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เพือพัฒนาบริษัทให้ก้าวขึนไปอีกระดับ 

 

วตัถุประสงค์ของการศึกษาครั งน ีเพือปรับปรุงและพัฒนาองค์กร ให้เกิดประสิทธิภาพ
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กอบจินดา กรรมการทีช่วยให้คําแนะนําและให้ความกรุณาเพิมเติมเนือหาสาระในงานวิจ ัยให้
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แจ้งข่าวสารข้อมูลเป็นอย่างดีเสมอมา ตลอดจนสถาบันมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยทีมอบความ

ประทบัใจตลอดเวลาทีได้ศึกษาในสถาบันแห่งนี 



 

 

สารบัญ 

 

หน้า 

บทคัดย่อ  …………………………………………………………………………………………... ง 

 

กิตติกรรมประกาศ  ………………………………………………………………………………...  ฉ 

 

สารบัญ  …………………………………………………………………………………………….  ช 

 

สารบัญตาราง  ……………………………………………………………………………………..  ฌ  

  

สารบัญแผนภูม ิ ……………………………………………………………………………...……  ญ 

 

สารบัญภาพ  ……………………………………………………………………………………….  ฎ 

 

บทท ี

1. บทนํา  ……………………………………………………………………………………..  1 

องค์กรและลักษณะธุรกิจ  ……………………………………………………….   1 

ป ั ญหาและลักษณะป ั ญหาทีเกิดขึนภายในองค์กร  ……………………………..   7 

ว ัตถุประสงค์ของการศึกษา  …………………………………………………….  13 

ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้ร ับ  ……………………………………………………..  13 

 

2. แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวิจ ัยทีเกียวข้อง  ……………………………………………….   14 

แนวคิดและทฤษฎีทีเกียวข้อง  …………………………………………………   14 

งานวิจ ัยทีเกียวข้อง  …………………………………………………………….   45 

 
3. ระเบียบวิธีการศึกษาและผลการศึกษา….……………………………………………….   48 

ระเบียบวิธีการศึกษา  ……….….………………………………………………   48  

การเก็บรวบรวมข้อมูล  ….……….……………………………………………..  48 

 



 

สารบัญ (ต่อ) 

 

             หน้า 

การวิเคราะห์ข้อมูลเบืองต้น…………………………………………………….  50 

การวิเคราะหส์าเหตุของป ั ญหา………………………………………………...  65 

แนวทางการแก้ไขป ั ญหาและตัดสินใจเลือก…………………………………...  67 

การเลือกแนวทางและสรุปผล………………………………………………….   76 

 

4. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ  ………………………………………………........  79 

สรุปผลการศึกษา  ……………………………………………………………..  79

ข้อจํากัดของการศึกษา  ……………………………………………………….  81 

ข้อเสนอแนะ  …………………………………………………………………..  81 

 

บรรณานุกรม  ……………………………………………………………………………………  85 

 

ประวัติผู้ศึกษา  ………………………………………………………………………………......  86 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญตาราง 

 

ตารางท ี          หน้า 

1.1 ส่วนแบ่งการตลาดตามโรงเรียนระดับชั นประถม ในเขตอําเภอเมือง  

จังหวัดน่าน……………………………………………………………………………..   2 

1.2 การประมูลขายขนมป ั งในโรงเรียน ในระดับชั นประถม เขตอําเภอเมือง…………….   3  

     จ ังหวัดน่าน ตามส่วนแบ่งทางการตลาดของกลุ่มลูกค้าในโรงเรียน………………….   3 

 1.3 จํานวนขนมป ั งทีทําการขนส่งต่อว ัน…………………………………………………..   5 

 1.4 ระยะเวลาในการผลิตขนมป ั งแต่ละประเภท………………………………………….  49 

 3.1 ประเภทสินค้าทีทําการขนส่งในแต่ละวัน…………………………………………….  50 

 3.2 ระยะทางในการขนส่งจากโรงงานถึงโรงเรียนแต่ละแห่ง…………………………….  51 

 3.3 จํานวนการสั งซือขนมป ั งต่อโรงเรียนโดยประมาณ……………………………….....  52 

 3.4 ว ัตถุดิบทีใช้ในการผลิตขนมป ั งประเภทต่างๆ ต่อว ัน.............................................  53 

 3.5 ต้นทุนการผลิตต่อว ันของขนมป ั งปอนด์ ขนมป ั งไส้หมูหยอง 

      และขนมป ั งไส้แยมผลไม้.....................................................................................  57 

 3.6 ผลการดําเนินงานของโรงงาน AAA Bakery…………………………………..……  59  

 3.7 ป ั ญหาและผลกระทบของแผนกการตลาดและบัญช…ี……………………………..  60 

 3.8 รายรับขนัตําของบริษัทในแต่ละเดือน……………………………………………….  60 

 3.9 ป ั ญหาและผลกระทบของแผนกการตลาดและบัญช…ี…………………………......  61 

 3.10 ค่าเชือเพลิงในการขนส่ง (ค่าแก๊ส)  ระหว่างเดือนมิถุนายน – พฤศจิกายน 2554 

            (ก่อนปรับปรุงเส้นทางการขนส่ง) และในเดือนธันวาคม  2554 (หลังปรับปรุงเส้น 

            ทางการขนส่ง………………………………………………………………..………  62             

 3.11 ป ั ญหาและผลกระทบของแผนกการผลิต…………………………………….….…  65 

 3.12 ข้อมูลสถาบันกวดวิชาทั งสิน 15 แห่งในอําเภอเมือง จังหวัดน่าน………………… 70 

 3.13 ข้อมูลเปรียบเทียบการขนส่งแบบเดิมและแบบใหม่ทีมีผลต่ออัตราเชือเพลิง ........  72 

 3.14 อุปกรณ์ทีใช้ในการตวงสําหรับว ัตถุดิบแต่ละประเภท...........................................  73 

 3.15 ต้นทุนและรายได้จากการผลิตก่อนและหลังมีอุปกรณ์ในการชั งตวงวัตถุดิบ..........  74 

 3.16 เปรียบเทยีบต้นทุนการผลิตระหว่างระบบป ั จจุบัน (ทีไม่มีการสต๊อกวัตถุดิบ) 

             และระบบใหม ่(ทีมีการสต๊อกวัตถุดิบ) ..............................................................  75  

 3.17 ข้อมูลสถาบันกวดวิชาทีเลือกมาทั งสินแห่งในอําเภอเมือง จังหวัดน่าน................  77 

 



 

สารบัญแผนภูมิ 

 

แผนภูมทิ ี                  หน้า 

 1.1 ส่วนแบ่งการตลาดของขนมป ั งใน อ.เมือง จ.น่าน.................................................3 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญภาพ 

 

ภาพท ี                                หน้า 

 1.1 โครงสร้างโรงงาน AAA Bakery…………………………………………………………  6 

 1.2 ลําดับข ั นตอนการทํางานของแผนกการตลาดและบัญช…ี……………………………..  7 

 1.3 ลําดับข ั นตอนการทํางานของแผนกขนส่ง……………………………………………....  8 

 1.4 ลําดับข ั นตอนการทํางานของแผนกการผลิต…………………………………………...   9 

 3.1 เส้นทางการขนส่งจากโรงงานถึงโรงเรียนแต่ละแห่งในป ั จจุบัน……………………….. 51 

 3.2 แผนผังก้างปลา (Fishbone Diagram) ทีบอกถึงสาเหตุของป ั ญหา 

      แผนกการตลาดและบัญช…ี…………………………………………………………….  65 

 3.3 แผนผังก้างปลา (Fishbone Diagram) ทีบอกถึงสาเหตุของป ั ญหาแผนกขนส่ง……..  66 

 3.4 แผนผังก้างปลา (Fishbone Diagram) ทีบอกถึงสาเหตุของป ั ญหาแผนกกการผลิต...  67 

 3.5 ข ั นตอนการดําเนินงานเปรียบเทียบระหว่างแบบเดิมและหลังการปรับปรุง................  68 

 3.6 Reroute เส้นทางการขนส่งจากโรงงานถึงโรงเรียนแต่ละแห่ง (กม.)..........................  71 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

บทที 1 

บทนํา 

 

1.1 องค์กรและลักษณะธุรกิจขององค์กร 

 

1.1.1 ประวัติและลักษณะการดําเนินธุรกิจ 

โรงงาน AAA Bakery เป็นโรงงานผลิตขนมป ั งทีก่อตั งในปี พ.ศ.2540 ซึงเริมจากการมี

ทุนจดทะเบียน 150,000 บาท สถานทีตั งเลขที 42 ตําบลไชยสถาน  อําเภอเมืองน่าน  จังหวัด

น่าน  โดยมีพนักงานทั งหมด จํานวน 4 คน พืนทีโรงงาน 80 ตารางเมตร ซึงมีการบริหารงาน

ด้วยระบบครอบครัว โดยในปีพ.ศ. 2541 ทาง AAA Bakery สามารถประมูลร้านขายขนมป ั ง

ภายในโรงเรียน 1 แห่ง (โรงเรียนจุมปีวนิดาพร) ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 สามารถประมูลร้านขาย

ขนมป ั งภายในโรงเรียนรวม 2 แห่ง (โรงเรียนจุมปีวนิดาพรและโรงเรียนซินจง) จากนัน ในปี 

พ.ศ. 2550 สามารถประมูลร้านขายขนมป ั งภายในโรงเรียนรวม 4 แห่ง (โรงเรียนจุมปีวนิดาพร 

โรงเรียนซินจง โรงเรียนบ้านพระเนตร และโรงเรียนราชานุบาล)   

จนกระทั งป ั จจุบัน ภายในจังหวัดมีช่องทางการจัดจําหน่ายมากขึน และมีคู่แข่งใน

อุตสาหกรรมเดียวกันมากขึนตามจํานวนลูกค้าทีเพิมขึน จึงทําให้ทาง AAA Bakery มีความ

ประสงค์ทีจะขยายฐานลูกค้าเพือเพิมรายได้และเป็นการสร้างแบรนด์ให้กับผลิตภัณฑ์ให้เป็น

อันดับหนึงของจังหวัดน่าน ทาง AAA Bakery มีแนวคิดทีจะเพิมประสิทธิภาพด้านการขนส่งและ

การกระจายสินค้า เพือให้สามารถรองรับกับปริมาณการสั งซือทีจะเพิมขึนในอนาคต โดยการ

เพิมรายได้ของทาง AAA Bakery อาจมีการขายสินค้าหน้าร้านเพือเป็นการทําให้กลุ่มลูกค้ารู้จ ัก

สินค้าของ AAA Bakery มากขึน พร้อมกันนั น AAA Bakery เองก็มีการทําแผนกลยุทธ์ใหม่เพอื

ปรับการทํางานในทุกๆแผนกให้สอดคล้องกับปริมาณความต้องการในอนาคตอีกด้วย 

ป ั จจุบันกลุ่มลูกค้าของโรงงาน AAA Bakery แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม หลักๆ ดังน ี

1. นักเรียนโรงเรียนจุมปีวนิดาพร ซึงมีจํานวนนักเรียนทั งสินรวม   1,400 คน 

2. นักเรียนโรงเรียนซินจง ซึงมีจํานวนนักเรียนทงัสินรวม   1,200  คน 

3. นักเรียนโรงเรียนบ้านพระเนตร ซึงมีจํานวนนักเรียนทั งสินรวม  1,200 คน 

4. นักเรียนโรงเรียนราชานุบาล ซึงมีจํานวนนักเรียนทั งสินรวม  900 คน 
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ส่วนแบ่งการตลาด 

สามารถจัดกลุ่มส่วนแบ่งการตลาดตามโรงเรียนระดับชั นประถม ในเขตอําเภอ 

เมือง จังหวัดน่าน จํานวนทั งสิน 12 โรงเรียน โดยมีรายละเอียดดังน ี

 

ลําดับที โรงเรียน จํานวนนักเรียน(คน) คิดเป็น % 

1 โรงเรียนจุมปีวนิดาพร  1,400 13.27 

2 โรงเรียนซินจง  1,200 11.37 

3 โรงเรียนบ้านพระเนตร   1,200 11.37 

4 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1,800 17.06 

5 โรงเรียนบ้านท่าล้อ 990 9.38 

6 โรงเรียนราชานุบาล 900 8.53 

7 โรงเรียนบ้านปางเป๋ ย  880 8.34 

8 โรงเรียนอนุบาลอยู่ว ิทยา  850 8.06 

9 โรงเรียนเทศบาลบ้านสวนตาล 750 7.11 

10 โรงเรียนบ้านนําโค้ง  280 2.65 

11 โรงเรียนน่านประชาอุทิศ  200 1.90 

12 โรงเรียนบ้านไชยสถาน  100 0.95 

 รวม 10,550 100 

 

ตารางที 1.1 แสดงส่วนแบ่งการตลาดตามโรงเรียนระดับชั นประถม ในเขตอําเภอเมือง 

จังหวัดน่าน 

จากตารางดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าโรงเรียน 3 อันดับแรกทีมีส่วนแบ่งการตลาด

สูงสุดเมือเทียบกับโรงเรียนในระดับชั นประถมในอําเภอเมือง จังหวัดน่าน ได้แก่ โรงเรียนจุมปี

วนิดาพร โรงเรียนซินจงและโรงเรียนบ้านพระเนตร โดยมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที 13.27%  

11.37% และ 11.37% ตามลําดับ ซึงทั ง 3 โรงเรียนเป็นโรงเรียนทีโรงงานขนมป ั ง AAA Bakery 

สามารถประมูลร้านขายขนมป ั งในโรงเรียนได้ และเมือรวมกับส่วนแบ่งการตลาดของโรงเรียนรา

ชานุบาล (8.53%) ทําใหโ้รงงานขนมป ั ง AAA Bakery มสี่วนแบ่งการตลาดรวมทั งสิน 44.55% 

ส่วนแบ่งการตลาดของขนมป ั งทีมีล ักษณะทางธุรกิจทีคล้ายคลึงกับโรงงานขนมป ั งบริษัท 

AAA Bakery ใน อ.เมือง จ.น่าน ดังน ี
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แผนภูมทิี 1.1 แสดงส่วนแบ่งการตลาดของขนมป ั ง  ทีมีล ักษณะทางธุรกิจทีคล้ายคลึง

กับโรงงานขนมป ั งบริษัท AAA Bakery ใน อ.เมือง จ.น่าน 

จากข้อมูลบริษัทดังกล่าว มีการประมูลขายขนมป ั งในโรงเรียน ในระดับชั นประถม เขต 

อําเภอเมือง จังหวัดน่าน ตามส่วนแบ่งทางการตลาดของกลุ่มลูกค้าในโรงเรียน ดังน ี

 

ลําดับที โรงเรียน 
จํานวนนักเรียน

(คน) 
คิดเป็น % 

บริษัททีจ ัดส่ง 

ขนมปังให้โรงเรียน 

1 โรงเรียนจุมปีวนิดาพร  1,400 13.27 AAA Bakery 

2 โรงเรียนซินจง  1,200 11.37 AAA Bakery 

3 โรงเรียนบ้านพระเนตร   1,200 11.37 AAA Bakery 

4 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1,800 17.06 เสรีว ัฒน์ 

5 โรงเรียนบ้านท่าล้อ 990 9.38 เสรีว ัฒน์ 

6 โรงเรียนราชานุบาล 900 8.53 AAA Bakery 

7 โรงเรียนบ้านปางเป๋ ย  880 8.34 The Best 

8 โรงเรียนอนุบาลอยู่ว ิทยา  850 8.06 เสรีว ัฒน์ 

9 โรงเรียนเทศบาลบ้านสวนตาล 750 7.11 เสรีว ัฒน์ 

10 โรงเรียนบ้านนําโค้ง  280 2.65 The Best 

11 โรงเรียนน่านประชาอุทิศ  200 1.90 - 

12 โรงเรียนบ้านไชยสถาน  100 0.95 - 

 รวม 10,550 100  
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ตารางท ี1.2 แสดงการประมูลขายขนมป ั งในโรงเรียน ในระดับชั นประถม เขตอําเภอ

เมือง จังหวัดน่าน ตามส่วนแบ่งทางการตลาดของกลุ่มลูกค้าในโรงเรียน 

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นแม้ว่าโรงงานขนมป ั ง AAA Bakery จะอยู่เป็นอัน 3 

ในส่วนแบ่งการตลาดทีมีธุรกิจลักษณะคล้างคลึงกันเนื องจากไมม่ียอดขายจากการวาง 

ขายสินค้าหน้าร้านเหมือนกับบริษัทเสรีว ัฒน์และ The Best แต่หากเปรียบเทียบจากส่วนแบ่ง

ทางการตลาดของกลุ่มลูกค้าในโรงเรียน AAA Bakery มาเป็นอันดับ 1 อยู่ที 41.55% ในขณะที

บริษัทเสรีว ัฒน์และ The Best มีส่วนแบ่งทางการตลาดของกลุ่มลูกค้าในโรงเรียนอยู่ที 41.61% 

และ 0.99% ตามลําดับ 

1.1.2 สินค้าทีทําการขนส่ง 

ประเภทของสินค้าทีทําการผลิตและขนส่ง 

 

1. ขนมป ั งปอนด์ ผลิตจํานวน 200 ปอนด์ต่อว ัน ขายในราคาปอนด์ละ 25 บาท 
 

 

 

 

 

 
 

2. ขนมไส้แยมผลไม ้ผลิตจํานวน 720 ลูกต่อว ัน ขายในราคาลูกละ 5 บาท 
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3. ขนมป ั งไส้หมูหยอง ผลิตจํานวน 720 ลูกต่อว ัน ขายในราคาลูกละ 5 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

ป ั จจุบันโรงงาน AAA Bakery ได้จ ัดส่งขนมป ั งให้กับโรงเรียนทั ง 4 แห่ง (โรงเรียนจุมปี

วนิดาพร โรงเรียนซินจง โรงเรียนบ้านพระเนตร และโรงเรียนราชานุบาล) ในช่วงเปิดเทอม โดย

มีรายละเอียดขนมป ั งทีทําการขนส่งต่อว ัน ดังนี 

 

ตารางที 1.3 แสดงจํานวนขนมป ั งทีทําการขนส่งต่อว ัน 

 

ชนิดของขนมปัง จํานวนทีขนส่งต่อวัน คิดเป็น % 

ขนมป ั งปอนด์ 200 ปอนด์ 12.20% 

ขนมไส้แยมต่าง  ๆ 720 ลูก 43.90% 

ขนมป ั งไส้หมูหยอง 720 ลูก 43.90% 

 

ทั งนี ตามทีตกลงในสัญญาการประมูลร้านค้ากับทางโรงเรียนจะต้องมียอดขนมป ังข ั นตํา

ของการสั งอย่างน้อย 50 ปอนด์ต่อว ัน 

1.1.3 ข้อมูลทั วไป 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

เป็นผู้นําในการผลิตขนมป ั งทีใส่ใจในความสะอาด ได้คุณภาพ เป็นทียอมรับของตลาด

ทั วจังหวัดน่าน 
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พันธกิจ (Mission) 

ดําเนินการผลิตและขนส่งขนมป ั งผ่านระบบการจัดการทีดี เพือตอบสนองความต้องการ

ของลูกค้า พร้อมพัฒนาระบบการทํางาน เพือเพิมศักยภาพในการทํางานให้ทันกับการ

เปลียนแปลงทางธุรกิจ 

เป้าหมาย ระยะเวลา 3 – 5 ปี (Goals) 

ลูกค้าสามารถจดจําตราสินค้าได้ ขยายฐานลูกค้าเพือเพิมรายได้และเป็นการสร้างตรา

สินค้าให้กับผลิตภัณฑ์ให้เป็นอันดับหนึงของจังหวัดน่าน 

วัตถุประสงค ์

เพิมผลกําไรและยอดขายอย่างน้อย 10% ต่อปี และขยายฐานลูกค้ารวมทั งแหล่งจัด

จําหน่ายให้เพิมมากขึน  

 

 โครงสร้างองค์กร 
 

 

 

 

 

ภาพที  1.1 แสดงโครงสร้างโรงงาน AAA Bakery 

  
เนืองจากเป็นการบริหารงานแบบครอบครัว โครงสร้างองค์กร จึงมีล ักษณะของการรวม

อํานาจอยู(่Centralization) โดยคนตัดสินใจจะขึนอยู่ก ับเจ้าของกิจการหรือผู้บริหารแต่เพียงคน

เดียวทุกอย่าง โดยพนักงานในแต่ละแผนกจะสามารถตัดสินใจเองได้แค่เพียงเรืองเล็กน้อย

เท่านัน ซึงการบริหารในรูปแบบนีทํามาตั งแต่เริมก่อตั งบริษัทแล้ว จึงเกิดเป็นวัฒนธรรมของ

องคก์ารไปโดยปริยาย โดยลักษณะการทํางานของแต่ละแผนกจะเป็นดังต่อไปน ี
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ปัญหาและความสําคัญของปัญหา 

 
แผนกการตลาดและบัญชี 

 

พนักงานในแผนกการตลาดนัน นอกจากจะคอยติดต่อประสานงานกับร้านค้าของ

โรงเรียนทั ง 4 แห่งก่อนการจัดส่งขนมป ั งในแต่ละวันแล้ว ย ังต้องทําการดูแลงานจนกว่างานจะ

จบคือ จดบันทึกจํานวนขนมป ั งทีผลิตก่อนการขนส่งสินค้าเพือเป็นข้อมูลในการลงบัญชีดูแล

ต้นทุนและทําการตลาด ติดต่อประสานงานกับร้านค้าของโรงเรียนทั ง 4 แห่งหลังการจัดส่งขนม

ป ั งเพือสอบถามความเรียบร้อยภายหลังการจัดส่ง รวมทั งจดบันทึกรายรับ-รายจ่ายในแต่ละวัน 

โดยมีลําดับข ั นตอนการทํางานของแผนกการตลาดและบัญชี ดังนี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพที  1.2 แสดงลําดับข ั นตอนการทํางานของแผนกการตลาดและบัญช ี

 

นอกเหนือจากการทํางานของแผนกการตลาดและบัญชีทีทําในแต่ละวันแล้ว พนักงาน

ในแผนกการตลาดและบัญชีย ังต้องมีการคิดค้นขนมป ั งประเภทต่างๆ ให้มีความหลากหลาย อีก

ทั งหาแหล่งจําหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพิมเติมนอกเหนือจากโรงเรียน 

 จะเห็นได้ว่าแผนกการตลาดและบัญชีเป็นแผนกทีต้องติดต่อประสานงานกับร้านค้าของ 

โรงเรียนทั ง 4 แห่ง และแผนกอืนๆ เยอะสุด ดังนั น พนักงานทีอยู่ในแผนกนีจะต้องมีความตืนตัว 

เสมอๆ อีกทั งมีความรอบคอบในการทํางาน ในการจดบันทึกการลงบัญชีรายรับ-รายจ่ายของ 

โรงงานให้ถูกต้อง 

ป ั ญหาทีพบในแผนการตลาดและบัญชี คือพนักงานยังไม่สามารถหาแหล่งจัดจําหน่าย

ขนมป ั งเพิมเติมนอกเหนือจากทีโรงเรียนได้โดยอิงตลาดหลักอยู่ทีโรงเรียนเพียงอย่างเดียว เคย

ติดต่อประสานงานกับ

ร้านค้าของโรงเรียนทั ง 4 

แห่งก่อนการจัดส่งขนมป ั ง

จดบันทึกจํานวนขนมป ั งทีผลิต ก่อน

การขนส่งสินคา้เพือเป็นข้อมูลในการ

ลงบัญชีดูแลต้นทุนและทําการตลาด 
 

ติดต่อประสานงานกับร้านค้าของ

โรงเรียนทั ง 4 แห่งหลังการจัดส่งขนม

ป ั งเพือสอบถามความเรียบร้อยภายหลัง

จดบันทึกรายรับ-รายจ่าย

ในแต่ละวัน 
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ชินกับการทํางานแบบเดิมๆ  ส่งผลให้บริษัทรับรายได้ด้านเดียว และไม่ได้ยอดขายช่วงปิดเทอม 

ส่งผลให้บริษัทขาดรายได้ทีควรจะได้ อีกทั ง พนักงานยังไม่สามารถคิดค้นขนมป ั งให้มีความ

หลากหลายได้ ไม่สามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าได้  ซึงอาจส่งผลกระทบต่อ

ความสามารถในการแข่งข ันของโรงงานขนมป ั ง AAA Bakery ในระยะยาวได ้

แผนกขนส่ง 

 ลําดับข ั นตอนการทํางานของแผนกขนส่ง จะเป็นไปตามลําดับข ั นตอนเดิมทุกว ันคือ 

พนักงานจะมีหน้าทีขนส่งขนมป ั งเพือไปส่งย ังโรงเรียนทั ง 4 แห่งในตอนเช้าตามทีได้ร ับ

มอบหมาย และมีหน้าทีขนขนมป ั งลงทีแผงขายของโรงเรียนนันๆ พร้อมทั งจัดถาดขนมป ั งให้

เป็นระเบียบเพืออํานวยความสะดวกให้แก่คนขายขนมป ั งทีโรงเรียน นอกจากนี หลังเลิกเรียน

พนักงานในแผนกขนส่งจะมีหน้าทีในการไปรับอุปกรณ์ ถาดขนมป ั งกลับจากร้านค้าของโรงเรียน 

พร้อมทั งร ับ order ยอดสั งขนมป ั งสําหรับว ันถัดไป เพือแจ้งให้กับแผนกการผลิตในการ

เตรียมการผลิต เนืองจากส่วนผสมบางอย่างจําเป็นต้องซือว ันต่อว ันเพือให้สดอร่อย โดยมีลําดับ

ข ั นตอนการทํางานของแผนกขนส่ง ดังนี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที  1.3 แสดงลําดับข ั นตอนการทํางานของแผนกขนส่ง 

 รูปแบบการทํางานของพนักงานในแผนกขนส่ง จะเป็นในแบบเดิมตลอดหากไม่มีอะไร

ผิดพลาด ซึงข้อผิดพลาดทีอาจเกิดขึน เช่น ไม่สามารถควบคุมเวลาในการขนส่งไปยังแต่ละ

โรงเรียนได้ทันตามทีแต่ละโรงเรียนกําหนด หรือไม่มีการวางแผนเส้นทางในการขนส่ง พนักงาน

ขนส่งขนมป ั งไปส่งย ัง
โรงเรียนทั ง 4 แห่งในตอนเช้า 

ขนมป ั งลงทแีผงขาย
ของโรงเรียนนั น  ๆ

รับอุปกรณ์ ถาดขนมป ั งกลับ 
หลังเลิกเรียนและรับ order 

ยอดสั งขนมป ั งสําหรับว ันถัดไป 

แจ้งยอดสั งขนมป ั ง
ให้กับแผนกการผลิต 
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ส่งสินค้าตามกําหนดเวลาทีตกลงกับแต่ละโรงเรียนโดยไม่ได้คํานึงถึงค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเรืองของ

ค่าเชือเพลิง เป็นต้น  

 ป ั ญหาทีพบในแผนกขนส่งซึงอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งข ันของ

โรงงานขนมป ั ง AAA Bakery ในระยะยาวได้ คือ ไม่มีการวางแผนเส้นทางในการขนส่ง โดยมี

สาเหตุมาจากพนักงานในแผนกขนส่ง ส่งสินค้าตามข้อกําหนดทีตกลงกับแต่ละโรงเรียนโดย

ไม่ได้คํานึงถึงค่าใช้จ่ายทีเกดิขึนเรืองของค่าเชือเพลิง ซึงหากปล่อยไว้ก็จะเกิดต้นทุนทีสูงเกิน

ความจําเป็นได ้ทําให้บ่อยครั งไม่สามารถควบคุมระยะเวลา และเชือเพลิงในการขนส่งได้ เป็น

เหตุให้ส่งสินค้าล่าช้า และมีต้นทุนค่าเชือเพลิงทีสูงขึน 

แผนกการผลิต 

ลําดับขนัของการทํางานในแผนกการผลิตประกอบด้วยการจัดซือว ัตถุดิบตามสูตร

ส่วนผสมทีต้องใช้ในการผลิตขนมป ั งปอนด์ ขนมไส้แยมผลไม้และขนมป ั งไส้หมูหยอง การผสม

แป้ งและนวดแป้ งให้ตรงตามสูตรขนมป ั ง การควบคุมการอบขนมป ั ง และการบรรจุขนมป ั งลงใน

บรรจุภัณฑ์ โดยมีลําดับข ั นตอนการทํางานของแผนกการผลิต ดังนี 

 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที  1.4 แสดงลําดับข ั นตอนการทํางานของแผนกการผลิต 

 

 

จัดซือว ัตถุดิบ ผสมแป้ งและนวดแป้ งให้ตรง

ตามสูตรขนมป ั ง 

ควบคุมการอบขนมป ั ง 

 

บรรจุขนมป ั งลงในบรรจุภัณฑ์  
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ตารางที 1.4 แสดงระยะเวลาในการผลิตขนมป ั งแต่ละประเภท 
ระยะเวลาในการผลิต 

ประเภทขนมปัง ตีแป้ง หมักแป้ง อบ ระยะเวลารวม 

ขนมป ั งปอนด์ 10 นาท ี 2 ชั วโมง 45 นาท ี 2 ชั วโมง 55 นาท ี

ขนมป ั งไส้แยมผลไม้ 10 นาท ี 3 ชั วโมง 45 นาท ี 3 ชั วโมง 55 นาท ี

ขนมป ั งไส้หมูหยอง 10 นาท ี 3 ชั วโมง 45 นาท ี 3 ชั วโมง 55 นาท ี
 

ป ั จจุบันแผนกการผลิตย ังไม่มีการใช้อุปกรณ์ในการตวงส่วนผสมหรือว ัตถุดิบในแต่ละ

ครั ง ทําให้มีการสินเปลืองว ัตถุดิบ และมีการตวงวัตถุดิบเกินปริมาณทีจําเป็น ทําให้ต้องทิง

ว ัตถุดิบส่วนเกินออกไป  

 จากลําดับข ั นตอนการทํางานของแต่ละแผนกจะเห็นว่า ทุกๆแผนกจะมีการทํางานที

สอดคล้องกัน ซึงการทํางานบางครั งอาจจะล่าช้าลงได้ หากไม่สามารถติดต่อเจ้าของกิจการได้ 

ซึงนีก็เป็นป ั ญหาของการบริหารงานแบบการรวมอํานาจ อีกทั งเป็นการบริหารในระบบ

ครอบครัว จึงทําให้บ่อยครั งมีความเกรงใจกัน ซึงทําให้การทํางานบางอย่างไม่สามารถทําได้เต็ม

ประสิทธิภาพตามทีควรจะเป็น 

 ป ั ญหาทีพบในแผนกการผลิต คือ ไม่ใช้อุปกรณ์ในการตวงส่วนผสม เพราะเชือว่าการ

คาดคะเนส่วนผสม ทํางานได้รวดเร็วกว่าการใช้อุปกรณ์ในการตวงส่วนผสม และมีความเคยชิน

กบัการทํางานในการใช้การคาดคะเนมาโดยตลอด ซึงหากไม่ปรับปรุงก็จะทําให้สินเปลือง

ค่าใช้จ่ายในการผลิตขนมป ั ง จํานวนการผลิตขนมป ั งในแต่ละวันไม่คงที ซึงอาจส่งผลกระทบต่อ

ความสามารถในการแข่งข ันของโรงงานขนมป ั ง AAA Bakery ในระยะยาวได ้

 

1.2 ปัญหาและลักษณะปัญหาทีเกิดขึนภายในองค์กร 

 

โรงงาน AAA Bakery เป็นโรงงานผลิตขนมป ั งทีบริหารงานจากประสบการณ์ของ

เจ้าของกิจการ และดูแลจัดการด้วยระบบครอบครัวมาโดยตลอดตั งแต่เริมกิจการ เนอืงจากว่า

พนักงานส่วนใหญ่ในโรงงาน เป็นบุคคลในครอบครัวทั งสิน ซึงเมอืก่อนโรงงานยังมีขนาดทีเล็ก

อยู่ จํานวนความต้องการของขนมป ั งย ังไม่สูงมาก การบริหารงานแบบครอบครัว จึงย ังสามารถ

ทีจะควบคุมพนักงานให้อยู่ในกฎระเบียบได้บ้าง แต่ป ั จจุบัน เนืองจากโรงงานต้องรองรับกับ 
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จํานวนความต้องการของขนมป ั งทีเพิมมากขึน อีกทั งการแข่งข ันในตลาดทีสูงขึน ทําให้

การบริหารงานในแบบเดิมๆไม่สามารถรองรับการทํางานได้ดีเท่าเมือก่อน ดังจะเห็นได้ว่า 

หลายๆแผนกเริมทีจะมีป ั ญหา เช่น แผนกการตลาดและบัญช ีพึงพิงตลาดหลักคือโรงเรียนเพียง

อย่างเดียวส่งผลให้โรงงานรับรายได้ด้านเดียว ไม่ได้ยอดขายช่วงปิดเทอมในขณะทีค่าใช้จ่าย fix 

cost ย ังจําเป็นต้องจ่ายทุกเดอืน แผนกขนส่ง ส่งขนมป ั งตามความเคยชิน โดยมิได้คํานึงตาม

ระยะทางใกล้ไกลของเส้นทางทําให้บ่อยครั งไม่สามารถควบคุมระยะเวลา และเชือเพลิงในการ

ขนส่ง ทําให้ส่งสินค้าล่าช้า และมีต้นทุนค่าเชือเพลิงทีสูงขึน แผนกการผลิตไม่มีการใช้อุปกรณ์ใน

การตวงส่วนผสมหรือว ัตถุดิบ ทําใหป้ริมาณส่วนผสมไม่ได้มาตรฐาน เป็นการสินเปลืองว ัตถุดิบ 

ส่งผลให้คุณภาพและรสชาติเปลียนไป เป็นต้น 

ความสําคัญและผลกระทบของปัญหาทีเกิดขึนกับองค์กร 

ในการบริหารธุรกิจนันหากการจัดการภายในยังไม่ดีพอ ก็คงยากทีจะทําให้องค์กร

ข ับเคลือนไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึงจากป ั ญหาทีพบอยู่ในป ั จจุบัน ก็เริมส่งผล

ออกมาทีละนิดทีเห็นได้อย่างชัดเจนทีสุดในขณะนีคือ พนักงานในแผนกขนส่ง ขนส่งตามความ

เคยชิน โดยไม่ได้คํานึงถึงตามระยะทางใกล้ไกลของเส้นทาง เพราะไม่มีคนควบคุมทีช ัดเจน ไม่มี

การวางแผนเส้นทางในการขนส่ง ทําให้บ่อยครั งไม่สามารถควบคุมระยะเวลา และเชือเพลิงใน

การขนส่งได้ เป็นเหตุให้ส่งสินค้าล่าช้า และมีต้นทุนค่าเชือเพลิงทีสูงขึน ประกอบกับการแข่งข ัน

ในตลาดมีมากขึนกว่าเดิมซึงหากเราไม่มีการจัดการระบบภายในให้ดี ก็อาจจะทําให้เรา

เสียเปรียบคู่แข่ง และโดนแทรกแซงลูกค้าไปจนหมด แต่ถ้าเราสามารถจัดการระบบภายในของ

องค์กรได้ก็จะทําให้เรามีรากฐานทีมั นคงขึน การจะลดต้นทุนหรือการกํากลยุทธก็จะง่ายขึนด้วย 

เพราะการทํางานทีเป็นระบบ จะทําให้เราเห็นภาพมากกว่า และสามารถตอบสนองลูกค้าได้

ดีกว่า 

ประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก SWOT Analysis 

จุดแข็ง 

1. ขนมปงัมรีสชาตทิีแตกต่าง มีความสะอาด ได้คุณภาพจนเป็นทียอมรับและสามารถ 

ประมูลขายขนมป ั งในโรงเรียนได้ 

2. มีประสบการณ์ในการผลิตขนมป ั ง มีความรู้และชําชองในการผลิตขนมป ั ง 

3. มีเตาอบขนมป ั งทีทันสมัย สามารถรองรับการผลิตในจํานวนมากและผลิตได ้

หลากหลาย 

จุดอ่อน 

1. บริหารงานด้วยระบบครอบครัว 

2. อายุการเก็บรักษาสินค้าส ั น 
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3. ไม่มีความหลากหลายในผลิตภัณฑ์  

โอกาส 

1. โรงเรียนสนับสนุนให้มีการขายขนมป ั งในโรงเรียน เพือควบคุมคุณภาพของอาหาร 

2. จังหวัดน่านส่งเสริมให้มีการขายและใช้ผลิตภัณฑ์ในท้องถิน  

อุปสรรค 

1. สัญญาการประมูลขายขนมป ั งในโรงเรียนเป็นแบบปีต่อปี ทําให้ไม่สามารถยืด 

ระยะเวลา ของรายได้ทีแน่นอนได ้ 

2. ระยะเวลาจําหน่ายขนมป ั งคือช่วงเช้าเวลา 06.00-07.00 น. เท่านั น ทําให้รายได ้

ค่อนข้างจํากัด 

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 5 Force Model 

อุปสรรคสินค้าทดแทน  

สินค้าทดแทนของกลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมป ั งมีค่อนข้างสูง เนืองจากลูกค้าสามารถซือสินค้า

อืนแทนได้และมีสินค้าทีใกล้เคียงกันขายอยู่ในจังหวัด 

การเข้ามาของผู ้ประกอบการรายใหม่  

การเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่ สามารถทําได้มาก เนืองจากการลงทุนเครืองจักร

และวัตถุดิบไม่สูงมาก ค่าใช้จ่ายในการเข้ามาทําตลาดในอุตสาหกรรมนีไม่สูงมาก  

ความรุนแรงของการแข่งขัน  

คู่แข่งทางการตลาดมีเพิมมากขึน มีโรงงานผลิตขนมป ั งหลายรายทีแย่งประมูลขายขนม

ป ั งในโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดน่าน  

อํานาจต่อรองผู ้ซือ  

อํานาจต่อรองผู้ซือมีค่อนข้างน้อย เนืองจากจํากัดการขายเฉพาะร้านขายขนมป ั งที

โรงเรียนเท่านั น ไม่มีขนมป ั งเจ้าอืนให้ผู้ซือเลือกซือได้  

อํานาจต่อรอง Supplier  

อํานาจต่อรองของ Supplier มีค่อนข้างสูง เนืองจากผู้ผลิตต้องพึงพาอาศัยว ัตถุดิบใน

การผลิต และมี Supplier เพียงไม่กีรายในจังหวัดน่าน  

 

จัดทํากลยุทธ:์ คัดเลือกกลยุทธ์ทีเหมาะสม TOWS Matrix 

SO: เพิมประสิทธภิาพด้านการผลิตจากเตาอบทีทันสมัย เพือให้สามารถรองรับกับ 

ปริมาณความต้องการทีเพิมขึนในอนาคต 

WO: เพิมความหลากหลายในผลิตภัณฑ์ ปรับปรุงระบบการดําเนินงานภายใน เพือลบ 

จุดอ่อนของตัวเอง เพือสร้างข้อได้เปรียบจากโอกาสทีมีอยู่ 
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ST: ขจัดความเสียงจากการประมูลขายขนมป ั งทีโรงเรียนไม่ได้ ด้วยการหาตลาดใหม่ 

รองรับสินค้าและเพือให้เป็นทีรู้จ ักในตลาด  

WT: ลบจุดอ่อน และอุปสรรค์ ด้วยการสร้างตราสินค้าให้เป็นทีรู้จ ักแก่ลูกค้าภายใน 

จังหวัด 

จัดทํากลยุทธ:์ กําหนดยุทธวิธี Strategic Planning 

ลดการทํางานทีซําซ้อน และเพิมเวลาทํางานเพือให้ได้ผลผลิตทีเพิมมากขึน อย่างน้อย  

10% ภายในระยะเวลา 3 – 5 เดือน 

ปรับโครงสร้างองค์กร และระบบการทํางานใหม่หมดทุกแผนก โดยแต่ละแผนก  

จะต้องมีมาตรฐานของตนเอง แบ่งแยกหน้าทีทีช ัดเจน และสามารถตรวจสอบข้อมูลได้  

หาแหล่งตลาดใหม่เพือลดความเสียงหากประมูลขายขนมป ั งทีโรงเรียนไม่ได้ 

 

1.3 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

เพือปรับปรุงและพัฒนาองค์กร ให้เกิดประสิทธิภาพทั ง 3ด้าน คือ การเพิมประสิทธิภาพ

ในด้านการผลิต การขนส่ง และการเพิมรายได้และกําไร เพือสร้างชือเสียงให้แก่ตราสินค้า และ

เพือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขนัในอนาคต 

 

1.4 ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ 
 

ระยะสั น :  

• ผลิตขนมป ั งออกมาได้เพียงพอต่อจํานวนลูกค้า  

• การขนส่งสินค้ามีประสิทธิภาพมากขึน  

ระยะกลาง :  

• มีลูกค้ารองรับในช่วงทีโรงเรียนปิดเทอมได้ ในจํานวนไม่น้อยกว่า 30% ของการส่ง 

   สินค้าในเวลาปกติ  

• มีแผนรองรับในกรณีสินคา้เหลือจากการขาย  

ระยะยาว :  

• มีชือเสียงเป็นอันดับ 1 ของจังหวัดน่าน  

• มีสาขาไปยังจังหวัดใกล้เคียง  

• มียอดขายและรายรับเพิมขึน 100% และกําไรเพิมขึน 30% เมือเทียบกับป ั จจุบัน  
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บทที  2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเกียวข้อง 

 

 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเรือง การพัฒนาศักยภาพโดยรวมของโรงงานขนมป ั ง AAA 

Bakery ได้ทําการศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจ ัยทีเกียวข้องกับประเด็นป ั ญหาที

ศึกษา  ดังน ี

 1. Vehicle Route Problem (VRP) 

ป ั ญหาการจัดเส้นทางยานพาหนะ คือ    การกําหนดกลุ่มของเส้นทางการขนส่งจากคลัง 

สินค้ากลางไปยังความต้องการทีจุดต่าง  ๆโดยทีค่าใช้จ่ายหรือระยะทางในการขนส่งมีค่าน้อย

ทีสุด ภายใต้เงือนไขหรือข้อจํากัดในด้านต่าง  ๆ ด้วย เช่น เวลา จํานวนและขีดจํากัดของ

ยานพาหนะเป็นต้น 

Golden et al. (1977) ได้เสนอป ั ญหาการจัดเส้นทางของยานพาหนะจากคลังสินค้าไป 

ย ังลูกค้าหลายจุด ซึงมีปริมาณความต้องแตกต่างกัน ภายใต้เงือนไขคือ ระยะทางตําทีสุด และ

ทุกๆยานพาหนะจะเริมต้นและสินสุดทีคลังสินค้ากลาง โดยมีข้อจํากัดในความจุของยานพาหนะ

ทีใช้ในการขนส่งและระยะเวลาสูงสุดในการขนส่งหนึงรอบของเส้นทางการจัดส่ง ถ้าไม่คํานึงถึง

ข้อจํากัดในระยะเวลาสงูสุดในการขนส่ง จะเป็นป ั ญหาการจัดเส้นทางยานพาหนะมาตรฐาน 

(Standard Vehicle Routing Problem : VRP) ภาพท ี1 เป็นเครือข่ายทีแสดงลักษณะเส้นทาง

ยานพาหนะโดยกลุ่มยานพาหนะ 
 

 

 

 

 

รูปเครือข่ายเส้นทางยานพาหนะ 

Gilbert Laporate, et al. ได้มีการสรุปแนวทางในการหาคําตอบของป ั ญหา Vehicle 

Routing Problem(VRP) ด้วยวิธีการทางฮิวริสติก โดยได้แบ่งวิธีการออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม
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วิธีการแบบ Classical ซึงเป็นกลุ่มทีไม่มีการปรับปรุงคําตอบทีได้ และ กลุ่มวิธีการแบบModern 

ซึงเป็นกลุ่มทีมีการปรับปรุงคําตอบเพือให้ได้คําตอบทีดีทีสุด ผลจากการเปรียบเทียบวิธีการ

แบบClassical วิธีของ Clarke and Wright ใช้เวลาในการดําเนินการน้อยทีสุด ผลจากการ

เปรียบเทียบวิธีการแบบModern วิธีของ Granular Tabu Search (GTS) มีความคลาดเคลือน

น้อยทีสุด 

G.Nikolakopoulou, et al. [15] นําเสนอรูปแบบของวิธีการแก้ป ั ญหา VRP โดยใช้

วิธีการ balancing thevehicles time utilization ซึงการเป็นวิธีการทีพิจารณาในส่วนของการ

จัดสรรเวลาของพาหนะทีใช้ในระบบ โดยทดสอบสมมติให้ระบบมีจํานวนรถตั งแต่ 2-5 คัน แบ่ง

การพิจารณาเส้นทางออกเป็น 2 กลุ่ม ผลเฉลยจากการวิจ ัยสรุปออกมาอยู่ในรูปของเวลาทีใชใ้น

การดําเนินการขนส่งทั งหมด จากนันจึงนําผลทีได้ของระบบการใช้รถแต่ละคันมาเปรียบเทียบ

กัน 

 Tai-Hsi Wu, et al. [16] แสดงวิธีการในการแก้ป ั ญหา VRP กรณีทีมีหลาย depot ด้วย

การสร้างแบบจําลองทางคณิตศาสตร์เพือใช้ในการแก้ป ั ญหา โดยสนใจทีเวลาทีใช้ในการ

ประมวลผล จากการดําเนินการสรุปได้ว่าในกรณีทีม ี50 node ใช้เวลาในการประมวลผล3 วินาท ี

และกรณีทีม ี150 node ใช้เวลาในการประมวลผล 26 วินาท ี

 วิธีการแก้ปัญหาแบบฮิวริสติก 

เป็นรูปแบบของการหาคําตอบรูปแบบหนึงของการวิจ ัยการดําเนินงาน วิธีการทีใช้ไม่มีความ

ซับซ้อนด้านการคํานวณทีมากนัก จึงใช้เวลาในการประมวลผลน้อย แต่คําตอบทีได้จากวิธีการ

ดังกล่าวอาจไม่ใช่คําตอบทีดีทีสุด(Optimal Solution) ของป ั ญหานั น 

วิธีการแก้ป ั ญหา VRP แบบฮิวริสติกมีหลายวิธีการแต่ในการวิจ ัยครั งนีได้เสนอทฤษฎีที

เกียวข้องกับวิธีการหาคําตอบเพียง 3 วิธีการทีเป็นวิธีการทีสะดวกและประหยัดเวลาในการ

คํานวณ ซึงรูปแบบวิธีการหาคําตอบทีเลือก ได้แก่ 

1) วิธีการหาคําตอบแบบ Saving Algorithm 

การดําเนินการจะทําการคํานวณค่าของ Saving value ซึงเป็นค่าทีบ่งชีถึงการประหยัด

ทรัพยากร จากนั นจึงทําการจัดเรียงลําดับเส้นทางทีเป็นไปได้โดยความต้องการในแต่ละเส้นทาง

ทีเลือกต้องไม่เกินความสามารถในการบรรทุกของรถทีมี 

2) วิธีการหาคํา ตอบแบบ Route-First-Cluster Second 

การดําเนินการจะทําการจัดเรียงลําดับพืนทีในการเดินทางก่อน โดยหลักในการจัดเรียง

จะพิจารณาจากระยะทางความใกล้กันระหว่างพืนท ีเมือดําเนินการเสร็จจึงค่อยมาพิจารณาถึง

การจัดเส้นทาง เส้นทางแต่ละสายต้องสามารถตอบสนองต่อความต้องการได้และต้องไม่เกิน 

ความสามารถของรถบรรทุก 
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        3) วิธีการหาคํา ตอบแบบ Cluster-First-Route Second 

การดําเนินการมีความคล้ายคลึงกับวิธี Route-First-Cluster Second แต่มีสว่นต่างกัน

ในการพจิารณาพืนทีโดยจะใช้การคํานวณมุมแทน 

 ล ักษณะคําตอบของปัญหา Vehicle Routing Problem (VRP) 

Sweeping + Teardrop Method 

Sweeping  แบ่งโซนลูกค้าให้รถบรรทุกแต่ละคันโดยกวาด (sweep) ตามเข็มหรือทวน

เข็มนาฬิกา 
 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบ Sweeping แบ่งโซนลูกค้า 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบ Sweeping แบ่งโซนลูกค้า 

Sweeping 

Sweeping 
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Teardrop  จัดเส้นทางวิงของรถแต่ละคันตามโซนทีได้จากวิธี Sweeping ให้มีล ักษณะ

เหมือนรูปหยดนําตา (teardrop) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

รูปแบบ Teardrop 

การศึกษาเวลา  TIME STUDY  

การศึกษาเวลาคือการหาเวลาทีเป็ นมาตรฐานในการทํางาน ใช ้ในการวัดผลงานเป็ น 

เวลาททีํางานได ้ ผลของการศึกษาเวลาคือ เราได้ เวลามาตรฐาน Standard Time  

  ประโยชน์ของการศึกษาเวลา   

1. เพือใช้หา กําหนดการและการวางแผน การทํางาน / การผลิต  

2. ใช้หาค่าใช้จ่ายมาตรฐาน และช่วยประมาณงบใช ้จ่ าย  

3. ใช้หาราคาของผลิตภัณฑ์ ก่ อนลงมือผลิต  

4. ใช ้หาประสิทธิภาพการทํางานของคน-เครืองจักร  

5. ใช้เวลาเป็ นข ้อมูลในการสมดุลสายการผลิต  

6. หาเวลามาตรฐานทีใช้เป็นตัวฐานในการจ่ายค่าตอบแทน  

7.  หาเวลามาตรฐานสําหรับใช ้ในการควบคุมค่าแรง 

  วิธีการศึกษาเวลา  

การศึกษาเวลาสามารถแบ่งได ้ 4 วิธีการใหญ่   

1.  การศึกษาเวลาโดยตรง คือการศึกษาเวลาทีใช้ การจับเวลาพนักงานทีมีการเลือกไว้ 

Teardrop (เชือมเป็นรูปหยดนําตา) 
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แล ้วมาทําการจับเวลาโดยนาฬิกา ทั งนีต้ องมีการคํานวณจํานวนครั งในการจับเวลา แล้ วจึงนํามา

หาเวลาทํางานปกติ (Normal Time) เวลามาตรฐานต่อไป  

2.  การสุ่มงาน (Work Sampling )เป็นการศึกษาเวลาเพือให้ ได้ เวลามาตรฐานจากการ

สุ่มจับเวลาการทํางานจริงของพนักงานในสายการผลิตๆ ต้องใช ้เวลาในการศึกษาเวลาเป็น

เวลานานหลายสัปดาห ์  

3.  การศึกษาเวลา จากข้อมูลเวลามาตรฐานและสูตร (Standard Data and Formulas) 

เป็นการศึกษาเวลาทีใช้ข้อมูลเวลาทีจ ัดทําเป็นมาตรฐานของโรงงานนัน รวมทั งการคํานวณหา

เวลาจากสูตรสําเร็จ เช่น สูตรมาตรฐานในการคํานวณเวลางานกลึง สูตรทีโรงงานคิดขึนเอง เป็น

ต้น  

4.  การศึกษาเวลาโดยการหาระบบของเวลาก่ อนล ่วงหน้ าลงมือ หรือ การสังเคราะห ์

เวลา (Predetermined-Time System or Synthesis Time)   เพือเป็นการศึกษาถึงเวลาเพือให้

ได ้เวลามาตรฐานจากการหาเวลาล่วงหน้าก่อนทีงานจะเกิดจริงหรือการสังเคราะห์ เวลา โดยใช้

ระบบการหาเวลาชนิดต่างเช่น ระบบ MTM  ระบบ Work factor 

การศึกษาเวลาโดยตรง  

คือ การศึกษาเพือหาเวลามาตรฐานทีต้องการจากโดยการจับเวลาจากพนักงาน ทีผ่าน

การคดัเลือก และ ฝึกเป็นอย่างดี ต้องเป็นพนักงานทีทํางานนันๆ จริง โดยใช้สถานทีปกติ 

สถานการณ์ทีปกติ    

ขั นตอนการศึกษาเวลาโดยตรง  

1.  หาข ้อมูลเบืองต นของการทํางานทีจะศึกษาเวลา  

2.  แบ่งงานเป็ นงานย ่อย และบันทึก  

3.  ส ังเกตและจับเวลาการทํางานของพนักงาน  

4.  หาจํานวนครั งในการจับเวลา  

5.  หาอัตราสมรรถนะการทํางาน (Performance Rating)  

6.  หาเวลาการทํางานปกติ (Normal Time)  

7.  หาเวลาเผือการทํางาน (Allowances)  

8.  หาเวลามาตรฐานสําหรับการทํางานนั น   

ข้อมูลเบืองต้นของการทํางานทีจะศึกษาเวลา  

1.  ข้อมูลของสถานทีทํางาน เครืองมืออุปกรณ์   

2.  ข ้อมูลพนักงานที ต้องเลือกมา ศึกษาเวลา    

พนักงานทีคัดเลือก ตอ้งมีความสามารถในการทํางานนั น ได้อย่างดทีํางานสมําเสมอ (คงท)ี    
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ทํางานไม ่เร็วหรือช้าเกินไป  

3.  ข้อมูลของขั นตอนการทํางาน  ได้ แก   ข ั นตอนการปฏิบัติงาน (อาจมาจาก Process 

Chart)   

  การแบ่งงานเป็ นงานย่ อยDividing Operation into Element  

งานย ่อย Element คือ งานทีเป็นส่วนประกอบของการทํางานหนึงๆ ในรอบการทํางาน

หนึงๆ(ว ัฏจักรการทํางาน Work Cycle) จะประกอบด ้วยงานย ่อยหลายๆงาน ว ัฏจักรการทํางาน 

Work Cycle  คือ การทํางานวนซํากัน เมือทํางานตั งแต่ แรกและเมือสินสุดการทํางานนันจะเริม

ทํางานใหม ่ทีจุดเริมต ้นเดิมซําๆกันเป็ นรอบๆ โดยมีจุดเริมต้นของการทํางานมาบรรจบ 

กับจุดสินสุดเป็นวงรอบเสมอ การทํางานครบ 1 รอบมักจะได้ผลงานอย่างน้อย 1 งาน 

2. การจัดการเชิงกลยุทธ ์(Strategic Management) 

ป ั จจุบันการดําเนินธุรกิจมีการแข่งข ันค่อนข้างสูง  ดังนันจึงมีความจําเป็นอย่างยิงที

ผู้บริหารจะต้องอาศัยชั นเชิงในการบริหารทีเหนือกว่าคู่แข่ง  หรืออาศัยความว่องไวในการ

ปรับตัวให้ทันต่อภาวะการแข่งข ันทีเกิดขึนในสภาพแวดล้อมทีเปลียนแปลงอยู่ตลอดเวลา  

 การจัดการเชิงกลยุทธ์จึงเป็นแนวทางหนึงทีจะช่วยให้นักบริหารกําหนดทิศทางของ

ธุรกิจ  วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั งภายนอกและภายในองค์การ  ช่วยกําหนดกลยุทธ์ทีเหมาะสม

กับองค์การ  เพือทีจะนํากลยุทธ์เหล่านันไปประยุกต์ปฏิบัติ  และควบคุมประเมินผลการ

ดําเนนิงานขององค์การได้  ทั งนีไม่จํากัดเฉพาะแต่องค์การภาครัฐหรือภาคเอกชนแต่อย่างใด 

 กลยุทธ์ขององค์การจะเป็นสิงสําคัญทีจะกําหนดความสําเร็จหรือความล้มเหลวของ

องค์การได้  การทําความเข้าใจและการพยายามศึกษาองค์การทีประสบผลสําเร็จในการใช้กล

ยุทธ์เพือการจัดการ  จะทําให้นกับริหารได้ทราบถึงคุณประโยชน์ของกลยุทธ์ ทีจะช่วยสนับสนุน

องค์การให้ประสบความสําเร็จ  และจะต้องมีการพิจารณาเลือกกลยุทธ์และประยุกต์ใช้ให้

เหมาะสมกับองค์การ 

การจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นการบริหารอย่างมีระบบทีต้องอาศัยวิส ัยทัศน์ของผู้นํา

องค์การเป็นส่วนประกอบ  และอาศัยการวางแผนอย่างมีข ั นตอน  เนืองจากการบริหารกลยุทธ์

เป็นการบริหารองค์รวม  ผู้นําทีมีความสามารถจะต้องอาศัยกลยุทธ์ในการจัดการองค์การทีมี

ประสิทธิภาพเหมาะสมกับองค์การ  และสามารถนําไปปฏิบัติได้จริงไม่ล้มเหลว  เนืองจากกล

ยุทธ์ทีดีแต่ล้มเหลวจะไม่สามารถนําความสําเร็จมาสู่องค์การได้  ดังนั นทั งกลยุทธ์และนักบริหาร

ทีเป็นผู้ตัดสินใจเลือกใช้กลยุทธ์และนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติจึงมีความสําคัญเท่าเทียมกัน 

ลักษณะทีสําคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์  คือ การจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นเครืองมือ

ของนักบริหารในการบริหารงาน  เพือตอบสนองต่อการเปลยีนแปลงของสภาพแวดล้อมที

เพิมขึน  การบริหารเชิงกลยุทธ์จะเน้นและให้ความสําคัญต่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ (Strategic 



20 

decision making) ทีไม่เหมือนกับการตัดสินใจในลักษณะอืน ๆ  เพราะการบริหารเชิงกลยุทธ์จะ

เกียวข้องกับอนาคตในระยะยาวขององค์การทั งหมด  ซึงมีล ักษณะดังนี คือ  

          เป็นกระบวนการของการบริหารองค์การโดยรวม 

          เป็นการบริหารทีเน้นการสร้างกลยุทธ์ เพือสร้างความได้เปรียบในการแข่งข ัน

ให้กับองค์การในระยะยาว  

          เป็นการตัดสินใจทีอาศัยชั นเชิง  ไม่มีวิธีการทีสําเร็จรูป  

          ต้องอาศยัความร่วมมือ  พันธะผูกพัน (Commitment) และทรัพยากรใน

องค์การ  

          มีทิศทางทีช ัดเจนต่อทางเลือกต่าง ๆ และแสดงให้ทุกคนในองค์การเข้าใจ

ตรงกัน 

ความหมายเกียวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ 

 คําศัพท์ทีเกียวข้องกับการจัดการเชิงกลยุทธ์นันมีความหมายทีแตกต่างกันบา้ง ใน

รายละเอียด แต่ส่วนใหญ่แล้วจะมีความหมายคล้ายคลึงกัน ดังนี 

  การจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นศาสตร์ทีมีมานานโดยคําว่า กลยุทธ์ หรือ Strategic มีทีมา

จากคําว่า Strategia  ในภาษากรีกซึงหมายความว่า Generalship โดยคําว่ายุทธศาสตร์มักจะ

ถูกนํามาใช้ในด้านการเมือง  เศรษฐกิจ  และการทหาร  และได้เข้าสู่แวดวงการศึกษาในเวลา

ต่อมา  โดยมีว ัตถุประสงค์เพือให้นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาถึงป ั ญหาทีเกิดขึนจริงในธุรกิจ  และ

ต้องการให้เกิดการนําไปสู่การจัดทํานโยบายทางธุรกิจทีนําไปใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงาน

ได้ในอนาคต 

             การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) โดยทั วไป หมายถึงการกําหนด

วิส ัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) ว ัตถุประสงค์ (Objective) เป้ าหมาย (Goal) ขององค์การ

ในระยะสันและระยะยาว จากนันจึงวางแผนทํากิจกรรมต่าง ๆ เพือให้องค์การสามารถ

ดําเนินงานตามพันธกิจ  อันนําไปสู่การบรรลุว ัตถุประสงค์และเป้ าหมายทีกําหนดไว้  

  นอกจากนีเนืองจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจมีการเปลียนแปลงอยู่ตลอดเวลา  ซึงอาจ

ก่อให้เกิดโอกาส  หรืออุปสรรคแก่องค์การได้  องค์การจึงจําเป็นต้องพิจารณาสภาพแวดล้อม

ภายในขององค์การ  เพือหาจุดแข็งหรือจุดอ่อนในการทีจะสามารถหลีกเลียงจากอุปสรรคหรือใช้

ประโยชน์จากโอกาสทีมีอยู่นั นได้  ดังนันการจัดการเชิงกลยุทธ์จึงเป็นการบริหารโดยคํานึงถึง  

          1. ลักษณะการดําเนินงานขององค์การ  

          2. ลักษณะธุรกิจในอนาคต 

          3. สภาพแวดล้อม  

          4. การจัดสรรทรัพยากร  

          5. การปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์  
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แนวคิดทีสําคัญในการจัดการเชิงกลยุทธ์ 

แนวคิดพืนฐานทีสําคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์ คือการกําหนดภารกิจ  ว ัตถุประสงค์

และเป้ าหมายของกิจการทั งในระยะสั นและระยะยาวโดยการจัดการเชิงกลยุทธ์และการตัดสินใจ

เชิงกลยุทธ์จะมผีลต่อการดําเนินงานในระยะยาว  

ดังนั นองค์การจึงต้องมีการวางแผนการทํากิจกรรมต่างๆ เพือให้การดําเนินงานตามภาร 

กิจบรรลุเป้ าหมายทีตั งไว้  ทั งนีเพือให้ตอบสนองต่อกระแสการเปลียนแปลงซึงอาจจะเป็น

อุปสรรคและบดบังโอกาสในการก้าวหน้าขององค์การได ้ 

ฉะนันองค์การจึงตอ้งพิจารณาถึงจุดแข็งทีมีอยู่แล้วนํามาใช้ให้เป็นประโยชน์  และ

พิจารณาถึงจุดอ่อนขององค์การเพือหาแนวทางขจัดจุดอ่อนเหล่านันเสียในแนวคิดด้านการ

จัดการเชิงกลยุทธ์นั น จะมีความแตกต่างไปจากการจัดการโดยทั วไป ซึงมักจะศึกษาถึงบทบาท

หน้าทีของผู้บริหาร ตามกระบวนการหรอืข ั นตอนต่าง ๆและเน้นหนักไปทีการจัดการและการ

บริหารภายในองค์การ แต่การจัดการเชิงกลยุทธ์จะให้ความสําคัญกับป ั จจัยต่างๆ โดยเฉพาะ

ป ั จจัยภายนอกองค์การหรือสภาวะแวดล้อมภายนอกด้านต่างๆ ทเีข้ามาเกียวข้องกับการแข่งข ัน

คํานึงถึงการสร้างความได้เปรียบในการแข่งข ันในระยะยาวและสภาวะการเปลียนแปลงของ

อุตสาหกรรม  

การจัดการกลยุทธ์ย ังคํานึงถึงความความสําคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์การ 

(Stakeholders) และ การจัดการเชิงกลยุทธ์ย ังทําหน้าทีในการเชือมโยงประสานหน่วยต่าง ๆ ใน

องค์การให้สามารถบริหารจัดการเพือบรรลุเป้ าหมายขององค์การร่วมกัน 

หลักการสําคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์ 

การจัดการเชิงกลยุทธ์จะนําไปสู่การเพิมโอกาสของความสําเร็จและความล้มเหลวของ

องค์การได้อย่างไรนั นมีหลักสําคัญดังนี 

 1. การจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นการกําหนดวิส ัยทัศน์ ทิศทาง ภารกิจและวัตถุประสงค์ของ

องค์การธุรกิจอย่างเป็นระบบ  ดังนันการจัดการเชิงกลยุทธ์จึงเป็นสิงทีกําหนดทิศทางของ

องค์การ  และช่วยให้นักบริหารปรับตัวต่อการเปลียนแปลงของสภาพแวดล้อม  การตระหนักถึง

ความเปลียนแปลงนั น  ทําให้นักบริหารสามารถกําหนดวัตถุประสงค์และทิศทางการดําเนินงาน

อย่างเป็นรูปธรรม  สอดคล้องกับสภาวะความเปลียนแปลงได ้ 

 2. การจัดการเชิงกลยุทธ์ย ังนําไปสู่การจัดการความเปลียนแปลงทีดีขึน เนืองจากมีการ

เตรียมรับกับสถานการณ์ความเปลียนแปลงไว้แล้วทําให้องค์การค้นหาแนวทางทีเหมาะสมทีสุด

ต่อองค์การ  ท่ามกลางการเปลียนแปลงของป ั จจัยต่าง ๆ ทีเข้ามาเกียวข้อง  ทั งนีเนืองจากการ

จัดการเชิงกลยุทธ์เป็นการกําหนดวิธีการหรือแนวทางในการดําเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ของ

องค์การ  เพือให้บรรลุเป้ าหมายหรือว ัตถุประสงค์ขององค์การทีตั งไว้ 
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 3. การจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นการนําแนวทางในการดําเนินองค์การทีคิดค้นสร้างสรรค์

ขึน  และนํามาประยุกต์ใช้เพือให้บรรลุเป้ าหมาย  ดังนันความคิดสร้างสรรค์จึงเป็นสิงจําเป็น

สําหรับนักบริหาร 

 4. การวางแผนกลยุทธ์เป็นหน้าทีหลักของนักบริหาร  เนืองจากต้องวางแผนประยุกต์ใช้  

และกําหนดทิศทางในการดําเนินงานขององค์การ  การจัดทําและปฏิบัติให้สอดคล้องตามแผน

กลยุทธ์จึงมีความสําคัญโดยเฉพาะในระยะยาว  ดังนั นความสามารถในการกําหนดกลยุทธ์ของ

นักบริหาร  และความสามารถในการควบคุมให้การปฏิบัติเป็นไปตามกลยุทธ์ทีวางไว้ได้  จะเป็น

สิงสะท้อนศักยภาพและและสะท้อนของผู้บริหารได้เป็นอย่างดี 

 5. การจัดการเชิงกลยุทธ์ทําให้เกิดความได้เปรียบในการแขง่ข ันจะช่วยสร้างประสิทธ ิ

ภาพและศักยภาพในการแข่งข ันให้แก่ธุรกิจ  และเสริมสร้างการพัฒนาขีดความสามารถทางการ

บริหารของนักบริหาร  รวมทั งช่วยเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากรทีอยู่ภายในองค์การ  

เนืองจากการพัฒนาเชิงกลยุทธ์จะต้องมีการสร้างความเข้าใจและแนวทางในการเตรยีมพร้อม  

เพือร ับกับความเปลียนแปลงทีจะเกิดขึนของสภาพแวดล้อมและคู่แข่ง  นอกจากนีแล้วการ

จัดการเชิงกลยุทธ์ย ังช่วยให้ผู้ทีเกยีวข้องในองค์การเข้าใจในภาพรวม โดยเฉพาะเป้ าหมายใน

การดําเนินงานทําให้สามารถจัดลําดับการดําเนินงานตามลําดับความสําคัญเร่งด่วนได้ 

 6. การจดัการเชิงกลยุทธ์ช่วยให้การทํางานเกิดความสอดคล้องในการปฏิบัติหน้าที  

เนืองจากมีการกําหนดกลยุทธ์  การประยุกต์ใช้  และการตรวจสอบควบคุมไว้อย่างชัดเจน  ทํา

ให้เกิดความเข้าใจตรงกันและเกิดความร่วมมือ  โดยเฉพาะความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของ

องค์การ  อีกทั งจะช่วยให้มีการจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการ

บริหารองค์การในส่วนต่าง  ๆ

  องค์ประกอบของการจัดการเชิงกลยุทธ์  

การจัดการเชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อยพืนฐาน 5 ประการ คือ 

1. การกําหนดทิศทาง (Direction Setting) 

2. การประเมินองค์การและสภาพแวดล้อม (Environment Scanning)  

3. การกําหนดกลยุทธ ์(Strategy Formulation)  

4. การดําเนินกลยุทธ์ (Strategy Implementation)  

5. การประเมินผลและการควบคุม (Evaluation and Control)  

1.กําหนดทิศทาง  

 ในการกําหนดทิศทางขององค์การจะประกอบด้วย  การกําหนดวิส ัยทัศน์ (Vision ) และ 

การกําหนดภารกิจ ( Mission ) หรือ กรอบในการดําเนินงานทีช ัดเจนจะช่วยให้องค์การสามารถ 

กําหนดทิศทางในระยะยาว  อีกทั งย ังแสดงถึงความตั งใจในการดําเนินธุรกิจอีกด้วย 
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 ภารกิจ (Mission) ในกระบวนการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์นั น  ข ั นแรกองค์การจะต้อง

ระบุภารกิจและเป้ าหมายหลักทีสําคัญของบริษัท  ซึงภารกิจ หมายถึง ประกาศหรือข้อความของ

บริษัททีพยายามกําหนดว่าจะทําอะไรในป ั จจุบัน  และกําลังจะทําอะไรในอนาคตและองค์การ

เป็นองค์การแบบใด  และจะก้าวไปสู่การเป็นองค์การแบบใดทั งนีเพือบรรลุสู่ความเป็นเลิศเหนือ

คู่แข่ง  ซึงโดยส่วนใหญ่แล้วข้อความเรืองภารกิจขององค์การจะประกอบไปด้วย  ข้อความทีบ่ง

บอกถึงคุณค่าทางปรัชญาสําคัญทีผู้บริหารตัดสินใจกระทํา  ซึงแสดงถึงพันธะของบริษัททีมีต่อ

เป้ าหมายและสอดคล้องกับคุณค่าของผู้บริหาร  นอกจากนีแล้วภารกิจย ังจะสร้างสภาพแวดล้อม

ในการกําหนดกลยุทธ์อีกด้วย 

 เป้าหมาย (Gold) คือ การบอกถึงสิงทีองค์การปรารถนาให้เกิดขึนในอนาคต  และ

พยามบรรลุ  โดยมีการกําหนดให้ช ัดเจน กระชับ  ตรงจุด และสามารรถวัดได้  ทั งนีการกําหนด

เป้ าหมายจะมีการกําหนดให้ช ัดเจนขึนกว่าการกําหนดภารกิจว่าจะต้องทําสิงใด 

2. การประเมินองค์การและสภาพแวดล้อม (Environment Scanning)  

 ในการประเมินสภาพแวดล้อมขององค์การนันจะประกอบไปด้วยการประเมินสภาพ 

แวดล้อมภายนอก  และการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน  โดยมีจุดมุ่งหมายเพือให้ทราบถึง  

จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค  หรือโดยทั วไปจะเรียกว่าการวิเคราะห์ตามตัว 

แบบสว็อท (SWOT Analysis) ได้แก่ 

-การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength –S) 

-การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weakness –W) 

-การวิเคราะห์โอกาส (Opportunity –O) 

-การวิเคราะห์ภาวะคุกคาม (Threat- T) 

2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในขององค์การ (Internal Analysis)  

  การวิเคราะห์ภายในขององค์การนัน  จะทําให้ทราบถึงจุดอ่อนและจุดแข็งของ

องค์การ  ช่วยให้ประเมินอดีตและแนวโน้มในป ั จจุบัน  การวิเคราะห์ภายในสามารถทําได้โดย

การวิเคราะห์ป ั จจัยทีจะนําไปสู่ความสําเร็จ (Critical success factor) การวิเคราะห์ (Value 

chain) และวิเคราะห์กระบวนการหลัก (Core business process) ซึงจะทําให้องค์การมี

ความสามารถหลักทีโดดเด่น (Core competency) 

 การวิเคราะห์ป ั จจัยทีจะนําไปสู่ความสําเร็จ (Critical success factor)  

สามารถทําได้โดยการวิเคราะห์ล ักษณะของกิจการ  ตําแหน่งทางการแข่งข ัน  สภาพแวดล้อม

ทั วไป  และการพัฒนาองค์การ 

 การวิเคราะห์ห่วงโซ่ค่านิยม (Value chain) เป็นการพยายามเชือม  

โยงกิจกรรมหลัก และกิจกรรมย่อยขององค์การ  โดยการพยายามจัดกิจกรรมย่อยใหส้นับสนุน

กิจกรรมหลักเพือจะสร้างคุณค่าทีสนองตอบกับค่านิยมของลูกค้าโดยสายงานหลักจะทําหน้าทีใน

การผลิตกิจกรรมพืนฐาน ประกอบไปด้วยการนําเข้าว ัตถุดิบ  การผลิตสินค้าและบริการ  
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การตลาด  และการให้บริการลูกค้า  ส่วนสายงานสนับสนุนจะทําหน้าทีในการจัดการทรัพยากร

มนุษย์  การพัฒนาเทคโนโลยี  การการจัดซือว ัตถุดิบ  เนืองจากการวิเคราะห์ห่วงโซ่ค่านิยม  จะ

ทําให้องค์การได้ร ับรู้ถึงค่านิยมของลูกค้าได้อย่างชัดเจน ทําให้สามารถวิเคราะห์และเชือมโยง

ค่านิยมของลูกค้า  เข้าสู่กิจกรรมทุกกิจกรรมขององค์การ 

การวิเคราะห์กระบวนการหลัก (Core business process)  

และระบบการดําเนินงาน เป็นกระบวนการสร้างคุณค่าทีเชือมโยงระหว่างผู้จ ัดหาวัตถุดิบ  

องค์การ และลูกค้าเข้าด้วยกัน โดยมีกระบวนการหลักขององค์การ เพือพัฒนาสินค้าและบริการ  

และเพือตอบสนองความต้องการของลูกค้า  

โดยสรุปแล้วการวิเคราะห์ป ั จจัยภายในหรือสภาพแวดล้อมภายในนีจะทําให้ทราบถึงจุด

แข็งหรือจุดอ่อนทางธุรกิจขององค์การ 

จุดแข็ง : ลักษณะหรือองค์ประกอบขององค์การทีมีสมรรถนะเหนือกวา่  

จุดอ่อน : ลักษณะหรือองค์ประกอบขององค์การทีมีสมรรถนะด้อยกว่าเมือเทียบกับ 

คู่แข่ง 

2.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ (External Analysis)  

 สภาพแวดล้อมภายนอกประกอบด้วย สภาพแวดล้อมทั วไปและสภาพแวดล้อมในการ

ดําเนินงาน 

- สภาพแวดล้อมทั วไป (General Environment) เป็น สภาพแวดล้อมทีม ี

ความสําคัญ แต่อาจจะไม่ใช่สิงแวดล้อมทีเข้ามาเกียวข้องกับองค์การโดยตรงแต่เป็นสภาพ 

แวดล้อมโดยทั วไป มีตัวแบบในการพิจารณา คือ PEST Environment ได้แก่  

-สภาพแวดล้อมด้านการเมือง (Political Environment –P)  

-สภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (Economic Environment –E)  

-สภาพแวดล้อมด้านสังคม (Sociological Environment –S)  

-สภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยี (Technology Environment –T)  

สภาพแวดล้อมทั วไปสามารถส่งผลกระทบต่อองค์การได้ ยกตัวอย่างเช่น หาก 

รัฐออกกฎหมายทีเอือต่อการดําเนินธุรกิจ  ก็จะส่งผลดีต่อโอกาสในการดําเนินงานขององค์การ  

หรือการเปลียนแปลงของเทคโนโลยีทีรวดเร็วอาจส่งผลให้สินค้ามีความล้าสมัยอย่างรวดเร็ว 

เป็นต้น  

- สภาพแวดล้อมในการดําเนินงาน (Task  Environment) ไมเคิล อี พอร์ตเตอร์  

(Michael E.Poter ) กไ็ด้เสนอตัวแบบการวิเคราะห์สภาพการแข่งข ัน   โดยใช้ตัวแบบทีชือ The  

Five  Compettive Force   ซึงจะทําให้เราทราบถึงสมรรถภาพคู่แข่งทีเข้ามาใหม่  ทราบความ 

ต้องการของลูกค้า  สามารถสร้างความร่วมมือกับผู้จ ัดส่งว ัตถุดิบ  การระมัดระว ังไม่ให้ลูกค้าหัน 
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ไปให้ความสนใจสินค้าทดแทน  และโดยเฉพาะอย่างยิงเป็นตัวแบบทีช่วยในการวิเคราะห์คู่แข่ง

ได้เป็นอย่างด ี

          การวิเคราะห์คู่แข่งทีเข้ามาใหม่ (New Entrance) ผู้ทีเข้ามาใหม่มีความมุ่งหวังทีจะเข้า

มามีส่วนร่วม  หรือมีส่วนแบ่งทางการตลาด  ดังนั นจึงเป็นภาวะทีคุกคาม  ซึงจะมีมากหรือน้อย

ขึนอยู่ก ับอุปสรรคทีเข้ามาและภาวะการตอบโต้ขององค์การ  โดยสิงทีเป็นอุปสรรคต่อผู้ทีเข้ามา

ใหม่ ได้แก่  

 Ecomies of Scale ความประหยัดทีเกิดจากการผลิตจํานวนมาก (Economies of 

Scale) ทําให้คู่แข่งต้องมีการผลิตทีมีขนาดใหญ่พอ  จึงจะสามารถต่อสู้ก ับกิจการเดิมได้  

 ความแตกต่างของสินค้า Differentiation หรือ ขนาดของทุน Capital Requirement  

เนืองจากผู้ทีเข้ามาใหม่จะต้องแบกภาระต้นทนุทีสูงมากในด้านต่างๆเป็นต้นเหล่านีเป็นตัวอย่าง 

ของอุปสรรคสําหรับผู้ทีเข้ามาใหม่ ซึงนกับริหารจะต้องสร้างภาวะการตอบโตโ้ดยอาศัยความ

ได้เปรียบด้านอุปสรรคของผู้เข้ามาใหม่ในด้านต่างๆ 

 การวิเคราะห์ผู ้ซือ (Buyer) ผู้บริหารในองค์การภาครัฐ และภาคเอกชน  จะต้องให้

ความสําคัญกับลูกค้าเนืองจากองค์การจะต้องเผชิญกับอํานาจการต่อรองของลูกค้า  ในเรืองของ

ปริมาณ คุณภาพ และราคา  

 การวิเคราะห์ผู ้จ ัดส่งวัตถุดิบ (Supplier) ผู้จ ัดส่งว ัตถุดิบจะมีความสําคัญเนืองจาก

องค์การจะต้องเผชิญกับพลังการต่อรองของผู้จ ัดส่งว ัตถุดิบเช่นเดียวกับลูกค้า  ดังนันผู้บริหาร

ทั งองค์การภาครัฐและองค์การภาคเอกชน  จะต้องปรับกลยุทธ์เพือร ับกับพลังการต่อรองนั น 

 การวิเคราะห์สินค้าทดแทน (Substitute) การมีสินค้าหรือบริการทดแทนทําให้

องค์การต่าง ๆ จะต้องให้ความสําคัญกับคุณภาพของสินค้า  ราคา  และบริการทีนําเสนอให้กับ

ลูกค้า  เนืองจากการละเลยความสําคัญดังกล่าวจะทําให้องค์การเสียเปรียบต่อคู่แข่งได้ 

 การวิเคราะห์คู ่แข่ง (Rival) คู่แข่งมีความสําคัญอย่างยิงทีนักบริหารจะต้องคํานึงถึง   

เนืองจากนักบริหารจะต้องใช้กลยุทธ์เพือสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง  การละเลยหรือไม่ให้

ความสําคัญกับคู่แข่งจะหมายถึงความพ่ายแพ้  

โดยสรุปแล้วการวิเคราะห์ป ั จจัยภายนอกหรือสภาพแวดล้อมภายนอกนีจะทําให้ทราบ

ถึงโอกาสหรืออุปสรรคทางธุรกิจขององค์การ 

โอกาส : การ ผสมผสานระหว่างเหตุการณ์ เวลาสถานททีีมีแนวโน้มว่าจะเป็นประโยชน์ 

ต่อองค์การ มาทําให้องค์การมีสมรรถนะทีจะดําเนินการบางอย่างทีเหนือกว่าคู่แข่ง 

อุปสรรค : เหตุการณ์ทีอาจจะเกิดขึนได้ และถ้าเกิดขึนก็จะทําความเสียหายให้แก่ 

องค์การ 

3. การกําหนดกลยุทธ์ (Strategy Formulation) 

การกําหนดกลยุทธ์ เป็นการพัฒนาแผนระยะยาวบนรากฐานของโอกาสและอุปสรรคที

ได้จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนทีได้จาการ
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วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  โดยองค์การจะต้องกําหนดและเลือกกลยุทธ์ทีดีทีสุดทีเหมาะสม

กับองค์การทีสุด  ผู้บริหารต้องพยายามตอบคําถามว่าทําอย่างไรองค์การจึงจะไปถึงเป้ าหมายที

ได้กําหนดไว้ได้  โดยใช้ความได้เปรียบในการแข่งข ันขององค์การกําหนดเป็นกลยุทธ์  ทั งนี

จะต้องคํานึงถึงระดับทีแตกต่างกันของกลยุทธ์ด้วย ซึงมีทั งสิน 3 ระดับ คือ 

กลยุทธ์ระดับองค์การ (Corporate Strategy)  

เป็นกลยุทธ์ทีครอบคลุมและบ่งบอกถึงกลยุทธ์โดยรวม  และทศิทางในการแข่งข ันของ

องค์การว่าองค์การจะมีการพัฒนาไปสู่ทิศทางใดจะดําเนินงานอย่างไร และจะจัดสรรทรัพยากร

ไปยังแต่ละหน่วยขององค์การอย่างไร  เช่น  การดําเนินธุรกิจแบบครบวงจร  การขยายตัวไปใน

ธุรกิจทีไม่เกียวข้องกันเลย เป็นต้น ตัวอย่างเครืองมือ (Tools) ทีช่วยในการกําหนดกลยุทธ์ใน

ระดับองค์การ เช่น Boston Consulting Group Matrix, McKinsey 7 - S Framework เป็นต้น 

กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy)  

เป็นการกําหนดกลยุทธ์ในระดับทีย่อยลงไป  จะมุ่งปรับปรุงฐานะการแข่งข ันของ

องค์การกับคู่แข่ง  และระบุถึงวิธีการทีองค์การจะใช้ในการแข่งข ัน  มุ่งปรับปรุงฐานะการแข่งข ัน

ของผลิตภัณฑ์ให้สูงขึน  โดยอาจรวมกลุ่มผลิตภัณฑ์ทีคล้ายกันไว้ด้วยกัน ภายในหน่วยธุรกิจ

เชิงกลยุทธ ์(Strategic Business Unit - SBU) เดียวกัน  กลยุทธ์ระดับธุรกิจของ SBU นีจะมุ่ง

การเพิมกําไร (Improving Profitability)  และขยายการเติบโต (Growth) ให้มากขึน  บางครั งจึง

เรียกกลยุทธ์ในระดับนีว่ากลยุทธ์การแข่งข ัน (Competitive Strategy)  ซึงโดยทั วไปจะมีอยู่ 3 

กลยุทธ์ คือ การเป็นผู้นําด้านต้นทุนตํา (Cost Leadership) การสร้างความแตกต่าง 

(Differentiation) และ การจํากัดขอบเขตหรือการมุ่งเน้นหรือการรวมศูนย์ (Focus Strategy)  

กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ (Operational Strategy) 

เป็นการกําหนดกลยุทธ์ทีครอบคลุมวิธีการในการแข่งข ัน  แก่ผู้เกียวข้องในหน่วยงาน 

(Function) ต่างๆ   มุ่งเน้นให้แผนกงานตามหน้าทีพัฒนากลยุทธ์ขึนมา  โดยอยู่ภายใต้กรอบ

ของกลยุทธ์ระดับองค์การและกลยุทธ์ระดับธุรกิจ เช่น  แผนการผลิต  แผนการตลาด  แผนการ

ดําเนินงานทั วไป  แผนการด้านทรัพยากรบุคคล  แผนการเงิน เป็นต้น  

Michel Robert ได้กล่าวถึงข ั นตอนในการสร้างกลยุทธ์ไว้ในหนังสือ e-Strategy ทีอาจ

แตกต่างไปจากทั วๆ  ไปว่า  ข ั นตอนในการสร้างกลยุทธ์จะอยู่บนพืนฐานของสิงทีเราทําได้ดีทีสุด 

What you do best  แต่ไม่ได้อยู่บนพืนฐานของสิงทีคู่แข่งข ันของเราทําอยู่ (Not what the 

others do) ซึงแนวคิดนีใช้ได้ดีท ั งธุรกิจการผลิตและธุรกิจการบริการ โดยมีข ั นตอน 4 ข ั นตอน 

คือ 

1. ระบุแรงขับดัน (Driving Force) ขององค์การ  ทีสามารถช่วยให้มีความได้เปรียบ

ทางการแข่งข ัน  ซึงเกียวข้องกับจุดแข็งทีองค์การมีอยู่ เช่น การทีองค์การมีเทคโนโลยีที

แตกต่าง  องค์การสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นตัวนําสําคัญในการดําเนินงานได้ เป็นต้น 

2. สร้างกรอบแนวคิดทางธุรกิจ (Business Concept) อย่างสั น ๆ เพือแสดงว่าจะใช ้
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แรงขับดันนั นอย่างไร เช่น จะใช้เทคโนโลยีนั นผลิตสินค้าอะไร  จะเจาะจงขายยังภูมิภาคใด 

 3. ระบุความเชียวชาญขององค์การ (Area of Excellence) ทีเราต้องการ  เพอื

นํามาใช้สนับสนุนกลยุทธ์ เช่น  อาจจําเป็นต้องปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้สูงขึน  หรือ

การสร้างความชํานาญในการขายและบริการแก่พนักงานขาย เป็นต้น 

4. ระบุประเด็นสําคัญ (Critical Issues) หรือเรืองทีเกียวข้องและมีความสําคัญ  ที

อาจจะต้องถูกปรับปรุงหรือเปลียนแปลง  เพือให้เอือต่อการนํากลยุทธ์ไปดําเนินการ เช่น 

โครงสร้าง (Structure) กระบวนการหรือระบบ (Process/System) ทักษะและความสามารถ 

(Skills/Competencies) ระบบการให้ผลตอบแทน (Compensation) เป็นต้น  

อย่างไรก็ตาม  แม้ว่าจะมีทฤษฎีทีว่าด้วยกลยุทธ์ทีสามารถนํามาพิจารณาใช้ได้มากมาย   

แต่ย่อมไม่มีทฤษฎีหรือแนวทางจัดการใดใช้ได้กับทุกสถานการณ์  แต่อย่างน้อยในการกําหนด 

กลยุทธ์นั นควรจะได้พิจารณาเกณฑ์ต่อไปนีประกอบด้วย เช่น  

- เป็นกลยุทธ์ทีตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมภายนอก 

- เป็นกลยุทธ์ทีสร้างความได้เปรียบทางการแข่งข ัน 

- เป็นกลยุทธท์ีสอดคล้องกับวิส ัยทัศน์  พันธกิจ  และวัตถุประสงค์ในระยะยาว 

- เป็นกลยุทธ์ทีมีความยืดหยุ่น  เหมาะสม 

- เป็นกลยุทธ์ทีเป็นไปได ้

4. การนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategy Implementation)  

การนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติ คือกระบวนการทีผู้บริหารแปลงกลยุทธ์และนโยบาย  ไปสู่

แผนการดําเนินงาน  กําหนดรายละเอียดด้านต่าง ๆ เช่น ด้านงบประมาณ  หรือวิธีการ

ดําเนินงาน  ซึงกระบวนการนีอาจจะเกียวข้องกับการเปลียนแปลงภายในด้านวัฒนธรรม   

โครงสร้าง  หรือระบบการบริหาร  เพือให้สามารถดําเนินการตามกลยุทธ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

โดยทั วไปจะประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ 

1. ข ั นตอนของการกําหนดแผนและการจัดสรรทรัพยากร (Resources Allocation) 

2. ข ั นตอนของการปรับโครงสร้างองค์การ  เพือรองรับการเปลียนแปลงของการใช้กล 

ยุทธ์และการใช้ทรัพยากร เป็นต้น 

3. ข ั นตอนของการปรับปรุงเปลียนแปลงในส่วนของระบบและการพัฒนาทรัพยากร

บุคคล เช่น เรืองระบบข้อมูลข่าวสาร  ระบบบริหารบุคคล (การให้การศึกษา  การให้การอบรม  

การกระตุ้น  ส่งเสริมให้บุคลากรในองค์การทํางานได้อย่างเต็มทีและมีประสิทธิภาพ) เป็นต้น 

4. การกระจายกลยุทธ์ (Strategic Deployment) หากองค์การมีการสร้างวิส ัยทัศน์ สร้าง

พันธกิจขนึมาแล้ว  แต่ไม่ได้มีการดําเนินการก็จะทําให้เกิดการสูญเปล่า (Waste) ได้  เพราะ

แม้ว่าแผนเหล่านั นจะเป็นแผนงานทีถูกจัดทํามาอย่างดี  ผ่านการระดมความคิดมาอย่างเข้มข้น

เพียงใดก็ตาม  หากไม่ลงมือปฏิบัติก็ย่อมไม่เกิดผลเป็นรูปธรรมขึน  
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ดังนั นเพือทําให้เกิดผลจึงจําเป็นต้องมีการกระจายแผนไปยังทุก ๆ ส่วนทั วทั งองค์การ  

โดยต้องสอดประสานกับบทบาทหน้าทีของหน่วยงานต่าง ๆ อย่างชัดเจน  และเข้าใจได้  ซึงจาก

เป้ าหมายเชิงกลยุทธ์ (Strategic goals) อาจถูกแปลงเป็นเป้ าหมายย่อย (Sub-goals) กําหนด

เป็นเป้ าหมายประจําปี (Annual goals) จากนันจะแตกไปเป็นเป้ าหมายของแต่ละกลุ่ม แต่ละ

โครงการ  

เพือให้ทราบว่า เป้ าหมายของตนเองทีช ัดเจนนั นคืออะไร  และควรจะดําเนินการทีเรือง

ใดก่อน  ซึงนอกจากจะทําให้ผู้ปฏิบัติงานในระดับล่างสุดเข้าใจเป้ าหมายทีไม่คลาดเคลือนแล้ว  

ย ังมีประโยชน์ต่อกระบวนการในการวัดผลทีเหมาะสมด้วย  ทั งย ังช่วยให้มีการจัดสรรทรัพยากร

อย่างเหมาะสมพอดี  เพียงเพือให้บรรลุผลในแต่ละกลุ่มหรือแต่ละโครงการ นั นเอง 

ความสําเร็จขององค์การนันเกียวข้องกับประสิทธิภาพในการนํากลยุทธ์ไปประยุกต์

ปฏิบัติ  ทั งนีผู้บริหารควรมีการมอบหมาย  และกําหนดแนวทางหรือวิธีการในการปฏิบัติงาน  

สิงทีสําคัญในการนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติให้ประสบผลสําเร็จนัน  ผู้ปฏิบัติจะต้องมีความรู้  ความ

เข้าใจ  และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างถ่องแท้  

5. การประเมินผลและการควบคุม (Evaluation and Control) 

การควบคุมกลยุทธ์ เป็นหน้าทีสําคัญทีเกียวข้องกับการติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินผล

กลยุทธ์ทีนําไปปฏิบัติ  ทั งนีในการนํากลยุทธ์ไปปฏิบัตินันมักจะเกิดข้อผิดพลาดทีต้องการการ

ปรับปรุง  เพือให้แน่ใจว่ากลยุทธ์นันจะก่อให้เกิดผลการปฏิบัติงานทีตรงตามแผนทีได้ตั งไว้  

 การตรวจสอบกลยุทธ์ (Strategic Control) จะมีการว ัดผลทั งในเชิงปริมาณและเชิง

คุณภาพ  มีการกําหนดเกณฑ์และมาตรฐาน  โดยมาตรวัดการดําเนินงานทีเหมาะสมกับแต่ละ

องค์การ  ซึง ในแต่ละองค์การจะมาตรฐานและเกณฑ์การดําเนินงานของตนเอง ทั งนีการกําหนด

มาตรฐานควรมีความระมัดระว ังเพือให้สามารถสะท้อนผลการทํางาน ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 ในการติดตาม  ควบคุม  และประเมินผลนัน  จําเป็นทีจะต้องมีการจัดตั งหน่วยงาน

ขึนมาดูแลแผนกลยุทธ์โดยเฉพาะ  ซึงจะต้องมีบุคลากรทีมีความรับผิดชอบเต็มเวลาทีสามารถ

ทุ่มเทให้กับการติดตามและประเมินผลได้อย่างเต็มที  หน่วยงานนีควรอยู่ก ับฝ่ ายวางแผนทีมี

ผู้บริหารในฝ่ ายอยู่ในระดับผู้บริหารชั นสูง  อย่างไรก็ตามในการดําเนินกลยุทธ์นัน  จําเป็นต้อง

ได้ร ับความร่วมมือทีดีจากทุกฝ่ ายตลอดเวลา  จึงอาจมีความจําเป็นในการตั งคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผนกลยุทธ์  ทีประกอบด้วยผู้แทนระดับบริหารจากฝ่ ายต่าง ๆ ขึนร่วม

ด้วย 
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3.ไคเซ็น (Kaizen)  

 

ไคเซ็น หมายถึง กลยุทธ์การบริหารงานแบบญีปุ ่ น (Kaizen) เป็นภาษาญีปุ ่ น แปลว่า 

การปรับปรุง (Improvement) เป็นแนวคิดทีทําใช้ในการบริหารการจัดการมีประสิทธิผล โดยมุ่ง

ปรับปรุงวิธีการส่วนร่วมของพนักงานทุกคน บุคลากรทุกระดับร่วมกันแสวงหาแนวทางใหม่ ๆ 

เพือปรับปรุงวิธีการทํางานให้ดีขึนไปเรือย ๆ อย่างต่อเนือง ทั งฝ่ ายบริหารและฝ่ ายปฏิบัติเกิด

จากการบริหารทีประสบป ั ญหาทีเกิดขึนในระหว่างทศวรรษที 1980 และทศวรรษที 1990 บริษัท

ทีประสบความสําเร็จมักนําเอาแนวคิดของไคเซ็นคือการยอมรับว่าการบริหาร ให้ประสบ

ผลสําเร็จจะตอ้งแสวงหาวิธีการทีจะทําให้ลูกค้าพึงพอใจและตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ได้เป็นอย่างด ีเป็นกลยุทธ์ในการปรับปรุงทีมุ่งทีตัวลูกค้า  

นอกจากนีแนวคิดไคเซ็นยังขยายขอบข่ายออกไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับ

นาย จ้างด้วยในด้านการผลิต การตลาด การจัดจําหน่าย ฯลฯ อยา่งเป็นระบบ Kaizenให้

ความสําคัญกับกระบวนการทํางานและริเริมวิธีการคิดทีมุ่งกระบวนการ ทํางานและระบบการ

บริหารทีสนับสนุนและยอมรับแนวคิดของผู้บริหารและพนักงาน จากหลักการของ Kaizen จึง

เป็นแนวคิดทีจะช่วยมาตรฐานทีมีอยู่เดิม (Maintain) และปรับปรุงให้ดียิงขึน (Improvement) ซึง

กําหนดแนวคิดนีแล้ว มาตรฐานทีมีอยู่เดิมก็จะค่อย ๆ ลดลง ความสําคัญในกระบวนการของ 

Kaizen คือ การใช้ความรู้ความสามารถของพนักงานมาคิดปรับปรุงงาน โดยใช้การลงทุนเพียง

เล็กน้อยซึงก่อให้เกิดการปรับปรุงทีจะเล็กทีละน้อยทีค่อย ๆ เพิมพูนขึนอย่างต่อเนือง ตรงข้าม

กับแนวคิดของนวัตกรรม (Innovation)ซึงเป็นการเปลียนแปลงขนาดใหญ่ ทีต้องใช้เทคโนโลยี

ซับซ้อนระดับสูงด้วยเงินลงทุนมหาศาล ดังนั นไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะเศรษฐกิจแบบใดก็สามารถใช้

วิธีการของ Kaizen เพือปรับปรุงได ้
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 กลยุทธ์หลัก Kaizen 
 

1. รายการตรวจสอบ 3-Mu’s หมายถึง ระบบตรวจสอบซึงได้ร ับการพัฒนาขึนมาเพือ

เป็นแนวทางช่วยผู้บริหารและพนักงานช่วยกันแก้ไขปรับปรุงงานของตนอยู่เสมอ 3-Mus 

ประกอบด้วย (Muda) คือความสูญเปล่า (Muri) คือความตึง (Mura) คือความแตกต่างข ัดแย้งกัน 

โดยการนําเอา 3-Mu’s ไปพิจารณาองค์ประกอบต่าง ๆ ของการทํางาน เช่น กําลังคน เทคนิค 

วิธีการ เวลา สิงอํานวยความสะดวกและเครืองมือเครืองใช้ ว ัสดุทีใช้ ปริมาณการผลิต สินค้าคง

คลัง สถานทีทํางาน แนวความคิดในการทํางาน 

2. หลักการ 5ส ได้แก่ สะสาง (Seiri) สะดวก (Seiton) สะอาด (Seiso) สุขลักษณะ 

(Seiketsu) สร้างวินัย (Shitsuke) 

3. หลักการ 5 W 1H Who ใครเป็นผู้ทํา what ทําอะไร Where ทําทีไหน When ทํา

เมือไร Why ทําไมต้องทําย่างนั น How ทําอย่างไร 

4. รายการตรวจสอบ 4M ได้แก่ Man หมายถึง การตรวจสอบผู้ปฏิบัติทํางานตาม

มาตรฐานทีกําหนดหรือไม ่ มีความรับผิดชอบหรือไม ่ ผู้ปฏิบตัิมีท ักษะความชํานาญหรือไม่ผู้

ปฏิบัติได้ร ับมอบงานทีตรงกับความ สามารถหรือไม ่Machine หมายถึง การตรวจสอบอุปกรณ์

อํานวยความสะดวกสอดคล้องกับความสามารถของขบวนการผลิตหรือ ไม่เครืองจักรข ัดข้อง

บ่อยหรือไม ่ การจัดวางเหมาะสมหรือไม ่ เครืองจักรอยู่ในสภาพการใช้งานหรือไม ่ Material 

หมายถึง การตรวจสอบ6ข้อผิดพลาดในเรืองคุณภาพการตรวจสอบระบบคงคลังเพียงพอหรือไม่ 

Method หมายถึง การตรวจสอบว่ามาตรฐานในการทํางานมีเพียงพอหรือไม ่มีวิธีทีปลอดภัย

หรือไม ่เป็นวิธีทีมีประสิทธิภาพหรือไม่ลําดับข ั นตอนการทํางานเหมาะสมหรือไม่ 

 

ระบบสําคัญของ Kaizen 
 

ในระบบแนวคิดของไคเซ็นประกอบด้วยระบบสําคัญอย่างน้อย 5 ระบบ คือ 

1. การควบคุมคุณภาพและการบริหารคุณภาพทั งระบบ เกียวข้องกับการควบคุม

กระบวนการคุณภาพตั งแต่เริมต้นการผลิตจนกระทั งผลิตสําเร็จ ซึงเกียวข้องกับบุคคลหลายฝ่ าย

ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง และหัวหน้างานรวมทั งพนักงานทุกคน รวมไปถึง

สภาพแวดล้อมภายในองค์กรด้วย การวางแผนเพือการตรวจสอบติดต่อประเมินผลการเผยแพร่

นโยบาย (Policy / De-plotment) การสร้างระบบประกันคุณภาพ (Quality Assurance 

Systems)  

2. ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี Just in Time Production system (JIT) ระบบนี 

เกิดขึนทีบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศญีปุ ่ น ในการผลิตเพือส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าในเวลา 
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ทีกําหนดโดยมีการออกแบบรองรับ การผลิตทียืดหยุ่น เพือรองรับความไม่แน่นอนทีอาจเกิดขึน 

จากกระบวนการต่าง ๆ เช่น กระบวนการสั งสินค้าทีอาจเปลียนแปลงได้ตามความต้องการของ

ลูกค้า การสั งซือว ัตถุดิบล่าช้า กระบวนการผลิตทีอาจมีป ั ญหา แนวคิด JIT เป็นแนวคิดทีจะขจัด

กิจกรรมทีไม่มีมูลค่าเพิมทุกชนิดออกไปโดยใช้ระบบการ ผลิตทีเรียกว่า Take time คือ เวลาที

ใช้ในการผลิตชินงานหนึงหน่วยเปรียบเทียบกับเวลาวงจรการผลิต Cycle time กระแสการผลิต

ทีละชินส่วน One Piece Flow การผลิตแบบดึง (Pull Production) การลดเวลากับค่าใช้จ่ายใน

การตั งระบบการผลิตใหม่แต่ละครั ง(Setup Time and Cost Reduction) ระบบการผลิตแบบ

ทันเวลาพอดีจะช่วยให้ขจัดงานทีไม่มีมูลค่าเพิมออกไปและยัง สามารถช่วยลดต้นทุนในการผลิต

ได้อย่างมหาศาลและทําให้มีการนําส่งมอบสินค้าทีกําหนดนัดหมายอันเป็นการช่วยเพิมผลกําไร

ให้แก่บริษัทมีผลกําไรให้แก่บริษัท 

3. การบํารุงร ักษาทวีผล TPM (Total Productive Maintenance) หมายถึง การ

กําหนดเป้ าหมายให้เครืองจักรอยู่ในสภาพทีมีประสิทธิภาพสูงสุดเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพ

โดยรวม เป็นการสร้างระบบรวม (Total System) โดยมีเป้ าหมายทีวงจรชีวิตของเครืองจักรโดย

สร้างความร่วมมือระหว่างทุกฝ่ ายทั งฝ่ ายบริหาร ฝ่ ายผลิต ฝ่ ายบํารุงร ักษา พนักงานทุกระดับมี

ส่วนร่วม และผู้บริหารสร้างแรงจูงใจ ส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มย่อยในการบํารุงร ักษาเครืองจักร

เครืองใช้ให้มีอายุการใช้งานยาวนาน โดยทุกคนช่วยกันดูแลบํารุงร ักษาตามแผนการทีกําหนด  

4. ระบบข้อเสนอแนะ (Suggestion System) เป็นระบบการบํารุงขว ัญกําลังใจให้แก่

พนักงานในการเปิดโอกาสให้มีส่วนในเชิงสร้างสรรค ์โดยกระตุ้นให้พนักงานได้แสดงออกในการ

ให้ข้อเสนอแนะในเรืองต่าง ๆ เน้นปริมาณของความคิดเห็นข้อเสนอแนะ ส่งเสริมให้มีการพูดคุย

ปรึกษาหารือกับหัวหน้างาน เพือให้ได้แนวคิดทีเป็นประโยชน์ในการทํางาน พัฒนาการในด้าน

การปลูกฝ ั งจิตสํานึกความมีความคิดริเริมให้แก่พนักงาน ระบบข้อเสนอแนะ เกิดจากกิจกรรมที

มีป ั ญหาโดยพนักงานเป็นผู้ค้นหาสิงผิดปกติทีอยู่ใกล้ตัว ก่อน หาสาเหตุทีแท้จริงของสิงผิดปกต ิ

และเสนอแนะวิธีการแก้ไขทีสาเหตุของป ั ญหา องค์ประกอบของข้อเสนอแนะทีดีประกอบด้วย  

5. กิจกรรมกลุ่มย่อย Small Group Activities หมายถึง บรรดากลุ่มพนักงานภายใน

หน่วยงานเดียวกัน แต่ละกลุ่มทีมีจํานวนสมาชิกไม่มากนักทีรวมตัวกันอย่างไม่เป็นทางการเพือ

ร่วมกันทํางานเล็ก  ๆกิจกรรมกลุ่มย่อยมีหลายประเภท เช่น การสร้างระบบ 

 

3. การจัดการสมัยใหม่ทางด้านการผลิต 
 

ในธุรกิจป ั จจุบัน นอกจากการแข่งข ันสูงแล้ว ผู้ผลิตย ังต้องเผชิญกับป ั ญหาต้นทุนการ

ผลิต เช่น ราคาวัตถุดิบ ราคานํามัน ค่าแรงงาน ต้นทุนทางการเงิน ซึงทําให้ต้นทุนการผลิต
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สูงขึน และส่งผลให้ราคาขายสูงขึน ดังนันผู้ผลิตจึงพยายามคิดค้นและหาวิธีการทีจะลดต้นทุน

ผลิต เพือผลประโยชน์ตอบแทนทีได้ร ับจากาการผลิตและจําหน่ายสินค้ามีมูลค่าสูงขึน การ

จัดการการผลิตซึงเริมตั งแต่การออกแบบ การเลือกวัตถุดิบ กระบวนการผลิต จึงเป็นสิงสําคัญที

ธุรกิจจะต้องคํานึงถึง  

การเพิมผลผลิต 

การเพิมผลผลิตโดยไม่เพิมค่าใช้จ่าย คือค่าใช้จ่ายเพิมขึนแต่เพียงพอกับจํานวนผลผลิต

ทีเพิมขึน หรือค่าใช้จ่ายเท่าเดิม แต่ได้ผลผลติมากขึนหรือค่าใช้จ่ายลดลงแต่ได้ผลผลิตเท่าเดิม 

เป็นสิงทีเป็นเป้ าหมายขององค์กรทีผลิตสินค้าโดยทั วไปความหมายของการเพิมผลิต คือ 

อัตราส่วนระหว่างผลผลิต (Out put) ต่อป ั จจัยการผลิต (Input) ทีใช้ไปการเพิมผลผลิต 

(Productivity ) = ผลผลิต (Out put) 

ปัจจัยการผลิต 

ผลผลิตทีนํามาใช้ต้องไม่เป็นของเสีย ของค้างสต็อก เพราะไปก่อให้เกิดรายได้ซึง

อัตราส่วนระหว่างผลผลิตและป ั จจัยการผลิต สามารถนํามาเป็นแนวทางในการเพิมผลิตได้ดังนี 

1. ทําให้ผลผลิตเพิมขึน แต่ป ั จจัยการผลิตเท่าเดิม คือ Out put มากขึนแต่ Input เท่า

เดิม แนวทางนมีักใช้ในการเพิมผลิตในสภาวะเศรษฐกิจ อยู่ในสภาพปกติ หาวิธีการปรับปรุงการ

เพิมผลิตเข้ามาช่วย เช่น การอบรมทักษะการทํางาน การบริหารงานด้วยระบบคุณภาพ 

กิจกรรม 5 ส. กิจกรรม QCC ฯลฯ เป็นการเพิมผลิตให้มีค่าสูงขึน โดยไม่เพิมป ั จจัยการผลิต 

2. ทําให้ผลผลิตเพิมขึน แต่ป ั จจัยการผลิตน้อยลง คือ Out put เพิมแต่ Input ลดลง 

แนวทางนีช่วยให้การเพิมผลผลิตมีค่าสูงสุด มากกว่าวิธีอืน ๆ ต้องพยายามปรับปรุงกระบวน 

การผลิต วิธีการทํางานทั งหมด จนไม่มีการสูญเสียในกระบวนการผลิต ลดความสูญเสียทีเกิด

จากการรั วไหลให้มากทีสุด ประหยัดลดค่าใช้จ่ายกันทุกจุด 

3. ทําให้ผลผลิตเพิมขึน แต่ป ั จจัยการผลิตสูงขึน ในอัตราทีน้อยกว่าการเพิมของผลผลิต 

คือ Out put เพิม แต่ Input เพิมน้อยกว่า แนวทางนีใช้ในสภาวะเศรษฐกิจกําลังเติบโต ต้องการ

ขยายกิจการ ซือเครืองจักรเพิม จ้างแรงงานเพิม ใช้เทคโนโลยีช่วยในการผลิต และเมือเทียบกับ

ผลผลิตทีเพิมแล้ว เพิมมากกว่าการเพิมของป ั จจัยการผลิต 

4. ทําให้ผลผลิตเท่าเดิม แต่ป ั จจัยการผลิตลดลง คือ Out put คงทีแต่ Input ลดลง 

แนวทางนีไม่มุ่งเพิมผลผลิต แต่มุ่งลดป ั จจัยการผลิต คือใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เหมาะกับช่วง

สภาวะเศรษฐกิจถดถอย เช่น การประหยัดนํา ประหยัดไฟ ขจัดเวลาทีสูญเสีย ประหยัด

ทรัพยากรทีมีอยู่ใช้อย่างประหยัดลดความฟุ ่ มเฟือย หาจุดรั วไหล และป้ องกันแก้ไข 

5. ทําให้ผลผลิตลดลงจากเดิม แต่ป ั จจัยการผลิตลดมากกว่า การลดลงผลผลิต คือ Out 

put ลดลง Input ลดลงมากกว่า แนวทางนีใชใ้นสภาวะทีความต้องการของสินค้า หรือบริการใน
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ตลาดลดลง เช่น สภาวะเศรษฐกิจถดถอย คนไม่มีกําลังซือ สินค้าฟุ ่ มเฟือยขายไม่ค่อยได้ ผู้ผลิต

ต้องลดปริมาณการผลิตลง และพยายามลดป ั จจัยกาผลิตให้มากกว่าแนวทางทั งหมดไม่สามารถ

ได้อย่างแน่ชัดว่า มีความเหมาะสมอย่างใดเพราะต้องพิจารณาทั งผลผลิตและป ั จจัยการผลิตร่วม 

เพือหาแนวทางทีเหมาะสม 

วงจรการเพิมผลผลิต (Productivity Cycle) หมายถึง การดําเนินการเพิมผลผลิต 

โดยมีกระบวนการทีต่อเนืองกันเป็นวงจรดังนี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. การวัดผลงาน หรือการจัดการเพิมผลผลิต (Measurement) ในทางอุตสาหกรรม

จะวัดเพียงผลผลิตทีเป็น Output อย่างเดียวไม่ได ้ เพราะผลผลิตเกิดจากการใช้ทรัพยากร 

(Input) หน่วยผลการดําเนินงานจึงใช้ว ัดด้วยดัชนี ผลิตภาพ หรืออัตราผลิตภาพ ซึงอยู่ในรูปของ

อัตราส่วนเสมอและการวัดจะเป็นช่วงเวลา คือ ได้ทรัพยากรคุ้มค่าไม่เกิดการสูญเสีย และการ

ผลิตสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 

- ผลิตผล คือการผลิตทีต้องการหรือบริการ จะมองได้ในแนวทีกว้างและลึก โดย

พิจารณาวัตถุประสงค์หลัก 

- ป ั จจัยการผลิต คือทรัพยากรต่าง ๆ ทีใช้เพือการผลิตสินค้า หรือบริหารป ั จจัยการ

ผลผลิตทีใช้ในการวัดการเพิมผลิต เช่น เวลาทํางาน พลังงานทีใช้ไปในการบริหารงาน 

งบประมาณค่าโสหุ้ยต่าง ๆ  
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2. การประเมินผลงาน (Evaluation) คือการนําเอาค่าการเพิมผลิตทีว ัดได้มาใช้

ประเมิน เปรียบเทียบกับระดับรายผลิตภาพทีเป็นผลงานนี จะทําให้สามารถกําหนดค่าระดับ

อัตราผลิตภาพ ทีเป็นเป้ าหมายทีจะจัดเตรียมแผนงาน เพือรองรับในช่วงเวลาต่อไป การ

ประเมินผลงานเป็นเทคนิคการบริหารงานอีกรูปแบบหนึงทีจะช่วยในการเพิมผลผลิต โดยการ

พัฒนาระบบการทํางานเพือเพิมประสิทธิภาพในการทํางาน มีวิธีการเปรียบเทียบองค์ประกอบ

ของงานด้วย 

3. การวางแผน (Planning) คือการวางแผนการผลิต โดยการจัดสรรทรัพยากรทีเป็น

ป ั จจัยการผลิต เพือตอบสนองการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีเป้ าหมายเพือลดป ั ญหา

ต่าง ๆ จากการผลิต เช่น ป ั ญหาจากการรอคอยวัตถุดิบ อุปกรณ์ต่าง ๆ ป ั ญหาการผลิตไม่ตรง

ตามความต้องการ และไม่ตรงตามกําหนดเวลา ป ั ญหาด้านการจัดสรรทรัพยากรการผลิต ฯลฯ 

ซึงการวางแผนการผลิตต้องมีข้อมูลเดียวกับเป้ าหมายการผลิตกระบวนการผลิต กําลังการผลิต

ของเครืองจักร ข้อมูลด้านวัตถุดิบ เพือนํามาจัดทําตารางการผลิต ซึงต้องคํานึงถึงการใช้

ทรัพยากรการผลิตอย่างเต็มประสิทธิภาพ 

4. การปร ับปรุงเพือเพิมผลผลิต (Productivity Improvement) การปรับปรุงวิธีการ

ทํางานเพือเพิมผลผลิต เกิดขึนเพือให้บรรลุเป้ าหมายใหม่หลังจากการประเมินผลงาน เปรียบ 

เทียบในช่วงเวลาทีกําหนด เครืองมือทีใช้มีหลายวิธี แต่จะเลือกวิธีไหนขึนอยู่ก ับความเหมาะสม

กับลักษณะของธุรกิจอุตสาหกรรมนั น 

การปร ับปรุงเพิมผลผลิต สามารถทําได้ 2 วิธี 

1. นวัตกรรม (Innovation) การผลิตแบบเดิมผู้ผลิตมีน้อยภาพตลาดเป็นของผู้ผลิต 

แต่ในป ั จจุบันตลาดเป็นของผู้ซือ ผู้ซือมีอํานาจในการตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ทีตนเองพึงพอใจ 

ซึงผู้ผลิตต้องมีนว ัตกรรมใหม่คิดในสิงทีใหม่ นว ัตกรรม เป็นการปรับปรุงการเพิมผลผลิตแบบ

ตะวันตก ซึงเป็นวิธีการทีใช้เงินเป็นจํานวนมากหรือเงินทุนมหาศาล เพือก่อให้เกิดการ

เปลียนแปลงขนาดใหญ่ในการทํางาน เช่น การซือเครืองจักรรุ่นใหม่ทีมีสมรรถนะสูง มีกําลังการ

ผลิตมาก มีความถูกต้องแม่นยํา ควบคุมทํางานด้วยคอมพิวเตอร์ทีท ันสมัยมุ่งเน้นผลลัพธ์

หลังจากปรับปรุง ทีคาดหวังว่าจะทําให้เกิดการเปลียนแปลงมาก ได้ผลตอบแทนทีสูง สามารถ

เอาชนะคู่แข่งทางการค้าได้ เกิดประโยชน์อย่างเต็มท ี คุ้มค่ากับเงินและเวลาทีทุ่มเทไปเป็น

จํานวนมาก การปรับปรุงด้วยวิธีนี ให้ความสําคัญกับพนักงานในระดับมันสมอง ซึงเป็น

วิศวกรรมหรือหัวหน้างานขึนไป ส่วนพนักงานระดับปฏิบัติการจะทํางานมาตรฐานทีกําหนดให้

เท่านั น 

2. ไคเซ็น (Kaizen) มาจากภาษาญีปุ ่ น เป็นการปรับปรุงการเพิมผลผลิตแบบญีปุ ่ น คือ

การปรับปรุงวิธีการทํางาน และระบบงานอย่างค่อยเป็นค่อยไป ด้วยการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

เป็นการปรับปรุงการเพิมผลผลิตทีเสียค่าใช้จ่ายน้อย เกิดผลการเปลียนแปลงในระยะสั นทีไม่

มากนัก แต่ต้องกระทําไปอย่างต่อเนืองเพือให้เกิดผลทีมากขึนตามขึนมาในระยะยาว การ
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ปรับปรุงนีมีแนวคิดทีเชือในพลังความคิด และการมีส่วนร่วมของคนทุกระดับทีเสนอความ

คิดเห็น วิธีการปรับปรุงเพิมผลผลิตแบบไคเซ็นนี เช่น 5 ส., QCC, ระบบข้อเสนอแนะ, การผลิต 

แบบทันเวลาพอดี (JIT) , การบํารุงร ักษาโดยรวม (TIM), TQC, TOM ฯลฯ เป็นต้น 

 

4.  7 Waste  
 
 ความสูญเสีย  7 ประการ  เป็นความสูญเสียทีแฝงอยู่ในกระบวนการผลิต ซึงทําให้

ต้นทุนการผลิตสูงเกินกว่าทีควรจะเป็น  ทําให้เกิดการล่าช้าในการผลิต  ผู้ปฏิบัติงานต้อง

เสียเวลาในการแก้ป ั ญหาแทนทีจะสามารถใช้ช่วงเวลานันในการปฏิบัติงานให้ได้ผลงานทีมี

คุณภาพ  หรือคิดสร้างสรรค์  เพือพัฒนางานให้ดียิงขึน  จึงจําเป็นทีจะต้องเรียนรู้ว่ามีความ

สูญเสียใดบ้างอยู่ในกระบวนการของเรา  และจะทําอย่างไรเพือทีจะขจัดความสูญเสียนั นให้หมด 

 1 ความสูญเสียเนืองจากการผลิตมากเกินไป 

 ความพยายามในการใช้เครืองจักรและพนักงานในการผลิตให้มากทีสุด  โดยไม่คํานึงถึง

ความสามารถในการรับงานต่อ  จะทําให้เกิดผลเสียตามมาคือ  เมือแต่ละสถานีงานทีจําเป็นต้อง

ทํางานต่อเนืองกัน ไม่สามารถผลิตงานได้อย่างสมดุลก็จะเกิดงานทีต้องรอการผลิต(งานระหว่าง

กระบวนการผลิต)  ยิงทําการผลิตมากเท่าไร  ก็จะยิงเพิมงานระหว่างกระบวนการผลิตกองรอ

มากขึนเท่านั น  ซึงจะนําไปสู่ป ั ญหา 

 1.1  เกิดความต้องการพืนทีในการจัดเก็บ  ทําให้สูญเสียพืนทีทํางานส่วนหนึงไป ทําให้

การขนย้าย / ขนส่ง ทําได้ลําบาก  การควบคุมเครืองจักรและการซ่อมแซมทําได้ไม่สะดวก  เมือ

มีงานระหว่างกระบวนการผลิตมากจนไม่สามารถเก็บไว้ในบริเวณทํางานแล้วจะต้องหาพืนทีเพือ

เก็บงานระหว่างกระบวนการผลิตชั วคราว ซึงเป็นการใช้พืนทีอย่างไม่คุ้มค่าและต้องเสีย

ค่าใช้จ่ายเพิม 

 1.2  ความไม่ปลอดภัยในการทํางาน  หากการจัดเก็บงานระหว่างกระบวนการผลิตไม่

เป็นระเบียบ  หรือไม่มั นคงพอ  ก็อาจทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ซึงสร้างความเสียหายให้กับทั งคน

และทรัพย์สิน 

 1.3  เกิดการขนยา้ยไปเก็บชั วคราวเมือใช้ไม่หมด หรือมกีารเปลียนคําสงัผลิต  ทําให้

เสีย  แรงงาน  เวลา และเครืองจักรในการขนย้าย โดยทีไม่ก่อมูลค่าเพิมต่องานนั นเลย 

 1.4  ของเสียจากกระบวนการก่อนหน้าไม่ได้ร ับการแก้ไขทันที เพราะค้างอยู่ในงาน

ระหว่างกระบวนการผลิต การทีเราทําการผลิตแต่ละครั งในปริมาณมากๆ กว่าจะถึงกระบวนการ

ผลิตถัดไปหรือถูกตรวจสอบ  ซึงในช่วงเวลานันเครืองจักรเดิมก็จะผลิตงานเสียเพิมขึนอีก 

จนกว่าจะมีการพบของเสียทีอยู่ในงานระหว่างกระบวนการผลิตและมีการายงานกลับมาเพือการ

แก้ไข  ซึงการผลิตของเสียจะเป็นการเสียทั งเวลา  ว ัตถุดิบ  แรงงาน  พลังงานโดยเปล่า

ประโยชน์ 



36 

 1.5  ต้นทุนว ัสดุ แรงงาน  ค่าโสหุ้ยทีใช้ไปแล้วในการผลิตจม 

 1.6  ปิดบังป ั ญหาต่างๆ  ในกระบวนการผลิต เช่นใช้เวลานานในการปรับตั งเครืองจักร   

หรือเครืองจักรเสีย  เพราะเมือเกิดป ั ญหาเหล่านีขึน  ก็ย ังไม่เห็นผลกระทบต่อกระบวนการผลิต

มากนัก  เนืองจากมงีานระหว่างกระบวนการผลิตสํารองไว้มาก  จึงเป็นการใช้เครืองจักรอย่าง

ไม่คุ้มค่า  และต้องเสียค่าใช้จ่ายมากเกินความจําเป็น  เช่นค่าใช้จ่ายและเวลาทีต้องเสียไปในการ

ซ่อมเครืองจักร 

 1.7  ใช้เวลาในการผลิตนาน เพราะเมือทําการผลิตแต่ละครั งในปริมาณมาก ซึงบางครั ง

เป็นสนิค้าทีลูกค้าไม่ต้องการ  จึงทําให้ลูกค้าได้ร ับสินค้าช้า และอาจทําให้ลูกค้าไม่พอใจ 

 แนวทางในการปร ับปรุง 

 1.  กําจัดจุดคอขวด  โดยการศึกษาเวลาการทํางานของแต่ละขั นตอนในการผลิตว่า

ทํางานสมดุลกันหรือไม่  หากพบว่าข ั นตอนใดมีกําลังการผลิตตํากว่าข ั นตอนอืนๆก็ให้จ ัดการ

แก้ไข 

 2. ผลิตแต่ละชินงานทีตอ้งกรในปริมาณทีต้องการเท่านัน ซึงจะทําให้งานระหว่าง

กระบวนการผลิตลดลงได ้

 3.  พนักงานต้องดูแลบํารุงร ักษาเครืองจักรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ  หาก

เครืองจักรของเรามีสภาพทรุดโทรมต้องซ่อมแซมบ่อย  นอกจากจะเสียเงินและเวลาในการ

ซ่อมแซมแล้ว ย ังทําให้เราผลิตของได้ลา่ช้าไม่ทันความต้องกาของลูกค้า หรือสินค้าทีผลิต

ออกมามีคุณภาพตํา 

 4.  กําหนดการผลิตในแต่ละ lot ให้น้อยลง 

 5.  ลดเวลาตั งเครืองโดยปรับปรุงวิธีการทํางานและจัดลําดับข ั นตอนการทํางานให้

เหมาะสม  จัดเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมเพือลดเวลาในการหาสิงของ 

 6.  ฝึกพนักงานให้มีท ักษะหลายอย่างในการปฏิบัติงาน  เพือให้ทํางานได้หลายหน้าที  

เมือมีการเร่งด่วนก็สามารถย้ายไปช่วยสถานีอืน  อันจะทําให้การผลิตเป็นไปอย่างต่อเนืองและ

ลดป ั ญหาการผลิตทีไม่เหมาะสมลงได้ 

 2  ความสูญเสียเนืองจากการเก็บวัสดุคงคลงัทีไม่จําเป็น(แนวคิดเดิม  คิดว่าการ

เก็บวัสดุคงคลังเพือเป็นการประกันว่ามีวัสดุสําหร ับการผลิตเพียงพออยู่ตลอดเวลาและ

ได้ส่วนลดด้านราคา)  แต่ความจริงแล้วก่อให้เกิดความสูญเสียตามมาได้แก่ 

 2.1  ต้องใช้พืนทีในการเก็บรักษาวัสดุคงคลัง แทนทีจะใช้พืนทีส่วนนีไปในการผลิต

เพือให้ได้สินค้าออกมา 

 2.2  ต้นทุนว ัสดุจม  ยิงระยะเวลาทีว ัสดุอยู่ในโรงงานนานมากเท่าไร  ต้องเสียดอกเขีย

เพิมมากขึนเท่านั น 

 2.3  ว ัสดุเกิดการเสือมคุณภาพถ้าขาดการจัดเก็บแบบเข้าก่อนออกก่อน(First-In-First-

Out) 
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 2.4  เกิดความซําซ้อนในการสั งซือ  ถ้าควบคุมปริมาณและตําแหน่งทีจ ัดเก็บไม่ถูกต้อง 

 2.5  ต้องการแรงงานในการจัดการเป็นจํานวนมาก เพือทําการควบคุมการรับ-จ่าย  

ตลอดจนดูแล 

 2.6  เมือมีการเปลียนแปลงคําส ั งผลิตก็จะเกิดว ัสดุตกค้างอยู่ในคลังเป็นจํานวนมากโดย

ทีย ังไม่รู้ว่าจะมีความต้องการอีกเมือไร 

 แนวทางในการปร ับปรุง 

 1.  กําหนดจุดตําสุดและสูงสุดในการจัดเก็บว ัสดุแต่ละชนิด 

 2.  ใช้การควบคุมด้วยการมองเห็นเพือช่วยในการจัดเก็บและหยิบใช้ เช่น  สี  แผ่นป้ าย 

 3.  การควบคุมปริมาณการสั งซือจากอัตราการใช้ด้วยระบบทีง่ายทีสุด 

 4.  ปรับปรุงระบบการจัดเก็บให้มีล ักษณะเข้าก่อนออกก่อน 

 3.  ความสูญเสียเนืองจากการขนส่ง 

 การขนส่ง  หมายถึงกิจกรรมทีทําให้ว ัสดุต่างๆ ภายในโรงงานเกิดการเคลือนย้าย

เปลียนแปลงสถานที  เพือให้สามารถดําเนินการผลิตไปได้อย่างต่อเนือง ทั งนีไม่รวมถึงการ

ขนส่งทีเกิดภายนอกโรงงานบ่อยครั งทีพบว่าหากเราไม่การควบคุมการขนส่งก็จะเกิดสูญเสียขึน  

เช่นการขนย้ายซําซ้อน  หรือใช้เส้นทางการขนส่งทีไม่เหมาะสม  ซึงยิงจะทําให้ต้นทุนการนส่ง

เพิมขึนไปอีก 

 ปัญหาทีเกิดขึนเนืองจากการขนส่ง 

 3.1  เกิดต้นทุนการขนส่ง  เช่นแรงงานคน  พลังงาน 

 3.2  ว ัสดุเสียหายจากการตกหลน่ 

 3.3  ว ัสดุเกิดการสูญหายและตกหล่นไประหว่างทางทีทําการขนส่ง 

 3.4  อุบัติเหตุ 

 3.5  สูญเสียเวลาในการผลิต  ถ้าการขนส่งไม่ทันต่อการผลิต  พนักงานในหน่วยงานนั น

ก็จะต้องเสียเวลารอคอยโดยทีไม่ได้สร้างงานให้เกิดขึน  ซึงทําให้ผลงานออกมาล่าช้า 

 แนวทางการปร ับปรุง 

 1.  วางผังเครืองจักรให้ใกล้ 

 2.  พยายามลดการขนส่งซําซ้อนกัน 

 3.  ใช้อุปกรณ์ในการขนถ่ายทีเหมาะสม 

 4.  ความสูญเสียเนืองจากการผลิตของเสีย/แก้ไขงานเสีย 

 ปัญหาทีเกิดขึนเนืองจากการผลิตของเสีย 

 4.1 ต้นทุนสูญไปโดยเปล่าประโยชน์ 

 4.2  เสียเวลา  ทีควรจะใช้ในการผลิตสินค้าดีไป  หรือใช้เวลาไม่คุ้มค่าและใช้เวลานาน

กว่าจะผลิตสินค้าทีมีคุณภาพได้ครบตามจํานวนทีต้องการ 

 4.3  ต้องปรับเปลียนแผนการผลิต  ในกรณีทีเกิดของเสียขึนมากกว่าปริมาณทีเผือไว้   
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ทําให้กําหนดการผลิตสินค้าอืนต้องเลือนออกไป ส่งผลกระทบทําให้ลูกค้าได้สนิค้าไม่ตรงตาม

กําหนด 

 4.4  เกิดการทํางานซําเพือแก้ไขงาน  ต้องใช้แรงงานในการแยกของดี/เสียออกจากกัน  

ตลอดจนการผลิตสินค้านั นใหม่ 

 4.5  ส ัมพันธภาพระหว่างแผนกไม่ดี  เนืองจากได้ร ับชินงานเสียหรือโยนความผิด 

 4.6  สินเปลืองสถานทีในการจัดเก็บและกําจัดของเสีย 

 วิธทีีเราใช้ในการค้นหาของเสียหรือปรับปรุงคุณภาพคือ  วิธีการตรวจสบ  แต่วิธีนีไม่

สามรถขจัดสาเหตุของการผลิตของเสียได้  เพียงแต่เป็นขั นตอนในการเลือกของเสียออกจาก

กระบวนการเท่านัน  ต้นทุนทีเกิดขึนจากการผลิตของเสียก็ย ังคงอยู่  และหากตรวจสอบไม่

ร ัดกุมพอ  ก็อาจมีของเสียหลุดรอดไปถึงมือลูกค้า  ซึงจะทําให้เกิดป ั ญหาตามมา 

 การปร ับปรุง 

 1.  มีมาตรฐานของงาน,ว ัสดุทีถูกต้อง 

 2.  พนักงานต้องปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามมาตรฐานตั งแต่แรก 

 3.  อบรมพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามมาตรฐานที

กําหนด 

 4.  ดัดแปลงอุปกรณ์ให้สามารถป้ องกันความผิดพลาดจากการทํางาน เช่นการดัดแปลง

อุปกรณ์ให้ไม่สามารถใช้งานได้  หากชินงานไม่สมบูรณ์ 

 5.  ตั งเป้ าหมายให้ผลิตของเสียเป็นศูนย์ 

 6.  ให้มีการตอบสนองข้อมูลทางด้านคุณภาพอย่างรวดเร็ว  ยิงเราสามารถทราบถึงสิง

ผิดปกติทีเกิดขึนในกระบวนการได้เร็วมากเท่าไร  การแก้ไขก็จะง่ายขึนเท่านันและยังช่วยลด

ปริมาณการผลิตของเสียในลักษณะซําๆ  กันให้น้อยลงด้วย 

 7.  ปรับปรุงการออกแบบผลิตภัณฑ์เพือให้เหมาะสมกับการใช้งานและการผลิต 

 8.  บํารุงร ักษาเครืองมือเครืองจักรให้อยู่ในสภาพดี 

 5.  ความสูญเสียเนืองจากกระบวนการผลิตทีขาดประสิทธิผล 

 เราสามารถปรับปรุงหรือแก้ไขกระบวนการผลิตให้ดียิงขึนได้อีกมากมาย  แต่บางครั ง

ความเคยชินกับกระบวนการผลิตทีเป็นอยู่  ทําให้เรามองข้ามความบกพร่อง/ความสูญเสียทีแฝง

อยู่ในกระบวนการ  ซึงทําให้เราพลาดโอกาสในการปรับปรุงไปอย่างน่าเสียดาย 

 ปัญหาทีเกิดจากกระบวนการผลิตทีขาดประสิทธิผล 

 5.1  เกิดต้นทุนทีไม่จําเป็น 

 5.2  เสียเวลาในการเตรียมและการผลิตทีไม่จําเป็น 

 5.3  มีงานระหว่างกระบวนการผลิตมาก 

 5.4  สูญเสียพืนทีในการทํางาน  ความคล่องตัวในการทํางานลดน้อยลง 

 การปร ับปรุง 

 1. ปรับปรุงการออกแบบผลิตภัณฑ์และเลือกใช้ว ัสดุทีเหมาะสมเพือให้ง่ายต่อการผลิต 
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และการใช้งาน 

 2. วิเคราะห์การทํางานเพือแบ่งประเภทขั นตอนทั งหมดในกระบวนการว่าจัดอยู่ในงาน

ประเภทใดใน  5  ประเภทได้แก่  การปฏิบัติงาน  การขนย้าย  การเก็บ  การตรวจเช็ค  การ

ล่าช้า  จากนั นจึงศึกษาเฉพาะขั นตอนทีไม่เหมาะสม  เพือหาวิธีปร ับปรุงหรือแก้ไขต่อไป 

 3. ใช้หลักการ  5  W  1  H  คือการถามเพือวิเคราะห์ความจําเป็นของแต่ละขั นตอนใน

กระบวนการผลิต  ซึงประกอบด้วยคําถามหลัก  6  คําถามคือ 

  -What ? ทําอะไร ?  ทําไมต้องทํา ?  ทําอย่างอืนได้ไหม? 

  -When? 

  -Where? 

  -Who? 

  -How? ทําอย่างไร?   ทําไมต้องทําอย่างนั น?   ทําวิธีอืนได้หรือไม่ 

  -Why? 

 4. ใช้หลักการ  ECRS  ในการปรับปรุงงาน 

  -E =  Eliminate 

  -C =  Combine 

  -R =  Re-arrange 

  -S =  Simplify 

5. ลด  Set-up  time  ของเครืองจักรให้ใช้เวลาน้อยทีสุด 

6. ความสูญเสียเนืองจากการรอคอย 

 ในกระบวนการผลิตจะประกอบด้วยขั นตอนงานหลายๆ  ข ั นตอน  หากไม่มีการจัดการ

และควบคุมป ั จจัยต่างๆ ทีมีผลต่อการทํางานทีดีพอ  ก็จะทําให้กระบวนการผลิตขาดสมดุลไป  

ซึงจะทําให้เกิดการรอคอยส่งผลให้การผลิตเป็นไปอย่างล่าช้า  การส่งมอบสินค้าไม่ทันกําหนด 

 ปัญหาทีเกิดจากการรอคอย 

 6.1  เสียเวลา 

 6.2  เกิดต้นทุนค่าเสียโอกาส 

 6.3 ขวัญและกําลังใจตํา  เพราะเกิดความไม่แน่นอนในกระบวนการผลิต  ทําให้

พนักงานไม่ทราบถึงแผนงานและเป้ าหมายในการปฏิบัติงาน 

 การปร ับปรุง 

 1.  วางแผนการผลิต 

 2.  บํารุงร ักษาเครืองจักร 

 3.  ลดเวลาการตั งเครืองจักร 

 4.  จ ัดสรรงานให้มีความสมดุลในแต่ละขั นตอนงาน 

 5.  ฝึกให้พนักงานมีทักษะหลายด้าน 

6.  ความสูญเสียเนืองจากการเคลือนไหว 
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 การเคลือนไหวด้วยท่าทางทไีม่เหมาะสม  หรือการทํางานกับเครืองมือ  เครืองใช้  

อุปกรณ์ทีมีขนาด นําหนัก หรือสัดส่วนทีไม่เหมาะสมกับร่างกายของผู้ปฏิบัติงานเป็นเวลานานๆ  

ก็จะทําให้เกิดความเมือยล้าต่อร่างกาย  และยังทําให้เกิดความล่าช้าในการทํางานอีกด้วย 

 ปัญหาจากการเคลือนไหว 

 7.1  เกิดระยะทางในการเคลือนที  ต้องใช้เวลาในการหยิบงานทีวางอยู่ใกล้ตัว  ทําให้

สูญเสียเวลาในการผลิต  พนักงานเกิดความเมือยล้าประสิทธิภาพในการทํางานตําลง นอกจากนี

ย ังอาจทําให้ชินงานเสียหายหากเกิดการตกหล่น 

 7.2  เกิดความล้าและความเครียด 

 7.3  อุบัติเหตุ  เนืองจากความระมัดระว ังในการทํางานน้อยลง 

 7.4  เสียเวลาและแรงงานในการทํางานทีไม่จําเป็น เพราะการเคลือนไหวทีใช้ระยะทาง

มากเกินความจําเป็น 

 การปร ับปรุง 

 1.  ศึกษาการเคลือนที  ให้เกิดการเคลือนไหวน้อยทีสุด 

 2.  จ ัดสภาพแวดล้อมในการทํางานให้เหมาะสม  เช่น  แสงสว่าง  อุณหภูม ิ เสียงที

เหมาะสมต่อการทํางาน 

 3.  ปรับปรุงเครืองมือและอุปกรณ์ให้มีขนาด  ความสูง  นําหนัก  เหมาะสมกับสภาพ

ร่างกายของผู้ปฏิบัติงาน 

 4.  ทําอุปกรณ์ช่วยในการจับยึดชินงาน  เพือให้สามารถทํางานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

มากยิงขึน 

 5.  ออกกําลังกาย 

 

5. ทฤษฎี Five-Force Model 
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การวิเคราะห์ป ั จจัยหรือสภาพการแข่งข ันในแต่ละอุตสาหกรรมจะทําให้ทราบถึงทีมาของ

ความรุนแรงในการแข่งข ันและอิทธิพลอันเกิดจากภาวะการแข่งข ันเหล่านี การวิเคราะห์นีมีความ

จําเป็นสําหรับการจัดทํากลยุทธ์ขององค์กร เนืองจากผู้บริหารไม่สามารถทีจะจัดทํากลยุทธท์ี

ประสบความสําเร็จ โดยไม่มีความเข้าใจถึงลักษณะทีสําคัญของการแข่งข ันได้เลยในการ

วิเคราะห์สภาวะการแข่งข ันในอุตสาหกรรมนัน Michael E. Porter ได้เสนอแนวคิดว่ามีป ั จจัย

สําคัญห้าประการทีส่งผลต่อสภาวะในการแข่งข ันของแต่ละอุตสาหกรรม หรือทีเราเรียกกันว่า 

Five-Forces Model ซึงได้กลายเป็นแนวคิดทีมีประโยชน์อย่างมากในการวิเคราะห์สภาวะการ

แข่งข ันในอุตสาหกรรม รวมทั งความรุนแรงของป ั จจัยแต่ละประการตามแนวคิดนี อุตสาหกรรม

คือกลุ่มขององค์กรธุรกิจทีทําการผลิตสินค้าหรือบริการทีมีล ักษณะเหมือนหรือคล้ายกัน หรือ

สินค้าและบริการทีสามารถทดแทนกันได้ในลักษณะการทดแทนความต้องการของลูกค้า เช่น

เหล็กและพลาสติกทีใช้ในการประกอบรถยนต์สามารถทดแทนซึงกันและกันได้ ถึงแม้ว่าจะใช้

เทคโนโลยีในการผลิตทีแตกต่างกัน แต่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เหมือนกัน 

การวิเคราะห์สภาวะอุตสาหกรรมจะช่วยในการบ่งชีถึงโอกาสและข้อจํากัดทีองค์กรธุรกิจจะต้อง

เผชิญ 

 Michael E. Porter เสนอว่าสภาวะการดําเนินงานขององค์กรธุรกิจขึนอยู่ก ับสภาวะ 

การแข่งข ันในอุตสาหกรรมทีองค์กรธุรกิจนันอยู ่ และสภาวะการแข่งข ันในอุตสาหกรรมใด 

อุตสาหกรรมหนึงย่อมขึนอยู่ก ับป ั จจัยทีสําคัญ 5 ประการ ความเข้มแข็งของป ั จจัยทั ง 5 ประการ 

นีบ่งบอกถึงโอกาสในการได้กําไรของธุรกิจในอุตสาหกรรมนั น  ๆยิงป ั จจัยเหล่านีมีความเข้มแข็ง 

มากเท่าใดย่อมส่งผลเสียต่อการขึนราคาซึงนําไปสู่การได้กําไรของธุรกิจในอุตสาหกรรมนั น ๆซึง

ถือเป็นข้อจํากัดของธุรกิจ ในขณะเดียวกันถ้าป ั จจัยนั น ๆมีความอ่อนแอย่อมเป็นโอกาสอันดีต่อ

ธุรกิจในอุตสาหกรรมนันๆ เนื องจากธุรกิจสามารถได้กําไรได้มากขึน แต่เนื องจากสภาวะ 

อุตสาหกรรมมีการพัฒนาอยู่เสมอ ดังนั นความเข้มแข็งหรือผลของป ั จจัยทั ง 5 ประการนีสามารถ

ทีจะเปลียนแปลงได้เสมอ 

 ป ั จจัยสําคัญทีธุรกิจจะต้องทําเพือให้ได้ผลตอบแทนสูงทีสุด ได้แก่ การหาตําแหน่งใน 

อุตสาหกรรมทีจะสามารถมีอิทธิพลเหนือป ั จจัยทั ง 5 ประการเพือทีจะหาความได้เปรียบออกมา 

หรือป้ องกันตนเอง ซึงลักษณะทีสําคัญของป ั จจัยทั ง 5 ประการประกอบด้วย (รูปข้างต้น) 

 1. ข้อจํากัดในการเข้าสู ่อุตสาหกรรมของคู่แข่งขันใหม่ 

คู่แข่งข ันใหม่  ๆ ได้แก่องค์กรธุรกิจ อืนทีในขณะนันอยู่ภายนอกอุตสาหกรรมแต่มี

ความสามารถและแนวโน้มทีจะเข้ามาในอุตสาหกรรม โดยปรกติแล้วองค์กรธุรกิจเดิมทีอยู่

ภายในอุตสาหกรรมจะพยายามป้ องกันไม่ให้องค์กรใหม่  ๆ เข้ามาในอุตสาหกรรม เนืองจาก

องคก์รใหม่ๆ ทีจะเข้ามาในอุตสาหกรรมจะส่งผลกระทบต่อสภาวะในการแข่งข ันในอุตสาหกรรม

อันจะเป็นข้อจํากัดทีสําคัญต่อการดําเนินงานและการแข่งข ันขององค์กรธุรกิจเดิมใน 

อุตสาหกรรม เนืองจากองค์กรใหม่ทีเข้ามาย่อมต้องการส่วนแบ่งตลาด ซึงเป็นผลเสียต่อองค์กร
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เดิมทีมีอยู่แล้วยกเว้นในกรณีทีตลาดมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว การเข้ามาของธุรกิจใหม่ๆ 

ก่อให้เกิดการแข่งข ันทีรุนแรงยิงขึน อาจมีการลดราคาสินค้าและบริการลง โดยในการตัดสินใจ

เข้าสู้อุตสาหกรรมขององค์กรธุรกิจใหม่จะขึนอยู่ก ับป ั จจัยทีสําคัญสองประการได้แก่ต้นทุนในการ

เข้าสู้อุตสาหกรรมและการโต้ตอบจากองค์กรธุรกิจเดิม 

 2. ความรุนแรงของสภาวะการแข่งขันระหว่างองค์กรธุรกิจทีอยู่ในอุตสาหกรรม

เดียวกัน 

 สภาวะการแข่งข ันของระหว่างธุรกิจต่าง  ๆจะทวีความรุนแรงขึนเมือองค์กรธุรกิจหนึง

มองเห็นช่องทางในการได้กําไรมากขึน หรือถูกคุกคามากการกระทําขององค์กรธุรกิจอืนใน

อุตสาหกรรมเดียวกัน เช่น การลดราคา การต่อสู้ทางด้านการตลาด การแนะนําสินค้าใหม่เข้าสู่

ตลาด หรือ การเพิมการให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้า ถ้าสภาวะการแข่งข ันในอุตสาหกรรมไม่

รุนแรง โอกาสทีองค์กรธุรกิจต่าง  ๆจะขึนราคาสินค้าและบริการ เพือให้ได้มาซึงกําไรทีมากขึนก ็

จะมีมาก 

 3. การมีสินค้าหรือบริการทีสามารถทดแทนกันได้ 

 ธุรกิจในอุตสาหกรรมหนึงอาจจะมีการแข่งข ันกับธุรกิจในอุตสาหกรรมอืนทีผลิตสินค้าที 

มีล ักษณะทีทดแทนกันได้ ซึงอาจเป็นสินค้าคนละชนิดกัน แต่สามารถตอบสนองความต้องการ 

ของลูกค้าได้เหมือนกัน การมีสินค้าทดแทนในอุตสาหกรรมอืนย่อมก่อให้เกิดข้อจํากัดในการตั ง 

ราคาสินค้าไม่ให้สูงเกินไปเนืองจากลูกค้าอาจจะหันไปใช้สินค้าทีทดแทนกันได้ และถ้าค่าใช้จ่าย 

ในการเปลียนผลิตภัณฑ์ (Switching Cost) ตํา ป ั จจัยในด้านการใช้สินค้าทดแทนก็จะมีผลต่อ 

อุตสาหกรรมมากขึน เช่น ชาอาจเป็นสินค้าทดแทนของกาแฟ ถ้ากาแฟมีราคาสูงขึนมากลูกค้า 

อาจจะเปลียนหันมาดืมชาแทน ธุรกิจทีสามารถผลิตสินค้าทีไม่มีสินค้าทดแทนได้ยอมม ี

ผลตอบแทนทีสูงเนืองจากสามารถตั งราคาของสินค้าได้สูงโดยทีไม่ต้องกลัวสินค้าทดแทน ถ้า 

อุตสาหกรรมใดมีสินค้าทดแทนไดง้่าย ย่อมไม่สามารถหากําไรได้มากเนืองจากลูกค้าจะหันไปใช้ 

สินค้าทดแทนแทน 

 4. อํานาจต่อรองของผู ้ซือ 

 ผู้ซือจะมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรม ถ้าผู้ซือมีอํานาจต่อรองหรือมีอิทธิพลต่อการกําหนด

ราคาของสินค้าและบริการให้ตํา หรือมีอิทธิพลในการต่อรองให้องค์กรธุรกิจเพิมคุณภาพของ

สินค้าและบริการให้มากขึน ซึงส่งผลต่อองค์กรธุรกิจในแง่ต้นทุนการดําเนินงานทีสูงขึน ในขณะ

ทีผู้ซือทีไม่มีความเข้มแข็งหรือไม่มีอํานาจต่อรองย่อมเปิดโอกาสให้องค์กรธุรกิจในอุตสาหกรรม

สามารถขึนราคาสินค้าได้โดยง่าย การทีผู้ซือจะมีอํานาจมากหรือน้อยย่อมขึนอยู่ก ับอํานาจ 

ต่อรองทีผู้ซือมีต่อองค์กรธุรกิจในอุตสาหกรรม 

 5. อํานาจต่อรองของผู ้ขายวัตถุดิบ 

 ผู้ขายวัตถุดิบจะมีอิทธิพลต่ออุตสาหกรรมเนืองจากสามารถกําหนดให้สินค้ามีราคาสูง 

หรือตําได้หรือเพิมหรือลดคุณภาพของสินค้าได้ ซึงส่งผลต่อต้นทุนและกําไรขององค์กรธุรกิจ ใน 
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กรณีทีผู้ขายมีความอ่อนแอหรือมีอํานาจในการต่อรองตําย่อมถูกผู้ซือกดราคา และเรียกร้อง 

สินค้าทีมีคุณภาพทีสูงขึนได้ (ผศ.ดร. พักตร์พจง ว ัฒนสินธุ์ และดร.พสุ เดชะรินทร,์ 2542: 125) 

 6. แผนภาพก้างปลา Fish Bone Diagram 

 แนวคิดของ จูอิจ ิอิชิกาว่า (2550) ได้สร้างแผนภาพ ทีแสดงถึงสาเหตุจากใหญ่มาหา

เล็ก หรือเหตุและผลทําให้เกิดป ั ญหา บางครั งก็เรียกว่า แผนภาพ อิชิกาว่า หรือแผนภาพเหตุ

และผล Cause and Effect Diagram 

 การวิเคราะห ์กําหนดแนวความคิดของการจําแนกสาเหตุโดยใช้แนวความคิดจากแหล่ง 

กําเนิดของสาเหตุ คือ 4M คือ Man คน Machine เครืองจักร Material ว ัตถุดิบและMethod วิธ ี

การทํางาน 

 การวิเคราะห์หาสาเหตุเพือแก้ป ั ญหาโดยใช้ แผนภาพก้างปลา การวิเคราะห์ประเภทนี

จะมุ่งสู่รายการหาสาเหตุทีทําให้เกิดป ั ญหา จึงได้ใช้แผนภาพก้างปลาประเภทกําหนดรายการ

ของสาเหตุ โดยมุ่งสู่รายละเอียดของสาเหตุของป ั ญหาระดมความคิดทีใช้ในการสร้างแผน ภาพ

ก้างปลาแบบนี ใช้หลักการ 3 จริงของพนักงานในการวิเคราะห์จากการวิเคราะห์ใช้หลักการ

วิเคราะห ์ผ่านหลักการ 3 จริง คือ การสังเกตทีหน้างานจริง  ในสภาพแวดล้อมหรือสภาวะจริง 

ด้วยการดําเนินการกับงานจริง 

 

วรรณกรรมทีเกียวข้อง 

 

จากการทบทวนวรรณกรรมทีเกียวข้องกับการศึกษาเรือง การพัฒนาศักยภาพโดยรวม

ของโรงงานขนมป ั ง AAA Bakery มีดังน ี

การปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการกระบวนการทางธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมโดยใช้ระบบ ERP: กรณีศึกษาโรงงานผลิตขนมป ั งและเบเกอรี “สนั น เถาชาร ี2552” 

การดําเนินกระบวนการทางธุรกิจของบริษัทกรณีศึกษาใช้วิธีการทํางานแบบแยกกันเป็นแผนก 

ทําให้เกิดความล่าช้าและความผิดพลาดสูงโดยเฉพาะใน 4 แผนกหลักคือ แผนกขาย ผลิต 

จัดซือ และคลังสินค้า เนืองจากการจัดเก็บข้อมูลด้อยประสิทธิภาพ จัดสรรงานไม่เหมาะสม ไม่มี

การประสานงาน ข ั นตอนการทํางานไม่ช ัดเจน และการสั งงานซําซ้อน เพราะบุคลากรในบริษัทฯ

ขาดการรับรู้ข้อมูลของบริษัททีเป็นเวลาจริง (Real Time) จึงได้มีการประยุกต์ใช้การวางแผน

ทรัพยากรวิสาหกิจ (ERP) ทีเป็นแบบบูรณาการกระบวนงานหลักเข้าด้วยกัน เพือให้บุคลากรใน

บริษัทฯ สามารถรับรูข้้อมูลของบริษัทฯ ณ ขณะเวลานั น และตัดสินใจในการดําเนินกระบวนการ

ทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว โดยโปรแกรมทีจะประยุกต์ใช้กับบริษัทเป็น Open Source ชือ Tiny 
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ERP ทีครอบคลุมการทํางาน 4 แผนกหลัก ซึงผลจากการประยุกต์ใช้พบว่า ดัชนีว ัด

ประสิทธิภาพการจัดกระบวนการทางธุรกิจในแผนกขาย คือ อัตรารับคืนสินค้าจากลูกค้ามีค่าไม่

ลดลง เนืองจากพนักงานขายยังคงยึดติดอยู่ก ับคําส ั งซือจากลูกค้าในป ั จจุบัน และประมาณการ

เบิกโดยใช้ประสบการณ์เป็นหลัก ดัชนีว ัดประสิทธิภาพการจัดการกระบวนการทางธุรกิจใน

แผนกผลิต คือ Production Orders Fulfillment Lead Time ลดลง 1.23 ชั วโมง เนืองจาก

โปรแกรม Tiny ERP จะรายงานเวลาทีจําเป็นต้องใช้ในแต่ละสถานีงาน ทําให้ห ัวหน้าแผนกผลิต

สามารถวางแผน จัดสรรกําลังคน และจํานวนเครืองจักรทีต้องใช้ต่อสถานีงานได้อย่างเหมาะสม 

ตลอดจนสามารถจัดลําดับการผลิตเพือไม่ให้เกิดคอขวด (Bottleneck) และเวลาสูญเปล่า (Idle 

Time) ในกระบวนการผลิต ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดัชนีว ัดประสิทธิภาพการจัดการ

กระบวนการทางธุรกิจในแผนกจัดซือ คือ อัตราความรวดเร็วในการจัดซือมีค่าไม่ลดลง 

เนืองจากหัวหน้าแผนกจัดซือใช้ประสบการณ์ในการออกคําส ั งซือเป็นหลัก กล่าวคือจะออกคํา

สงัซือเมือคาดว่าว ัตถุดิบมีปริมาณไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ผลิตในอนาคตโดยอาศัยข้อมูล

จํานวนวัตถุดิบคงเหลือ ดัชนีว ัดประสิทธิภาพการจัดการกระบวนการทางธุรกิจในแผนก

คลังสินค้า คือ อัตราสินค้าคงเหลือมีค่าไม่ลดลง เนืองจากบริษัทมีนโยบายทีจะต้องสํารองสินค้า

ไว้ในปริมาณหนึงเพือรองรับกับคําส ั งซือของลูกค้าทีมาสั งซือสินค้าภายในบริษัท ซึงเมือ

วิเคราะห์ต้นทุน พบว่า ต้นทุนแรงงานทางตรงลดลง 27,720 บาท/เดือน ต้นทุนแรงงานทางอ้อม

ลดลง 14,430 บาท/เดือน และต้นทุนโสหุ้ยการผลิตอืนๆ ลดลง 42,722 บาท/เดือน คิดเป็น

ค่าใช้จ่ายเนืองจากความล่าช้า และความผิดพลาดทีลดลงต่อยอดขาย 3.56% เป็นเงินจํานวน 

84,872 บาท/เดือน หรือ 1,018,464 บาท/ปี แต่ต้องลงทุนเป็นค่าใช้จ่ายครั งเดียว เพือเป็น

ค่าใช้จ่ายในการได้มาของระบบเป็นเงินจํานวน 3,270,084 บาท ลงทุนเป็นค่าใช้จ่ายรายปี เพือ

เป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลระบบสารสนเทศเป็นเงินจํานวน 520,150 บาท/ปี และจากการ

เปรียบเทียบผลเชิงเศรษฐศาสตร์ พบว่าการติดตั ง ประยุกต์ใช้ Open Source Tiny ERP ทีมี

ระยะเวลาของโครงการ 10 ปี จะมีระยะเวลาคืนทุน (PB) ประมาณ 6.56 ปี และมีผลตอบแทน

ของโครงการ (IRR) เท่ากับ 8.40% 

การปรับปรุงระบบควบคุมคุณภาพการผลิตของโรงงานเบเกอร ี“เชิดศักด ิอนุทัต 2545” 

เสนอแนวทางการปรับปรุงระบบควบคุมคุณภาพการผลติของโรงงานเบเกอรี โดยเริมจาก

การศึกษาระบบการผลิตและระบบควบคุมคุณภาพการผลิต ของโรงงานตัวอย่างและพบว่าการ

ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ ย ังขาดระบบควบคุมคุณภาพทีเหมาะสมและตัวชีว ัดในการตัดสินใจ ส่งผล
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ให้เกิดของเสียซึงจากการวัดผลกระบวนการ ในรูปของเปอร์เซ็นต์ของเสีย พบวา่เปอร์เซ็นต์ของ

เสียอยู่ที 5.21% ในการปรับปรุงระบบควบคุมคุณภาพการผลิตน ี ได้เริมจากการจัดตั งทีม

โครงการแบบข้ามสายงาน ระดมสมองกําหนดป ั จจัยการผลิต วิเคราะห์ป ั จจัยการผลิตเพือ

กําหนดวิธีการควบคุมของระบบควบคุมคุณภาพ ซึงสามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกันคือ 

การควบคุมกระบวนการ มีกิจกรรมในการควบคุมคุณภาพการผลิต 9 กิจกรรมดังนี การเบิกจ่าย

ส่วนผสมวัตถุดิบ การจัดลําดับการใส่ส่วนผสมวัตถุดิบ การกําหนดความเร็วและระยะเวลาใน

การตีผสม การวัดความเร็วและระยะเวลาในการตีผสม การบันทึกค่าความหนาแน่นของเนือ

แบทเทอร ์การกําหนดค่าความหนาแน่นของเนือแบทเทอร์ การเฝ้ าพินิจนําหนักเนือแบทเทอร์

ต่อแพ็ค การวัดค่าอุณหภูมิเตาล่าง การเฝ้ าพินิจอุณหภูมิและความเร็วสายพาน ส่วนของการ

ควบคุมการดําเนินงาน มีกิจกรรมในการควบคุมคุณภาพของผลิต 3 กิจกรรมดังน ีจัดทําคู่มือ

การปฏิบัติงาน จัดทําคู่มือการใช้งานเตาอุโมงค์ จ ัดทําแผนการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ และสุดท้าย

ส่วนกิจกรรมอืน  ๆในการควบคุมคุณภาพการผลิตมีกิจกรรมในการควบคุมคุณภาพการผลิต 7 

กิจกรรมดังน ีการตรวจสอบเครืองจักรก่อนการปฏิบัติงาน แผนการบํารุงเครืองจักร การระบุถาด

และหม้อทีตีผสม การเผ้าพินิจดูนําหนักแพ็คหลังอบ คุณลักษณะผลิตภัณฑ ์การจัดเก็บข้อมูล

การผลิต การประมวลผลข้อมูลการผลิต รวมทั งสิน 19 กิจกรรม หลังจากทีได้ปรับปรุงและ

ดําเนินการใช้ ระบบควบคุมคุณภาพการผลิตแล้วนัน รวมทั งได้สร้างโปรแกรมวิเคราะห์ผลการ

ผลิต Waste 1.0 ขึนมาใช้คู่ก ับระบบเอกสารของระบบควบคุมคุณภาพ ทีปรบัปรุงขึน พบว่า มี

ปริมาณของเสีย 420 แพ็ค จากการผลิตทั งสิน 28,424 แพ็คคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของเสียอยู่ที 

1.48% 

 

งานวิจัยทีเกียวข้อง 

 

กฤษดา กรุดทอง (2546) เสนอนวัตกรรมการวิจ ัยเพือการพัฒนาการเรียนรู้แก่ครู  

สําหรับนําไป ใช้ปฏิบัติการวิจ ัยในชั นเรียนของตน  เพือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนของตนให้มี

คุณภาพสูงมากขึนเรือยๆ โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับแนวคิดของการปฏิรูปการศึกษา  

ผู้เขียนได้นําเอารูปแบบของการวิจ ัยปฏิบัติการ (Action Research) แบบ P-A-O-R มาใช้เป็น

แนวคิดพืนฐาน และพัฒนาให้เกิดความชัดเจนมากขึนโดยด้วยแบบจําลองคุณภาพ(Quality 

Model) แบบ P-D-C-A และวงจรคุณภาพแบบ QC มาพัฒนาต่อเนือง ผู้เขียนขอเรียกชือว่า การ
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วิจ ัยปฏิบัติการในชั นเรียนตามแบบจําลองคุณภาพ(A Quality Model of Classroom Action 

Research)  วงจรการวิจ ัยประกอบด้วยกิจกรรม 7QC Circles  เครืองมือคุณภาพ 7QC Tools 

และ 7QC stories 

วินัย มาลีสา (2552) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรือง  “การศึกษาพฤติกรรมของ

พนักงานขับรถกับต้นทุนการขนส่งสินค้า กรณีศึกษา: บริษัท สุรินทร์ ออมย่าเคมิคอล(ประเทศ

ไทย)จํากัด”มีวิธีการดําเนินการศึกษา ข้อมูลทีใช้ในการศึกษาประกอบด้วยข้อมูลทุติยภมูิจาก

เอกสารต่าวๆและข้อมูลปฐมภูมิทีได้จากการสอบถามผู้เกียวข้องในบริษัทตัวอย่าง  ได้แก่ 

ข ั นตอนและกระบวนการในขนส่ง โดยสอบถามกับผู้ปฏิบัติงาน และคู่มือการปฏิบัติงานของ

บริษัท เช่น ข้อมูลค่าใช้จ่ายของรถแต่ละคัน ข้อมูลสินค้าเสียหายระหว่างขนส่ง อุบัติเหตุระหว่าง

ขนส่ง เป็นต้น 

 นิร ันดร์  สมมุติ (2550) งานวิจ ัยนีนําเสนอวิธีฮิวริสติกสําหรับป ั ญหาการจัดเส้นทาง

ยานพาหนะ (Vehicle routing problem) ผู้ว ิจ ัยได้ประยุกต์ใช้วิธีฮิวริสติก Greedy Randomized  

Adaptive Search Procedure (GRASP) สําหรับการค้นหาคําตอบ โดยมีว ัตถุประสงคเ์พือให้

ระยะทางรวมตําสุด ภายใต้เงือนไขความต้องการสินค้าของลูกค้าแต่ละรายไม่แน่นอน  ความจุ

ของยานพาหนะมีจํานวนจํากัด กระบวนการทํางานของ GRASP แบ่งเป็น 2 ระยะคือ ระยะแรก 

เป็นการสร้างคําตอบเริมต้น (Initial solution phase) ซึงพิจารณาพืนทีของคําตอบทีเป็นไปได้ที

ไม่ข ัดแย้งกับเงือนไข และระยะทีสองเป็นการปรับปรุงคุณภาพคําตอบ โดยวิธี 2-opt , Swap 

operator and Move exchanges ผลการทดสอบพบว่า  วิธีฮิวริสติกทีนําเสนอให้ผลลัพธ์อยู่ใน

ระดับทีด ีสามารถลดระยะทางขนส่งจากเดิม 154.8 กิโลเมตรต่อวัน ลดลงเหลือ 120.5 กิโลเมตร

ต่อวนั  คิดเป็น 19.25% 

 สุเมตตา โสภาพงษ์ และ กุลชาติ จุลเพ็ญ (2554) ได้ทําการศึกษากระบวนการ

ประกอบรถยนต์ของบริษัทตัวอย่าง โดยพิจารณาเฉพาะในสายการประกอบหัวเก๋ง ซึงป ั จจุบันมี

การประกอบชินส่วนหัวเก๋งแต่ละส่วนด้วยบุคคล (Manual Assembly line) และมีสถานีการ

ประกอบชินสว่นอยู ่19 สถานี จนเป็นผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป โดยมีการเคลือนย้ายระหว่างสถานี

งานโดยใช้สายพานลําเลียง (Conveyer) เพือทําให้เกิดความต่อเนืองหรือหยุดเป็นช่วงตาม

ช่วงเวลาการทํางาน จากการดําเนินงานทบทวนเวลามาตรฐานเดิมของบริษัทตัวอย่าง พบ

ป ั ญหาจุดคอขวด(Bottleneck) จึงเสนอการแก้ป ั ญหาโดยวิธีการลดการสูญเสียสมดุล และทําการ

ปรับปรุงวิธีการทํางาน โดยมีเงือนไข ไม่มีการเพิมพนักงานและได้ทําการจัดส่วนของงาน โดยใช้
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ข้อจํากัดทีอยู่ก่อนหน้า ทีไม่มีผลกระทบต่อเครืองมือและอุปกรณ์ในแต่ละกระบวนการประกอบ

ของแต่ละสถานีงาน จากการดําเนินงานพบว่าก่อนปรับปรุงสายการผลิตมีการสูญเสียสมดุล 

19.67% ประสิทธิภาพสายการผลิต (Line Efficiency) 80.36% ผลการทดลองพบว่า

สายการผลิตเมือได้ทําการแก้ไขและปรับปรุงมีการสูญเสียสมดุลลดลงเป็น 9.48% และ

ประสิทธิภาพสายการผลิตเพิมขึนเป็น 90.57%ค่าการสูญเสียสมดุลลดลง 10.19% ประสิทธิภาพ

สายการผลิตเพิมขึน 10.18% 

 โกมุท พึงตระกูล ชัญญ์ญาณ์ เทพย์ปฏิพัธน์ และรุ ่งอรุณ พลหาญ (2551) การศึกษา

ครั งนีมีว ัตถุประสงค์เพือศึกษาป ั ญหา หาแนวทางแก้ไขป ั ญหา และแก้ไขป ั ญหาในการ

ดําเนินงานทางด้านการตลาด ด้านทรัพยากรบุคคล และด้านสินค้าคงคลังของร้านเคยีงมินิมาร์ท 

สาขา หลังมหาวิทยาลัยขอนแก่นและเพือศึกษาทัศนคติ พฤติกรรม และความต้องการของ

ผู้บริโภคทีมีต่อร้านเคียงมินิมาร์ทสาขา หลังมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยใช้เครืองมือทางการ

จัดการและการตลาดอันได้แก่การวิเคราะห์ SWOT การจัดทํา TOWS Matrix วิเคราะห ์5 Force 

Model วิเคราะห์แมททริกซ์ความเจริญเติบโต - ส่วนครองตลาด (BCG Matrix) การพยากรณ์

ยอดขาย และวิเคราะห์ยอดขาย แบบHorizontal และแบบ Vertical การศึกษา 6W 1H และ

วิเคราะห์ป ั จจัยภายใน และภายนอก IFE และ EFE Matrix เพือนํามาใช้ศึกษาในการจัดทา กล

ยุทธ์ทางด้านการตลาดร้านเคียงมินิมาร์ท สาขาหลังมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
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บทที  3 
ระเบียบวิธีการศึกษา และผลการศึกษา 

 

การพัฒนาศักยภาพโดยรวมของโรงงานขนมป ั ง กรณีศึกษา บริษัท AAA Bakery  นี

เป็นการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ภายใต้แนวคิดทีว่า เมือบริษัทเติบโตขึนอย่างรวดเร็วและ

ต่อเนอืง การบริหารงานในรูปแบบของครอบครัว คงไม่เพียงพอทีจะทําให้บริษัทข ับเคลือนได้

อย่างเต็มประสิทธิภาพ  อีกทั งการแข่งข ันทีเพิมมากขึนอย่างต่อเนือง อาจจะส่งผลกระทบอย่าง

มากต่อบริษัท หากไม่มีการเปลยีนแปลง และพัฒนาตนเอง ดังนันรูปแบบการปรังปรุงบริษัทจะ

เป็นไปตามกรอบแนวคิดของการเพิมประสิทธิภาพทั ง 3 ด้าน คือ การเพิมประสิทธิภาพในด้าน

การผลิต การขนส่ง และการเพิมรายได้และกําไร เพือสร้างชือเสียงให้แก่ตราสินค้า และเพือสร้าง

ความได้เปรียบในการแข่งข ันในอนาคต ทั งนีเมือสามารถสร้างระบบการทํางานทีดีของบริษัทได้

แล้ว การจะสร้างกลยุทธ์เพือรองรับความต้องการของลูกค้าทีมีอยู่อย่างต่อเนือง ก็ไม่ใช่เรืองที

ยากอีกต่อไป โดยผู้ว ิจ ัยได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลการทํางานจากทุกแผนกของบริษัท ทั ง

แผนกการตลาดและบัญชี แผนกขนส่ง แผนกการผลิต  รวมไปถึงป ั จจัยภายในและภายนอกที

ส่งผลกระทบถึงการทํางานของบริษัท ซึงเป็นข้อมูลแบบปฐมภูมิโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลและ

ตัวเลขจากโรงงานผลิตขนมป ั ง AAA Bakery โดยตรง เพือให้ทราบถึงระบบการทํางานใน

ป ั จจุบัน เพือหาป ั ญหาและสาเหตุของป ั ญหา เพือวางแนวทางในการปรับและจัดการระบบการ

ทํางาน และเพือเพิมประสิทธิภาพการทํางานทงัหมดของบริษัท โดยข้อมูลทีจะทําการรวบรวม 

และวิเคราะห์มีดังนี 

 

ขอบเขตเนือหา 
 

ศึกษาการพัฒนาศักยภาพโดยรวมของโรงงานขนมป ั ง กรณีศึกษา บริษัท AAA Bakery 

ซึงประกอบด้วย 

1. การปรับปรุงแผนการขยายฐานลูกค้า 

2. การปรับปรุงกระบวนการผลิต 

3. การปรับปรุงเส้นทางในการขนส่งขนมป ั ง 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

เพือศึกษาการพัฒนาศักยภาพโดยรวมของโรงงานขนมป ั ง กรณีศึกษา บริษัท AAA 

Bakery ผู้ศึกษาจึงเก็บรวบรวมข้อมูลแบบปฐมภูมิ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลการทํางานจากทุก
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แผนกของบริษัท AAA Bakery ประกอบด้วยแผนกการตลาดและบัญชี แผนกขนส่ง แผนกการ

ผลิต โดยมีรายละเอียดดังน ี

1. ข้อมูลการขนส่งขนมป ั งจากโรงงานถึงโรงเรียน ทั งเส้นทาง ระยะทางและระยะเวลา  

2. ข้อมูลจํานวนทีทําการผลิต ต้นทุนในการผลิตและรายได้ของบริษัท 

3. ข้อมูลค่าเชือเพลิงในการขนส่ง 

4. ข้อมูลโรงเรียนและสถาบันกวดวิชาในอําเภอเมือง จังหวัดน่าน 

ระยะเวลาทีใช้ในการศึกษา 

ระยะเวลาทีใช้ในการศึกษา 1 ปี เริมตั งแต่เดือนมกราคม 2554 - เดือนธันวาคม 2554 

 

ศึกษา ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค 

จํานวนทีทําการผลิต 

ต้นทุนในการผลิตและ

รายได้ของบริษัท 

            

เส้นทางการขนส่งจาก

โรงงานถึงโรงเรียน 

            

ค่าเชือเพลิงในการ

ขนส่ง 

            

 

   3.1 วิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มประชากร 

1.แผนกการตลาดและบัญช ี

2.แผนกขนส่ง 

3.แผนกการผลิต 

3.1.1 การวิเคราะห์ป ั ญหา 

3.1.2 การวิเคราะห์สาเหตุของป ั ญหา 

3.2 แนวทางการแก้ป ั ญหาและตัดสินใจเลือก 

3.2.1 แนวทางการแก้ป ั ญหาแผนกการตลาดและบัญชี 

3.2.2 แนวทางการแก้ป ั ญหาแผนกขนส่ง 

3.2.3 แนวทางการแก้ป ั ญหาแผนกการผลิต 

3.3 การเลือกแนวทางแก้ป ั ญหาและสรุปผล 

3.3.1 การเลือกแนวทางและสรุปผลแผนกการตลาดและบัญช ี

3.3.2 การเลือกแนวทางและสรุปผลแผนกขนส่ง 
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3.3.3 การเลือกแนวทางและสรุปผลแผนกการผลิต 

 

การวิเคราะห์ข้อมูลเบืองต้น 

 

3.1 วิเคราะห์กลุ่มประชากร 

 

1. แผนกการตลาดและบญัชีและบัญชี 

แผนกการตลาดและบัญชีของบริษัท จะดูแลยอดขาย จํานวนการผลิตขนมป ั งในแต่ละ

วัน ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ในทีนีคือขนมป ั งประเภทต่างๆ โดยการทํางานของแผนก

การตลาดและบัญชีมีการทํางานแบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลักๆ ดังน ี

1. ติดต่อและประสานงานการประมูลร้านค้าของโรงเรียน 

2. ดูแลความหลากหลายของขนมป ั งประเภทต่าง  ๆ

3. หาแหล่งจําหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพิมเติมนอกเหนือจากโรงเรียน 

4. ดูแลต้นทุน งบรายรับ-รายจ่าย 

ลูกค้าหลักๆทีทําการดูแลจะแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือนักเรียนโรงเรียนจุมปีวนิดาพร 

นักเรียนโรงเรียนซินจง นักเรียนโรงเรียนบ้านพระเนตร และนักเรียนโรงเรียนราชานุบาล โดย

นักเรียนโรงเรียนจุมปีวนิดาพร คือกลุ่มลูกค้าหลักทีสร้างรายได้ให้แก่บริษัท เนืองจากมีจํานวน

นักเรียนมากเป็นอันดับหนึง รองลงมาคือ นักเรียนโรงเรียนซินจง นักเรียนโรงเรียนบ้านพระ

เนตร และนักเรียนโรงเรียนราชานุบาล ตามลําดับ ซึงตามทีตกลงในสัญญาการประมูลร้านค้ากับ

ทางโรงเรียนจะต้องมียอดขนมป ั งข ั นตําของการสั งอย่างน้อย 50 ปอนด์ต่อว ัน 

 

ตารางที 3.1 แสดงประเภทสินค้าทีทําการขนส่งในแต่ละวัน 

สินค้าทั งหมดทีทําการผลิตและขนส่งในแต่ละวันสามารถจําแนกได้ดังนี 

 

ประเภทสินค้า จํานวน จํานวนการขนส่ง  (คิดเป็น % ) 

ขนมป ั งปอนด์ 200 ปอนด ์ 12.20% 

ขนมป ั งไส้แยมต่าง  ๆ 720 ลูก 43.90% 

ขนมป ั งไส้หมูหยอง 720 ลูก 43.90% 



51 

2. แผนกขนส่ง  

แผนกขนส่งมีหน้าทีขนส่งขนมป ั งไปยังโรงเรียนทั ง 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนจุมปีวนิดาพร 

โรงเรียนซินจง โรงเรียนบ้านพระเนตร และโรงเรียนราชานุบาล ซงึทั งหมดอยู่ในอําเภอเมือง 

จังหวัดน่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที  3.1 แสดงเส้นทางการขนส่งจากโรงงานถึงโรงเรียนแต่ละแห่งในป ั จจุบัน 

ตารางที 3.2 แสดงระยะทางในการขนส่งจากโรงงานถึงโรงเรียนแต่ละแห่ง 

 เส้นทางการขนส่ง ระยะทาง ระยะเวลาขับรถ 

1. โรงงาน โรงเรียนจุมปีวนิดาพร 2 กม. 15 นาท ี

2. โรงเรียนจุมปีวนิดาพร โรงเรียนบ้านพระเนตร 2 กม. 12 นาท ี

3. โรงเรียนบ้านพระเนตร โรงเรียนราชานุบาล 2 กม. 5 นาท ี

4. โรงเรียนราชานุบาล โรงเรียนซินจง 1 กม. 5 นาท ี

5. โรงเรียนซินจง โรงงาน 3 กม. 6 นาท ี

  รวม 10 กม. 43 นาที 

 

ขอบเขตการทํางานของแผนกการขนส่ง คือ พนักงานจะมีหน้าทีขนส่งขนมป ั งเพือไปส่ง

ย ังโรงเรียนทั ง 4 แห่งในตอนเช้าตามทีได้ร ับมอบหมาย และมีหน้าทีขนขนมป ั งลงทีแผงขายของ

3.5 กม. 

  โรงงาน 

 1. โรงเรียนจุมปีวนิดา

 

  2. โรงเรียนบ้านพระเนตร 

  4. โรงเรียนซินจง 

  3. โรงเรียนราชานุ

  2 กม.   2 กม. 

  2 กม. 

  1 

  2.5 กม. 

0.5 กม. 
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โรงเรียนนั นๆ พร้อมทั งจัดถาดขนมป ั งให้เป็นระเบียบเพืออํานวยความสะดวกให้แก่คนขายขนม

ป ั งทีโรงเรียน นอกจากนี หลังเลิกเรียนพนักงานในแผนกขนส่งจะมีหน้าทีในการไปรับอุปกรณ์ 

ถาดขนมป ั งกลับจากร้านค้าของโรงเรียน พร้อมทั งร ับ order ยอดสั งขนมป ั งสําหรับว ันถัดไป 

เพือแจ้งให้กับแผนกการผลิตในการเตรียมการผลิต เนืองจากส่วนผสมบางอย่างจําเป็นต้องซือ

ว ันต่อว ันเพือให้สด อร่อย เช่น ไข่ไก่ เป็นตน้ 

 

ตารางที 3.3 จํานวนการสั งซือขนมปังต่อโรงเรียนโดยประมาณ 

 

 โรงเรียน 
จํานวนขนมปัง

(ปอนด)์ 

จํานวนขนมปังไส้ 

หมูหยอง(ลูก) 

จํานวนขนมปังไส้

แยมผลไม้(ลูก) 

1. โรงเรียนจุมปีวนิดาพร 50 220 220 

2. โรงเรียนบ้านพระเนตร 50 180 180 

3. โรงเรียนราชานุบาล 50 180 180 

4. โรงเรียนซินจง 50 140 140 

 รวม 200 720 720 

 

3. แผนกการผลิต 

แผนกการผลิต ทําหน้าทีผสมส่วนผสมต่างๆ ในการผลิตขนมป ั งปอนด์ ขนมป ั งไส้หมู

หยอง และขนมป ั งไส้ผลไม้ โดยการทํางานของแผนกการตลาดและบัญชีมีการทํางานแบ่ง

ออกเป็น 4 ส่วนหลักๆ ดังน ี

1. จัดซือว ัตถุดิบ  

2. ผสมแป้ งและนวดแป้ งให้ตรงตามสูตรขนมป ั ง 

3. ควบคุมการอบขนมป ั ง  

4. ดูแลบรรจุขนมป ั งลงในบรรจุภัณฑ์ แปรรูปขนมป ั ง 

ว ัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในการผสมแป้ ง ได้แก่ เตาอบขนมป ั ง เตาพร้อมถังแก๊ส กระทะ ตลิว 

ไม้พาย เครืองบดอาหาร ทีร่อนแป้ ง กะละมังสแตนเลส ผ้าขาวบาง ถาดอะลูมิเนียม พิมพ์ขนม

ป ั งและแปรงทาเนย อย่างไรก็ตาม ไม่มีการนําเอาอุปกรณ์ในการชั งตวงส่วนผสมมาใช้ในการ

ผลิตขนมป ั ง 
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ตารางที 3.4 ว ัตถุดิบทีใช้ในการผลิตขนมป ั งประเภทต่างๆ ต่อว ัน มีดังนี 

 

 ประเภท 
ขนมปัง 

วัตถุดิบในการผลิตต่อวัน 

แป้ง 
(กก.) 

นําตาล
ทราย 
(กก.) 

ไข่ไก่ 
(ฟอง) 

เนย 
ขาว 
(กก.) 

นม 
สด 

(กระป๋อง) 

ยีสต์ 
(กก.) 

หมู 
หยอง 
(กก.) 

แยม 
ชนิด 

ต่างๆ (กก.) 

จํานวน 
ทีผลิต 

ได้ 

ขนมป ั งปอนด์ 60 10 180 20 20 1.2 - - 
200 

ปอนด์ 

ขนมป ั ง 

หมูหยอง 
15 2.5 45 2.5 5 3 5 - 

720  

ลูก 

ขนมป ั งไส้

แยมผลไม ้
15 2.5 45 2.5 5 3 - 10 

720 

 ลูก 

รวม 90 15 270 25 30 7.2 5 10   

 

ข ั นตอนการทํางานในการผลิตขนมปังมีรายละเอียด ดังนี  

 

1. จัดซือว ัตถุดิบตามส่วนผสม 

 
 

 

 

 
2. ผสมส่วนผสมส่วนแรกในกะละมังใบใหญ่ ได้แก่ แป้ งขนมป ั ง ยีส และนําเปล่า  
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3. ใส่ส่วนผสมทีเหลือทั งหมดลงในเครืองตี โดยใช้ห ัวตีตะขอ เทส่วนผสมในกะละมังทีขึนฟูแล้ว 

    ลงในเครืองต ี
 

 

 

 

 

 

4. เริมนวดทีสปีดตําจนถึงสปีดกลาง 10 นาท ี

 

 

 

 

 

 
 
5. นวดทิงไว้ 30 นาที จนหยิบออกมาขึงได้ 
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6. นํามาปนัขึนรูป 

 

 

 

 

 
7. ทาเนยทีพิมพ ์ใส่ก้อนแป้ งทีป ั นแล้วลงไป ปิดฝา รอขึนฟู 30 นาท ี

  

 

 

 
 
8. อุ่นเตาทีอุณหภูมิ 180-190 องศาเซลเซียส เมอืขึนฟูครบ 30 นาท ีนําเข้าเตาอบ 45 นาท ี

 

 

 

 

 
9. เมือสุกแกะออกมาจากพิมพ์ พักบนตะแกรง 
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10. บรรจุลงขนมป ั งลงในห่อ 

 

 

 

 

 

11. จัดเก็บขนมป ั งเพือเตรียมการขนส่งไปยังโรงเรียนต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

12. ขนขนมป ั งขึนรถเพือทําการขนส่งไปยังโรงเรียน 
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ตารางที 3.5 แสดงตน้ทุนการผลิตต่อว ันของขนมป ั งปอนด์ ขนมป ั งไส้หมูหยองและขนมป ั งไส้

แยมผลไม ้

ผลิตภัณฑ ์
ต้นทุนการผลิตต่อวัน 

วัตถุดิบ หน่วย ราคา 

ขนมป ั งปอนด์ (200 ปอนด)์ 

แป้ ง 60 กก. 1,740.00 

นําตาลทราย 10 กก. 260.00 

ไข่ไก ่ 180 ฟอง 540.00 

เนยขาว 20 กก. 600.00 

นมสด 20 กระป๋อง 500.00 

ยีสต ์ 1.2 กก. 540.00 

รวม     4,180.00 

 ขนมป ั งไส้หมูหยอง (720 ลูก) 

แป้ ง 15 กก. 435.00 

นําตาลทราย 2.5 กก. 65.00 

ไข่ไก ่ 45 ฟอง 135.00 

เนยขาว 2.5 กก. 175.00 

นมสด 5 กระป๋ อง 125.00 

ยีสต ์ 3 กก. 1,350.00 

หมูหยอง 5 กก. 1,000.00 

รวม     3,285.00 

 ขนมป ั งไส้แยมผลไม้ (720 ลูก) 

แป้ ง 15 กก. 435.00 

นําตาลทราย 2.5 กก. 65.00 

ไข่ไก ่ 45 ฟอง 135.00 

เนยขาว 2.5 กก. 175.00 

นมสด 5 กระป๋ อง 125.00 

ยีสต ์ 3 กก. 1,350.00 

แยมผลไม ้ 10 กก. 370.00 

รวม     2,655.00 

  ค่าแรงงาน   300.00 

  จํานวนคน   4.00 

รวม                                                   1,200.00  



58 

ตารางที 3.5 แสดงต้นทุนการผลิตต่อว ันของขนมป ั งปอนด์ ขนมป ั งไส้หมูหยอง และขนมป ั งไส้

แยมผลไม ้(ต่อ) 

ต้นทุนรวมต่อวัน                                              11,320.00  

ต้นทุนรวมต่อเดือน                                            249,040.00  

Overhead Cost 

  ค่าเชือเพลิงในขนส่ง   475.96 

  ค่าแก๊สการผลิต   945.00 

  ค่านํา   200.00 

  ค่าไฟ       1,600.00  

รวม                                             3,220.96  

ต้นทุนการผลิตรวมต่อเดอืน                                          252,260.96  

 

ตารางที 3.6 แสดงผลการดําเนินงานของโรงงาน AAA Bakery  

ผลการดําเนินงาน 

ต้นทุนรวมต่อวัน 

ชนิดผลิตภัณฑ ์ ต้นทุน หน่วย 

ขนมป ั งปอนด์ 4,180.00 บาท 

ขนมป ั งหมูหยอง 3,285.00 บาท 

ขนมป ั งไส้แยมผลไม้ 2,655.00 บาท 

รายได้ต่อว ัน 

ขนมป ั งปอนด์ 5,000.00 บาท 

ขนมป ั งหมูหยอง 3,600.00 บาท 

ขนมป ั งไส้แยมผลไม้ 3,600.00 บาท 

กําไรแต่ละผลิตภัณฑ ์

ขนมป ั งปอนด์ 820.00 บาท 

ขนมป ั งหมูหยอง 315.00 บาท 

ขนมป ั งไส้แยมผลไม้ 945.00 บาท 

กําไรรวมต่อวัน                                                2,080.00  บาท 

กําไรรวมต่อเดือน                                              45,760.00  บาท 
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ตารางที 3.6 แสดงผลการดําเนินงานของโรงงาน AAA Bakery  (ต่อ) 

ค่าจ้างแรงงานต่อวัน 300.00 บาท 

จํานวนแรงงาน 4 คน 

ค่าจ้างแรงงานรวมต่อวัน                                            1,200.00  บาท 

ค่าจ้างแรงงานต่อเดือน                                          26,400.00  บาท 

ค่านํา 200.00 บาท 

ค่าไฟ                                            1,600.00  บาท 

ค่าเชือเพลิงในการขนส่ง                                               945.00  บาท 

ค่าแก๊สการผลิต                                               475.96  บาท 

กําไรสุทธิต่อเดือน                                          16,139.04  บาท 

 

จากตารางดังกล่าวข้างต้น ต้นทุนในการผลิตขนมป ั งปอนด์ ขนมป ั งไส้แยมผลไม้ 

และขนมป ั งไส้หมูหยอง รวมถึงค่าจ้างแรงงาน ค่านําประปา ค่าไฟฟ้ า ค่าเชือเพลิงในการขนส่ง

และค่าแก๊สในการผลิตต่อเดือนอยู่ที  252,260.96 บาท โดยมีกําไรสุทธิต่อเดือนอยู่ที  

16,139.04 บาท 

3.1.1 การวิเคราะห์ปัญหา 

การวิเคราะห์ป ั ญหาของบริษัท จะใช้การวิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมภายในเป็นหลัก 

เพราะสภาพแวดล้อมภายในทั งหมดของบริษัทจะทําให้เรารู้ว่า ระบบการทํางานทั งหมดของ

บริษัทเป็นอย่างไร จะทําให้เรารู้ถึงกระบวนการทํางาน และจะทําให้เราสามารถมองเห็นได้ว่า 

ป ั ญหาของแต่ละแผนกมีอะไรบ้าง ระบบการทํางานในป ั จจุบันมีอะไรทีต้องปรับปรุง และ

แนวทางอะไรทีเราจะสามารถนํามาใช้พัฒนาบริษัทได้ 

โดยภาพรวมป ั ญหาของบริษัท คือเรืองของระบบการทํางาน โดยการทํางานในป ั จจุบัน 

ไม่มีการจัดวางระบบทีดี ทุกแผนกทํางานตามความเคยชิน จึงส่งผลให้จ ัดลําดับเวลาการทํางาน 

ไม่มีประสิทธิภาพ(สินเปลือง) ฯลฯ ซึงป ั ญหาทั งหมดทีเกิดขึน ทําให้บริษัทต้องแบกรับต้นทุนที

มองไม่เห็น ทั งต้นทุนค่าเสียโอกาส ต้นทุนในส่วนของเวลา ต้นทุนผันแปร และต้นทุนคงที ทําให้

ในการทํางานแต่ละครั ง ต้นทุนทีแท้จริงสูงกว่าทีคาดไว้ ดังนันจึงต้องมีการรือระบบการทํางาน

ทั งหมดขึน เพือลดต้นทุนให้ได้มากทีสุดและปรับระบบการทํางานเพือรองรับการขยายตัวของ

บริษัท พร้อมสร้างกลยุทธ์เพือรองรับทีจ ังหวัดน่านเน้นส่งเสริมให้มีการขายและใช้ผลิตภัณฑ์ใน

ท้องถิน โดยบริษัท มีแผนกทั งหมด 3 แผนก ประกอบไปด้วย แผนกการตลาดและบัญชี แผนก

การผลิต และแผนกขนส่ง โดยแต่ละแผนกจะมีรูปแบบของป ั ญหาทีแตกต่างกันออกไปตาม

ลักษณะการทํางาน โดยจากการศึกษารูปแบบการทํางานมา พบว่าแต่ละแผนกมีป ั ญหาดังนี 
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แผนกการตลาดและบัญชี 

ป ั ญหาของแผนกการตลาดและบัญชีคือ  ขนมป ั งไม่มีความหลากหลาย ตลาดหลักอยู่ที

โรงเรียนเพียงอย่างเดียว ซึงป ั ญหาทั งหมด ส่งผลเสียต่อบริษัททั งสิน โดยสามารถจําแนกความ

เสยีหายและผลกระทบได้ดังน ี

 

ปัญหาทีพบ ผลกระทบ 

ขนมปังไม่มีความหลากหลาย ไม่สามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าได้ บริษัทขาด

รายได้ทีควรจะได้  

ตลาดหลักอยู่ทีโรงเรียน 

เพียงอย่างเดียว 

รับรายได้ด้านเดียว ไม่ได้ยอดขายช่วงปิดเทอมในขณะที

ค่าใช้จ่าย fix cost ย ังจําเป็นตอ้งจ่ายทุกเดือน  

 

ตารางที 3.7 แสดงป ั ญหาและผลกระทบของแผนกการตลาดและบัญชี 

รายรับข ั นตําของบริษัทในแต่ละเดือน (เก็บข้อมูลในปี 2554) 

 
เดือน ช่วงปิด-เปิด เทอม รายร ับขั นตําต่อเดือน (บาท) 

มกราคม เปิดเทอม 267,080 
กุมภาพันธ ์ 265,210 

มีนาคม 266,420 
เมษายน ปิดเทอม - 

พฤษภาคม - 
มิถุนายน เปิดเทอม 268,400 
กรกฎาคม 265,870 
สิงหาคม 265,760 
กันยายน 266,090 
ตุลาคม ปิดเทอม - 

พฤศจิกายน เปิดเทอม 266,860 
ธันวาคม 265,760 

 

ตารางที 3.8 แสดงรายรับข ั นตําของบริษัทในแต่ละเดือน 

จากตารางข้างต้นจะเห็นว่า บริษัทจะขาดรายได้ในเดือนทีปิดเทอมคือ เดือนเมษายน 

พฤษภาคมและตุลาคม ส่งผลให้บริษัทขาดรายได้ในเดือนดังกล่าวเนื องจากตลาดหลักอยู่ที

โรงเรียนเพียงอย่างเดียว  
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แผนกขนส่ง 

แผนกขนส่งมีหน้าทีขนส่งขนมป ั งไปยังโรงเรียนทั ง 4 แห่ง ซึงจะจัดส่งขนมป ั งไปยังแต่

ละโรงเรียนโดยมิได้มีการวางแผนการเดินทางให้การขนส่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมิได้

คํานึงถึงระยะทางใกล้ไกล เนืองจากแต่ละโรงเรียนมีการกําหนดเวลาการนัดส่งสินค้าแตกต่างกัน 

จึงทําให้เกิดป ั ญหาการขนส่งไม่เป็นระบบ ไม่มีการวางแผนทีดี ทําให้มีค่าใช้จ่ายในการขนส่ง

เพิมเกินความจําเป็น ดังนัน การวางแผนการขนส่งจึงเป็นสิงสําคัญ เพือประหยัดค่าใช้จ่ายใน

การขนส่งตามเส้นทางเรียงลําดับจากสถานทีใกล้เคียงก่อน จะเห็นได้ว่าป ั ญหาของแผนกขนส่ง

เด่นชัดมากในเรืองของต้นทุนการดําเนินงานของบริษัท 

 ซึงป ั ญหาทั งหมด ส่งผลเสียต่อบริษัททั งสิน โดยสามารถจําแนกความเสียหายและ

ผลกระทบได้ดังน ี

 

ตารางที 3.9 แสดงป ั ญหาและผลกระทบของแผนกการตลาดและบัญชี 

 

ปัญหาทีพบ ผลกระทบ 

ขนส่งตามความเคยชิน ตาม

กําหนดเวลาทีแต่ละโรงเรียน

กําหนด 

ทําให้บ่อยครังไม่สามารถควบคุมระยะเวลา และ

เชือเพลิงในการขนส่งได้ เป็นเหตุให้ส่งสินค้าล่าช้า 

และมีต้นทุนค่าเชือเพลิงทีสูงขึน 

 

 ตารางที 3.10 แสดงค่าเชือเพลิงในการขนส่ง (ค่าแก๊ส) แต่ละอาทิตย์ระหว่างเดือน

มิถุนายน – พฤศจิกายน 2554 (ก่อนปรับปรุงเส้นทางการขนส่ง) และในเดือนธันวาคม 2554 

(หลังปรับปรุงเส้นทางการขนส่ง) ดังน ี
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ระยะทางเดือนมิถุนายน 2554(กม.) 

วัน 1 2 3 4 

รวมต่อเดือน  

(กม.) 

ค่าเชือเพลิง 

(บาท) 

จ ันทร ์ 10.5 10.0 11.0 11.5 43.0 58.48 

อังคาร 11.0 12.0 11.5 10.5 45.0 61.20 

พุธ 10.0 12.5 10.5 11.0 44.0 59.84 

พฤหัสบดี 11.5 11.0 10.0 12.0 44.5 60.52 

ศุกร ์ 12.0 11.5 12.0 12.5 48.0 65.28 

ค่าเฉลีย/อาทิตย ์ 11.2 11.8 11.6 12.3 224.5 305.32 

 

ระยะทางเดือนกรกฎาคม 2554 (กม.) 

 

วัน 1 2 3 4 

รวมต่อเดือน 

(กม.) 

ค่าเชือเพลิง 

(บาท) 

จ ันทร ์ 12.5 11.0 12.0 10.0 45.5 61.88 

อังคาร 12.0 12.0 11.5 12.0 47.5 64.60 

พุธ 11.0 10.5 10.0 11.0 42.5 57.80 

พฤหัสบดี 11.5 11.0 12.0 10.5 45.0 61.20 

ศุกร ์ 10.0 10.5 10.0 11.0 41.5 56.44 

ค่าเฉลีย/อาทิตย ์ 11.6 11.4 11.7 11.7 222.0 301.92 

 

ระยะทางเดือนสิงหาคม 2554 (กม.) 

 

วัน 1 2 3 4 

รวมต่อเดือน 

(กม.) 

ค่าเชือเพลิง 

(บาท) 

จ ันทร ์ 11.0 12.0 11.5 10.5 45.0 61.20 

อังคาร 12.0 11.5 10.5 11.0 45.0 61.20 

พุธ 10.0 11.0 11.5 12.0 44.5 60.52 

พฤหัสบดี 11.5 10.0 10.5 10.5 42.5 57.80 

ศุกร ์ 10.5 12.0 12.0 11.0 45.5 61.88 

ค่าเฉลีย/อาทิตย ์ 11.2 11.7 11.8 11.8 222.5 302.60 
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ระยะทางเดือนกันยายน 2554 (กม.)  

วัน 1 2 3 4 

รวมต่อเดือน 

(กม.) 

ค่าเชือเพลิง 

(บาท) 

จ ันทร ์ 11.0 10.0 10.5 12.0 43.5 59.16 

อังคาร 10.5 11.0 11.5 11.5 44.5 60.52 

พุธ 11.5 10.5 12.0 10.5 44.5 60.52 

พฤหัสบดี 12.5 12.5 11.0 12.0 48.0 65.28 

ศุกร ์ 12.0 11.0 10.0 11.0 44.0 59.84 

ค่าเฉลีย/อาทิตย ์ 11.7 11.4 11.6 12.2 224.5 305.32 

 

ระยะทางเดือนตุลาคม 2554 (กม.) 

 

วัน 1 2 3 4 

รวมต่อเดือน 

(กม.) 

ค่าเชือเพลิง 

(บาท) 

จ ันทร ์ 11.0 12.0 11.0 11.5 45.5 61.88 

อังคาร 10.5 10.5 12.5 10.5 44.0 59.84 

พุธ 12.0 11.0 11.0 10.0 44.0 59.84 

พฤหัสบดี 10.0 11.5 12.0 11.0 44.5 60.52 

ศุกร ์ 11.0 10.0 12.5 11.5 45.0 61.20 

ค่าเฉลีย/อาทิตย ์ 11.1 11.4 12.4 11.7 223.0 303.28 

 

ระยะทางเดือนพฤศจิกายน 2554 (กม.) 

 

วัน 1 2 3 4 

รวมต่อเดือน 

(กม.) 

ค่าเชือเพลิง 

(บาท) 

จ ันทร ์ 12.0 11.5 10.5 10.0 44.0 59.84 

อังคาร 10.0 12.0 11.0 11.5 44.5 60.52 

พุธ 11.5 12.5 12.0 12.0 48.0 65.28 

พฤหัสบดี 11.0 11.5 11.5 10.5 44.5 60.52 

ศุกร ์ 10.0 10.5 11.0 12.0 43.5 59.16 

ค่าเฉลีย/อาทิตย ์ 11.1 12.0 11.8 12.0 224.5 305.32 
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ระยะทางเดือนธันวาคม 2554 (กม.) (หลังปรับปรุงเส้นทางการขนส่ง) 

วัน 1 2 3 4 
รวมต่อเดือน 

(กม.) 

ค่าเชือเพลิง 

(บาท) 

จ ันทร ์ 9.0 9.5 11.0 12.0 41.5 56.44 

อังคาร 10.5 9.5 10.5 11.5 42.0 57.12 

พุธ 10.0 11.0 12.0 11.0 44.0 59.84 

พฤหัสบดี 10.5 10.5 11.0 10.5 42.5 57.80 

ศุกร ์ 11.0 11.5 10.0 9.5 42.0 57.12 

ค่าเฉลีย/อาทิตย ์ 10.4 10.8 11.5 11.7 212.0 288.32 

** เติมแก๊ส 450 บาท วิงได้ในระยะทาง 330 กิโลเมตร** 

 

 ผู้ว ิจ ัยได้เก็บข้อมูลระยะทางทีใชใ้นการขนส่งระหว่างเดือนมิถุนายน – พฤศจิกายน 

2554 (ก่อนปรับปรุงเส้นทางการขนส่ง) โดยทีระยะทางดังกล่าวเป็นผลมาจากอัตราการใช้

เชือเพลิงทีเพิมขึนในขณะทีการจราจรติดข ัด โดยมีระยะทางเฉลียโดยรวมต่อเดือนอยู่ที 223.5 

กิโลเมตร และอัตราค่าเชือเพลิงเฉลียต่อเดือนอยู่ที 304 บาท ในขณะทีระยะทางการขนส่งใน

เดือนธันวาคม 2554 (หลังปรับปรุงเส้นทางการขนส่ง) มีระยะทางโดยรวมต่อเดือนอยู่ที 212

กิโลเมตร และอัตราค่าเชือเพลิงต่อเดือนอยู่ที 288.32 บาท ซึงหลังปรับปรุงเส้นทางการขนส่ง

สามารถลดทั งระยะทางและอัตราเชือเพลิงได้ประมาณ 5% 

แผนกการผลิต 

 ป ั จจุบันแผนกการผลิตย ังไม่มีการจัดทํามาตรฐานปริมารการใช้ว ัตถุดิบในแต่ละครั ง ซึง

จากป ั ญหานีส่งผลให้มีการสินเปลืองว ัตถุดิบ เนืองจากในบางกรณีมีการตวงวัตถุดิบเกินปริมาณ

ทีจําเป็น ทําให้ต้องทิงว ัตถุดิบส่วนเกินออกไป โดยทีไม่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ อีกทั งการ

ไม่มีการจัดเก็บว ัตถุดิบทีใช้ในการผลิต ส่งผลให้ในบางกรณีจําเป็นต้องมีการซือว ัตถุดิบในราคา

ทีแพงและทําให้ต้นทุนในการผลิตสูงขึนกว่าเดิม จากปญัหาดังกล่าวสามารถสรุปได้ดังน ี

 

ปัญหาทีพบ ผลกระทบ 

ปริมาณส่วนผสมไม่ได้มาตรฐาน 

 

เป็นการสินเปลืองว ัตถุดิบ ส่งผลให้คุณภาพและรสชาติ

เปลียนไป 

ไม่มีการจัดเก็บวัตถุดิบ ซือว ัตถุดิบในราคาทีแพง ซึงในบางกรณีเกิดการขาด

ตลาดของวัตถุดิบ 
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ตารางที 3.11 แสดงป ั ญหาและผลกระทบของแผนกการผลิต 

 

3.1.2 การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 

จากข้อมูลของป ั ญหาในเบืองต้น ทําให้เราทราบว่าแต่ละแผนกมีป ั ญหาทีแตกต่างกัน

ออกไป โดยป ั ญหาทีพบก็มีมากมายและหลากหลาย ดังนันเราจึงต้องมาวิเคราะห์ให้เห็นถึง

สาเหตุของป ั ญหาเพือทีจะได้ลงมือแก้ป ั ญหาได้ถูกวิธี โดยในทีนีจะใช้เครืองมือ แผนผังก้างปลา 

(Fishbone Diagram) การวิเคราะห์สาเหตุของป ั ญหาและจุดทีสําคัญทีเราควรจะแก้ไขก่อน โดย

จะใช้เครืองมือนี วิเคราะห์แผนกทั ง 3 แผนก ซึงผลทีออกมาได้ดังนี 

 

วิเคราะห์ภาพรวมของสาเหตุของปัญหาทีเกิดขึนของแผนกการตลาดและบัญชี 
 

ปญหาและสาเหตุของปญหา

ช่องทางการจัด

จําหน่ายน้อยทําให้

รายรับไม่เหมาะสม

คนเครืองจักร/อุปกรณ์

กระบวนการ

ทํางาน

ปญหาและสาเหตุของปญหา

ไม่มองหาตลาดใหม่

ขาดความใส่ใจในงานไม่

มีความทะเยอทะยาน

มีแท่นพิมพ์น้อยแบบ

ไม่กล้าลงทุนเพิม

คนเดียวทํางานหลายตําแหน่ง

ไม่ไว้ใจทีมงาน 

ไม่มีการแบ่งสัดส่วนการทํางาน

ไม่ดูความต้องการ

ของตลาด

 

ภาพที  3.2 แสดงแผนผังก้างปลา (Fishbone Diagram) ที บอกถึงสาเหตุของป ั ญหาแผนกการตลาดและบัญชี 

 
แผนกการตลาดและบัญชี ป ั ญหาทีต้องเร่งแก้ไขเป็นลําดับแรกคือ ตลาดหลักอยู่ที

โรงเรียนเพียงอย่างเดียว โดยมีสาเหตุมาจากพนักงานในแผนกการตลาดและบัญชีย ังไม่สามารถ

หาแหล่งจัดจําหน่ายขนมป ั งเพิมเติมนอกเหนือจากทีโรงเรียนได้ ไม่มองหาตลาดใหม่ ไม่ดูความ

ต้องการของตลาด ขาดความใส่ใจในงาน ไม่มีความทะเยอทะยาน 
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วิเคราะห์ภาพรวมของสาเหตุของปัญหาทีเกิดขึนของแผนกขนส่ง 

ป ั ญหาและสาเหตุของป ั ญหา

ควบคุมเวลาในการ

ขนส่งไม่ได้

คนเครืองจักร(รถ)

ระบบการทํางาน

ป ั ญหาและสาเหตุของป ั ญหา

เคยชินก ับเส้นทางเดิมๆ

มากล้าวิงเส้นทางใหม่

บรรทุกสินค้าไม่เต็มคัน

ไม่มีการค ํานวณเส้นทางทีดี

ไม่มีการจับเวลาและระยะทาง

 

        ภาพที  3.3 แสดงแผนผังก้างปลา (Fishbone Diagram) ที บอกถึงสาเหตุของป ั ญหาแผนกขนส่ง 

 
แผนกขนส่ง ป ั ญหาทีต้องเร่งแก้ไขเป็นลําดับแรกคือ ไม่มีการวางแผนเส้นทางในการ

ขนส่ง โดยมีสาเหตุมาจากพนักงานในแผนกขนส่ง ส่งสินค้าตามข้อกําหนดทีตกลงกับแต่ละ

โรงเรียนโดยไม่ได้คํานึงถึงค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเรืองของค่าเชือเพลิง ซึงหากปล่อยไว้ก็จะเกิด

ต้นทุนทีสูงเกินความจําเป็นได ้
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วิเคราะห์ภาพรวมของสาเหตุของปัญหาทีเกิดขึนของแผนกการผลิต 

ภาพที  3.4 แสดงแผนผังก้างปลา (Fishbone Diagram) ที บอกถึงสาเหตุของป ั ญหาแผนกการผลิต 

    แผนกการผลิต ป ั ญหาทีต้องเร่งแก้ไขเป็นลําดับแรกคือ ไม่ใช้อุปกรณ์ในการตวง

ส่วนผสม โดยมีสาเหตุมาจากพนักงานเชือว่าการคาดคะเนส่วนผสม ทํางานได้รวดเร็วกว่าการ

ใช้อุปกรณ์ในการตวงส่วนผสม และมีความเคยชินกับการทํางานในการใช้การคาดคะเนมาโดย

ตลอด 

 

3.2 แนวทางการแก้ปัญหาและตัดสินใจเลือก 

 

เนืองจากการรือระบบการทํางานของบริษัท ต้องไล่ทําทีละแผนก และต้องทําแบบค่อย

เป็นค่อยไป เพราะว่าในบริษัทมีพนักงานหลากหลายคน ซึงหลายๆคนมีความพึงพอใจในระบบ

การทํางานแบบเดิมๆอยู่แล้ว ดังนั นหากเราเปลียนแปลงระบบการทํางานทั งหมดรวดเดียว อาจ

เกิดการต่อต้านจากพนักงานททีํางานอยู่ในป ั จจุบัน จนทําให้ส่งผลกระทบต่อการทํางานโดยรวม

ก็ได ้โดยแนวทางการปรับปรุงระบบทั งหมดมีดังนี 

 

ปญหาและสาเหตุของปญหา 

ต้นทุนการผลิตสูง 

คน เครืองจักร 

วัตถุดิบ 

ปญหาและสาเหตุของปญหา 

ขาดการคํานวณส่วนผสมทีดี 

ใช้มือตวง 

การผลิตแต่ละครังได้

จํานวนไม่เท่ากัน เพราะ

ส่วนผสมไม่นิง 

ไม่มีการกักตุนสินค้า 

 

 

สินค้าแพง 
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การทํางานแบบเดิม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที  3.5 ข ั นตอนการดําเนินงานเปรียบเทียบระหว่างแบบเดิมและหลังการปรับปรุง 

การทํางานแบบใหม่ (หลังปร ับปรุง) 
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3.1.3 แนวทางการแก้ปัญหาของแผนกการตลาดและบัญชี 

ป ั ญหาของแผนกการตลาดและบัญชีหลักๆ คือตลาดหลักอยู่ทีโรงเรียนเพียงอย่างเดียว 

พนักงานยังไม่สามารถหาแหล่งจัดจําหน่ายขนมป ั งเพิมเติมนอกเหนือจากทีโรงเรียนได้ ขาด

แรงจูงใจ เคยชินกับการทํางานแบบเดิมๆ ส่งผลให้บริษัทรับรายได้ด้านเดียว ไม่ได้ยอดขายช่วง

ปิดเทอมในขณะทีค่าใช้จ่าย Fix cost ย ังจําเป็นต้องจ่ายทุกเดือน  

ผู้ว ิจ ัยได้ทําการวิเคราะห์การจัดการเชิงกลยุทธ์ด้วยการประเมินองค์กรและสภาพ 

แวดล้อม (Environment Scanning) จากการวิเคราะห์โดยใช้ SWOT Analysis เห็นว่าอุปสรรค

ของโรงงานขนมป ั ง AAA Bakery คือ ส ัญญาการประมูลขายขนมป ั งในโรงเรียนเป็นแบบปีต่อปี 

ทําให้ไม่สามารถยืดระยะเวลาของรายได้ทีแน่นอนได ้อีกทั งระยะเวลาจําหน่ายขนมป ั งคือช่วง

เช้าเวลา 06.00-07.00 น. เท่านัน ทําให้รายได้ค่อนข้างจํากัด นอกจากนี จากการวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร (External Analysis) คู่แข่งทีเข้ามาใหม ่(New Entrance) ทําให้

เกิดภาวะคุกคามจากการเข้ามามีส่วนแบ่งทางการตลาดของคู่แข่ง จากการประเมินดังกล่าว

ผู้ว ิจ ัยจึงต้องการลดอุปสรรค และเพิมโอกาสในการทําธุรกิจเพิมมากขึน 

 แนวทางการแก้ปัญหาของแผนกการตลาดและบัญชี มีดังนี 

หาตลาดแหล่งจัดจําหน่ายขนมป ั งเพิมเติม ด้วยการติดต่อขอวางขายขนมป ั งกับสถาบัน

กวดวิชาในจังหวัดน่าน เพือเพิมประสิทธิภาพด้านการการกระจายสินค้า และให้สามารถรองรับ

กับปริมาณการสั งซือทีจะเพิมขึนในอนาคต ซึงป ั จจุบันมีสถาบันกวดวิชาแข่งข ันกันเพิมมากขึน 

มีการเปิดกิจการเพิมขึนทกุปี หากสามารถติดต่อขอวางขายขนมป ั งกับสถาบันกวดวิชาได้ จะทํา

ให้ยอดขายของบริษัทเพิมขึน โดยป ั จจุบันในอําเภอเมือง จังหวัดน่านมีจํานวนสถาบันกวดวิชา

ทั งสิน 15 แห่ง ทั งนี ย ังสามารถลดป ั ญหาของบริษัททีไม่สามารถทํายอดขายในช่วงทีโรงเรียน

ปิดเทอมได้ ทําให้บริษัทมีรายได้เพิมขึนจากเดิม  
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ตารางที 3.12 แสดงข้อมูลสถาบันกวดวิชาทั งสิน 15 แห่งในอําเภอเมือง จังหวัดน่าน 

ลําดับ

ที ชือสถาบันกวดวิชา 

   จํานวนนักเรียน 

โดยประมาณ (คน) ช่วยอายุเด็ก ระดับชั น 

1 น่านติวเตอร ์ 300 7-18 ขวบ ประถม1-มัธยม6 

2 คุมอง 300 7-15 ขวบ ประถม1-มัธยม3 

3 ศูนย์วิชาการ RAC น่าน 200 7-18 ขวบ ประถม1-มัธยม6 

4 เปรมประชาติวเตอร ์ 200 9-18 ขวบ ประถม3-ประถม6 

5 Home Music 200 4-18 ขวบ อนุบาล1-มัธยม6 

6 ดนตรีแฟนตาเซีย 200 4-18 ขวบ อนุบาล1-มัธยม6 

7 Access 150 4-18 ขวบ อนุบาล1-มัธยม6 

8 สถาบันเสริมความรู้โปร-คิว 120 7-18 ขวบ ประถม1-มัธยม6 

9 King Math 100 7-12 ขวบ ประถม1-ประถม6 

10 สถาบันคณิตศาสตร์ว ันทูว ัน  100 4-15 ขวบ อนุบาล1-มัธยม3 

11 โรงเรียนบ้านภาษา 100 4-18 ขวบ อนุบาล1-มัธยม6 

12 Smart Brain 80 4-18 ขวบ อนุบาล1-มัธยม6 
13 สถาบันพัฒนาทักษะ 

คณิตศาสตร์อาอิว ัง 
60 4-12 ขวบ อนุบาล1-ประถม6 

14 Brain Family 50 4-18 ขวบ อนุบาล1-มัธยม6 

15 I can คณิตศาสตร ์ 50 4-18 ขวบ อนุบาล1-มัธยม6 

  รวม 2,210     
 

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น จะเลือกเอาสถาบันกวดวิชาจํานวน 7 แห่งแรกทีมีจํานวน

นักเรียนมากสุด (โดยมีนักเรียนรวมกนัจํานวนทั งสิน 1,550 คน) ในระดับชั นทีใกล้เคียงกับกลุ่ม

ลูกค้าเดิมคือนักเรียนของโรงเรียนทั ง 4 แห่ง (จํานวนนักเรียนทั งสิน 4,700) ซึงจํานวนนักเรียน

จากสถาบันกวดวิชาทั ง 7 แห่ง คิดเป็น 32.98% ของกลุ่มลูกค้าหลักในป ั จจุบัน  

3.1.4 แนวทางการแก้ปัญหาของแผนกขนส่ง 

ป ั ญหาของแผนกขนส่งหลักๆ คือไม่มีการวางแผนเส้นทางในการขนส่ง โดยมีสาเหตุมา

จากพนักงานส่งสินค้าตามข้อกําหนดทีตกลงกับแต่ละโรงเรียนโดยไม่ได้คํานึงถึงค่าใช้จ่ายที

เกิดขึน ส่งผลให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขนส่งเพิมเกินความจําเป็น ต้นทุนของบริษัทเพิมขึน 
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ทั งนี ผู้ว ิจ ัยไดนํ้าเอาทฤษฎี Vehicle Route Problem (VRP) มาใช้ในการกําหนด

เส้นทางการขนส่งจากโรงงานไปยังโรงเรียนทั ง 4 แห่ง โดยเน้นให้มีค่าใช้จ่ายและใช้ระยะเวลา

น้อยทีสุดภายใต้เงือนไขหรือข้อจํากัดในด้านต่าง  ๆเช่น เวลา จํานวนทีทําการขนส่งและขีดจํากัด

ของยานพาหนะ ซึงผู้ว ิจ ัยใช้วธิีการแก้ป ั ญหาแบบฮิวริสติก โดยใช้วิธีการหาคําตอบแบบ Route-

First-Cluster Second ด้วยการทําการจัดเรียงลําดับพืนทีในการเดินทางก่อน โดยหลักในการ

จัดเรียงจะพิจารณาจากระยะทางความใกล้ไกลระหว่างโรงงานและโรงเรียน เมือดําเนินการเสร็จ

จึงค่อยมาพิจารณาถึงการจัดเส้นทาง โดยเส้นทางจะต้องสามารถลดระยะทาง ลดเวลาในการ

ขนส่ง และลดค่าใช้จ่ายด้านอัตราเชือเพลิงได้ 

แนวทางการแก้ป ั ญหาของแผนกขนส่งทีจําเป็น คือการปรับปรุงและวางแผนการขนส่ง

ให้เป็นระบบ เพือประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่งตามเส้นทางเรียงลําดับจากสถานทีใกล้เคียง

ก่อน เพือเพิมประสทิธิภาพด้านการขนส่ง 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที  3.6 แสดง Reroute เส้นทางการขนส่งจากโรงงานถึงโรงเรียนแต่ละแห่ง (กม.) 

 

ซึงจากตารางดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าภายหลังการ Reroute เส้นทางการขนส่งจาก

โรงงานถึงโรงเรียนแต่ละแห่ง มีการวางแผนการขนส่งอย่างเป็นระบบ มีเส้นทางการขนส่งที

แน่นอน ไม่ย้อนเส้นทางกลับไปกลับมา ทําให้การขนส่งสินค้ามีประสิทธิภาพมากยิงขึน 

 

 

  โรงงาน 

 1. โรงเรียนจุมปีวนิดา

  4. โรงเรียนบ้านพระเนตร 

  3. โรงเรียนซินจง 

  2. โรงเรียนราชานุบาล 

  2 กม. 

  1 กม. 

  2.5 กม. 

  0.5 กม. 

  3.5 กม. 
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ตารางที 3.13 แสดงข้อมูลเปรียบเทียบการขนส่งแบบเดิมและแบบใหม่ทีมีผลต่ออัตรา

เชือเพลิง (จากภาพแสดงเส้นทางการขนส่งทั งก่อนและหลังการปรับปรุง) 

 

ข้อมูลก่อนการปร ับปรุง ข้อมูลหลังการปร ับปรุง 

การขนส่งแบบเดิม การขนส่งแบบใหม่ 

ระยะทางสะสมรวม 10 กม. ระยะทางสะสมรวม 9.5 กม. 

ระยะเวลาส่งสะสมรวม 43 นาท ี ระยะเวลาส่งสะสมรวม 39 นาท ี

อัตราเชือเพลิง 13.60 บาท อัตราเชือเพลิง 12.92 บาท 

ประหยัดเชือเพลิง 5% (ลดลง 0.68 บาท) 

หมายเหตุ ค่าแก๊ส 1 กม. : 1.36 บาท (โดยคิดจากการเติมแก๊สเต็มถึง 450 บาท วิงได้ 330 กม.) 

 

จะเห็นได้ว่าการขนส่งหลังการปรับปรุงการวางแผนเส้นทางการขนส่งจากโรงงานถึง

โรงเรียนแต่ละแห่งใหม่ สามารถช่วยลดระยะเวลารวม ลดระยะทางรวมในการขนส่งได้ อีกทั งย ัง

ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านเชือเพลงิได้อีกด้วย โดยจากการปรับปรุงเส้นทางการขนส่งใหม่สามารถลด

ระยะทางรวมได ้0.5 กม. หรือลดลงไป 5%  อีกทั งใช้เวลาสะสมรวมในการส่งสินค้าลดลงได้ 4 

นาทีหรือลดลงไป 9.30% นอกจากนี ย ังสามารถลดอัตราเชือเพลิงลงได้ 0.68 บาทหรือลดลงไป 

5% 

3.1.5 แนวทางการแก้ปัญหาของแผนกการผลิต 

ปญัหาของแผนกการผลิตหลักๆ คือไม่ใช้อุปกรณ์ในการตวงส่วนผสม โดยมีสาเหตุมา

จากพนักงานเชือว่าการคาดคะเนส่วนผสม ทํางานได้รวดเร็วกว่าการใช้อุปกรณ์ในการตวง

ส่วนผสม และมีความเคยชินกับการทํางานในการใช้การคาดคะเนมาโดยตลอด ส่งผลกระทบทํา

ให้สินเปลืองค่าใช้จ่ายในการผลิตขนมป ัง จํานวนการผลิตขนมป ั งในแต่ละวันไม่คงที 

ผู้ว ิจ ัยได้นําเอาทฤษฎีความสูญเสีย  7 ประการ  (7 Waste) มาใช้โดยเน้นเรืองความ

สูญเสียเนืองจากกระบวนการผลิตทีขาดประสิทธิผล เพือให้สามารถปรับปรุงกระบวนการผลิตให้

ดียิงขึน  ด้วยความเคยชินกับกระบวนการผลิตทีเป็นอยู่อาจจะทําให้มองข้ามความบกพร่องที

แฝงอยู่ในกระบวนการผลิตทําให้พลาดโอกาสในการปรับปรุงการทํางาน โดยผู้ว ิจ ัยเห็นว่าป ั ญหา

ทีเกิดจากกระบวนการผลิตทีขาดประสิทธิผลในโรงงานขนมป ั ง คือการเกิดต้นทุนทีไม่จําเป็น

จากการคาดคะเนในการชั งตวงส่วนผสม จากการวิเคราะห์การทํางานเพือแบ่งประเภทขั นตอน

ทั งหมดในกระบวนการศึกษาขั นตอนทีไม่เหมาะสมของการผลิตในทีนีคือการปฏิบัติงาน ผู้ว ิจ ัย
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จึงปรับปรุงด้วยการเลือกใช้อุปกรณ์ในการชั งตวงทีเหมาะสมเพือให้ง่ายต่อการผลิตและการใช้

งาน ด้วยการใช้หลักการ  ECRS  ในการปรับปรุงงาน ด้วยการ Simplify การปรับปรงุการ

ทํางานให้ง่ายและสะดวกขึนเข้าช่วยในการทํางานเพือให้ผลิตได้แม่นยํามากขึน ซึงสามารถลด

ของเสียลงได้และการลดการทํางานทีไม่จําเป็นลง 

แนวทางการแก้ป ั ญหาของแผนกการผลิตทีจําเป็น คือจัดเตรียมชุดอุปกรณ์ ชุดช้อนตวง 

ชุดถ้วยตวงให้กับพนักงานในแผนกการผลิต โดยกําหนดให้พนกังานใช้อุปกรณ์การตวงแทนการ

คาดคะเน เพือให้เกิดมาตรฐานในการผลิตขนมป ั ง และลดการสูญเสียของการผลิต นอกจากนี 

กําหนดให้พนักงานทําการสต๊อกวัตถุดิบ เพือลดต้นทุนในการผลิตลง 

 

ตารางที 3.14 แสดงอุปกรณ์ทีใช้ในการตวงสําหรับว ัตถุดิบแต่ละประเภท 

 
วัตถุดิบ ซืออุปกรณ์ใช้ในการตวงวัตถุดิบ ราคา 

แป้ งตราว่าว เครืองชั งส่วนผสมแบบถ้วยดิจิตอลรับนําหนัก

สูงสุดได้ 5 กก. สามารถชั งได้ทั งของเหลวและ

แห้ง 

 

1,690 บาท 

แยมผลไม ้เบสฟู ้ ด 

หมูหยอง 

ไข่ เบอร์ 0 

นมสด  

เนยขาว 

เนยมาการีน 

ยีสต ์ ช้อนตวงส่วนผสมตวงได้ 4 ขนาด (1 ช้อนโต๊ะ  

1 ช้อนชา ½ ช้อนชา และ ¼ ช้อนชา) 

 

 

 

 

 

355 บาท 

นําตาลทรายมิตรผล 

รวม  2,045 บาท 
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ตารางที 3.15 แสดงต้นทุนและรายได้จากการผลิตก่อนและหลังมีอุปกรณ์ในการชั งตวงวัตถุดิบ 

ต้นทุนและรายได้จากการผลิตก่อนมีอุปกรณ์ 

Product 
ต้นทุน 

รวม 

จํานวน 

ทีผลิต 

ต้นทุนต่อ

หน่วย 

ราคาขาย 

ต่อหน่วย 

Break Even  

Point 

รายรับ 

ต่อวัน 

รายรับต่อ

สัปดาห ์

ขนมป ั งปอนด์ 4,180.00 
200 

ปอนด ์
20.90 25.00 167 ปอนด ์ 5,000.00 25,000.00 

ขนมป ั งไส้ 

หมูหยอง 
3,285.00 720 ลูก 4.56 5.00 657 ลูก 3,600.00 18,000.00 

ขนมป ั งไส้ 

แยมผลไม ้
2,655.00 720 ลูก 3.69 5.00 531 ลูก 3,600.00 18,000.00 

รวม 10,120.00   29.15 35.00   12,200.00 61,000.00 

        
    ต้นทุนและรายได้จากการผลิตภายหลังมีอุปกรณ์ในการชั งตวง 

Product 
ต้นทุน

รวม 

จํานวน

ทีผลิต 

ต้นทุนต่อ

หน่วย 

ราคาขาย 

ต่อหน่วย 

Break Even  

Point 

รายรับ 

ต่อวัน 

รายรับต่อ

สัปดาห ์

ขนมป ั งปอนด์ 4,180.00 
220 

ปอนด ์
19.00 25.00 167 ปอนด ์ 5,500.00 27,500.00 

ขนมป ั งไส้ 

หมูหยอง 
3,285.00 788 ลูก 4.17 5.00 657 ลูก 3,940.00 19,700.00 

ขนมป ั งไส้ 

แยมผลไม้ 
2,655.00 792 ลูก 3.35 5.00 531 ลูก 3,960.00 19,800.00 

รวม 10,120.00   26.52 35.00   13,400.00 67,000.00 

*ขนมป ั งราคาปอนด์ละ 25 บาท ขนมป ั งไส้แยมผลไม้และขนมป ั งไส้หมูหยองราคาลูกละ 5 บาท 

 

จากตารางดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าภายหลังจากมีอุปกรณ์มาใช้ในการตวงวัตถุดิบ

จํานวนทีผลิตได้ต่อว ันเพิมมากขึนประมาณ 10% ของยอดการผลิตเดิม และทําให้มรีายได้

เพิมขึนจากเดิมทีไม่มีอุปกรณ์ในการตวงจะขายได้ทั งสินจํานวน 12,200 บาทต่อวัน แต่หลังจาก

นําเอาอุปกรณ์การตวงมาใช้สามารถขายได้ทั งสินจํานวน 13,400 บาทต่อวัน สามารถเพิม

รายได้ประมาณ 1,200 บาทต่อวัน (ประมาณ 9.84%) สามารถเพิมรายได้ประมาณ 6,000 บาท

ต่อสัปดาห ์ นอกจากนีย ังสามารถลดต้นทุนต่อหน่วยลงได ้
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ตารางที 3.16 เปรียบเทียบต้นทุนการผลิตระหว่างระบบป ั จจุบัน (ทีไม่มีการสต๊อกวัตถุดิบ) และ

ระบบใหม่ (ทีมีการสต๊อกวัตถุดิบ)  

ผลิตภัณฑ ์

ต้นทุนการผลิตต่อวัน ต้นทุนการผลิตต่อสัปดาห ์

วัตถุดิบ หน่วย ราคา 

ไม่สต๊อก 

วัตถดิุบ 

สต๊อก 

วัตถุดิบ 

ลด

ต้นทุน 

ขนมป ั งปอนด์ 

(200 ปอนด)์ 

แป้ ง 60 กก. 1,740.00 8,700.00 8,500.00 200.00 

นําตาลทราย 10 กก. 260.00 1,300.00 1,300.00 0.00 

ไข่ไก ่ 180 ฟอง 540.00 2,700.00 2,700.00 0.00 

เนยขาว 20 กก. 600.00 3,000.00 2,900.00 100.00 

นมสด 20 กระป๋ อง 500.00 2,500.00 2,500.00 0.00 

ยีสต ์ 1.2 กก. 540.00 2,700.00 2,500.00 200.00 

รวม     4,180.00 20,900.00 20,400.00 500.00 

 ขนมป ั ง 

ไส้หมูหยอง 

(720 ลูก) 

แป้ ง 15 กก. 435.00 2,175.00 2,125.00 50.00 

นําตาลทราย 2.5 กก. 65.00 325.00 325.00 0.00 

ไข่ไก ่ 45 ฟอง 135.00 675.00 675.00 0.00 

เนยขาว 2.5 กก. 175.00 875.00 845.83 29.17 

นมสด 5 กระป๋ อง 125.00 625.00 625.00 0.00 

ยีสต ์ 3 กก. 1,350.00 6,750.00 6,250.00 500.00 

หมูหยอง 5 กก. 1,000.00 5,000.00 4,900.00 100.00 

รวม     3,285.00 16,425.00 15,745.83 679.17 

 

ผลิตภัณฑ ์

ต้นทุนการผลิตต่อวัน ต้นทุนการผลิตต่อสัปดาห ์

วัตถุดิบ หน่วย ราคา 

ไม่สต๊อก 

วัตถุดิบ 

สต๊อก 

วัตถุดิบ 

ลด

ต้นทุน 

 ขนมป ั งไส้แยม

ผลไม ้

(720 ลูก) 

แป้ ง 15 กก. 435.00 2,175.00 2,125.00 50.00 

นําตาลทราย 2.5 กก. 65.00 325.00 325.00 0.00 

ไข่ไก ่ 45 ฟอง 135.00 675.00 675.00 0.00 

เนยขาว 2.5 กก. 175.00 875.00 845.83 29.17 

นมสด 5 กระป๋ อง 125.00 625.00 625.00 0.00 

ยีสต ์ 3 กก. 1,350.00 6,750.00 6,250.00 500.00 

แยมผลไม ้ 10 กก. 370.00 1,850.00 1,600.00 250.00 

รวม     2,655.00 13,275.00 12,445.83 829.17 

 รวมทั งหมด     10,120.00 50,600.00 48,591.67 2,008.33 
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จะเห็นได้ว่าการสต๊อกวัตถุดิบ ทําให้สามารถลดต้นทุนในการผลิตลงได้ ซึงจากระบบ

ป ั จจุบันต้นทุนในการซือว ัตถุดิบใน 1 สัปดาห์โดยรวมอยู่ที 50,600 บาท แต่ระบบใหม่ต้นทุนใน

การซือว ัตถุดิบใน 1 สัปดาห์โดยรวมอยู่ที 48,591.67 บาท (ซึงลดลง 2,008.33 บาทหรือ

ประมาณ 3.97%) เนื องจากการซือจํานวนมากจะได้ราคาทีถูกลงกว่าเดิม แต่จะสต๊อกเฉพาะ

วัตถุดิบทีมีอายุในการจัดเก็บนาน อีกทั งย ังเป็นการลดความเสียงหากราคาวัตถุดิบเพิมสูงขึน 

หรือไม่สามารถหาวัตถุดิบตามท้องตลาดไดต้ามเวลาทีต้องการผลิต ทั งนีหากคํานวณจํานวน

ต้นทุนของวัตถุดิบทีต้องใช้ต่อหน่วยเปรียบเทียบระหว่างระบบป ั จจุบันและระบบใหม่ดังนี 

 

3.3 การเลือกแนวทางในการแก้ปัญหา และสรุปผล 

 

จากการวิเคราะห์เพือหาแนวทางการรือระบบการทํางานของบริษัท ทําให้ได้แนว

ทางการรือระบบการทํางานเพือรองรับการทํางานในอนาคตมาหลากหลายแนวทาง โดย

แนวทางทั งหมดจะแบ่งออกเป็น 3 แผนก โดยการรือโครงสร้างการทํางาน หรือการปรับ

กระบวนการทํางานทีละแผนก จะทําให้การทํางานมีป ั ญหาน้อยกว่าการรือระบบการทํางานแบบ

ทั งหมดพร้อมๆกัน เพราะพนักงานทั งหมดชินกับการทํางานในแบบเดมิๆอยู่ หากมีการ

เปลียนแปลงระบบการทํางานทั งหมดพร้อมๆกัน ก็จะทําให้พนักงานรู้สึกเกิดการต่อต้าน และทํา

ให้เป็นป ั ญหาในระยะยาวในทีสุด ดังนั นแนวทางการรือระบบทั งหมดทีได้มาจึงไม่สามารถทําได้

ในระยะเวลาอันสั น โดยจากแนวทางการปรับปรุงทั งหมด ทางบริษัทได้เลือกแนวทางการ

ปรับปรุงไว้ดังนี 

3.3.1. การเลือกแนวทางและสรุปผลแผนกการตลาดและบัญชี 

แนวทางของแผนกการตลาดและบัญชี คือ หาตลาดแหล่งจัดจําหน่ายขนมป ั งเพิมเติม 

ด้วยการติดต่อขอวางขายขนมป ั งกับสถาบันกวดวิชาในจังหวัดน่าน เพือเพิมประสิทธิภาพด้าน

การการกระจายสินค้า และให้สามารถรองรบักับปริมาณการสั งซือทีจะเพิมขึนในอนาคต ทั งนี 

ย ังสามารถลดป ั ญหาของบริษัททีไม่สามารถทํายอดขายในช่วงทีโรงเรียนปิดเทอมได้ ทําให้

บริษัทมีรายได้เพิมขึนจากเดิม  

ผู้ว ิจ ัยได้คัดเลือกสถาบันกวดวิชาจํานวน 7 แห่งแรกในอําเภอเมือง จังหวัดน่าน ทีมี

จํานวนนักเรียนมากสดุ (โดยมีนักเรียนรวมกันจํานวนทั งสิน 1,550 คน) ในระดับชั นทีใกล้เคียง
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กับกลุ่มลูกค้าหลักคือนักเรียนของโรงเรียนทั ง 4 แห่ง (จํานวนนักเรียนทั งสิน 4,700) ซงึจํานวน

นักเรียนจากสถาบันกวดวิชาทั ง 7 แห่ง คิดเป็น 32.98% ของกลุ่มลูกค้าหลักในป ั จจุบัน และ 

ทําให้กลุ่มลกูค้าของ AAA Bakery เพิมขึน 24.80% ดังรายละเอียดตามตารางข้างล่างน ี

 

ตารางที 3.17 แสดงข้อมูลสถาบันกวดวิชาทีเลือกมาทั งสิน  7 แห่งในอําเภอเมือง จังหวัดน่าน 

 

ลําดับ

ที ชือสถาบันกวดวิชา 

จํานวนนักเรียน 

โดยประมาณ (คน) ช่วยอายุเด็ก ระดับชั น 

1 น่านติวเตอร ์ 300 7-18 ขวบ ประถม1-มัธยม6 

2 คุมอง 300 7-15 ขวบ ประถม1-มัธยม3 

3 ศูนย์วิชาการ RAC น่าน 200 7-18 ขวบ ประถม1-มัธยม6 

4 เปรมประชาติวเตอร ์ 200 9-18 ขวบ ประถม3-ประถม6 

5 Home Music 200 4-18 ขวบ อนุบาล1-มัธยม6 

6 ดนตรีแฟนตาเซีย 200 4-18 ขวบ อนุบาล1-มัธยม6 

7 Access 150 4-18 ขวบ อนุบาล1-มัธยม6 

  รวม 1,550     

 

3.3.2. การเลือกแนวทางและสรุปผลแผนกขนส่ง 

แนวทางการแก้ป ั ญหาของแผนกขนส่งทีจําเป็น คือการปรับปรุงและวางแผนการขนส่ง

ให้เป็นระบบ เพือประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่งตามเส้นทางเรียงลําดับจากสถานทีใกล้เคียง

ก่อน เพือเพิมประสทิธิภาพด้านการขนส่ง โดยภายหลังการ Reroute เส้นทางการขนส่งจาก

โรงงานถึงโรงเรียนแต่ละแห่ง มีการวางแผนการขนส่งอย่างเป็นระบบ มีเส้นทางการขนส่งที

แน่นอน ไม่ย้อนเส้นทางกลับไปกลับมา ทําให้การขนส่งสินค้ามีประสิทธิภาพมากยิงขึน  

ดังจะเห็นได้ว่าการขนส่งหลังการปรับปรุงการวางแผนเส้นทางการขนส่งจากโรงงานถึง

โรงเรียนแต่ละแห่งใหม่ สามารถช่วยลดระยะเวลารวม ลดระยะทางรวมในการขนส่งได้ อีกทั งย ัง

ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านเชือเพลิงได้อีกด้วย โดยจากการขนส่งใหม่สามารถลดระยะทางรวมได้ 0.5 
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กม. หรือลดลงไป 5%  อีกทั งใช้เวลาสะสมรวมในการส่งสินคา้ลดลงได้ 4 นาทีหรือลดลงไป 

9.30% นอกจากนี ย ังสามารถลดอัตราเชือเพลิงลงได้ 0.68 หรือคิดเป็น 5% 

3.3.3. การเลือกแนวทางและสรุปผลแผนกการผลิต 

แนวทางการแก้ป ั ญหาของแผนกการผลิตทีจําเป็น คือจัดเตรียมชุดอุปกรณ์ ชุดช้อนตวง 

ชุดถ้วยตวงให้กับพนักงานในแผนกการผลิต โดยกําหนดให้พนกังานใช้อุปกรณ์การตวงแทนการ

คาดคะเน เพือให้เกิดมาตรฐานในการผลิตขนมป ั ง และลดการสูญเสียของการผลิต นอกจากนี 

กําหนดให้พนักงานทําการสต๊อกวัตถุดิบ เพือลดต้นทุนในการผลิตลง 

ภายหลังจากมีอุปกรณ์มาใช้ในการตวงวัตถุดิบจํานวนทีผลิตได้ต่อว ันเพิมมากขึน

ประมาณ 10% ของยอดการผลิตเดิม และทําให้มีรายได้เพิมขึนจากเดิมทีไม่มีอุปกรณ์ในการ

ตวงจะขายได้ทั งสินจํานวน 12,200 บาทต่อวัน แต่หลังจากนําเอาอุปกรณ์การตวงมาใช้สามารถ

ขายได้ทั งสินจํานวน 13,400 บาทต่อวัน สามารถเพิมรายได้ประมาณ 1,200 บาทหรือคิดเป็น 

9.84% 

เมือเทียบกับแนวทางการสต๊อกวัตถุดิบ ระบบป ั จจุบันต้นทุนในการซือว ัตถุดิบต่อ

สัปดาห์ (โดยไม่สต๊อกวัตถุดิบ) โดยรวมอยู่ที 50,600 บาท ในขณะทีระบบใหม่ต้นทุนในการซือ

ว ัตถุดิบต่อสัปดาห์ (โดยสต๊อกวัตถุดิบ)  โดยรวมอยู่ที 48,591.67 บาท (ซึงสามารถลดต้นทุนลง

ได้ประมาณ 2,008.33 บาทต่อสัปดาห์ หรือคิดเป็น 3.97%) ดังนัน หากพนักงานในแผนกการ

ผลิตทําการสต๊อกวัตถุดิบทุกสัปดาห์จะช่วยลดต้นทุน AAA Bakery ลงได ้

จากการเปรียบเทียบทั งสองแนวทาง ผู้ว ิจ ัยจึงสรุปได้ว่าแนวทางการซืออุปกรณ์มาใช้ใน

การชั งตวงวัตถุดิบสามารถเพิมรายได้ประมาณ 6,000 บาทต่อสัปดาห์ ซึงมากกว่าแนวทาง การ 

สต๊อกวัตถุดิบเมือเทียบต่อสัปดาห์ อีกทั งการลงทุนในการซืออุปกรณ์มาใช้ในการชั งตวงวัตถุดิบ

ต้นทุนทั งสิน 2,045 บาท ซึงเป็นการลงทุนทีตําและคืนทุนได้เร็ว  
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บทที 4 
บทสรุป และข้อเสนอแนะ 

 

จากการศึกษาเรือง “การพัฒนาศักยภาพโดยรวมของโรงงานขนมป ั ง AAA Bakery”  

โดยมีว ัตถุประสงค์เพือปรับเปลียนแนวทางการบริหารและการทํางานของบริษัทจากระบบการ

บริหารแบบครอบครัวให้เป็นในลักษณะในรูปแบบของบริษัทมากขึน โดยการรือระบบการ

ทํางานทั งหมดก็เพือพัฒนาองค์กร ให้เกิดประสิทธิภาพทั ง 3 ด้าน คือ การเพิมประสิทธิภาพใน

ด้านการผลิต การขนส่ง และการเพิมรายได้และกําไร เพือสร้างชือเสียงให้แก่ตราสินค้า และเพือ

สร้างความได้เปรียบในการแข่งข ันในอนาคต ซึงแนวทางการปรับปรุงทั งหมดจะช่วยให้บริษัท

สามารถดําเนินธุรกิจไปได้อย่างย ั งยืนต่อไปในอนาคต 

 

1. สรุปผลการศึกษา 

 

จากการวิเคราะหส์ภาพป ั ญหาและสาเหตุของป ั ญหาของบริษัทพบว่าการทํางานในแต่

ละแผนกมีการบริหารจัดการทีไม่ทําให้การทํางานดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธ์ภาพสูงสุด ทั งนี

เกิดจากการบริหารงานแบบรวมอํานาจ โดยผู้มีอํานาจตัดสินใจคือกรรมการบริษัทแต่เพียงคน

เดียว โดยจากการศึกษาและวิเคราะห์หาสาเหตุของป ั ญหาพบว่าแต่ละแผนกมีป ั ญหาดังนี 

แผนการตลาดและบัญชี  

ป ั ญหาหลักๆ ในแผนการตลาดและบัญชี คือพนักงานยังไม่สามารถหาแหล่งจัดจําหน่าย

ขนมป ั งเพิมเติมนอกเหนือจากทีโรงเรียนได้โดยอิงตลาดหลักอยู่ทีโรงเรียนเพียงอย่างเดียว เคย

ชินกับการทํางานแบบเดิมๆ ส่งผลให้บริษัทรับรายได้ด้านเดียว และไม่ได้ยอดขายช่วงปิดเทอม

คือ เดือนเมษายน พฤษภาคมและตุลาคม ในขณะทีค่าใช้จ่าย Fix cost ย ังจําเป็นต้องจ่ายทุก

เดือน ส่งผลให้บริษัทขาดรายได้ทีควรจะได้ อีกทั ง พนักงานยังไม่สามารถคิดค้นขนมป ั งให้มี

ความหลากหลายได้ ไม่สามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าได้ โดยการปรับปรุงในส่วนนี 

แผนกการตลาดและบัญชีต้องหาตลาดแหล่งจัดจําหน่ายขนมป ั งเพิมเติม คือติดต่อขอวางขาย

ขนมป ั งกับสถาบันกวดวิชาในอําเภอเมือง จังหวัดน่าน ทั งสินจํานวน 7 แห่ง (ซึงคิดเป็นจํานวน

กลุ่มลูกค้าทีเพิมขึนประมาณ 32.98% เมือเทียบกับลูกค้ากลุ่มเดิมคือนักเรียนของโรงเรียนทั ง 4 
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แห่ง) และทําให้กลุ่มลูกค้าของ AAA Bakery เพิมขึน 24.80% เพือเพิมประสิทธิภาพด้านการ

การกระจายสินค้า และให้สามารถรองรับกับปริมาณการสั งซือทีจะเพิมขึนในอนาคต ทั งนี ย ัง

สามารถลดป ั ญหาของบริษัททีไม่สามารถทํายอดขายในช่วงทีโรงเรียนปิดเทอมได้ ทําให้บริษัทมี

รายได้เพิมขึนจากเดิม  

แผนกขนส่ง  

ป ั ญหาหลักๆ ในแผนกขนส่ง คือ ไม่มีการวางแผนเส้นทางในการขนส่ง โดยมีสาเหตุมา

จากพนักงานในแผนกขนส่ง ส่งสินค้าตามข้อกําหนดทีตกลงกับแต่ละโรงเรียนโดยไม่ได้คํานึงถึง

ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเรืองของค่าเชือเพลิง ซึงหากปล่อยไว้ก็จะเกิดต้นทุนทีสูงเกินความจําเป็นได้ 

ทําให้บ่อยครั งไม่สามารถควบคุมระยะเวลา และเชือเพลิงในการขนส่งได้ เป็นเหตุให้ส่งสินค้า

ล่าช้า และมีต้นทุนค่าเชือเพลิงทีสูงขึน โดยแนวทางในการปรับปรุงส่วนนคีือการปรับปรุงและ

วางแผนการขนส่งให้เป็นระบบ เพือประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่งตามเส้นทางเรียงลําดับจาก

สถานทีใกล้เคียงก่อน เพือเพิมประสิทธิภาพด้านการขนส่งภายหลังการ Reroute เส้นทางการ

ขนส่งจากโรงงานถึงโรงเรียนแต่ละแห่ง มีการวางแผนการขนส่งอย่างเป็นระบบ มีเส้นทางการ

ขนส่งทีแน่นอน ไม่ย้อนเส้นทางกลับไปกลบัมา ทําให้การขนส่งสินค้ามีประสิทธิภาพมากยิงขึน 

การขนส่งหลังการปรับปรุงการวางแผนเส้นทางการขนส่งจากโรงงานถึงโรงเรียนแต่ละแห่งใหม่ 

สามารถช่วยลดระยะเวลารวม ลดระยะทางรวมในการขนส่งได้ อีกทั งย ังช่วยลดค่าใช้จ่ายด้าน

เชือเพลิงได้อีกด้วย โดยจากการขนส่งใหม่สามารถลดระยะทางรวมลดลงไป 5%  อีกทั งใช้เวลา

สะสมรวมในการส่งสินค้าลดลงไป 9.30% นอกจากนี ย ังสามารถลดอัตราเชือเพลิงลงได้ 5% 

แผนกการผลิต  

แผนกการผลิต เป็นแผนกทีต้องใช้ความละเอียดรอบคอบอีกทั งย ังต้องมีการควบคุม

ค่าใช้จ่ายในการจัดซือว ัตถุดิบ ทีสําคัญพนักงานในแผนกการผลิตไม่ใช้อุปกรณ์ในการตวง

ส่วนผสม พนักงานเชือว่าการคาดคะเนส่วนผสม ทํางานได้รวดเร็วกว่าการใช้อุปกรณ์ในการตวง

ส่วนผสม และมีความเคยชินกับการทํางานในการใช้การคาดคะเนมาโดยตลอด ซึงหากไม่

ปรับปรุงก็จะทําให้สินเปลืองค่าใช้จ่ายในการผลิตขนมป ั ง จํานวนการผลิตขนมป ั งในแต่ละวันไม่

คงที โดยในการปรับปรุงทีผ่านมาจะเห็นได้ว่าภายหลังจากมีอุปกรณ์มาใช้ในการตวงวัตถุดิบ

จํานวนทีผลิตได้ต่อว ันเพิมมากขึนประมาณ 10% ของยอดการผลิตเดิม และสามารถเพิมรายได้

ประมาณ 9.84% ต่อวัน นอกจากนี การสต๊อกวัตถุดิบทําให้สามารถลดต้นทุนในการผลิตลงได้ 

ซึงระบบใหม่ทีทําการสต๊อกวัตถุดิบต่อสัปดาห์สามารถลดต้นทุนลงได้ประมาณ 3.97% อีกทั งย ัง

เป็นการลดความเสียงหากราคาวัตถุดิบเพิมสูงขึน หรือไม่สามารถหาวัตถุดิบตามท้องตลาดได้

ตามเวลาทีต้องการผลิต  
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2. ข้อจํากัดของการศึกษา 

 

สําหรับการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเกียวกับ “การพฒันาศักยภาพโดยรวมของโรงงาน

ขนมป ั ง AAA Bakery” มีข้อจํากัดของการศึกษาอยู่ 2 เรืองหลักๆ โดยในการปฎิบัติงานจริงของ

ผู้ว ิจ ัยนั นต้องพบกับความกดดันตลอดการทํางาน โดยข้อจํากัดมีดังนี 

2.1 พนักงานทีมาจากเครือญาติไม่เห็นด้วยกับการปร ับปรุง 

โดยส่วนนีคือข้อจํากัดทีสําคัญของการปรับปรุง เพราะว่าพนักงานส่วนใหญ่มาจากเครือ

ญาติของเจ้าของกิจการเอง ซึงมีการบริหารงานด้วยระบบครอบครัวมาโดยตลอดระยะเวลากว่า 

15 ปีทีผ่านมา ทําให้เกิดความเคยชินกับระบบการทํางานแบบเก่าและไม่เห็นด้วยกับการ

ปรับปรุงระบบการทํางานของแต่ละแผนก และไม่ต้องการทีจะทําตามระบบหรือกฎระเบียบ

ใหม่ๆ ทีนํามาปรับใช้ อีกทั งพนักงานทีมาจากเครือญาติด้วยกันมีความคิดว่าการปรับปรุงระบบ

การทํางานแต่ละแผนก ทําให้เกิดค่าใช้จ่ายทีเพิมมากขึนต่อบริษัทมากกว่าผลทีจะได้ร ับและ

ส่งผลต่อรายรับของพนักงานทีมาจากเครือญาติดังกล่าว จึงมีทัศนคติในด้านลบและไม่พร้อมที

จะร่วมมือในการปรับปรุงการทํางานใหม่ๆ จากการทีมีพนักงานมาจากเครือญาติทําให้ยากต่อ

การบริหารงานหรือการพัฒนาปรับปรุงระบบการทํางาน 

2.2 พนักงานบางส่วนเกิดการต่อต้าน 

พนักงานบางส่วนเกิดการต่อต้านการเปลียนแปลงโดยเฉพาะในส่วนของแผนกการผลิต 

เนืองจากพนักงานในแผนกการผลิตจะต้องปรับเปลียนจากการผสมส่วนผสมจากการคาดคะเน

มาเป็นการใช้อุปกรณ์ในการชั งตวงวัตถุดิบทุกอย่างก่อนการผลิต ทําให้สร้างความยุ่งยากในการ

ทํางาน ใช้เวลาในการตวงวัตถุดิบเพิมขึน อีกทั งย ังต้องใช้ความละเอียดรอบคอบในการชั งตวง

เพือให้ได้จํานวนการผลิตทีเพิมมากขึน ซึงผู้ว ิจ ัยส ังเกตได้ว่าพนักงานในแผนกการผลิตบางครั ง

ไม่พึงพอใจกับการปรับปรุงการดําเนินการดังกล่าว จึงทําให้ผู้ว ิจ ัยต้องหาวิธีการในการผลิตที

เอืออํานวยต่อการทํางานของแผนกการผลิตต่อไป 

 

3. ข้อเสนอแนะของการศึกษา 

 

การศึกษาเรือง “การพัฒนาศักยภาพโดยรวมของโรงงานขนมป ั ง AAA Bakery”  เป็นสิง

ทีสามารถกลับไปสู่จุดเริมต้นได้ทุกเวลา หากไม่มีการดําเนินการปรับปรุงอย่างต่อเนือง โดยทุก

แผนกจะต้องเฝ้ าติดตามและดําเนินการปรับปรุงต่อไปเป็นระยะเวลาหนึง ซึงอาจจะต้องทําไป
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เป็นปีกว่าทีทุกอย่างจะกลายเป็นมาตรฐานของการทํางาน ซึงจุดนี ต้องมีการวางแผนการ

ทํางานทีดี และต่อเนือง โดยในส่วนนีผู้ว ิจ ัยได้ทําแผนการทํางานในช่วงในปี 2554 เอาไว้ เพือไว้

ใช้ดําเนินงานและติดตามผลการปรับปรุง โดยแผนการทํางานทั งหมดมีดังนี 

 

แผนกการตลาดและบัญชี 

พ.ค. ประชุมแผนกและแจ้งนโยบายการขายประจําปี พร้อมทงั วิเคราะห์รายรับ-รายจ่าย

ในช่วงปีทีผ่านมา เพือเป็นแนวทางการจัดทํารายรับ-รายจ่ายในปีน ี

ม.ิย. - 

ก.ค. - 

ส.ค. - 

ก.ย. ว ัดผลยอดขายทีทําได้ในเทอมการศึกษาแรก และสรุปรายรับ-รายจ่ายในเทอม

การศึกษาแรก พร้อมทั ง นํากิจกรรม 5ส.มาจัดการสถานทีทํางานของแผนก

การตลาดและบัญช ี

แผนกการตลาดและบัญชี (ต่อ) 

ต.ค. นําพนักงานไปสัมมนานอกสถานที เพือสานสัมพันธ์พนักงาน 

พ.ย. - 

ธ.ค. - 

ม.ค. สรุปรายรับ-รายจ่ายในไตรมาสทีสาม 

ก.พ. - 

ม.ีค. สรุปยอดขายทีทําได้และสรุปรายรับ-รายจ่ายในเทอมการศึกษาท2ี  

เม.ย. อบรมและติววิชาความรู้ให้กับพนักงานทีย ั งขาดความรู้ด้านการตลาดและบัญชี 

พ.ค. ประชุมแผนกและแจ้งนโยบายการดําเนินงานด้านการขนส่งขนมป ั ง โดยเน้นเรือง

ระยะทาง เวลาและค่าเชือเพลิงในการขนส่ง พร้อมทั ง วิเคราะห์การขนส่งในปีทีผ่าน

มา เพือเป็นแนวทางการจัดระบบการขนส่งขนมป ั งในปีนี 

หมายเหตุ: (-) เป็นช่วงปิดเทอม 
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แผนกขนส่ง 

ม.ิย. - 

ก.ค. - 

ส.ค. - 

ก.ย. ตรวจสอบผลการดําเนินงานในการขนส่งขนมป ั งของพนักงาน โดยเน้นเรืองระยะทาง 

เวลาและค่าเชือเพลิงในการขนส่ง 

ต.ค. นําพนักงานไปสัมมนานอกสถานที เพือสานสัมพันธ์พนักงาน  

พ.ย. - 

ธ.ค. - 

ม.ค. - 

ก.พ. - 

ม.ีค. ตรวจสอบผลการดําเนินงานในการขนส่งขนมป ั งของพนักงานประจําปี เพือเป็นแนว

ทางการจัดระบบการขนส่งขนมป ั งในปีหน้า 

เม.ย. อบรมพนักงานเรืองมารยาทในการขับขีตามกฎจราจร 

แผนกการผลิต 

พ.ค. ทํากิจกรรม 5 ส.ต่อเนืองจากเดือนทีแล้ว โดยการสะสางโรงงาน พร้อมทั งตรวจสอบว่า

พืนททีีใช้ในการผลิตขนมป ั งภายในโรงงานทีได้ทําการสะสางไปแล้วว่าเป็นอย่างไร 

ม.ิย. - 

ก.ค. - 

ส.ค. - 

ก.ย. ตรวจสอบผลการดําเนินงานในการผลิตขนมป ั งของพนักงาน โดยเน้นเรืองการใช้

อุปกรณ์ในกระบวนการผลิต 

ต.ค. อบรมและติววิชาความรู้ให้กับพนักงานทีย ั งขาดความรู้ด้านผลิต การชั งตวงส่วนผสม 

และการสต๊อกวัตถุดิบ 

พ.ย. - 

ธ.ค. - 

หมายเหตุ: (-) เป็นช่วงปิดเทอม 
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แผนกการผลิต (ต่อ) 

ม.ค. - 

ก.พ. - 

ม.ีค. ตรวจสอบผลการดําเนินงานในการผลิตขนมป ั งของพนักงานประจําปี เพือเป็นแนวทาง

ในการจัดกระบวนการผลิตขนมป ั งในปีหน้า 

เม.ย. อบรมพนักงานเรืองกระบวนการผลิต 

หมายเหตุ: (-) เป็นช่วงปิดเทอมจึงไม่มีกิจกรรมใด  ๆ

 

ข้อเสนอแนะทั งหมดคือการวางแผนไว้ล่วงหน้าตลอดทั งปี โดยทีช่องทีย ั งว่างอยู่นั นไม่มี

กิจกรรมใดๆ เนืองจากเป็นช่วงเปิดเทอม ทั งนี กิจกรรมอืนๆ ได้วางแผนไปหมดแล้วในช่วงปิด

เทอม ซึงการปรับปรุงทั งหมดนีเป็นการปรับปรุงในระยะยาวทีต้องดูหน้างานเป็นหลัก ดังนั น

แผนการปรับปรุงอาจจะมีการเปลียนแปลงได้ตามสถานการณ์ และนีคือทั งหมดของการศึกษา

เรือง “การพัฒนาศักยภาพโดยรวมของโรงงานขนมป ั ง AAA Bakery” การเพิมประสิทธิภาพใน

ด้านการผลิต การขนส่ง และการเพิมรายไดแ้ละกําไร เพือสร้างชือเสียงให้แก่ตราสินค้า และเพือ

สร้างความได้เปรียบในการแข่งข ันในอนาคต 
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ระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเทียว จากมหาวิทยาลัย

หอการค้าไทย เมือปีการศึกษา 2550 และได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิตบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีการศึกษา 2554 
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