุดจะมี
แนวโน้มลดลง จะพิจารณาจุดเหมาะสมที่ท าให้ต้นทุนรวมต่ าที่สุดโดยท าการหาค่าเฉลี่ยอายุการใช้งาน
ก่อนช ารุด (Mean time between failure: MTBF) เพ่ือน ามาพิจารณาต้นทุนในการบ ารุงรักษาแบบ
ป้องกัน (Preventive Maintenance Cost: CP) และต้นทุนบ ารุงรักษาในการซ่อมแซมเมื่อเกิดการ
ช ารุด (Corrective Maintenance Cost: CR)  

 

ต้นทุน 

ข้อผูกมัด/การลงทุน 

ต้นทุนการบ ารุงรักษา
แบบป้องกัน 

ต้นทุนการซ่อมแซม 

เมื่อช ารุด 

ต้นทุนรวม 

จุดที่เหมาะสมท่ีสุด 
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 ค่าเฉลี่ยอายุการใช้งานก่อนช ารุด (MTBF) สามารถค านวณได้ดังนี้ 

          

          (13.1) 

 

 โดยที่ n  = รอบเวลาที่เครื่องจักรใช้งานได้ก่อนการช ารุด 

  Pi = ความน่าจะเป็นที่เครื่องจักรหยุดท างานหรือช ารุดในรอบเวลา i หลังจากท่ี 

        ได้รับการบ ารุงรักษา 

 พิจารณาต้นทุนรวมต่อรอบเวลา (TC) เมื่อไม่มีการบ ารุงรักษาแบบป้องกัน ดังนั้นจะมีเฉพาะ
ต้นทุนบ ารุงรักษาในการซ่อมแซมเม่ือเกิดการช ารุด (CR) ดังนี้ 

          (13.2) 

 

 โดยที่ CR  = ต้นทุนในการซ่อมแซมเม่ือเกิดการช ารุด 

  N  = จ านวนอุปกรณ์และเครื่องจักรในกระบวนการ 

 จ านวนเครื่องจักรที่คาดว่าจะช ารุด (B) จะพิจารณาจากความน่าจะเป็น (P) ในแต่ละรอบ
เวลา (i) ได้ดังนี้ 

          (13.3) 

 เมื่อพิจารณาต้นทุนรวมเมื่อเครื่องจักรได้รับการบ ารุงรักษาในทุกรอบเวลา (i) จะค านวณจาก
ต้นทุนเฉลี่ยในการบ ารุงรักษาแบบป้องกันรวมกับต้นทุนในการซ่อมแซมเมื่อเกิดการช ารุดในแต่ละรอบ
เวลาได้ดังนี้ 

          (13.4) 

 

 

n

i
i 1

MTBF   =  iP



RC N
TC   =  

MTBF
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i i n i i
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ตัวอย่างที่ 13.1 บริษัทแห่งหนึ่ง ได้ท าการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารจ านวน 10 เครื่อง โดยท าสัญญา
ว่าจ้างจากบริษัทภายนอกเพ่ือให้ท าการบ ารุงรักษาแบบป้องกัน โดยมีค่าใช้จ่ายครั้งละ 600 บาทต่อ
เครื่อง ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเมื่อเกิดการช ารุดโดยเฉลี่ยเครื่องละ 3 ,000 บาท ทางบริษัทควรวาง
แผนการบ ารุงรักษาอย่างไร โดยประเมินโอกาสที่เครื่องจะช ารุดเสียหายได้ดังนี้ 

ระยะเวลาที่เครื่องช ารุดภายหลัง
การบ ารุงรักษา (เดือน) 

โอกาสที่เครื่องหยุดการท างานหรือ
ช ารุด 

1 0.15 

2 0.25 

3 0.35 

4 0.25 
 

วิธีท า  1. ท าการหาค่าเฉลี่ยอายุการใช้งานก่อนช ารุด (MTBF) ได้ดังนี้ 

i Pi ixPi 

1 0.15 = (1x0.15) = 0.15 

2 0.25 = (2x0.25) = 0.50 

3 0.35 = (3x0.35) = 1.05 

4 0.25 = (4x0.25) = 1.00 

MTBF 2.70 
 

 2. พิจารณาต้นทุนรวมต่อรอบเวลา (TC) เมื่อไม่มีการบ ารุงรักษาแบบป้องกัน จาก  

 

 

         บาท 

 ดังนั้นต้นทุนรวมต่อรอบเวลา (TC) เมื่อไม่มีการบ ารุงรักษาแบบป้องกัน จะมีค่าเท่ากับ 
11,111 บาท 

 

RC N
TC   =  

MTBF

3,000x10
TC   =   = 11,111 

2.7
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 3. ท าการค านวณหาจ านวนเครื่องจักรที่คาดว่าจะช ารุด (B) จากสมการที่ 13.3 ได้ดังนี้ 

 B1 = NxP1  

 B2 = Nx(P1+P2) + B1P1 

 B3 = Nx(P1+P2+P3) + B2P1 + B1P2 

 B4 = Nx(P1+P2+P3+P4) + B3P1 + B2P2 + B1P3 
 

i Pi Bi 

1 0.15 B1 = 10x0.15 =1.50 

2 0.25 B2 = 10x(0.15+0.25)+(1.50x0.25)  =4.23 

3 0.35 B3 = 10x(0.15+0.25+0.35)+(4.23x0.15)+(1.50x0.25) =8.51 

4 0.25 B4 = 10x(0.15+0.25+0.350.25)+(8.51x0.15)+(4.23x0.25)+(1.50x0.35) =12.86 
 

 4. ท าการค านวณต้นทุนรวม (TC) เมื่อเครื่องจักรได้รับการบ ารุงรักษาในทุกรอบเวลาจาก
สมการที่ 13.4 ได้ดังนี้ 

i Pi      Bi      CRBi/i      CpN/i    TC 

1 0.15        1.50       4,500.00       6,000.00      10,500.00  

2 0.25        4.23       6,345.00       3,000.00       9,345.00  

3 0.35        8.51       8,510.00       2,000.00      10,510.00  

4 0.25      12.86       9,645.00       1,500.00      11,145.00  
 

 เมื่อพิจารณาต้นทุนรวมเมื่อเครื่องจักรได้รับการบ ารุงรักษาในทุกรอบเวลา จะพบว่าการ
บ ารุงรักษาแบบป้องกันทุก ๆ 2 เดือน จะมีต้นทุนต่ าที่สุด 

ตอบ ท าการวางแผนการบ ารุงรักษาแบบป้องกันในรอบ 2 เดือน จะมีต้นทุนรวมต่ าท่ีสุดเท่ากับ 9,345 

บาท และต่ ากว่าต้นทุนการซ่อมแซมเม่ือเกิดการช ารุดซึ่งมีค่าใช้จ่าย 11,111 บาท 
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 ในปัจจุบันการพิจารณาต้นทุนในการบ ารุงรักษา จะพิจารณาครอบคลุมถึงต้นทุนค่าเสีย
โอกาส เช่น เมื่ออุปกรณ์และเครื่องจักรช ารุดไม่สามารถผลิตได้ ท าให้วัตถุดิบที่เป็นสินค้าคงคลังเพ่ิม
สูงขึ้น จะต้องเสียค่าเก็บรักษาและดอกเบี้ยจากการที่ไม่สามารถส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า และยังเสีย
ภาพลักษณ์รวมทั้งเสียลูกค้าให้กับคู่แข่ง ลักษณะต้นทุนการบ ารุงรักษาแสดงดังภาพที่ 13.6  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 13.6 แสดงต้นทุนการบ ารุงรักษาตามแนวคิดในปัจจุบัน 

(ท่ีมา: ปรับปรุงจาก Heizer and Render, 2011: 688) 

 

ความน่าเชือ่ถอื 

 การบ ารุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องจักรมีเป้าหมายที่ส าคัญคือการลดการช ารุดเสียหาย       
สามารถใช้งานได้ในระดับปกติตามวงจรชีวิตของอุปกรณ์และเครื่องจักร ถึงแม้จะมีการบ ารุงรักษา ก็
ยังสามารถก่อให้เกิดความช ารุดเสียหายของอุปกรณ์และเครื่องจักรได้  

 ดังนั้นจึงต้องมีการวางแผนเพ่ือให้ระบบการบ ารุงรักษานั้นมีมาตรฐานตามที่ต้องการ ซึ่งจะ
ส่งผลให้อุปกรณ์และเครื่องจักรต่าง ๆ นั้นมีค่าความน่าเชื่อถือสูงขึ้น อาจให้ความหมายของความ
น่าเชื่อถือหรือความเชื่อมั่น (Reliability) ได้ว่าคุณลักษณะที่แสดงความเชื่อถือได้ของอุปกรณ์และ
เครื่องจักรที่จะสามารถตอบสนองการท างานในระดับปกติได้อย่างเต็มเวลาและเต็มความสามารถ 

ต้นทุน 

ข้อผูกมัด/การลงทุน 

ต้นทุนการบ ารุงรักษา
แบบป้องกัน 

ต้นทุนการซ่อมแซม 

เมื่อช ารุด 

ต้นทุนรวม จุดที่เหมาะสมท่ีสุด 
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ดังนั้นความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์และเครื่องจักรจึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญ ที่ช่วยลดความสูญเสียต่าง ๆ ที่
จะเกิดขึ้นในการด าเนินงาน ซ่ึงเป็นหัวใจหลักของแนวคิดการบ ารุงรักษาโดยการวิเคราะห์ความเชื่อมั่น
เป็นศูนย์กลาง (Reliability-Centered Maintenance: RCM) โดยจะพิจารณาจากความน่าเชื่อถือ
โดยรวมของระบบ (System Reliability: Rs) ดังนี้ 

 1. กรณีที่องค์ประกอบย่อยภายในระบบเป็นแบบอนุกรม ในกรณีที่ส่วนประกอบย่อยเป็น
แบบอนุกรม จะมีลักษณะการด าเนินงานที่เป็นอิสระต่อกัน แต่เมื่อส่วนประกอบใดขัดข้องหรือหยุด
การท างาน จะส่งผลต่อการท างานทั้งระบบ ความน่าเชื่อถือของระบบที่มี องค์ประกอบย่อยภายใน
ระบบเป็นแบบอนุกรมแสดงดังภาพที่ 13.7 

 

 

ภาพที่ 13.7 แสดงความน่าเชื่อถือของระบบที่มีองค์ประกอบย่อยภายในระบบเป็นแบบอนุกรม 

 จากภาพที่ 13.7 ค่าความน่าเชื่อถือของระบบโดยรวม (Rs) จะเท่ากับผลคูณของความ
น่าเชื่อถือของระบบงานย่อยตั้งแต่ R1 ถึง Rn ดังนี้ 

          (13.5) 

 

ตัวอย่างที่ 13.2 บริษัทแห่งหนึ่งมีกระบวนการในการผลิตสินค้าโดยมีระบบงานย่อยแบบอนุกรม มี
ความน่าเชื่อถือในการด าเนินงาน 0.95, 0.90 และ 0.99 ตามล าดับ จงหาความน่าเชื่อถือของระบบ
โดยรวม 

 

 

 จาก  

 

ตอบ ความน่าเชื่อถือของระบบโดยรวมเท่ากับ 0.8465 หรือ ร้อยละ 84.65 

R1 R2 R3 Rn 

s 1 2 3 nR    =    R xR xR x...xR

R1=0.95 R2=0.90 R3=0.99 RS 

s 1 2 3R    =    R xR xR

sR    =    0.95x0.90x0.99 = 0.8465
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 2. กรณีที่องค์ประกอบย่อยภายในระบบเป็นแบบขนาน ในการด าเนินงานหากระบบย่อย
หรือส่วนประกอบใดขัดข้องหรือหยุดการท างานจะไม่ส่งผลต่อระบบโดยรวม แต่จะให้ระบบย่อยอ่ืน ๆ 
ท างานแทน ความน่าเชื่อถือของระบบที่มีองค์ประกอบย่อยภายในระบบเป็นแบบขนานแสดงดังภาพที่ 
13.8 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 13.8 แสดงความน่าเชื่อถือของระบบที่มีองค์ประกอบย่อยภายในระบบเป็นแบบขนาน 

 ความน่าเชื่อถือระบบโดยรวม (Rs) เมื่อมีระบบย่อยภายในแบบขนานเพ่ิมมากขึ้น จะยิ่งท าให้
ความน่าเชื่อถือของระบบโดยรวมสูงขึ้น โดยสามารถค านวณได้ดังนี้ 

          (13.6) 

 

ตัวอย่างที่ 13.3  บริษัทแห่งหนึ่งมีกระบวนการในการผลิตสินค้าโดยมีระบบงานย่อยแบบขนาน มี
ความน่าเชื่อถือในการด าเนินงาน 0.95, 0.90 และ 0.99 ตามล าดับ จงหาความน่าเชื่อถือของระบบ
โดยรวม 

     จาก  

 

 

ตอบ ความน่าเชื่อถือของระบบโดยรวมเท่ากับ 0.99995 หรือ ร้อยละ 99.995 

 

R1 

R2 

R3 

Rn 

s 1 2 3 nR    =    1-(1-R )x(1-R )x(1-R )x...x(1-R )

R1=0.95 

R2=0.90 

R3=0.99 

s 1 2 3R    =    1-(1-R )x(1-R )x(1-R )

sR    =    1-(1-0.95)x(1-0.90)x(1-0.99)

sR    =    0.99995
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 3. กรณีที่องค์ประกอบย่อยภายในระบบเป็นแบบผสม ซึ่งเป็นลักษณะการท างานที่
ผสมผสานระหว่างแบบอนุกรมและแบบขนาน ดังภาพที่ 13.9 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 13.9 แสดงความน่าเชื่อถือของระบบที่มีองค์ประกอบย่อยภายในระบบเป็นแบบผสม 

 ในการค านวณความน่าเชื่อถือของระบบโดยรวม (Rs) จะเท่ากับผลคูณของความน่าเชื่อถือ
ของระบบงานกลุ่มย่อยตั้งแต่ RS1 ถึง RSn ดังนี้ 

         (13.7) 

 

ตัวอย่างที่ 13.4 บริษัทแห่งหนึ่งด าเนินการติดตั้งเครื่องจักรใหม่ทั้งหมดจ านวน 5 เครื่องแสดงดังภาพ 
โดยมีค่าความน่าเชื่อถือของเครื่องจักรแต่ละเครื่องเท่ากับ 0.9 จงหาความน่าเชื่อถือของระบบโดยรวม 

 

 

 

 

 

 

 

R2 

R3 

R4 

R1 R5 Rn 

กลุ่มย่อย S1 กลุ่มย่อย S2 กลุ่มย่อย S3 กลุ่มย่อย Sn 

s S1 S2 S3 SnR    =    R xR xR x...xR

R2=0.9 

R3=0.9 

R4=0.9 

R1=0.9 R5=0.9 

กลุ่มย่อย S1 กลุ่มย่อย S2 กลุ่มย่อย S3 

RS 
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 จาก 

   

 

 

 

ตอบ ความน่าเชื่อถือของระบบโดยรวมเท่ากับ 0.8092 หรือ ร้อยละ 80.92 

 จะเห็นได้ว่าความน่าเชื่อถือของระบบโดยรวมจะขึ้นอยู่กับรูปแบบองค์ประกอบย่อยภายใน
ระบบ เพ่ือพิจารณาปรับปรุงระบบเพ่ือให้เกิดความน่าเชื่อถือโดยรวมเพ่ิมสูงขึ้น นอกจากนี้ในการเพ่ิม
ความน่าเชื่อถือให้กับระบบ อุปกรณ์และเครื่องจักรที่ใช้ในการด าเนินงานจะต้องมีความน่าเชื่อถือ ใน
การวัดความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์และเครื่องจักรมีหลายวิธี เนื้อหาในบทนี้จะกล่าวถึง 2 วิธีดังนี้ 

1) การ วัด อัตราการช า รุ ด  (Failure Rate: FR) เป็ นการหาค่ าความน่ า เชื่ อถือ                    
ของอุปกรณ์และเครื่องจักรที่วัดจากสัดส่วนการช ารุดหรือขัดข้องของอุปกรณ์และ
เครื่องจักรที่ถูกทดสอบ ดังนี้ 

   

  FR (%) =       (13.8) 

  

หรืออาจจะพิจารณาความถี่ของการช ารุดหรือขัดข้องระหว่างชั่วโมงปฏิบัติการดังนี้ 

   

FR (N)  =        (13.9) 

 

 

 

จ านวนครั้งการช ารุดหรือขัดข้อง x 100 

       จ านวนหน่วยที่ทดสอบ 

  จ านวนครั้งการช ารุดหรือขัดข้อง  
       จ านวนชั่วโมงการท างาน 

s S1 S2 S3R    =    R xR xR

s 1 2 3 4 5R    =    R x(1-(1-R )x(1-R )x(1-R )xR

sR    =    0.9x(1-(1-0.9)x(1-0.9)x(1-0.9)x0.9

sR    =    0.8092
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2) การหาค่าเฉลี่ยอายุการใช้งานก่อนช ารุด (Mean Time Between Failure: MTBF) 

เป็นวิธีการวัดค่าความน่าเชื่อถือโดยพิจารณาจากเวลาในการใช้งานจนกระทั่งช ารุด 
วิธีการค านวณดังสมการที่ 13.1 หรือ ค านวณได้จาก 

          (13.10) 

 

ตัวอย่างที่ 13.5 บริษัทแห่งหนึ่งได้ออกแบบและติดตั้งเครื่องอัดแรงดันเพ่ือใช้งานในโรงงานจ านวน 10 
เครื่อง แต่ละเครื่องมีอายุการใช้งาน 1,000 ชั่วโมง ซึ่งเครื่องจักรท างานแบบต่อเนื่อง ระหว่างการ
ทดสอบการท างานพบว่า มี 2 เครื่องที่ช ารุดขณะที่ใช้งานได้ 400 ชั่วโมงและ 800 ชั่วโมง ตามล าดับ 
จงค านวณความน่าเชื่อถือทั้ง 2 วิธีและหากใช้งานเครื่องจักรเป็นระยะ 200 วัน จะมีอัตราการช ารุด
เท่าใด 

1. หาอัตราการช ารุดของเครื่องจักร และค่าเฉลี่ยอายุการใช้งาน 

 จาก     FR (%)  =  

    

    FR (%) =  

  

 จาก   FR (N)  =    

 

 จ านวนชั่วโมงท างานทั้งหมด =        เครื่อง-ชั่วโมง 

 เวลาที่ไม่สามารถท างานได้ =     

     =       เครื่อง-ชั่วโมง 

 ดังนั้น   FR (N) =  

 

    FR (N) =    ครั้ ง/ เครื่อง-ชั่ ว โมง
   

1
MTBF   =    

FR (N)

จ านวนครั้งการช ารุดหรือขัดข้อง x 100 

       จ านวนหน่วยที่ทดสอบ 

2
 x 100 =  20%

10

  จ านวนครั้งการช ารุดหรือขัดข้อง  
       จ านวนชั่วโมงการท างาน 

10 x 1,000  =  10,000

(1,000 - 400) + (1,000 - 800)

800

2

10,000 - 800

0.000217
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 จาก    

 

          ชั่วโมง 

 

2. หาอัตราการช ารุดเมื่อใช้งานได้ 200 วัน  

   FR (N)   = 

   FR (N)   =     ครั้ง 

 

ตอบ เครื่องจักรมีอัตราการช ารุดร้อยละ 20 หรือ 0.000217 ครั้ง/เครื่อง-ชั่วโมง มีค่าเฉลี่ยอายุการใช้
งาน 4,600 ชั่วโมง เมื่อใช้งานได้ 200 วัน จะมีอัตราการช ารุด 1.043 ครั้ง 

การบ ารงุรกัษาแบบทวีผลท่ีทุกคนมีส่วนร่วม 

 การบ ารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance) หรือ TPM 

เป็นแนวคิดที่มีรากฐานที่พัฒนาจากประเทศญี่ปุ่น โดยมุ่งเน้นให้ทุกหน่วยงาน พนักงานทุกระดับ 
ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการไปจนถึงผู้บริหารระดับสูงจะต้องร่วมกันคิด วางแผน และปฏิบัติเพ่ือให้การ
บ ารุงรักษาเกิดประสิทธิผล โดยครอบคลุมทุก ๆ ส่วนขององค์กร ซ่ึงแต่เดิมหน้าที่ความรับผิดชอบการ
บ ารุงรักษาจะเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทคนิคและฝ่ายบ ารุงรักษาเท่านั้น (โกศล  ดีศีลธรรม, 2547: 

117) ดังภาพที่ 13.10 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 13.10 แสดงความสัมพันธ์แนวคิดการบ ารุงรักษาแบบอเมริกันและแบบญี่ปุ่น 

1
MTBF   =    

FR (N)

1
MTBF   =     = 4,600 

0.000217

0.000217 x 200 x 24

1.043

การบ ารุงรักษาแบบ
ป้องกัน 

การบ ารุงรักษา 

ทวีผล 

การบ ารุงรักษาทวีผลที่
ทุกคนมสี่วนร่วม 

ช่างเทคนิคและฝา่ยซ่อมบ ารุง พนักงานทุกระดับ 

แนวทางการบ ารุงรักษาแบบอเมรกิัน แนวทางการบ ารุงรักษา 
แบบญี่ปุ่น 



 

การจัดการการด าเนินงาน | Operations Management 377 

 

เนื่องจากแนวทางการบ ารุงรักษาแบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วมมีจุดก าเนินมาจากแนวคิดแบบ
ญี่ปุ่นซึ่งคล้ายคลึงกับแนวคิดการจัดการคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ (Total Quality Management) โดย
มีแนวคิด 3 ประการดังต่อไปนี้ 

 1. การวิเคราะห์ความสูญเสีย (Loss Analysis) คือการค้นหาข้อบกพร่อง ปัญหาต่าง ๆ ที่
ท าให้เกิดความสูญเสียในระบบ และท าการวิเคราะห์เพ่ือหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา เช่น ความ
สูญเสียความเร็วในระบบ ความสูญเสียที่เกิดจากความบกพร่องของผลิตภัณฑ์  

 2. การปรับปรุงและพัฒนา (Kaizen, Improvement) คือ การน าเอาสาเหตุที่แท้จริงของ
ปัญหาที่เกิดจากการวิเคราะห์ความสูญเสียดังกล่าว ท าการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้ปัญหาหมดไป พร้อม
ทั้งหามาตรการป้องกันการเกิดปัญหาซ้ าจากสาเหตุดังกล่าว 

 3.  การบ ารุงรักษาด้วยตัวเอง (Autonomous Maintenance) คือ การที่พนักงาน
สามารถบ ารุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องจักรได้ด้วยตัวเอง ซึ่งพนักงานจะต้องผ่านการอบรม จนมีความรู้
ความเข้าใจในอุปกรณ์และเครื่องจักร จนมีความสามารถที่จะตรวจเช็คสภาพเบื้องต้น คอยสังเกตสิ่ง
ผิดปกติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการด าเนินงาน และสามารถซ่อมแซมแก้ไขในส่วนที่เครื่องจักรช ารุด
จนสามารถกลับมาใช้งานได้ กิจกรรมการบ ารุงรักษาด้วยตนเองนี้จะมีกระบวนการด าเนินงานที่
เรียกว่า Jishu Hozen (Joel Levitt, 2010: 52) ดังต่อไปนี้ 

  1) ระดับซ่อมบ ารุง (Repair Level) พนักงานจะท าหน้าที่ซ่อมบ ารุงเพ่ือแก้ปัญหาที่
 เกิดขึ้น แต่ไม่สามารถคาดการณ์ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในภายหลังได้ ท าให้พนักงานไม่ทราบ
 สาเหตุและผลกระทบของปัญหา ท าได้เพียงแก้ไขตามอาการที่พบเท่านั้น เช่น เมื่อพบคราบ
 สกปรกที่เกิดขึ้น พนักงานจะท าการเช็ดท าความสะอาดและด าเนินการต่อ  

  2) ระดับการป้องกัน (Preventive Level) พนักงานสามารถด าเนินการแก้ไขปัญหา
 ที่เกิดขึ้นและสามารถคาดการณ์ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในภายหลังได้ เช่น เมื่อพบคราบสกปรกที่
 เกิดขึ้นพนักงานสามารถคาดการณ์ได้ว่า ปัญหาน่าจะมีสาเหตุเกิดจากการรั่วซึม เมื่อท าการ
 เปลี่ยนซีลยาง (Rubber Seal) ใหม่ปัญหาดังกล่าวน่าจะหมดไปและไม่มีคราบสกปรกอีก 
 เนื่องจากเป็นการแก้ที่ต้นตอของปัญหาดังกล่าว 
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  3) ระดับการปรับปรุง (Improvement Level) พนักงานไม่เพียงแต่สามารถแก้ไข
 และคาดการณ์สาเหตุของปัญหาได้เท่านั้น แต่ยังสามารถเสนอแนวทางการปรับปรุงเพ่ือ
 ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ าได้ เช่น เมื่อพนักงานพบคราบสกปรกที่เกิดขึ้น สามารถตรวจเช็ค
 และแก้ไขด้วยการเปลี่ยนซีลยาง และด าเนินการป้องกันปัญหาเกิดซ้ าโดยท าการหล่อลื่น
 เครื่องจักรอย่างสม่ าเสมอ พร้อมทั้งแนะน าช่างเทคนิคในการออกแบบแก้ไขปัญหาเมื่อมีการ
 ออกแบบอุปกรณ์และเครื่องจักรข้ึนใหม่ 

 กิจกรรมของการบ ารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (TPM) จะมุ่งเน้นไปที่ความมีส่วนร่วม
ของพนักงานในการปฏิบัติการส าหรับการบ ารุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องจักร ได้แก่ ทักษะ วิธีการ
ปฏิบัติการและภาระการท างานของเครื่องจักรซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของเครื่องจักร แต่
ไม่ได้เป็นการปรับปรุงและยกระดับความน่าเชื่อถือของระบบ รวมทั้งความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์และ
เครื่องจักรให้สูงขึ้น ซึ่งแตกต่างจากกิจกรรมการบ ารุงรักษาโดยการวิเคราะห์ความเชื่อมั่นเป็น
ศูนย์กลาง (RCM) จะมุ่งเน้นไปที่ยกระดับความน่าเชื่อถือของระบบ อุปกรณ์และเครื่องจักรให้สูงขึ้น 

การบ ารงุรกัษาท่ีมุ่งเนน้ขบัเคลือ่นคุณค่า 

 แนวคิดการบ ารุงรักษาที่มุ่งเน้นขับเคลื่อนคุณค่า (Value Driven Maintenance: VDM) 

น าเสนอครั้งแรกในปี 2004 โดย Mark Haarman และ Guy Delahay โดยมีแนวคิดพ้ืนฐาน ให้เกิด
ความสมดุลระหว่างความน่าเชื่อถือ ระดับการบริการ และต้นทุนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบ ารุงรักษา 
เพ่ือให้เกิดผลตอบแทน (Value) สูงที่สุด โดยพิจารณาจากองค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี้  

 1. การใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ (Asset Utilization) ปัจจุบันเทคโนโลยีในการผลิตมี
ความก้าวหน้ามากข้ึน มีอุปกรณ์และเครื่องจักรที่ทันสมัยช่วยในการผลิต ซึ่งมีค่าใช้จ่ายและการลงทุน
สูง อีกทั้งองค์กรยังต้องเผชิญความผันผวนต่อปริมาณความต้องการของลูกค้าที่เกิดจากการแข่งขันใน
ภาคธุรกิจที่รุนแรง การใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์จะต้องพิจารณาองค์ประกอบต่าง ๆ ได้แก่ รายได้ที่
เพ่ิมขึ้น เงินลงทุนเริ่มต้น ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานรวมทั้งต้นทุนในการบ ารุงรักษา การประหยัดที่
เกิดขึ้น การทดแทนเมื่อต้องท าการเปลี่ยนอุปกรณ์และเครื่องจักรใหม่แทนของเดิม และความเสี่ยง
ความไม่แน่นอนที่เกิดจากความผันผวนจากปริมาณความต้องการของลูกค้า รวมถึงการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว 
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 2. ความปลอดภัยและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Safety, Health & Environment) ใน
การพิจารณาต้นทุนการบ ารุงรักษาไม่ได้พิจารณาเฉพาะต้นทุนที่เกิดกับอุปกรณ์และเครื่องจักรเท่านั้น 
แต่จะต้องค านึงถึงความปลอดภัยของพนักงานในการใช้งานอุปกรณ์และเครื่องจักร ผลกระทบที่มีต่อ
สุขภาพอนามัยของพนักงาน รวมทั้งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งต้นทุนเหล่านี้เป็นต้นทุนแฝงที่ยากจะ
คาดการณ์ ตัวอย่างเช่น การรั่วไหลของสารเคมีในกระบวนการผลิตลงสู่ชุมชน ซึ่งมักมีสาเหตุเกี่ยวพัน
กับการบ ารุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องจักร ผลกระทบดังกล่าวอาจสร้างความเสียหายในวงกว้างทั้งต่อ
ตัวพนักงานเอง รวมทั้งคนในชุมชนท าให้องค์กรเกิดต้นทุนในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวขึ้นจ านวนมาก 

 3. การควบคุมต้นทุน (Cost Control) โดยทั่วไปต้นทุนการบ ารุงรักษาประกอบไปด้วย
ค่าใช้จ่ายทางตรง ได้แก่ ค่าแรงงาน ค่าวัสดุ ค่าอะไหล่ส ารอง และค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาจาก
บุคลากรภายนอก ซึ่งเป็นต้นทุนที่สามารถพิจารณาและควบคุมได้ ส่วนต้นทุนที่ประเมินและควบคุมได้
ยากได้แก่ ต้นทุนความเสียหายที่เกิดจากการช ารุดหรือขัดข้องของเครื่องจักร เช่น ต้นทุนค่าเสียโอกาส
เมื่ออุปกรณ์และเครื่องจักรช ารุดไม่สามารถผลิตได้ ท าให้วัตถุดิบที่เป็นสินค้าคงคลังเพ่ิมสูงขึ้น จะต้อง
เสียค่าเก็บรักษาและดอกเบี้ยจากการที่ไม่สามารถส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า ต้นทุนค่าเสียหายจากการ
ที่ไม่สามารถส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าได้  

 ดังนั้นต้นทุนที่เหมาะสมในการบ ารุงรักษาจะต้องเกิดความสมดุลระหว่างค่ าใช้จ่ายในการ
บ ารุงรักษาแบบป้องกัน และค่าใช้จ่ายการบ ารุงรักษาแบบแก้ไขเมื่ออุปกรณ์และเครื่องจักรเกิดการ
ช ารุด ซึ่งข้ึนกับนโยบายการบ ารุงรักษา และการตรวจสอบบนฐานความเสี่ยงเพ่ือลดความผิดพลาดใน
การบ ารุงรักษาและสามารถควบคุมต้นทุนการบ ารุงรักษาตามแผนและนโยบายที่วางไว้ 

 4. การจัดสรรทรัพยากร (Resource Allocation) จะพิจารณาถึงการจัดสรรทรัพยากร
ประกอบไปด้วย ทรัพยากรบุคคลได้แก่ ช่างเทคนิค รวมถึงพนักงานที่ เกี่ยวข้องกับการบ ารุงรักษา 
ทรัพยากรที่เป็นสินค้าคงคลังได้แก่ การส ารองอะไหล่จากนโยบายการบ ารุงรักษาแบบแก้ไข ทรัพยากร
ภายนอกได้แก่คู่สัญญาในการจัดหาอะไหล่หรือซ่อมแซมฉุกเฉินในกรณีที่ อุปกรณ์และเครื่องจักรเกิด
การช ารุดหรือขัดข้องฉุกเฉิน รวมไปถึงพันธมิตรทางธุรกิจที่มีการแลกเปลี่ยนและร่วมมือในการใช้
เทคโนโลยีในการผลิตและทรัพยากรที่เป็นองค์ความรู้ต่าง ๆ ในการบ ารุงรักษา  
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ภาพที่ 13.11 แสดงแนวคิดการบ ารุงรักษาที่มุ่งเน้นขับเคลื่อนคุณค่า (VDM) 

ระบบสารสนเทศการบ ารงุรกัษา 

 ในปัจจุบันการจัดการบ ารุงรักษาได้น าระบบสารสนเทศมาช่วยในการจัดการข้อมูล ได้แก่ 
ประวัติการช ารุด ประวัติการซ่อมแซม ความถี่การซ่อมแซม การใช้อะไหล่ส ารอง การติดต่อกับช่าง
เทคนิคจากภายนอก รวมถึงสาเหตุต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นผ่านระบบประมวลผลด้วย
คอมพิวเตอร์ที่ เ รี ยกว่ า  ระบบการจัดการบ ารุ งรั กษาด้วยคอมพิว เตอร์  (Computerized 

Maintenance Management System: CMMS) เ พ่ือช่วยในการจัดการใบสั่ งงาน การก าหนด
มาตรฐานในการบ ารุงรักษา การก าหนดและวางแผนตารางเวลา การออกเอกสารและรายงานไปยังผู้
ที่เก่ียวข้อง และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา ดังภาพที่ 13.13 

 

การควบคุมต้นทุน การใช้ประโยชน์
ของสินทรัพย ์

ความปลอดภัยและ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

การจัดสรรทรัพยากรการ
บ ารุงรักษา 

คุณค่า 

คุณค่า คุณค่า 

คุณค่า 



 

การจัดการการด าเนินงาน | Operations Management 381 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 13.12 แสดงองค์ประกอบระบบการจัดการบ ารุงรักษาด้วยคอมพิวเตอร์ (CMMS) 

 ระบบการจัดการบ ารุงรักษาด้วยคอมพิวเตอร์ (CMMS) ข้อมูลที่ได้จะถูกน าไปวางแผนเพ่ือ
ปรับปรุงสมรรถนะของอุปกรณ์และเครื่องจักร หรือวางแผนออกแบบและจัดซื้อใหม่เพ่ือทดแทน
ของเดิม พนักงานบ ารุงรักษาสามารถน าข้อมูลและค าแนะน าเพ่ือใช้ในการแก้ไขเบื้องต้นและการซ่อม
บ ารุงด้วยตัวเอง ทราบระดับอะไหล่ส ารอง เพ่ือน ามาก าหนดนโยบายการบ ารุงรักษาให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับต้นทุน 

 นอกจากนี้ระบบการจัดการบ ารุงรักษาด้วยคอมพิวเตอร์ (CMMS) ได้พัฒนาจนสามารถ
ท างานเชื่อมโยงผ่านระบบเครือข่าย  มีชื่อเรียกว่าระบบสารสนเทศการจัดการบ ารุงรักษา 
(Maintenance Management Information System: MMIS)  และได้ถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งใน
ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) และเชื่อมโยงไปยังระบบสารสนเทศอ่ืน ๆ เช่น ระบบ
สารสนเทศในการจัดการโซ่อุปทาน ระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ ระบบการจัดการสินค้าคงคลัง และ
ระบบการจัดการความสัมพันธ์กับผู้ส่งมอบหรือคู่ค้า เป็นต้น 

 

 

 

คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ 
CMMS 

การจัดการใบสั่งงาน 

/แจ้งซ่อม 

การบ ารุงรักษา 
แบบป้องกัน 

การบ ารุงรักษาแบบแกไ้ข/
เมื่อช ารุด 

การออกเอกสารและ
รายงาน 

การจัดการอะไหลส่ ารอง 
และประวัติการบ ารุงรักษา 

ตารางตรวจสอบ/ 
ค าแนะน าการบ ารุงรักษา 
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บทสรปุ 

 ก่อนปี ค.ศ. 1950 แนวคิดการบ ารุงรักษาจะเป็นแบบการซ่อมแซมหรือการแก้ไขเฉพาะกิจ 
หลังจากปี ค.ศ. 1950 มีการน าเทคโนโลยีทางการผลิตมาใช้ในอุตสาหกรรม แนวคิดการบ ารุงรักษาจะ
เป็นแนวคิดแบบป้องกัน เพ่ือไม่ให้อุปกรณ์และเครื่องจักรเกิดการช ารุดหรือมีเหตุขัดข้อง ช่วงปี ค.ศ. 
1960 มีการพัฒนาแนวคิดการบ ารุงรักษาโดยการวิเคราะห์ความเชื่อมั่นเป็นศูนย์กลาง (RCM) ให้
ความส าคัญกับระดับการบริการ ความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์และเครื่องจักร ช่วงปี ค.ศ. 1980-1990 
มีการน าแนวคิดการวิเคราะห์ต้นทุนตลอดอายุการใช้งาน (LCC) โดยพิจารณาต้นทุนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง

กับการบ ารุงรักษาตลอดช่วงเวลาที่ใช้งาน และ การบ ารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (TPM) 
พนักงานทุกคนมีส่วนร่วม และสามารถด าเนินการบ ารุงรักษาได้ด้วยตัวเอง  

 ช่วงปี ค.ศ. 2000-ปัจจุบัน แนวคิดการบ ารุงรักษาจะค านึงถึงความเสี่ยงต่าง ๆ  การ
บ ารุงรักษาโดยมีความเสี่ยงเป็นศูนย์กลาง (RBM) และการบ ารุงรักษาที่เป็นศูนย์กลางของธุรกิจ (BCM) 

ซึ่งให้ความส าคัญกับการบ ารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง และได้พัฒนาจนเกิดแนวคิดความสมดุลระหว่าง
ความน่าเชื่อถือ ระดับการบริการ และต้นทุนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบ ารุงรักษาที่เรียกว่า การ
บ ารุงรักษาท่ีมุ่งเน้นขับเคลื่อนคุณค่า (VDM) 

 ประเภทการบ ารุงรักษาแบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่ การบ ารุงรักษาแบบไม่มีแผน และการ
บ ารุงรักษาแบบมีแผนซึ่งยังแบ่งแยกย่อยได้เป็นการบ ารุงรักษาแบบแก้ไขและการบ ารุงรักษาแบบ
ป้องกนั โดยมีนโยบายการบ ารุงรักษาได้แก่ การบ ารุงรักษาเมื่อช ารุด  (FBM) การบ ารุงรักษาเพ่ือขจัด
ปัญหาให้หมดไป (DOM) การบ ารุงรักษาเมื่อตรวจสอบพบ (DBM) การบ ารุงรักษาตามสภาพ (CBM) 

และการบ ารุงรักษาตามการใช้งาน (UBM)  

 ต้นทุนที่เหมาะสมในการบ ารุงรักษาจะต้องเกิดความสมดุลระหว่างค่าใช้จ่ายในกาบ ารุงรักษา
แบบป้องกัน และค่าใช้จ่ายการบ ารุงรักษาแบบแก้ไขเมื่ออุปกรณ์และเครื่องจักรเกิดการช ารุดและยัง
ต้องพิจารณาต้นทุนความเสียหายที่เกิดจากการช ารุดหรือขัดข้องของเครื่องจักร  

 ปัจจุบันการจัดการบ ารุงรักษาได้น าระบบสารสนเทศมาช่วยในการจัดการข้อมูล ผ่านระบบ
ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า ระบบการจัดการบ ารุงรักษาด้วยคอมพิวเตอร์ (CMMS)  
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ค าถามทา้ยบท 

1. จงอธิบายแนวคิดการบ ารุงรักษาในแต่ละช่วงเวลา 

2. จงอธิบายความแตกต่างการบ ารุงรักษาแต่ละประเภท 

3. จงอธิบายการก าหนดนโยบายการบ ารุงรักษา 

4. บริษัทแห่งหนึ่ง ได้ท าการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศจ านวน 20 เครื่อง โดยท าสัญญาว่าจ้างจากบริษัท
ภายนอกเพ่ือให้ท าการบ ารุงรักษาแบบป้องกัน โดยมีค่าใช้จ่ายครั้งละ 1,000 บาทต่อเครื่อง ค่าใช้จ่าย
ในการซ่อมแซมเมื่อเกิดการช ารุดโดยเฉลี่ยเครื่องละ 5,000 บาท ทางบริษัทควรวางแผนการ
บ ารุงรักษาอย่างไร โดยประเมินโอกาสที่เครื่องจะช ารุดเสียหายได้ดังนี้ 

ระยะเวลาที่เครื่องช ารุดภายหลัง
การบ ารุงรักษา (เดือน) 

โอกาสที่เครื่องหยุดการท างานหรือ
ช ารุด 

1 0.05 

2 0.15 

3 0.45 

4 0.35 
 

5. บริษัทแห่งหนึ่งด าเนินการติดตั้งเครื่องจักรใหม่ทั้งหมดจ านวน 5 เครื่องแสดงดังภาพ โดยมีค่าความ
น่าเชื่อถือของเครื่องจักรแต่ละเครื่องดังภาพจงหาความน่าเชื่อถือของระบบโดยรวม 

 

 

 

 

 

 

R1=0.8 

R2=0.7 

R3=0.8 

R5=0.9 R4=0.9 

กลุ่มย่อย S1 กลุ่มย่อย S2 

RS 
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 ตารางท่ี 1 การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบปกติ (Normal Distribution) 

 ตารางท่ี 2 แสดงค่าคงท่ีท่ีใชใ้นการค านวณแผนภูมิควบคุมแบบ    และ  
 ตารางท่ี 3 แสดงระดบัการบรกิาร (Service Level) และ ตวัประกอบเพือ่ความ       

ปลอดภยั (Z) 

 

 

X R
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ตารางท่ี 1 การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบปกติ (Normal Distribution) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z    0.00   0.01    0.02   0.03   0.04   0.05   0.06   0.07   0.08   0.09 

0.0 0.0000 0.0040 0.0080 0.0120 0.0160 0.0199 0.0239 0.0279 0.0319 0.0359 

0.1 0.0398 0.0438 0.0478 0.0517 0.0557 0.0596 0.0636 0.0675 0.0714 0.0753 

0.2 0.0793 0.0832 0.0871 0.0910 0.0948 0.0987 0.1026 0.1064 0.1103 0.1141 

0.3 0.1179 0.1217 0.1255 0.1293 0.1331 0.1368 0.1406 0.1443 0.1480 0.1517 

0.4 0.1554 0.1591 0.1628 0.1664 0.1700 0.1736 0.1772 0.1808 0.1844 0.1879 

 

0.5 0.1915 0.1950 0.1985 0.2019 0.2054 0.2088 0.2123 0.2157 0.2190 0.2224 

0.6 0.2257 0.2291 0.2324 0.2357 0.2389 0.2422 0.2454 0.2486 0.2517 0.2549 

0.7 0.2580 0.2611 0.2642 0.2673 0.2704 0.2734 0.2764 0.2794 0.2823 0.2852 

0.8 0.2881 0.2910 0.2939 0.2967 0.2995 0.3023 0.3051 0.3078 0.3106 0.3133 

0.9 0.3159 0.3186 0.3212 0.3238 0.3264 0.3289 0.3315 0.3340 0.3365 0.3389 

 

1.0 0.3413 0.3438 0.3461 0.3485 0.3508 0.3531 0.3554 0.3577 0.3599 0.3621 

1.1 0.3643 0.3665 0.3686 0.3708 0.3729 0.3749 0.3770 0.3790 0.3810 0.3830 

1.2 0.3849 0.3869 0.3888 0.3907 0.3925 0.3944 0.3962 0.3980 0.3997 0.4015 

1.3 0.4032 0.4049 0.4066 0.4082 0.4099 0.4115 0.4131 0.4147 0.4162 0.4177 

1.4 0.4192 0.4207 0.4222 0.4236 0.4251 0.4265 0.4279 0.4292 0.4306 0.4319 

 

1.5 0.4332 0.4345 0.4357 0.4370 0.4382 0.4394 0.4406 0.4418 0.4429 0.4441 

1.6 0.4452 0.4463 0.4474 0.4484 0.4495 0.4505 0.4515 0.4525 0.4535 0.4545 

1.7 0.4554 0.4564 0.4573 0.4582 0.4591 0.4599 0.4608 0.4616 0.4625 0.4633 

1.8 0.4641 0.4649 0.4656 0.4664 0.4671 0.4678 0.4686 0.4693 0.4699 0.4706 

1.9 0.4713 0.4719 0.4726 0.4732 0.4738 0.4744 0.4750 0.4756 0.4761 0.4767 

 

2.0 0.4772 0.4778 0.4783 0.4788 0.4793 0.4798 0.4803 0.4808 0.4812 0.4817 

2.1 0.4821 0.4826 0.4830 0.4834 0.4838 0.4842 0.4846 0.4850 0.4854 0.4857 

2.2 0.4861 0.4864 0.4868 0.4871 0.4875 0.4878 0.4881 0.4884 0.4887 0.4890 

2.3 0.4893 0.4896 0.4898 0.4901 0.4904 0.4906 0.4909 0.4911 0.4913 0.4916 

2.4 0.4918 0.4920 0.4922 0.4925 0.4927 0.4929 0.4931 0.4932 0.4934 0.4936 

 

2.5 0.4938 0.4940 0.4941 0.4943 0.4945 0.4946 0.4948 0.4949 0.4951 0.4952 

2.6 0.4953 0.4955 0.4956 0.4957 0.4959 0.4960 0.4961 0.4962 0.4963 0.4964 

2.7 0.4965 0.4966 0.4967 0.4968 0.4969 0.4970 0.4971 0.4972 0.4973 0.4974 

2.8 0.4974 0.4975 0.4976 0.4977 0.4977 0.4978 0.4979 0.4979 0.4980 0.4981 

2.9 0.4981 0.4982 0.4982 0.4983 0.4984 0.4984 0.4985 0.4985 0.4986 0.4986 

3.0 0.4987 0.4987 0.4987 0.4988 0.4988 0.4989 0.4989 0.4989 0.4990 0.4990 
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ตารางท่ี 2 แสดงค่าคงท่ีท่ีใชใ้นการค านวณแผนภูมิควบคุมแบบ      และ  
 

จ านวนตัวอย่าง (n) A2 D3 D4 

2 1.880 0 3.269 

3 1.023 0 2.574 

4 0.729 0 2.282 

5 0.577 0 2.114 

6 0.483 0 2.004 

7 0.419 0.076 1.924 

8 0.373 0.136 1.864 

9 0.337 0.184 1.816 

10 0.308 0.223 1.777 

11 0.285 0.256 1.744 

12 0.266 0.284 1.716 

13 0.249 0.308 1.692 

14 0.235 0.329 1.671 

15 0.223 0.348 1.652 

16 0.212 0.364 1.636 

17 0.203 0.379 1.621 

18 0.194 0.392 1.608 

19 0.187 0.404 1.596 

20 0.180 0.414 1.586 

21 0.173 0.425 1.575 

22 0.167 0.434 1.566 

23 0.162 0.443 1.557 

24 0.157 0.451 1.548 

25 0.153 0.459 1.541 

 

 

X R
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ตารางท่ี 3 แสดงระดบัการบรกิาร (Service Level) และ ตวัประกอบเพือ่ความปลอดภยั (Z) 

ระดับการบริการ 
(Service Level) 

ตัวประกอบเพ่ือ
ความปลอดภัย (Z) 

ระดับการบริการ 
(Service Level) 

ตัวประกอบเพ่ือ
ความปลอดภัย (Z) 

50% 0.00 90% 1.28 

55% 0.13 91% 1.34 

60% 0.25 92% 1.41 

65% 0.39 93% 1.48 

70% 0.52 94% 1.55 

75% 0.67 95% 1.64 

80% 0.84 96% 1.75 

81% 0.88 97% 1.88 

82% 0.92 98% 2.05 

83% 0.95 99% 2.33 

84% 0.99 99.50% 2.58 

85% 1.04 99.60% 2.65 

86% 1.08 99.70% 2.75 

87% 1.13 99.80% 2.88 

88% 1.17 99.90% 3.09 

89% 1.23 99.99% 3.72 
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เฉลยค ำถำมทำ้ยบท 

เฉลยค ำตอบในส่วนที่เป็นข้อค ำถำมแสดงวิธีท ำ 

บทที่ 1 

7.1) TFP 2556 = 1.27,  TFP 2557 = 1.20 

บทที่ 3 

5.2) 13 วัน 

5.3) ออกแบบ, จัดท ำแบบ, ผลิต, ประกอบ  
      และจัดส่ง 
5.4) สั่งชิ้นส่วนและจัดส่งชิ้นส่วน ล่ำช้ำได้ 
      กิจกรรมละ 4 วัน 

6.1) A=2, B=2, C=2, D=3, E=4, F=7 และ 

      G=6 วัน  

6.3) 12 วัน 

6.4) B, E และ G 

6.5) A=1, C=3, D=1, F=3 วัน 

6.6) ร้อยละ 65.91 

บทที่ 4 

5.2) 2 เดือน = 26 ชิ้น, 3 เดือน = 27.33 ชิ้น 

5.3) 25.8 ชิ้น 

5.4) 25.55 ชิ้น 

5.6) MAD1=4.75, MAD2=3.625,  

      MSE1=27.92, MSE2=17.20 

6.2) 204.89 หน่วย 

 

7.2) ยอดขำยปี 2557 ไตรมำสที่ 1-4  
      ยอดขำย=43.1, 119.7, 79.4, 58.4 ตัน 

8.2) X=7.12 หน่วย 

บทที่ 6 

5) A, B และ C 

6) ขอบเขตคุณภำพ = 11.71-91.71 

 
 

บทที่ 7 

4) ขอบเขตควบคุมแผนภูมิแบบ        
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   ขอบเขตควบคุมแผนภูมิแบบ R 

 

 

 

6.1) 400,000 หน่วย, 4,000,000 บำท 

6.2) 130 วัน 

บทที่ 8 

3) แหล่งที่ 1 หรือ แหล่งที่ 2, มีค่ำ EV เท่ำกัน  
   เท่ำกับ 200,000  บำท 

4) พิกัด (5.28, 5.64) 

5) C=3,950 บำท, D=4,150 บำท เลือกขยำย 

    โรงงำนไป C 

บทที่ 9 

6) ต้นทุนเคลื่อนย้ำยรวม= 2,000 บำท 

B A 

C D 

E 

7) 
A,B C D E F 

2 1.5 2 2 3 

   

 

ประสิทธิภำพ=70%, เวลำสูญเปล่ำ=30%  

 และประสิทธิผล=80% 

บทที่ 11 

3.1) EOQ=700 ชิ้น 

3.2) ROP=70 หน่วย 

3.3) สั่งครั้งละ 2,000 ชิ้นจะมีต้นทุนรวม 

      ต่ ำสุดเท่ำกับ 34,322.5 บำท 

4.1) EPQ=40 หน่วย/ครั้ง, TC=20,000 บำท 

4.2) tC=30 วัน, n=10 ครั้ง, Qmax=20 หน่วย 

5) ROP=82.65 หน่วย 

6) d=720.26 หน่วย 

บทที่ 12 

1) 

ชิ้นส่วน 
สัปดำห์ท่ี 

1 2 3 4 5 

C 130 240 200 180  

D 60 210 340 290 180 

 

2) EOQ=800 หน่วย, t=5 สัปดำห์ 
C 1 2 3 4 5 

ควำมต้องกำรรวม  140 240 200 180 

รับตำมก ำหนด      

สินค้ำที่ใช้ได้  : 10 10 670 430 230 50 

ควำมต้องกำรสุทธ ิ  0 0 0 0 

รับตำมแผน  800    

สั่งตำมแผน 800     

 

 

0
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LCL = 0
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บทที่ 13 

4) ต้นทุนกำรซ่อมแซมแก้ไขเมื่อช ำรุดไม่มีกำร 

    บ ำรุงรักษำแบบป้องกัน=32,258 บำท 

    ต้นทุนกำรบ ำรุงรักษำรวมต่ ำที่สุด เมื่อท ำ  
    กำรบ ำรุงรักษำแบบป้องกันในรอบ 2  
    เดือน=20,125 บำท  

5) Rs=0.80 หรือ ร้อยละ 80 
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การวิเคราะห์กระบวนการ, 180 

การวิเคราะห์ข่ายงาน, 68 

การวิเคราะห์ความเช่่อมั่นเป็นศูนย์กลาง, 358 

การวิเคราะห์จดุคุ้มทุน, 195 

การวิเคราะห์โซ่คุณคา่, 42-43 

การวิเคราะห์ต้นทุนตลอดอายุการใช้งาน, 359 

การสร้างข่ายงาน, 65 

การให้คะแนนถ่วงน้ าหนัก, 231 

การออกแบบกระบวนการ, 49 

การออกแบบผลติภณัฑ,์ 122 

การออกแบบผังตามกระบวนการ, 253 

การออกแบบผังตามผลิตภณัฑ,์ 258 

การออกแบบสินค้าและบริการ, 49 

ก าลังการผลิต, 49, 193 

กิจกรรมหลักโลจสิติกส,์ 284 

เกณฑ์ของลาปลาซ, 215 

เกณฑ์ของเฮอร์วิกซ,์ 215  

เกณฑ์ค่าคาดคะเน, 211 

เกณฑ์ค่าคาดคะเนท่ีเสียโอกาส,  212 

เกณฑ์มินิแมกซ์รเีกรต, 214 

เกณฑ์แมกซิมิน, 214 

เกณฑ์แมกซิแมกซ,์ 213 

ข. 
ข้อมูลที่มีลักษณะแนวโนม้, 88 

ข้อมูลที่มีลักษณะเป็นแนวระดับ, 88 

ข้อมูลที่มีลักษณะเป็นวัฏจักร, 88 

ข้อมูลที่มีลักษณะรูปแบบตามฤดูกาล, 88 

ค. 
คลังสินค้าท่ีมหีน้าท่ีกระจายสินค้า, 252 

คลังสินค้าท่ีมหีน้าท่ีเก็บรักษาสินคา้, 251 

ความต้องการของลูกค้า, 125-126 

ความน่าเช่่อถ่อ, 370 

ความแม่นย าของค่าพยากรณ,์ 106 

ความส าคญัการด าเนินงาน, 10, 19 

ค่าเฉลี่ยความคาดเคล่่อนก าลังสอง, 106 

ค่าเฉลี่ยความคาดเคล่่อนสัมบรูณ,์ 106 

ค่าเฉลี่ยเคล่่อนที,่ 91 

ค่าเฉลี่ยเคล่่อนที่แบบถ่วงน้ าหนัก, 91 

ค่าเฉลี่ยเคล่่อนที่อย่างง่าย, 91 

ค่าปรับเรียบเอกซโ์พเนนเชียล, 96 

โครงการ, 60 

โครงสร้างผลิตภณัฑ,์ 332 

จ. 
จัดแยกห้องเฉพาะบุคคล, 245 

จัดแยกห้องเฉพาะแบบกลุ่ม, 245 

จุดสั่งซ่้อท่ีประหยัดทีสุ่ด, 305 

จุดสั่งซ่้อใหม,่ 309 

ช. 
ช่องว่างคุณภาพของงานบริการ, 138 

ซ. 
โซ่อุปทาน, 269 
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ต. 
ต้นทุนการเก็บรักษา, 302, 306 

ต้นทุนการบ ารุงรักษา, 366 

ต้นทุนการสั่งซ่้อ, 302, 307 

ต้นทุนเน่่องจากสินค้าขาดแคลน, 303 

ต้นทุนในการบ ารุงรักษาแบบป้องกัน, 366 

ต้นทุนบ ารุงรักษาในการซ่อมแซม, 366 

ต้นทุนผลติภณัฑ,์ 302 

ต้นทุนโลจสิติกส,์ 287 

ต้นทุนสินค้าคงคลัง, 302 

ตัวแบบการขนส่ง, 221 

ตัวแบบพ้่นฐานสินค้าคงคลัง, 305 

ตัวแบบสินค้าคงคลังจากการผลติ, 313 

ตารางรายการผลติหลัก, 331 

ท. 
เทคนิคการจดัผังกลุม่งาน, 253 

เทคนิคการจดัผังเชิงความสัมพันธ์, 256 

เทคนิคการปรบัเรยีบ, 91 

เทคนิคการออกค าสั่งซ่้อ, 336 

เทคนิคการออกแบบผลิตภัณฑ,์ 136 

เทคโนโลยีกระบวนการ, 188 

เทคโนโลยีควบคุมตัวเลข, 191 

เทคโนโลยีในการผลติ, 188 

เทคโนโลยีแบบกลุม่, 242 

เทคโนโลยีผลิตภัณฑ,์ 188 

เทคโนโลยีสารสนเทศ, 192 

น. 
นโยบายการบ ารุงรักษา, 362 

แนวคิดการจดัการบ ารุงรักษา, 357 

แนวคิดด้านคณุภาพ, 147 

แนวทางการลดต้นทุนขนส่ง, 289 

แนวทางการลดต้นทุนคลังสินค้า, 292 

แนวทางการลดต้นทุนบริหารจัดการโลจิสติกส์, 294 

แนวทางการลดต้นทุนโลจสิติกส,์ 289 

แนวทางการลดต้นทุนสินค้าคงคลงั, 291 

บ. 
บ้านแห่งคุณภาพ, 131-132 

แบบรูปทรงเรขาคณติ, 246 

แบบรูปทรงอิสระ, 247 

ใบตรวจสอบ, 153 

ป. 
ประสิทธิผล, 26 

ประสิทธิภาพ, 26 

ปรากฏการณ์แส้ม้า, 271 

ผ. 
ผลิตภณัฑ์ใหม,่ 120-121 

ผลิตภาพ, 21, 26 

ผลิตภาพจากปัจจัยการผลติสุทธิ,22 

ผลิตภาพจากปัจจัยเดี่ยว, 22 

ผลิตภาพจากพหุปัจจัย,22 

ผลิตภาพที่ควรจะเป็น, 26 

ผังกลุ่มความคิด, 162 

ผังก้างปลา, 152 

ผังการวิเคราะห์ข้อมลู, 167 

ผังความสมัพันธ์, 163 

ผังต้นไม,้ 163 

ผังเมตริกซ,์ 164 

ผังลูกศร, 165 

ผังเหตุและผล, 152 

แผนผังแจงนับ, 153 

แผนภาพการกระจาย, 158 

แผนภาพช่วยในการตดัสินใจ,  358 

แผนภูมิกระบวนการไหล, 180 

แผนภูมิการไหลของกระบวนการ, 180  
แผนภูมิการไหลของผลิตภณัฑ,์ 180  
แผนภูมิแกนต,์ 59, 76 

แผนภูมิขั้นตอนการตดัสินใจ, 166 

แผนภูมิควบคุม, 161, 182 

แผนภูมิพาเรโต, 154 
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พ. 
พันธมิตรทางธุรกิจ, 275, 277 

ฟ. 
แฟ้มข้อมูลรายการสินค้าคงคลัง, 333 

ม. 
มาตรฐาน ISO 14000,  168 

มาตรฐาน ISO 9000, 167 

มุ่งตลาดเฉพาะ, 41 

เมตริกซ์การตัดสินใจ, 209 

ร. 
รอบในการสั่งซ่้อ, 309 

ระดับกลยุทธ์,37 

ระดับการให้บริการ  
ระดับการออกแบบการบริการ, 140 

ระดับสินค้าคงคลังเพ่่อความปลอดภัย, 319 

ระดับสินค้าและบริการ, 12-13 

ระบบการจัดการความสัมพันธ์กับผู้ส่งมอบ, 280 

ระบบการจัดการบ ารุงรักษาด้วยคอมพิวเตอร,์ 380 

ระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์, 279 

ระบบการด าเนินงาน, 10-11 

ระบบการผลิตแบบยด่หยุ่น, 190 

ระบบการวางแผนความต้องการวสัด,ุ 330 

ระบบการวางแผนจัดการทรัพยากรในองค์กร, 281 

ระบบจัดเก็บสินค้าอัตโนมัต,ิ 190 

ระบบบรหิารจดัการการขนส่งสินค้า, 295 

ระบบบาร์โค้ด, 294 

ระบบปรมิาณการสั่งคงที่, 319 

ระบบล าเลยีงอัตโนมตั,ิ 189 

ระบบสั่งซ่้อโดยช่วงเวลาคงที่,  322 

ระบบสารสนเทศการจัดการบ ารุงรักษา, 381 

ระบบสารสนเทศในการจดัการโซอุ่ปทาน, 277 

ระบบอัตโนมัต,ิ 188 

ระเบียบวิธีวิถีวิกฤต,ิ 59, 64 

 

 

ว. 
วงจร PDCA, 148-149, 151 

วงจร PDSA, 149-150 

วงจรชีวิตผลติภณัฑ,์ 47, 118-119 

วิธีก าลังสองน้อยที่สุด, 97 

วิธีกิจกรรมบนจดุเช่่อม, 65-67 

วิธีกิจกรรมบนเส้นเช่่อม, 65  
วิธีดัชนีฤดูกาล, 101 

วิวัฒนาการวงจรการจดัการคณุภาพ, 148 

ส. 
สินค้าคงคลัง, 301 

ห. 
หลักการออกแบบผลิตภณัฑ,์ 127 

หุ่นยนต,์ 191 

อ. 
องค์ประกอบโลจสิติกส,์ 283 

อนุกรมเวลา, 88, 91 

อายุการใช้งานก่อนช ารุด, 367, 375  
เอจีว,ี 189 

ฮ. 
ฮิสโตแกรม, 155 

7. 
7 New QC tools, 162 

7 QC tools, 152 

A. 

Activity on Arc, 65 

Activity on Node, 65 

Affinity Diagram, 162 

Arrow Diagram, 165 

Assembly line, 7 

Automated Conveyor Systems, 189 

Automated guided Vehicle, 189 

Automated Storage and Retrieval, 190 

Automation, 188 
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B. 

Barcode System, 294 

Batch Production,16 

Bathtub Curve, 357 

Bill of Material, 332 

Block Diagramming, 253 

Breakdown Maintenance, 361 

Break-even Point, 195 

Bullwhip Effect, 271 

Business Centred Maintenance, 359 

Business Strategy,39 

C. 

Capacity Requirement Planning, 346 

Carrying Costs, 302 

Causal Forecasting, 89, 104-105 

Cause-Effect Diagram, 152 

Center of Gravity Method, 216 

Check Sheet, 153 

Computer Aided Design, 9, 191 

Computer Aided Engineering, 192 

Computer Aided Manufacturing, 9, 191 

Computer Numerically Controlled, 191 

Computerized Maintenance Management 

 System, 380 

Condition Based Maintenance, 363, 365 

Continuous Production,15 

Control Chart, 161 

Corporate Strategy,38 

Corrective Maintenance, 361 

Corrective Maintenance Cost, 366 

Cost Leadership, 40 

Critical Activity, 68, 73 

Critical Path, 68 

Critical Path Model, 59 

Customer Relationship Management, 271 

Customization Focus,  9, 177 

Cyclical Pattern,  88 

D. 

Decision Matrix Analysis, 209 

Design Out Maintenance, 363, 365 

Detective Based Maintenance, 363, 365 

Differentiation,40 

E. 

Economic Order Quantity, 7, 305 

Effectiveness,26 

Efficiency,26 

Electronic Data Interchange, 9, 273, 278 

Enterprise Resource Planning, 9,281 

Expected Opportunity Loss, 212 

Expected Value, 211 

Exponential Smoothing, 96 

F. 

Factor Rating System, 231 

Failure Based Maintenance, 362 

Failure Rate, 374 

Fish Bone Diagram, 152 

Fixed – Position Layout, 239 

Fixed Order Interval System, 322 

Fixed Order Quantity System, 319 

Flexible Manufacturing System, 190 

Flow Process Chart, 180 

Free Flow Layout, 248 

Functional Strategy, 41 

G. 

Gantt Chart, 7, 59, 76 

Geometric Form, 246 

Graph, 159 

Grid Layout, 248 

Group Technology, 242 
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H. 

Histogram, 155 

Holding Costs, 302 

Horizontal Pattern, 88 

Hurwicz, 215 

I. 

Immediate-term Forecasting, 86 

Individual Room System, 245 

Information Technology, 192 

Item Master File, 333 

J.  

Job-Shop Production,16 

Just in Time, 8-9 

L. 

Labor Specialization, 6 

Landscape Form, 247 

Laplace, 215 

Least Squares Method, 97 

Life Cycle Cost, 359 

Logistics Management, 282 

Long-term Forecasting, 87 

Loop Layout, 249 

Lot -for-lot Technique, 336 

M. 

Maintenance Management Information 

 System, 381 

Manufacturing Resource Planning, 348 

Mass Production, 16 

Master Production Schedule, 331 

Material Requirement Planning, 9 

Material Resource Planning, 8-9 

Matrix Data Analysis, 167 

Matrix Diagram, 164 

Maximax, 213 

Maximin, 214 

Mean Absolute Deviation, 106 

Mean Square Error, 106 

Mean Time Between Failure, 367, 375 

Medium-term Forecasting, 87 

Minimax Regret, 214 

Motion study, 7 

Moving Average, 91 

MRP Closed Loop, 346 

Multifactor Productivity, 22 

O. 

Open Layout System, 246 

Operations Management, 10 

Operative Flow Process Chart, 180 

Order Cycle, 309 

Ordering Costs, 302 

P.  

Pareto Diagram, 154 

Partial Factor Productivity, 22 

Partnership, 275, 277 

Pert & CPM, 8-9 

Planned Maintenance, 361 

Preventive Maintenance, 361 

Preventive Maintenance Cost, 366 

Process Decision Program Chart, 166 

Process Focus, 175 

Process Layout, 240 

Process Technology, 188 

Product Cost, 302 

Product Flow Process Chart, 180 

Product Focus, 175 

Product Layout, 241 

Product Structures, 332 

Product Technology, 188 

Production Management, 10 
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Productivity, 21 

Program Evaluation and Review, 59, 62 

Project Execution, 61 

Project Initiation, 61 

Project Monitoring & Control, 61 

Project Planning, 61 

Project Review & Close, 61 

Project Start-Up, 61 

Q. 

Quality Function Deployment, 131-132 

Quantitative Forecasting, 87 

Queuing Theory, 6 

Quick & Dirty Diagram, 358 

Quick Response, 41 

R. 

Radio Frequency Identification, 295 

Ranking Technique, 231 

Relation Diagram, 163 

Relationship Diagramming, 256 

Reliability, 370 

Reliability-Centered Maintenance, 358 

Re-Order Point, 309 

Repetitive Focus, 176 

Retail Layout, 248 

Risk Based Maintenance, 359 

Robot, 191 

Running Maintenance, 361 

S. 

Safety Stock, 319 

Scatter Diagram, 158 

Scientific Management, 6 

Seasonal Index, 101 

Seasonal Pattern, 88 

Service Costs, 302 

Service Level 

Short -term Forecasting, 86 

Shortage Costs, 303 

Shutdown Maintenance, 361 

Simple Moving Average, 91 

Smoothing Techniques, 91 

Spine Layout, 250 

Standardized Part, 6 

Statistical Quality Control, 7 

Stock out Costs, 303 

Strategic Control and Evaluation, 37 

Strategic Implementation, 36 

Strategic Planning, 36 

Supplier Relationship Management, 274 

Supply Chain Management,9 

T. 

Tally Chart, 153 

Time Series, 88 

Total Factor Productivity, 22 

Total Productive Maintenance, 359, 376 

Total Quality Management, 8-9 

Total Slack, 74 

Transportation management system, 295 

Transportation Models, 221 

Tree Diagram, 163 

Trend Pattern, 88 

U. 

Unplanned Maintenance, 360 

Use Based Maintenance, 363, 365 

V. 

Value Chain, 42-43 

Value Driven Maintenance, 359, 378 

W. 

Weight Moving Average, 91 

Work-cell Layout, 242 
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ประวตัิผูเ้ขยีน 

ชื่อ-นามสกุล นายมานน  เซียวประจวบ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  คณะวิทยาการจัดการ  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 

ประวัติการศึกษา  

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  จากมหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น: 2547 

- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมโยธา จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น: 

2544 

ประวัติการฝึกอบรม 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001: 2000”: 2548 

2. อบรมเชิ งปฏิบั ติ การ “การแปลงวิสั ยทัศน์ สู่ ภ าคปฏิบั ติ ด้ วยเครื่องมือ Balanced  

Scorecard”: 2549 

3. อบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพการจัดท ากิจกรรม 5 ส.”: 2549 

4. บริกรธุรกิจอุตสาหกรรม (Service Provider) ประเภทข้อมูลเบื้องต้นส าหรับวิสาหกิจชุมชน 
: 2550 

ประวัติผลงานการวิจัย  

1. สื่อพ้ืนบ้านในฐานะทุนวัฒนธรรม เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว กรณีศึกษา: บ้านเชียง จังหวัด
อุดรธานี: 2549 

2. การศึกษาศักยภาพและการดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน กรณีศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์ “ภูพระบาท”: 2550 

3. การพัฒนาระบบสารสนเทศการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนเพ่ือประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี: 2551 
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4. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้การใช้สื่อการสอนเกมธุรกิจจ าลอง: กรณีศึกษาคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี: 2551 

5. การประเมินความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเองของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี: 2555 

ประสบการณ์ด้านการสอน 

1. การบริหารการผลิตและการด าเนินงาน 

2. การจัดการการจัดส่งทางธุรกิจ 

3. นวัตกรรมทางการจัดการ 

4. การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ 

5. การจัดการเชิงกลยุทธ์ 

6. การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ 

ประสบการณ์ด้านงานบริหาร 

พ.ศ. 2556 - 2557 รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

พ.ศ. 2552 - 2556 ผู้ช่วยคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

ประสบการณ์ด้านงานธุรกิจ 

พ.ศ. 2547 - 2548 บริษัทโชคชัยวัฒน์ก่อสร้าง จ ากัด ต าแหน่งวิศวกรโครงการ 

พ.ศ. 2546 - 2547 บริษัทกฤษณาดีวีลอปท์เมนต์ จ ากัด ต าแหน่งวิศวกรโครงการ 

พ.ศ. 2544 - 2545 บริษัทอุดรพัชรีการโยธา จ ากัด ต าแหน่งวิศวกรประจ าส านักงาน 
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