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บทคัดยอ 

 การศึกษาครั้งน้ีเปนการศึกษากลยุทธในการจัดการสินคาของบริษัท เฟอรนิเจอรไทย 
จํากัด โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปญหาและสาเหตุของปญหาเกี่ยวกับการผลิตสินคาไมได
คุณภาพ การสงสินคาลาชากวาที่กําหนด และการจัดสงชิ้นสวนไมครบถวน  เพ่ือนํามากําหนด
กลยุทธในการแกปญหาเกี่ยวกับการจัดการสินคา  
 ผลการศึกษาพบวา  
 1.  ปญหาการผลิตสินคาไมไดคุณภาพตามที่ลูกคาตองการ มีสาเหตุจาก 
 1.1 การตัดสินใจรับคําสั่งซ้ือเรงดวนของผูบริหารในฝายขายตางประเทศโดยขาด
ขอมูลที่จะมาสนับสนุนการตัดสินใจ ทําใหสงผลกระทบตอการผลิตเปนลูกโซ  กลาวคือ แผนก
วางแผนการผลิตตองนําคําสั่งซ้ือที่เรงดวนมาผลิตกอนคําสั่งซ้ือที่ไดวางแผนไว  ทําใหการจัดซื้อ
วัตถุดิบและวัสดุตองใชระยะเวลาที่สั้นลง ซึ่งสงผลตอคุณภาพของวัตถุดิบหรือวัสดุที่จัดซื้ออาจ
ไมตรงตามที่ตองการ   
 1.2 นโยบายการลดกําลังคนในแผนกควบคุมคุณภาพที่ใชในการตรวจสอบ
คุณภาพของสินคาระหวางขั้นตอนการผลิต โดยกําหนดใหหัวหนาหนวยผลิตแตละหนวยเปนผู
ตรวจสอบคุณภาพงานของตนเอง ซึ่งหากหนวยผลิตใดตองการใหหนวยงานของตนมีผลงาน
มากจะทําการปลอยงานที่เสียออกมาซึ่งจะสงผลเสียตอหนวยงานผลิตถัดไป และหากแผนก
ควบคุมคุณภาพไมสามารถตรวจพบขอผิดพลาดกอนการสงมอบสินคาใหลูกคา จะทําใหลูกคา
ปฏิเสธการรับสินคาเนื่องจากคุณภาพไมเปนไปตามที่ตกลง ทําใหตองเสียตนทุนและเวลาในการ
แกไขสินคาใหเปนที่พอใจของลูกคา 
 1.3 อัตราการลาออกของพนักงานในแผนกผลิตสูงขึ้น ทําใหประสิทธิภาพในการ
ผลิตสินคาใหไดคุณภาพลดลง   เน่ืองจากพนักงานใหมยังไมมีความชํานาญในการผลิต ทั้งน้ี



จ 
 

เหตุที่อัตราการลาออกของพนักงานในแผนกผลิตสูงขึ้น เน่ืองจากผูบริหารขาดความใสใจดาน
สวัสดิการและความปลอดภัยของพนักงานในแผนกผลิต 

 2.  ปญหาการสงสินคาลาชากวาที่กําหนด เปนปญหาที่สืบเน่ืองมาจากปญหาการ
ผลิตสินคาไมไดคุณภาพ จากการที่สินคาไมผานเกณฑการตรวจสอบคุณภาพจากตัวแทนของ
ลูกคากอนนําขึ้นตูคอนเทนเนอรเพ่ือสงออก ทําใหแผนกผลิตตองสูญเสียกําลังคนเพื่อทําการ
แกไขสินคาที่ไมผานเกณฑการตรวจสอบคุณภาพดังกลาว ซ่ึงสงผลใหแผนการผลิตและแผนการ
จัดสงสินคาที่ไดวางแผนไวตองเลื่อนออกไป 

 3.  ปญหาการจัดสงชิ้นสวนไมครบถวน เกิดจากความผิดพลาดของพนักงานใน
หนวยบรรจุที่บรรจุชิ้นสวนไมครบ ความผิดพลาดจากการตรวจสอบงานของหัวหนาหนวยบรรจุ 
และความผิดพลาดจากการที่พนักงานแผนกควบคุมคุณภาพไมไดตรวจสอบคุณภาพทุกขั้นตอน
ของการผลิตจึงทําใหไมสามารถพบขอผิดพลาดกอนการสงมอบสินคาใหลูกคา 
  
 ในการศึกษาครั้งน้ีจึงไดกําหนดกลยุทธ 2 กลยุทธเพ่ือใชเปนแนวทางในการแกไข
ปญหา ไดแก กลยุทธการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกร (Total Quality Management : TQM)   
และกลยุทธการสรางแรงจูงใจใหกับพนักงาน โดยแบงการแกไขปญหาออกเปน 3 ระยะ ไดแก 

 1.  แผนระยะสั้น  
  เปนการปรับปรุงประสิทธภิาพการทํางานในแตละหนวยงานภายในระยะเวลา    
1 ป เพ่ือแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในระดับปฏิบัติการ ไดแก ฝายขายตางประเทศ แผนกผลิต แผนก
ควบคุมคุณภาพ และฝายทรัพยากรบุคคล  
 2.  แผนระยะปานกลาง  
   เปนการปรับปรุงกลยุทธเพ่ือรองรับการนํากลยุทธการบริหารคุณภาพทั่วทั้ง
องคกรมาใชกับฝายวิจัยและพัฒนา แผนกผลิต ฝายจัดซื้อ และฝายทรัพยากรมนุษยภายใน
ระยะเวลา 1 - 3 ป 
 3. แผนระยะยาว  
  เปนการนํากลยุทธการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกรมาใชกับพนักงานทุกคนใน
องคกรใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดดานการปฏิบัติงานภายในระยะเวลา 3 - 5 ป  
 

   
 



 

 

กิตติกรรมประกาศ 
 

 สําหรับความสําเร็จในการศึกษานี้เกิดขึ้นเน่ืองจากบุคคลหลายฝายที่ทานไดให
ความอนุเคราะหตอผูเขียนเปนอยางดียิ่ง ขาพเจาขอกราบขอบพระคุณ อาจารยอรฤดี  ศรีธราพิพัฒน 
อาจารยที่ปรึกษาการคนควาดวยตนเอง ใหความกรุณาแนะนํา ตรวจตราและแกไขเนื้อหา 
ตลอดจนใหกําลังใจในการทําการคนควาดวยตนเอง รวมทั้งผู ชวยศาสตราจารยนิยะดา  
วิเศษบริสุทธิ์ ที่กรุณารับเปนประธานกรรมการ และอาจารยชนะพันธุ  จันทรารมย ที่กรุณารับ
เปนกรรมการ  
 ขอขอบคุณ คุณพอ-คุณแมและครอบครัวของขาพเจา      รวมถึงเพ่ือนนักศึกษา
มหาวิทยาลัยหอการคาไทยที่ไดใหกําลังใจเสมอมาตลอดระยะเวลาการทําการคนควาดวยตนเอง 
เพ่ือนพนักงานในบริษัทที่ใหความรวมมือในการทําการคนควาดวยตนเองในครั้งน้ี และ
ขอขอบคุณเจาหนาที่บัณฑิตวิทยาลัย ที่ไดใหความชวยเหลือตลอดเวลา และพ่ีๆ เพ่ือนนักศกึษา
ปริญญาโททุกทาน ที่ไดใหกําลังใจและความชวยเหลือมาโดยตลอด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 

 
สารบัญ 

 
   หนา 
บทคัดยอ  ........................................................................................................................... ง 
  
กิตติกรรมประกาศ  ............................................................................................................. ฉ 
  
สารบัญ  ............................................................................................................................. ช 
  
สารบัญตาราง  .................................................................................................................... ฌ 
  
สารบัญภาพ  ...................................................................................................................... ญ 
  
บทที่  
    1  บทนํา  ..................................................................................................................... 1 

องคกรและลักษณะธุรกิจขององคกร  ……......................................................... 1 
ปญหาและสภาพความสําคัญของปญหา ............................................................ 8 
วัตถุประสงคของการศึกษา  .............................................................................. 12 
ระเบียบวิธีการศึกษาของปญหา  ....................................................................... 12 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  .............................................................................. 13 

  
  2  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ  .................................................................................. 14 

แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะหอุตสาหกรรมดวยแบบจําลองพลังหาอยาง ……....... 14 
แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ...................... 17 
แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะหสาเหตุดวยผังกางปลา  ……………….................... 18 
ทฤษฎีเกี่ยวกบัการบริหารคุณภาพทั่วทัง้องคกร  ............................................... 19 
ทฤษฎีสองปจจัยของเฟรเดริค เฮอรซเบอรก  .................................................... 29 
  

   
 



ซ 
 

สารบัญ (ตอ) 
 

                  หนา 
     3  ผลการศึกษา  .......................................................................................................... 32 

ระเบียบวิธีการศึกษา  ....................................................................................... 32 
การวิเคราะหขอมูล ………………………………………………………………… 35 
แนวทางในการแกไขปญหา  ............................................................................. 62 
การตัดสินใจเลือกแนวทางการแกไขปญหา  ……………………………....……… 65 
                

   4  บทสรุป และขอเสนอแนะ  ........................................................................................ 74 
สรุปผลการศึกษา  ............................................................................................ 74 
ขอจํากัดของการศึกษา  .................................................................................... 76 
ขอเสนอแนะการศึกษา  .................................................................................... 76 

  
บรรณานุกรม  ..................................................................................................................... 77 
  
ภาคผนวก  ………………………………………………………………….……………………. 78 

ก.  แบบสัมภาษณผูบริหารหนวยงานตางๆ ในบริษทั …………………………… 79 
ข.  แบบสอบถามพนักงานในแผนกผลติ............................................................. 82 

  
ประวัติผูศึกษา  ................................................................................................................... 86 

 

 

 

   
 



 
 
 

สารบัญตาราง 
 

ตารางที ่   หนา 
1. อัตรารอยละของยอดขายของบริษัทเปรียบเทียบกับยอดการสงออกเฟอรนิเจอร

และเครื่องใชในครัวเรือนที่ทําจากไมของประเทศไทยป พ.ศ. 2547 ถึง 2549 
(มกราคม - กรกฎาคม)  ………………………...………………….……………… 

 
 

7 
2. ปญหาและสาเหตุของปญหา  ………………………..………...……………......... 11 

3. จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามสถานภาพสวนบุคคล  …... 52 

4. ความคิดเห็นของพนักงานในแผนกผลติเกี่ยวกับปจจัยอนามัยที่มีผลตอการ
ทํางาน  ……………………………………………..……………………..……….. 

 
54 

5. ความคิดเห็นของพนักงานในแผนกผลติเกี่ยวกับปจจัยกระตุนใหเกดิแรงจูงใจใน
การทํางาน  ……………………………..…….…………..……………………….. 

 
57 

6. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมของพนักงานในแผนกผลิต  ..................... 58 

7. สาเหตุของปญหาจําแนกตามหนวยงาน  .......................................................... 61 

8. แผนระยะสั้น การปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานในแตละหนวยงานภายใน
ระยะเวลา 1 ป เพ่ือแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในระดับปฏิบัติการ  …......................... 

 
66 

9. แผนระยะปานกลาง การปรับปรุงกลยุทธเพ่ือรองรับแผนงานในอนาคตภายใน
ระยะเวลา 1 - 3 ป  ........................................................................................ 

 
70 

10. แผนระยะยาว การนํากลยุทธการบริหารคณุภาพทั่วทั้งองคกรมาใชกับพนักงาน
ทุกคนในองคกรใหเกิดประสิทธิภาพสูงสดุดานการปฏิบัติงานภายในระยะเวลา   
3 - 5 ป  .......................................................................................................... 

 
 

72 
 



 
 
 

สารบัญตาราง 
 

ตารางที ่   หนา 
1. อัตรารอยละของยอดขายของบริษัทเปรียบเทียบกับยอดการสงออกเฟอรนิเจอร

และเครื่องใชในครัวเรือนที่ทําจากไมของประเทศไทยป พ.ศ. 2547 ถึง 2549 
(มกราคม - กรกฎาคม)  ………………………...………………….……………… 

 
 

7 
2. ปญหาและสาเหตุของปญหา  ………………………..………...……………......... 11 

3. จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามสถานภาพสวนบุคคล  …... 52 

4. ความคิดเห็นของพนักงานในแผนกผลติเกี่ยวกับปจจัยอนามัยที่มีผลตอการ
ทํางาน  ……………………………………………..……………………..……….. 

 
54 

5. ความคิดเห็นของพนักงานในแผนกผลติเกี่ยวกับปจจัยกระตุนใหเกดิแรงจูงใจใน
การทํางาน  ……………………………..…….…………..……………………….. 

 
57 

6. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมของพนักงานในแผนกผลิต  ..................... 58 

7. สาเหตุของปญหาจําแนกตามหนวยงาน  .......................................................... 61 

8. แผนระยะสั้น การปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานในแตละหนวยงานภายใน
ระยะเวลา 1 ป เพ่ือแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในระดับปฏิบัติการ  …......................... 

 
66 

9. แผนระยะปานกลาง การปรับปรุงกลยุทธเพ่ือรองรับแผนงานในอนาคตภายใน
ระยะเวลา 1 - 3 ป  ........................................................................................ 

 
70 

10. แผนระยะยาว การนํากลยุทธการบริหารคณุภาพทั่วทั้งองคกรมาใชกับพนักงาน
ทุกคนในองคกรใหเกิดประสิทธิภาพสูงสดุดานการปฏิบัติงานภายในระยะเวลา   
3 - 5 ป  .......................................................................................................... 

 
 

72 
 



 
 
 

สารบัญภาพ 

ภาพที่   หนา 
1. โครงสรางผังองคกรของบริษัท  ................................................................. 4 

2. โครงสรางผังองคกรเกี่ยวกับสายการผลิต   ................................................. 5 

3. กระบวนการผลิตเฟอรนิเจอรและเครื่องใชในครัวเรือนที่ทําจากไม  ……….... 6 

4. การเปรียบเทยีบคาใชจายที่ลูกคาเรียกเก็บจากบริษทัเพื่อชดเชยความ
เสียหาย  จําแนกตามประเภทของปญหาป พ.ศ. 2547 ถึง 2549        
(มกราคม - สงิหาคม)  …………………………………................................ 

 
 

10 
5. การวิเคราะหสภาวะการแขงขันในอุตสาหกรรมดวย Porter’s Five Forces 

Model  ………………………….…………….……………………………….. 
 

15 
6. Cause and Effect Diagram, Ishikawa Diagram  ………………............... 19 

7. TQM ตามความหมายของ Dr. Noriaki Kano  .……………………...…...…. 21 

8. รูปสองปจจัยของ เฟรเดริค เฮอรซเบอรก  …………………………….….…. 29 

9. ยอดขายในระหวางป พ.ศ. 2547 ถึง 2549 (มกราคม - สิงหาคม)  ...…….… 37 

10. การเปรียบเทยีบคาชดเชยสินคาเสียหายและคาใชจายเกี่ยวกับคุณภาพ
ระหวางป พ.ศ. 2547 ถึง 2549 (มกราคม - สิงหาคม)  ……………………... 

 
37 

11. การเปรียบเทยีบคาชดเชยสินคาเสียหายแยกตามประเภทของปญหา 
ระหวางป พ.ศ. 2547 ถึง 2549 (มกราคม - สิงหาคม)  ……...……………… 

 
38 

12. การเปรียบเทยีบคาชดเชยสินคาแยกตามทวีป ระหวางป พ.ศ. 2547 ถึง 
2549 (มกราคม - สิงหาคม)  .………………………………………...………. 

 
39 

13. ผลการตรวจพบขอผิดพลาดของวัตถุดิบ ระหวางป พ.ศ. 2547 ถึง 2549 
(มกราคม - กรกฎาคม)  ……………………………………………...….……. 

 
40 

14. ภาพแสดงผลการตรวจพบขอผิดพลาดของงานไส-ตอเสน-อัดประสาน 
ระหวางป พ.ศ. 2547 ถึง 2549 (มกราคม - กรกฎาคม)  ……………………  

 
41 

15. ผลการตรวจพบขอผิดพลาดของงานขึ้นรูป-ตัด-เจาะ ระหวาง ป พ.ศ. 2547 
ถึง 2549 (มกราคม - กรกฎาคม)  ………………...……………………...….. 

 
42 



 ฎ 

 สารบัญภาพ  (ตอ) 
 

 

ภาพที่   หนา 
16. ผลการตรวจพบขอผิดพลาดของงานขัด ระหวาง ป พ.ศ. 2547 ถึง 2549 

(มกราคม - กรกฎาคม)  ….…...…………………………………….………... 
 

42 
17. ผลการตรวจพบขอผิดพลาดของงานประกอบ ระหวาง ป พ.ศ. 2547 ถึง 

2549 (มกราคม - กรกฎาคม)  …..……………………………………………. 
 

43 
18. ผลการตรวจพบขอผิดพลาดของงานพนสีระหวาง ป พ.ศ. 2547 ถึง 2549 

(มกราคม - กรกฎาคม)  …....……………………………………..………….. 
 

44 
19. การตรวจพบขอผิดพลาดของงานบรรจุ ป พ.ศ. 2547 ถึง 2549       

(มกราคม -กรกฎาคม)  ….....…………………………………………………. 
 

44 
20. ผลการตรวจพบขอผิดพลาดจากการตรวจงานขั้นสุดทายจากลูกคาระหวางป 

พ.ศ. 2547 ถึง 2549 (มกราคม - กรกฎาคม)  ………………………………. 
 

45 
21. สัดสวนของปญหาที่ทําใหตองนําสินคามาบรรจุใหมในระหวางเดือนมกราคม  

ถึง เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2549  ………………………..………….…..…….. 
 

46 
22. สัดสวนของหนวยงานที่ทําใหตองนําสินคามาบรรจุใหมในระหวางเดือน

มกราคม ถึง เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2549  …………….….………...……….. 
 

46 
23. สาเหตุของปญหาที่ทําใหบรรจุงานไมไดตามเปาหมายในระหวางเดอืน

มกราคม ถึง เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2549  ………….…….……….………… 
 

47 
24. การเปรียบเทยีบอัตรากําลังคน การเขาและออกของพนักงานในแผนกผลิต

ระหวาง ป พ.ศ. 2547 ถึง 2549 (มกราคม - กันยายน)  ……………………. 
 

48 
25. อัตราการลาออกของพนักงานในระหวาง ป พ.ศ. 2547 ถึง 2549     

(มกราคม -กันยายน)  …..….…………………………………………………. 
 

49 
26. ผังกางปลา เพ่ือวิเคราะหหาสาเหตุของปญหาสินคาไมมีคุณภาพ การจัดสง

สินคาลาชา และการบรรจุชิน้สวนไมครบถวน  …………………….………… 
 

59 
 
 
 
 

 
 



 

บทที่ 1 
บทนํา 

 
องคกรและลักษณะธุรกิจขององคกร 
 ประวตัิของบริษัท 
 บริษัท เฟอรนิเจอรไทย จํากัด กอตั้งเม่ือเดือนตุลาคม พ.ศ. 2518 เปนผูผลิตและ
จําหนายเฟอรนิเจอรและเครื่องใชในครัวเรือนที่ทําจากไมประเภทตาง ๆ เพ่ือสงออกตางประเทศ 
เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศญี่ปุน และประเทศในแถบยุโรป เปนตน ปจจุบันบริษัทมี
โรงงานตั้งอยูที่ ถนนบางนา-ตราด จังหวัดสมุทรปราการ บนเน้ือที่ประมาณ 60 ไร และมี
พนักงานจํานวนมากกวา 1,500 คน   โดยบริษัทเปนผูถือหุนในบริษัทยอยอีก 9 แหง ไดแก 

1. บริษัทจําหนายเฟอรนิเจอรไมภายในประเทศจํานวน 1 แหง  
2. บริษัทผลติและจําหนายเฟอรนิเจอรเพ่ือสงออกจํานวน 5 แหง  
3. บริษัทผลติไมยางพาราแปรรูป จํานวน 1 แหง 
4. บริษัทผลติไมอัดประสานจากไมยางพารา จํานวน 1 แหง  
5. บริษัทผลติบรรจุภัณฑกลองกระดาษจํานวน 1 แหง  

 ผูกอตั้งบริษัทเปนคนไทยเชื้อสายจีน ซึ่งปจจุบันดํารงตําแหนงประธานกรรมการของ
บริษัท   โดยเริ่มจากการจัดตั้งบริษัทเพื่อจําหนายเครื่องใชในครัวเรือนซ่ึงทําจากไม
ภายในประเทศ   ตอมาไดจัดตั้งบริษัทแหงใหมเปนบริษัทเพื่อผลิตและสงออกเฟอรนิเจอรและ
เครื่องใชในครัวเรือนที่ทําจากไม 
 บริษัทไดดําเนินกลยุทธระดับบริษทัในการมุงธุรกิจอยางเดียว (Concentration) คือ 
อุตสาหกรรมการผลิตเฟอรนิเจอรและเครือ่งใชในครัวเรอืนที่ทําจากไม โดยจะเห็นไดจากการ
จัดตั้งบริษัทยอยขึ้นอีกหลายแหงในเวลาตอมา ซึ่งลวนแลวแตเปนบริษัทที่เกี่ยวของกับ
อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรไม     ทั้งน้ีเพ่ือรองรับคําสั่งซ้ือจากลูกคาตางประเทศที่เร่ิมขยายตัว
มากขึ้น  นอกจากนี้บริษัทไดใชกลยทุธการรวมธุรกิจตามแนวดิ่ง (Vertical Integration) ไดแก 
การรวมธุรกิจไปทางหลัง (Backward Integration) คอื การจัดตั้งบริษัทผลิตไมยางพาราแปรรูป   
และไมยางพาราอัดประสาน รวมถึงการจัดตั้งบริษัทผลติบรรจุภัณฑกลองกระดาษเพื่อปอน
ใหกับโรงงาน  นอกจากนี้การจัดตั้งบริษัทเพื่อจําหนายเฟอรนิเจอรและเครื่องใชในครวัเรือน
ภายในประเทศเปนอีกกลยทุธหน่ึงในการรวมธุรกิจทางหนา (Forward Integration) สําหรับการ
จัดจําหนายสินคาที่ไดจากการผลิตของบริษัทและบรษิัทยอย โดยเฉพาะสินคาที่ไมเคลื่อนไหว 
(Dead Stock) 
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 การดําเนินงานและการขยายตัวทางธรุกิจ 
 พ.ศ. 
2512 จัดตั้งบริษัทเพื่อจําหนายผลิตภัณฑภาชนะเครื่องใชในครัวเรือนทีท่ําจากไม 

(Houseware) 
2518  จัดตั้งบริษัท เฟอรนิเจอรไทย จํากัด  เพ่ือผลิตและจําหนายเฟอรนิเจอรและเครือ่งใช

ในครัวเรือนทีท่ําจากไม โดยมีพนักงาน 70 คน บริษัทตั้งอยูที่ถนนสาธุประดิษฐ 
2520  ผูเชี่ยวชาญจากประเทศญีปุ่นเขามาถายทอดความรูดานการตลาดใหกับบริษทั 
2522  บริษัทเปดตลาดเฟอรนิเจอรไปยังประเทศญี่ปุนและประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการ

ขยายกําลังผลิตซึ่งใชพ้ืนทีก่ารผลิต 1,500 ตารางเมตร 
2523  บริษัทนําเขาเครื่องจักรจากประเทศอิตาล ี ประเทศเยอรมนี และประเทศไตหวัน และ

ขยายพื้นที่การผลิตเปน 5,000 ตารางเมตร 
2528  บริษัทขยายพืน้ที่การผลิตโดยจัดตั้งโรงงานเพิ่มอีกหนึ่งแหง ซึ่งถูกจัดตั้งขึ้นทีถ่นน

สรรพาวุธ        โดยโรงงานแหงที่สองมีวัตถุประสงคเพ่ือผลิตเครือ่งใชในครัวเรอืนที่
ทาํจากไม 

2530  บริษัทยายโรงงานมาจัดตั้งที่ถนนบางนา - ตราด     บนพื้นที่การผลิต 110,400 
ตารางเมตร โดยไดรับอนุมัติจากกรมศุลกากรใหจัดตั้งเปนคลังสินคาทณัฑบน
ประเภทโรงงานผลิตสินคา รวมทั้งบริษัทยงัไดรับรางวัลผูสงออกดีเดนจาก          
กรมสงเสริมการสงออก 

2532  บริษัทจัดระบบการบริหารงานอยางเปนระบบ  โดยมีระบบการบริหารงานบุคคลและมี
ระบบสวัสดิการพนักงาน 

2533  จัดตั้งบริษัทยอยเพ่ือผลิตเฟอรนิเจอรที่ทําจากไมเพ่ิมอีกหนึ่งแหง 
2537  จัดตั้งบริษัทยอยเพ่ือผลิตกลองกระดาษลกูฟูก 
2539  จัดตั้งบริษัทโรงเลื่อยไมยางพาราซึ่งตั้งอยูที่จังหวัดสงขลา และจัดตั้งบริษทัเพือ่ผลิต

และสงออกเฟอรนิเจอรที่ทําจากไมวิทยาศาสตร (Medium Density Fiber Board : 
MDF)    

2540  บริษัทไดรบัรางวัลผูสงออกดีเดน สาขาการออกแบบผลิตภัณฑจากกรมสงเสริมการ
สงออก 

2541  บริษัทไดรบัการรับรองมาตรฐาน ISO 9002  
2542  บริษัทไดรบัรางวัลผูสงออกดีเดนสาขาตราสินคาไทยและจัดตั้งบริษทัผลติไมยางพารา

อัดประสาน 
2543 จัดตั้งบริษัทยอยเพ่ือผลิตและสงออกตูและเตียง   โดยบริษทัไดรับรางวัลผูสงออก

ดีเดน  (PM Export Award)  รวมทั้งยังไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001  
2548 บริษัทไดรบัการรับรองมาตรฐาน ISO 14001  



 3

  ภาพรวมขององคกร 
 บริษัทมีการจดัโครงสรางผังองคกร และแบงแยกตามหนาที่ความรับผิดชอบที่คอนขาง
ชัดเจน ดังภาพที่ 1 โดยมีผูบริหารซึ่งเปนทายาทของผูกอตั้งบริษทั ดํารงตําแหนงเปนกรรมการ 
บริหารโดยดูแลดานการบรหิารงานภายในบริษัทและดานการขายตางประเทศ การบริหารงาน
ของบริษัทแบงเปน 5 ดาน ดังนี้ 

 1. ดานการบริหาร 
  บริษัท เฟอรนิเจอรไทย จํากัดเปนนติบิุคคลแตมีการบริหารงานในระบบเจาของคน
เดียว ทําใหการบริหารงานและการตัดสินใจขึ้นอยูกบักรรมการบรหิารของบริษทั   ซึ่งเปน
ทายาทของผูกอตั้งบริษัท  

 
 2. ดานการขาย 

  กรรมการบริหารของบริษทัซึ่งเปนทายาทของผูกอตัง้บริษัทอีกทานหนึ่งเปนผูบริหาร 
และตัดสินใจโดยตรงเกี่ยวกบัการอนุมัติการขาย โดยแบงผูรับผิดชอบตามพื้นทีก่ารขาย ไดแก 
ประเทศสหรัฐอเมริกา  ประเทศในแถบยุโรป  และประเทศญี่ปุน  

 
 3. ดานการผลิต 

  บริษัทมีโรงงานผลิตเพียงแหงเดียวซึ่งตัง้อยูในเขตคลงัสินคาทัณฑบนถนนบางนา - 
ตราด จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งการผลิตตองอาศัยทั้งแรงงานที่มีฝมือและเครื่องจักรที่ทันสมัย 

 
 4. ดานแรงงาน 

  ปจจุบันบริษทัมีพนักงานในสายการผลติประมาณ 1,700 คน และมีพนักงานในสวน
ของสํานักงานประมาณ 300 คน  

 
 5. ดานการเงิน 

  การระดมเงินทุนของบริษทัโดยสวนใหญมาจากสถาบันการเงิน เชน การขอสินเชื่อ
เพ่ือการสงออก (Packing Credit)  การขายลดตัว๋เงิน   การทําสัญญาเบิกเกินบญัชี  และการ
กูยืมเงินระยะยาว เปนตน  
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ภาพที่ 1 โครงสรางผังองคกรขอ

คณะกรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการ 

กรรมการผูจัดการ 

สายการผลิต ฝายวิจัยและพัฒนา ฝายทรพัยากรบุคคล ฝายการเงิน/การบญัชี ฝายบริหารสินทร

การเงิน บัญชี 
งบริษัท 

ฝายตรวจสอบภายใน 

ัพย ฝาย MIS ฝายการตลาด ฝายจัดซื้อ 

ฝายขายตางประเทศ แผนกเอกสารสงออก แผนกพัฒนาตลาด 

ตลาดอเมริกา 

ตลาดยุโรป 

ตลาดญี่ปุน  

4
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ภาพที่ 2 โครงสรางผังองคกรเกี่ยวกบั

ผูจัดการโรงงาน 

ผูชวยผูจัดการโรงงาน 

แผนกวางแผนผลิต แผนกคลังสินคา แผนกซอมบาํรุง แผนกผลิต แ

เกาอี้ Houseware หนวยตัด 

ขึ้นรูป ตัด เจาะ 

ขัด 

ประกอบ 

พน 

ไส ตอเสน อัดประสาน 

บรรจุ 

ขึ้นรูป ตัด เจา

ขัด 

ประกอบ 

พน 

ไส ตอเสน อัดประ

บรรจุ 
สายการผลิต 

ผนกควบคุม
คุณภาพ 

แผนกจัดสงสินคา แผนกบัญชีตนทุน 

โตะ ตูและเตียง 

ะ 

สาน 

ขึ้นรูป ตัด เจาะ 

ขัด 

ประกอบ 

พน 

ไส ตอเสน อัดประสาน 

บรรจุ 

ขึ้นรูป ตัด เจาะ 

ขัด 

ประกอบ 

พน 

ไส ตอเสน อัดประสาน 

บรรจุ 5
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 ลักษณะการผลิตและขั้นตอนการผลิต 
 บริษัทผลติเฟอรนิเจอรและเครื่องใชในครวัเรือนที่ทําจากไมโดยแบงลักษณะการสั่งผลิต

เปน 2 ประเภท ไดแก การผลิตตามแบบที่ลูกคาเสนอ และการผลติตามแบบทีบ่ริษัทเสนอ 
 ปจจัยการผลิตที่สําคัญไดแก วัตถุดิบ เครื่องจักร เทคนิคการผลติ และแรงงานฝมือที่มี
ความชํานาญ  โดยมีวัตถุดิบหลักทีใ่ชในการผลิต ไดแก ไมแปรรูป และไมวิทยาศาสตร 
(Medium Density Fiber Board : MDF)   ซ่ึงเปนไมหลากหลายพนัธุ เชน ไมยางพารา ไมสน 
ไมโอค และไมแอช เปนตน โดยมีกระบวนการผลติดังแสดงในภาพที่ 3 

ภาพที่ 3 กระบวนการผลิตเฟอรนิเจอรและเครื่องใชในครัวเรือนที่ทําจากไม 

ไมแปรรูปหรือไมMDF 

ตัดขนาด

ไส ตอเสน 
และอัดประสาน

ขึ้นรูป ตัด และเจาะ 

ขัด 

ประกอบ 

เคลือบผวิและพนสี 

บรรจุ 

สินคาสําเร็จรูป 
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 การตรวจสอบคุณภาพสนิคาโดยลูกคา 
 ในการขายสินคาไปยังตางประเทศ บริษัทลูกคาในตางประเทศจะแตงตั้งตวัแทนใน
ประเทศไทย     เพ่ือทําการตรวจสอบคณุภาพของสินคาที่โรงงาน ทั้งน้ีเพ่ือใหแนใจในคุณภาพ
ของสินคากอนนําสินคาขึ้นตูคอนเทนเนอรเพ่ือสงใหลูกคายังตางประเทศ 
 
 ผลิตภัณฑ  

 ผลิตภัณฑของบริษัทเปนผลิตภัณฑที่มีคณุภาพระดับสูง แบงเปน 2 ประเภท ดังนี้ 
1. เฟอรนิเจอร (Furniture) ที่ทําจากไม เชน  โตะ ตู เตียง เกาอ้ี เปนตน 
2. เครื่องใชในครัวเรือน (Houseware) ที่ทําจากไม เชน เขียง กระปุกพริกไท ชามสลัด        

เปนตน 
 
 กลุมลูกคาหลัก และสวนแบงทางการตลาด 
 1. ลูกคาหลักของบริษัท ไดแก ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศญี่ปุน และประเทศในแถบ
ยุโรป เชน ประเทศอังกฤษ ประเทศเยอรมนี เปนตน 
 2. บริษัทมีสวนแบงทางการตลาดประมาณรอยละ 5 ของยอดการสงออกเฟอรนิเจอร 
และเครื่องใชในครัวเรือนทีท่ําจากไมของประเทศไทย  

ตารางที่ 1  อัตรารอยละของยอดขายของบริษัทเปรียบเทียบกับยอดการสงออกเฟอรนิเจอรและ
เครื่องใชในครวัเรือนที่ทําจากไมของประเทศไทยป พ.ศ. 2547 ถึง 2549    
(มกราคม - กรกฎาคม) 

หนวย : ลานเหรียญสหรัฐฯ 

ป ยอดขายของบริษัท ยอดสงออกของ
ประเทศไทย 

อัตรารอยละ 

พ.ศ. 2547 23.73 795.1 2.98 
พ.ศ. 2548 32.25 758.6 4.25 

พ.ศ. 2549 (ม.ค. – ก.ค.) 18.55 400.4 4.63 
แหลงที่มา : กรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย เขาถึงขอมูลไดที่ www.depthai.go.th 

 
 อุตสาหกรรมที่เก่ียวของ 

 1. อุตสาหกรรมการผลิตไมยางพาราแปรรูป  
 2. อุตสาหกรรมการผลิตกลองกระดาษ 
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 สภาพการแขงขัน และคูแขงหลักขององคกร 
 1. สภาพการแขงขัน 

  ในปจจุบันการแขงขันในตลาดโลกมีแนวโนมที่รุนแรงมากขึ้น จากการเขามาแขงขัน
ของตลาดเวียดนามและจีน ซึ่งไดเปรียบในดานคาจางแรงงานที่ถูก แหลงวัตถุดิบทีมี่จํานวนมาก
และมีราคาไมสูงเม่ือเทียบกบัประเทศไทย  

 2. คูแขงขันทีส่ําคัญ 
  2.1 คูแขงขันภายในประเทศ ไดแก 

2.1.1 บริษัท เอฟ จํากัด (มหาชน) 
2.1.2 บริษัท ดี จํากัด 

  2.2 คูแขงขันจากตางประเทศ  ไดแก 
2.2.1 ประเทศเวยีดนาม 
2.2.2 ประเทศมาเลเซีย 
2.2.3 ประเทศจีน 

 จากลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัทขางตน จะเห็นไดวาบริษทัมีการผลิตสินคาตาม
คําสั่งผลิตของลูกคา (Make to Order) และสินคาของบริษัทมีคณุภาพในระดับสูง (Premium 
Goods) โดยสงออกไปขายยังตางประเทศทั้งหมด  การรักษาฐานลูกคาใหคงอยูกับบริษทัจึงเปน
สิ่งสําคญั ดังนั้นบริษัทจึงจําเปนตองผลิตสินคาที่ทําใหลูกคาพึงพอใจสูงสุดโดยเฉพาะคุณภาพ
ของสินคาและการสงสินคาที่ตรงตอเวลา เพราะหากเกิดปญหาเกี่ยวกับสินคาไมไดคุณภาพ และ
การสงสินคาลาชาจะสงผลกระทบทําใหบริษัทตองรับภาระคาใชจายในการแกไขสนิคาและทําให
บริษัทตองสูญเสียลูกคาใหกบัคูแขง รวมถงึอาจทําใหลูกคาไมเชื่อม่ันตอบริษัท  ซึ่งสงผลกระทบ
ตอการขยายตลาดในอนาคต   โดยบรษิัทตองบริหารงานมิใหเกิดปญหาดังกลาวขึ้นหรือหาทาง
ปองกันใหเกิดปญหาขึ้นนอยที่สุด ดังนั้นบริษัทจะตองมุงเนนการผลิตสินคาที่มีคณุภาพรวมถึง
การจัดสงสินคาที่ตรงตอเวลา 
 

ปญหาและสภาพความสําคัญของปญหา 
 ปจจุบันบริษทัตองเผชิญกับปญหา ซึ่งเกิดขึ้นจากการบริหารจัดการสินคาของบรษิัทที่
ขาดประสิทธภิาพ ซึ่งทําใหเกิดผลกระทบดานลบทั้งตอลูกคาและตอบริษทั  ทําใหบรษิัทตอง
รับผิดชอบคาใชจายที่ลูกคาเรียกเก็บจากบริษัทเพื่อชดเชยความเสียหายเพ่ิมขึ้นทกุป ดังแสดง
ในภาพที่ 4 นอกจากนี้บริษัทตองสูญเสียคาใชจายในการแกไขปญหาดังกลาว จากการศึกษา
เกี่ยวกับการบริหารจัดการสนิคาของบริษทัพบวายังไมมีประสิทธิภาพ ซึ่งกอใหเกิดปญหาที่
สําคัญ 3 ดาน ดังนี้   
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 1.  ปญหาการผลิตสินคาไมไดคุณภาพตามที่ลูกคาตองการ  
   ปญหานี้เกิดจากแผนกผลิตไมสามารถควบคุมการผลติใหไดคุณภาพตามมาตรฐานที่
กําหนดตลอดชวงการผลติ ในกรณีทีบ่ริษัทสามารถตรวจพบสินคาที่ไมไดคุณภาพซึ่งเกิดจาก
กระบวนการผลิต จะสงผลใหบรษิัทตองมีคาใชจายในการแกไขสนิคาเพิ่มขึ้นและตองใชเวลาใน
การผลิตสินคาเพิ่มขึ้น  แตในทางกลับกันหากบริษัทไมสามารถตรวจสอบใหพบขอผิดพลาด
กอนสงมอบสินคาใหลูกคา  เม่ือลูกคารับสินคาและตรวจสอบพบวาสินคาของบริษัทไมได
คุณภาพ สงผลใหบริษัทตองรับภาระคาใชจายในการชดเชยสินคาที่ไมไดคุณภาพ นอกจากนี้ยัง
ทําใหลูกคาขาดความเชื่อม่ันในคุณภาพของสินคาซึ่งอาจทําใหลูกคาไมสั่งซื้อสินคาจากบริษทั 

 2.  ปญหาการสงสินคาลาชากวาที่กําหนด  
   ปญหานี้เกิดจากฝายขายตางประเทศรบัคําสั่งซ้ือจากลูกคา โดยกําหนดระยะเวลาใน
การสงมอบสินคาสั้นเกินไป ทําใหแผนกผลิตไมสามารถผลิตสินคาไดทันตามกําหนดการสงมอบ
สินคาใหลูกคา นอกจากนี้แผนกผลิตตองใชเวลาในการผลิตและแกไขสินคาใหไดคุณภาพนาน
กวาแผนการผลิตที่กําหนดไว ทําใหการจัดสงลาชาออกไปและสงผลใหลูกคาเสยีโอกาสในการ
ขายสินคาในชวงเวลาทีลู่กคาตองการ รวมทั้งลกูคาอาจเรียกรองคาชดเชยความเสียหายจาก
บริษัท ในบางกรณีลูกคาอาจยกเลิกคําสั่งซ้ือและปฏิเสธการรับสินคาทั้งหมด บริษัทจึงตองสง
ตัวแทนเขาเจรจาตอรองเพ่ือมิใหลูกคาสงสินคานั้นกลับคืนหรือยกเลกิคําสั่งซ้ือ    ถาการเจรจา
ไมเปนผลจะสงผลใหบริษัทตองสูญเสียรายไดและลูกคาในที่สุด  

 3.  ปญหาดานการจัดสงชิน้สวนไมครบ  
   ปญหาการจัดสงชิ้นสวนใหลูกคาไมครบ ซึ่งเกิดจากความผิดพลาดของขั้นตอนการ
บรรจุหีบหอ รวมถึงความผิดพลาดของแผนกควบคุมคุณภาพที่ไมสามารถตรวจพบขอผิดพลาด
ได    จากความผิดพลาดดังกลาวอาจทําใหลูกคาปฏเิสธการรับสินคาทั้งหมด    และทําใหบริษัท
ตองใชเวลาในการเจรจากับลูกคาเพื่อสงชิ้นสวนเพิ่มเติม  และตองเสียคาใชจายในการสั่งซ้ือและ
ผลิตชิ้นสวนใหมทดแทน รวมทั้งตองเสียคาใชจายในการจัดสงชิ้นสวนไปใหลูกคา  
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ภาพที่ 4   เปรียบเทียบคาใชจายที่ลูกคาเรียกเก็บจากบริษัทเพื่อชดเชยความเสยีหาย      
จําแนกตามประเภทของปญหาป พ.ศ. 2547 ถึง 2549 (มกราคม - สิงหาคม)    

-
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00

ไมไดคณุภาพ สงลาชา สงชิน้สวนไมครบ อืน่ ๆ * 

ประเภทปญหา

ลาน
บาท

ป พ.ศ. 2547
ป พ.ศ. 2548
ป พ.ศ. 2549 (ม.ค. - ส.ค.)

 
 * อ่ืน ๆ เชน การผลิตผิดแบบ การสงสินคาไมครบตามคําส่ังซื้อ เมื่อลูกคานัดตรวจสินคาแลวไมมี
สินคาใหตรวจ เปนตน 

 

 จากปญหาดังกลาวขางตนไดสงผลกระทบใหบริษัทตองรับภาระคาใชจายตางๆ ดังน้ี 
1. ตนทุนในการแกไขงานที่เกดิขึ้นในระหวางขั้นตอนการผลิต ไดแก วัตถดิุบ 

คาแรงงาน  และคาใชจายในการผลิต 
2. คาใชจายที่เกดิจากลูกคาตางประเทศเรียกเก็บจากบรษิัท   ไดแก    คาชดเชยที่

เกิดจากสินคาเสียหาย สินคาไมมีคุณภาพ หรือสินคาไมตรงตามคําสั่งซ้ือ รวมถงึคาเสียโอกาส
ในการขายสินคาของลูกคาในกรณีสงสินคาไมตรงตามเวลาที่กําหนด 

3. คาใชจายทีบ่ริษัทตองรับผิดชอบ ไดแก คาใชจายตาง ๆ ในการสงสินคาที่ไมได
คุณภาพกลับคืนจากลูกคาเพื่อแกไข คาใชจายในการขนสงทางอากาศแทนการสงทางทะเล เพ่ือ
ทําใหสินคาไปถึงมือลูกคาภายในกําหนดเวลา  
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ตารางที่ 2  ปญหาและสาเหตุของปญหา 
ปญหา สาเหตุของปญหา 

1.ปญหาดานสินคาไมไดคุณภาพ -  การรับคําสั่งซ้ือดวนจากฝายขายตางประเทศ ทําใหแผนก
ผลิตตองเรงการผลิตใหทันกําหนดสงสินคา สงผลใหสินคา
ที่ผลิตมีคุณภาพไมไดตามมาตรฐาน 

-   แผนกควบคุมคุณภาพมีประสิทธิภาพไมเพียงพอที่จะ
คนพบหรือยับยั้งขอผิดพลาดที่เกิดจากการผลิตไดทันเวลา  

-  แผนกควบคุมคุณภาพตรวจสอบไมพบความบกพรองของ
วัตถุดิบที่ไมไดมาตรฐาน ทําใหแผนกผลิตตองนําวัตถุดิบ
ที่ไมมีคุณภาพดังกลาวเขาสูกระบวนการผลิต 

-  พนักงานในแผนกผลิตที่มีอายุงานไมถึง 1 ปมีอัตราการ
ลาออกที่สูง ทําใหบริษัทตองจัดหาพนักงานใหมอยาง
ตอเน่ือง ซึ่งหากพนักงานใหมไมมีความชํานาญในการ
ผลิตอยางเพียงพอ จะสงผลใหสินคาที่ผลิตมีคุณภาพไมได
มาตรฐาน 

2. ปญหาการสงสินคาลาชา -  แผนกผลิตใชเวลาในการผลิตสินคานานกวาที่กําหนดไว
ตามแผนการผลิต ซึ่งสวนหนึ่งเกิดจากการนําสินคาที่ไมได
คุณภาพเขาแกไขในกระบวนการผลิตใหม 

3. ปญหาการสงชิ้นสวนไมครบ 
 

-  พนักงานในหนวยงานบรรจุหีบหอขาดทักษะในการทํางาน 
ทําใหการบรรจุชิ้นสวนของผลิตภัณฑไมครบตามจํานวนที่
กําหนด 

-  พนักงานในแผนกควบคุมคุณภาพขาดทักษะความชํานาญ
ในการตรวจสอบขอผิดพลาดกอนการสงสินคาใหลูกคา  

  
 จากปญหาดังกลาวไดสงผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัทแบงเปน 3 ระยะ ดังนี้ 

1. ผลกระทบระยะสั้น   บริษัทตองรับภาระคาใชจาย ไดแก คาใชจายในการแกไข
สินคากอนสงมอบสินคาใหกับลูกคา คาใชจายในการติดตอเจรจาเพื่อแกไขปญหาใหลูกคา 
คาใชจายในการสงสินคาคนืบริษัทเพื่อแกไข คาใชจายในการสงสนิคาทางอากาศ คาใชจายที่
ลูกคาเรียกเกบ็เพ่ือชดเชยความเสียหาย  นอกจากนี้สงผลใหลกูคาขาดความเชื่อม่ันในสินคา
ของบริษัท  ซึง่อาจทําใหการสั่งซ้ือสินคาของลูกคารายเดิมเร่ิมลดลง  
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2. ผลกระทบระยะปานกลาง ลูกคารายเดิมอาจเปลี่ยนไปสั่งซ้ือสินคาจากคูแขงซ่ึงมี
ทั้งคูแขงในประเทศและตางประเทศ  รวมทั้งการเปดตลาดใหมเริ่มทาํไดยาก  สงผลใหยอดขาย
ของบริษัทลดลง   

3. ผลกระทบระยะยาว   บริษัทอาจตองลดกําลังการผลิตลง ซึ่งจะสงผลตอการลด
จํานวนคนงาน รวมทั้งอาจสงผลกระทบตอผลการดาํเนินงานของบริษัท  โดยทําใหยอดขาย
ลดลงและมีคาใชจายเพิ่มขึ้น นอกจากนี้อาจทําใหบริษทัมีฐานะทางการเงินไมม่ันคง 

 

วัตถุประสงคของการศึกษา 
 1. เพ่ือศึกษาปญหาและสาเหตุของปญหาเกี่ยวกับสินคาไมไดคุณภาพ  การสงสินคา
ลาชากวาที่กําหนด  และการจัดสงชิ้นสวนไมครบ 
 2.เพ่ือกําหนดกลยุทธในการแกปญหาเกี่ยวกับการจัดการสินคา 

 

ระเบียบวิธกีารศึกษาของปญหา 
 1. การเก็บรวบรวมขอมูล 
   1.1  แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยออกแบบสอบถามพนกังานแผนก
ผลิตของบริษทั เฟอรนิเจอรไทย จํากัด และสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของ ไดแก ผูจัดการฝายขาย
ตางประเทศ ผูจัดการโรงงาน ผูจัดการแผนกควบคมุคุณภาพ และผูจัดการแผนกจัดสงสินคา 
เพ่ือทราบทัศนะ มุมมอง และแนวการปฏิบัติงานของแตละฝายหรอืแผนก 
   1.2   แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) การรวบรวมขอมูลคาใชจายที่ลูกคา
เรียกเก็บจากบริษัทเพื่อชดเชยความเสียหายจากการงบการเงินของบริษัทตั้งแตป พ.ศ. 2547 
ถึง 2549 (มกราคม – สิงหาคม) และขอมูลสถิติการขอชดเชยความเสียหายของลูกคาจากฝาย
ขายตางประเทศ สถิติการตรวจพบขอผิดพลาดที่เกิดจากการผลิตจากแผนกควบคุมคุณภาพ 
สถิติการนําสินคากลับไปแกไขใหมในกระบวนการผลิตจากแผนกผลิต และสถิติการลาออกจาก
งานของพนักงานแผนกผลิตจากฝายทรัพยากรบุคคลตั้งแต   ป   พ.ศ. 2547 ถึง 2549 
(มกราคม – สิงหาคม) 

 2. เครื่องมือที่ใชในการศกึษา 
  2.1 การวิเคราะหอุตสาหกรรมดวยแบบจําลองพลังหาอยาง (Five Force Model)  
    2.2 การวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 
    2.3 การวิเคราะหขอมูลโดยใชผงักางปลา (Cause and Effect Diagram)  
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 3. การวิเคราะหขอมูล  
 นําขอมูลที่เก็บรวบรวมจากแหลงขอมูลปฐมภูมิและแหลงขอมูลทุติยภูมิมาวิเคราะหเพ่ือ
ยืนยันปญหาและเพื่อหาสาเหตุของปญหาโดยใชแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

 4. การหาแนวทางแกไขปญหา  

 5. การตัดสินใจเลือกแนวทางแกไขปญหา 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 ระยะสั้น 
  1. ทราบถึงปญหาและสาเหตุของปญหาที่สงผลกระทบตอบริษัท 
 2. สามารถลดคาใชจายทีลู่กคาเรียกเก็บจากบริษัทเพื่อชดเชยความเสียหาย และ 
   คาใชจายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ 
      3. ลูกคารายเดิมยังคงสั่งซ้ือสินคาจากบริษัทอยางตอเน่ือง  

 ระยะปานกลาง 
  1. เพ่ิมยอดขายใหสูงขึ้น  
  2. เพ่ิมฐานลกูคารายใหมในตางประเทศ 
  3. สรางมาตรฐานของสินคาใหเปนที่ยอมรับแกลูกคาทุกราย โดยการสรางตราสนิคา 

                   ของบริษัทใหเปนที่รูจัก 

 ระยะยาว 
 1. เพ่ิมสวนแบงทางการตลาดเปน 8 % ของยอดการสงออกของประเทศไทย ภายใน    
   ป พ.ศ. 2555 

  2. ขยายฐานการผลิตและขยายชองทางการจัดจําหนายไปยังตางประเทศ 
  3. สรางความภักดีตอตราสนิคาของบริษทั (Brand Royalty) แบบยั่งยืน 



 

บทที่ 2 
แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของ 

 
การศึกษาคนควาดวยตนเอง เรื่อง กลยุทธในการจัดการสินคาของ บริษัท เฟอรนิเจอร

ไทย   จํากัด    ผูศึกษาไดศึกษาคนควาทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวของ      เพ่ือนํามาสนับสนุน
ผลการศึกษาและประกอบการนําเสนอเพื่อใหบรรลุวตัถุประสงคทีไ่ดกําหนดไว ดังนั้นเพื่อให
การศึกษาเปนไปอยางมีหลักเกณฑและมีความนาเชื่อถือ ผูศึกษาจึงแบงแนวคดิและทฤษฎีเปน
ดังนี้ 

 1. แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะหอุตสาหกรรมดวยแบบจําลองพลังหาอยาง      
     (Five Force Model) 

 2. แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค  
    (SWOT Analysis) 

 3. แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะหสาเหตุดวยผังกางปลา  
    (Cause and Effect Diagram) 

 4. ทฤษฎีเกี่ยวกับ “การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกร” 
              (Total Quality Management : TQM) 

 5. ทฤษฎีสองปจจัยของเฟรเดริค เฮอรซเบอรก  

 

แนวคิดเก่ียวกับการวิเคราะหอุตสาหกรรมดวยแบบจาํลองพลังหาอยาง    
(Five Force Model) 

รศ.สมยศ นาวีการ (2548 : 158-173) ไดกลาววาผูบริหารตองวิเคราะหพลังการแขงขัน
ภายในสภาพแวดลอมของอุตสาหกรรมเพื่อระบุโอกาสและอุปสรรคที่บริษทัไดเผชิญอยู ซึ่ง
กรอบขายที่ชวยผูบริหารวิเคราะหนี้ถูกพัฒนาโดยไมเคิล อี. พอรเตอร (Michael E. Porter) และ
ถูกเรียกวาแบบจําลองพลังหาอยาง แบบจําลองนี้จะมุงที่พลังหาอยางที่กําหนดการแขงขัน
ภายในอุตสาหกรรมดังน้ี 
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ภาพที่ 5 การวิเคราะหสภาวะการแขงขันในอุตสาหกรรมดวย Porter’s Five Forces Model 

 
 

 การเขามาของคูแขงขันรายใหม 

 คูแขงขันรายใหมเปนบริษัทที่ไมไดแขงขนัภายในอุตสาหกรรมในขณะนี้ แตมี
ความสามารถที่จะเขามาแขงขันได ทําใหบริษัทตองพยายามขัดขวางคูแขงขันรายใหมจากการ
เขามาภายในอุตสาหกรรม  หากคูแขงขันรายใหมเขามามากเทาไร  บริษัทที่มีอยูจะรักษาสวน
แบงทางการตลาดไดยากและทํากําไรไดยากมากขึ้น ดังน้ันการเขามาของคูแขงขันรายใหมจะ
เปนอุปสรรคตอการทํากําไรของบริษัท  ถาการเขามาของคูแขงขนัรายใหมมีนอย บริษัทที่มีอยู
ยอมสามารถแสวงหาประโยชนจากการขึ้นราคา และทํากําไรใหสูงขึ้น 

 การเขามาของคูแขงขันรายใหมจะมีความเขมแข็งมากหรือนอย ขึ้นอยูกับอุปสรรคของ
การเขามา (Entry Barriers) ซ่ึงเปนปจจัยที่ทําใหบริษัทมีตนทุนการเขามาภายในอุตสาหกรรม
ของคูแขงขันรายใหม  การที่ตนทุนของการเขามาในอุตสาหกรรมสูงจะทําใหอุปสรรคของการ
เขามาสูงขึ้น   อุปสรรคของการเขามาที่สูงจะขดัขวางไมใหคูแขงขันรายใหมเขามาภายใน
อุตสาหกรรมถึงแมวาการทาํกําไรของอุตสาหกรรมนั้นจะสูง  อุปสรรคของการเขามาที่สําคญั
สามอยาง ไดแก ความจงรักภักดีตอตราสินคา ขอไดเปรียบทางตนทุน และความประหยัดจาก
ขนาด นอกจากนี้ยังมีอุปสรรคของการเขามาภายในประเทศ คือ การควบคุมของรัฐบาล 
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  อํานาจการตอรองของผูสงมอบ 
 พลังอยางที่สองของพอรเตอร คือ อํานาจการตอรองของผูสงมอบ   ผูสงมอบอาจถูก
มองวาเปนอุปสรรคไดหากสามารถขึ้นราคาผลิตภัณฑทีบ่ริษัทตองการซื้อใหสูงขึ้น หรือลด
คุณภาพของผลิตภัณฑทีข่ายลงได ดวยเหตุนี้จึงทําใหการทํากําไรของบริษัทลดลง ในทาง
กลับกันหากผูสงมอบออนแอจะทําใหบรษิัทมีโอกาสกดดันราคาใหต่ําลง และเรียกรองคุณภาพ
ของผลิตภัณฑใหสูงขึ้นได ความสามารถของผูสงมอบที่เรียกรองตอบริษทัจะขึน้อยูกับอํานาจ
เทียบเคียงของผูสงมอบตอบริษัท ตามมุมมองของพอรเตอรแลว ผูสงมอบจะมีอํานาจมากที่สุด
เม่ือ 

1.  ผลิตภัณฑทีข่ายมีผลิตภัณฑทดแทนนอย  
2. อุตสาหกรรมของบริษัทไมใชอุตสาหกรรมที่สําคัญของผูสงมอบ ทําใหผูสงมอบมี

สิ่งจูงใจนอยที่จะลดราคาหรือปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑที่สงมอบใหกับบริษัท 
3. ผลิตภัณฑของผูสงมอบแตกตางกันจนทาํใหบริษทัตองจายคาใชจายที่สูงขึ้นจาก

การเปลี่ยนแปลงผูสงมอบ  
4.   หากผูสงมอบตองการเพิ่มราคา สามารถใชการคุกคามของการรวมธุรกิจไปทาง

หนาภายในอุตสาหกรรมและแขงขันโดยตรงกับบรษิัทได 
5. บริษัทไมอาจใชการคุกคามของการรวมธรุกิจไปทางหลังภายในอุตสาหกรรมเปน

วิถีทางของการลดราคาผลติภัณฑลงได 

 อํานาจการตอรองของลูกคา  
 พลังอยางที่สามของพอรเตอร คือ อํานาจการตอรองของลูกคา ลูกคาของบริษัทอาจเปน
ลูกคาทีบ่ริโภคผลิตภัณฑของบริษัทในทีสุ่ด (ลูกคาคนสุดทาย)   ในทางกลับกันลูกคาอาจเปน
บริษัทที่จัดจําหนายผลิตภัณฑแกลูกคาคนสุดทายไดเชนเดียวกัน  ตามมุมมองของพอรเตอร
ลูกคาจะมีอํานาจมากที่สุดภายในสถานการณตอไปน้ี 

1. อุตสาหกรรมประกอบดวยบริษัทเล็ก ๆ จํานวนมาก หรือลูกคามีจํานวนนอยและ
ขนาดใหญ ในสถานการณเชนนี้จะทําใหลูกคาครอบงําบริษัทได 

2. ลูกคาซื้อปริมาณมาก ภายในสถานการณเชนนี้ ลูกคาสามารถใชอํานาจซื้อเพ่ือ
ตอรองการลดราคาลงได 

3. อุตสาหกรรมขึ้นอยูกับลูกคาเปนรอยละทีสู่งของคําสั่งซ้ือโดยสวนรวม 
4. ลูกคาสามารถสับเปลีย่นคําสั่งซ้ือระหวางบริษัท ณ ตนทุนที่ต่ําได ดวยเหตุนีบ้ริษัท

ตองแขงขันระหวางกันที่จะลดราคาลง 
5. ลูกคาประหยดัการซื้อ โดยซ้ือผลิตภัณฑจากบริษัทหลายบริษัทในครั้งเดียว 
6. ลูกคาสามารถใชการคุกคามของการรวมธรุกิจไปทางหลังเปนวถิีทางของการกดดัน

ราคาใหต่ําลงได 
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 การคุกคามของผลิตภัณฑทดแทน 
 พลังอยางที่สี่ของพอรเตอร คือ การคุกคามของผลิตภัณฑทดแทน ผลิตภัณฑทดแทน
หมายถึง อุตสาหกรรมที่ตอบสนองความตองการของลูกคาดวยวถิีทางที่คลายคลึงกับการ
ตอบสนองโดยอุตสาหกรรมที่ถูกวิเคราะหอยู โดยทั่วไปการคุกคามของผลิตภัณฑทดแทนจะ
เขมแข็งเม่ือลกูคาเผชิญกับตนทุนการสับเปลี่ยนทีต่่ํา และเม่ือราคาของผลิตภัณฑทดแทนต่ํากวา
และหรือคุณภาพเทากับหรือสูงกวาผลิตภัณฑของอุตสาหกรรม เพ่ือที่จะลดความดึงดูดของ
ผลิตภัณฑทดแทนลง บรษิทัจะตองสรางความแตกตางของผลิตภัณฑ (เชน ราคา คุณภาพ การ
บริการ และทาํเลทีต่ั้ง) 

 การแขงขันระหวางบริษัทภายในอุตสาหกรรม 
 พลังการแขงขนัสุดทายของพอรเตอร คือ ระดับของการแขงขันระหวางบรษิัทที่มีอยู
ภายในอุตสาหกรรม ถาพลังการแขงขันน้ีออนแอแลว  บริษัทมีโอกาสจะขึ้นราคาและไดกําไร
มากขึ้น แตถาพลังการแขงขนัน้ีเขมแข็งแลว การแขงขันทางราคาจะปรากฏใหเห็นอยางเดนชัด 
เหมือนเชนสงครามราคาอาจจะทําใหเกิดการแขงขันทีรุ่นแรงได การแขงขันทางราคาจะจํากัด
การทํากําไรดวยการลดกําไรที่ไดจากการแขงขัน   ดังนั้นการแขงขนัอยางรุนแรงระหวางบรษิทั
ที่มีอยูจะสรางอุปสรรคตอการทํากําไรได ระดับของการแขงขันระหวางบรษิทัที่มีอยูภายใน
อุตสาหกรรมจะขึ้นอยูกับปจจัยสามอยางคือ โครงสรางการแขงขัน สภาวะของอุปสงค และ
อุปสรรคของการออกไปจากอุตสาหกรรม 
 

แนวคิดเก่ียวกับการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค  (SWOT 
Analysis)  

การวิเคราะห SWOT เปนการจัดทําแผนกลยุทธวธิีหนึ่งซ่ึงจะชวยใหองคกรทราบถึง
สถานภาพขององคกร ซึ่งทําใหสามารถกําหนดเปาหมายไดอยางถูกตองและประสบความสําเร็จ 
โดยวิเคราะหจากปจจัยภายในและปจจัยภายนอก ดังนี้ 

 ปจจัยภายในองคกร ไดแก 

S – Strength หรือจุดแข็ง หมายถึง องคกรจะตองมีการประเมินจุดแข็งของตนเอง เพ่ือ
พิจารณาเงื่อนไขแหงความสําเร็จขององคกร เชน สถานภาพทางการเงิน บุคลากร ผลผลติ โดย
ประเมินคาจากระดับสูงสุดไปหาระดับต่ําสุด 

W – Weakness หรือจุดออน หมายถึง องคกรจะตองมีการประเมินจุดออนของตน เพ่ือ
พิจารณาเงื่อนไขแหงความลมเหลวขององคกรในมิตติางๆ เชนเดยีวกับการประเมินจุดแข็ง โดย
มีการประเมินคาจากสูงสุดไปหาต่ําสุด  
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 ปจจัยภายนอกองคกร ไดแก 

O – Opportunity หมายถึง โอกาสหรือสิ่งที่องคกรไดเปรียบคูแขง ทั้งน้ีองคกรควร
พิจารณาโอกาสในมิติของความดึงดูดใจและความนาประสบความสําเร็จขององคกร 

T – Threat หมายถึง อุปสรรคที่ขัดขวางการพัฒนาขององคกร ซึ่งเปนอุปสรรคตอ
เปาหมายขององคกร ทั้งน้ีควรพิจารณาอุปสรรคในมิติของความรุนแรงและอุปสรรคที่อาจจะ
เกิดขึ้น  

การวิเคราะห SWOT อาจเรียกอีกอยางหนึ่งวาเปนการทํา Situation Analysis เปนการ
วิเคราะหสภาพองคกร หรือหนวยงานในปจจุบัน เพ่ือคนหาจุดแข็ง จุดเดน จุดดอย หรือสิ่งที่อาจ
เปนปญหาสําคัญในการดําเนินงานสูสภาพที่ตองการในอนาคต โดยการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน 
เพ่ือใหรูตนเอง (รูเรา) รูจักสภาพแวดลอม (รูเขา) ชัดเจน และวเิคราะหโอกาสและอุปสรรค เพ่ือ
ประโยชนในการกําหนดวิสัยทัศน หรือเลอืกกลยุทธระดับองคกรที่เหมาะสมตอไป  

(ที่มา : ขอมูลจากเว็บไซดของ www.kunkroo.com/strategy.html) 

รศ.สมยศ  นาวีการ (2548 : 10) กลาววาความมุงหมายที่สําคัญของการวิเคราะห 
SWOT คือ การระบุกลยุทธที่สรางความสอดคลองระหวางทรัพยากรและความสามารถของ
บริษัทและความตองการของสภาพแวดลอม การวิเคราะห SWOT ควรจะถูกสรางจากจุดแข็ง
ของบริษัทเพื่อที่จะแสวงหาประโยชนจากโอกาส ตอตานอุปสรรค และแกไขจุดออน 

 
แนวคิดเก่ียวกับการวิเคราะหสาเหตุดวยผังกางปลา (Cause and Effect 
Diagram) 
 William J. Stevenson (2005 : 411) กลาววาผังกางปลาเปนการวิเคราะหถึงสาเหตุ
ของปญหา ซึ่งเปนเครื่องมือที่ชวยใหองคกรแกปญหาโดยแยกประเภทของปจจัยที่อาจทําใหเกิด
ปญหา เครื่องมือน้ีจะถูกใชหลังจากการระดมสมองของบุคลากรในองคกร 

 วิฑูรย  สิมะโชคดี (2542:106-107) ไดใหความหมายของผังกางปลาไววา ผังกางปลา 
คือ แผนภาพที่แสดงถึงความพันธระหวางผลลัพธ (Effect)   กับสาเหตุ (Causes) ที่ทําให
เกิดผลลัพธนัน้ ๆ ดังภาพที่ 6  ซึ่งมีวัตถุประสงคเพ่ือแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของสาเหตุ
หรือองคประกอบตาง ๆ ที่ทําใหเกิดผลลัพธนั้น ๆ ซึ่งมักจะเปนผลลัพธที่ไมพึงปรารถนา หรือ
ผลลัพธที่ไมอยากใหเกิดขึ้น และเพื่อกําหนดแนวทางแกปญหา 
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ภาพที่ 6  Cause and Effect Diagram, Ishikawa Diagram 

  
ที่มา : ชวงโชติ พันธุเวช, 2547 

การจัดทํา Cause and Effect Diagram สามารถสรุปไดดังน้ี 

1. ระบุผลลัพธทีไ่มตองการหรือผลลัพธที่ตองการใหบรรลอุยูปลายสุดของลูกศร 
2. ระบุสาเหตุหรือองคประกอบที่ทําใหเกิดผลลัพธน้ัน ๆ เปนกิ่งที่พุงเขาลูกศรหลัก 
 ซ่ึงประกอบดวยองคประกอบหลักหรือสาเหตุหลักที่นิยมใช คือ 4M ไดแก 
 Man - คน 
 Machine - เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ 
 Material - วัตถุดิบ หรือวัสด ุ
 Method -  วิธีการทํางาน 
3. ระบุสาเหตุยอยลงในกิ่งสาเหตุหลัก 
4. กําหนดความสําคัญของสาเหตุหลักตางๆ และหามาตรการแกไข 

 

ทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกร (Total Quality Management: 
TQM) 
 ประวตัิการบริหารคุณภาพ 

การบริหารคณุภาพ (Quality Control หรือ QC) เร่ิมมีขึ้นในสหรัฐอเมริกาเม่ือป ค.ศ. 
1931 โดย ดร. ชิวฮารท (Dr. W.A. Schewhart) จากบริษัท Bell Laboratories ซ่ึงไดพัฒนา
แผนภูมิการควบคุม (Control Chart) โดยใชวธิีการทางสถิติ แลวนํามาประยกุตใชเฉพาะใน
สายการผลิตของภาคอุตสาหกรรมจนไดผลดี เน่ืองจากการบริหารคุณภาพดังกลาวนี้มีพ้ืนฐาน
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มาจากวิธีการทางสถิติ เชน การใชแผนภูมิการควบคุม และการชักตวัอยางเพ่ือการตรวจสอบ 
เปนตน จึงเรียกวาการควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ (Statistical Quality Control หรือ SQC)  

ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ใน ค.ศ.  1950    ทางสมาพันธนักวิทยาศาสตรและ
วิศวกรแหงประเทศญี่ปุน (JUSE) ไดเชิญ ดร.เดมมิ่ง (Dr. W.E.Demming) ผูเชี่ยวชาญชาว
อเมริกันในเรื่อง SQC มาใหความรูในเรื่อง QC  แกผูบริหารระดับสูงของบริษทัอุตสาหกรรม
ขนาดใหญของญ่ีปุนเพื่อใหตระหนกัถึงความสําคัญของ QC ญี่ปุนจึงรับ QC แบบอเมริกัน 
(SQC) ไปใชอยางจริงจัง แตยังไมแพรหลายนักเพราะเนื้อหายากเกินไปสําหรับพนักงานทั่วไป 
มีเพียงวิศวกรและผูเชี่ยวชาญเทานั้นที่ใช ดังนั้นในสมัยนั้นเม่ือกลาวถึง QC ก็คือ SQC  

ตอมาในป ค.ศ. 1957 ดร. ไฟเกนบาวน (Dr. A.V. Feigenbuam ) จากบริษัท General 
Electric ของอเมริกาไดเขยีนหนังสือเรื่อง Total Quality Control (TQC) โดยเสนอ
แนวความคิดวา TQC เปนระบบที่มีประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพ รักษาคุณภาพ และ
ปรับปรุงคุณภาพ โดยกลุมคนภายในองคกรซึ่งจะสงผลใหสามารถผลิตสินคาและบริการที่สราง
ความพึงพอใจแกลูกคาดวยตนทุนที่ต่ําและย้ําวา QC จะตองดําเนินการในทุกหนวยงาน    โดย
ผูเชี่ยวชาญดาน QC เทานั้น ดังนั้น TQC ในความหมายของ ดร.ไฟเกนบาวน ยังคงเปน QC 
หรือ SQC ที่ใชโดยผูเชี่ยวชาญ เพียงแตไมไดใชเฉพาะในสายการผลิตเทานั้น แตยังขยายไปยัง
หนวยงานอื่นๆ ภายในองคกร ในขณะเดียวกันญี่ปุนก็พัฒนา QC หรือ SQC ที่รับถายทอดจาก
อเมริกามาเปน QC แบบญ่ีปุนที่เรียกวา  Total Quality Control (TQC) เชนกัน แต TQC ของ
ญี่ปุนนี้มีแนวทางการปฏิบตัิที่แตกตางจาก TQC ของ ดร.ไฟเกนบาวน กลาวคือ QC จะ
ดําเนินการโดยพนักงานทุกคนทั้งองคกร ไมใชผูเชี่ยวชาญ QC เทานั้น ดังนั้นเพื่อไมใหเกิด
ความสับสน ญี่ปุนจึงเรียก TQC แบบญี่ปุนวา Company-Wide Quality Control (CWQC) 
แมวาสหรัฐอเมริกาจะเปนตนกําเนิดของ QC หรือ TQC แตเม่ือเห็นวาวิธีการของญี่ปุนใชได
ผลดี จึงพยายามนําแนวทาง TQC แบบญ่ีปุนกลับไปใชในอเมริกา และตั้งชือ่ใหมวา Total 
Quality Management (TQM) ดังนั้นจึงสรุปไดวา คําวา QC ในอดีตนั้นหมายถึง SQC  แต
ปจจุบันนี้ QC หมายถึง TQC CWQC และ TQM 

 
TQM ยอมาจากคําวา Total Quality Management แปลวา การบริหารคุณภาพทั่วทั้ง

องคการ ซึ่งเปนแนวทางการบริหารทีย่ึดถือปรัชญาที่วา “วธิีที่ดีที่สุดที่จะเพ่ิมยอดขายและทํา
กําไรใหแกบรษิัท คือการทําใหผลิตภัณฑและบริการสามารถสรางความพึงพอใจแกลูกคาได”  
ในการดําเนินธุรกิจทุกบรษิทัยอมมีเปาหมายเพื่อทํากําไรและสรางความเจริญเตบิโต ดังนั้นการ
ที่จะบรรลเุปาหมายดวยการเพิ่มยอดขายและทํากําไรไดนั้น      ตองสามารถตอบสนองความ
ตองการของลูกคาไดอยางตอเน่ืองดวยผลิตภัณฑและบริการที่มีคุณภาพ 
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 TQM ตามความหมายของ Dr.Kano  
 Prof. Dr. Noriaki Kano ผูเชี่ยวชาญดาน TQM จาก Science University of Tokyo 
กลาววาการดําเนินการ TQM เปรียบเสมือนการสรางบาน ซ่ึงมีองคประกอบตาง ๆ เชนมี
รากฐานที่ม่ันคง มีพ้ืนที่แข็งแรง มีเสาบาน และมีหลังคาบาน ตามภาพที่ 7 ซ่ึงประกอบดวย
องคประกอบดังน้ี 

 ภาพที่ 7 TQM ตามความหมายของ Dr. Noriaki Kano 

 

 ที่มา : สมชาย นิราพงศธร, 2544 

 1. Intrinsic Technology คือ เทคโนโลยีเฉพาะดาน อุตสาหกรรมแตละอุตสาหกรรม
ยอมมีเทคโนโลยีในการผลิตที่แตกตางกัน การที่จะแขงขันกับคูแขงไดน้ัน เง่ือนไขที่สําคัญคือ 
Intrinsic Technology ตองทัดเทียมหรือเหนือกวาคูแขงขัน และสําหรับธุรกิจทีต่องแขงขันกันใน
ระดับโลก เชน ธุรกิจคอมพิวเตอร Intrinsic Technology จะหมายรวมถึงความสามารถในการ
ออกสินคาใหมๆ อีกดวย Dr. Kano กลาววา Technology in the master, TQM is the servant 
หมายความวา การจะนํา TQM ไปใชในองคกรใหไดผล กอนอ่ืนองคกรนั้นตองมีเทคโนโลยี
เฉพาะดานของตน TQM จึงเปนเครื่องมือที่ชวยใหองคกรสามารถใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิด  
ประโยชนสูงสุด  
 2. Motivation คือ แนวทางการผลักดันและจูงใจพนักงาน เน่ืองจาก TQM เปนการ
เปลี่ยนแปลงแนวคิด พฤตกิรรม และวธิกีารทํางานใหกับทุกคน ถือเปน Cultural Change ซ่ึง
ตองใชความเพียรพยายามและความอดทนสูง และตองใชเวลามาก ดวยเหตุน้ีจึงตองมีแนวทาง
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ในการผลักดนัและจูงใจเพ่ือใหพนักงานมีใจสู (Total Commitment) และเปนแรงผลักดันที่ทําให
พนักงานทุกคนยอมเหน็ดเหนื่อยเพ่ือคุณภาพที่ดีขึ้นนี้ไดแก  
  2.1 วิกฤตการณ (Crisis) พนักงานพรอมที่จะออกความคิดและออกแรงมากขึ้น เม่ือ
ทราบวาบริษทักําลังประสบปญหา หากไมทําอะไรที่แตกตางออกไปจากเดิมก็จะประสบความ
หายนะ ตัวอยางเชน บริษทั Komatsu ซึ่งเปนผูผลิตรถขุด รถตัก ที่มีชื่อเสียงที่สุดในญี่ปุนได
ประสบปญหาในป 1961 เม่ือไดขาววาบริษัท Caterpillar  ซึ่งเปนผูผลิตอุปกรณที่ใชในการ    
กอสรางที่ใหญที่สุดในโลก โดยมียอดขายมากกวาถึง 30 เทากําลังจะไปตั้งฐานการผลิตรถขุดตกั
ที่ญี่ปุน ในขณะนั้นรถขุดตกัของ Caterpillar มีคุณภาพเหนือกวามาก สามารถใชงานไดถึง 
5,000 ชั่วโมง โดยไมตองยกเครื่องใหม ในขณะที่รถขุดตักของ Komatsu  ใชงานไดเพียง 3,000  
ชั่วโมง   ผูบริหารของ Komatsu ตระหนักถึงวิกฤตการณที่กําลงัจะเกิดขึ้น จึงไดกระตุนให
พนักงานตระหนักถึงความอยูรอดของบริษัทและของพนักงานเอง โดยการประกาศนโยบายนํา
แนวทาง TQM ไปใชเพ่ือปรับปรุงคุณภาพของรถขุด    จนในที่สุดก็สามารถสูคูแขงไดภายใน
ระยะเวลาอันสั้น  
  2.2 เปาหมายระยะยาวขององคการ วิสัยทัศน (Vision) บริษทัทีส่ามารถดําเนิน
ธุรกิจไดเปนอยางดีและยังไมประสบวิกฤตการณใด ๆ พนักงานจะพรอมใจกันออกแรงก็ตอเม่ือ
ไดรับทราบถึงเปาหมายในระยะยาวของบริษัท ซึ่งตองเปนเปาหมายที่ทาทาย เชน การจะ
เอาชนะคูแขงขันที่เหนือกวา หรือการขยายตลาดไปยังตางประเทศ เปนตน แนวทางการ
ผลักดันและจูงใจทั้ง 2 ประเภทนี้จะประสบความสําเร็จไดก็ตอเม่ือมีผูนําที่มุงม่ันในเรื่องน้ีอยาง
ตอเน่ือง  
 3. QC Concepts คือ   แนวคิดเพือ่ใหพนักงานยึดถือเปนแนวทางในการปรับปรุง
เปรียบเสมือนเสาหลักที่หน่ึงของบาน บางแหงเรียกวา QC Thinking หรือ QC Sense ซึ่ง
ประกอบดวยแนวคิดทางดานคุณภาพและแนวคิดทางดานการจัดการ รวม 7 ประการ ดังนี้  
 3.1 ผลิตภัณฑหรือบริการ   สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยาง 
ตอเน่ือง (Market – In) คือการนําเอาความตองการของลูกคา (ทั้งภายในและภายนอก) มา
พิจารณาเพื่อกําหนดคุณสมบัติของผลติภัณฑและบรกิาร หรือเพ่ือปรับปรุงใหมีคุณภาพตามที่
ลูกคาตองการ ตามแนวความคิดเดิมคุณภาพ คือ ระดับของผลิตภัณฑและบริการหรืองานเม่ือ
เทียบกบัมาตรฐาน ถาผลิตภัณฑและบริการหรืองานสามารถเทยีบเทามาตรฐานก็จะถือวามี
คุณภาพดี แตตามความคิดใหม  คุณภาพ   คือ   ความพอใจของผูใชหรือความเหมาะสมในการ
ใชงาน คุณภาพที่เทียบเทามาตรฐานนั้นเปนเพียงคุณภาพขั้นต่ําสุดทีก่ําหนดไวเทานั้น  
 3.2 ตระหนกัถึงลูกคาอยูเสมอ   (Next Process is Customer) คําวาลูกคา 
นอกจากลูกคาภายนอกซึ่งหมายถึงผูซื้อและผูใชสินคาแลวยังมีลูกคาภายใน คือ กระบวนการ
หรือหนวยงานถัดไป แนวความคิดนี้ชีใ้หเห็นวาคุณภาพเปนหนาที่ของพนักงานทุกคน การ
พยายามปรับปรุงงานใหมีคุณภาพดีอยูเสมอ จะทําใหผูที่รับงานตอในกระบวนการถัดไปไดรับ
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ความสะดวก โดยตองพยายามเอาใจเขามาใสใจเรา ศึกษากระบวนการทํางานของหนวยงาน
ถัดไป เพ่ือนําความตองการของหนวยงานถัดไปมาพิจารณาปรับปรุงงาน นอกจากนี้ควร
เปดเผยปญหาซึ่งมีสาเหตุมาจากกระบวนการทํางาน และสงผลกระทบตอหนวยงานถัดไป และ
พยายามคนหาสาเหตุเพ่ือขจัดปญหา  แตโดยธรรมชาติมนุษยมักชอบกลาวโทษผูอ่ืนแทนที่จะ
ยอมรับวาตนเองมีปญหา เพราะกลัวถูกตําหนิ หรือมีผลตอความกาวหนาในหนาที่การงาน การ
เปดเผยปญหาของพนักงานจึงขึ้นอยูกับทัศนคติของผูบริหารระดับสงูเปนสําคัญ ดังน้ัน ผูบริหาร
ระดับสูงจึงควรที่จะชมเชยผูใตบังคับบัญชาที่กลาเปดเผยปญหา      ในขณะเดียวกันตองตําหนิ
ผูที่พยายามซอนปญหา  หรือรูวามีปญหาแตไมพยายามหาสาเหตุเพ่ือแกไขปญหานั้น  
 3.3 เนนการปรับปรุงกระบวนการทํางานใหดี (Process Orientation) หมายถึง การ
ควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑและบริการหรือวิธีการทาํงาน โดยเนนที่กระบวนการแทนที่จะไป
รอตรวจสอบผลลัพธครั้งสุดทาย ซึ่งถาผลลัพธออกมาไมดีก็สายเกินแก หรือหากแกไขไดก็ตอง
เสียคาใชจายและเสียเวลามาก คําวากระบวนการนี้ไมไดหมายรวมถึงเฉพาะกระบวนการผลติ 
เทานั้นแตหมายถึงกระบวนการทํางานทุกประเภท หากกระบวนการอยูภายใตเง่ือนไขที่
เหมาะสมถูกตองจะใหผลลพัธที่ดี ถาสามารถควบคุมกระบวนการทํางานอยางไดผลแลว   การ
ตรวจสอบครั้งสุดทายที่เรียกวา Inspection ก็ไมจําเปน  
 3.4 การจัดทํามาตรฐานในการทํางานและการปฏิบตัิตามมาตรฐานนั้น  นอกจาก
มาตรฐานผลติภัณฑแลว การกําหนดมาตรฐานวธิกีารทํางานก็เปนสิ่งจําเปนเพื่อที่จะไดงานที่มี
คุณภาพสม่ําเสมอ และเม่ือไดจัดทํามาตรฐานแลว พนักงานจะตองปฏิบัตติามมาตรฐานที่
กําหนดไวทุกขั้นตอน บอยครั้งที่ความเสยีหายเกิดขึ้นจากการที่พนักงานขาดวินัยและทํางานลดั
ขั้นตอน  นอกจากนี้ในการแกไขปญหาและปรับปรุงงาน  สิ่งสําคัญภายหลังจากการแกไขปญหา
คือการรักษาสภาพใหไดสม่ําเสมอเพื่อไมใหเกิดปญหาเดิมซํ้าอีก ดังนั้นการปรับปรุงแกไข
มาตรฐานในการทํางานใหม ตองประกาศใหพนักงานทุกคนที่เกี่ยวของไดรับทราบดวย  
 3.5 เนนการปองกันไมใหเกดิปญหาเดิมเกิดซ้ําอีกแทนการแกไขปญหาเฉพาะหนา 
(Prevention) แนวคิดนี้เนนใหรูจักคิดและทําอยาง QC ในการแกไขปญหา  โดยทั่วไปมักจะทํา
ในลักษณะดับไฟหนางานซึ่งทําใหปญหาเดิมเกิดซ้ําขึ้นอีก ในบางครั้งปญหาจะถูกสงไปยัง
กระบวนการถัดไป ของเสียหรือขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นก็จะกลายเปนปญหาเรื้อรังที่แกไขไมได 
ตัวอยางเชน ทุกครั้งเม่ือไดรับแจงจากลูกคาวากระเบื้องที่สงใหแตกไปหลายแผน ทางบรษิัทก็
รีบแกปญหาเฉพาะหนา โดยนําของดีไปเปลี่ยนให สวนของเสียซึง่ใชไมไดก็ทิ้งไป โดยที่ไมได
เก็บขอมูลวาลักษณะการแตกเปนเชนไร เพ่ือจะไดวิเคราะหหาสาเหตุวา เกิดจากกระบวนการ
จัดสง หรือกระบวนการผลติ เกิดจากวิธกีารทํางานของคนหรือเครื่องจักรมีปญหา    การแกไข
ปญหาตามแนวทาง QC นั้น จะตองแกที่สาเหตุโดยการเก็บขอมูลและวเิคราะหหาสาเหตุเพ่ือ
ปองกันไมใหปญหาเดิมเกิดซ้ําอีก ปญหาบางอยางจะตองปองกันตั้งแตยังไมทันเกิด เราไม
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สามารถรอใหเกิดปญหาแลวคอยไปเก็บขอมูลเพ่ือหาสาเหตุ เพราะเม่ือไรที่มีปญหาเกิดขึ้น จะมี
ผลเสียหายอยางรุนแรง  
 3.6 ปฏิบัติตามแนวคิดพื้นฐานของวงจรการจัดการ PDCA (PDCA Cycle) วงจร
การจัดการ PDCA ซึ่งยอมาจากคําวา Plan Do Check Act เปนวงจรที่สามารถนําไปประยุกต
ใชไดกับการจัดการงานทุกประเภท ไมวาจะเปนงานใหญหรือเล็กงานของผูจัดการหรืองานของ
เสมียน ขอสําคัญคือตองปฏิบัตติามขั้นตอนทั้ง 4 นี้อยางตอเน่ือง  แตสวนใหญมักจะหมุนวงจร
ไมครบ เชน บางแหงอาจมีแคการวางแผน แตไมไดนําไปปฏิบัต ิ และไมเคยมีการตรวจสอบ
เลยวาผลที่ไดเปนไปตามแผนหรือไม และบอยครั้งที่พบวามีการปฏิบัติหรือแกไขงานหลายอยาง
ที่ไมเคยมีการวางแผนมากอนเลย เปนตน  
 3.7 การแกไขปญหาและการตัดสินใจโดยอาศัยความเปนจริงที่เกิดขึ้น   และขอมูล 
(Management by Fact) การบริหารงานตามแนวทาง QC จะใชความรูสึกไมได  การตัดสินใจ
ทุกอยางจะตองทําอยางมีหลักการ (Scientific Approach) โดยยึดเอาความจริงหรือขอมูล (Fact 
or Data) และเหตผุล (Logic) ดังนั้น การศึกษาสภาพความเปนจริงโดยการไปดูของจริง ณ 
สถานที่เกิดเหตุจริงเปนแนวทางหนึ่งที่สําคัญ แตโดยทั่วไปมักตัดสนิใจโดยอาศัยประสบการณ 
ในภาษาญี่ปุนใชคําวา KKD (ยอมาจากคําวา Keikan = ประสบการณ, Kan = แรงดลใจ, Dokyo 
= ความกลา) คือการใชความรูสึก แมวาประสบการณจะเปนสิ่งจําเปนในการทาํงาน และการ
คนหาปญหาโดยเฉพาะการระดมสมอง แตตองระวังอยาใชประสบการณเพียงอยางเดียวเพราะ
จะทําใหเกิดผลเสียคือ  
 - การอภิปรายขยายกวางขึน้โดยไมมีขอสรุป  
 - ใหความสําคัญกับขอคิดเห็นของผูที่เสยีงดังกวาหรือตําแหนงสูงกวาเทานั้น   
 - กลับไปใชวิธีการเกา ๆ หรือวิธีการที่ผดิๆ แมวาเง่ือนไขจะเปลีย่นไปจากเดิม  
 - นําไปสูการลองผิดลองถูกมากเกินไป  
 4. QC Techniques   คือเครื่องมือที่ใชในการวเิคราะหปญหาเพื่อการปรับปรุงงาน 
เปรียบเสมือนเสาตนที่สองของบานซึ่งประกอบดวยเทคนิคตาง ๆ มากมาย เทคนิคตาง ๆ มี
ดังตอไปน้ี 
 4.1 The Seven QC Tools คือเครื่องมือพ้ืนฐานในการทํา QC 7 อยาง เปน
เครื่องมือที่มีประสิทธผิลสงูในการวิเคราะหจุดบกพรองในงานโดยอาศัย ”ขอมูลตัวเลข” ที่เก็บได 
และพยายามคนหาสาเหตขุองจุดบกพรองนั้นๆเพ่ือนําไปสูการปรับปรุงงาน สําหรับชาวญี่ปุน
เครื่องมือชุดนี้เหมาะสําหรับพนักงานทุกระดับ ตั้งแตกรรมการผูจัดการจนกระทั่งพนักงานระดับ
ปฏิบัติการ ปญหาในบริษทัประมาณ 95% สามารถแกไขไดโดยเครื่องมือชุดนี้ ไดแก  
  4.1.1 ผังพาเรโต (Pareto Chart) เปนกราฟแทงที่ใชแสดงการแจกแจง และ
แสดงจุดบกพรองที่เปนสาเหตุของปญหา โดยใชขอมูลที่เก็บไดแลวนํามาแบงหัวขอใหเปน
หมวดหมู เรียกลําดับจากปญหาหรือสาเหตุหลักไปหาปญหาหรือสาเหตุยอย เพ่ือใหทราบลําดบั
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ความรุนแรงของปญหา และแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธที่แสดงขอมูลโดยกราฟแทงในลักษณะ 
2 ดาน ไดแก สาเหตุของความบกพรอง และผลของความสูญเสีย  
  4.1.2 ผังแสดงเหตุและผลหรือผังกางปลา (Cause and Effect Chart Diagram) 
เปนผังภาพที่ใชแสดงใหเห็นสาเหตุที่แทจริงในการทําใหเกิดปญหาในการทํางานซึ่งแสดงไวที่
หัวปลา โดยพจิารณาทุกปจจัยที่มีผลตอคณุลักษณะทางคุณภาพ 
  4.1.3 แบบบนัทึกขอมูล (Check Sheet) มีลักษณะทีส่ําคัญคือ เปนแบบฟอรมที่
ออกแบบไวในรูปแบบตารางเพื่อใชเก็บรวบรวมและบนัทึกสถิติและขอมูลจากเหตุการณตาง ๆ 
และหรือจากการทํางานของมนุษย เครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ นอกจากนี้ยังสามารถใชเปน
เครื่องมือในการติดตามตรวจเช็คลําดับขัน้ และการดําเนินการของกระบวนการตาง ๆ 
  4.1.4 ฮีสโตแกรม (Histogram) เปนเครื่องมือสําหรับการตรวจสอบเพื่อแสดง
การแจกแจงของขอมูลวามีการกระจายมากนอยเพียงใด หรือการตรวจดูคาความแปรปรวนของ
กระบวนการ หรือความแปรผันที่ออกจากศูนยกลางของขอมูล โดยทั่วไปการหาความแปรปรวน
ของกระบวนการ จะใชหลักสถติิการหาคาเบี่ยงเบนมาตรฐานหรือ S.D. (Standard Deviation) 
และคาความแปรปรวน เปนตน การดูความแปรปรวนของกระบวนการจากฮิสโตแกรมจะเปน
เพียงการสังเกตภาพรางของแทงฮิสโตแกรมที่สรางขึ้น  โดยการสุมขอมูลตัวอยางวาความ
แปรปรวนของกระบวนการมีแนวโนมอยางไร เม่ือเทียบกับขอกําหนดทางเทคนิคของ
กระบวนการ 
  4.1.5 แผนภูมิควบคุม (Control Chart)   คือแผนภูมิที่มีการกําหนดพิกัดหรือ
ขอบเขตกลางตามขอกําหนดทางเทคนิค เพ่ือนําไปใชในการควบคมุดูแลปรับกระบวนการ โดย
ใชการตรวจและติดตามจับขอมูลที่เกินพิกัดกลางหรือขอบเขตควบคุม 
  4.1.6 ผังการกระจาย (Scatter Diagram)   คือผังที่ใชแสดงคาขอมูลที่เกิดจาก
ความสัมพันธของตัวแปรสองตัววามีแนวโนมไปในทางใดและมีความสัมพันธหรือไมมากนอย
เพียงใด เชน ตองการทราบวาการประชาสัมพันธมีผลตออัตราของผูสมัครงานโดยตรงหรือไม 
  4.1.7 กราฟ (Graph)    คือภาพหรือลายเสนที่ใชในการนาํเสนอใหเห็น
ความสัมพันธระหวางสิ่งที่สนใจตั้งแตสองสิ่งขึ้นไป เชน เวลาที่ผานมาในชวงสบิปหลังกับอัตรา
การเพิ่มของประชากร ซึ่งสามารถใชกราฟแสดงใหเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของปรมิาณ
ประชากรในแตละปได นอกจากนั้นกราฟยังใชในการเปรียบเทยีบสิง่ตาง ๆ ตั้งแตสองสิ่งขึ้นไป  

 4.2 The Seven New QC Tools คือเครื่องมือใหมในการทํา QC 7 อยาง พัฒนาขึ้น
โดย JUSE ใชสําหรับระดับจัดการ เหมาะสําหรับวิเคราะห “ขอมูลเชิงพรรณนา” เพ่ือแสวงหา
แนวคิดใหม ๆ ที่จะนําไปสูการพัฒนาและออกแบบผลติภัณฑใหม ๆ ไดแก 
  4.2.1 ผังความสัมพันธ (Affinity Diagram) ผังภาพนี้ชวยอํานวยความสะดวก
ในการจัดระบบความคิดเห็นตาง ๆ ใหสอดคลองและสัมพันธกันและกัน  โดยเริ่มจากหัวขอหรือ



 26

ประเด็นหลักแลวใหสมาชกิทุกคนทําการเขียนบตัรความคิดของตนลงในกระดาษ  จากนั้นนําเอา
บัตรที่มีขอความสอดคลองและสัมพันธกนัมารวมอยูในกลุม แตหามพูดหรือวิจารณใด ๆ และใน
ที่สุดจะไดขอตกลงที่เห็นดวยกันในทีสุ่ด 
  4.2.2 ผังสหสัมพันธ (Relation Diagram) เปนผังที่ใชสําหรับกระบวนการ
แกปญหาเพื่อแสดงความสัมพันธระหวางปญหา เปนความคิดที่มีความสลับซับซอนและกําหนด
ตัดสินยาก  โดยใหสมาชิกของทีมเขยีนความคิดตาง ๆ ของตนลงในแผนวงกลม จําแนก
ความคิดออกเปนสวน ๆ และทําการใหลกูศรชี้ไปยังความคิดที่เห็นวาไปในทิศทางเดียวกัน  ซึ่ง
จะชวยกระตุนใหสมาชิกมีความคิดที่หลากหลาย ชวยประเมินเหตแุละผลซ่ึงกันและกัน และ
รักษาความสมดุลของทีมงานในการนําเสนอความคิดของแตละคน 
  4.2.3  ผังตนไม (Tree Diagram) เปนผังที่แสดงใหเห็นงานตาง ๆ และวธิีการที่
ตองการที่จะแกปญหาและไปใหถึงเปาหมายของงาน เปนการกระจายแนวคดิออกไปอยางมี
ระบบ จะแตกกิ่งกานและสาขาออกไปจนถึงใบ ทําใหโครงสรางเขาใจงาย ชวยใหทีมงานติดอยู
กับปญหาและวัตถุประสงคและประกันไดวาทุกสวนเกีย่วของและสัมพันธตอกันและกันอยาง
แทจริง 
 4.2.4 ผังลูกศร (Arrow Diagram) หรือผังภาพ PERT ใชในการจดัทําปฏิทิน
ลําดับเหตุการณตาง ๆ และแสดงงานที่เกิดคอขวดที่เรียกวาจุดวิกฤต (Critical Path) ของงาน
และกําหนดวนัเวลาที่จะลงมือดําเนินการ 
 4.2.5 ผังกระบวนการตัดสนิใจ (Process Decision Program Chart หรือ 
PDPC)  
  4.2.6. ตารางวิเคราะหขอมูลแบบตารางแมทริกซ (Matrix Data Analysis)  

 4.3 วิธีการทางสถิติ (Statistic Methods) ไดแก 
  4.3.1 Testing and Estimation  
  4.3.2 Design of Experiments หรือ DOE  
  4.3.3 Correlation Analysis  
  4.3.4 Regression Analysis  
  4.3.5 Multivariate Analysis 

 4.4 วิธีการอ่ืนๆ (Other QC Techniques) เชน 
  4.4.1 Industrial Engineering (IE)  
  4.4.2 Value Engineering (VE)  
  4.4.3 Operation Research (OR) ฯลฯ  
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 5. Promotional Vehicles คือ ชองทางในการปรับปรุงงานของพนักงานภายในองคการ
ซึ่งแบงเปน 4 ชองทางไดแก  
 5.1 Policy Management หรือ Management by Policy (ในภาษาญี่ปุนเรียกวา 
Hoshin Kanri ซึ่งนิยมเรียกทับศัพท) เปนชองทางที่ผูบริหารระดับสูงใชในการกําหนดทิศทาง
และเปาหมายในเรื่องสําคัญ ๆ ที่มีผลกระทบตอความอยูรอดและการเจริญเติบโตของบรษิัท  
เชน การวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑใหม การขยายตลาด หรือการลดตนทุนเปนตน Prof. 
Dr.Noriaki Kano ไดอธิบายถึง 4 ขั้นตอนในการทํา Policy Management ไวดังนี้  
 5.1.1 ขั้นวางแผน (Policy Setting) มีปจจัยสําคัญคือ แผนประจําปตอง
สอดคลองกับแผนระยะยาวและแผนระยะกลาง แตละแผนตองกําหนดเปาหมายและวธิีการที่จะ
บรรลุเปาหมายนั้น  แผนประจําป (ในญี่ปุนเรียกวา แผนของกรรมการผูจัดการ) จะเปนลักษณะ 
Top-down แตในทางปฏบิตัิ ผูบริหารระดับสูงจะรวบรวมขอคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาสําคัญที่เร้ือรัง 
และสิ่งที่พนักงานอยากใหบริษัทเปนในอนาคต แลวนําขอมูลเหลานี้มากําหนดเปนแผนประจําป  
 5.1.2 ขั้นชี้แจงและกระจายแผน ตามปกติจะทํากอนเร่ิมปงบประมาณ แผน
ประจําปแตละขอของบริษัทตองกระจายเขาไปอยูในแผนของแตละหนวยงาน ซึ่งจะชวยใหแผน
ของบริษัทสามารถบรรลุเปาหมายได นอกจากนี้ในแตละหนวยงาน งานของแผนงานของทุก
แผนกจะตองสอดคลองกับแผนงานผูจัดการ ในการกระจายแผนงานดังกลาวนี้ไมวาจะเปน
ลักษณะตามแนวดิ่ง (ระหวางผูบังคับบญัชากับผูใตบังคับบัญชา) หรือตามแนวราบ (ระหวาง
หนวยงาน) การสื่อสารภายในจะตองคลองตัวอยูเสมอ  
 5.1.3 ขั้นดําเนินงานตามแผน (Policy Implementation) หลังจากที่แผน
ประจําปของบริษัทไดกระจายลงไปในแตละสวนแลว หนวยงานตาง ๆ จะจัดเตรียมแผนงานที่
ตองจัดทํา และกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมาย เม่ือเริ่มปงบประมาณ
แผนงานทั้งหลายก็จะเริ่มดําเนินงานตามที่กําหนด โดยมีการปรับปรุงงานตามวงจร PDCA ซึ่ง
ตามปกติจะทาํทุกไตรมาสหรือทุกเดือน แตบางครั้งอาจจะทําทุกสัปดาหหรือทุกวัน  
 5.1.4 ขั้นประเมินผลและรายงาน (Evaluation and Feedback) กอนสิ้นป
งบประมาณ   ไมวาแผนงานตาง ๆ จะทําสําเร็จตามหมายกําหนดการและบรรลเุปาหมายที่ตัง้
ไวไดหรือไม จะตองมีการประเมินผลของการดําเนินงานในทุกระดับ หากไมสามารถบรรลุ
เปาหมายไดตองตรวจสอบหาสาเหตุแลวรายงานกลับไปยังผูวางแผน เพ่ือหามาตรการแกไข
และปองกันไมใหเกิดความลมเหลวในลักษณะเดียวกันในปตอไป  
 ขั้นตอนทั้งสี่นีเ้ปนการปฏิบตัิตามวงจรการจัดการ PDCA เพ่ือใหแผนของ
บริษัทบรรลเุปาหมาย กอนที่จะมีระบบนี้แผนของบริษัทมักจะเปนแคความฝน ไมมีมาตรการใน
การดําเนินการที่เปนระบบ จนกระทั่งทศวรรษ 1960 จึงไดมีการพัฒนาระบบดังกลาวขึ้นโดย
บริษัท   Nippon Denso, Sumimoto Electirc Industries,Nippon Kayaku และ Komatsu และ
ตั้งชื่อวา Hoshin Kani หรือ Management by Policy ถาเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง 
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Management by Policy กับ Management by Objective (MBO) ของตะวันตก Management 
by Policy เปนแนวทางการบริหารงานที่เนนที่กระบวนการ (Process Orientation) ในขณะที่ 
MBO จะเนนที่ผลลัพธขั้นสุดทาย (Inspection Orientation) 
 5.2 Daily Management คือ การบริหารงานประจําวัน กลาวไดวาเปนการ 
บริหารงานขั้นพ้ืนฐานที่มีความสําคัญ งานประจําวันนี้เปนงานที่พนักงานทุกคนจะตองทําเปน
ประจํา บทบาทหนาที่ของพนักงานในการทํางานประจําวันมี 2 ประการคือ  
 5.2.1 การทํางานตามมาตรฐานวธิีการทาํงานที่กําหนดไว   เพ่ือใหงานที่
ออกมามีคุณภาพตามที่กําหนด (Maintenance) และหากผลงานไมไดคุณภาพตามที่กําหนดให
กลับไปดูที่กระบวนการแลวปรับปรุงแกไขเพ่ือรักษาคณุภาพเดิมไวและปองกันไมใหเกิดปญหา
เดิมซํ้าอีก  
 5.2.2 การปรับปรุงคุณภาพของงานใหดีขึ้นกวาเดิม (Improvement) ในการ
ทํางานประจําวัน ไมใชเพียงแครักษาคุณภาพใหอยูในมาตรฐานเทานั้นแตจะตองปรับปรุงไป
ดวยอยางตอเน่ืองเพ่ือยกมาตรฐานของคุณภาพใหดียิ่งขึ้น  
 5.3 Cross Functional Management คือ ชองทางการปรับปรุงงานที่ตองทํารวมกัน
ระหวางหนวยงานตาง ๆ เพ่ือใหสามารถบรรลเุปาหมายขององคการ เชน เปาหมายในเรื่อง
คุณภาพ ตนทุนการจัดสง ซึ่งเปนตัววัดยอดขายและกําไร โดยจะตองมีการจัดตั้งคณะกรรมการ
ประสานงานซึ่งประกอบดวยผูบริหารระดบัสูง เชน ผูอํานวยการฝาย 4 - 5 คน  และมีกรรมการ
ผูจัดการเปนประธานคณะกรรมการฯ เพ่ือใหการบริหารงานดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และประสทิธผิล  
 5.4 Bottom up Activities คือ ชองทางการปรับปรุงงานของพนักงานระดับลางโดย
อาศัยสติปญญาของตน การปรับปรุงงานหากทําโดยกลุมบุคคลจะถูกเรียกวากลุมคุณภาพ (QC 
Circle) และถาเปนงานปรับปรุงที่คิดทําหรือเสนอแนะโดยคน ๆ เดียว เรียกวาขอเสนอแนะ การ
ปรับปรุงงานในชองทางนี้ก็เพ่ือเปดโอกาสใหพนักงานระดับปฏิบตัิการไดมีโอกาสใชสติปญญา 
ชวยคิดแกไขปรับปรุงงานในหนาที่ของตน แทนที่จะทาํตามคําสั่งเพียงอยางเดียว  
 6. Quality Assurance (QA) คือการสรางความมั่นใจในคุณภาพของสินคาและบริการให
แกลูกคา ซึ่งเปนวตัถุประสงคหลักหรือหัวใจสําคัญของ TQM เปรียบเสมือนหลังคาของบาน
TQM ความมั่นใจของลูกคาเกิดจากความเชื่อถือและศรัทธาในบรษิัทผูผลิตซึ่งไมสามารถสราง
ขึ้นไดภายในชั่วคืนเดียว แตเกิดจากความพยายามอยางจริงจังของบริษัทในการสรางระบบ QA 
ซึ่งตองใชเวลา ความมั่นใจในคุณภาพสินคาตองเร่ิมตนสรางตั้งแตชวงของการออกแบบเพื่อให
สินคานั้นสามารถใชงานและมีความคงทนแข็งแรงตามที่ลูกคาคาดหวัง ดังนั้นการสรางระบบ 
QA ที่แทจริงได ผูบริหารระดับสูงจะตองกําหนดนโยบายที่ชัดเจนเพือ่ใหทุกหนวยงานเริ่มตั้งแต
ฝายวิจัย วางแผน ออกแบบ ผลติ ขาย และบริการ รวมทั้งผูจัดหา และผูที่เกี่ยวของกับระบบ
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การจัดสงสินคา สามารถเดินไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือบรรลุเปาหมายสุดทาย คือความอยูรอด
และความเจริญเติบโตของบริษัท 
(ที่มา : ขอมูลจากเว็บไซดของ http://library.dip.go.th) 
 

ทฤษฎีสองปจจัยของเฟรเดริค เฮอรซเบอรก 
 พิภพ  วชังเงิน (2547 : 166-168) กลาวถึงทฤษฎีความตองการของ เฟรเดริค เฮอรซ
เบอรก (Frederick Herzberg) ซ่ึงแบงปจจัยการจูงใจออกเปน 2 องคประกอบ ดังน้ี 

 ภาพที่ 8 รูปสองปจจัยของ เฟรเดริค เฮอรซเบอรก  

 
 ที่มา : สรอยตระกูล (ติวยานนท) อรรคมานะ, 2542 
 
 ปจจัยกระตุนใหเกิดแรงจูงใจ (Motivation Factor)  

  ในการทํางานใหมีประสิทธภิาพสูงขึ้นผลผลิตดีขึ้นผูทํางานเกิดความพึงพอใจและรักงาน 
ปจจัยที่เสริมสรางแรงจูงใจ เชน โอกาส ความเจริญกาวหนา ความสนใจและการรับรูการทํางาน
ของนายจาง ความสําเรจ็ในการทํางาน ไดรับมอบหมายงานสําคัญใหรับผิดชอบงานที่สูงขึ้น 
เลื่อนขั้น ตําแหนง ปจจัยดังกลาวทําใหเกดิความรูสึกในทางที่ดี 
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 ปจจัยสุขอนามัย (Hygiene Factor)  
  เปนปจจัยที่ปองกันการเกิดความรูสึกไมพอใจในงานที่ทํา แมจะไมเปนปจจัยที่จูงใจให
เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานโดยตรงก็ตาม แตก็เปนการจงูใจแฝงหรือทางออม เชน 
ความมั่นคง ความยุตธิรรมในคาตอบแทน นโยบายการบริหาร สภาพการทํางาน ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลในองคกร และความปลอดภัย 
 ปจจัยกระตุนแรงจูงใจใหเกิดความกระตอืรือรน พยายามทํางานใหมีประสิทธภิาพ
ยิ่งขึ้นไปเปนสิ่งสําคัญที่ผูบริหารตองใหความสําคัญ เชน มอบหมายการงานที่ทาทาย มีความ
รับผิดชอบสูงขึ้น สนับสนนุความคิดริเริม่ การเลื่อนตําแหนง หากขาดปจจัยสุขอนามัยอาจ
กอใหเกิดความไมพอใจแกบุคลากรขององคกรได เชน นัดหยุดงาน ประทวงเรียกรอง 
วิพากษวิจารณใหเสียหาย ผูบริหารอาจจัดโครงการผลประโยชนพิเศษเพื่อพยุง  ธํารงรักษา 
ปองกันความไมพอใจ หรือการรวมตัวกันเรียกรองตอรองของบุคลากรในองคกร แมวาปจจัย
สุขอนามัยไมใชเปนสิ่งจูงใจที่จะทําใหผลผลิตเพ่ิมขึ้น แตเปนปจจัยเบื้องตนทีช่วยปองกันไมให
คนงานเกิดความไมพอใจในงานที่ทําอยูนั้น หากไมมีปจจัยนี้ความรุนแรงจากความไมพอใจอาจ
เกิดขึ้นได 
 Herzberg เชื่อวาความตองการทางดานการจูงใจประกอบดวยปจจัยที่เกี่ยวของกับงาน
โดยตรงกับปจจัยเกี่ยวกับการบํารุงรักษา มีความสําคัญสรุปไดดังนี้ 

1. สิ่งจูงใจใหทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ คือ งานที่ทาทาย สนุกเพลิดเพลิน 
กอใหเกิดความรูสึกที่ดีเกี่ยวกับความสําเร็จของงาน มีความรูสึกกาวหนาภูมิใจไดรับความ
เชื่อถือใหเปนผูรับผิดชอบไดรับการยกยอง. 

2. บุคลากรจะเกดิความไมพอใจในการทํางาน ถาหากสิ่งตอไปน้ีเปนไปอยางไม
เหมาะสม ไดแก คาจาง สิทธิประโยชนตาง ๆ การยอมรับความมีอาวุโส เวลาหยุดพัก แสงสวาง 
กฎระเบียบขององคกร 

3. พนักงานจะไมพอใจถาไมมีโอกาสไดรับความรูสึกเกี่ยวกับความสําเร็จของงาน 
4. ถาผูปฏิบตัิงานไมไดรับการตอบสนองปจจัยดานการจูงใจ เชน การยกยอง ความ

รับผิดชอบ ความกาวหนา ความสําเร็จ เขาจะแสวงหาการตอบสนองความพอใจจากปจจัยดาน
บํารุงรักษา 

5. ความตองการดานการบํารุงรักษาจะลดลง หากความตองการดานการจูงใจไดรับ
การตอบสนองความพอใจแลว 
 
 การจูงใจเพ่ือใหพนักงานทํางานอยูในระดับสงูโดยการนําทฤษฎี Herzberg มาใช 
จะตองดําเนินการดังน้ี 
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1. สรางความพอใจในขณะทํางานใหแกพนักงานทุกคน ดวยปจจัยความตองการ
พ้ืนฐานอยางพอเพียง เชน จายคาจางในอัตราที่ยุตธิรรมเหมาะสม 

2. ปองกันไมใหบุคลากรเกิดความรูสึกไมพอใจในการทํางาน มีทัศนคติไมดีตอองคกร 
จัดระบบการสือ่สารใหดีที่สุด สามารถสื่อสารไดทั่วถึง มีลักษณะสองทาง (Two Ways) คือ
ผูบริหารถึงพนักงาน และพนักงานก็ติดตอถึงผูบริหารได 

3. สรางขวัญกําลงัใจในการทาํงาน มีหลักประกันดี รูสึกม่ันคง ปลอดภัย คาตอบแทนดี 
และสภาพของงานดี 

4. ใหโอกาสกาวหนาในอาชีพสําหรับผูมีผลงานดี ผูบริหารยุติธรรม มีการวางแผน มี
โครงการ และมีกรอบอัตรากําลัง 
 ที่เรียกชื่อวา ทฤษฎีปจจัยสองประการ คือ ปจจัยแหงความพอใจในการทํางาน และ
ปจจัยแหงความไมพอใจในการทํางาน โดยมีสมมุติฐานวา ความไมพอใจจะนําไปสูการหลีกเลี่ยง
งาน และความพอใจจะนําไปสูความตั้งใจทํางาน ความพอใจและไมพอใจนั้นเกิดขึ้นจากสาเหตทุี่
แตกตางกันมากกวาที่จะเกดิขึ้นจากสาเหตุเดียวกัน 

Herzberg ไดทําการศึกษา การตอบสนองความตองการของพนักงานและผลของ
แรงจูงใจอันเกิดจากการตอบสนองนั้น ๆ ไดขอสรุปวา 

1. ปจจัยที่เกี่ยวกับงานมักจะเปนสาเหตุของความพอใจในการทํางาน (Job 
Satisfaction) ปจจัยเหลานี้ไดแกความสําเร็จในการทํางาน การรับรูในผลงานที่ดี ความ
รับผิดชอบ และความกาวหนาอันเกิดจากงาน 

2. ปจจัยที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมของงาน มักจะเปนสาเหตุของความไมพอใจในการ
ทํางาน (Job Dissatisfaction) ปจจัยเหลานี้ ไดแก นโยบายและการบริหารขององคกร การ
บังคับบญัชา เงินเดือน ความสัมพันธระหวางบุคคล และสภาพการทาํงาน 

3. ปจจัยที่เปนสาเหตุแหงความพอใจในการทํางานเรียกวา “สิ่งจูงใจ” (Motivators) 
เพราะถาเปนไปในทางบวกจะทําใหความตองการความสําเร็จในชีวติ  สําหรับปจจัยที่เปนสาเหตุ
แหงความไมพอใจในการทํางานนั้น เรียกไดวาเปน “ปจจัยรักษาสขุลักษณะของจิต” (Hygiene 
Factors) เพราะถาเปนไปในทางบวกก็จะเปนปจจัยที่รักษาสภาพพฤติกรรมไวและชวยปองกัน
ไมใหบุคคลเกดิความรูสึกเบือ่หนายงานได 
 
 



 

บทที่ 3 
ผลการศึกษา 

 
 การศึกษาครั้งน้ีมุงศึกษากลยุทธในการจัดการสินคาคงเหลือของบริษทั เฟอรนิเจอรไทย 
จํากัด ซึ่งจะเริ่มจากการวิเคราะหปจจัยภายนอกและภายในองคกร ไดแก การวิเคราะห
อุตสาหกรรมดวยแบบจําลองพลังหาอยาง (Five Force Model)   การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน 
โอกาส และอุปสรรค (SWOT)   การใชขอมูลเชิงสถิติของแตละฝายหรือแผนกในองคกรเพื่อ
วิเคราะหปญหา การสัมภาษณพนักงานระดับบริหารในฝายหรือแผนกที่เกี่ยวของ ตลอดจนการ
ใชแบบสอบถามพนักงานในแผนกผลิตเพ่ือใหไดประเด็นสําคัญของปญหา เม่ือรวบรวมขอมูล
ขางตนแลวจะนํามาวิเคราะหเพ่ือหาสาเหตุของปญหาดวยผังกางปลา (Cause and Effect 
Diagram) เพ่ือเสนอแนวทางการแกไขตอไป 

ระเบียบวิธกีารศึกษา 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การศึกษาครั้งนี้มีการเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลปฐมภูมิและแหลงขอมูลทุติยภูมิ 
เพ่ือใหไดขอมูลที่เหมาะสมและสอดคลองกับวัตถุประสงคในการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1.  ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ประกอบดวย 
 1.1 ขอมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaires) โดยเปนคําถามแบบปลายปด 
(Closed-ended Form) และปลายเปด (Opened-ended Form)  
  1.1.1 ระยะเวลาในการเก็บขอมูล 
          ตั้งแตวันที่ 15 ธันวาคม 2549 ถึงวันที่ 13 มกราคม 2550  
  1.1.2 ประชากร 
         ประชากรที่ใชศึกษาจากแบบสอบถามในครั้งน้ี คือ พนักงานแผนกผลิต
ของบริษัท เฟอรนิเจอรไทย จํากัด ซึ่งเปนผูที่ทํางานกับบริษัทไมเกิน 1 ป จํานวนทั้งสิ้น 112 
คน (ขอมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2549) 

  1.1.3 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
          เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามชนิดปลายปด
และปลายเปด โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 3 สวน คือ 

 สวนที่ 1  เปนคําถามปลายปดเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก 
เพศ อายุ อายุในการทํางาน สถานภาพ วุฒิการศึกษา และหนวยงานที่สังกัด    
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 สวนที่ 2  เปนคําถามปลายปดเกี่ยวกับความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานใน
แผนกผลิต ซึ่งใชสเกลความสําคัญตามมาตราวัดทัศนคติแบบ Likert Scale โดยผูตอบให
คะแนนตอระดับความพึงพอใจในดานตาง ๆ วามีความสําคัญมากนอยเพียงใด โดยกําหนด
คะแนนที่ให คือ 
 คะแนน 5 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
 คะแนน 4 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับมาก 
 คะแนน 3 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
 คะแนน 2 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับนอย 
 คะแนน 1 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับนอยที่สุด 

 สวนที่ 3 เปนคําถามปลายเปด เพ่ือใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นหรือ
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมที่บริษัท เฟอรนิเจอรไทย จํากัด ควรจะปรับปรุงและแกไข 

  1.1.4 การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม 
          ผูศึกษาแบงการวิเคราะหเปน 3 สวนดังนี้ 

 แบบสอบถามสวนที่ 1 เปนการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของพนักงานแผนกผลิตของ
บริษัท เฟอรนิเจอรไทย จํากัด นําเสนอแบบพรรณนา (Descriptive) โดยใชคารอยละ 
(Percentage) 
 แบบสอบถามสวนที่ 2 เปนการวัดคาความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน
แผนกผลิต นําเสนอโดยใชสถิติเชิงพรรณนาเพื่ออธิบายลักษณะขอมูลโดยใชคารอยละ 
(Percentage) 
 แบบสอบถามสวนที่ 3 เปนการนําเสนอขอมูลแบบพรรณนาเพื่อแสดงความคิดเห็น
และขอเสนอแนะเพิ่มเติมของพนักงานที่มีตอการทํางานในบริษัท 

 ผลที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลจะถูกนํามาสรุปผล  เพ่ือใชเปนแนวทางใน
การกําหนดกลยุทธสําหรับใชแกปญหาเกี่ยวกับการจัดการสินคาที่ไมมีประสิทธิภาพ 

 1.2 ขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของ ไดแก ผูจัดการฝายขายตางประเทศ 
ผูจัดการโรงงาน ผูจัดการแผนกควบคุมคุณภาพ และผูจัดการแผนกจัดสงสินคา เพื่อทราบ
ทัศนะ มุมมอง และแนวการปฏิบัติงานของแตละฝายหรือแผนก 
 
  2.  ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ประกอบดวย 
 2.1 ขอมูลคาใชจายที่ลูกคาเรียกเก็บจากบริษัทเพื่อชดเชยความเสียหาย     และ
คาใชจายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของในการแกไขปญหา โดยรวบรวมขอมูลจากงบการเงินของบริษัท 
ตั้งแตป พ.ศ. 2547 ถึง 2549 (มกราคม – สิงหาคม) 
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 2.2 ขอมูลสถติิการขอชดเชยความเสียหายของลูกคาจากฝายขายตางประเทศ สถิตกิาร
ตรวจพบขอผิดพลาดที่เกิดจากการผลิตจากแผนกควบคุมคุณภาพ สถิติการนําสินคากลับไป
แกไขใหมในกระบวนการผลติจากแผนกผลิต และสถติิการลาออกจากงานของพนักงานแผนก
ผลิตจากฝายทรัพยากรบุคคลตั้งแต ป พ.ศ. 2547 ถึง 2549 (มกราคม – สิงหาคม) 

 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 
 1. การวิเคราะหอุตสาหกรรมดวยแบบจําลองพลังหาอยาง (Five Force Model ) เปน
การวิเคราะหพลังการแขงขนัภายในสภาพแวดลอมของอุตสาหกรรมเพื่อระบุโอกาสและอุปสรรค
ที่บริษทัไดเผชิญอยู 
 2. การวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) เพ่ือประโยชน
ในการกําหนดวิสัยทศัน หรือเลือกกลยุทธระดับองคกรที่เหมาะสม 
 3. การวิเคราะหขอมูลโดยใชผังกางปลา (Cause and Effect Diagram) แสดงใหเห็นถึง
ความสัมพันธของสาเหตุหรอืองคประกอบตาง ๆ ที่ทาํใหเกิดปญหา เพ่ือกําหนดแนวทางแกไข
ปญหา 

 การวิเคราะหขอมูล 
 นําขอมูลที่เกบ็รวบรวมจากแหลงขอมูลปฐมภูมิและแหลงขอมูลทุตยิภูมิมาวิเคราะหเพ่ือ
ยืนยันปญหา และหาสาเหตุของปญหาโดยใชแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ คือ การวิเคราะห
อุตสาหกรรมดวยแบบจําลองพลังหาอยาง (Five Force Model) การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน 
โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) และการวเิคราะหสาเหตุดวยผังกางปลา (Cause and 
Effect Diagram) 

 การหาแนวทางแกไขปญหา 
 จากการวิเคราะหขอมูลดวยแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของทําใหทราบถึงสาเหตุของปญหา 
เพ่ือนํามากําหนดแนวทางในการแกไขปญหา 

 การตัดสินใจเลือกแนวทางแกไขปญหา 
 เปนการตัดสนิใจแกไขปญหาโดยใชกลยทุธที่เหมาะสม โดยกําหนดแผนงานเปน 3 
ระยะ คือ แผนระยะสั้น แผนระยะปานกลาง และแผนระยะยาว 
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การวิเคราะหขอมูล 
 1.  การวิเคราะหอุตสาหกรรมดวยแบบจําลองพลังหาอยาง (Five Force Model) 
 1.1    การเขามาของคูแขงขันรายใหม 
  การเขามาของคูแขงขันรายใหมมีคอนขางสูงโดยเฉพาะคูแขงขันจาก
ตางประเทศ ไดแก ประเทศจีน และประเทศเวียดนาม  เนื่องจากประเทศเหลานี้มีความสามารถ
ทางการแขงขนัสูง อีกทั้งยังไดเปรียบทางดานตนทุนคาแรงและวตัถดิุบที่ต่ํากวา    นอกจากนี้
รัฐบาลของประเทศดังกลาวใหการสนับสนุนอีกดวย 

 1.2  อํานาจการตอรองของผูสงมอบ 
 เน่ืองจากบริษัท เฟอรนิเจอรไทย จํากัด เปนโรงงานขนาดใหญที่รองรับกําลัง
การผลิตไดมาก การสั่งซื้อของบริษัทในแตละครั้งจึงสั่งซื้อเปนจํานวนคราวละมาก ๆ  อีกทั้ง
บริษัทยังมีโรงงานแปรรูปไมยางพาราเพื่อสนับสนุนการผลิตของบริษทั    สงผลใหอํานาจการ
ตอรองของผูสงมอบคอนขางต่ํา แตอยางไรก็ตามผลติภัณฑไมแปรรูปเปนสินคาทีค่อนขางจํากัด
ดานคุณภาพและขนาดของไม ซึ่งผูสงมอบไมสามารถคัดคุณภาพของไมไดตามที่บริษัทตองการ 
นอกจากนี้การจัดสงไมทุกครั้งจะมีการนําไมขนาดที่บริษัทไมตองการปะปนมาดวยทุกครั้ง 
 1.3  อํานาจการตอรองของลูกคา 
  เน่ืองจากปริมาณคําสั่งซื้อประมาณรอยละ 80 ของปริมาณคําสั่งซื้อทั้งหมดมา
จากลูกคารายใหญ และการสั่งซื้อสินคาแตละครั้งเปนปริมาณมาก ทําใหลูกคาสามารถเรียกรอง
สิทธิประโยชนตาง ๆ ไดมาก  สงผลใหลูกคามีอํานาจการตอรองสูง 
 1.4  การคุกคามของผลิตภัณฑทดแทน 
  ผลิตภัณฑทดแทนเฟอรนิเจอรไมมีคอนขางสูง เชน เฟอรนิเจอรที่ทําจาก
พลาสติก อลมิูเนียม และหนังสัตว เปนตน จึงทําใหไมเพียงแตตองแขงขันภายในอุตสาหกรรม
เดียวกันเทานัน้แตยังมีสินคาที่สามารถทดแทนกันไดอีกเปนจํานวนมาก 

 1.5  การแขงขันระหวางบริษัทภายในอุตสาหกรรม 
  การแขงขันระหวางบริษทัทีมี่อยูภายในอุตสาหกรรมสามารถแยกวิเคราะหได
เปน 2 ประเภท ไดแก  
 1.5.1 การแขงขนัระหวางบริษัทที่มีอยูภายในประเทศ ซึ่งถือวามีระดับการ
แขงขันคอนขางต่ํา เม่ือเทียบกันระหวางคุณภาพสินคาที่ผลติเพ่ือสงออกแลวยังถือไดวาบริษทัมี
ศักยภาพในการแขงขันที่สูงกวาคูแขง  
 1.5.2 การแขงขันระหวางบริษทัทีมี่อยูภายนอกประเทศ ซึ่งมีระดับการ
แขงขันสูงเน่ืองจากภาวะอุปสงคของตลาดโลกของเฟอรนิเจอรไมยังคงขยายตวัอยางตอเน่ือง 
อีกทั้งบริษัทตาง ๆ เหลานี้มักมีอุปสรรคจากการออกไปจากอุตสาหกรรมคอนขางสูง 
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 2. การวิเคราะห จุดแข็ง จดุออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 
 2.1  จุดแข็ง (STRENGTH) 
 2.1.1 มีแรงงานที่มีฝมือ 
  2.1.2 มีเครื่องจักรที่ทันสมัย 
 2.1.3 เปนเจาของธุรกิจไมยางพาราแปรรูป ซึ่งเปนวัตถดิุบที่สําคัญใน        
  การผลิต 
 2.1.4 ผูบริหารมีประสบการณในอุตสาหกรรมไมมากกวา 20 ป 
 2.1.5 ผลิตภัณฑมีความหลากหลาย 
 2.1.6 มีความยืดหยุนในการผลิตสูง 
 2.2  จุดออน (WEAKNESS) 
 2.2.1 การบริหารงานเปนระบบครอบครวั การตัดสินใจจึงอยูที่บุคคลเพียง
  กลุมเดียว 
  2.2.2 โครงสรางองคกรมีหลายชั้นทําใหการบริหารงานคลายระบบราชการ 
  2.2.3 การทําตลาดในเชิงรกุนอย จึงตองอาศัยคําสั่งซื้อจากลูกคารายเดิม 
 2.2.4 อัตราการเขาและออกของพนักงานแผนกผลิตคอนขางสูง 
 2.2.5 สินคาที่สงออกยังมีคุณภาพไมสม่ําเสมอ 
 2.3  โอกาส (OPPORTUNITY) 

   2.3.1 ไดรับการสงเสริมการสงออกจากรัฐบาล 
   2.3.2 อุปสงคของตลาดมีอัตราการขยายตัวอยางตอเน่ือง จากการที่จํานวน
    ประชากรของโลกมีปริมาณสูงขึ้นทําใหความตองการเฟอรนิเจอร 
    และเครื่องใชในครัวเรือนสําหรับใชในบานหรือสํานักงานมีมากขึ้น 
 2.4  อุปสรรค (THREAT) 
  2.4.1 ความผันผวนของคาเงินบาทซึ่งมีแนวโนมแข็งคาขึ้น 
    2.4.2 การเขามาของคูแขงขันรายใหมจากประเทศจีน และประเทศเวียดนาม 
   2.4.3 มีสินคาที่สามารถทดแทนไดมาก 
   2.4.4 อัตราดอกเบี้ยเงินกูทีมี่แนวโนมสูงขึ้นสงผลตอการขยายตวัของบริษัท 
 3.  การวิเคราะหขอมูลโดยใชขอมูลเชงิสถิติของแตละฝายหรอืแผนกในองคกร 

 3.1 การวิเคราะหขอมูลจากงบการเงินของบริษัทระหวางป พ.ศ. 2547 ถึง 
2549 (มกราคม - สิงหาคม) 
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ภาพที่ 9   ยอดขายในระหวางป พ.ศ. 2547 ถึง 2549 (มกราคม - สิงหาคม) 

0.83

1.47
1.20

-

0.50

1.00

1.50

2.00

พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 (ม.ค. - ส.ค.) ป พ.ศ.

(พันลานบาท)

 
ภาพที่ 10   การเปรียบเทียบคาชดเชยสนิคาเสียหายและคาใชจายเกี่ยวกับคุณภาพในระหวางป 

พ.ศ. 2547 ถึง 2549 (มกราคม - สิงหาคม) 

-

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

ลานบาท

ประเภท
คาใชจาย

พ.ศ. 2547  5,537,341.80  671,079.00  544,183.00  147,697.00 

พ.ศ. 2548  6,861,359.34  607,797.00  407,607.00  160,862.00 

พ.ศ. 2549 (ม.ค. - ส.ค.)  7,390,796.70  652,167.00  347,483.00  47,630.00 

คาชดเชยสินคา
เสียหายจาก
ลูกคา

คาใชจายใน
การแกไขงาน

คาแรงและ
เงินเดือนแผนก

 QA

คาใชจายใน
การฝกอบรม
เกี่ยวกับระบบ

 
 จากภาพที่ 9 และ 10 แสดงใหเห็นถึงคาชดเชยสินคาเสียหายจากลกูคา และคาใชจาย
ในการแกไขงานที่มีแนวโนมสูงขึ้น ขณะที่ยอดขายของบริษัทกลบัมีแนวโนมลดลง รวมทั้ง
คาใชจายในแผนกควบคุมคณุภาพ (QA) และคาใชจายในการฝกอบรมดานคุณภาพมีแนวโนม
ลดลง แสดงใหเห็นวาผูบรหิารมีแนวโนมลดความสําคัญของแผนกควบคุมคุณภาพลง รวมถึงไม
เนนการฝกอบรมดานคุณภาพใหพนักงาน ซึ่งอาจเปนสวนหนึ่งทีท่ําใหคาชดเชยความเสียหาย
จากลูกคามีแนวโนมเพ่ิมขึน้ จากการขาดประสิทธิภาพในการทํางานของแผนกควบคุมคุณภาพ 
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 3.2  การวิเคราะหขอมูลจากฝายขายตางประเทศ 

ภาพที่ 11   การเปรียบเทียบคาชดเชยสนิคาเสียหายแยกตามประเภทของปญหาระหวาง              
ป พ.ศ.2547 ถึง 2549 (มกราคม - สิงหาคม) 

-
1.00

2.00
3.00
4.00
5.00

6.00
7.00

ลานบาท

ประเภท

ของปญหา

ป พ.ศ. 2547  4.30  0.81  0.26  0.16 

ป พ.ศ. 2548  6.22  0.20  0.37  0.08 

ป พ.ศ. 2549 (ม.ค. - ส.ค.)  6.95  0.34  0.09  0.01 

ไมได

คุณภาพ
สงชา

สงชิ้นสวน

ไมครบ
อ่ืน ๆ *

 

* อื่น ๆ  เชน  การผลิตผิดแบบ การสงสินคาไมครบตามคําสั่งซ้ือ เม่ือลูกคานัดตรวจแลว
ไมมีสินคาใหตรวจ เปนตน 

    
 จากภาพที่ 11 แสดงใหเห็นถึงประเภทของการเรียกเก็บคาชดเชยสินคาเสียหายในป 
พ.ศ. 2547 ถึง 2549 (มกราคม - สิงหาคม) พบวาความเสียหายที่เกิดจากผลิตภัณฑของบริษทั
ไมไดคุณภาพตามที่ลูกคาตองการมีแนวโนมสูงขึ้นทุกป และเปนปญหาอันดับหน่ึงที่ลูกคาเรียก
ชดเชยความเสียหาย สวนการสงสินคาลาชาและการสงชิ้นสวนไมครบถวนเปนอันดับรองลงมา
ตามลําดับ ซึ่งถือวาเปนเรื่องที่สําคัญและไมควรจะเกิดขึน้ในกิจการสงออกที่ตองเนนเรื่อง
คุณภาพและการสงมอบสินคาไดทันเวลา 
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ภาพที่ 12 การเปรียบเทยีบคาชดเชยสินคาแยกตามทวีปในระหวางป พ.ศ. 2547 ถึง 2549 
(มกราคม - สงิหาคม) 

-

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00
ลานบาท

ทวีป

ป พ.ศ. 2547  1.47  1.58  2.33  0.15 

ป พ.ศ. 2548  2.87  1.31  2.29  0.39 

ป พ.ศ. 2549 (ม.ค. - ส.ค.)  4.24  0.91  2.25  -   

USA EUROPE ASIA OTHER *

 
* OTHER ไดแก ประเทศแคนนาดาและประเทศนิวซีแลนด 

  

 จากภาพที่ 12 แสดงใหเห็นถึงกลุมลูกคาตามทวีปตาง ๆ ที่เรียกเกบ็คาชดเชยสินคา
เสียหายจากบริษัท   พบวาทวีปอเมริกามีแนวโนมของการเรียกคาชดเชยสินคาเสียหายสูงขึ้น
ทุกป รองลงมาคือทวีปเอเชยี สวนทวีปยุโรปมีแนวโนมลดลง   
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 3.3  การวิเคราะหขอมูลจากแผนกควบคุมคุณภาพ 

ภาพที่ 13   ผลการตรวจพบขอผิดพลาดของวัตถุดิบ ระหวางป พ.ศ. 2547 ถึง 2549    
(มกราคม - กรกฎาคม) 

 

% Defect  วัตถุดิบ

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

ระยะเวลา

% Defect % Defect กลอง Houseware

% Defect กลอง Furniture

% Defect วัสดุ

% Defect ไมยางพารา

% Defect กลอง Houseware 0.71 0.91 1.19 0.51 0.00 0.00 0.93 3.72 0.82 2.35

% Defect กลอง Furniture 0.30 0.38 0.90 3.01 0.78 0.85 0.13 1.03 0.00 0.52

% Defect วัสดุ 2.64 2.84 3.49 2.94 2.77 3.09 1.59 5.12 4.37 4.54

% Defect ไมยางพารา 6.83 0.78 2.79 1.54 1.33 0.00 2.99 4.85 4.05 4.78

ป พ.ศ. 

2547
ป พ.ศ. 

2548

ป พ.ศ. 

2549 
(ม.ค.-ก.ค.)

ม.ค.-49 ก.พ.-49 มี.ค.-49 เม.ย.-49 พ.ค.-49 มิ.ย.-49 ก.ค.-49

 
  
 จากภาพที่ 13 แสดงใหเห็นถึงผลการตรวจพบขอผิดพลาดของวัตถุดิบ ซึ่งพบวตัถุดิบที่
มีแนวโนมของขอผิดพลาดที่ตรวจพบสูงขึ้นอยางตอเน่ือง ไดแก ไมยางพารา และวัสดทุี่ใชใน
การผลิต ซึ่งจะเห็นไดวามีแนวโนมสูงขึ้นตั้งแตเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2549 
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ภาพที่ 14  ผลการตรวจพบขอผิดพลาดของงานไส-ตอเสน-อัดประสาน ระหวางป พ.ศ. 2547 
ถึง 2549 (มกราคม - กรกฎาคม) 

% Defect งานไส-ตอเสน-อัดประสาน

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

ระยะเวลา

% Defect

%Defect Houseware

%Defect ตู

%Defect เกาอี้

%Defect โตะ

Standard ตอเดือน

%Defect Houseware 1.45 1.64 2.39 1.73 1.90 2.25 0.00 0.00 6.98 3.86

%Defect ตู 1.97 0.50 0.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 6.50 0.00

%Defect เกาอี้ 1.82 2.78 1.07 2.48 2.71 2.28 0.00 0.02 0.00 0.00

%Defect โตะ 1.81 0.39 2.52 0.00 0.00 0.00 0.00 8.18 8.82 0.62

Standard ตอเดือน 2 2 2 2 2 2 2

ป พ.ศ. 2547 ป พ.ศ. 2548
ป พ.ศ. 2549 
(ม.ค.-ก.ค.)

ม.ค.-49 ก.พ.-49 มี.ค.-49 เม.ย.-49 พ.ค.-49 มิ.ย.-49 ก.ค.-49

 
 จากภาพที่ 14  แสดงใหเห็นถึงผลการตรวจพบขอผิดพลาดของงานไส  ตอเสน และ  
อัดประสาน พบวาในสายการผลิตโตะ มีแนวโนมของความผิดพลาดที่สูงในเดือนพฤษภาคม 
และมิถุนายน พ.ศ. 2549  สวนสายการผลิตเครื่องใชครวัเรือน สายการผลิตตูมีแนวโนมของ
ความผิดพลาดที่สูงในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2549 ซึ่งสูงเกินกวามาตรฐานที่กําหนดไวตอเดือน
จํานวนมาก 
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ภาพที่ 15  ผลการตรวจพบขอผิดพลาดของงานขึ้นรูป-ตัด-เจาะ ระหวางป  พ.ศ. 2547 ถึง
2549 (มกราคม - กรกฎาคม) 

% Defect งานขึ้นรูป-ตัด-เจาะ

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

ระยะเวลา

% Defect

%Defect Houseware

%Defect ตู

%Defect เกาอี้

%Defect โตะ

Standard ตอเดือน

%Defect Houseware 1.34 0.79 0.36 0.00 0.55 0.49 0.11 0.64 0.71 0.02

%Defect ตู 0.89 0.55 0.04 0.03 0.01 0.10 0.03 0.10 0.04 0.00

%Defect เกาอี้ 1.37 0.21 0.03 0.02 0.02 0.07 0.03 0.00 0.06 0.00

%Defect โตะ 1.36 0.28 0.15 0.11 0.11 0.00 0.00 0.00 0.68 0.15

Standard ตอเดือน 2 2 2 2 2 2 2

ป พ.ศ. 2547 ป พ.ศ. 2548
ป พ.ศ. 2549 
(ม.ค.-ก.ค.)

ม.ค.-49 ก.พ.-49 มี.ค.-49 เม.ย.-49 พ.ค.-49 มิ.ย.-49 ก.ค.-49

 
 จากภาพที่ 15 แสดงใหเห็นถึงความมีประสิทธิภาพของงานขึ้นรูป ตัด และเจาะ โดย
ขอมูลในอดีตแสดงขอผิดพลาดที่ต่ํากวามาตรฐาน 
 
ภาพที่ 16  ผลการตรวจพบขอผิดพลาดของงานขัด ระหวาง ป พ.ศ. 2547 ถึง 2549 (มกราคม 

- กรกฎาคม) 
% Defect งานขัด

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

ระยะเวลา

% Defect

%Defect Houseware

%Defect ตู

%Defect เกาอี้

%Defect โตะ

Standard ตอเดือน

%Defect Houseware 0.84 0.67 2.09 0.29 3.18 3.34 2.14 3.28 1.33 1.05

%Defect ตู 2.16 0.99 0.35 0.02 0.10 0.14 0.09 0.29 0.52 1.31

%Defect เกาอี้ 0.29 0.52 0.02 0.02 0.01 0.04 0.01 0.02 0.00 0.03

%Defect โตะ 2.28 2.13 0.76 1.77 0.66 0.25 0.29 0.23 0.67 1.45

Standard ตอเดือน 2 2 2 2 2 2 2

ป พ.ศ. 2547 ป พ.ศ. 2548
ป พ.ศ. 2549 
(ม.ค.-ก.ค.)

ม.ค.-49 ก.พ.-49 มี.ค.-49 เม.ย.-49 พ.ค.-49 มิ.ย.-49 ก.ค.-49
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 จากภาพที่ 16 แสดงใหเห็นถึงขอผิดพลาดของงานขัดซึ่งมีแนวโนมลดลงในป พ.ศ. 
2548 และตนป พ.ศ. 2549 แตกลบัมีแนวโนมสูงขึ้นในชวงกลางป พ.ศ. 2549 และอาจมี
แนวโนมที่จะสูงกวาคามาตรฐานที่กําหนดไว 
 
ภาพที่ 17  ผลการตรวจพบขอผิดพลาดของงานประกอบ ระหวาง ป พ.ศ. 2547 ถึง 2549 

(มกราคม - กรกฎาคม) 
 

% Defect งานประกอบ

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

ระยะเวลา

% Defect

%Defect Houseware

%Defect ตู

%Defect เกาอี้
%Defect โตะ

Standard ตอเดือน

%Defect Houseware 2.09 0.75 1.85 0.04 3.07 0.94 1.31 3.89 2.10 1.58

%Defect ตู 3.65 1.83 0.61 1.02 0.21 0.56 0.80 0.78 0.48 0.43

%Defect เกาอี้ 2.00 1.89 0.54 0.34 0.08 0.33 0.91 1.49 0.07 0.55

%Defect โตะ 1.97 1.79 1.12 1.72 0.72 0.55 0.39 0.43 2.95 1.05

Standard ตอเดือน 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

ป พ.ศ. 2547 ป พ.ศ. 2548
ป พ.ศ. 2549 
(ม.ค.-ก.ค.)

ม.ค.-49 ก.พ.-49 มี.ค.-49 เม.ย.-49 พ.ค.-49 มิ.ย.-49 ก.ค.-49

 
  
 จากภาพที่ 17 แสดงใหเห็นถึงขอผิดพลาดของงานประกอบในป พ.ศ. 2549  ซึ่งอยูใน
เกณฑที่สูงกวามาตรฐานทีก่ําหนดไวในทุกสายการผลิต 
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ภาพที่ 18  ผลการตรวจพบขอผิดพลาดของงานพนสีระหวาง พ.ศ. ป 2547 ถึง 2549   
(มกราคม - กรกฎาคม) 

% Defect งานพนสี

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

ระยะเวลา

% Defect
%Defect Houseware
%Defect ตู

%Defect เกาอี้

%Defect โตะ

Standard ตอเดือน

%Defect Houseware 6.58 7.57 1.56 4.16 0.91 0.78 0.87 2.04 0.76 1.43

%Defect ตู 21.90 17.49 3.27 8.49 4.60 1.93 1.14 1.57 4.30 0.86

%Defect เกาอี้ 21.00 13.04 4.17 8.43 3.83 5.31 3.64 3.23 2.31 2.44

%Defect โตะ 2.19 3.52 1.55 2.34 0.00 2.56 0.88 1.64 1.59 1.81

Standard ตอเดือน 3 3 3 3 3 3 3

ป พ.ศ. 2547 ป พ.ศ. 2548
ป พ.ศ. 2549
 (ม.ค.-ก.ค.)

ม.ค.-49 ก.พ.-49 มี.ค.-49 เม.ย.-49 พ.ค.-49 มิ.ย.-49 ก.ค.-49

 
 จากภาพที่ 18 แสดงใหเห็นถึงขอผิดพลาดของงานพนสี  ซึ่งในป พ.ศ. 2549 มีแนวโนม
ลดลงอยางตอเน่ือง จนอยูในเกณฑที่ต่ํากวามาตรฐานที่กําหนดไวเกือบทุกสายการผลิต 
 
ภาพที่ 19   แสดงผลการตรวจพบขอผิดพลาดของงานบรรจุ ระหวาง ป พ.ศ. 2547 ถึง 2549 

(มกราคม - กรกฎาคม) 
% Defect งานบรรจุ

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

ระยะเวลา

% Defect

%Defect Houseware

%Defect ตู

%Defect เกาอี้
%Defect โตะ

Standard ตอเดือน

%Defect Houseware 4.45 4.63 4.58 7.03 2.45 6.92 5.35 4.11 3.47 2.71

%Defect ตู 10.10 11.88 3.48 6.78 5.08 2.76 2.72 2.13 2.69 2.21

%Defect เกาอี้ 25.50 25.61 9.49 15.60 12.31 9.13 7.60 7.19 7.97 6.64

%Defect โตะ 17.11 12.60 4.54 8.43 2.04 4.35 4.72 3.82 4.62 3.78

Standard ตอเดือน 3 3 3 3 3 3 3

ป พ.ศ. 2547 ป พ.ศ. 2548
ป พ.ศ. 

2549 
(ม.ค.-ก.ค.)

ม.ค.-49 ก.พ.-49 มี.ค.-49 เม.ย.-49 พ.ค.-49 มิ.ย.-49 ก.ค.-49
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 จากภาพที่ 19 แสดงใหเห็นถึงขอผิดพลาดของงานบรรจุ  ซึ่งมีแนวโนมลดลงอยาง
ตอเน่ือง แตยังอยูในเกณฑที่สูงกวามาตรฐานที่กําหนดไวในหลายสายการผลิต เชน 
สายการผลิตเกาอ้ี  สายการผลิตโตะ และสายการผลิตเคร่ืองใชในครวัเรือน 

 
ภาพที่ 20   ผลการตรวจพบขอผิดพลาดจากการตรวจงานขั้นสุดทายจากลูกคาระหวางป พ.ศ. 

2547 ถึง 2549 (มกราคม - กรกฎาคม) 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

ระยะเวลา

% Defect
% Defect Furniture

% Defect  Houseware

Standard ตอเดือน

% Defect Furniture 8.70 8.73 13.68 9.23 10.53 13.76 11.70 11.31 17.39 21.83

% Defect  Houseware 9.90 13.19 15.17 13.04 17.65 10.94 16.67 8.57 19.05 20.27

Standard ตอเดือน 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

ป พ.ศ. 2547 ป พ.ศ. 2548
ป พ.ศ. 2549
 (ม.ค.-ก.ค.)

ม.ค.-49 ก.พ.-49 มี.ค.-49 เม.ย.-49 พ.ค.-49 มิ.ย.-49 ก.ค.-49

 
 จากภาพที่ 20 แสดงใหเห็นถึงผลการตรวจพบขอผิดพลาดจากการตรวจงานขั้นสุดทาย
ของลูกคากอนการสงมอบมีแนวโนมสูงขึ้น สะทอนใหเห็นวาขอผิดพลาดที่พบในขั้นสุดทายเปน
ขอผิดพลาดที่สําคัญที่ทําใหบริษัทตองสูญเสียเวลาและคาใชจายในการนําสินคากลับเขาไปแกไข
ในสายการผลติใหม ซึ่งมีทิศทางตรงขามกับขอมูลขอผดิพลาดที่เกิดขึ้นในแตละขัน้ตอนการผลติ
ซึ่งมีแนวโนมลดลงและพบขอผิดพลาดที่สูงกวามาตรฐานที่กําหนดไวไมมากนักตามภาพที่ 14 
ถึง ภาพที่ 19 
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 3.4  การวิเคราะหขอมูลจากแผนกผลิต 

ภาพที่ 21   สัดสวนของปญหาที่ทําใหตองนําสินคามาบรรจุใหมในระหวางเดือนมกราคม ถึง 
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2549 

ไมอัดแตก,วีเนียรหลุด
8.67%

เปลี่ยนไมคาน
6.30%พืน้บนเปนคลื่น.สาก

1.31%

ไมแตก,เปนรอยพลาสติก
5.81%

พนสีไมทั่ว
22.45%

เปนคราบกาว
รอยถลอก

4.54%
คุณภาพสีไมผาน

9.69%

ไมแตก
29.86%

แกไขงานประกอบ
11.37%

 
 จากภาพที่ 21 แสดงใหเห็นถึงปญหาของสินคาจากการตรวจสอบคณุภาพจากลูกคาใน
ขั้นตอนสุดทายกอนสงมอบที่ทําใหแผนกผลิตตองนําสินคามาบรรจุใหมเม่ือวิเคราะหในระหวาง
เดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2549 พบวาปญหาที่พบมากที่สุด คือ ปญหาไมแตก 
รองลงมา คือ ปญหาการพนสีไมทั่ว และปญหาดานการแกไขงานประกอบ ตามลําดับ ซึ่งเม่ือนํา
ปญหาทั้งสามดานมารวมกันจะมีสัดสวนมากกวา 50% ของปญหาทั้งหมด 
 
ภาพที่ 22   สัดสวนของหนวยงานที่ทําใหตองนําสินคามาบรรจุใหมในระหวางเดือนมกราคม  

ถึง เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2549 

งาน Repack แยกตามหนวยงานรับผิดชอบ

พนสี
32.15%

ประกอบ
11.37%

วางแผน
4.54%

ฝายขาย
6.30%

งานไม
45.64%
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 จากภาพที่ 22 แสดงใหเห็นถึงหนวยงานที่ทําใหแผนกผลิตตองนําสินคามาบรรจุใหมใน
ระหวางเดือนมกราคม – กรกฎาคม พ.ศ. 2549     พบวาหนวยงานที่พบปญหามากที่สุด คือ 
งานไม คิดเปนรอยละ 45.64 รองลงมาคือ งานพนสีคิดเปนรอยละ 32.15  และงานประกอบคิด
เปนรอยละ 11.37  ตามลําดับ  
 
ภาพที่ 23   สาเหตุของปญหาที่ทําใหบรรจุหีบหอสินคาขั้นสุดทายกอนใหลูกคาตรวจสอบไมได

ตามเปาหมายในระหวาง เดือนมกราคม ถึง เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2549 

ซอมสี

0.28%

พนสีไมทัน

42.30%

งานไมผลิตไมทัน

42.38%

บรรจุไมทัน

3.01%

ประกอบไมทัน

2.49%

รอสีแหง

9.54%

 
  
 จากภาพที่ 23       แสดงใหเห็นถึงสาเหตุที่ทําใหบริษัทไมสามารถบรรจุหีบหอสินคา
ขั้นสุดทายเพือ่เตรียมใหลูกคาตรวจสอบไดตามเปาหมายที่กําหนด จากการศึกษาพบวาสาเหตุ
หลักคืองานไมผลิตไมทันกาํหนด คิดเปนรอยละ 42.38   รองลงมาคือสาเหตุจากการพนสีไมทัน 
คิดเปนรอยละ 42.30 ซึ่งเม่ือนําสาเหตุดังกลาวมารวมกันจะมีสัดสวนมากที่สุดคิดเปนรอยละ 
84.68 ของสาเหตุที่พบ 
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 3.5 การวิเคราะหขอมูลจากฝายทรัพยากรบุคคล 

ภาพที่ 24  การเปรียบเทียบอัตรากําลังคน การเขาและออกของพนักงานในแผนกผลิตระหวาง 
ป พ.ศ. 2547 ถึง 2549 (มกราคม - กันยายน) 

0
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8

ม.ค
.-4
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49

ก.ค
.-4

9

เดือน

จํานวนคน

คนเขา คนออก อัตรากําลงัคน  
 

จากภาพที่ 24 แสดงใหเห็นถึงแนวโนมที่ลดลงอยางตอเน่ืองของจํานวนพนักงานใน
แผนกผลิต จากเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2547 ซึ่งมีพนักงานจํานวนกวา 3,000 คน คงเหลอื
พนักงานจํานวนประมาณ 1,600 คน ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2549  และมีจํานวนพนักงาน
ลาออกประมาณ 200 คนตัง้แตเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2548 จนถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2549 
ซึ่งแสดงใหเห็นวาจํานวนพนักงานลาออกมีจํานวนไมลดลงแมวาจํานวนพนักงานจะมีแนวโนม
ลดลงอยางตอเน่ือง 
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ภาพที่ 25  อัตราการลาออกของพนักงานในแผนกผลติในระหวาง ป พ.ศ. 2547 ถึง 2549 
(มกราคม - กันยายน) 
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 จากภาพที่ 25 แสดงใหเห็นถึงอัตราการลาออกของพนักงานในแผนกผลิตที่มีอัตราการ
ลาออกอยูในระดับสูงตั้งแตป พ.ศ. 2547 กลาวคือมีอัตราการลาออกเกินกวา 10% ของจํานวน
พนักงานในแผนกผลิต และอัตราการลาออกของพนักงานในแผนกผลิตยังมีแนวโนมสูงขึ้นอยาง
ตอเน่ืองตั้งแตเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2549 จึงถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2549 

 4.  การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูบริหารของแตละฝายหรือแผนก
ในองคกร 

 4.1 การสัมภาษณผูจัดการฝายขายตางประเทศ  
 จากการสอบถามผูจัดการฝายขายตางประเทศถึงสาเหตุของการเกิดปญหา
สินคาไมมีคุณภาพ การสงสินคาลาชา และการสงชิ้นสวนไมครบถวน   พบวาสวนหนึ่งเปน
ปญหามาจากการรับคําสั่งซือ้สินคาใหมที่บริษัทไมเคยผลิตมากอน เปนปริมาณครั้งละมาก ๆ  
จากลูกคาไมวาจะเปนรายเดิมหรือรายใหม ซึ่งหากเกิดขอผิดพลาดจะเกิดขึ้นกับสินคาที่ผลิต
ทั้งหมดในคราวเดียวกัน ทาํใหตองเสียคาใชจายในการแกไขจํานวนมาก และอาจทําใหงานผลติ
ลาชาออกไปกวาที่กําหนด  ดังนั้นการวิเคราะหสาเหตุของปญหาตองดูตั้งแตตนทางของปญหา 
คือ การเจรจาของพนักงานในฝายขายตางประเทศกบัลกูคาตองไดขอมูลที่ชัดเจน เชน แบบของ
สินคาที่ใหโรงงานผลิตตองชัดเจน หากมีการปรับเปลีย่นตองแจงใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ
ในทันที   สาํหรับในบางกรณีที่ผูบริหารเปนผูตัดสินใจอนุมัติใหรับคําสั่งซื้อเรงดวนจากลูกคา ก็
เปนอีกสาเหตหุนึ่งที่ทําใหเกิดปญหาดานคุณภาพของวัตถุดิบตาง ๆ ที่ตองเรงสั่งซื้อเพ่ือใหทัน
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ตอการผลิตซึง่สงผลตอคุณภาพของสินคา และหากสินคาตองไดรับการแกไขหลังจากผลิตเสร็จ
แลว อาจทําใหการจัดสงสินคาใหลูกคาลาชาไปดวย   
 นอกจากนี้ในประเทศสหรัฐอเมริกามีลักษณะการขายสินคาโดยรับประกันความ
พึงพอใจใหกับลูกคารายสดุทายที่ซื้อสินคาไปใช หากลูกคาไมพอใจทางผูขายสินคาตองรับ
เปลี่ยนหรือรับคืนสินคา   ซึ่งผูขายสินคาจะนําความเสียหายจากการรับประกันความพึงพอใจ
ดังกลาวมาเรยีกเก็บกับบริษัทผูผลิต  สวนในตลาดเอเชียคาชดเชยสินคาทีสู่งขึ้นอาจแสดงให
เห็นถึงการผลติที่ไมมีประสทิธิภาพของบริษัท 

 4.2 การสัมภาษณผูจัดการแผนกควบคุมคุณภาพ 
 จากการสัมภาษณผูจัดการแผนกควบคุมคุณภาพพบวา ในปจจุบันงานของ
แผนกควบคุมคุณภาพจะเนนไปที่การตรวจรับวตัถุดิบจากผูขาย และการตรวจสอบคุณภาพ
ภายหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการผลิตเพ่ือสงมอบใหลูกคา สวนการตรวจสอบระหวางขั้นตอน
การผลิตไดถกูลดความสําคัญลง แตจะมอบหมายใหหัวหนาหนวยผลติแตละหนวยตรวจสอบ
งานของตนเอง ซึ่งผูจัดการแผนกควบคุมคุณภาพใหความเห็นวา การใหหนวยงานผลติเปน 
หนวยงานตรวจสอบคุณภาพเองมีทั้งขอดีและขอเสีย ขอดีคือผูตรวจสอบมีความชํานาญในงาน
ของตนมากกวา จึงทราบถึงจุดบกพรองที่ตองนําไปแกไขไดดีกวาผูตรวจสอบคุณภาพจาก
แผนกควบคุมคุณภาพ สวนขอเสียคือหากหัวหนาหนวยผลิตตองการใหหนวยงานตนเองมี
ผลงานมาก จะทําการปลอยงานที่เสียออกมาดวย ซึ่งจะสงผลเสียตอหนวยงานถัดไป    

 4.3 การสัมภาษณผูจัดการโรงงาน 
  จากการสัมภาษณผูจัดการโรงงาน ซึ่งไดใหความเห็นเกี่ยวกับการผลิตสินคาที่
ไมไดคุณภาพไววาปญหาหนึ่งเกิดจากจํานวนพนักงานที่ลดลง ซึ่งพนักงานแตละคนจะมีความ
ถนัดในงานของตนเองแตกตางกัน หากหนวยงานใดขาดพนักงาน การนําพนักงานในหนวยงาน
อ่ืนมาทดแทนอาจทําใหประสิทธิภาพในการทํางานลดลง และสงผลเสยีตอการผลติ 
  นอกจากนี้ยังพบวาการสงออกที่ลาชากวากําหนด เกิดจากผลการตรวจสอบ
คุณภาพโดยลูกคาในขั้นสุดทายกอนสงมอบไมผาน ทําใหตองนําสินคากลับเขากระบวนการ
แกไขและตองสูญเสียกําลังคนในหนวยงานผลิตเพ่ือนํากําลังคนมาแกไขสินคาที่ไมผานคุณภาพ
โดยลูกคา ซึ่งจะสงผลใหงานที่ทําอยูในปจจุบันลาชาออกไปอีก  
  สวนปญหาในเรื่องของบรรจุชิ้นสวนสงใหลูกคาไมครบถวน โดยสวนใหญเกิด
จากความผิดพลาดของพนักงานในการบรรจุ   ซึ่งการแกไขปญหาตองอาศัยการตรวจสอบการ
บรรจุอยางละเอียดถี่ถวน 
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 4.4 การสัมภาษณผูจัดการแผนกจัดสงสินคา 
 จากการสัมภาษณผูจัดการแผนกจัดสงสินคา กรณีเกิดปญหาดานการจัดสง
สินคาลาชา พบวากรณีการจัดสงสินคาลาชาเกิดจากการวางแผนการผลิตซึง่ไมสามารถผลิต
สินคาใหเสร็จตามแผนที่กําหนด     และสวนหนึ่งเกิดจากปญหาคุณภาพของสินคาที่ผลติเสร็จ
พรอมสงมอบซึ่งไดผานกระบวนการตรวจสอบภายในบริษัทแลว แตกลบัไมผานเกณฑการ
ตรวจสอบคุณภาพจากลูกคา  
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 5.  การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม 
 การศึกษาความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานในบริษัท เฟอรนิเจอรไทย 
จํากัด ผูศึกษาไดทําการศึกษาจากกลุมประชากรซึ่งเปนพนักงานในแผนกผลิตที่ทํางานกับ
บริษัทไมเกิน 1 ป จํานวน 112 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการศึกษา ซึ่ง
ครอบคลุมเกีย่วกับขอมูลทัว่ไปของผูตอบแบบสอบถาม ความพึงพอใจในการทํางาน ความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมของผูตอบแบบสอบถาม ผลการศึกษาไดนําเสนอเปน  3  สวน  
ดังนี้ 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
สวนที่ 2 ความพึงพอใจในการทํางาน 
สวนที่ 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถาม 

 
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางที่ 3  จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามสถานภาพสวนบุคคล 

รายการ จํานวน (คน) รอยละ 
1.  เพศ 
       ชาย 
       หญิง 

 
66 
46 

 
58.93 
41.07 

รวม 112 100.00 
2.  อายุ 
       ต่ํากวา 25 ป 
       ระหวาง 25 – 35 ป 
       ระหวาง 36 – 45 ป 
       มากกวา 45 ป 

 
29 
71 
12 
0 

 
25.89 

  63.39 
  10.72 

   0 
รวม 112 100.00 

3.  อายุในการทํางาน 
        ต่ํากวา 1 ป 
        ระหวาง 1 – 3  ป 
        ระหวาง 4 – 5 ป 
        มากกวา 5 ป 

 
112 

0 
0 
0 

 
100.00 

0 
0 
0 

รวม 112 100.00 
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ตารางที่ 3  จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามสถานภาพสวนบุคคล (ตอ) 

รายการ จํานวน รอยละ 
4.  สถานภาพ 
       โสด 
       สมรส 
       หมาย / หยาราง 

 
49 
61 
2 

 
43.75 
54.46 
1.79 

รวม 112 100.00 
5.  วุฒิการศึกษา 
       ประถมศึกษา 
       มัธยมศกึษาตอนตน 
       มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 
       ปวส. 
       ปริญญาตรี 

 
49 
56 
7 
0 
0 

 
43.75 
50.00 
6.25 

0 
0 

รวม 112 100.00 
6.  หนวยงานที่สังกัด 
        หนวยงานตัด                
        หนวยงานผลิตเครื่องใชในครวัเรือน           
        หนวยงานผลิตตู 
        หนวยงานผลิตเกาอ้ี 
        หนวยงานผลิตโตะ 
        หนวยงานพนสีและบรรจุ  

 
15 
11 
14 
16 
16 
40 

 
13.39 
9.82 

12.50 
14.29 
14.29 
35.71 

รวม 112 100.00 
 
 จากตารางที่ 3 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบเปนพนกังานที่มีอายุในการทํางานไมเกิน 
1 ป ซึ่งผูตอบแบบถามสวนใหญเปนเพศชายรอยละ 58.93 รองลงมาเปนเพศหญงิรอยละ 41.07  
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุระหวาง 25 – 35 ป รอยละ  63.39 รองลงมามีอายุนอยกวา 
25 ปรอยละ 25.89   ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญสมรสแลวรอยละ 54.46 รองลงมาเปนโสดคิด
เปนรอยละ 43.75  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจบการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนตนรอยละ 
50.0 รองลงมาคือประถมศกึษารอยละ 43.75 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญทํางานในหนวยงาน
พนสีและบรรจุรอยละ 35.71  รองลงมาคือหนวยงานผลิตเกาอ้ี และหนวยงานผลิตโตะคิดเปน
รอยละ 14.29 
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สวนที่ 2 ความพึงพอใจในการทํางาน 
 จากการศึกษาความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานในแผนกผลิตของ บริษทั 
เฟอรนิเจอรไทย จํากัด สามารถสรุปผลความคิดเห็นของพนักงานในแผนกผลิตเกี่ยวกบัปจจัย
อนามัย และปจจัยกระตุนใหเกิดแรงจูงใจที่มีผลตอการทํางานไดดังนี้ 
 
ตารางที่ 4  ความคิดเห็นของพนักงานในแผนกผลิตเกี่ยวกับปจจัยอนามัยที่มีผลตอการทํางาน 

 ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด  
คน รอยละ คน รอยละ คน รอยละ คน รอยละ คน รอยละ 

1. ดานเงินเดือนและความมั่นคง
ในการทํางาน           
1.1 ความเหมาะสมของ

เงินเดือนเมื่อเทียบกับงานที่ทํา 3 2.7 6 5.4 16 14.3 52 46.4 35 31.3 
1.2 ความยุติธรรมในการปรับ

เงินเดือนประจําป 2 1.8 5 4.5 18 16.1 48 42.9 39 34.8 

1.3 ความมั่นคงในการทํางาน 5 4.5 43 38.4 27 24.1 24 21.4 13 11.6 
2. ดานความสัมพันธกับ

ผูบังคับบัญชาและเพื่อน
รวมงาน           
2.1 บรรยากาศของการทํางาน

รวมกัน 7 6.3 26 23.2 50 44.6 29 25.9 0 0.0 
2.2 การชวยเหลือซึ่งกันและกัน

ระหวางเพ่ือนรวมงาน 9 8.0 21 18.8 61 54.5 20 17.9 1 0.9 
2.3 การชวยเหลือเกื้อกูลจาก

ผูบังคับบัญชา 8 7.1 19 17.0 43 38.4 32 28.6 10 8.9 
2.4 ความเปนกนัเองของ

ผูบังคับบัญชา 11 9.8 20 17.9 52 46.4 25 22.3 4 3.6 
2.5 ความเปนกนัเองของเพื่อน

รวมงาน 13 11.6 51 45.5 32 28.6 12 10.7 4 3.6 

3. ดานสภาพการทํางาน           
3.1 ความปลอดภัยในการ

ทํางานจากกลิ่น 0 0.0 1 0.9 11 9.8 48 42.9 52 46.4 
3.2 ความปลอดภัยในการ

ทํางานจากฝุน 0 0.0 0 0.0 4 3.6 53 47.3 55 49.1 
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ตารางที่ 4   ความคิดเห็นของพนักงานในแผนกผลติเกี่ยวกับปจจัยอนามัยที่มีผลตอการทํางาน (ตอ) 

 ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด  
คน รอยละ คน รอยละ คน รอยละ คน รอยละ คน รอยละ 

3.3 ความปลอดภัยในการ
ทํางานจากแสงสวาง 1 0.9 7 6.3 39 34.8 48 42.9 17 15.2 

3.4 ความปลอดภัยในการ
ทํางานจากเสียง 2 1.8 0 0.0 11 9.8 49 43.8 50 44.6 

3.5 จํานวนวันหยุดพักผอน
ประจําป 3 2.7 12 10.7 39 34.8 38 33.9 20 17.9 

3.6 ระยะเวลาการทํางานใน    
1 วัน 6 5.4 17 15.2 56 50.0 31 27.7 2 1.8 

4. ดานการปกครองบังคับบัญชา           
4.1 การทํางานไดอยางอิสระ

โดยไมไดรับการควบคุมจาก
หัวหนา 12 10.7 17 15.2 49 43.8 29 25.9 5 4.5 

4.2 ความยุติธรรมของ
ผูบังคับบัญชา 6 5.4 19 17.0 56 50.0 27 24.1 4 3.6 

4.3 คําส่ังของผูบังคับบัญชา
ไดรับความเห็นชอบจากผูอื่นเสมอ 8 7.1 14 12.5 48 42.9 39 34.8 3 2.7 

5. ดานนโยบายและการบริหาร           
5.1 ระบบการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 5 4.5 9 8.0 38 33.9 48 42.9 12 10.7 
5.2 ฝายบริหารบอกเหตุผลเมื่อ

มีคําสั่งใหม ๆ เกิดขึ้นเสมอ 0 0.0 3 2.7 24 21.4 55 49.1 30 26.8 
5.3 ความชัดเจนในการ

มอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบ 27 24.1 26 23.2 42 37.5 17 15.2 0 0.0 
5.4 อยากมีสวนรวมในการ

นําเสนอความคิดเห็นตอองคกร 15 13.4 28 25.0 48 42.9 19 17.0 2 1.8 
5.5 การเปดโอกาสใหพนักงาน

เสนอความคิดเห็นตอนโยบายและ
การบริหาร 13 11.6 18 16.1 26 23.2 50 44.6 5 4.5 

 จากตารางที่ 4     แสดงความคิดเห็นของพนักงานแผนกผลิตเกีย่วกับปจจัยอนามัยที่มี
ผลตอความพึงพอใจในการทํางาน สรุปไดดังนี้ 
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1. พนักงานในแผนกผลิตสวนมากมีความพึงพอใจอยูในระดับนอย ตอความเหมาะสม
ของเงินเดือนเม่ือเทียบกับงานที่ทํา และความยตุิธรรมในการปรับขึ้นเงินเดือนประจําป         
แตอยางไรก็ตามพนักงานในแผนกผลิตสวนมากยังใหความพึงพอใจในความมั่นคงของบริษัท
อยูในระดับมาก 

2. พนักงานในแผนกผลิตสวนมากรูสึกพึงพอใจในระดับปานกลางสําหรับบรรยากาศ
ของการทํางานรวมกัน การชวยเหลือซ่ึงกันและกันระหวางเพ่ือนรวมงาน การชวยเหลือเกื้อกลู
จากผูบังคับบญัชา และความเปนกันเองของทั้งผูบังคับบญัชา  และมีความพึงพอใจในระดับมาก
สําหรับความเปนกันเองของเพื่อนรวมงาน 

3. พนักงานในแผนกผลิตสวนมากคิดวาบรษิัทยังไมคํานงึถึงความปลอดภัยในการ
ทํางานโดยเฉพาะในเรื่องของความปลอดภัยจากกลิ่น ฝุน แสงสวาง และเสียง        เน่ืองจากมี
ความพึงพอใจอยูในระดับนอยถึงนอยที่สุด ดังนั้นสภาพการทํางานของพนักงานจึงเปนปจจัย
สําคัญย่ิงที่บรษิัทควรแกไขใหพนักงานในแผนกผลิตเกิดความพึงพอใจ สําหรับจํานวนวันหยุด
พักผอนประจําปและระยะเวลาการทํางานใน 1 วัน พนักงานสวนมากมีความพึงพอใจในระดับ
ปานกลาง 

4. พนักงานในแผนกผลิตสวนมากรูสึกพึงพอใจในระดับปานกลาง สําหรับการทํางาน
ไดอยางเปนอิสระโดยไมมีหัวหนาควบคุม  ความยุตธิรรมของผูบังคับบัญชา  และคําสั่งของ
ผูบังคับบญัชาไดรับความเหน็ชอบจากผูอ่ืนเสมอ 

5. พนักงานในแผนกผลิตสวนมากคิดวาระบบการประเมินผลการปฏิบตังิาน การบอก
เหตุผลเม่ือมีคาํสั่งใหมเกิดขึ้น และการเปดโอกาสใหพนักงานเสนอความคิดเห็นตอนโยบายและ
การบริหาร ยงัไมคอยดีนักเนื่องจากมีความพึงพอใจอยูในระดับนอย     สําหรบัความชัดเจนใน
การมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบ พนักงานฯ มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง นอกจากนี้
พนักงานฯ ตองการมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นตองานที่ทําอยูโดยมีระดับความพึงพอใจ
จากแบบสอบถามอยูในระดับปานกลาง 
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ตารางที่ 5   ความคิดเห็นของพนักงานในแผนกผลติเกี่ยวกับปจจัยกระตุนใหเกดิแรงจูงใจในการ
ทํางาน 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 
 

คน รอยละ คน รอยละ คน รอยละ คน รอยละ คน รอยละ 

1. ดานความสําเร็จในงาน           
1.1 คุณภาพของงานที่

รับผิดชอบ 21 18.8 37 33.0 46 41.1 8 7.1 0 0.0 
1.2 ความสามารถในการ

ทํางานใหสําเร็จตามเปาหมาย 15 13.4 44 39.3 29 25.9 20 17.9 4 3.6 
2. ดานการไดรับการยกยอง   
นับถือ           

2.1 เคยไดรับคําชมเชยเมื่อ
ทํางานไดดี 10 8.9 20 17.9 41 36.6 29 25.9 12 10.7 

2.2 พอใจที่จะรับความผิดอยาง
ตรงไปตรงมา เมื่อทํางานผิดพลาด 28 25.0 46 41.1 31 27.7 7 6.3 0 0.0 

3. ดานลักษณะของงานที่ทํา           
3.1 งานที่ทําตรงกับความรูและ

ความถนัด 7 6.3 23 20.5 28 25.0 41 36.6 13 11.6 
3.2 ลักษณะความชอบของงาน

ที่ทําอยู 10 8.9 13 11.6 47 42.0 34 30.4 8 7.1 
4. ดานความกาวหนาใน
ตําแหนงการงาน           

4.1 ความรูที่ไดรับเพ่ิมขึ้นจาก
การปฏิบัติงาน 21 18.8 21 18.8 43 38.4 23 20.5 4 3.6 

4.2 ความยุติธรรมในการเลื่อน
ตําแหนง 6 5.4 17 15.2 57 50.9 25 22.3 7 6.3 

 จากตารางที่ 5 แสดงความคิดเห็นของพนักงานแผนกผลิตเกีย่วกบัปจจัยกระตุนใหเกิด
แรงจูงใจในการทํางาน สรุปไดดังนี้ 

1. พนักงานในแผนกผลิตสวนมากมีความพึงพอใจระดับปานกลางสําหรับคุณภาพของ
งานที่รับผิดชอบ และมีความพึงพอใจระดับมากสําหรับความสามารถในการทํางานใหสําเร็จตาม
เปาหมายที่กําหนด 

2.  พนักงานในแผนกผลิตสวนมากมีความพึงพอใจในระดับมาก ที่จะยอมรับความรับ
ผิดอยางตรงไปตรงมาเมื่อทํางานผิดพลาด และมีความพึงพอใจระดับปานกลางสาํหรับคําชมเชย
ที่ไดรับจากผูบังคับบญัชาเม่ือทํางานไดดี 
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3.  พนักงานในแผนกผลิตสวนมากรูสึกพึงพอใจในลักษณะของงานที่ทําในระดับ       
ปานกลาง และรูสึกวางานที่ทํายังไมตรงกับความรูและความถนัดเนื่องจากมีความพึงพอใจอยูใน
ระดับนอย 

4.  พนักงานในแผนกผลิตสวนมากรูสึกพึงพอใจปานกลางสําหรับความรูที่ไดรับเพ่ิมขึ้น
จากการปฏิบตัิงาน   และความยุตธิรรมในการเลื่อนตําแหนง 
 
สวนที่ 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถาม 

 จากการศกึษาความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเตมิของพนักงานในแผนกผลติของบริษทั 
พบวาพนกังานไดใหความคดิเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมในดานตาง ๆ สรปุไดดังนี้ 

ตารางที่ 6 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมของพนักงานในแผนกผลิต 

ขอเสนอแนะที่ตองการใหองคกรปรับปรุง จํานวน (คน) รอยละ 

1.  สวัสดิการดานตาง ๆ เชน มีรถรับสงพนักงาน มีสนามกีฬา 
ความสะอาดของโรงอาหาร และ ราคาอาหารที่ยุติธรรม เปนตน 

2.  ผลตอบแทน เชน การเพิ่มคาเบี้ยขยนั คาเขากะ เปนตน 
3.  มลพิษในการทํางาน  เชน อากาศ  เสียง  และ ฝุนละออง เปน

ตน โดยเฉพาะชวงเวลาการทําลวงเวลาตองการใหเปดทอดูดฝุน  
4.  ปรับปรุงกระบวนการทํางานเพื่อใหงานมีคุณภาพ 
5.  การจัดฝกอบรม เพ่ือสรางทักษะความรูใหแกพนักงาน 

15 
 

11 
9 
 

4 
2 

36.58 
 

26.83 
21.95 

 
9.76 
4.88 

รวม 41 100.00 

 
ตารางที ่ 6 แสดงความคดิเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมของพนักงานในแผนกผลิต

พบวาพนักงานสวนมากตองการใหเพ่ิมสวัสดิการเกี่ยวกับการมีรถรบัสงพนักงาน มีสนามกีฬา 
การรักษาความสะอาดของโรงอาหาร ราคาอาหารที่ยุติธรรม คิดเปนรอยละ 36.58 รองลงมา คอื 
ตองการผลตอบแทนเพิ่มขึน้จากการทํางาน เชน การเพิ่มคาเบี้ยขยัน และคาเขากะ เปนตน   
คิดเปนรอยละ 26.83 ตองการใหขจัดมลพิษในการทํางานในชวงทํางานลวงเวลาคิดเปนรอยละ 
21.95 ตองการใหปรบัปรุงกระบวนการทํางานเพื่อใหงานมีคุณภาพคิดเปนรอยละ 9.76 และ
ตองการใหมีการจัดฝกอบรมเพื่อสรางทักษะความรูใหแกพนักงานคิดเปนรอยละ4.88 ตามลําดับ 

 6.  การวิเคราะหขอมูลโดยใชผังกางปลา (Cause and Effect Diagram) เพื่อหา
สาเหตุของปญหา 
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ภาพที่ 26  ผังกางปลา เพื่อวิเคราะหหาสาเหตุของปญหาสินคาไมมีคุณภาพ การจัดสงสินคาลาชา และการบรรจุชิ้นสวนไมครบถวน 
 

Supplier ตองการ
ขายไมคละเกรด 

Subcontractor 
 ผลิตชิ้นงานไมไดคุณภาพ 

เปนงานที่ตองยืนตลอดวัน
และตองอดทนตอเสียง ฝุน 
และกลิ่นสีจากการผลิต 

ไมสามารถสั่งซื้อไม
แบบคัดคุณภาพได 

ขาดขอมูล 
ในการตัดสินใจ 

สินคาไมมีคุณภาพ 

สงสินคาลาชา 

สงชิ้นสวนไมครบถวน 

ปญหาดานแรงงาน ปญหาดานวตัถุดิบ 

ปญหาดานเครื่องจักร ปญหาดานการจัดการ 

ขาดความชํานาญ 
Turn Over สูง 

ไมมีคุณภาพไมมาตรฐาน 

วัสดุไมไดคุณภาพ 

การรับคําสั่งซื้อดวน 
ขาดระบบการตรวจสอบคุณภาพที่

ดีระหวางขั้นตอนการผลิต 

ขาดการฝกอบรม 

รูปแบบสินคาเปลี่ยนแปลง
ตามคําสั่งซื้อของลูกคา 

ตองเรงการสั่งซื้อ 
เพื่อใหทันตอการผลิต 

เนนการตรวจสอบคุณภาพของสินคา 
หลังจากผลิตเสร็จเพื่อรอใหลูกคาตรวจสอบคุณภาพ

59 
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 จากภาพที่ 26 แสดงใหเห็นถึงสาเหตุของปญหาสินคาไมมีคุณภาพ การจัดสงสินคา
ลาชา และการบรรจุชิ้นสวนไมครบถวน สรุปไดดังนี้ 

 6.1  ปญหาดานวตัถุดิบ 
 6.1.1 วัตถุดิบหลัก  คือ  ไมยางพาราซึ่งมีคุณภาพยังไมไดมาตรฐาน 
เน่ืองจากไมสามารถสั่งซื้อไมแบบคัดคุณภาพได เพราะผูขายตองการขายไมคละเกรดปนกัน
ระหวางไมคณุภาพชั้นดีและไมคุณภาพชั้นรองลงมา ทําใหตองใชเวลาในการคัดแยกใหไดไมชั้น
ดีเพื่อนําเขากระบวนการผลติ นอกจากนี้พนักงานแตละคนมีความชํานาญในการคัดไมที่
แตกตางกัน ทําใหไมที่ถูกคัดมีคุณภาพที่ไมสม่ําเสมอ 
 6.1.2 วัสดุทีใ่ชเปนสวนประกอบยังมีคุณภาพไมไดมาตรฐาน เน่ืองจากใน
กรณีที่ตองเรงการผลิต การสั่งซื้อวัสดุตองเรงสั่งซื้อเพ่ือใหทันตอการผลิตจึงไมมีเวลาเพียงพอใน
การคัดสรรผูขายที่เหมาะสมทั้งคุณภาพและราคา และวสัดุที่รับเขาในบางครั้งอาจไมผานการ
ตรวจสอบคุณภาพเนื่องจากตองสงเขากระบวนการผลติทันที นอกจากนี้วัสดุบางชนิดตองจาง
ผูรับเหมาภายนอก (Subcontractor) เปนผูผลิต ซึ่งผูรับเหมาภายนอกถูกจํากัดดวยเวลาในการ
ผลิตเชนกัน จึงอาจไดวัสดุที่ไมมีคุณภาพเพียงพอ 
 6.2  ปญหาดานการจัดการ 
 6.2.1  กรณีผูบริหารอนุมัติใหรับคาํสั่งซื้อเรงดวนเกิดจากการขาดขอมูลใน
การตัดสินใจที่เพียงพอ ทําใหฝายจัดซื้อและแผนกวางแผนการผลิตมีเวลาในการวางแผนจัดซื้อ
และวางแผนผลิตไมเพียงพอสงผลใหประสิทธิภาพของงานลดลงและเกิดขอผิดพลาดไดงาย 
 6.2.2 ขาดระบบการตรวจสอบคุณภาพที่ดีระหวางขั้นตอนการผลิต 
เน่ืองจากผูบริหารเนนการตรวจสอบคุณภาพในขั้นตอนสุดทายหลังจากผลิตเสร็จแลว เพ่ือให
ผานการทดสอบของลูกคา  ซึ่งในระหวางขั้นตอนการผลิตจะกําหนดใหหัวหนาหนวยงานผลติ
นั้น ๆ เปนผูตรวจสอบคุณภาพงานของหนวยงานตนเอง 

 6.3  ปญหาดานแรงงาน 
 6.3.1  พนักงานแผนกผลิตมีอัตราการออกจากงานสูงโดยเฉพาะพนักงาน
ที่มีอายุงานไมถึง 1 ป  ซึ่งเกิดจากขอจํากัดดานสภาพการทํางานที่ตองยืนทํางานตลอดวัน และ
ปญหาที่ไดรบัจากสภาพแวดลอมในการทํางาน เชน เสียง ฝุน และกลิ่นสี เปนตน 
 6.3.2   พนักงานใหมขาดความชํานาญในงานไม  เน่ืองจากรูปแบบของ
สินคามีหลากหลายและเปลีย่นแปลงไปตามคําสั่งซื้อของลูกคา   ซึ่งเปนปญหาเกีย่วเนื่องจาก
อัตราการลาออกจากงานสูงทําใหบริษัทตองรับพนักงานใหมที่อาจไมมีความชํานาญในงานไม
อยางเพียงพอ 
 
 



 61 

 6.4 ปญหาดานเครื่องจักร 
 เน่ืองจากบริษัทลงทุนในเครือ่งจักรซึ่งคอนขางทันสมัยและมีการบํารงุรักษา
เครื่องจักรอยางดีทําใหบริษัทพบปญหาเกี่ยวกับดานเครื่องจักรนอยมาก 

 จากการวิเคราะหขอมูลขางตนสามารถสรุปสาเหตุของปญหาสินคาไมไดคุณภาพ การ
สงสินคาลาชา และการสงชิน้สวนไมครบถวน ไดแก กระบวนการทํางานในหลาย ๆ หนวยงาน
ในองคกรไมสัมพันธกัน เชน การรับคําสั่งซื้อโดยปราศจากขอมูลจากฝายจัดซื้อ หรือแผนกผลิต
ที่เพียงพอ การลดคาใชจายในดานการตรวจสอบคุณภาพระหวางขั้นตอนการผลิตและคาใชจาย
ดานชีวอนามัยของพนักงาน   ขาดการฝกอบรมและพัฒนาทักษะความรูในดานตาง ๆ ใหแก
พนักงานทั้งพนักงานเกาและพนักงานใหม ขาดการปลูกฝงวัฒนธรรมองคกรใหเปนองคกรแหง
คุณภาพ ซึ่งสาเหตุตาง ๆ ขางตนสงผลกระทบตอกระบวนการทํางานอยางเปนลูกโซ ซึ่งหากไม
รีบดําเนินการแกไขจะสงผลกระทบตอยอดขาย  สถานะทางการเงิน และความมั่นคงของบริษัท
ในอนาคต  ซึ่งสามารถสรุปสาเหตุของปญหาเพื่อหาแนวทางแกไขแยกเปนหนวยงานไดดังนี้ 
 
ตารางที่ 7  สาเหตุของปญหาจําแนกตามหนวยงาน 

หนวยงาน สาเหตุของปญหา 
ผูบริหารระดับสูง • ขาดการปลูกฝงคานิยมในเรื่องการรักองคกรใหกับพนกังาน 

• ขาดการกระตุนใหพนักงานระดับลางมีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็น ซึ่งมักจะใชวิธสีั่งการจากระดับบนสูระดับลาง 

• การลดคาใชจายที่เปนปจจัยอนามัยซึ่งกอใหเกิดความไมพอใจ
ในการทํางาน ไดแก การลดจํานวนชั่วโมงของการเปด
เครื่องดูดฝุนภายในโรงงาน  การลดอุปกรณในการชวยปองกัน
สารพิษจากส ี เชน หนากากปองกันสารพิษ สงผลใหอัตราการ
ลาออกของพนักงานสูงขึ้น 

• การลดอัตรากําลังคนในแผนกควบคุมคณุภาพ โดยใหหัวหนา
หนวยแตละหนวยในแผนกผลิตเปนผูตรวจสอบคุณภาพ
ผลผลติของตนเอง อาจทําใหเกิดความลําเอียงในการตรวจสอบ 
และทําใหเกิดปญหาดานคุณภาพในกระบวนการผลิตถัดไป 
หรือพบขอผิดพลาดเมื่อตัวแทนของลูกคาตรวจรับงาน 

ฝายขายตางประเทศ • การตัดสินใจรบัคําสั่งซื้อ หรือกําหนดระยะเวลาในการสงมอบ
โดยไดขอมูลแผนการผลิตจากแผนกวางแผนผลิต รวมถึงกําลัง
การผลิตในแตละชวงเวลาที่ไมเพียงพอตอการตัดสินใจ ซึ่งเปน
สาเหตุใหบรษิทัตองรับคําสัง่ผลิตทั้งทีย่ังไมมีความพรอม 



 62 

ตารางที่ 7  สาเหตุของปญหาจําแนกตามหนวยงาน (ตอ) 
หนวยงาน สาเหตุของปญหา 

แผนกผลิต • การใชดัชนีวัดผลการทํางานของพนักงานมุงเนนปริมาณ
ผลผลติมากกวามุงเนนคุณภาพของผลผลิต 

• ขาดการสงเสริมการฝกอบรม หรือสับเปลี่ยนหนาที่งานเพื่อให
พนักงานสามารถทํางานทดแทนกันได ในกรณีที่กําลังคนลดลง 

 
แผนกควบคุมคุณภาพ • เนนการใหความสําคัญในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพของ

ลูกคาในขั้นสดุทายกอนสงมอบมากกวาการตรวจสอบคุณภาพ
ระหวางกระบวนการผลติ ซึ่งเปนผลมาจากนโยบายของ
ผูบริหาร 

ฝายทรัพยากรบุคคล • ขาดการสรางแรงจูงใจในการรักษาพนักงานที่มีคุณภาพใหอยู
กับบริษทั เชน สวัสดิการ และกิจกรรมสนัทนาการ เปนตน 

• ขาดการฝกอบรมใหแกพนักงานทุกระดับ เพ่ือพัฒนาความรู
ความสามารถ และทัศนคตติอองคกรกอนเร่ิมทํางาน  

• ขาดการเก็บรวบรวมขอมูลจากพนักงานแผนกผลิตเปนระยะ ๆ 
เพ่ือทราบถึงความพึงพอใจในการทํางาน 

 

 
แนวทางในการแกไขปญหา 
 จากการวิเคราะหขอมูลโดยใชแนวคิดทฤษฎีทีเ่กี่ยวของ การวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติ 
การวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณผูบริหารหนวยงานที่เกี่ยวของ การวิเคราะหขอมูลจาก
แบบสอบถาม และการวเิคราะหขอมูลดวยผังกางปลา สามารถสรุปแนวทางในการแกไขปญหา
เปน 2 กลยุทธ ไดแก 

 กลยุทธที่ 1  กลยุทธการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกร (Total Quality Management: 
TQM)  เปนกลยุทธดานปฏิบัติการโดยการปรับปรุงกระบวนการทํางานซึ่งประกอบดวยกิจกรรม
ตาง ๆ ที่ตอเน่ืองกันไปตั้งแตการออกแบบ การจัดซื้อ การผลิต การขาย และการสงมอบ และ
ตองทํางานเปนทีมแทนที่จะแขงขันระหวางกัน โดยคิดเสมอวาหนวยงานถัดไปคือลูกคา โดยใช
วงจร PDCA (Plan - Do - Check - Act) ในการปรับปรุงงานอยางตอเน่ือง วิธีการใหม ๆ ที่ทาํ
ใหเกิดการปรับปรุงจะถูกจัดทําเปนมาตรฐานในการทาํงาน ซึ่งจะทําใหการทํางานมีการพัฒนา
อยางไมสิ้นสุด 
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  ขอดี 
1.  ชวยใหสามารถวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา และแกไขปรับปรุงอยางตอเน่ือง 
2.  ลดตนทุนเน่ืองจากการแกไขงานใหมใหนอยลง ขอผิดพลาดนอยลง ความลาชา

นอยลง และการใชวตัถุดิบดีขึ้น ผลผลติและคุณภาพจะสูงขึ้นซ่ึงจะนําไปสูสวนแบง
ตลาดที่สูงขึ้น 

3.  ชวยกระตุนพนักงานมีความคิดที่จะพัฒนาประสิทธภิาพมากขึ้น 
4.  เพ่ิมศักยภาพในการแขงขันในอนาคต 

 ขอเสีย 
1.  ตองใชระยะเวลา ความพยายาม และความตั้งใจจรงิของพนักงานทุกคน โดยเฉพาะ

ผูบริหารระดับสูงสุดของบริษัท  
2.  ความพรอมของพนักงานและผูบริหารระดับสูง 

 
 กลยุทธที่ 2 กลยุทธการสรางแรงจูงใจใหกับพนักงาน  
 โดยใชทฤษฎสีองปจจัยของเฮอสเบอรก ไดแก 
 1.  ปจจัยกระตุนใหเกิดแรงจูงใจในการทํางาน เชน มอบหมายงานสําคัญใหรับผิดชอบที่
สูงขึ้นเพื่อทําใหพนักงานรูสึกภาคภูมิใจ และการเลื่อนตาํแหนงหนาที่ เปนตน 
 2.  ปจจัยสุขอนามัย  เชน   นโยบายการบริหาร  สภาพการทํางาน  ความยตุิธรรมใน
คาตอบแทน  แมปจจัยสุขอนามัยจะไมไดเปนปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการทํางานของ
พนักงานโดยตรง แตหากบริษัทไมใหความสําคัญกับปจจัยดังกลาว ยอมสรางความไมพอใจแก
พนักงาน และอาจสงผลกระทบตอการผลติ และผลการดําเนินงานของบริษัทไดในภายหลัง 
 
 ขอดี 

1.  ชวยกระตุนการทํางานของพนักงานใหทํางานอยางเต็มความสามารถ ซึ่งจะสงผลตอ
การดําเนินงานของบริษัทเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2.  ลดปญหาการลาออกจากงานที่เกิดจากความไมพอใจในการทํางาน 

 ขอเสีย 
1.  บริษทัไมสามารถตอบสนองความตองการของพนักงานทุกคนได เน่ืองจากไมทราบ

ความตองการของพนักงานที่แทจริง 
2.  ทําใหพนักงานทํางานโดยหวังผลตอบแทนจากการทํางานอยูเสมอ 
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 จากกลยุทธการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกร และกลยทุธการสรางแรงจูงใจใหกับ
พนักงานสามารถกําหนดแนวทางการแกไขปญหาโดยแยกพิจารณาแตละประเด็นปญหาไดดังนี้ 

 1. แนวทางการแกไขปญหาการผลิตสินคาไมไดคุณภาพตามที่ลกูคาตองการ 

 1.1  กําหนดเปาหมายการผลิต    โดยมุงเนนทั้งปริมาณและคุณภาพที่ไดจากการ
ผลิต ซึ่งเปาหมายที่กําหนดควรเปนเปาหมายที่ทาทายและสามารถทาํได 
 1.2  เปดโอกาสใหพนักงานระดับปฏิบตักิารซึ่งรับรูและใกลชิดกบัปญหาที่เกิดขึ้นใน
การผลติ มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อแกไขปญหาดานคุณภาพ 
 1.3  กําหนดใหมีการหมุนเวียนพนักงานในหนวยผลติ ใหสามารถทําหนาที่ทดแทน
กันได เพ่ือแกไขปญหาพนักงานที่มีความชํานาญเฉพาะดานไมเพียงพอตอการผลิต อีกทั้งยัง
สามารถทําใหพนักงานเขาใจถึงคุณภาพของงานที่กระบวนการกอนหนาตองการ ซึ่งจะสงผลให
พนักงานเขาใจถึงความสําคญัของคุณภาพของงานที่ตนผลิตแกหนวยงานถัดไปไดดียิ่งขึ้น 
 1.4 แบงแยกหนาที่การตรวจสอบคุณภาพในระหวางกระบวนการผลติใหเปนหนาที่
ของแผนกควบคุมคุณภาพแทนหนาที่ของหัวหนาหนวยงานผลิต  ซึ่งอาจจําเปนตองเพ่ิม
กําลังคนในแผนกควบคุมคณุภาพใหเพียงพอตอการตรวจสอบ 
 1.5 เพ่ิมระบบการตรวจสอบคุณภาพไม  (ซึ่งเปนวตัถุดิบหลกัทีส่ําคัญในการผลิต
และเปนปญหาสวนใหญที่พบจากการตรวจสอบคุณภาพขั้นสุดทายโดยลูกคา) ตั้งแตตน
กระบวนการผลิต โดยปรบัเปลี่ยนวธิีการตรวจสอบคณุภาพไมหรือเพ่ิมอัตรากําลงัคนที่ใชในการ
ตรวจสอบคุณภาพใหมากขึ้น 
 1.6  กําหนดใหสงขอมูลปญหาดานคุณภาพที่ไดจากการตรวจสอบคุณภาพวัตถดิุบ 
ณ วันที่รับวตัถุดิบเขาคลังสินคาใหฝายจัดซื้อทุกครั้ง เพ่ือใชเปนขอมูลในการประเมินผูจัดหา 
และเพ่ือใชเปนหลักฐานในการขอใหผูจัดหาจัดการแกไขปญหาโดยเร็ว 
 1.7  ปรับปรุงกลยุทธการวาจางใหมีประสิทธิภาพมากขึน้   โดยมุงเนนทัศนคติของ
ผูสมัครงานเปนสําคัญ และสรางความปลอดภัยในการทํางานจากกลิ่น ฝุน และเสียงที่เกิดจาก
การทํางานใหดียิ่งขึ้น เพ่ือลดปญหาการลาออกของพนักงานที่เขาทํางานไมถึง 1 ป 
 1.8  จัดฝกอบรมพนักงานที่เขาใหมใหมีความรูในการทํางานกอนเร่ิมปฏิบัติงานจริง 
และเพ่ิมการจัดฝกอบรมในดานตาง ๆ ใหกับพนักงานทุกระดับ โดยใหพนักงานเปนผูมีสวนรวม
ในการคัดเลือกหัวขอการอบรม 
 1.9  กําหนดระบบการใหรางวัลกับพนักงานแผนกผลิตในกรณีที่สามารถผลิตสินคา
ใหมีคุณภาพตามเปาหมายที่กําหนดไว  เพ่ือกระตุนใหเกิดแรงจูงใจในการทํางานใหสําเร็จตาม
เปาหมายที่กําหนด 
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 2. แนวทางการแกไขปญหาการสงสินคาลาชากวาที่กําหนด 

 2.1  ผูอนุมัตริับคําสั่งซื้อควรพิจารณาขอมูลในอดีต     และขอมูลจากหนวยงานที่
เกี่ยวของกอนอนุมัติรับคําสัง่ซื้อ หรือกอนกําหนดระยะเวลาการสงมอบสินคาใหลูกคา เชน 
สินคาที่จะอนุมัติใหสั่งผลติเปนสินคาที่เคยทําการผลติมาแลวหรือไม ความยากงายในการผลติ
สินคา แผนการผลิตสินคาในชวง 1 – 2 เดือนถัดไป ปริมาณงานที่ตองนํากลับเขาไปแกไขใน
กระบวนการผลิต และระยะเวลาในการผลิตชิ้นสวนทีต่องสั่งทําเปนพิเศษจากผูรบัเหมาภายนอก 
เปนตน 
 2.2  กรณีรับคําสั่งซื้อสินคาใหม  แผนกผลิตควรไดรบัขอมูลที่ครบถวนในการผลิต 
เชน แบบของสินคาที่ถูกตอง และรูปแบบของบรรจุภัณฑ เปนตน  

 3. แนวทางการแกไขปญหาการจัดสงชิ้นสวนไมครบถวน 

 3.1 ใหหัวหนาหนวยบรรจุเพ่ิมการควบคุมดูแลการผลิตของพนักงานในหนวยงาน
ของตนใหมากขึ้น โดยเฉพาะดานความครบถวนของชิน้สวน 
 3.2   เพ่ิมปริมาณสินคาที่ตรวจสอบในหนวยงานบรรจุใหมากขึ้น   โดยมอบหมาย
หนาที่การตรวจสอบคุณภาพแกพนักงานในแผนกควบคุมคุณภาพที่มีทักษะความชํานาญ หรือมี
ประสบการณการตรวจสอบคุณภาพงานบรรจุสูง  
 3.3 มอบหมายใหพนักงานตรวจสอบคุณภาพที่มีทักษะความชํานาญ หรือมี
ประสบการณสูงในการตรวจสอบงานบรรจุ ถายทอดความรูหรือใหการฝกอบรมแกพนักงาน
ตรวจสอบคุณภาพที่ไมมีประสบการณหรอืมีประสบการณไมมากนักในการตรวจสอบดานการ
บรรจุ   
 

การตัดสินใจเลือกแนวทางการแกไขปญหา 
 สําหรับแนวทางในการแกไขปญหาการผลิตสินคาไมไดคุณภาพตามที่ลูกคาตองการ 
การสงสินคาลาชากวาที่กําหนด และการจัดสงชิ้นสวนไมครบถวน ควรดําเนินการทั้งสาม
แนวทางที่กลาวขางตนเพ่ือใหกระบวนการทํางานมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดเปนแผนงานของ
ฝายตาง ๆ จําแนกตามกลยุทธเปนแผนงาน 3 ระยะ คือ 
 1.  แผนระยะสั้น   เปนการปรับปรุงประสิทธภิาพการทํางานในแตละหนวยงานภายใน
ระยะเวลา 1 ป เพ่ือแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในระดับปฏบิตัิการ ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 8 
 2. แผนระยะปานกลาง เปนการปรับปรุงกลยุทธเพ่ือรองรับแผนงานในอนาคตภายใน
ระยะเวลา 1 - 3 ป ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 9 
 3. แผนระยะยาว เปนการนํากลยุทธการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกรมาใชกับ
พนักงานทุกคนในองคกรใหเกิดประสิทธภิาพสูงสุดดานการปฏิบัติงานภายในระยะเวลา 3 - 5 ป  
ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 10 
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ตารางที่  8  แผนระยะสั้น การปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานในแตละหนวยงานภายใน
ระยะเวลา 1 ป เพ่ือแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในระดับปฏบิตัิการ  

กลยุทธ แผนปฏิบัติการ 
1. กลยุทธการบริหาร

คุณภาพทั่วทัง้องคกร 
   1.1 ฝายขายตางประเทศ 
         1.1.1  มุงเนนขอมูลที่มี
ผลตอการตัดสินใจในการรบั 
คําสั่งซื้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         1.1.2 มุงเนนขอมูลที่
จําเปนและครบถวนแกแผนก
ผลิต 

 
 
 
• การอนุมัติรับคําสั่งซ้ือ รวมถึงกําหนดระยะเวลาการสงมอบ
สินคาใหลูกคา ควรพิจารณาจากขอมูลในอดีต รวมถึง
ขอมูลจากหนวยงานที่เกี่ยวของ  ไดแก 
- ขอมูลการผลิตในอดีต สินคาที่อนุมัติสั่งผลิตที่เคยทําการ
ผลิตมาแลวหรือเปนสินคาที่ออกแบบใหมและยังไมเคยมี
การผลิตมากอน    เพราะสินคาใหมยอมตองใชเวลาใน
การตั้งคาเครื่องจักรใหม และตองใชเวลาเพื่อสรางความ
ชํานาญในการผลิต และความชํานาญในการตรวจสอบ
คุณภาพ 

- ความยากงายในการผลิตสินคาจากฝายวิจัยและพัฒนา 
เพ่ือประมาณระยะเวลาในการผลิต  

- แผนการผลิตสินคาในชวง 1 - 2 เดือนถัดไป จากแผนก
วางแผนการผลิต เพ่ือปองกันผลกระทบตอแผนการผลิต
ที่ไดวางแผนไวแลว ดวยเง่ือนไขเวลาการสงมอบสินคา
ใหลูกคา 

- ปริมาณงานที่ตองนํากลับเขาไปแกไขในกระบวนการ
ผลิตจากแผนกควบคุมคุณภาพ กรณีที่สินคาไมผานการ
ตรวจสอบขั้นสุดทายจากลูกคา 

- ระยะเวลาในการผลิตชิ้นสวนที่ตองสั่งทําเปนพิเศษจาก
ผูรับเหมาภายนอก (Subcontractor) 

 
• กรณีการรับคําสั่งซื้อสินคาใหม ฝายขายตางประเทศตองให
ขอมูลที่ไดรับจากลูกคาที่ครบถวนใหแกแผนกผลิต เชน 
แบบของสินคา และรูปแบบของบรรจุภัณฑ เปนตน 
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ตารางที่  8  แผนระยะสั้น การปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานในแตละหนวยงานภายใน
ระยะเวลา 1 ป เพ่ือแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในระดับปฏบิตัิการ (ตอ) 

กลยุทธ แผนปฏิบัติการ 
   1.2 แผนกผลิต 
         1.2.1 มุงเนนการผลิต
สินคาที่มีคุณภาพ 

 
• เปลี่ยนเปาหมายการผลิตจากที่มุงเนนเฉพาะปริมาณการ
ผลิตตอชั่วโมง เปนเปาหมายที่มุงเนนปริมาณและคุณภาพ
ที่ไดจากการผลิต (เปาหมายที่กําหนดควรเปนเปาหมายที่
ทาทายและสามารถทําได) 

 • เปดโอกาสใหพนักงานระดับปฏิบัติการซึ่งรับรูและใกลชิด
กับปญหาที่เกิดจากการทํางาน มีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็น เพ่ือแกไขปญหาดานคุณภาพ 

 • หมุนเวียนพนักงานในหนวยผลิตของตนใหสามารถทํา
หน าที่ ท ดแทนกั น ได  แล ะ เ ข า ใ จถึ ง คุณภาพของ
กระบวนการกอนหนา โดยจัดใหมีการหมุนเวียนพนักงาน
ทุก 6 เดือน เชน พนักงานหนวยเกาอ้ีที่ทําหนาที่ขัด ซึ่งมี
ความชํ านาญแล ว ให ไปทํ าหน าที่ ป ระกอบซึ่ ง เป น
กระบวนการถัดไป   

 
         1.2.2 ขจัดปญหาการ
สงชิ้นสวนไมครบถวน 

• ใหหัวหนาหนวยบรรจุเพ่ิมการควบคุมดูแลการผลิตของ
พนักงานในหนวยงานของตนใหมากขึ้น โดยเฉพาะในดาน
ความครบถวนของชิ้นสวน 

 
   1.3 แผนกควบคุมคุณภาพ 
         1.3.1 มุงเนนการ
ตรวจสอบคุณภาพในทุก
ขั้นตอนการผลิต 

 
• แบ งแยกหน าที่ ก ารตรวจสอบคุณภาพในระหว า ง
กระบวนการผลิต ใหเปนหนาที่ของแผนกควบคุมคุณภาพ 
แทนหนาที่ของหัวหนาหนวยงานผลิต ซึ่งจะมีความเปน
กลางมากกวา  

 •

การผลิตและเปนปญหาสวนใหญที่พบจากการตรวจสอบ
คุณภาพขั้นสุดทายโดยลูกคา) ตั้งแตตนกระบวนการผลิต 
โดยอาจปรับเปลี่ยนวิธีการตรวจสอบคุณภาพไม หรือเพ่ิม
อัตรากําลังคนที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพไมใหมากขึ้น 

 เพ่ิมระบบการตรวจสอบคุณภาพไม (ซึ่งเปนวัตถุดิบหลักใน
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ตารางที่  8  แผนระยะสั้น การปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานในแตละหนวยงานภายใน
ระยะเวลา 1 ป เพ่ือแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในระดับปฏบิตัิการ (ตอ) 

กลยุทธ แผนปฏิบัติการ 
 • กําหนดใหสงขอมูลปญหาดานคุณภาพที่ ไดจากการ

ตรวจสอบคุณภาพวัตถุ ดิบ  ณ  วันที่ รับวัตถุ ดิบ เข า
คลังสินคาใหฝายจัดซื้อทุกครั้ง เพ่ือใชเปนขอมูลในการ
ประเมินผูจัดหา        และเพ่ือใชเปนหลักฐานในการขอให
ผูจัดหาจัดการแกไขปญหาโดยเร็ว 

 • เพ่ิมอัตรากําลังคนในแผนกควบคุมคุณภาพใหเหมาะสม
และเพียงพอตอการปฏิบัติหนาที่ 

 
         1.3.2 มุงเนนการ
ตรวจสอบคุณภาพเปนพิเศษ
ในหนวยงานที่เกิดปญหาอยาง
ตอเน่ือง 
 

• เพ่ิมปริมาณสินคาที่ตองตรวจสอบในหนวยงานบรรจุให
มากขึ้น  โดยมอบหมายให เปนหนาที่ ของพนักงาน
ตรวจสอบคุณภาพที่ มี ทั กษะความชํ านาญหรื อ มี
ประสบการณในการตรวจสอบสูง 

 
   1.4 ฝายทรพัยากรบุคคล 
         1.4.1 เนนทัศนคติของ

ผูสมัครงานใหม 

 
• ปรับปรุงกลยุทธการวาจางใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย
เนนทัศนคติของผูสมัครงาน  

 
2. กลยุทธการสรางแรงจูงใจ

ใหกับพนักงาน 
   2.1 แผนกผลิต 
         2.1.1 มุงเนนการให
รางวัลตามเปาหมาย 

 
 
 
• กําหนดระบบการใหรางวัลกับพนักงานแผนกผลิตในกรณีที่
สามารถผลิตสินคาใหมีคุณภาพตามเปาหมายที่กําหนดไว 
เพ่ือกระตุนใหเกิดแรงจูงใจในการทํางานใหสําเร็จตาม
เปาหมาย 

 
         2.1.2 มุงเนนการจัด
สภาพแวดลอมที่ดี และการ
สรางความปลอดภัยในการ
ทํางาน 

• ปร
ดูดฝุนเพ่ิมเติม การจัดหาหนากากกันสารพิษในหนวยงาน
พนสี การจัดหา Eye Plug สําหรับกันเสียงใหพนักงานที่อยู
ใกลเครื่องจักร 

ับปรุงสภาพแวดลอมในโรงงาน  เชน การติดตั้งระบบ
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ตารางที่  8  แผนระยะสั้น การปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานในแตละหนวยงานภายใน
ระยะเวลา 1 ป เพ่ือแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในระดับปฏบิตัิการ (ตอ) 

กลยุทธ แผนปฏิบัติการ 
   2.2 ฝายทรัพยากรบุคคล 
         2.2.1 มุงเนนการ
พัฒนาพนักงานใหม 

 
• จัดฝกอบรมพนักงานที่เขาใหมใหมีความรูในการทํางาน
กอนเริ่มปฏิบัติงานจริง และใชวิธีสอนงานแบบ On the 
Job Training 

 
         2.2.2 มุงเนนการเพิ่ม
ทักษะในการทํางานใหกับ
พนักงานทุกระดับทั้งพนักงาน
เกาและพนักงานใหม 
 

• เพ่ิมการจัดฝกอบรมดานตาง ๆ ใหกับพนักงานทุกระดับ
โดยเฉพาะในแผนกผลิตและแผนกควบคุมคุณภาพ โดยให
พนักงานเปนผูมีสวนรวมในการคัดเลือกหัวขออบรม 
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ตารางที่ 9    แผนระยะปานกลาง การปรับปรุงกลยุทธเพ่ือรองรับแผนงานในอนาคตภายใน
ระยะเวลา 1 - 3 ป 

กลยุทธ แผนปฏิบัติการ 
1. กลยุทธการบริหาร

คุณภาพทั่วทัง้องคกร 
   1.1 ฝายวิจัยและพัฒนา   
         1.1.1 เพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตดวย
งานวิจัยและพัฒนา 
 

 
 
 
• ออกแบบผลิตภัณฑที่งายตอการผลิต  
• ทํางานประสานงานอยางใกลชิดระหวางการผลิต และการ
วิ จั ยและพัฒนา โดย ใช ที มข ามสายงาน    (Cross-
Functional Teams) ประกอบดวยบุคคลจากการผลิตและ
การวิจัยและพัฒนาเพื่อสามารถแกปญหาไดรวมกัน 

   1.2  แผนกผลิต 
         1.2.1 พัฒนา
กระบวนการผลิตใหงายตอ
การผลิต 
 
 
 
 
 
         1.2.2 ปรับปรุงการ
ทํางานใหดีขึ้นอยางตอเน่ือง 

 
• พัฒนากระบวนการผลิตใหสามารถผลิตแบบยืดหยุนได
หรือการผลิตแบบคลองตัว (Lean Production) เชน ลด
เวลาการจัดเตรียมเครื่องจักรที่ซับซอนลง เพ่ิมการใช
เครื่องจักรใหมากขึ้นโดยการกําหนดตารางเวลา ปรับปรุง
การควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนการผลิต  การจัดเตรียมที่
ไมซับซอนสามารถทําใหพนักงานระดับปฏิบัติการเขาใจ
กระบวนการผลิตไดงาย 

 
• นําแนวคิดพื้นฐานของวงจรการจัดการ PDCA (Plan-Do-

Check-Act) มาประยุกตใชอยางตอเนื่องกับทุกหนวยงาน 
การผลิตจัดใหมีการทํา QC Story โดยนําเครื่องมือพ้ืนฐาน
ในการทํา QC 7 อยาง มาชวยในการวิเคราะหจุดบกพรอง
ในงาน โดยอาศัยขอมูลตัวเลข และพยายามคนหาสาเหตุ
ของจุดบกพรองเพ่ือนําไปสูการพัฒนาปรับปรุงงาน 

 
         1.2.3 สรางทีมเพ่ือให
พนักงานบริหารงานเอง 

• สรางทีมที่บริหารงานเองโดยกําหนดให  1   ทีมมีสมาชิก 
5-15 คนที่สรางผลผลิตทั้งหนวย โดยสมาชิกของทีมจะ
เรียนรูงานของทีมทุกอยาง สับเปลี่ยนจากงานหนึ่งไปงาน
หน่ึง       สมาชิกของทีมสามารถทดแทนเพื่อนรวมงานที่
ลาหยุดได 
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ตารางที่ 9    แผนระยะปานกลาง การปรับปรุงกลยุทธเพ่ือรองรับแผนงานในอนาคตภายใน
ระยะเวลา 1 - 3 ป (ตอ) 

กลยุทธ แผนปฏิบัติการ 
   1.3 ฝายจัดซื้อ 
         1.3.1 สรางความ 
สัมพันธที่ดีกบัผูจัดหา 

 
• ลดจํานวนผูจัดหาใหไดสัดสวนที่สามารถจัดการได และ
สรางความผูกพันในการสรางความรวมมือระยะยาวกับ  
ผูจัดหา 

 
   1.4  ฝายทรัพยากรมนุษย 
         1.4.1 ใหความรูแก
ผูบริหารระดับสูงเกี่ยวกบั
ภาพรวมของระบบบริหาร
กระบวนการอยางมีคุณภาพ 

 
• จัดใหความรูแกผูบริหารระดับสูง-กลางอยางตอเนื่อง 
เกี่ยวกับภาพรวมของระบบบริหารกระบวนการอยางมี
คุณภาพ เพ่ือใหสามารถใชประโยชนจากระบบบริหารได
อยางเหมาะสม และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกบริษัทใน
ระยะยาว 

 
2. กลยุทธการสราง 
     แรงจูงใจใหกับ
พนักงาน 

   2.1 แผนกผลิต 
         2.1.1 ใหอํานาจการ
ตัดสินใจแกทมี 

 
         2.1.2 การจาย
ผลตอบแทนตามผลงาน 

 
 
 
• ใหอํานาจการตัดสินใจแกทีมบริหารตนเอง ซึ่งสงผลตอ
ความรับผิดชอบและความเปนอิสระที่สูงขึ้น  

 
• กําหนดใหมีการจายรายไดโบนัสตามผลงานที่เชื่อมโยงกับ
เปาหมายการผลิตและคุณภาพของทีม 

• กําหนดใหมีการจายผลตอบแทนใหแกพนักงานกรณีที่
พนักงานสามารถปฏิบัติงานไดหลายหนาที่ โดยกําหนดให
มีการวัดผลโดยการสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

 
   2.2 ฝายทรพัยากรบุคคล 
         2.2.1 เพ่ิมการ
ฝกอบรมทั้งในและนอก
บริษัท 

 
• จัดใหพนักงานทุกระดับมีการฝกอบรมอยางตอเน่ืองทั้งใน
บริษัทและนอกบริษัทเพื่อใหพนักงานมีความรูอยาง
กวางขวางและสามารถนํามาปรับปรุงพัฒนางานของตน
และองคกรได 
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ตารางที่ 10   แผนระยะยาว การนํากลยทุธการบริหารคุณภาพทั่วทัง้องคกรมาใชกับ
พนักงานทุกคนในองคกรใหเกิดประสิทธภิาพสูงสุดดานการปฏิบัติงานภายใน
ระยะเวลา 3 - 5 ป  

กลยุทธ แผนปฏิบัติการ 
1. กลยุทธการบริหาร   
    คุณภาพทั่วทั้งองคกร 
   1.1  จัดตั้งคณะกรรมการ
บริหารคุณภาพของบริษัท 
 

 
 
• ผูบริหารระดับสูงแตงตั้ง “คณะกรรมการบริหารคุณภาพ” 
หรือ “คณะกรรมการบริหารครอมสายงาน” เพ่ือผลักดันให
เกิดการปฏิบัติทั่วทั้งองคกร รวมถึงปรับปรุงแกไขให
กระบวนการธุรกิจมีคุณภาพสูงขึ้นอยางตอเน่ือง โดย
คัดเลือกตัวแทนจากพนักงานในแตละหนวยงานเขาเปน
คณะกรรมการ และใหคณะกรรมการบริหารคุณภาพ 
กําหนดเลือกผลิตภัณฑที่ เปนกุญแจสําคัญของธุรกิจ 
กําหนดกลุมลูกคาเปาหมาย และบริษัทคูแขงขัน   

 
   1.2 ประเมิน
ความสามารถในการแขงขัน 
และกําหนดเปาหมายระดับ
คุณภาพของบริษัท 
 

• คณะกรรมการบริหารคุณภาพสํารวจแนวโนมความ
ตองการของลูกคา รวมทั้งขอมูลแสดงระดับความพึงพอใจ
ของลูกคาที่มีตอผลิตภัณฑของบริษัทเปรียบเทียบกับของ
คูแขงขัน 

• คณะกรรมการบริหารคุณภาพกําหนด “ดัชนีวัดคุณภาพ” ที่
เปนตั วแทนสะทอนความต องการของลูกค า  ให มี
ความหมายที่แนชัด เปนรูปธรรมและวัดคาได และรวบรวม
ขอมูลที่แสดงคาของ “ดัชนีวัดคุณภาพ” แตละตัวทั้งของ
บริษัทและของคูแขงขันเพื่อนํามาเปรียบเทียบกัน พรอมทั้ง
เลือกกําหนดระดับของคาเปาหมายที่ตองการใหอยูใน
ระดับที่แขงขันได 

 
    1.3  ออกแบบ ผัง
กระบวนการธรุกิจ และ
ระบบงานทัว่ทั้งองคกร 

• คณะกรรมการบริหารคุณภาพออกแบบผังกระบวนการ
ธุรกิจเพ่ือแสดงการไหลของกระบวนการปฏิบัติงานตาง ๆ 
ระบุหนวยงานที่รับผิดชอบในแตละกระบวนการ 
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ตารางที่ 10   แผนระยะยาว การนํากลยทุธการบริหารคุณภาพทั่วทัง้องคกรมาใชกับ
พนักงานทุกคนในองคกรใหเกิดประสิทธภิาพสูงสุดดานการปฏิบัติงานภายใน
ระยะเวลา 3 - 5 ป (ตอ) 

กลยุทธ แผนปฏิบัติการ 
    1.4  ออกแบบระบบงาน
และกระบวนการปฏิบัติงาน
ของทั้งองคกร 

• คณะกรรมการบริหารคุณภาพจัดประชุมสัมมนาผูบริหาร
ระดับตนและผูปฏิบัติงานในหนวยงานตาง ๆ เพ่ือชี้แจงให
พนักงานในหนวยงานเหลานั้นเขาใจ และจัดทําหนาที่งาน 
ในสวนที่หนวยงานเหลานั้นรับผิดชอบ   ลูกคาหรือ
หนวยงานถัดไปซึ่งไดรับผลกระทบจากงานของหนวยงาน
ของตน กําหนดดัชนีวัดคุณภาพและระดับคุณภาพที่
คาดหวังของแตละงาน 

• ใหแตละหนวยงานในบริษทัออกแบบผังกระบวนการ
ปฏิบัติงาน และแบบฟอรมทํางานที่มีคุณภาพ 

• ใหแตละหนวยงานในบริษทัจัดทําสรุป นําเสนอและ
แลกเปลีย่นความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริหารคุณภาพ  

    1.5  ปรับปรุง
กระบวนการทํางานอยาง
ตอเน่ืองโดยพนักงานระดับ
ปฏิบัติการ 

• พนักงานในแตละหนวยงานนํากระบวนการปฏิบัติที่
กําหนดขึ้นไปปฏิบัติ และดําเนินการปรับปรุงอยางตอเน่ือง
ดวยวงจร PDCA (Plan-Do-Check-Act) ตามกระบวนการ 
QC Story   

    1.6 ตรวจวินิจฉัย โดย
ผูบริหารระดับสูง 

• คณะกรรมการบริหารคุณภาพตรวจสอบตามแผนที่ได
กําหนดไวลวงหนา ซึ่งมีความถี่ประมาณปละ 4 ครั้ง  

 ผูบริหารระดับสูงดําเนินการตรวจวินิจฉัยตามแผน•

กําหนดไวลวงหนา ซึ่งมีความถี่ประมาณปละ 1 ครั้ง 
 คณะกรรมการบริหารคุณภาพนําขอมูลจากการ

ที่ได

• ตรวจ
วินิจฉัยไปใชประกอบการวางแผนยุทธศาสตรการดําเนิน
ธุรกิจ และกําหนดเปาหมายของการปรับปรุงความสามารถ
หรือคุณภาพของกระบวนการธุรกิจในปตอ ๆ ไป  

2. กลยุทธการสราง 
ักงาน 

 

 กําหนดแนวทางในการจายผลตอบแทนเปนหุนของบริษัท

 

    แรงจูงใจใหกับพน
    2.1 จายผลตอบแทนเปน
หุนของบริษัท 

 
•

ใหแกพนักงาน  

 



 
บทที่ 4 

บทสรุป และขอเสนอแนะ 
 
 รายงานการศกึษาเรื่อง “กลยุทธในการจดัการสินคาของบริษัท เฟอรนิเจอรไทย จํากัด” 
ซึ่งไดทําการศกึษาโดยใชวิธกีารศึกษาเชิงคุณภาพ ตามกรอบแนวทางของกระบวนการจัดการ
เชิงกลยทุธ โดยแบงวิธีการศึกษาออกเปน 2 สวน คือ การศึกษาขอมูลทุติยภูมิ โดย
ทําการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และขอมูลที่เกีย่วของ รวมทั้งการศึกษาขอมูลปฐมภูมิ โดย
การสัมภาษณเชงิลึกกบัผูจัดการฝายขายตางประเทศตลาดอเมริกา  ผูจัดการแผนกควบคมุ
คุณภาพ ผูจัดการโรงงาน และผูจัดการแผนกจัดสงสินคา จากนั้นจึงนําขอมูลทุตยิภูมิ และขอมูล
ปฐมภูมิมาประมวลผลรวมกันโดยใชแนวทางกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ สรุปผลการศึกษา
ดังนี้ 
   

สรุปผลการศึกษา 
 
 จากการศึกษาและวิเคราะหปญหาในการจัดการสินคาของบริษัท เฟอรนิเจอรไทย จํากดั 
โดยเครื่องมือที่ใชในการศึกษาเก็บขอมูล ไดมาจากการวิเคราะหแบบจําลองพลังหาอยาง (Five 
Force Model) การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) และการ
วิเคราะหหาสาเหตุของปญหาดวยผังกางปลา   นอกจากนี้ผูศึกษายังไดใชขอมูลจากการ
สัมภาษณผูจัดการฝายขายตางประเทศ ผูจัดการแผนกควบคุมคุณภาพ ผูจัดการโรงงาน และ
ผูจัดการแผนกจัดสงสินคา เพ่ือใหทราบถึงปญหา สาเหตุของปญหา และแนวทางการแกไขตาม
มุมมองของผูบริหาร   การสงแบบสอบถามใหแกพนักงานในแผนกผลิตที่มีอายุการทํางานไมถึง 
1 ป เพ่ือใหทราบถึงปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน และการวิเคราะห
ขอมูลเชิงสถิติที่ไดมาจากหนวยงานที่เขาไปสัมภาษณผูบริหาร สามารถสรุปปญหาเปน 3 
ปญหา ไดแก การผลิตสินคาไมไดคุณภาพตามที่ลูกคาตองการ  การสงสินคาลาชากวาที่กําหนด  
และการจัดสงชิ้นสวนไมครบถวน  ซึ่งจากการศึกษาพบวาเกิดจากหลายสาเหตุ เชน การผลิตที่
มุงเนนปริมาณใหไดตามเปาหมายโดยขาดความใสใจในเรื่องคุณภาพในทุก ๆ กระบวนการผลิต   
การตัดสินใจของผูบริหารในฝายขายตางประเทศที่รับคําสั่งซื้อเรงดวนโดยขาดขอมูลที่เพียงพอ    
ขาดการฝกอบรมพนักงานทั้งพนักงานเกาและพนักงานใหม  ตลอดจนการขาดความเอาใจใสใน
ดานความปลอดภัยและสวัสดิการของพนักงานในโรงงานซึ่งสงผลกระทบทางดานลบตอ
แรงจูงใจในการทํางาน และประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน  เปนตน 
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 จากปญหาดังกลาวขางตนผูศึกษาไดเลือกกลยุทธเพ่ือใชเปนแนวทางในการแกไข
ปญหา 2 กลยุทธ ไดแก 
 1. กลยุทธการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกร (Total Quality Management : TQM) เปน
การปรับปรุงการทํางานอยางตอเน่ือง เพ่ือสามารถลดคาใชจายที่ลูกคาเรียกเก็บจากบริษัทจาก
การชดเชยความเสียหายหรือคาใชจายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ      และเพื่อสรางความไดเปรียบใน
ดานการแขงขันในตลาดโลก โดยจะตองมีการฝกอบรมความรู เพ่ิมทักษะ และความสามารถ
ใหกับพนักงานในบริษัทโดยเฉพาะอยางยิ่งในแผนกผลิตและแผนกควบคุมคุณภาพ      
 2. กลยุทธการสรางแรงจูงใจใหกับพนักงาน เน่ืองจากพนักงานถือเปนหน่ึงในหลาย ๆ 
ปจจัยที่สําคัญที่จะทําใหสินคาที่ผลิตมีคุณภาพตามที่กําหนด   เน่ืองจากสินคาของบริษัทเปน
สินคาที่ตองใชแรงงานที่มีความชํานาญเฉพาะดานในการผลิต  
  
 การดําเนินกลยุทธดังที่กลาวขางตน สามารถจําแนกเปนแผนงานได 3 ระยะ ไดแก  

 แผนระยะสั้น  เปนการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานในแตละหนวยงาน เชน ฝาย
ขายตางประเทศ แผนกผลิต แผนกควบคุมคุณภาพ และฝายทรัพยากรบุคคลเพื่อใหทุก
หนวยงานสามารถทํางานไดอยางประสานกัน ซ่ึงเปนการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในระดับ
ปฏิบัติการภายในระยะเวลา 1 ป  
 แผนระยะปานกลาง  เปนการปรับปรุงกลยุทธระดับหนาที่ (Function Strategy) เพ่ือ
รองรับแผนการทํางานในอนาคตภายในระยะเวลา 1-3 ป 
 แผนระยะยาว  เปนการนํากลยุทธการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกรมาใชใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดภายในระยะเวลา 3-5 ป 
 
 ทั้งกลยุทธการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกร และกลยุทธการสรางแรงจูงใจใหกับ
พนักงานเปนกลยุทธระดับหนาที่ หากบริษัทดําเนินการตามกลยุทธไดอยางมีประสิทธิภาพจะ
สามารถแกไขปญหาสินคาไมมีคุณภาพ การสงสินคาลาชา และการบรรจุชิ้นสวนไมครบถวน 
ตลอดจนสามารถพัฒนาคุณภาพสินคา และชวยเพิ่มประสิทธิภาพใหแกกระบวนการผลิต 
รวมทั้งสรางมาตรฐานของสินคาใหเปนที่ยอมรับแกลูกคาทุกราย  และเปนโอกาสในการขยาย
ชองทางการจัดจําหนายสินคาไปยังตลาดตางประเทศเพิ่มขึ้น 
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ขอจํากัดของการศึกษา 

ในการศึกษามีขอจํากัดดังน้ี 
1. การเปลี่ยนแปลงของปจจัยภายในและปจจัยภายนอกในอนาคต อาจสงผลใหขอมูล

ที่ไดจากการวิเคราะหเปลี่ยนแปลงไป  
2. ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณอาจไดไมครบทุกมิติของปญหา เ น่ืองจากผูบ ริหาร

ของหนวยงานตาง ๆ มีเวลาในการใหสัมภาษณที่จํากัด  
3. เน่ืองจากระยะเวลาในการศึกษาที่จํากัด ทําใหไมสามารถรวบรวมขอมูลเชิงสถิติใน

ป พ.ศ. 2549 ใหครบทั้ง 12 เดือน ทําใหขอมูลไมสมบูรณเพียงพอสําหรับการเปรียบเทียบกับ
ขอมูลเฉลี่ยในป พ.ศ. 2547 และ ป พ.ศ. 2548  

 

ขอเสนอแนะการศึกษา 

1. ปญหาการลาออกของพนักงานในแผนกผลิต หากสามารถศึกษาในรายละเอียดให
ครบทุกมิติของปญหา จะสามารถนําไปแกไขปญหาการลาออกของพนักงานไดอยางเปนระบบ 
เชน การเพิ่มจํานวนประชากรในการสงแบบสอบถามใหครอบคลุมพนักงานแผนกผลิตทั้งหมด 
จะทําใหทราบความถึงความพึงพอใจของพนักงานในแผนกผลิตโดยรวม 

2. กลยุทธการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกรไมมีสูตรสําเร็จที่แนนอน ดังน้ันการดําเนิน
กลยุทธจึงจําเปนตองมีการปรับเปลี่ยนไปตามสภาพแวดลอมที่อาจเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต 
และสิ่งที่สําคัญในการดําเนินกลยุทธการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกรใหไดประสิทธิผล คือ 
ผูบริหารตองเต็มใจและกระตือรือรนที่จะทําใหองคกรเปลี่ยนแปลง โดยมุงที่ผลในระยะยาว
มากกวาระยะสั้น และตองไมเลิกลมกลางครัน 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก  ก 
แบบสัมภาษณผูบริหารหนวยงานตาง ๆ ในบริษัท 

 
ฝายขายตางประเทศ (ผูจัดการฝายขายตางประเทศ) 

1. กรณีใดบางที่เปนสาเหตใุหลูกคาเรียกคาชดเชยสินคาเสียหายจากปญหาสินคาไมมี
คุณภาพ  และการจัดสงสินคาลาชา และสงชิ้นสวนไมครบถวน 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________  

2. กรณีใดบางทีท่ําใหผูบริหารตองตัดสินใจรบัคําสั่งซ้ือเรงดวน  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

3. มีการจัดทําขอตกลงหรือสญัญาเรื่องการรับประกันสินคากอนการอนุมัตริับคําสั่งซ้ือเพ่ือ
ผลิตหรือไม เพราะเหตใุด  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

4. มีการ Feedback ขอมูลที่ลกูคาเรียกคาชดเชยสินคาเสยีหายไปที่หนวยงานใดบาง  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

5. ไดมีการติดตามผลของการ Feedback หรือไมวาหนวยงานที่เกี่ยวของไดปรับปรุงตาม
ขอมูลที่ไดรับจากฝายขายตางประเทศ  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

6. ปญหาการ Claim เปนผลติภัณฑใหม หรือ เกา (ที่เคยมีการผลิตมาแลว) ประเภท
ผลิตภัณฑใดมีปญหามากกวากัน 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

7. ทานคิดวาฝายขายตางประเทศสามารถชวยใหปญหาลดลงไดอยางไร  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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แผนกควบคมุคุณภาพ (ผูจัดการแผนกควบคุมคณุภาพ) 
1. วิธีการตรวจสอบคุณภาพของแตละขั้นตอนการผลิตทีใ่ชในปจจุบัน 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

2. ใชมาตรฐานใดในสุมทดสอบในแตละขั้นตอนการผลติ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

3. จํานวนบุคลากรทั้งหมดในแผนกตรวจสอบคุณภาพ  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

4. ใชบุคลากรในการตรวจสอบคุณภาพแตละขั้นตอนจํานวนกี่คน 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

5. เม่ือพบวาวัตถุดิบที่จัดซื้อไมคุณภาพ  มีการ Feed Back ขอมูลการตรวจสอบคุณภาพ
ของวัตถุดิบจาก Supplier ทันทีหรือไม และไดรับการแกไขในคราวถัดไปหรือไม  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

6. ทานคิดวามีวธิีการใดที่จะชวยทําใหลดขอผิดพลาดในการตรวจสอบได และวธิีการใดที่
ทําใหทราบขอผิดพลาดจากการผลิตไดทั้งหมด กอนสินคาสงถึงมือลูกคา  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

7. ทานคิดวาปญหาใดที่ตองไดรับการแกไขเรงดวนในการผลิต หรือที่แผนกควบคุม
คุณภาพ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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แผนกผลิต (ผูจัดการโรงงาน) 
1. ขั้นตอนการผลิตใดที่กอใหเกิดของเสีย / ไมมีคุณภาพมากที่สุด เพราะเหตุใด 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

2. วัตถุดิบในการผลิตใดซึ่งสงผลกระทบตอการผลิตสินคาทําใหไมไดคณุภาพตามทีลู่กคา
ตองการ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

3. กรณีมีคําสั่งซ้ือเรงดวนทําใหตองผลิตสินคาเรงดวน สงผลใหสินคามีคุณภาพลดลง
หรือไม อยางไร 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

4. สาเหตุและผลกระทบของการสงสินคาลาชากวาที่กําหนด 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

5. ทานคิดวาปญหาการบรรจุชิน้สวนสงใหลกูคาไมครบถวนเกิดจากสาเหตุใด 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

6. แตละหนวยผลิตไดสงเสริมใหพนักงานระดับปฏิบตัิการสามารถมีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็นเพ่ือแกไขปญหาที่เกิดขึ้นหรือไม อยางไร 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
 
แผนกจัดสงสินคา (ผูจัดการแผนกจัดสงสินคา) 

1. ทานคิดวาปญหาการจัดสงสินคาลาชาเกิดจากสาเหตุใด 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

2. ทานคิดวาหนวยงานของทานสามารถชวยลดปญหาการจัดสงสินคาลาชาไดอยางไร 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 

 



 
ภาคผนวก  ข 

แบบสอบถามพนักงานในแผนกผลิต 
 

คําชี้แจง 
 แบบสอบถามนี้จัดทําขึ้นเพื่อสํารวจความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานแผนกผลิต 
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือนําขอมูลที่ไดไปใชในการปรับปรุงองคกร ผูวิจัยใครขอความกรุณาจาก
ทานโปรดตอบแบบสอบถามตามความคดิเห็นของทาน  ทั้งน้ีขอมูลจะไมมีผลกระทบใด ๆ ตอ
ผูตอบแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 3 สวน คือ 
 สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไป 
 สวนที่ 2  ความพึงพอใจในการทํางาน 
 สวนที่ 3  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
 
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

คําชี้แจง  กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงใน   และเตมิขอความลงในชองวางที่ตรงกับความ
เปนจริงของทาน 

1. เพศ    ชาย    หญิง 

2. อายุ     ต่ํากวา 25 ป   25 – 35 ป      

                            36 – 45 ป      มากกวา45 ป 

3. อายุในการทํางาน   ต่ํากวา 1 ป   1 - 3  ป  

    4 - 5 ป   มากกวา 5 ป 

4. สถานภาพ   โสด  สมรส   หมาย / หยาราง 

5. วุฒิการศึกษา       ประถมศกึษา   มัธยมศึกษาตอนตน  
   มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 
    ปวส.   ปริญญาตร ี

6. หนาที่ที่ปฏิบัต_ิ______________________หนวยงาน____________________ 
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สวนที ่2 ความพึงพอใจในการทํางาน 

คําชี้แจง  กรุณาทําเครื่องหมาย   ลงในชองที่ตรงกบัระดับความคิดเห็นของทานเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจในการทํางาน 

 ระดับความพงึพอใจ 

ปจจัยที่มีอิทธพิลตอความพึงพอใจในการทํางาน 
มาก
ที่สุด 

  มาก 
 ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
 1) ดานเงินเดือนและความมั่นคงในการทํางาน      

1.1 ทานรูสึกวาไดรับเงินเดือนอยางเหมาะสม
เม่ือเทียบกับงานที่ทํา 

     

1.2 ทานรูสึกวาไดรับการปรับเงินเดือนขึน้
ประจําปอยางยุติธรรม 

     

1.3 ทานรูสึกม่ันใจวาทานยังสามารถทํางานได
นานเทาที่ทานยังทํางานไดดี 

     

2) ดานความสัมพันธกับผูบังคับบญัชาและ
เพื่อนรวมงาน 

     

2.1 บรรยากาศของการทํางานรวมกันเปน   
อยางดี 

     

2.2 การชวยเหลือซ่ึงกันและกันระหวางเพื่อน
รวมงาน 

     

2.3 การชวยเหลือเกื้อกูลจากผูบังคับบญัชา      

2.4 ความเปนกันเองของผูบังคับบัญชา      

2.5 ความเปนกันเองของเพื่อนรวมงาน      

3) ดานสภาพการทํางาน      

3.1 ทานรูสึกปลอดภัยกับสภาพแวดลอมใน
หนวยงานที่ทานทํางานอยูดังตอไปน้ี
เพียงใด 

     

       3.1.1  กลิ่น      

       3.1.2  ฝุน      

       3.1.3  แสงสวาง      

       3.1.4  เสียง      
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 ระดับความพงึพอใจ 

ปจจัยที่มีอิทธพิลตอความพึงพอใจในการทํางาน 
มาก
ที่สุด 

  มาก 
 ปาน
กลาง นอย 

นอย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
3.2 ทานรูสึกพอใจกับจํานวนวันหยุดพักผอน

ประจําป 
     

3.3 ทานรูสึกวาระยะเวลาการทํางานของทานใน   
1 วัน เหมาะสม 

     

4) ดานการปกครองบังคบับัญชา      
4.1 ทานสามารถทํางานไดอยางอิสระ โดยไมได

รับการควบคมุจากหัวหนาอยางใกลชิด 
     

4.2 ทานเชื่อวาผูบังคับบญัชามีความยุตธิรรมตอ
ทานเสมอ 

     

4.3 ทานรูสึกวาคําสั่งตาง ๆ ของผูบังคบับัญชา
ไดรับความเหน็ชอบจากคนอื่นเสมอ 

     

5) ดานนโยบายและการบริหาร      
5.1 ทานพอใจกับระบบการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 
     

5.2 ทานคิดวาฝายบริหารบอกเหตุผลเมื่อมี
คําสั่ง  ใหม ๆ เกิดขึ้นเสมอ 

     

5.3 ทานรูสึกพอใจกับความชัดเจนในการ
มอบหมายหนาที่ความรับผดิชอบ 

     

5.4 ทานอยากมีสวนรวมในการนําเสนอความ
คิดเห็นตอองคกรที่ทํางานอยู 

     

5.5 การเปดโอกาสใหพนักงานเสนอความ
คิดเห็นตอนโยบายและการบริหาร 

     

6) ดานความสําเร็จในงาน      
6.1 ทานพอใจกับคุณภาพของงานที่รับผิดชอบ      

6.2 ทานสามารถทํางานใหสําเร็จตามเปาหมาย
ที่กําหนด 

     

7) ดานการไดรับการยกยองนับถือ      
7.1 ทานเคยไดรับคําชมเชยเม่ือทํางานไดดี      

7.2 เม่ือทานทํางานผิดพลาด ทานพอใจที่จะรับ
ความผิดอยางตรงไปตรงมา  
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 ระดับความพงึพอใจ 

ปจจัยที่มีอิทธพิลตอความพึงพอใจในการทํางาน 
มาก
ที่สุด 

  มาก 
 ปาน
กลาง นอย 

นอย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
8) ดานลักษณะของงานที่ทํา      

8.1 งานที่ทานทําตรงกับความรูและความถนัด      

8.2 ทานชอบงานที่ทําอยูเพียงใด      

9) ดานความกาวหนาในตําแหนงการงาน      
9.1 ทานพอใจกับความรูทีท่านไดรับเพ่ิมขึ้นจาก

การปฏิบัติงาน 
     

9.2 ทานพอใจกับความยตุธิรรมในการเลื่อน
ตําแหนง  

     

สวนที่ 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

1. ทานคิดวาในองคกรของทานควรไดรับการปรับปรุงแกไขในเรื่องใดบาง 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
2. ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกีย่วกับแนวทางที่จะทําใหทานเกิดความพงึพอใจในการทํางาน 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

ขอบคุณที่กรณุาใหขอมูลและความคิดเห็นอันเปนประโยชนตอการศกึษาครั้งน้ี 

สมวรรณ  วีระวนิชยพัฒนา 

  



ประวัติผูศึกษา 
 

 นางสาวสมวรรณ  วีระวนิชยพัฒนา เกิดเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2519 
สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เม่ือปการศึกษา 2540 
ปจจุบันทํางานอยูกับบริษัท เฟอรนิเจอรไทย จํากัด ตั้งแตป 2548 จนถึงปจจุบัน ตําแหนง
ปจจุบันเปนผูชวยผูจัดการแผนกตรวจสอบภายใน  ไดเขาศึกษาตอในระดับปริญญามหาบัณฑิต 
บริหารธุรกิจ หลักสูตร CEO MBA สาขาวิชาการภาษีอากร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
หอการคาไทย ในปการศึกษา 2548  
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