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บทคัดยอ 

 

การศึกษาคนควาดวยตนเอง การศึกษากลยุทธการวางแผนการผลิตใหมีประสทิธิภาพ

ของบริษัท เวณิกาแปรรูปผลไม จํากัด วตัถุประสงคเพ่ือศึกษาถึงปจจัยภายในและภายนอกที่มี

ผลกระทบตอการดําเนินงานในการวางแผนการผลิตและเพ่ือศึกษาแนวทางในการกําหนด

กลยุทธในการใหไดการวางแผนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ โดยในการศึกษาดังกลาวไดใช

ระเบียบวิธกีารศึกษาคือ การศึกษาขอมูลปฐมภูมิและขอมูลทตุิยภูมิ ซึ่งการศึกษาขอมูลปฐมภูมิได

ทําการสัมภาษณพนักงานที่เกี่ยวของและการวางแผนการผลิตและลูกคา และการศึกษาขอมูล

ทุติภูมิไดทําการรวบรวมขอมูลจากฝายขาย ฝายตลาด ฝายคลังสนิคา ที่เกี่ยวของกับการวาง

แผนการผลิต 

จากการศึกษา ผลจากการศึกษาทําใหทราบถึงสาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาภายในบริษัท 

พบวายอดขายรวมของบรษิัทลดลง เน่ืองจากสาเหตุมาจาก เชน การสงมอบสินคาลาชา การ

ควบคุมสต็อกสินคาไมแนนอน ในการดําเนินการจัดทํากลยุทธเพ่ือแกปญหาของบริษัทและ

กําหนดกลยุทธเพ่ือการสรางความไดเปรียบในการแขงขัน ซึ่งการศึกษาดังกลาวไดใชระเบียบ

การศึกษาจากการศึกษาขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ และนําแนวคิด องคความรูทางทฤษฎี

กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ มาวิเคราะหความไดเปรียบเชิงการแขงขันโดยใชการวิเคราะห

สภาพแวดลอมภายนอกและภายใน  การจัดการหวงโซอุปทาน (Supply Chain Management) 



 จ 

ทฤษฎีหวงโซคุณคา (Value Chain)  Cause and Effect Diagram การจัดการเชิงกลยุทธ

ระดับธุรกิจ (Business Level Strategy) และการจดัการเชิงกลยทุธระดับหนาที่ (Functional 

Level Strategy)  ทางผูศึกษาเห็นควรทีจ่ะตองเรงดําเนินการเปนอันดับแรก คือ เลือกใชกลยุทธ

ระดับหนาที ่ โดยเลือกใชกลยุทธการพัฒนาบริหารจัดการดานทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีการจัดทํา

คูมือการปฏิบัติงาน (Work Instruction) และการกําหนด Job Description ระบุการทํางานของ

พนักงานที่แนนอนรวมถึงการนําระบบเทคโนโลยีเขามาใชในการวางแผนการผลิต และ

การฝกอบรมพนักงานเปนสําคัญ เพื่อใหพนักงานไดเพ่ิมความรู ความสามารถ ทักษะความ

ชํานาญในการทํางานใหมีประสิทธิภาพและประสทิธิผลในการวางแผนการผลิตตอไป 
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บทที่ 1 
บทนํา 

  

1.1 ชื่อองคกร และลักษณะธุรกิจขององคกร 
 
 บริษัท เวณิกาแปรรูปผลไม จํากัด กอตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2530 สํานักงานใหญตัง้อยูที่
กรุงเทพมหานคร เงินลงทุนที่เริ่มตนจดทะเบียน 8,000,000 บาท เปนบริษทัที่ผลิตและจําหนาย
ผลิตภัณฑผลไมแชแข็ง ผลิตภัณฑผลไมกระปอง เครื่องด่ืมนํ้าผลไม และผลิตภัณฑผลไม
อบแหงไดมีการวางจําหนายสินคาภายในประเทศ ซึ่งตอมาไดขยายตลาดสูตางประเทศ ซึ่ง
วัตถุดิบเนนรับซ้ือจากเกษตรกรที่มีคุณภาพวัตถุดิบที่ดีและอยูใกลพ้ืนที่ตั้งโรงงานการผลิต 
เพ่ือที่จะลดตนทุนดานการขนสงใหมีตนทุนต่ําที่สุด 

ปพ.ศ. 2530 โรงงานแรกที่กอตั้งขึ้นที่เชียงใหม จะเปน line Frozen ผลิตเกีย่วกับ 
ผลไม เชน ลนิจ่ี ลําใย เปนผลิตภัณฑหลกั มะมวง เปนผลิตภัณฑรอง  

ปพ.ศ. 2536 ตอมาไดขยายโรงงานไปที่ จ. เชียงราย  จะเปน line Canning เชน ลิ้นจ่ี 
ลําใย เปนผลติภัณฑหลัก น้ําผลไมกระปอง เปนผลิตภัณฑรอง 
 ปพ.ศ. 2542 ไดขยายเปนโรงงานที่ 3 ไปที่ จ. บุรีรัมย จะเปนเกี่ยวกับการอบแหงพวก
มะมวง เปนผลิตภัณฑหลัก มะละกอ เปนผลิตภัณฑรอง ซึ่งเร่ิมตนที่เปนโรงงานขนาดเล็กและ
ตองขยายออกไปหาพื้นที่จังหวัดอ่ืนที่ใกลกับแหลงวัตถุดิบ  ดังแผนภาพที่ 1 
 
ลักษณะการดําเนินงาน 
 1. ฝายขายรบัคําสั่งซื้อจากลูกคา สอบถาม Specification กับลกูคา และสงตอฝาย
ประกันคุณภาพ 
 2. ฝายประกนัคุณภาพเช็คคุณภาพกับฝายโรงงาน 
 3. ฝายขายตดิตอกับลูกคาเพื่อจะตอรองราคารับซื้อและปริมาณการสั่งซื้อ เม่ือตกลงกัน
ไดก็จะออกใบเสนอราคาตอไป 
 4. ฝายขายสงใบเสนอราคาไปยังฝายธุรการขาย เพ่ือเสนออนุมัติไปยังฝายโรงงาน
ตอไป ฝายโรงงานนําใบยืนยันการสั่งซื้อจากธุรการขาย เพ่ือไปวางแผนกระบวนการผลิต และ
ทางโรงงานออกใบคําสั่งซือ้วัสดุและวัตถุดิบไปยังศูนยกลางตอไป



 2 

 
โครงสรางองคกร บริษัท เวณิกาแปรรปูผลไม จํากัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูจัดการโรงงาน
บุรีรัมย 

ผูจัดการตลาด ผูจัดการฝายขาย
ในประเทศ 

ผูจัดการ QA & 
RD 

ผูจัดการ 
Logistic 

ผูจัดการบุคคล & 
ธุรการ 

ผูจัดการฝายขาย
ตางประเทศ 

ผูจัดการโรงงาน
เชียงราย 

ผูจัดการโรงงาน
เชียงใหม 

ผูจดการบัญชี & 
การเงิน 

ผูชวยกรรมการผูจัดการ
ฝายการตลาด 

ผูชวยกรรมการผูจัดการ
ฝายบริหาร 

ผูชวยกรรมการผูจัดการ
ฝายโรงงาน 

แผนภาพที่ 1 โครงสรางองคกร บริษัท เวณิกาแปรรูปผลไม 

กรรมการผูจัดการ 

 

2  
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บุคลากร  : สํานักงานใหญมีพนักงาน 45 คน พนักงานโรงงานทั้งหมด 132 คน 
กลุมลูกคา  : กลุมลูกคาภายในประเทศและตางประเทศรวมกันทั้งสิน 158 ราย 
ยอดขาย : ยอดขายรวมป พ.ศ. 2546 = 147.6 ลานบาท 

 พ.ศ. 2547 = 149 ลานบาท 
     พ.ศ. 2548 = 152 ลานบาท 
การเงินสรุปโดยงบดลุโดยยอย 

บริษัท เวณิกาแปรรูปผลไม จํากัด 
งบดุล 

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2548, 2547 และ 2546 
         หนวย : ลานบาท 
สินทรัพย      2548    2547    2546 
 สินทรัพยหมุนเวียน     79.1    77.2    75.3 
 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ – สุทธ ิ    48.4    55.7    65.6 
 สินทรัพยอ่ืน       1.3     1.2      1.2 
 รวมสินทรัพย    128.8  134.1  141.1 
หนี้สินและสวนของผูถือหุน 
 หนี้สิน 
  สินทรัพยหมุนเวียน    45.5    62.4    70.2  
  ทรัพยสินระยะยาว    70.0    68.1    68.3 
  รวมสินหน้ีสิน   115.5  130.5  138.5 
 สวนของผูถือหุน 
  ทุนเรือนหุน   170.0  170.0  170.0 
  ขาดทุนสะสม   (156.7)  (173.6)  (192.3) 
  รวมสวนของผูถือหุน    13.3     3.6    2.6 
  รวมหนี้สินและสวนของผูถอืหุน 128.8  134.1  140.1 
 
กลุมลูกคาหลักและสวนแบงการตลาดขององคกร 
 กลุมลูกคาหลกัของบริษัทสวนใหญจะเปนลูกคาภายในประเทศ 70 % แบงออกเปน 
  - กลุมอุตสาหกรรม 50 %  
  - หางสรรพสินคาและโมเดรินเทรด Shop, รานคาปลีก 20 % 
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 กลุมลูกคาตางประเทศ 30 % ไดแก 
  - เยอรมัน 10 %  

- ออสเตรเลีย 9 % 
- ญี่ปุน 7 % 
- เกาหลี 4 % 

 
สภาพการแขงขันและคูแขงขันหลักของบริษัท 
 ปจจุบันทางบริษัทตองมีการแขงขันกับ สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑของรัฐบาลที่
สนับสนุนใหแตละหมูบานตองมีสินคาเปนเอกลักษณหน่ึงอยางในหมูบาน และจากผูประกอบ 
การรายยอย ซึ่งเปนคูแขงหลักในอุตสาหกรรม ยังผลใหบริษัทมีการแขงขันกันทางดานราคา
ในชวงประมาณ 5 ปที่ผานมาสูงขึ้น บริษัทมีขอไดเปรียบทางดานจัดหาวัตถุดิบซึ่งสามารถ
เพาะปลูกไดจากโครงการของบริษัท แตขาดประสทิธิภาพการเชื่อมโยงขอมูลที่ใชประสานงาน
ทําใหมีขอผิดพลาดในการวางแผนการดําเนินงานได 
 

1.2 ปญหา และสภาพความสําคญัของปญหา 
 

เน่ืองจากบริษัทมีสํานักงานใหญอยูที่กรุงเทพมหานคร และโรงงานแตละโรงงานตัง้อยูที่
เชียงใหม เชยีงราย บุรีรัมย ซึ่งแตละโรงงานมีปญหาการวางแผนการผลิต เน่ืองจากองคกรขาด
การจัดระเบียบขอมูลสําหรับการวางแผนที่ดี ทําใหผลของการวางแผนการผลิตบางครั้งเกิด
ความผิดพลาดในการทําสตอกขาดหรือเกิน สงผลใหเกดิปญหาดังนี้ 
 1. การสงมอบสินคาใหกับลูกคาเกิดทั้งกรณีสงสินคาไมทันเวลา และหรือสงสินคาไม
ครบตามจํานวนที่ลูกคาสั่ง เนื่องจากโรงงานผลิตตั้งอยูหางไกลกันคือ เชียงใหม เชียงราย 
บุรีรัมย และสํานักงานใหญอยูที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งลักษณะการดําเนินทุกขั้นตอนตอง
ผานการอนุมัติจากสํานักงานใหญ ตั้งแตฝายขายรับคําสั่งซื้อจากลูกคา สอบถาม Specification 
กับลูกคา และสงตอฝายประกันคุณภาพ แลวฝายประกันคุณภาพเช็คคุณภาพกับฝายโรงงาน
จากนั้นฝายขายติดตอกับลกูคาเพื่อจะตอรองราคารับซื้อและปริมาณการสั่งซื้อ เม่ือตกลงกันไดก็
จะออกใบเสนอราคาตอไป และฝายขายสงใบเสนอราคาไปยังฝายธุรการขาย เพ่ือเสนอ
อนุมัติไปยังฝายโรงงานตอไป ฝายโรงงานนําใบยืนยันการสั่งซ้ือจากธุรการขาย เพื่อไป
วางแผนกระบวนการผลติ และทางโรงงานออกใบคําสั่งซื้อวัสดุและวตัถุดิบไปยังศนูยกลางตอไป 
ซึ่งทําใหเกิดการลาชาในการทํางาน 
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 2. ไมสามารถควบคุมสตอกสินคาใหอยูในเกณฑกําหนดที่ควบคุม (Minimum Stock) 
เน่ืองจากโรงงานมีความจํากัดดานพื้นที่ที่สามารถทําการสตอกสินคาไวไดนอยจึงเกิดปญหา
ของสตอกสินคา 

 

1.3 วัตถุประสงคของการศึกษา 

 
1. เพ่ือศึกษาถึงปจจัยภายในและภายนอกที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานในการวาง

แผนการผลิต 
2. เพ่ือศึกษาแนวทางในการกําหนดกลยุทธในการพัฒนาใหไดการวางแผนการผลิตที่มี
ประสิทธิภาพ 

 

1.4 แนวทางการศึกษา 
 

1. ศึกษาสาเหตุของปญหา โดย 
1.1 ศึกษาขอมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณพนักงานและลูกคาที่เกี่ยวของกับ

การวางแผนการดําเนินงาน 
1.2    ศึกษาขอมูลทุติยภูมิจากเอกสารของฝายขาย ฝายตลาด ฝายคลังสินคา 

 2. ศึกษาทฤษฎีองคความรูที่เกี่ยวของกับการวางแผนการผลิต 
3. พิจารณาถึงขอเสนอแนะแนวทางแกปญหา 
4. สรุปกลยุทธที่เหมาะสมที่จะนํามาวางแผนการผลิต 

 

1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 
 ระยะสั้น (0 – 1 ป) 

1. สามารถพยากรณการสั่งซื้อและการผลิตของฝายจัดซื้อและฝายผลิตใหไดใกลเคียง
กับยอดขายมากขึ้น 

 2. สามารถสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาที่ไดรับสินคาตรงเวลา 
 

ระยะกลาง (1 – 3 ป) 
1. สามารถรักษาลูกคาใหไววางใจและสรางความเชื่อม่ันใหกับลูกคาเพิ่มมากขึ้นใน
อนาคต 
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ระยะยาว (3 – 5 ป) 
1. องคกรมีประสิทธิภาพและมาตรฐานในการดําเนินงาน 
2. สามารถกําหนดกลยุทธ และวางแผนการผลิตในระยะยาวได 
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บทที่ 2 
แนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวของ 

 
บริษัท เวณิกาแปรรูปผลไม จํากัด ประสบปญหาการวางแผนการผลิตไมมีประสิทธิภาพ

ทําใหลูกคาลดนอยลง โดยในบทนี้จะกลาวถึงทฤษฎทีี่เกี่ยวของทีน่ํามาใชในการวิเคราะหปญหา
และหาสาเหตขุองปญหาพรอมทั้งกําหนดแนวทางในการแกไขเชิงกลยุทธ ดังนี ้
 

2.1 ทฤษฎีการบริหารชิงกลยุทธ 
 

ความมุงหมายของการบริหารเชิงกลยุทธ คือ การสรางความสอดคลองระหวางจุดแข็ง
และจุดออนทางสภาพแวดลอมภายใน โอกาส และขอจํากัดทางสภาพแวดลอมภายนอก และ
การกําหนดกลยุทธขึ้นมาเพื่อบรรลุเปาหมายของบริษัท  
 กลยุทธ คือ แผนงานระยะยาวของบริษัท ถูกกําหนดขึ้นเพ่ือนํามาใชในการบริหารงาน 
ใหบรรลุภารกิจและเปาหมายของบริษัท  
 การบริหารเชิงกลยุทธ หมายถึง การตัดสินใจและการบริหารที่มีผลกระทบตอผลการ
ดําเนินการระยะยาวของบริษัท การบริหารเชิงกลยุทธจะประกอบไปดวยการกําหนดกลยุทธ 
การดําเนินกลยุทธ และการควบคุมกลยุทธ ดังน้ันการศึกษาการบริหารเชิงกลยุทธจะมุงการ
ตรวจสอบและการประเมินทั้งโอกาสและขอจํากัดภายในสภาพแวดลอมภายนอก และจุดแข็ง
และจุดออนภายในสภาพแวดลอมภายในของบริษัท 
 

2.1.1 ระดับของกลยุทธ  
 

   การจัดการเชิงกลยุทธไมไดจํากัดอยูที่ผูบริหารระดับสูงเทานั้น  แตจะดําเนินงาน
ครอบคลุมไปทั่วทั้งองคการ เพ่ือใหองคประกอบทุกสวนของธุรกิจดําเนินงานอยางสงเสริมและ
สอดคลองกันโดยมีเปาหมายของธุรกิจเปนสําคัญ โดยที่ผูรับผิดชอบในแตละสวนทําหนาที่
กําหนดกลยุทธ  ซึ่งสามารถจําแนกการกําหนดกลยุทธทางธุรกิจออกเปน 3 ระดับ (กรณีนี้ศึกษา 
2 ระดับ) ดังนี้ 
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 1.  กลยุทธระดับธุรกิจ (Business Level Strategies) ถูกกําหนดโดยผูจัดการหรือ
ผูบริหารที่มีตําแหนงเปนหัวหนาหนวยธุรกิจที่มีอิสระและความรับผิดชอบในการดําเนินงานของ
ตนเอง โดยพยายามสรางศักยภาพและความไดเปรียบในการดําเนินงานใหแกหนวยธุรกิจ ปกติ
กลยุทธระดับธุรกิจมักจะเกี่ยวของกับการแขงขันจนในบางครั้งถูกเรียกวา “กลยุทธการแขงขัน” 
(Competitive Strategy)”  
 
 2.  กลยุทธระดับหนาที่ (Function Level Strategies) ถูกกําหนดโดยผูจัดการในแตละ
หนาที่ทางธุรกิจ เชน การผลิต การเงิน การตลาด และการบริหารบุคคล โดยมุงที่การใช
ทรัพยากรของหนวยงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนมีความสอดคลองกับ
กลยุทธในระดับองคการและระดับธุรกิจ 
 

กลยุทธระดับหนาที่ จะชี้ใหเห็นวา หนาที่ของบริษัทสามารถชวยสรางประสิทธิภาพ 
คุณภาพ นวัตกรรม และการตอบสนองลูกคาที่เหนือกวา แบงเปน 5 กลยุทธ ดังนี้ 

 
      1. กลยุทธการวิจัยและพัฒนา (Research & Development Strategy) เปนการประสม
ประสานความตองการของลูกคากับความสามารถในการผลิต เพ่ือใหเกิดนวัตกรรมใหม         
                        
   2. กลยุทธทางการปฏิบัติ (Operations Strategy) มีความสม่ําเสมอในการผลิตสินคา
หรือบริการ สินคาที่ผลิตมีความสอดคลองกับการออกแบบทางวิศวกรรม โดยกอใหเกิดผลเสีย
ต่ําที่สุดและเกิดผลผลิตสูงสุด และมีความรวดเร็วตอการปรับเขาหาความตองการซื้อของลูกคา
ได 
 
  3. กลยุทธทางการเงิน (Financial Strategy) การใชกลยุทธทางการเงินเพ่ือความอยู
รอด ความเจริญเติบโต และความคลองตัวทางดานการเงิน เพ่ือใหเกิดกําไรสูงสุด (Profit 
Maximization) และความมั่งคั่งสูงสุด (Wealth Maximization) 
 
   4. กลยุทธทางการตลาด (Marketing Strategy) การใชเครื่องมือทางการตลาดโดย
คํานึงถึงความพึงพอใจของลูกคาโดยใชตนทุนที่เหมาะสม และสามารถเปลี่ยนแปลงกลยุทธได
ทันเวลา 
 
  5. กลยุทธทางทรัพยากรมนุษย (Human Resource Strategy) การจัดหาและการ
ฝกอบรมบุคลากรใหเหมาะสมกับลักษณะงาน 
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2.1.2 กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ  มีสวนประกอบสําคัญดังน้ี 
 

  1. การวิเคราะหสภาพแวดลอม (Environment Analysis) ผูบริหารหรือนักกลยุทธ
จะตองศึกษาและวเิคราะหปจจัยในดานตาง ๆ ที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานขององคการ ซึ่ง
สามารถแบงออกเปน 2 ระดับคือ สภาพแวดลอมภายนอกและสภาพแวดลอมภายในองคการ 
โดยทําการวิเคราะหถึงจุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และ
อุปสรรค (Threat) หรือที่เรียกวา “การวิเคราะห SWOT (SWOT Analysis)” วาแตละปจจัยมี
สวนเอ้ืออํานวยหรือขัดขวางการดําเนินงานขององคการอยางไรบาง 
 
  2. การกําหนดทิศทางขององคการ (Set Organization Direction) ผูบริหารจะนําขอมูล
ตาง ๆ ที่ไดรับจากการวิเคราะหโอกาสและขอจํากัดมาทําการประมวลผล เพ่ือใชกาํหนดทิศทาง
เชิงกลยุทธขององคการ โดยที่การกําหนดทิศทางขององคการสามารถกระทําไดในลักษณะของ
การกําหนดภารกิจและการตั้งเปาหมาย (Mission and Goal Establishment) ขององคการ 
 
  3. การกําหนดกลยุทธ (Strategy Formulation) หมายถึงการนําทศิทางขององคการที่
กําหนดไวอยางกวาง ๆ มาพัฒนาเพื่อเปนแนวทางการดําเนินงานในอนาคตขององคการ โดย
มักจะกําหนดกลยุทธตามระดับขั้นภายในองคการ ตั้งแตกลยุทธองคการ กลยุทธธุรกิจ และกล
ยุทธตามหนาที่ 
 
  4. การนํากลยุทธไปปฏิบตั ิ  (Strategy Implementation) หมายถึงการนํากลยุทธที่ถูก
กําหนดขึ้นไปประยุกตในการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม ผานการจัดโครงสรางบุคคลากร และ
การประสานงานรวมกันอยางเปนระบบ 
 
  5. การควบคมุและการประเมินกลยุทธ (Strategy Evaluation and Control) หมายถึง 
การติดตามและตรวจสอบ (Monitoring) วิเคราะหปญหา กําหนดแนวทาง ปรับปรุง และพัฒนา
ใหกลยุทธที่กาํลังดําเนินอยูเกิดความสอดคลองกับสถานการณจริง เพ่ือองคกรจะไดคุณคาสูงสุด
จากการดําเนินงาน ตลอดจนทําการประเมินผลจากการดําเนินกลยุทธวาประสบผลสําเร็จดังที่
ตั้งเปาหมายไวหรือไมเพียงใด เพ่ือนําไปพิจารณาในการพัฒนากลยุทธตอไป 
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2.2 แนวคดิเก่ียวกับการบริหารงาน ไดแก การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส
และอุปสรรค(SWOT Analysis)  

 
เปนการจัดทําแผนกลยุทธวิธีหน่ึงซ่ึงจะชวยใหองคกรทราบถึงสถานภาพของตนเอง 

อันจะทําใหสามารถกําหนดเปาหมายไดอยางถูกตองและประสบความสําเร็จ ดังแผนภาพที่ 2 
 

 
 

แผนภาพที่ 2  โมเดลของการวิเคราะห SWOT  

ที่มา : เอกชัย  อภิศักดิ์กุล และ ทรรศนะ บุญขวัญ, 2549  

สมยศ  นาวีการ (2535 : 14, 16, 18) ใหความหมายไววา การวิเคราะหสภาพแวดลอม
จะประกอบขึน้ดวยทั้งการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก เพ่ือพิจารณาถึงโอกาสและอุปสรรค
ของบริษัท และการวเิคราะหสภาพแวดลอมภายใน เพ่ือการพิจารณาถึงจุดแข็งและจุดออนของ
บริษัททั้งในปจจุบันและอนาคต เราเรียกการวิเคราะหสภาพแวดลอมเหลานี้วาการวิเคราะห 
สวอท(SWOT Analysis) 

จุดแข็ง (Strengths)        
 จุดแข็ง หมายถึง การดําเนินงานภายในที่บรษิัทสามารถกระทําไดดี บริษัทจะตอง
วิเคราะหการดําเนินงานภายใน เชน การบริหาร การเงิน การตลาด การผลิต และการวิจัยและ
พัฒนา เพ่ือการพิจารณาถึงจุดแข็งของการดําเนินงานภายในเหลานี้เปนระยะ บริษัทที่บรรลุ
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ความสําเร็จจะกําหนดกลยทุธของบรษิัทที่ใชประโยชนจากจุดแข็งจากการดําเนินงานภายใน
เหลานี้อยูเสมอ 

จุดออน (Weaknesses)      
 จุดออน หมายถึง การดําเนินงานภายในที่บริษทัไมสามารถกระทําไดดี การดําเนินงาน
ภายในเหลานี ้ เชน การบริหาร การเงิน การตลาด การผลิต และการวิจัยและพัฒนาจะเปน
อุปสรรคตอความสําเร็จของบริษัท บริษทัจะตองกําหนดกลยุทธของบริษัทที่สามารถลบลาง หรือ
ปรับปรุงจุดออนของการดําเนินภายในเหลานี้ใหดีขึ้น 

โอกาส (Opportunities)      
 โอกาส หมายถึง สภาพแวดลอมภายนอกที่เปนประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัท 
บริษัทจะตองคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมภายนอก เชน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
เทคโนโลยีและการแขงขันอยูเปนระยะ เพื่อแสวงหาประโยชนจากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดลอมภายนอกเหลานี้ การพัฒนาของคอมพิวเตอรและไบโอเทคโนโลยี การ
เปลี่ยนแปลงของประชากร การเปลี่ยนแปลงคานิยมละทศันคติพนักงาน และการแขงขันจาก
ตางประเทศที่รุนแรงขึ้นจะเปนตัวอยางของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดลอมภายนอกที่
สําคัญ การเปลี่ยนแปลงเหลานี้อาจจะทําใหความตองการของลูกคาเปลี่ยนแปลงไป ที่อาจจะทํา
ใหผลิตภัณฑ บริการ และกลยุทธของบรษิัทตองเปลี่ยนแปลงตามไปดวย 

อุปสรรค (Threats)       
 อุปสรรค หมายถึง สภาพแวดลอมภายนอกที่คุกคามตอการดาํเนินงานของบริษัท 
สภาพแวดลอมภายนอกเหลานี้ ไดแก เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี และการแขงขนั 
เปนตน ความไมสงบภายในตะวันออกกลาง ความเขมแข็งของคูแขงขัน อัตราดอกเบี้ย และ
ราคาน้ํามันที่สูงขึ้น ลวนแตเปนการคุกคามจากสภาพแวดลอมภายนอกทั้งสิ้น 

ขอควรปฏิบตัิในการวิเคราะห SWOT ANALYSIS  

  1. การวิเคราะห SWOT ทุกครั้งที่มีการวางแผนกลยุทธ แผนงาน หรือทุกครั้งที่มีการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะแวดลอมและการแขงขัน 
  2. ใชขอมูลที่ถูกตอง ตรงความเปนจริง ไมลําเอียง 
  3. รอบคอบ พิจารณาทุกปจจัย ทั้งในแงบวกและแงลบ 
  4. สรางจุดแข็งใหกับองคกร 
  5. แกจุดออนที่มีอยู 
  6. สรางความไดเปรียบจากโอกาส 
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  7. หลีกเลี่ยงอุปสรรค หรือเตรียมตัวรับมือกับสภาวะที่จะสงผลเสียใหองคกร 
 

Tows Matrix คือ เครื่องมือทางการบริหารที่ใชในการประเมินสิ่งทีอ่งคกรเปนอยูวาจะ
ทําใหองคกรไดเปรียบในการแขงขันทางดานใด ภายใตสภาพแวดลอมที่เปนอยูและในอนาคต 
สภาพแวดลอมอาจมีการเปลี่ยนแปลงที่จะสงผลกระทบในทางบวก หรือทางลบตอองคกร หรือ
เปนขั้นตอนหนึ่งของการกําหนดกลยุทธองคกร การกําหนดแผนงานการตลาดหรืออาจใชในการ
ตัดสินใจอ่ืนๆ ทางการบริหาร เพ่ือเปนการนําเอาสิ่งที่องคกรมีอยูมาใชใหไดเปรียบ และ
หลีกเลี่ยงการแขงขันในดานที่องคกรเสียเปรียบ 

 
การสราง Tows Matrix   
การรวบรวมเอาขอมูลตางๆ ในเรื่องของ SWOT มาพิจารณานั้น สามารถพิจารณา

ปจจัยสําคัญทีมี่ผลตอภาพรวม 2 สวนคือปจจัยภายในและปจจัยภายนอก โดยปจจัยภายใน
ไดแก จุดแข็งและจุดออน สวนปจจัยภายนอกไดแก โอกาสและอุปสรรค ซึ่งสามารถนําทั้ง 2 
ปจจัยมาสรางเปน SWOT Matrix ไดดังนี้ 

 
 

ปจจัยภายใน 
 
ปจจัยภายนอก

จุดแข็ง(Strengths) 
ระบุ 5 อันดับแรกของปจจัย
ภายในที่เปนจุดแข็ง

จุดออน(Weaknesses) 
ระบุ 5 อันดับแรก ของปจจัย
ภายในที่เปนจุดออน

โอกาส(Opportunities) นํามาสรางกลยุทธที่เปน
จุดแข็งเพ่ือใหไดเปรียบ
และเปนโอกาสทางธุรกิจ

ระบุ 5 อันดับแรกของ
ปจจัยภายนอกที่เปน
โอกาส

นํามาสรางกลยุทธให
ไดเปรียบและเปนโอกาส 
เพ่ือแกไขจุดออน

อุปสรรค(Threats) นํามาสรางกลยุทธเพ่ือนํา
จุดแข็งมาปองกันอุปสรรคระบุ 5 อันดับแรกของ

ปจจัยภายนอกที่เปน
อุปสรรค

นํามาสรางกลยุทธเพ่ือให
เกิดอุปสรรคปญหาใหนอย
ที่สุด

 
  กลยุทธ SO = กลยุทธฉกฉวยโอกาสโดยใชจุดเดนขององคกร โดยทั่วไปเปาหมายของ
องคกรจะเปลีย่นจากตําแหนงอ่ืนของเมตริกซนี้ ถามีจุดออนพยายามแกไขปญหาเพื่อเปลี่ยนให
เปนจุดแข็ง ถาเผชิญอุปสรรคพยายามเปลี่ยนใหเปนโอกาส 
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    WO = จากโอกาสที่มีอยูสามารถแกไขจุดดอยไดไหม พยายามที่จะใหเกิด
จุดออนต่ําที่สุดและโอกาสสูงสุด ดังน้ันธุรกิจที่มีจุดออนในบางกรณีอาจจะพัฒนาองคกรหรือ
ความตองการความสามารถเฉพาะอยาง 
  ST = สามารถนําจุดเดนไปเผชิญหรือหลีกเลี่ยงอุปสรรคหรือไม ถือเกณฑจุด
แข็งขององคกรที่เกี่ยวของกับอุปสรรคจากสภาพแวดลอม เปาหมายคือ ทําใหเกิดจุดแข็งสูงสุด
และมีอุปสรรคต่ําสุด 
  WT = สามารถจัดการจุดออนและหลีกเลี่ยงอุปสรรคหรือไม มีเปาหมายที่จะ
สรางใหเกิดจุดแข็งและมีอุปสรรคต่ําที่สุด ซึ่งตองการใหบริษัทใชรูปแบบการรวมลงทุน (Joint 

Venture) การลดคาใชจาย (Retrench) 

 
2.3 แผนผังกางปลา (Cause and Effect Diagram)  

    
แผนผังกางปลาหรือเรียกเปนทางการวา แผนผังสาเหตุและผล (Cause and Effect 

Diagram) เปนแผนผังที่แสดงถึงความสัมพันธระหวางปญหา (Problem) กับสาเหตุทั้งหมดที่
เปนไปไดที่อาจกอใหเกิดปญหานั้น (Possible Cause) เราอาจคุนเคยกับแผนผงัสาเหตุและผล 
ในชื่อของ "ผังกางปลา (Fish Bone Diagram) " เน่ืองจากหนาตาแผนภูมิมีลักษณะคลายปลาที่
เหลือแตกาง หรือหลายๆ คนอาจรู จักในชื่อของแผนผังอิชิกาวา (Ishikawa Diagram) ซึ่งไดรับ
การพัฒนาครัง้แรกเม่ือป ค.ศ. 1943 โดย ศาสตราจารยคาโอรุ อิชิกาวา แหงมหาวทิยาลยัโตเกยีว 

 
กรณีการใชแผนผังสาเหตุและผล มีดงัตอไปน้ี 
1. เม่ือตองการคนหาสาเหตแุหงปญหา 
2. เม่ือตองการทําการศึกษา ทําความเขาใจ หรือทําความรูจักกับกระบวนการอื่น ๆ 

เพราะวาโดยสวนใหญพนักงานจะรูปญหาเฉพาะในพื้นที่ของตนเทานั้น แตเม่ือมีการทําผัง
กางปลาแลว จะทําใหเราสามารถรูกระบวนการของแผนกอื่นไดงายขึ้น 

3. เม่ือตองการใหเปนแนวทางในการระดมสมอง ซึ่งจะชวยใหทุกๆ คนใหความสนใจใน
ปญหาของกลุมซ่ึงแสดงไวที่หัวปลา 
 

วิธีการสรางแผนผังสาเหตุและผลหรอืผังกางปลา 
สิ่งสําคัญในการสรางแผนผัง คือ ตองทําเปนทีม เปนกลุม โดยใชขั้นตอน 6 ขั้นตอน

ดังตอไปน้ี 
1. กําหนดประโยคปญหาทีหั่วปลา 
2. กําหนดกลุมปจจัยที่จะทําใหเกิดปญหานั้นๆ 

 

http://www.prachasan.com/mindmapknowledge/brainstormmm.htm
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3. ระดมสมองเพื่อหาสาเหตุในแตละปจจัย 
4. หาสาเหตุหลักของปญหา 
5. จัดลําดับความสําคัญของสาเหต ุ
6. ใชแนวทางการปรับปรุงที่จําเปน 
 

โครงสรางของแผนผังสาเหตุและผล 
 

 
 
แผนภาพที่ 3  Cause and Effect Diagram  
ที่มา : ประชาสรรณ  แสนภักดี,2549 
 

ผังกางปลาประกอบดวยสวนตางๆ ดังตอไปน้ี 
1. สวนปญหาหรอืผลลัพธ (Problem or Effect) ซึ่งจะแสดงอยูที่หัวปลา 
2. สวนสาเหตุ (Causes)  

- ปจจัย (Factors) ที่สงผลกระทบตอปญหา (หัวปลา) 
- สาเหตุหลัก 
- สาเหตุยอย 

 ซึ่งสาเหตุของปญหา จะเขยีนไวในกางปลาแตละกาง กางยอยเปนสาเหตุของกางรอง
และกางรองเปนสาเหตุของกางหลัก เปนตน 
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2.4 ทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการหวงโซอุปทาน 
  
 การจัดการหวงโซอุปทาน (Supply-Chain Management) หมายถึงการเชื่อมตอของ
หนวยหรือจุดตางๆในการผลิตสินคาหรือบริการ ที่เร่ิมตนจากวตัถุดิบไปยังจุดสุดทายคือลูกคา 
โดยทั่วไปแลวหวงโซอุปทานประกอบดวยจุดที่สําคัญๆ คือ (ดังแสดงในแผนภาพที่ 4)  

 
ผูสงมอบ (Suppliers) หมายถึงผูที่สงวัตถุดิบใหกับโรงงานหรือหนวยบริการ เชน 

เกษตรกรที่ปลูกมันสําปะหลังหรือปาลม โดยที่เกษตรกรเหลานี้จะนําหัวมันไปสงโรงงานทําแปง
มันหรือโรงงานทํากลูโคส หรือนําผลปาลมไปสงที่โรงงานผลิตน้ํามันปาลม เปนตน 

 
โรงงานผูผลติ (Manufacturers) หมายถึงผูที่ทําหนาที่ในการแปรสภาพวัตถุดิบที่

ไดรับจากผูสงมอบ ใหมีคุณคาสูงขึ้น 
 
ศูนยกระจายสินคา (Distribution Centers) หมายถึงจุดที่ทําหนาที่ในการกระจาย

สินคาไปใหถึงมือผูบริโภคหรือลูกคาที่ศูนยกระจายสินคาหนึ่งๆ อาจจะมีสินคาที่มาจากหลาย
โรงงานการผลิต เชนศูนยกระจายสินคาของซุปเปอรมารเก็ตตางๆ จะมีสินคามาจากโรงงานที่
ตางๆ กัน เชน โรงงานผลิตยาสระผม, โรงฆาสัตว, เบเกอรี่ เปนตน 

 
รานคายอยและลูกคาหรือผูบริโภค (Retailers or Customers) คือจุดปลายสุดของ

โซอุปทาน ซึ่งเปนจุดที่สินคาหรือบริการตางๆ จะตองถูกใชจนหมดมูลคาและโดยที่ไมมีการเพิ่ม
คุณคาใหกับสินคาหรือบริการนั้นๆ  

 

 
แผนภาพที่ 4   โครงขายของโซอุปทาน 
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2.4.1  กิจกรรมหลักในหวงโซอุปทาน  
 

การจัดหา (Procurement) เปนการจดัหาวัตถุดิบหรือวัสดุที่ปอนเขาไปยังจุดตางๆใน
สายของหวงโซอุปทาน จากตัวอยางขางตน หากโรงงานไดผลปาลมที่มีคุณภาพต่ํา ถึงแมวาจะ
มีเครื่องมือเคร่ืองจักรที่ทันสมัย ก็จะสงผลตอคุณภาพและตนทุน ฉะนั้น การจัดหาก็ถือเปน
กิจกรรมหนึ่งที่จะสงผลตอคุณภาพและตนทุนการผลติ 

 
การขนสง (Transportation) เปนกิจกรรมที่เพ่ิมคุณคาของสินคาในแงของการยาย

สถานที ่หากน้ํามันปาลมประกอบอาหารถูกขายอยูที่หนาโรงงานผลิตอาจจะไมมีลูกคามาซื้อเลย
ก็ได อีกประการหนึ่งก็คือ หากการขนสงไมดี สินคาอาจจะไดรับความเสียหายระหวางทางจะ
เห็นวาการขนสงก็มีผลตอตนทุนโดยตรง  

 
การจัดเก็บ (Warehousing) เปนกิจกรรมที่มิไดเพ่ิมคุณคาใหกับตวัสินคาเลย แตก็

เปนกิจกรรมที่ตองมีเพ่ือรองรับกับความตองการของลูกคาที่ไมคงที่ รวมทั้งประโยชนในดานของ
การประหยัดเมื่อมีการผลิตของจํานวนมากในแตละครั้ง หรือผลิตภัณฑทางการเกษตรที่มี
ปริมาณวัตถุดิบที่ไมแนนอนขึ้นอยูกับฤดูกาลและสภาพลม ฟา อากาศ 

 
การกระจายสินคา (Distribution) เปนกิจกรรมที่ชวยกระจายสินคาจากจุดจัดเก็บสง

ตอไปยังรานคาปลีกหรือซุปเปอรมารเก็ต  
 

ขอพิจารณาในการปรับใช 
กิจกรรมตางๆ ที่เกิดขึ้นในสายของหวงโซอุปทานถือวาเปนคาใชจาย หากมีการบริหาร

และจัดการใหกิจกรรมเหลานี้ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ ก็ยอมจะสงผลใหคาใชจายในการ
ผลิตต่ําลงดวย นั่นหมายถึงตนทุนในการผลิตก็จะลดลงดวย ฉะน้ันหากมีการบูรณาการหนวย
ตางๆในสายของหวงโซอุปทานเพื่อใหกิจกรรมดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพแลว ยอมจะเปน
ปจจัยหนึ่งในการมุงไปสูความสําเร็จ 

 
2.4.2 กลยุทธหวงโซอุปทาน (The Strategy Importance of the Supply-Chain) 

 
  1.   เปาหมายของผูขายปจจัยการผลติ (Supplier’s goal)  
  - Low cost อุปสงคและอุปทาน พิจารณาจากความเปนไปไดที่ตนทุนต่ําสุด 
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- Response มีการตอบสนองอยางรวดเร็วตอการเปลีย่นแปลงในความ
ตองการเพื่อทําใหเกิดการขนาดแคลนสินคานอยที่สุดอยางทันเวลา 

- Differentiation รวมกันวจัิยตลาดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ และสรางทางเลือก
ในผลิตภัณฑ  

   2.  เกณฑในการคัดเลือก (Primary Selection Criteria) 
  - Low Cost เลือกจากตนทนุที่ต่ํา 
  - Response เลือกจากกําลงัการผลิต ความรวดเร็ว และความยืดหยุน 

- Differentiation เลือกทักษะในการพัฒนาผลิตภัณฑ 
 

  3.   ลักษณะของกระบวนการ (Process Characteristics)   
  - Low Cost รักษาระดับอรรถประโยชนเฉลี่ยในระดับที่สูง 
  - Response ลงทุนใหเกินกําลังการผลิตและมีกระยวนการที่มีความยืดหยุน 

- Differentiation กระบวนการผลิตที่มีมาตรฐาน mass customization 
 

  4. ลักษณะของสินคาคงคลัง (Inventory Characteristics) 
  - Low Cost ลดสินคาคงคลังใหต่ําทีสุ่ด โดยใชการควบคุมหวงโซอุปทาน 

- Response พัฒนาระบบการตอบสนองโดยการกําหนดตําแหนงใน Buffer 
Stock เพ่ือสรางหลักประกนัในการหาวัตถุดิบ 

- Differentiation ลดตนทนุสินคาคงคลงัเพ่ือไมใหเกิดสินคาลาสมัย 
 
5. ลักษณะของเวลาในขณะที่รอในการสั่งสินคา (Lead –time  

Characteristics) 
  - Low Cost ระยะเวลาที่รอในการสั่งสินคานอยที่สุด โดยไมทําใหตนทุนเพิ่มขึ้น 
  - Response มีการลงทุนเชงิรุก เพ่ือลดระยะเวลาที่รอในการสั่งสินคาเพื่อผลิต 

- Differentiation มีการลงทุนเชิงรุกเพื่อลดระยะเวลาที่รอในการสั่งสินคาเพื่อ
การพัฒนาผลิตภัณฑ 

 
6 ลักษณะของการออกแบบผลิตภัณฑ (Product – Design 

Characteristics) 
  - Low Cost ผลการดําเนินงานสูงสุด และใชตนทุนต่ําสุด 

- Response ใชการออกแบบผลติภัณฑ เพ่ือทําใหเกิดเวลาในการเตรียมการ
ผลิตที่ต่ํา และมีวิธีการผลติที่รวดเรว็และรัดกุม 
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- Differentiation การใชการออกแบบมาตรฐานเพื่อสรางความแตกตางในการ
เลือกการนําเสนอสินคาออกสูตลาด 

 
 หวงโซอุปทานในการผลิตทั่วโลก (Global Supply-Chain Issues) 

- มีความยืดหยุนพอสมควร ตอผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทันทีทันใด ใน
แตละสวนที่มีความเปนไปได การกระจายสินคา และการขนสง 

- สามารถใชคอมพิวเตอร และเทคโนโลยี การสื่อสาร ในการจัดการ ตอการ
สงสินคาในแตละภาคสวน วามีการสงสินคาออกไปจํานวนเทาใด 

- ใชทีมงานที่มีความชํานาญในทองถิ่น ใหมีสวนในการจดัการดานการคา 
การบรรทุกสนิคา ภาษีศุลกากร และ ดานการเมือง 

  

2.5  หวงโซคุณคา (Value Chain)  

กําไร

บรกิารหลัง
การขายการตลาดลอจิสติกส

ขาออกการผลิต
ลอจิสติกส
ขาเขา

โครงสรางพื้นฐานของธุรกิจ

การบรหิารทรพัยากรมนุษย

การพัฒนาเทคโนโลยี

การจัดหาทรพัยากร

กิจ
กร
รม

หล
ัก

กิจ
กร
รม

สน
ับส

นุน

หวงโซคุณคา (Value Chain) ของธุรกิจ

 
 
แผนภาพที่ 5  หวงโซคุณคาของธุรกิจ 

 
เปนแผนภาพแสดงการเคลือ่นยายสินคาหรือบริการ เริ่มตั้งแตวัตถุดิบจนถึงมือลูกคา 

(Shows how a product moves from raw-material stage to the file customer) แตละ
กิจกรรมในหวงโซคุณคานั้นคือ Value drivers หรือกิจกรรมที่สรางคุณคาใหกับธุรกิจ ดังนั้นการ
ใชหวงโซคุณคาจึงสามารถใชวเิคราะหตนทุน เชน ทําการเปรียบเทียบตนทุนในแตละกิจกรรม
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ในหวงโซคุณคาของเราเทยีบกับคูแขง หรือใชวิเคราะหมูลคาเพิม่จากการดําเนินกิจกรรมตางๆ 
หรือใชตรวจความสอดคลองของกลยุทธตางๆ ในแตละกิจกรรมบนหวงโซคุณคา 

 
สมชาย ภคภาสนวิวัฒน (2537, หนา 49) อธิบายไววา “สายโซคุณคา (Value chain)” 

เปนแนวคิดที่วาดวยคุณคาหรือราคาของสินคาที่ลูกคาหรือผูซื้อยอมจายใหกับสินคาตัวใดตัวหนึ่ง 
ซึ่งคุณคาของสินคาเหลานี้เปนผลจากการโยงใยคุณคาตางๆ ในกระบวนการผลิตหรือ
ดําเนินงานของบริษัทเจาของสินคา ซึ่งมีกิจกรรมตางๆ เกิดขึ้นมากมายระหวางการดําเนินงาน 
และสัมพันธกันคลายลูกโซที่ตอเน่ือง การที่จะตรวจสอบวาสินคาและบริการบริษัทใดมีคุณคา
มาก จากกิจกรรมใดๆ (จุดแข็ง) และมีคณุคานอย (จุดออน) จากกิจกรรมดําเนินงานภายในสาย
โซคุณคาแบงออกไดเปน 2 กิจกรรม ไดแก 
 

2.5.1 กิจกรรมหลัก (Primary activities) 
 

เปนเรื่องที่บรษิัทตองทําใหดานการออกแบบสรางและสงมอบสินคาพรอมๆ กับ
การตลาดและการสนับสนุนดานตางๆ รวมทั้งบริการหลังการขาย ไดแก 

2.5.1.1 งานดานการจัดหาวัตถุดิบ (Inbound logistics) ไดแกกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับระบบการนําเขาวัตถุดิบซึ่งรวมถึง ระบบการรับ การเก็บ
รักษา การขนสง และระบบคลังสินคา เปนตน 

2.5.1.2 งานดานการผลิต (Operation) ไดแกกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยน
หรือแปรรูปวัตถุดิบใหออกมาเปนสินคา ซึ่งไดแกกิจกรรมงาน
ที่เกี่ยวของกบัเครื่องจักร การบรรจุภัณฑ การประกอบชิ้นสวนตางๆ 
เขาเปนสินคา การบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช การทดสอบสินคาและ
การควบคุมคณุภาพ เปนตน 

2.5.1.3 งานดานการกระจายสินคา (Outbound logistics) ไดแก กิจกรรมตางๆ 
ที่เกี่ยวของกับการเก็บ รวบรวม จัดจําหนายสินคาใหพรอมที่จะ
กระจายตัวไปสูลูกคาของกิจกรรมซึ่ งไดแก  กิจกรรมการเก็บ
รักษาไวในคลังสินคา การลําเลียงสินคาไปสงลูกคา ดําเนินการสง
มอบสินคา ดําเนินการตามใบสั่งซื้อ เปนตน 

2.5.1.4 งานดานการตลาดและการขาย (Marketing and sales) ไดแกกิจกรรม
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับการชักจูงใหลูกคาซื้อสินคาและบริการขององคกร
ธุรกิจ ซึ่งไดแก กิจกรรมการโฆษณา การจัดกิจกรรมการสงเสริมการ
ขาย การจัดทีมพนักงานขาย การกําหนดราคา การเลือกและพฒันา
ชองทางการจัดจําหนาย เปนตน 
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2.5.1.5 งานดานการบริการใหลูกคาประทับใจ (Customer services) ไดแก 
กิจกรรมที่ครอบคลุมถึงการใหบริการเพือ่เพ่ิมคุณคาหรือบํารุงรักษา
สินคา รวมทัง้บริการหลังการขาย เชน การติดตั้ง การซอมแซม การ
ฝกอบรม เปนตน 

 
2.5.2 กิจกรรมสนับสนุน (Supporting activities) 
 

การที่บริษทัจะดําเนินกิจกรรมหลักไปไดอยางเรียบรอยและมีประสทิธิภาพ
จําเปนจะตองมีกิจกรรมสนับสนุนมาเสรมิดวย ระบบบัญชีการเงิน เปนตน 

2.5.2.1 โครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) เปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการ
บริหารงานทั่ว ไปในองคกร โครงสรางขององคกร การวางแผน การ
จัดทําระบบงานตางๆ เชน ระบบการควบคุมคุณภาพ ระบบบัญชี
การเงิน เปนตน 

2.5.2.2 การจัดการทรัพยากรมนุษย (Human resource management) เปน
กิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ไดแก การ
สรรหาบุคลากร การคัดเลือกบุคลากร การฝกอบรม พัฒนา การเลื่อน
ขั้นเลื่อนตําแหนง การกําหนดระบบการใหรางวัลทีเ่หมาะสมเพื่อจูงใจ
ในการํางาน การสรางสภาพแวดลอมในการทํางานที่ดี เพ่ือสรางความ
พึงพอใจในงานแกพนักงาน เปนตน 

2.5.2.3 การพัฒนาเทคโนโลยี (Technology development) เปนกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับการเพิ่มคุณคาใหแกสินคาและบริการ เชน การวิจัยและ
พัฒนา การออกแบบสินคา การแสวงหาเทคโนโลยีใหมๆ  เขามาเพิ่มใน
การพัฒนาผลิตภัณฑและการใหบริการ เปนตน 

2.5.2.4 การจัดหา (Procurement) เปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการจัดหาหรือ
จัดซื้อวัตถุดิบ อุปกรณตางๆ เพ่ือมาใชในระบบการผลิตสินคาและ
บริการนั้น ตลอดจนการสรางความสัมพันธอันดีกับซัพพลายเออร 

 
สมชาย ภคภาสนวิวัฒน (2537, หนา 50) ชี้ใหเห็นวา คุณคาของสินคาที่วเิคราะหจาก 

Value chain นั้น เกิดจากการรวมตวัของกิจกรรมเขาดวยกัน การขาดกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง
ยอมกระทบตอคุณคาของสินคาที่เราประเมินไว อยางไรก็ตามในแตละกิจกรรมหรือแตละสินคา 
ความสําคัญหรือนํ้าหนักของแตละกิจกรรมจะมีไมเทากัน เชน กรณีของนาฬิกาโรเลกซ ซึ่ง
สามารถขายไดแพง และเปนที่นิยมของคนน้ัน แมตัวนาฬิกาโรเบ็กซเปนผลพวงจากการ
เชื่อมโยงกิจกรรมตางๆ ในกระบวนการผลิต ตั้งแตการจัดหาวัตถดิุบ ผลิต จัดสงสินคา สงเสริม
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การขาย และการบริการ ซึ่งเปนไปอยางพิถีพิถันในทกุขั้นตอน แตถาวเิคราะหแลวกิจกรรมที่
โดดเดนที่สุด คือ กิจกรรมการขายและการตลาด Sales and marketing) ที่สามารถสราง
ภาพลักษณ Brand image) วานาฬิกายี่หอน้ีเปนสัญญาลักษณของความร่ํารวย (Symbol of 
wealth) ตรงนี้เปนจุดแข็งนาฬิกาโรเล็กซ ลักษณะทํานองเดียวกันนี้สามารถอธิบายไดกับ
รถเบนซ ซึ่งมีความสามารถในการใชองคประกอบดานการขายและการตลาดที่โดดเดนเปน
พิเศษในการปลูกฝงคานิยมใหเกิดในใจผูซื้อวา คนที่ใชรถเบนซเปนตัวแทนสัญญาลักษณของ
ความร่ํารวย เปนตน 

การวิเคราะหกิจกรรมตางๆ ในหวงโซคุณคา ทั้งกิจกรรมหลัก และกิจกรรมสนับสนุนจะ
ทําใหผูประกอบการเห็นภาพอยางเปนระบบวาในแตละกิจกรรมที่สําคัญน้ัน บริษัทของเราทํา
อะไรไปบาง จากนั้นก็ทําการประเมินวากิจกรรมเหลานั้นเราทําดีเพียงใด กิจกรรมใดทําไดดีที่สุด 
กิจกรรมใดที่ทําไดแยที่สุด สิ่งที่ทําไดดีที่สุด เปนที่นาพอใจของลูกคา เราสามารถนํามาจัดกลุม
ไดวา นี่เปนจุดแข็งของบริษัท สวนที่ทําไดไมดีและกระทบตอความพึงพอใจของลูกคาอยางมาก 
ก็นํามาจัดกลุมเปน จุดออนของกิจกรรม 

ความรูดังกลาวขางตน ทาํใหสรุปไดวา แมกิจกรรมในองคกรจะมีความสําคัญ แต
ผูประกอบการควรใช Value chain นี้วิเคราะหดูวาสําหรับธุรกิจหรอืสินคาของเรา กิจกรรมใดมี
น้ําหนักหรือสําคัญมากที่สุด แลวมาดูในกิจกรรมนั้นที่เราทําไปดีพอหรือยัง ตัวอยางในกรณี
ธุรกิจขนาดยอมที่เห็นชัด คือกรณีธุรกิจรานอาหาร กิจกรรมที่มีความสําคัญที่สุด คือ การผลิต 
(Operations) เพ่ือใหไดรสชาติของอาหารที่มีมาตรฐานสม่ําเสมอ แมวาองคประกอบอ่ืนจะสําคัญ
เชนกันแตก็จะไมถือเปนหัวใจของความสาํเร็จ ถามองลึกลงไปอีก การที่จะปรับปรุงอาหารใหมี
รสชาติที่อรอยและมีมาตรฐานที่ตอเน่ืองตองพึงพากิจกรรมสนับสนนุในหัวขอบคุลากร (Human 
resource) ซึ่งหมายถึงพอครัวแมครัวเปนอยางมาก โดยตองฝกอบรมใหสามารถผลิตไดใน
มาตรฐานเดียวกันไมวาจะเปลี่ยนใครเปนใครปรุงก็ตาม ดังนั้นจึงเปนความผิดพลาดอยางมากที่
ผูประกอบการรานอาหารจะเนนขยายตัวไปเปดสาขามากๆ (ซึ่งเปนการใหความสําคัญกับ
กิจกรรมหลักประเภท Outbound logistics) โดยไมทําการพัฒนาการผลิตรสชาตขิองอาหารใหมี
มาตรฐานกอน 

การประเมินประเด็นตางๆ ทั้งจาก Value chain และประเด็นเพิ่มเติมที่เสนอขางตนวา
ประเด็นใดจะเปนจุดแข็งหรือจุดออน ผูประกอบการอาจกําหนดมาตรฐานของตนเอง หรือเทียบ
จากผลงานในอดีต เทียบกบัอุตสาหกรรมหรือเทียบกบัคูแขงขันในขนาดเดียวกนั 
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2.6 งานวิจัยและวรรณกรรมที่เก่ียวของ 
 
 ดนุพันธ วิสวุรรณ (1996) ทําการศึกษาการพัฒนาระบบการจัดการการผลิตสาํหรับ
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการปรับปรุงระบบการจัดการผลิต 
และเสนอแนวทางในการวิเคราะหการดําเนินงานเพื่อการพัฒนาใหกับโรงงานตัวอยางซึ่งเปน
โรงงานอุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑพลาสติกที่มีความตองการที่จะพัฒนาลักษณะการ
ดําเนินงานจากอุตสาหกรรมในครอบครัวไปสูการดําเนินงานที่มีระบบการจัดการที่ดี สามารถ
รองรับปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการขยายตัวของกิจการ และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิต เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาไดทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ การศึกษาครั้งนี้ได
พัฒนาระบบการจัดการผลิตของโรงงานตัวอยาง โดยการปรับปรุงระบบการจัดการการผลิตใน
ดานการวางแผน การจัดองคกร การสั่งการ และการควบคุม และไดเสนอแนวทางการวิเคราะห
การดําเนินงานเพื่อการพัฒนาการผลิต โดยใชขอมูลปริมาณการผลิต คุณภาพการผลิต และ
ความปลอดภัยในการทํางานมาพิจารณา ผลการศึกษาโดยการเปรียบเทียบขอมูลที่ไดทาํการ
จัดเก็บในชวงกอนและหลังการปรับปรุงระบบการจัดการการผลิต พบวา โรงงานตัวอยาง
สามารถลดเวลาเฉลีย่ที่ใชในการผลิตตอหนวยสําหรับกรรมวิธีการเปา, จํานวนขอบกพรองเฉลี่ย
ตอหนวยการผลิต และลดจํานวนการเกดิอุบัติเหตุในการทํางานลงไดจากการปรับปรุงระบบการ
จัดการการผลิต เทากับรอยละ 6.45, รอยละ 52.94, และรอยละ 100 ตามลําดับ รูปแบบและ
ผลการวิจัยน้ี คาดวาจะสามารถใชเปนแนวทางพัฒนาสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มี
ลักษณะและความตองการเชนเดียวกันน้ีไดตอไป 
 
 นุสรา ไดศึกษาปญหา เพ่ือศึกษาแนวทางปรับปรุงการควบคุมการผลิตในโรงงาน
เครื่องประดับ เพ่ือพัฒนาระบบควบคุมการผลิตของโรงงานประเภทนี้ใหมีประสทิธิภาพมากขึ้น 
โดยการจัดโครงสรางองคกร การวางแผนกําลังการผลิต การควบคุมการผลิต การประชุม
ติดตามปญหาการผลิต การออกแบบปรับปรุงเอกสารการผลิตที่จําเปน รวมทั้งการพัฒนาระบบ
ควบคุมการผลิตเกี่ยวกับวัตถุดิบ งานระหวางการผลิตและสินคาสาํเร็จรูป ทําใหแตละ
กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยประมาณ 27 เปอรเซ็นต  

 
Kanchana ไดศึกษาวิเคราะหแกไขปญหาของการวางแผนการผลิตโดยใชการแกไขที่

ระบบการวางแผนการกําลังการผลิตในโรงงานตัวอยางซึ่งเปนโรงงานประกอบตูโทรศัพท 
เน่ืองจากการวางแผนกําลังการผลิตผิดพลาดจึงไดตารางการผลิตทีมี่ความเปนไปไดต่ํา ทําให
การผลิตลาชา โดยจะศึกษาวิจัยเฉพาะการวางแผนกําลังการผลิตแบบคราวๆ เทานั้น และใช
คอมพิวเตอรเขามาชวยซึ่งไดผลในการวางแผนงายและรวดเร็วขึ้น  
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 Md. Abul Quashem (1987) วิทยานิพนธฉบบันี้ไดศกึษาและวิเคราะหขอมูลของระบบ
ตารางการผลติหลัก (Master Production Schedule, MPS) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือนําไปใชใน 
Software ของระบบ Material Requirement Plan II (MRP II) ที่เรียกวา “MICRO MAX, 
Version 8.1.3) และไดกลาววาระบบตารางผลิตหลักที่มีประสิทธิภาพ สามารถทําให
สภาพแวดลอมการผลิตน้ันมีประสิทธิภาพและพัฒนาขึ้น ทําใหลดภาวะงานและลดผูวาง
แผนการผลิตและควบคุมที่มีความชํานาญสูงได นอกจากนี้การพัฒนาทางดาน MPS ยังทํา
ใหเกิดขอดีในการวางแผนกําลังการผลิตอยางหยาบสําหรับทรัพยากรที่มีอยู กับความตองการ
ผลิตภัณฑ 
 
 Yenradee, Pisal (1993) วิทยานิพนธฉบบันี้ไดกลาวถึง ผลของแผนการผลิตอยาง
หยาบที่จะนําไปใชใน MPS เพ่ือทํา Material Requirement Plan II (MRP II) ตอไป ซึ่ง MPS นี้
จะไดเปรียบเทียบการพยากรณความตองการผลิตภัณฑในระดับสูงกับปริมาณผลิตภัณฑ
ระดับสูงกับ ปริมาณผลิตภัณฑที่มีอยูในคลังและปริมาณที่ตองทําการเก็บคงคลังและขาย
ใหแกลูกคา จากผลของ MPS ที่มีประสิทธิภาพจะเปนขอมูลปอนเขาของระบบ MRP II ทําให
ระบบ MRP II เกิดประสิทธภิาพมากขึ้นดวย 
 ขอมูลแผนความตองการกําลังการผลิตจะถูกกําหนดโดยตารางกําหนดของผลิตภัณฑที่
จะผลิตเสร็จ ซึ่งผูวางแผนจะตองเปนผูแกปญหาในการปรับปรุงและทบทวนผลทีไ่ดจาก MPS 
ตามเงื่อนไขทีเ่กิดขึ้นจากภาระงานที่เกินกําลังการผลิตหรือภาระงานที่ต่ํากวากําลังการผลิต 
 
 Higgins, Brown and Tierery (1992) เอกสารฉบับน้ีไดกลาววา MPS เปนเกีย่วกับ
การกําหนดปริมาณของผลิตภัณฑและวัสดุในแตละชวงเวลาการวางแผน และ MPS นี้จะเปน
พ้ืนฐานในการกําหนดเวลาสงมอบผลิตภัณฑใหแกลูกคา การกําหนดกําลังการผลิตที่มี
ประสิทธิภาพ และแกปญหาของขาดระหวางฝายตลาดและฝายผลิต MPS เปนเสมือนของ
ขอตกลงในระดับการบริหาร ซึ่งมีอํานาจในการจัดหาวัตถุดิบและสวนประกอบของผลิตภัณฑ 
MPS เปนสิ่งที่รวมการพัฒนาการผลิตในระดับสูงกับแผนความตองการในระดับต่าํกวา 
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บทที่ 3 

ผลการศึกษา 
 

3.1 การศึกษาขอมูลปฐมภูมิ 
 
 3.1.1 จากการเก็บขอมูลปฐมภูมิดวยวธิีการสัมภาษณพนักงาน (ตามแบบฟอรมใน
ภาคผนวก ก) ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานดานการวางแผนการผลิต จํานวน 20 คน 
พบวาปญหาที่เกิดขึ้นมีอยูในแตละสวนของการดําเนินงาน ดังสรุปไดตอไปน้ี 
 

3.1.1.1    ลักษณะการดําเนินงาน 
  เม่ือไดรับคําสั่งซื้อจากลูกคา ฝายขายสงใบเสนอราคาไปยังฝาย

ธุรการขาย เพ่ือเสนออนุมัติไปยังฝายโรงงาน ฝายโรงงานนําใบยืนยันการสัง่ซื้อจากธุรการ
ขาย เพื่อไปวางแผนกระบวนการผลิต และทางโรงงานออกใบคําสั่งซ้ือวัสดุและวัตถุดิบไปยัง
สํานักงานใหญ 

3.1.1.2    เอกสารที่ใชในการวางแผนการผลิต 
  เอกสารที่ใชในการวางแผนการผลิตก็จะมีใบยืนยันการขายกับ Sales 

plan ของฝายการตลาดเปนหลัก 
3.1.1.3    การพยากรณการขาย 
  ฝายขายมีการพยากรณยอดขายตามใบยืนยันการขายกับ Sales 

Order โดยไมคํานวณถึง Safety Stock ทําใหฝายผลิตตองสั่งซื้อวัตถุดิบในราคาที่สูงขึ้นกวา
ปกต ิ เน่ืองจากการที่จะตองสั่งซื้อวัสดุตางๆ และวัตถุดิบกะทันหันทําใหตองซื้อสินคาที่แพงกวา
ที่ซื้อตอนปกติ เพราะวาไมวาราคาเทาไหรทางฝายผลิตก็มีความจําเปนตองซ้ือวัสดุกับวัตถุดิบ
อยูแลว จึงทําใหตนทุนการผลินสินคามีราคาสูงขึ้น 

3.1.1.4    การดําเนินงานดานขนสง 
  ดานการขนสงสินคาไปยังลูกคา พนักงานจะขนสงสินคาแตละคร้ัง

จะตองรอใหสินคาเต็มรถในการเดินรถในรอบนั้นๆ เพ่ือที่จะลดตนทนุ ซึ่งทําใหสงมอบสินคาไม
ทันตามกําหนดเวลาที่กําหนดไว  
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 3.1.2 การศึกษาขอ มูลปฐมภู มิด วยวิธี สัมภาษณลูกค า  (ตามแบบฟอรมใน
ภาคผนวก ข) จํานวน 15 ราย ซึ่งสรุปรายละเอียดไดดังนี้ 
 
 3.1.2.1    ความพึงพอใจในคุณภาพสินคา 
   ดานคุณภาพของสินคา สินคาทุกผลติภัณฑมีคุณภาพตรงตามทีล่กูคา
ไดกําหนดในใบสั่งซื้อ 
 3.1.2.2    ความสะดวกในการสั่งซื้อ 
   ในการติดตอแตละครั้งตองรอนานมีหลายขั้นตอนในการปฏิบัติ เชน 
ขั้นตอนการประสานงานในการตรวจสอบสินคา การตรวจเช็คสตอกในคลังสินคา เปนตน 
 3.1.2.3    การบริการจัดสง 
   การจัดสงสินคามาถึงมือลูกคามีการสงสินคามาถึงชากวาที่กําหนดหรือ
บางครั้งสินคาเกิดความเสียหายขึ้นบางบางครั้ง 
 

3.2 การศึกษาขอมูลทุติยภูมิ 
 
 3.2.1   การศึกษาและพิจารณาขอมูลจากฝายขาย โดยศึกษาขอมูลตั้งแตป 2547 – 
2549 โดยพิจารณายอดขายรวมทุกผลติภัณฑในปตางๆ ปรากฏวา ยอดขายรวมของป พ.ศ. 
2548 สูงกวายอดขายรวมของป พ.ศ. 2547 เปนเงิน 2,755,450 ลานบาท แตยอดขายรวมของ
ป พ.ศ. 2549 ลดลงกวายอดขายของป พ.ศ. 2549 เปนเงิน 18,834,915 ลาบาท ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ยอดขายรวมของผลิตภัณฑตางๆ ตัง้แตป พ.ศ. 2547 – 2549 
 
         หนวย : ลานบาท 

ป พ.ศ. 
ประเภทสินคา 

2547 2548 2549 
JUICE 58,235,386 59,162,946 54,950,748 
CONCENTRATE 34,791,822 34,639,752 34,285,890 
FROZEN 24,936.272 25,044,536 17,853,042 
FRUIT CAN 15,921.074 16,274,072 10,488,460 
DRY HYDRATE 15,149,991 16,668,694 15,376,922 
รวม     149,034,550 151,790,000 132,955,085 
 

 



 

 

 3.2.2   การศึกษาขอมูลจากฝายการตลาดของโรงงานเชียงใหม, โรงงานเชียงราย, 
โรงงานบุรีรัมย  โดยพิจารณาถึงการวางแผนการขายของแตละโรงงาน ปรากฏวา การวางแผน
การขายของฝายการตลาดขึ้นลงไมแนนอน เชน การวางแผนการขายของโรงงานเชียงใหม, 
โรงงานเชียงราย และโรงงานบุรีรัมย ซึ่งในป พ.ศ. 2547 และป พ.ศ. 2548 การวางแผนการขาย
สูงขึ้นทุกโรงงาน แตในป พ.ศ. 2549 มีการวางแผนการขายนอยลงกวา 2 ปที่แลว ดังแสดง
ตารางที่ 2 
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 3.2.3  การศึกษาขอมูลจากฝายคลังสินคา ศึกษาสินคาคงเหลือในคลังสินคาในแตละ
เดือนของแตละประเภทสินคา ปรากฏวา การเก็บสตอกสินคาประเภท JUICE จะเก็บสินคาไว
ในชวง 20,434 – 34,562 หีบ, สินคาประเภท CONCENTRATE การเก็บสตอกสนิคาตนปสูง
ในชวงเดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม แตชวงครึ่งปหลังมีการเก็บสตอกสินคานอยลง, สินคา
ประเภท FROZEN เก็บสต็อกสินคาไวสูงสุด 33,698 กิโลกรัม ต่ําสุด 780 กิโลกรัม, สินคา
ประเภท FRUIT CAN ตนปเก็บสตอกสินคาอยูในชวง 1,586 – 4,003 หีบ ชวงครึ่งปหลังเก็บสตอก
สินคา 4,010 – 6,248 หีบ, และสินคาประเภท DRY HYDRATE  เก็บสตอกสินคาเดือนมกราคม
เก็บไดสูงสุด 8,029 หีบ และเดือนตุลาคมเก็บสตอกสินคาไดต่ําสุด 450 หีบ ดังตารางที่ 3  
 
 จากการศึกษาขอมูลทุติยภูมิจากฝายขาย ฝายตลาด และฝายคลังสินคา ปรากฏวาการ
วางแผนการผลิตที่ผิดพลาดของฝายตางๆ สงผลกระทบใหในป พ.ศ. 2549 ผลของการ
ดําเนินงานจึงไดลดลงจากปที่แลว ดังตารางที่ 1 และการวางแผนการขายก็ไมมีความสม่ําเสมอ 
ดังตารางที่ 2 จึงทําใหตองมีการวิเคราะหขอมูลในขั้นตอนตางๆ เพ่ือกําหนดกลยุทธตอไป 
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ตารางที่ 2 แผนการขาย (sales plan) ฝายตลาดของโรงงานเชยีงใหม, เชียงราย และบุรรีัมย ปพ.ศ. 2547 - 2549 
 
                หนวย : หีบ 

โรงงานเชียงใหม โรงงานเชียงราย โรงงานบุรีรัมย 
ป พ.ศ. ป พ.ศ. ป พ.ศ. ประเภทสินคา 

2547 2548 2549 2547 2548 2549 2547 2548 2549 
JUICE - - - 80,782,323 85,372,594 72,786,431 - - - 
CONCENTRATE - - - 37,299,507 40,528,956 34,831,475 - - - 
FROZEN 17,938,000 19,625,105 18,003,536 - - - - - - 
FRUIT CAN - - - - - - - - - 
DRY HYDRATE  - - - - - - 24,835,385 27,144,910 19,158,016 
 
หมายเหตุ : FROZEN  มีหนวยเปนกิโลกรัม 
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ตารางที่ 3 การเก็บสตอกสินคาเปนรายเดือนของป พ.ศ. 2549 
 
                หนวย : หีบ 

เดือน 
ประเภทสินคา มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน รวม ม.ค.–

มิ.ย. 
กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวม ก.ค.–

ธ.ค. 

JUICE 27,010 23,166 28,402 31,584 33,854 34,562 178,578 32,765 21,376 20,434 23,445 32,676 25,853 156,549 
CONCENTRATE 5,604 7,685 5,028 7,382 7,321 4,705 37,725 3,461 2,947 2,645 2,251 2,505 2,723 16,532 
FROZEN 7,236 9,144 33,698 22,344 22,393 11,664 106,479 14,000 1,860 780 5,041 17,041 10,457 49,179 
FRUIT CAN 1,586 1,817 2,084 2,945 4,003 5,384 17,819 6,165 6,248 6,153 4,010 5,502 4,539 32,617 
DRY HYDRATE  8,029 5,222 3,914 5,431 5,378 5,267 33,241 3,804 2,860 3,087 450 3116 2,100 15,417 

28 

 
หมายเหตุ : FROZEN  มีหนวยเปนกิโลกรัม 
 
 
 



 29 

3.3 การศึกษาแผนผังกางปลาหรือแผนผังสาเหตุและผล 

 
การศึกษาความสัมพันธของปญหาจะชวยใหเราทราบถึงปญหาที่แทจริงของสาเหตุ

ของปญหา เพ่ือตองการทําการศึกษา ทําความเขาใจ หรือทําความรูจักกับกระบวนการอื่น ๆ 
เพราะวาโดยสวนใหญพนักงานจะรูปญหาเฉพาะในพื้นที่ของตนเทานั้น แตเม่ือมีการ ทําผัง
กางปลาแลว จะทําใหเราสามารถรูกระบวนการของแผนกอื่นไดงายขึ้น และตองการใหการ
ดําเนินเปนไปอยางเร็วจึงทําการศึกษาจากปญหาระบบการดําเนินงานจากปญหา ดานการสง
มอบสินคาใหกับลูกคาลาชา และดานการควบคุมสตอกสินคา ซึ่งเปนปญหาหลักที่จะตอง
แกไขอยางเรงดวน จึงไดวิเคราะหแผนผังกางปลาเพื่อที่จะหาสาเหตุที่แทจริงที่จะนําไป
แกปญหา ซึ่งสามารถสรุปไดดังแผนภาพที่ 6 และ 7  

 
เม่ือทําการวิเคราะหขอมูลจากการแผนผังกางปลาหรือการวิเคราะหสาเหตุของปญหา

โดยทฤษฎ ีCause & Effect Diagram พบวา ปญหา คอื การควบคุมสตอกสินคา และการสง
มอบสินคาใหกับลูกคาลาชา ซึ่งสาเหตุหลัก คือ 

 
1. คน (Man) มีสาเหตุรองไดแก 
 - พนักงานขาดการประสานงานของแตละฝายและขาดความรวมมือในการ

ทํางาน ทําใหการทํางานไมเปนไปตามที่ไดวางแผนการดําเนินงานไว สงผลใหการทํางานใช
เวลานาน ทําใหเกิดการสงมอบสินคาลาชา 

 - พนักงานขาดการฝกอบรม กอนการเริ่มทํางานพนักงานทุกคนควรไดรับ
การฝกอบรมใหเขาใจถึงขั้นตอนการทํางาน และธุรกิจของบริษัทใหเขาใจอยางทองแทกอนที่จะ
เริ่มงาน เพราะหากพนักงานไมเขาใจในงานที่ทําจะทําใหงานเกิดขอผิดพลาดได 

 - พนักงานขาดการจัดลําดับความสําคญัของงาน พนักงานตองทราบถึงลําดับ
ความสําคัญของงานที่ทําวางานใดควรเริม่ทํากอน และงานใดควรทาํเปนอันดับสุดทาย เพ่ือที่จะ
ทําใหระบบการทํางานของบริษัทไมติดขัด สะดวกรวดเรว็ 

 
2. เครื่องมือ (Machine) มีสาเหตุรองไดแก 
 - เครื่องจักรเกาและเสียบอย เน่ืองจากเครื่องจักรใชงานมานานควรจะมีการ

ซอมบํารุงรักษาและมีพนักงานคอยตรวจเช็คเครื่องจักรทุกวันวาสามารถใชงานได 
 - คอมพิวเตอรมีจํานวนนอย จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรมีจํานวนนอยไม

เพียงพอตอการใชงาน และเปนเครื่องที่ลาสมัยการทํางานลาชา 
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3. วิธีการ (Method) มีสาเหตุรองไดแก 
 - ไมมีการวางแผนระบบการทํางาน หากบริษัทไมมีการจัดการระบบการทํางาน

ที่ชัดเจน และเหมาะสมจะทําใหงานติดขัดเกิดความลาชาและผิดพลาดไดงาย บริษัทควรมีการ
จัดระบบการทํางาน ซึ่งควรจัดลําดับตามความสําคัญของงาน ควรมีการตรวจสอบการทํางานแต
ละขั้นตอนเพือ่ลดขอผิดพลาดจากการทํางาน 

 - ไมมีคูมือการปฏิบัติงาน บริษัทควรมีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเพื่อให
พนักงานไดทราบขั้นตอนการทํางาน รายละเอียดงานที่ทํา เพ่ือใหพนักงานไดศึกษารายละเอียด
ของบริษัท และเปนแนวทางในการทํางานของพนักงานที่เขาทํางานใหมตอไป 

 - ไมมีการตรวจสอบการทาํงานของพนักงาน บริษัทควรมีการตรวจสอบการ
ทํางานของพนักงานเพื่อลดขอผิดพลาดที่เกิดขึ้น และควรมีการประเมินผลการทาํงานเปน
ระยะๆ เพ่ือปรับปรุงการทํางานของพนักงานใหมีคุณภาพ 

 
4. การวัดผล (Measurement) มีสาเหตุรองไดแก 
 - ไมมีคนคอยควบคุมและตรวจสอบการทํางานของพนักงาน ทําใหการทํางาน

ของพนักงานแตละคนผิดพลาดบอยและลาชา ควรที่จะมีคนคอยดูแลควบคุมการทํางานของ
พนักงานทุกคน เพ่ือปองกันความผิดพลาดที่เกิดขึ้น  

ซึ่งปญหาและสาเหตุขางตนกอใหเกิดขอผิดพลาดในการทํางาน เพราะขอผิดพลาดจะ
ทําใหเกิดผลเสียตอบริษัทในดานการสงมอบสินคาใหลูกคาลาชา 

  

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทํางานที่ไมมีระบบของบริษัท คือ การสงมอบสินคาใหลูกคา
ลาชา ซึ่งบริษัทไมรีบหาทางแกไข จะสงผลใหลูกคาไมสั่งซื้อสินคาหรือสั่งซื้อนอยลง แลวหันไป
ซื้อสินคากับคูแขงขันแทน ทําใหมีผลตอกําไรสุทธิของบริษัทลดลง และจะสงผลตอการวาง
แผนการดําเนินงานของบริษัทดวย 
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                                        คิดหาแนวทางการแกปญหาใหม    ตองการทํางานใหไดตามเวลาที่กําหนด 
                                   

                            วิธีการ                                คน   ทํางานตามเคยชิน 

                                          ปฏิบัตงิานจริงไมตรงกับขั้นตอนทีร่ะบ ุ                                         
ไมทํางานตามขั้นตอนและไมละเอียดรอบคอบ 

      Work Instruction ซ้ําซอนไมชัดเจน 
         ขาดการประสานงานของแตละฝาย, ขาดการฝกอบรมอยางสม่ําเสมอ 
 

 

                                                                                                                        การสงมอบสินคาใหกับลูกคาลาชา 
 
          ระบบ IT ในการติดตอสื่อสาร 
  เครื่องจักร      ระบบ IT การทํางานลาชา 
                                            เครื่องมือไมทันสมัย 
 

                        เครื่องจักร                              เอกสาร 
 
แผนภาพที่ 6 การวิเคราะหสาเหตุและผลโดยวิธีแผนผังกางปลาของสาเหตุจากการสงมอบสอนคาใหกับลูกคาลาชา 
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                                                                                                                        การควบคุมสตอกสินคา 

แผนภาพที ่7 การวิเคราะหสาเหตุและผลโดยวิธีแผนผังกางปลาของสาเหตุจากไมสามารถควบคุมสตอกสินคาได 

ขาดการประสานงานของแตละฝาย 

 
 

                                         

                            การจัดการ                          คน    

                                                                                   

 ไมมีการวางแผน     
 งานไว                                ขาดความรวมมือ 
 

 

 
          การบริหารคลงัสินคา 
  ไมมีการประเมิน      ไมมีระบบทีด่ี 
                                                      วัดผลงาน 
 

                        การวัดผล                             วิธีการ 
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3.4  การศึกษาหวงโซอุปทาน 
 
 จากการศึกษาหวงโซอุปทานดังแผนภาพที่ 8 ของบริษัท เวณิกาแปรรูปผลไม จํากัด 
พบวาเกิดปญหาขึ้นในชวง Outbound Inventory และชวง Transport ซึ่งเกิดขึ้นจากปจจัยตางๆ 
ดังนี้ 
 

1. ไมมีระบบการควบคุมการทํางานที่ดี หากบริษัทไมมีการจัดการระบบการทํางานที่
ชัดเจน และเหมาะสมจะทําใหงานติดขัดเกิดความลาชาและผิดพลาดไดงาย บริษัท
ควรมีการจัดระบบการทํางาน ซึ่งควรจัดลําดับตามความสําคัญของงาน ควรมีการ
ตรวจสอบการทํางานแตละขัน้ตอนเพื่อลดขอผิดพลาดจากการทํางาน 

2. ขาดการประสานงานของบุคลากรฝายคลังสินคากับฝายอ่ืนๆ ที่เกีย่วของ พนักงาน
ขาดการประสานงานของแตละฝายและขาดความรวมมือในการทาํงาน ทาํใหการ
ทํางานไมเปนไปตามที่ไดวางแผนการดําเนินงานไว สงผลใหการทํางานใช
เวลานาน ทําใหเกิดการสงมอบสินคาลาชา 

3. ขาดความรูและทักษะในการจัดการคลังสินคา พนักงานไมมีความรูในการจัด
คลังสินคา จึงทําใหไมทราบขอมูลของสินคาที่อยูในคลังอยางแทจริงวามีอยูเทาไร 
จึงไมสามารถที่จะวางแผนการผลิตได 

4. ขาดการกํากับดูแล ไมมีคนคอยควบคุมและตรวจสอบการทํางานของพนักงาน ทํา
ใหการทาํงานของพนักงานแตละคนผิดพลาดบอยและลาชา ควรที่จะมีคนคอย
ดูแลควบคุมการทํางานของพนักงานทุกคน เพ่ือปองกันความผิดพลาดที่เกิดขึ้น 

5. ขาดการวางแผนในระบบคลังสินคาและการสงมอบสินคา ไมมีการวางแผนในระบบ
คลังสินคา โดยที่ไมรูสตอกสินคาและการทํางานที่ไมประสานงานกันตางคนตางทํา 
ไมมีการติดตามงาน จึงสงผลตอการสงมอบสินคาลาชา 

6. ขาดการฝกอบรมในการทํางานรวมกับแผนกอ่ืน พนักงานขาดการฝกอบรม กอน
การเริ่มทํางานพนักงานทุกคนควรไดรับการฝกอบรมใหเขาใจถึงขั้นตอนการ
ทํางาน และธรุกิจของบริษทัใหเขาใจอยางทองแทกอนที่จะเริ่มงาน และควรจะมกีาร
จัดฝกอบรมอยางตอเนื่องเพื่อประสิทธิภาพของการทาํงาน เพราะหากพนักงานได
เพ่ิมความรูในเรื่องเฉพาะของการปฏิบัติงานที่ทํางานอยูก็จะทําใหพนักงานมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในการทํางานเพิ่มมากขึ้น 

7. ระบบโครงสรางในการประสานงานเกิดความซ้ําซอน เน่ืองจากไมมีการประสานงาน
ระหวางแผนกตางๆ ไมมีคูมือในการทํางาน (Work Instruction) Job Description  
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และไมมีการตรวจสอบการทํางานงาน จึงทําใหการทํางานเกิดความซ้ําซอนใน
การปฏิบัติงานของแตละแผนก 

8. ขาดระบบเทคโนโลยีการสื่อสาร พนักงานไมมีทักษะในการใชคอมพิวเตอรในสวน
ของ Microsoft Excel, Microsoft Word และการใช Internet จะทําใหการทํางาน
เกิดความลาชา และงานมีขอผิดพลาดเสมอ 

9. ขาดการบริหารจัดการดานทรัพยากรบุคคล การสื่อสาร และการติดตามขอมูล 
บริษัทไมมีการจัดการดานทรัพยากรบุคคล จึงทําใหการสื่อสารของแตละฝายจึงไมมี
ความตอเน่ือง และไมมีการติดตามขอมูลที่ไดดําเนินไปแลว ทําใหการทํางานเปนไป
อยางชาๆ และไมสามารถทีจ่ะสงมอบสินคาไดตรงเวลา 

10. ไมมีคูมือการปฏิบัติงาน (Work Instruction), ไมมีการกําหนด Job Description 
ระบุการทํางานของพนักงานที่แนนอน บริษัทควรมีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน
เพ่ือใหพนักงานไดทราบขัน้ตอนการทํางาน รายละเอียดงานที่ทํา เพ่ือใหพนักงาน
ไดศึกษารายละเอียดของบริษัท และเปนแนวทางในการทํางานของพนักงานที่
เขาทํางานใหมตอไป 
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35 

 
 
 
 
 
 
 
 

  แผนภาพที่  8  หวงโซอุปทานของ บ. เวณิกาแปรรูปผลไม จํากัด 

 

หวงโซอปุทาน บ. เวณิกาแปรรูปผลไม จํากัด 

 

 

 

 

 

 

 

วัตถุดิบ 

 

      

 

 

     

     

- ขาดหองเย็นที่มีคุณภาพและปริมาณ   
เพียงพอ 

- ความหนาแนนของการจราจรสินคา 
ภายในคลังสินคา 

การตรวจสอบความ 
 ปลอดภัยสินคาลาชา 

ขาดการประสานงานของฝายตางๆ

คุณภาพในการเก็บรักษาสินคาไมดี 

- ขนสงภายในประเทศติดขัด ลาชา 

หวงโซอุปทาน 

Transport Inbound Farm Cargo/ 
Freight 

Agent  Outbound Transport Oversea  

สินคา 
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3.5  การวิเคราะหหวงโซคุณคา (Value Chain Analysis) 
 

จากการวิเคราะหหวงโซคุณคา (Value Chain) สามารถแบงเปน 2 สวนใหญๆ คือ ใน
สวนของกิจกรรมพื้นฐานและกิจกรรมสนับสนุน โดยมีจุดมุงหมายอยูที่ผลประโยชนของบริษทัที่
จะไดรับ 

 
3.5.1 กิจกรรมหลัก (Primary activities) สามารถวิเคราะหไดดังนี้ 
 

3.5.1.1 งานดานการจัดหาวัตถุดิบ (inbound logistics) ทางบริษัทมีโครงการ
ใหเกษตรปลูกผลไมกับบริษัทและมีการจัดหาวัตถุดิบจากซัพพลายเออร
อ่ืนๆ ในกรณีฉุกเฉินได เพื่อที่จะสามารถสงมอบสินคาใหกับลูกคาได
ตรงเวลา 

3.5.1.2 งานดานการผลิต (Operations) สวนงานที่เกี่ยวของกับการวิจัยและ
พัฒนา และคนหาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑใหมๆ มาใชในการแปรรูป
ผลผลติ 

3.5.1.3 งานดานการกระจายสินคา (Outbound logistics) บรษิัทกําลังปรบัปรุง
ระบบการติดตอ กระบวนการขนสง เพ่ือใหการจัดสงสินคาไปถึงมือ
ลูกคาทันเวลาไมทําใหสินคาขาดมือ 

3.5.1.4 งานดานการตลาดและการขาย (Marketing and Sales) ไดแก สวน
งานที่ทําหนาที่เสนอผลติภัณฑใหกับลูกคากลุมเปาหมาย โดยบริษทัได
มีการจัดแบงกลุมลูกคาออกมาไดอยางชัดเจน ดังน้ันบริษัทควรจัดทีม
ขายที่มีความรูความชํานาญในผลิตภัณฑแตละประเภทไวคอยให
คําปรึกษากับลูกคา และจัดกิจกรรมสงเสริมการขายเพื่อดึงดูดความ
สนใจของลูกคา 

3.5.1.5 งานดานการบริการใหลูกคาประทับใจ Customer services) ไดแก 
สวนงานที่ใหบริการลูกคา ไดแก การบริการตอบขอซักถามตางๆ เม่ือ
ลูกคาเกิดขอสงสัย พรอมทั้งเสนอแนวทางเลือกตางๆ ใหกับลูกคา
สามารถเลือกใชสินคาไดตรงกับความตองการ 
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3.5.2 กิจกรรมสนับสนุน (Supporting activities) สามารถวิเคราะหไดดังนี้ 
 

3.5.2.1 โครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) เปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการ
บริหาร ประกอบดวยเรื่องการขาย การตลาด การผลิต และกฎหมาย
ตางๆ ที่เกี่ยวของ 

3.5.2.2 การจัดการทรัพยากรบุคคล (Human resource management) บริษัท
มีการจัดฝกอบรมพนักงานใหมทุกครั้งภายในสถานที่ การจัดหาบุคลากร
ใหเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่งาน มีการคัดเลือกบุคลากรอยาง
รอบคอบและเปนไปตามระบบสรรหาที่มีประสิทธิภาพ แตระบบขาด
การบริหารจัดการดานทรัพยากรบุคคล การสื่อสาร และการติดตาม
ขอมูล ทํางานไมมีการติดตามผลงานวาสามารถทํางานไดบรรลุ
เปาหมายที่กําหนดไวหรือไม เพราะถอืวาการทํางานไมมีการกําหนด 
Job Description ระบุการทํางานของพนักงานที่แนนอน และไมมีคูมือ
การปฏิบัติงาน (Work Instruction) ทุกคนจึงเห็นวาไมเปนหนาที่ของ
ตนเองที่ตองปฏิบัติงานตรงสวนนั้น ๆ 

3.5.2.3 การพัฒนาเทคโนโลยี (Technology development) การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีเปนไปอยางลาชา เครื่องมือไมคอยทันสมัย ควรนําระบบ
คอมพิวเตอรเขามาวางระบบในการดําเนนิงานตั้งแตการจัดการดาน
วัตถุดิบไปจนถึงการจัดการสินคาไปถึงมือผูบริโภค 

3.5.2.4 การจัดหา (Procurement) เปนสวนงานที่เกี่ยวของกับการจัดหาหรือ
จัดซื้อวัตถุดิบ อุปกรณตางๆ เพ่ือนํามาใชในกระบวนการเสนอ
ผลิตภัณฑและการบริการ นอกจากนี้บริษัทตองสรางความสัมพันธอันดี
กับซัพพลายเออร 

 

3.6 การวิเคราะห SWOT ANALYSIS 
 
  การศึกษาและวิเคราะหปจจัยที่มีผลกระทบตอความสามารถในการบริหารการวาง
แผนการผลิตของบริษัท เวณิกาแปรรูปผลไม จํากัด โดยใชการวเิคราะห SWOT ANALYSIS 
เปนเครื่องมือในการวิเคราะหถึงสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกที่มีผลกระทบตอการวาง
แผนการผลิต 
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การวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก ดังรายละเอียด
ตอไปนี้ 
 

S : Strengths จุดแข็ง 
 

1. บริษัทมีจุดแข็งดานทรัพยากรที่มีศักยภาพ ทั้งความสามารถในตัวบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน 

2.  บริษัทมีการฝกอบรมพนักงานใหมทุกครั้ง  
 3.  บริษัทมีความเขมแกรงทางดานทางการเงิน 
 4. การวางแผนการตลาดมีการวางแผนตั้งแตตนนํ้าถึงปลายน้ํา มีการวิจัยเกี่ยวกับ
พฤติกรรมผูบริโภค ขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของปจจัยการผลิตและอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ มี
การจัดงานนิทรรศการ เผยแพรผลงานทางวิชาการและผลติภัณฑประจําทุกป ทั้งที่กรุงเทพฯ 
และเชียงใหม มีการขยายสถานที่เผยแพรผลิตภัณฑใหมากขึ้น 
 5. การจัดมาตรฐานและการจัดเกรด (Standardization) วัตถุดิบเพื่อควบคุมคณุภาพ
และลดการสญูเสีย 
   

W : Weakness จุดออน 
 
 1. ระบบเทคโนโลยีและอุปกรณเครื่องจักรไมทันสมัย ทําใหการดําเนินงานเกิดความ
ลาชาไมเปนไปตามความตองการ 
 2.  ขาดการการประสานระหวางฝายขาย ฝายตลาด ฝายผลิต ฝายคลังสินคา ทําใหเกิด
ความผิดพลาดในการดําเนินงานบอยครั้ง 
 3. ทักษะของฝายขาย เชน การพยากรณยอดขายไมมีความแมนยํามีการพยากรณ
ยอดขายนอยเกินไป ทําใหการผลิตสินคามีตนทุนสูง 
 4.   ความจํากัดของการขนสงที่ตองรอสินคาใหเต็มรถแลวคอยไปสงสินคา 
 5.   ปริมาณการผลิตแตละปไมแนนอน ทําใหไมสามารถรับคําสั่งซือ้จากผูซื้อไดแนนอน 

 
O : Opportunities โอกาส 
 
 1. กระแสความตื่นตัวในการรักษาสุขภาพ ทําใหประชาชนหันมารักษาสุขภาพกนัมาก
ขึ้น มีการพิถีพิถันในการเลอืกบริโภคประเภทผลไมสดและผลติภัณฑแปรรูปจากผลไม 
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 2. ปจจุบันผูบริโภคนิยมบริโภคอาหารที่แปรรูปกันมากขึ้น มีทั้งการแปรรูปเปนเคร่ือง
กระปอง อบแหง แชแข็งอาหารสําเร็จรูป ที่นําไปรับประทานไดทันท ี
 3. ความกาวหนาทางการเกษตร ดานการปลูกพืชนอกฤดูการทําใหสามารถมีผลไมมา
แปรรูปไดทั้งตลอดป 
 

T : Threats อุปสรรค 
 
 1.  สภาพเศรษฐกิจปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงของคาเงินบาทเขมแข็งขึ้น ทําใหเกิดผล
กระทบตอสินคาสงออกมีตนทุนคาใชจายเพ่ิมสูงขึ้น 
 2.  สภาพภูมิอากาศที่เกิดจากภัยธรรมชาติ เชน ฝนตกน้ําทวม การเกิดภัยแลง ซึ่ง
สงผลกระทบวัตถุดิบมีราคาสูงขึ้น 
 3.  ราคาน้ํามันและอัตราดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้น และการลดลงของรายไดที่แทจริง
ของประชากร เน่ืองจากเศรษฐกิจตกต่ํา สงผลใหอํานาจในการซื้อของผูบริโภคลดลง 
 4.  กฎหมาย และขอบังคับเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค เชน กฎหมายคุมครอง
ผูบริโภค, พ.ร.บ. คุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2541 
 

TOWS Matrix  
 

Tows Matrix เปนเคร่ืองมือที่สามารถใชงานไดงายและรวดเร็วในการวิเคราะหภาพรวม
ของสถานการณขององคกร การพิจารณาจุดแข็ง จุดออน โอกาส และขอจํากัด โดยสามารถ
เปรียบเทียบกันได ดังตารางที่ 4 
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 ตารางที่ 4 การวิเคราะห The TOWS Matrix 
  
                      
 
                ปจจัยภายใน 
 
 
 
 
 
 
ปจจัยภายนอก 

จุดเดน (S) 
1.บุคลาการมีศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน 
2.บริษัทมีการฝกอบรม
พนักงานใหมทุกครั้ง  
3.บริษัทมีความแข็งแกรง
ทางดานทางการเงิน 
4.มีการวางแผนตั้งแตตนนํ้า
ถึงปลายน้ํา 
5.มีการควบคมุคุณภาพสินคา
กอนการรับซื้อ 
 

จุดดอย (W) 
1.ระบบเทคโนโลยีและ
อุปกรณเครื่องจักรลาสมัย 
2.ขาดการการประสานระหวาง
ฝายขาย ฝายตลาด ฝายผลิต 
ฝายคลังสินคา  
3.การพยากรณยอดขายไมมี
ความแมนยํา 
4.ความจํากัดของการขนสงที่
ตองรอสินคาใหเต็มรถแลวคอย
ไปสงสินคา 
5.ปริมาณการผลิตแตละปไม
แนนอน ทําใหไมสามารถรับคํา
สั่งซื้อจากผูซื้อไดแนนอน 

โอกาส (O)  
1.กระแสความตื่นตวัในการ
รักษาสุขภาพในการเลือก
บริโภคประเภทผลไมสดและ
ผลิตภัณฑแปรรูปจากผลไม 
2.ปจจุบันผูบริโภคนิยมบริโภค
อาหารที่แปรรูปกันมากขึ้น  
3.ความกาวหนาทางการเกษตร 
ดานการปลูกพืชนอกฤดูกาล 
 

SO 
-กลยุทธการพัฒนาสินคาที่มี
คุณภาพตรงตามความตองการ
ของลูกคา 

WO 
- กลยุทธในการฝกอบรม
พนักงานในดานการ
ประสานงาน และการรวมมือใน
การทํางาน 
- กลยุทธในการเพิ่มผลผลติ 
 

อุปสรรค (T) 
1.สภาพเศรษฐกิจปจจุบันทีมี่
การเปลี่ยนแปลงของคาเงิน
บาทเขมแข็งขึน้  
2.สภาพภูมิอากาศที่เกิดจาก
ภัยธรรมชาติ เชน ฝนตกน้ํา

ST 
- กลยุทธในการประชาสัมพันธ
เรื่องคุณภาพผลิตภัณฑและ
บริการสูกลุมลูกคาเปาหมาย 

WT 
- กลยุทธการจัดการระบบ
คลังสินคา 
- กลยุทธการพัฒนาการบริหาร
จัดการดานบุคลากรบุคคล
รวมถึงการนําระบบเทคโนโลยี
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ทวม การเกิดภัยแลง  
3.ราคาน้ํามันและอัตรา
ดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้น และการ
ลดลงของรายไดที่แทจริง
ของประชากร  
4.กฎหมายและขอบังคับ
เกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค  

เขามาใชในการวางแผนการ
ผลิต 
 

 
 

3.7  แนวทางการแกปญหา 
 

จากการวิเคราะหขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ และการนําทฤษฎตีางๆ เขามาวเิคราะหขอ
ไดเปรียบในการแขงขันของบริษัทสามารถสรุปกลยทุธจากทฤษฎตีางๆ ดังนี้ 
 

จากการวิเคราะห SWOT ANALYSIS (การวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายในและ
ภายนอก) สามารถสรุปกลยุทธไดดังนี้ 

 
- กลยุทธการพฒันาสินคาที่มีคุณภาพตรงตามความตองการของลูกคา 
- กลยุทธในการฝกอบรมพนักงานในดานการประสานงาน และการรวมมือใน

การทํางาน 
- กลยุทธในการเพิ่มผลผลติ 
- กลยุทธในการประชาสัมพันธเรื่องคุณภาพผลิตภัณฑและบริการสูกลุม

ลูกคาเปาหมาย 
- กลยุทธการจัดการระบบคลังสินคา 
- กลยุทธการพฒันาการบริหารจัดการดานบุคลากรบุคคลรวมถึงการนาํระบบ

เทคโนโลยีเขามาใชในการวางแผนการผลิต 
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จากการวิเคราะหแผนผังกางปลาหรือแผนผังสาเหตุและผล สามารถสรุปกลยุทธ
ไดดังนี้ 

 
- กลยุทธการฝกอบรม 
- กลยุทธการจัดการระบบคลังสินคา 
- กลยุทธการพฒันาการบริหารจัดการดานบุคลากรบุคคลรวมถึงการนาํระบบ

เทคโนโลยีเขามาใชในการวางแผนการผลิต 
 

จากการวิเคราะห Supply Chain และ Value Chain สามารถกําหนดกลยุทธไดดังนี้ 
 

- กลยุทธความรวมมือดานทรัพยากรมนุษยและการใชวตัถุดิบรวมกัน 
- กลยุทธการบริหารจัดการดานทรัพยากรบุคคล การสือ่สาร และการติดตาม

ขอมูล รวมถึงการนําระบบเทคโนโลยีเขามาใชในการวางแผนการผลิต 
 

สรุปการวิเคราะหกลยุทธทั้งหมดจากการวิเคราะหทฤษฎี 
 

1. กลยุทธการพฒันาสินคาที่มีคุณภาพตรงตามความตองการของลูกคา 
2. กลยุทธในการฝกอบรมพนักงาน 
3. กลยุทธในการเพิ่มผลผลติ 
4. กลยุทธในการประชาสัมพันธเรื่องคุณภาพผลิตภัณฑและบริการสูกลุม

ลูกคาเปาหมาย 
5. กลยุทธการจัดการระบบคลังสินคา 
6. กลยุทธการพฒันาการบริหารจัดการดานบุคลากรบุคคลรวมถึงการนาํระบบ

เทคโนโลยีเขามาใชในการวางแผนการผลิต 
7. กลยุทธความรวมมือดานทรัพยากรมนุษยและการใชวตัถุดิบรวมกัน 

 
จากการศึกษาปญหาและปจจัยที่มีความเกี่ยวของ และมีผลกระทบตอการวางแผนการ

ผลิตของบริษัท เวณิกาแปรรูปผลไม จํากัด ในยุคที่มีการแขงขันที่รุนแรงมากขึ้นและมีปจจัย
ตางๆ มาเปนอุปสรรคในการวางแผนการผลิต ดังน้ันเพื่อใหทราบถึงแนวทางในการแกปญหา
ดังกลาว จึงไดเลือกกลยุทธขางตนมากําหนดแนวทางเลือกจากกลยทุธ 2 ระดับ ดังนี้ 
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3.7.1 ทางเลือกกลยุทธระดับธรุกิจ (Business Level Strategies )  
 

จากการวิเคราะหเชิงกลยุทธในระดับบริษัทขางตน โดยการวิเคราะห Supply 
Chain ของบริษัท เวณิกาแปรรูปผลไม จํากัด ที่ปญหาเกิดขึ้นในขั้นตอนของ Outbound 
Inventory, Transport ในการวิเคราะหนี้ทางผูวิจัยเลือกใชกลยุทธความรวมมือ เพื่อชวยใน
การประสานงานในการวางแผนการผลิตใหไดตามที่ตองการ และสามารถสงมอบสินคาได
ตรงตามที่กาํหนดไว 

 
กลยุทธความรวมมือ โดยการเชื่อมความสัมพันธในเชิงธุรกิจการคา ซึ่ง

จะนําเอาทรัพยากรที่มีอยูแลวมาใชรวมกัน เชน การใชทรัพยากรบุคคลรวมกันในรูปแบบการ
ทํางานเดียวกนั และการนาํวัตถุดิบที่ใชเหมือนกันมาใชรวมกัน เพ่ือที่จะลดตนทนุเนื่องจากการ
ที่ตองสั่งวตัถดิุบจํานวนมากจะทําใหไดราคาที่ถูกลง 
 

ขอดี 
สามารถวิเคราะหระบบการทํางานของทั้งองคกรและสรางความตอเน่ืองของ

งานในระบบทีว่างไว ซึ่งทาํใหองคกรมองเห็นภาระหนาที่ที่ตองทําเพื่อการพัฒนาศักยภาพของ
บริษัท โดยใชทรัพยากรบคุคลที่มีอยูไดอยางเต็มประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมเทคนคิใน
การวางแผนการผลิตได 

 
ขอเสีย 

เกิดปญหาการสื่อสารและการประสานงานระหวางแผนก เพราะพนักงานมี
ความแตกตางกันในเรื่องระดับความเขาใจ 
 

3.7.2 กลยุทธระดบัหนาที่ (Function Level Strategies)   
 

จากการวิเคราะห SWOT Analysis, การวิเคราะหแผนผังกางปลา (Cause and 
Effect Diagram) และการวิเคราะห Supply Chain, Value Chain ทําใหทราบวาปจจัยภายใน
ทรัพยากรบุคคลและดานเทคโนโลยีที่ลาสมัย เกิดความลาชาในการทํางาน การประสานงาน 
การผลิต และขาดประสิทธิภาพในการวางแผนการผลิตจากโรงงานหนึ่งไปยังอีกโรงงาน
หน่ึงและการติดตอกับสาํนักงานใหญอีก ทําใหมีการกําหนดกลยุทธการพัฒนาการบริหาร
จัดการดานทรัพยากรบุคคลรวมถึงการนาํระบบเทคโนโลยีเขามาใชในการวางแผนการผลิต ซึ่ง
ลําดับแรกที่จะเขามาปรับปรุง คือ 
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ข้ันตอนที่ 1 คือ การบริหารจัดการดานทรัพยากรบุคคล คือ ตองมีคูมือ
การปฏิบัติงาน (Work Instruction) และการกําหนด Job Description ระบกุารทํางานของ
พนักงานที่แนนอนของพนักงานในทุกๆ  แผนก  เ พ่ือใหพนักงานไดทราบขั้นตอน
การทํางาน  รายละเอียดงานที่ทํา เพ่ือใหพนักงานไดศึกษารายละเอียดของบริษัท และเปน
แนวทางในการทํางานของพนักงานที่เขาทํางานใหมตอไป 

 
ข้ันตอนที่ 2 คือ การพัฒนาระบบเทคโนโลยี (Technology Development) 

ทั้งระบบการสื่อสาร และเครื่องมืออุปกรณที่เกาและลาสมัย โดยการนําคอมพิวเตอรเขามา
จัดการในการวางแผนการผลิต 

 
กลยุทธการพัฒนาการบริหารจัดการดานทรัพยากรบุคคล 
 
ขอดี 

คาใชจายในการดําเนินงานนอย  ประสิทธิภาพของการดําเนินงานมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น สามารถวิเคราะหระบบการทํางานของทั้งองคกรและสรางความ
ตอเน่ืองของงานในระบบที่วางไว สามารถทําใหการวางแผนการผลิตเปนไปตามที่วางแผนไว
และสามารถสงมอบสินคาไดตรงเวลา 

 
ขอเสีย 

เกิดปญหาการสื่อสารและการประสานงานระหวางแผนก เพราะพนักงานมี
ความแตกตางกันในเรื่องระดับความเขาใจ 
 

กลยุทธการพัฒนาระบบเทคโนโลย ี
 

ขอดี 
1. ประสิทธิภาพการทํางานรวดเร็วมากขึ้น 
2. สามารถเพิ่มผลผลติและการจัดการคลังสินคาไดงายขึ้น 
3. สามารถปฏิบตัิงานไดทันทอียางมีประสิทธิภาพ 

 
ขอเสีย 

1. คาใชจายดานระบบเทคโนโลยี และเครื่องมือ มีคาใชจายสูง 
2. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในระบบเทคโนโลย ี
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จากการวิเคราะหเชิงกลยุทธในการวเิคราะห SWOT Analysis, การวิเคราะห
แผนผังกางปลา (Cause and Effect Diagram) ในการวิเคราะห โดยทางผูศึกษาเลือกใช      
กลยุทธการฝกอบรม เพ่ือชวยในการประสานงานในการวางแผนการผลิตใหไดตามที่ตองการ 
และสามารถสงมอบสินคาไดตรงตามที่กาํหนดไว 

กลยุทธการฝกอบรม  โดยมีการจัดอบรมในภาคปฏิบัติในการทาํงานรวมกัน 
ใหมีการประสานงานเขาเปนทีมเพ่ือจะสรางความสามัคคี ความรวมมือรวมใจซึ่งกันและกันที่จะ
วางแผนการผลิตใหไดตามที่ตั้งเปาหมายไว 
 

ขอดี 
1. เพ่ิมศักยภาพในการทํางานใหมีประสิทธภิาพเพื่อมากขึ้น 
2. บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 
3. เม่ือระบบการทํางานเปนไปตามที่ไดวางแผนการผลิตไวก็สามารถสงมอบ

สินคาไดตรงเวลา 
 

ขอเสีย 
1. มีคาใชจายเพิม่ขึ้นในการจัดอบรมพนักงาน 
2. เกิดปญหาการสื่อสารและการประสานงานระหวางแผนก เพราะพนักงานมี

ความแตกตางกันในเรื่องระดับความเขาใจ 
 

สาเหตุการไมเลือกกลยทุธที่เหลือ 
 
เน่ืองจากกลยุทธการพัฒนาสินคาที่มีคุณภาพตรงตามความตองการของลูกคา, กลยุทธ

ในการเพิ่มผลผลิต, กลยทุธในการประชาสัมพันธเรื่องคุณภาพผลิตภัณฑและบรกิารสูกลุมลูกคา
เปาหมาย, กลยุทธการจัดการระบบคลังสินคา เปนอันดับถัดไปทีต่องจะตองนํากลยุทธดังกลาว
มาใชในการดําเนินงาน ขั้นตอนแรกก็ตองมีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน (Work Instruction) 
และการกําหนด Job Description ระบกุารทํางานของพนักงานที่แนนอนของพนักงานและ
ฝกอบรมพนักงานใหมีความรูความสามารถที่จะปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ไดมอบหมาย 
สามารถทําใหผลการดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการนําระบบเทคโนโลยีเขามา
จัดการกับระบบการวางแผนการดําเนิน ซึ่งจะตองทําควบคูไปกับการฝกอบรมพนักงาน จึงจะทํา
ใหเพ่ิมผลผลติ, ผลิตภัณฑของสินคามีคุณภาพตามที่ลูกคาตองการ, พนักงานมีการจัดการระบบ
คลังสินคาดีขึน้ สงผลใหประชาสัมพันธทําหนาที่โปรโมทสินคาที่มีทั้งปริมาณและคุณภาพได
อยางเต็มที่ และมีการสงเสริมการขายไดอยางตอเนื่อง ตามที่ไดวางแผนการดําเนินงานไว 
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3.8 การตัดสินใจเลือกแนวทางการแกไขปญหา 
 
  จากแนวทางเลือกในการแกไขปญหาการจัดการการวางแผนการผลิตมี 3 ทางเลือก ใน
กลยุทธ 2 ระดับ สรุปไดดังตารางที่ 5 
 
ตารางที่ 5 สรุปแนวทางในการเลือกแกไขปญหาเชงิกลยุทธทางการวางแผนการผลิต 
 
สรุปแนวทางเลือก ขอดี ขอเสีย 
ทางเลือกที่ 1 ระดับธุรกิจ 
(Business Level Strategies) 
เลือกความรวมมือและนํา
ระบบ Supply Chain และ 
Value Chain เขามาบริหาร
ระบบงาน 

- สามารถวิเคราะหระบบการ
งานของทั้งองคกรและสราง
ความตอเน่ืองของงาน 
- สามารถใชทรัพยากรได
อยางเต็มประสิทธิภาพ  
 

-  ตองระวังเรื่องการสื่อสาร
และการประสานงาน
ระหวางแผนก เพราะ
พนักงานมีความแตกตางกนั
ในเรื่องระดับความเขาใจ 
 

ทางเลือกที่ 2 ระดับหนาที่ 
(Function Level Strategies) 
เลือกการฝกอบรม 
การพัฒนาบริหารจัดการดาน
ทรัพยากรบุคคลรวมถึงการนํา
ระบบเทคโนโลยีเขามาใชใน
การวางแผนการผลิต  

- เพ่ิมศักยภาพในการทํางาน
ใหมีประสิทธภิาพเพื่อมากขึ้น 
- บุคลากรมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 
- เม่ือระบบการทํางานเปนไป
ตามที่ไดวางแผนการผลิตไวก็
สามารถสงมอบสินคาไดตรง
เวลา 
- คาใชจายในการบริหาร
บุคคลมคีาใชจายนอย 

-  มีคาใชจายสูง 
-  ขาดบุคลากรที่มีความ 
เชี่ยวชาญในระบบเทคโนโลยี 
-  ตองระวังเรื่องการสื่อสาร
และการประสานงาน
ระหวางแผนก เพราะ
พนักงานมีความแตกตางกนั
ในเรื่องระดับความเขาใจ 
 

  
บริษัท เวณิกาแปรรูปผลไม จํากัด จากการวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิขางตน 

ผูวิจัยมีความเห็นวา แนวทางเลือกของบริษัทที่มีความเปนไปไดสูง คือ ทางเลือกที่ 2 เนื่องจาก
เปนกลยุทธระดับหนาที่ (Function Level Strategies) โดยเลือกการพัฒนาบริหารจัดการดาน
ทรัพยากรบุคคลรวมถึงการนําระบบเทคโนโลยีเขามาใชในการวางแผนการผลิต และการ
ฝกอบรมพนักงาน โดยมีเหตุผลประกอบดังนี้ 
 จากการวิเคราะห SWOT Analysis, การวิเคราะหแผนผังกางปลา (Cause and Effect 
Diagram) และการวิเคราะห Supply Chain และ Value Chain ไดกําหนดกลยุทธที่เหมือนๆ กัน 
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 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล : โดยมีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน (Work Instruction) 
และการกําหนด Job Description ระบุการทํางานของพนักงานที่แนนอน เพ่ือควบคุมพนักงาน
ใหทํางานไดตามที่กําหนดไวในคูมือการปฏิบัติงาน (Work Instruction) และ Job Description 
จะทําใหการวางแผนการผลิตเปนไปตามการวางแผนการปฏิบัติงานไวได 
 
 คอมพิวเตอร : นําระบบเทคโนโลยีเขามาจัดการวางแผนการผลิต โดยระบบออนไลนที่
สามารถเชื่อมโยงโรงงานกันไดทั้ง 3 โรงงาน และสํานักงานใหญตลอด 24 ชั่วโมง เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในการจัดการการวางแผนการผลิตใหไดทันกาํหนดเวลาสงมอบสินคา 
 

การฝกอบรม : พนักงานทุกคนควรไดรับการฝกอบรมใหเขาใจถึงขั้นตอนการทํางาน 
และธุรกิจของบริษัทใหเขาใจอยางทองแทกอนที่จะเริ่มงาน และควรจะมีการจัดฝกอบรมอยาง
ตอเนื่องเพ่ือประสิทธิภาพของการทํางาน เพราะหากพนักงานไดเพ่ิมความรูในเรื่องเฉพาะที่
กําลังปฏิบัติงานก็จะทําใหพนักงานมีความรู ความสามารถ ความสามัคคีรวมมือกันในการที่จะ
ประสานงานในการทํางานใหมีประสิทธิภาพ การทํางานก็จะมีความรวดเร็วทั้งการประสานงาน 
ติดตอสื่อการ และการสงมอบสินคา 
 
 เม่ือพิจารณาเลือกกลยุทธการพัฒนาบริหารจัดการดานทรัพยากรบุคคลรวมถึงการนํา
ระบบเทคโนโลยีเขามาใชในการวางแผนการผลิต และการฝกอบรมพนักงานดังกลาว
ขางตน ทําใหองคกรตองนําระบบ Supply Chain และกระบวนการ Value Chain เขามาชวยใน
การวางแนวทางในการดําเนินงานการผลิต และเปนการรองรับสถานการณในอนาคตที่อาจตอง
มีการเปลี่ยนแปลงดานโครงสรางใหม พนักงานที่อยูในองคกรเดิมตองมีการพัฒนาตอเนื่องเพ่ือ
กาวไปสูพรอมกับการเจริญเติบโตขององคกร ซึ่งตองทําดัชนีการวัดผล Key Performance 
Indicators (KPI) ในแตละขัน้ตอนการดําเนินงาน เพ่ือใหไดมาซึ่งประสิทธิภาพขององคกร 
 
 ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ (Key Performance Indicators, KPI) ที่ใชวัด คือ  
 

1. ความพึงพอใจของลูกคา 
2. จํานวนขอรองเรียนลดลง 
3. ความพึงพอใจของพนักงานในการทํางาน 
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สาเหตุการไมเลือกกลยทุธที่ 1 คือกลยุทธความรวมมือ 
 
 เนื่องจากการพัฒนาองคก็ตองเร่ิมตนที่บุคลากรตองมีประสิทธิภาพ มีความรูในเรื่องที่
ตองปฏิบัติงาน การทํางานจึงจะสามารถดําเนินงานลุลวงไปได และตองมีระบบเทคโนโลยีในการ
สื่อสารเพื่อใชเปนเครื่องมือในการประสานงานและการดําเนินงานกอนถึงจะนํากลยุทธความ
รวมมือดานทรัพยากรบุคคลและความรวมมือกันในดานวัตถุดิบในขั้นลําดับตอไป ซึ่งตองวาง
พ้ืนฐานในระดับหนาที่ใหมีความมั่นคงในบริษัทกอนถึงจะดําเนินงานในระดับธุรกิจตอไป เพ่ือ
ความกาวหนาอยางม่ันคงตอไป 
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บทที่ 4 
บทสรุป และขอเสนอแนะ 

 
 จากการคนควาดวยตนเอง เรื่อง การศึกษากลยุทธการวางแผนการผลติใหมีประสิทธภิาพ 
ของบริษัท เวณิกาแปรรูปผลไม จํากัด สามารถนํามาสรุปผลตามวัตถุประสงคที่กาํหนดไวดังนี้ 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงปจจัยภายในและภายนอกที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานในการวาง
แผนการผลิต 

2. เพ่ือศึกษาแนวทางในการกําหนดกลยุทธในการพัฒนาใหไดการวางแผนการผลิตที่มี
ประสิทธิภาพ 

 
 ระเบียบวธิีการศึกษาในครั้งน้ี คือ การศึกษาขอมูลปฐมภูมิ และการศกึษาขอมูลทตุยิภูมิ 
ซึ่งเปนไปตามแนวคิดที่เกีย่วของในการคนควาดวยตนเอง ประกอบดวย ทฤษฎีกระบวนการ
จัดการเชิงกลยุทธ (Strategic Management Process) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและ
ภายนอก (SWOT Analysis) การวิเคราะหผังสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) 
ทฤษฎีการจัดการหวงโซอุปทาน (Supply Chain Management) ทฤษฎีหวงโซคณุคา (Value 
Chain) และการตัดสินใจเลอืกกลยุทธ (The Decision Stage) สรุปไดดังนี้ 
 

4.1 สรุปผลการศึกษา 
 
 จากการศึกษาถึงปจจัยและปญหาที่มีผลกระทบในการดําเนินธุรกิจดังที่กลาวมาแลว
ขางตนน้ัน ผูศึกษาไดเสนอแนวทางเลือกในการจัดการเชิงกลยุทธ คือ 
 
 กลยุทธระดบัหนาที่ (Function Level Strategies)  
 
     โดยเลือกกลยุทธการพฒันาบริหารจัดการดานทรัพยากรบุคคลรวมถึงการนําระบบ
เทคโนโลยีเขามาใชในการวางแผนการผลิต โดยมีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน (Work 
Instruction) และการกําหนด Job Description ระบกุารทํางานของพนักงานที่แนนอน เพ่ือลด
ขอผิดพลาด ความซ้ําซอน และความลาชาในการทํางาน ดานการพัฒนาระบบเทคโนโลยี โดย
การนําระบบคอมพิวเตอรเขามาจัดการบริหารงาน เพ่ือความรวดเร็วและความถูกตองแมนยํา 
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และการฝกอบรมพนักงาน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของพนักงานใหฝกอบรมในเรื่องที่ตนเองทํา
หนาที่ปฏิบัติงานในเรื่องน้ันใหเกิดความชํานาญ และถูกตองมากขึ้น เชน ฝายขายมีการ
ฝกอบรมการพยากรณยอดขายใหเกิดความแมนยํามากขึ้น ใหปฏิบัติตามคูมือการปฏิบัติงาน 
(Work Instruction) และ Job Description ใหพนักงานปฏิบัติตามในขอปฏิบัติ และก็การ
นําเอาระบบเทคโนโลยีเขามาจัดการในแผนกตางๆ เขามาวางแผนการดําเนินงานดานการ
ผลิตใหเกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการวางแผนการผลิตได 
 
 การกําหนดแผนงานมีการกําหนดไว 3 ระยะ ดังน้ี 
 

ระยะสั้น (0 -1 ป) 
 
1. จากการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน (Work Instruction) และการกําหนด Job 

Description ระบุการทํางานของพนักงานที่แนนอนของพนักงานและมีการฝกอบรม
พนักงานในเรื่องเฉพาะดานในการปฏิบัติหนาที่ และการประสานงานกันของพนักงานใน
องคกร ทําใหการพยากรณในการสั่งซ้ือวัตถุดิบและวัสดุอุปกรณตางๆ มีความแมยํา สงผลให
แผนการผลิตเปนไปตามเปาหมาย 

2. การฝกอบรมพนักงานและการพัฒนาระบบเทคโนโลยี ทําใหการวางแผนการผลิต
และการทํางานของพนักงานเกิดความคลองตัว สามารถทํางานตามการวางแผนการผลิต สงผล
ใหสามารถสงของไดตามกําหนดเวลา 

 
ระยะกลาง (1 – 3 ป) 
 
การทาํงานไดตามแผนที่กําหนดสามารถสงมอบสินคาใหกับลูกคาตามกําหนดเวลา 

สงผลใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ ไววางใจและมีความเชื่อม่ันวาสินคาจะไดรับตางเวลาที่กําหนด
ทําใหลูกคามีการพูดตอๆ ไปยังลูกคารายอื่นๆ ซึ่งจะเปนการประชาสัมพันธใหกบับริษทัฯ อีก
ทางหนึ่ง  
 

ระยะยาว (3 – 5 ป) 
 
จากการนําระบบ Supply Chain ผสมผสานกับ Value Chain มาใช ทําใหตองมี

นโยบายที่ชัดเจนโดยมีเปาหมายของความสําเร็จในแตละขั้นตอนทีไ่ดวางแผนการผลิต เพ่ือทีจ่ะ
พัฒนาใหเกิดศักยภาพและมาตรฐานเดียวกันในการดําเนินงานใหไดมาซึ่งประสิทธิภาพและ
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ประสิทธิผลของงาน โดยที่ทางบริษัทฯ ตองหาแนวทางนํากลยุทธอ่ืนเขามาปรับใชใหเขากับ
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปเพ่ือปองกันการเขาแขงขันของคูแขงขัน และอาจตองเตรียม
ความพรอมในการเปลี่ยนระดับการเลือกตอไป 

 
4.2 ขอจํากัดของการศึกษา 
        

1. จากการสัมภาษณพนักงานที่ เกี่ยวของกับการวางแผนการผลิต และการ
สัมภาษณลูกคา ขาดความรวมมือในการใหสัมภาษณซึ่งจะสงผลใหขอมูลที่ไดบางครั้งไมตรงกับ
ความเปนจริง  

2. ขอจํากัดของเวลาที่เปนปจจัยที่สําคัญในการศึกษาครั้งนี้ เน่ืองจากขอมูลที่ตองใชใน
การวิเคราะหถึงปญหาและความสําคัญของปญหาตางๆ มีปริมาณมากและตองคนหาจาก
สถานที่ตางๆ อาจจะมขีอมูลไมเพียงพอเทาที่ควรเม่ือเปรียบเทยีบกบัปญหาจริงในอุตสาหกรรม 

3. ขอมูลที่ใชในการศึกษาบางอยางเปนความรับของบริษัท ไมสามารถนําออกมาแสดง
ได ทําใหขอมูลที่ไดอาจจะไมครอบคลุมมากนัก 

 

4.3 ขอเสนอแนะ 
      

1. ควรมีการติดตามประเมินผลการดาํเนินการ โดยระบบ Key Performance 
Indicators (KPI) และระบบมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง    
 2. ระบบการทํางานทุกระบบตองมีการรวมมือ การประสานงานของแผนกตางๆ เปน
อยางดีจะทําใหองคกรทํางานอยางมีศักยภาพและประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 
 3.  การฝกอบรมควรตองทําสมํ่าเสมอ และหัวขอตองสอดคลองกับงานที่ปฏิบัติอยู 
 4. ควรสรางแรงจูงใจในการทํางานใหพนักงานเพื่อเปนขวัญและกําลังใจใหแกพนักงาน 
เชน การเลื่อนตําแหนง การใหรางวัลจากการทํางาน ฯลฯ 
 5.  แนวทางเลือกที่เลือก สามารถใหผลตอบแทนระยะยาวดีกวาแนวทางเลือกอ่ืนๆ และ
สามารถถือเปนแนวปฏิบตัิในการทํางานตอไป 
 6.  การนําโปรแกรมสําเร็จรูปเขามาใชในการทํางาน สามารถลดขอผิดพลาดและ
สามารถตรวจสอบการทํางานไดดีกวาการใชแผนกตรวจสอบเปนผูตรวจสอบ เน่ืองจากคนมี
ขอจํากัดในการตรวจสอบ และการตั้งแผนกตรวจสอบจะมีคาใชจายในระยะยาว แตการนํา
โปรแกรมสําเร็จรูปเขามาใชเปนการลงทนุครั้งเดียว ไมมีคาใชจายประจํา และตอเน่ือง 
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 7. การศึกษาและทดลองใชกลยุทธไมอาจสรุปไดวากลยุทธที่ใชในระยะสั้นจะสามารถ
สงผลในเชิงบวกไดตลอดไป ทั้งน้ีอาจตองปรับเปลี่ยนกลยุทธใหเหมาะสมกับสถานการณใน
อนาคตที่จะเกดิขึ้นตอไป 
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ภาคผนวก ก 
แบบฟอรมการสัมภาษณสําหรับพนักงาน 

 
1. ลักษณะการดาํเนินงานขององคกรเปนอยางไรบาง 
2. ใชเอกสารหรอือะไรบางที่ใชในการวางแผนการผลิต 
3. การพยากรณการขายฝายไหนเปนคนจัดการและมีขั้นตอนอยางไรบาง 
4. การดําเนินงานดานขนสงมีการขนสงสินคาใหกับลูกคาอยางไร 
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ภาคผนวก ข 
แบบฟอรมการสัมภาษณสําหรับลูกคา 

 
1. ผลิตภัณฑของเรามีคุณภาพตามมาตรฐานหรือมีคุณภาพตามที่ลูกคาสั่งหรือไม 
2. เม่ือเขามาติดตอในเรื่องการสั่งซ้ือหรือมาติดตออยางอ่ืน พนักงานบริการดีหรือไม และ

มีความรวดเรว็แคไหน 
3. การบริการจัดสงสินคาตรงตามกําหนดเวลาหรือไม 
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