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บทที� � 

สู่ความสําเร็จในการเขียนแผนธุรกจิ SMEs 
 

SMEs หรือ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นธุรกิจฐานรากของระบบเศรษฐกิจไทย 
สร้างผลผลิต สร้างงาน สร้างรายได ้ให้เกิดขึ=นในประเทศ SMEs เป็นพลงัขบัเคลื@อนในการสร้างอตัราการ
ขยายตวัทางเศรษฐกิจ ปัญหาของ SMEs ที@มีมาตั=งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบนั เช่น การขาดความรู้ความ
ชาํนาญในการประกอบการ การตลาด เงินทุนและเทคโนโลยี เป็นตน้ สําหรับปัญหาเร่งด่วน 2 ปัญหา
หลกัของ SMEs ไทย คือ ปัญหาดา้นการเงินและปัญหาดา้นการตลาด  

ขณะนี= ในภาครัฐกาํลงัเร่งสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื=นฐานและบริการภาครัฐให้มีความ
พร้อมและกระจายอย่างทั@วถึงเพื@อลดปัญหาและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ มีการยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขนั เสริมสร้างศกัยภาพของผูป้ระกอบการและยกระดบัทกัษะของแรงงานใน 
SMEs   เร่งการส่งเสริมความเชื@อมโยงและการรวมกลุ่มวิสาหกิจ  การเชื@อมโยงนี= ยงัมุ่งเน้นแกไ้ขปัญหา
และวางรากฐานเพื@อให้เกิดการเติบโต ในวิสาหกิจยุทธศาสตร์สําคญัเฉพาะกลุ่ม ซึ@ งประกอบด้วย (1) 
วิสาหกิจส่งออก โดยเน้นการวางตาํแหน่งทางยุทธศาสตร์ของผลิตภณัฑ์ทีมีโอกาสและศกัยภาพสูงใน
ตลาดส่งออก รวมทั=งการยกระดบัสินคา้ไปสู่ตลาดที@สูงขึ=น   การสร้างผูป้ระกอบการใหม่ โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ@งผูป้ระกอบการที@ใช้ฐานความรู้สมยัใหม่ เพื@อให้เป็นพลงัขบัเคลื@อนหลกัในการสร้างการเติบโตของ
เศรษฐกิจไทย การสร้างมูลค่าเพิ@ม การสร้างงานและสร้างรายได้ และ (2)วิสาหกิจชุมชน ให้มีการใช้
ทรัพยากรและภูมิปัญญาในทอ้งถิ@นในการผลิตสินคา้และบริการให้ตรงกบัความตอ้งการของตลาดและมี
คุณภาพสูงรวมทั=งเชื@อมโยงและเกิดการพฒันาร่วมกนั  ส่วนในภาคประชาชนก็จะตอ้งช่วยในการสร้าง
เสริมและอุดหนุน SMEs ใหเ้ติบโตอยา่งย ั@งยนืดว้ยเช่นกนั  
 
ทาํความรู้จักแผนธุรกจิ SMEs 

การเริ@มตน้ธุรกิจ SMEs ควรเริ@มตน้อยา่งมีหลกัการและเหตุผลที@เป็นระบบ เพื@อการดาํเนินงาน
อยา่งมีแบบแผน มีลาํดบัขั=นตอนและเพื@อความผิดพลาดที@นอ้ยที@สุดทั=งนี=ตอ้งอาศยัการเตรียมการล่วงหนา้ 
ดว้ยการวางแผนงานที@ดี มีการคาดการณ์อนาคต และคิดวธีิการรองรับไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ     

แผนธุรกิจ (Business Plan) มีความสําคญัมากสําหรับการเริ@มตน้และการดาํเนินธุรกิจสําหรับ
ผูป้ระกอบการทุกขนาด เพราะแผนธุรกิจจะเป็นบทสรุปแห่งกระบวนการคิด และการตดัสินใจ ที@จะ
ถ่ายทอดความคิดของผูท้าํธุรกิจออกมาเป็นช่องทางแห่งโอกาสทางธุรกิจ แผนธุรกิจจึงเปรียบเสมือนแผน
ที@ในการเดินทางทางธุรกิจ ที@ช่วยกาํหนดทิศทาง รวมถึงชี= แนะขั=นตอนการดาํเนินงานต่างๆ เพื@อการกา้ว
ยา่งทางธุรกิจในโลกแห่งการแข่งขนัที@กวา้งใหญ่และรุนแรงในปัจจุบนั    
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แผนธุรกิจเป็นแหล่งรวมของเรื@องราวที@เกี@ยวกบักลยทุธ์การแข่งขนัทางการตลาด การคาดคะเน
ทางการเงิน ที@จะเป็นขอ้มูลที@นาํทางใหผู้ท้าํธุรกิจเดินทางไปสู่เป้าหมายและพบกบัความสาํเร็จได ้อีกทั=งยงั
เป็นตวับ่งบอกถึงจุดแข็งจุดอ่อนและขอ้ควรระวงัภยัจากภายนอกให้แก่ผูท้าํธุรกิจอีกดว้ยนอกจากนี= แผน
ธุรกิจยงัเป็นเครื@องมือสาํคญัที@จะทาํให้ผูร่้วมลงทุนตดัสินใจไดว้า่ควรเขา้ร่วมการลงทุนหรือไม่  เพราะใน
แผนธุรกิจจะมีการกล่าวถึงรายละเอียดต่างๆให้ผูร่้วมลงทุนไดเ้ขา้ใจไวอ้ยา่งชดัเจน อาทิ วตัถุประสงคใ์น
การดาํเนินธุรกิจ  แนวคิดและปรัชญาของธุรกิจ  ปัญหาและอุปสรรค  และหนทางที@เตรียมไวส้ําหรับพา
ผูป้ระกอบการไปสู่ความสาํเร็จได ้  

สําหรับผูป้ระกอบการแล้ว แผนธุรกิจเป็นเอกสารที@มีความสําคญัยิ@งกว่าเอกสารใดๆ ที@เคยมี
การรวบรวมมา  ความสาํคญัเหล่านี=สามารถสรุปไดคื้อ 

1. แผนธุรกิจสําคัญในฐานะที@จะให้รายละเอียดของการเริ@ มต้นธุรกิจ แผนธุรกิจทําให้
ผูป้ระกอบการมีเป้าหมายที@ชัดเจน กาํหนดแนวทางของความคิด และช่วยให้ผูป้ระกอบการแน่วแน่ต่อ
การใชท้รัพยากรและกาํลงัความพยายามเพื@อไปสู่เป้าหมาย 

2. แผนธุรกิจสาํคญัในฐานะเป็นเครื@องมือที@จะแสวงหาเงินทุนจากผูร่้วมลงทุน จากกองทุนร่วม
ลงทุนและจากสถาบนัการเงินต่างๆ  

3. แผนธุรกิจสําคญัในฐานะที@เป็นเสมือนพิมพ์เขียวที@ให้รายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ ทั=ง
กิจกรรมในการจดัหาเงินทุน กิจกรรมในการพฒันาผลิตภณัฑ ์กิจกรรมการตลาด และอื@นๆ ในการบริหาร
กิจการใหม่ แผนธุรกิจยงัใชเ้พื@อกาํหนดการปฏิบติังานที@ต่อเนื@องในอนาคตของกิจการอีกดว้ย 
 
ข้อมูลที�สําคัญสําหรับการทาํแผนธุรกจิ  

สําหรับธุรกิจที@เพิ@งเริ@มตน้จะมีความสงสัยเกิดขึ=นว่าจะทาํแผนธุรกิจในลักษณะใดและแผน
ธุรกิจจะตอ้งทาํอย่างไร  ควรเริ@มตน้ที@จุดไหนก่อนแล้วจะทาํอย่างไรต่อไป  จึงจะกลายเป็นแผนธุรกิจ      
ที@สมบูรณ์และใชก้ารไดจ้ริง ซึ@ งตอ้งเริ@มตน้ที@การหาขอ้มูลก่อนเป็นสิ@งแรก  ขอ้มูลที@สําคญัสําหรับการทาํ
แผนธุรกิจ แบ่งได ้� ดา้นใหญ่ๆ คือ 


. ข้อมูลเกี@ยวกับสถานการณ์ความเป็นไปของธุรกิจที@จะทาํ  ผูท้าํธุรกิจต้องคาํนึงถึงความ
เป็นไปของธุรกิจ   ซึ@ งตอ้งทราบถึงขอ้มูลเกี@ยวกบัปัจจยัที@เกี@ยวขอ้ง  และขณะเดียวกนัไม่อยู่ภายใตก้าร
ควบคุมตัดสินใจของผูท้ ําธุรกิจ ซึ@ งปัจจัยดังกล่าว จะมีการเปลี@ยนแปลงเคลื@อนไหวอยู่ตลอดเวลา     
ในขณะที@ผูท้าํธุรกิจไม่สามารถควบคุมได ้ ปัจจยัดงักล่าว เช่น สภาวะเศรษฐกิจของประเทศ  นโยบาย
รัฐบาลแต่ละชุด กฎหมายต่างๆที@เกี@ยวขอ้ง เทคโนโลยใีหม่ๆ และกระแสสังคม เป็นตน้ 

�. ขอ้มูลเกี@ยวกบัตนเอง  ผูท้าํธุรกิจตอ้งประเมินวา่ตนเองมีคุณสมบติัที@จะทาํธุรกิจนั=นหรือไม่  
คือมีความรู้ ความสามารถในเรื@องราวเกี@ยวกบัธุรกิจนั=นเพียงใด  มากพอที@จะก่อให้เกิดความมั@นใจในการ
ทาํหรือไม่   นอกจากนี= ยงัตอ้งสํารวจอีกวา่ตนเองมีความอดทน  ขยนั  ซื@อสัตย ์ และยอมรับกบัความเสี@ยง
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ในดา้นต่างๆ ที@จะเกิดขึ=นไดห้รือไม่  และที@สําคญัที@สุดตอ้งถามตนเองวา่มีความหนกัแน่นจริงจงัและกลา้
ตดัสินใจในสิ@งที@จะทาํมากพอหรือไม่ 

ผูท้าํธุรกิจตอ้งสามารถเลือกทาํธุรกิจในประเภทที@เหมาะสมกบัตนเองโดยพิจารณาสิ@งที@คิดจะ
ทาํจากความชอบ  ความถนดัและความสนใจของตนเองเป็นหลกั   แต่ทั=งนี=ตอ้งไม่ลืมที@จะตอ้งเป็นธุรกิจที@
สอดคล้องกบัความต้องการของผูบ้ริโภคด้วย  ผูท้าํธุรกิจตอ้งสํารวจฐานะการเงินของตนเองว่าอยู่ใน
สภาพที@พร้อมที@จะลงทุนหรือไม่หรือตอ้งแสวงหาเงินลงทุนจากแหล่งเงินกูอื้@นๆ  

สถานที@ตั=งกิจการที@เหมาะสมนบัเป็นสิ@งสําคญั ทาํเลที@เหมาะสมหมายถึงสถานที@ที@สะดวกใน
การจดัซื=อและขนส่งวตัถุดิบ  สามารถเขา้ถึงลูกคา้หรือลูกคา้เขา้ถึงไดโ้ดยสะดวก  หากยงัไม่มีสถานที@ตั=ง
เป็นของตนเอง  ก็ตอ้งมองหาที@ตั=งที@เหมาะสมกบัธุรกิจและอยู่ภายใตต้น้ทุนที@ยอมรับได ้  ดงันั=นจึงตอ้ง
พิจารณาต่อไปวา่ควรใชว้ธีิซื=อหรือเช่า   

�. ข้อมูลเกี@ยวกบัลูกค้า  ผูท้าํธุรกิจตอ้งสามารถเจาะจงกลุ่มลูกค้าที@ตนเองคาดหวงัได้อย่าง
ชดัเจน  คือสามารถนึกภาพออกวา่ลูกคา้ของตนเองจะเป็นใคร  ตอ้งอธิบายไดว้า่ลูกคา้ที@คาดหวงัของเรา
จะมีพฤติกรรมอยา่งไร ชอบหรือไม่ชอบอะไรหรือสนใจเรื@องอะไรเป็นพิเศษและที@สําคญัจะไปหาพวก
เขาเหล่านั=นพบไดจ้ากที@ไหน  

โดยกลุ่มลูกค้าที@คาดหวงัจะต้องเป็นกลุ่มลูกค้าที@เหมาะสมสอดคล้องกับธุรกิจ สินค้าและ
บริการของเรา  ซึ@ งควรเริ@มตน้ดว้ยการสํารวจเกี@ยวกบัความตอ้งการของลูกคา้เกี@ยวกบัสินคา้หรือบริการ  
ว่ามีความต้องการลักษณะใด  มากน้อยเพียงใด  เพื@อการนําข้อมูลเหล่านั= นไปเป็นแนวทางในการ
สร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์  และกลยุทธ์การบริหารในด้านต่างๆ ที@เหมาะสมและสามารถเขา้ถึงใจพวกเขา
เหล่านั=นไดต่้อไป  และนั@นจึงจะมั@นใจได้ว่าสินคา้หรือบริการที@เราทาํขึ=นจะเป็นที@ตอ้งการในตลาดและ
สามารถขายได ้

�. ขอ้มูลเกี@ยวกบัคู่แข่งขนั ผูท้าํธุรกิจจาํเป็นที@จะตอ้งรู้จกัคู่แข่งขนัของตนเองให้ดี   เพื@อที@จะ
ต่อสู้และสามารถแข่งขนัจนก่อให้เกิดชยัชนะได ้ ผูท้าํธุรกิจจึงควรทาํการหาขอ้มูลเกี@ยวกบัคู่แข่งขนัให้
ละเอียดมากที@สุดเท่าที@จะทาํได ้ เพื@อที@จะนาํขอ้มูลเหล่านั=นมาวิเคราะห์  แลว้นาํไปหาแนวทางการตั=งรับ
หรือรุกในการแข่งขนัต่อไป   

ผูท้าํธุรกิจควรรู้ตั= งแต่ประวติัความเป็นมาและรายละเอียดอื@นๆ ว่าเขาทาํอะไร  ที@ไหน ทาํ
อยา่งไร ใชก้ลยทุธ์อะไร  ใหใ้ครทาํหรือมีใครเกี@ยวขอ้งสนบัสนุนบา้ง  ทั=งในอดีต  ปัจจุบนั  และที@กาํลงัจะ
ทาํต่อไปในอนาคต  รวมทั=งผลลพัธ์เป็นอยา่งไรบา้ง  แลว้นาํขอ้มูลเหล่านั=นมาวิเคราะห์หาจุดเด่น จุดดอ้ย
ของคู่แข่งขนัวา่อยู่ตรงไหน  เพื@อที@จะนาํผลการวิเคราะห์มาใชใ้ห้เป็นประโยชน์ในการกาํหนดแนวทาง
เพื@อการแข่งขนัที@เหมาะสมต่อไป  แต่อย่างไรก็ตามการจะได้มาซึ@ งขอ้มูลของคู่แข่งขนัก็ไม่ใช่เรื@องง่าย  
ทั=งนี=ตอ้งหาขอ้มูลอยา่งมีจรรยาบรรณดว้ยคือตอ้งอยูภ่ายใตว้ธีิการที@โปร่งใส ไม่ผดิกฎหมายและจริยธรรม
อีกทั=งยงัตอ้งติดตามขอ้มูลของคู่แข่งขนัตลอดเวลา โดยเฉพาะในธุรกิจที@มีการเคลื@อนไหวทางแข่งขนัสูง
และรุนแรง 
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 แผนธุรกจิควรมีอะไรบ้าง 
        เนื@องจากแผนธุรกิจที@ดีย่อมช่วยในการวดัถึงความเป็นไปไดข้องกิจการที@จะลงทุนแผนจึงควร
ประกอบดว้ยการวเิคราะห์อยา่งละเอียดในตวัแปรหรือปัจจยัดงัต่อไปนี=  

1. สินคา้หรือบริการที@จะขาย 
2. กลุ่มลูกคา้ที@คาดหวงั 
3. จุดแขง็และจุดอ่อนของกิจการที@จะทาํ 
4. นโยบายการตลาด เช่น นโยบายดา้นราคา การส่งเสริมการตลาด การกระจายสินคา้ 
5. วธีิการหรือกระบวนการในการผลิต รวมถึงเครื@องจกัร อุปกรณ์ที@ตอ้งใช ้
6. ตวัเลขทางการเงิน นบัตั=งแต่รายไดที้@คาดวา่จะได ้ค่าใชจ่้าย กาํไร ขาดทุน จาํนวนเงินลงทุน

ที@ตอ้งการ และกระแสเงินสดที@คาดวา่จะไดม้าหรือใชไ้ป 
 
ข้อแนะนําเบื-องต้น 

ผูท้าํธุรกิจตอ้งมีการหาความรู้และทาํความเขา้ใจในหลกัการที@ถูกตอ้งของการทาํแผนธุรกิจ
เสียก่อน  อยา่ลงมือทาํโดยยงัไม่มีความรู้จริงในสิ@งที@จะลงมือทาํเป็นอนัขาด  โดยเฉพาะอยา่งยิ@งเมื@อแผน
ธุรกิจจะถูกใชเ้ป็นเครื@องมือกาํหนดทิศทางการเดินของธุรกิจดว้ยแลว้  ยิ@งตอ้งให้ความสําคญักบัหลกัการ
ที@ถูกตอ้งเป็นเบื=องตน้เสียก่อน  เพราะหากยงัขาดความรู้ที@ถูกตอ้งตามหลกัการแลว้  แผนธุรกิจที@เกิดขึ=นจะ
เกิดความผิดพลาดไดโ้ดยง่าย  โดยที@ผูท้าํธุรกิจเองอาจไม่ทนัรู้ตวัเลยดว้ยซํ= า  แลว้ยงัเขา้ใจผิดคิดว่าสิ@ งที@
ตนเองทาํนั=นเป็นสิ@งที@ถูกตอ้งแลว้อีกดว้ย   

เมื@อถึงขั=นตอนที@นาํแผนธุรกิจมาใชใ้นการปฏิบติัจริง  จะพบวา่ผลการปฏิบติัอาจไม่เป็นอยา่งที@
เราคาดหวงัหรือเขียนไวใ้นแผน หรืออาจเกิดปัญหาผิดทิศผิดทาง  โดยที@หาตน้ตอสาเหตุของประเด็น
ปัญหาความผิดพลาดเหล่านั=นไม่พบดว้ยซํ= า  และสุดทา้ยแผนธุรกิจนั=นก็จะกลายเป็นเพียงสิ@งที@ไร้ค่า  ไม่มี
ประโยชน์ใดๆ หรืออาจจะกลายเป็นดาบสองคม ส่งผลในแง่ลบต่อธุรกิจเสียดว้ยซํ= าเพราะทาํให้ธุรกิจเดิน
ผิดทิศทางทั=งหมด  โดยเฉพาะอย่างยิ@งเมื@อผูท้าํธุรกิจเป็นรายใหม่ที@เพิ@งเริ@มตน้ด้วยแล้ว  หากเกิดความ
ผดิพลาดเสียแต่ตน้มือ  การจะแกไ้ขหรือปรับตวัก็มกัจะกลายเป็นเรื@องยาก  จะตกในสถานการณ์ที@ลาํบาก
ทนัที  เพราะในวงจรชีวิต (Industrial life cycle) ขั=นเริ@ มต้นกิจการ (Introduction) ซึ@ งถือเป็นภาวะเสี@ ยง
ที@สุดของธุรกิจนั=น เราตอ้งพยายามทาํทุกอย่างให้มีโอกาสผิดพลาดให้น้อยที@สุด เพราะหากล้มไปแล้ว
โอกาสที@จะลุกขึ=นมายนืไดค้งเป็นไปไดย้ากมาก หรืออาจจะเป็นไปไม่ไดอี้กเลย ดงันั=นการทาํความเขา้ใจ
ในหลกัการที@ถูกตอ้งของแผนธุรกิจ ผูท้าํธุรกิจจึงควรที@จะเรียนรู้อยา่งตั=งใจที@จะเขา้ถึงมนัอยา่งแทจ้ริง มิใช่
เพียงฉาบฉวยเท่านั=น   
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กระบวนการในการจัดทาํแผนธุรกจิ 
 กระบวนการที@จะนาํมาใชใ้นการวางแผนธุรกิจมีดงันี=  

�.    ขั-นตอนการกาํหนดกลยุทธ์   แบ่งออกไดเ้ป็นลาํดบัต่อไปนี=  คือ 
1.1 ขั-นเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 เพื@อนาํขอ้มูลที@เกี@ยวขอ้งมาวเิคราะห์ ในการเก็บขอ้มูลควรพิจารณาถึงสิ@งต่างๆดงันี=  

 - วิธีการแสวงหาขอ้มูลที@เหมาะสม  โดยการเลือกวิธีการหาขอ้มูลก็ตอ้งพิจารณาความ
ตอ้งการในขอ้มูลวา่ตอ้งการขอ้งมูลประเภทไหน ขอ้มูลอะไรบา้ง  และมีขอ้จาํกดัอะไรบา้งในการจะหา
ขอ้มูล เช่น  จาํกดัเวลา หรือจาํกดัค่าใชจ่้าย หรือจาํกดับุคลากรหรือจาํกดัแหล่งขอ้มูล  แลว้ก็เลือกวิธีการ
หาขอ้มูลที@เหมาะสมกบัเงื@อนไขเหล่านั=น 
 -   ประเภทของขอ้มูล  ตอ้งแยกแยะออกมาได้อย่างชัดเจนว่าตอ้งการข้อมูลประเภทใด  
ขอ้มูลชนิดไหน ขอ้มูลอะไรบา้ง หยาบหรือละเอียดแค่ไหน เก่าใหม่เพียงใด   
 -    แหล่งขอ้มูล ที@สําคญัตอ้งใช้แหล่งขอ้มูลที@น่าเชื@อถือ  เป็นแหล่งขอ้มูลจริงที@จะทาํให้
ขอ้มูลไม่ถูกบิดเบือน  เพราะหากเลือกแหล่งขอ้มูลผิดพลาด  ขอ้มูลที@ได้มาอาจไม่ถูกประเด็น หรือไม่
น่าเชื@อถือ  เมื@อนาํขอ้มูลเหล่านั=นมาวเิคราะห์สิ@งที@ไดอ้อกมาทุกอยา่งก็จะผดิพลาดทั=งหมด  หลงัจากนั=นเมื@อ
นาํผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการวางแผน  แผนที@ถูกกาํหนดขึ=นก็จะผิดพลาดเช่นกนั  และนั@นหมายถึง
ความลม้เหลวในสิ@งที@คิดจะทาํก็จะตามมา 
             �.2 ขั-นวเิคราะห์ข้อมูล   

 ต้องใช้การวิเคราะห์ด้วยหลักการทางความคิดที@ ถูกต้อง  ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้ม  หรือการวิเคราะห์การแข่งขนั    การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มก็ตอ้งพยายามทาํความเขา้ใจ
ถึงสภาพแวดลอ้มที@เกี@ยวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจทั=งในปัจจบนัและในอนาคตวา่มีอะไรบา้ง และพิจารณา
ทีละตวัที@เป็นสภาพแวดล้อมที@มีอิทธิพลต่อธุรกิจของเรา  โดยในการวิเคราะห์ควรมองหลายๆมุม ว่า
สภาพแวดลอ้มแต่ละตวัส่งผลต่อธุรกิจในทางบวกหรือทางลบอยา่งไรบา้ง ตอ้งสามารถอธิบายชี= แจงได้
อยา่งชดัเจน  เพื@อที@จะไดน้าํไปใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ในการกาํหนดแผนการดาํเนินงานของธุรกิจต่อไป  ซึ@ ง
เครื@องมือที@นิยมใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มสําหรับการทาํแผนธุรกิจก็คือ SWOT Analysis ส่วน
การวิเคราะห์สภาพการแข่งขนัก็ต้องพิจารณาปัจจยัต่างๆ ที@ เกี@ยวข้องกับการแข่งขนัทางธุรกิจ ความ
น่าสนใจโดยรวมของธุรกิจที@ทาํ ตลอดจนความสามารถในการทาํกาํไรและความพร้อมดา้นต่างๆ ของ
กิจการ   

1.3  ขั-นกาํหนดกลยุทธ์ 
        เป็นการนาํผลการวิเคราะห์ ขอ้ 
.� มากาํหนดกลยุทธ์ ซึ@ งในขั=นนี= จะตอ้งแยกออกเป็น 
การกาํหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายก่อนแลว้จึงไปสู่การกาํหนดกลยทุธ์ 
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        2. ขั-นแปลงกลยุทธ์ไปสู่ขั-นปฏิบัติ   เพื@อให้กลยุทธ์ของทุกๆแผนสามารถนาํไปดาํเนินการไดอ้ย่าง
เป็นธรรม โดยการจดัทาํแผนปฏิบติัการ 
 
        6. ขั-นควบคุมกลยุทธ์ เพื@อให้การปฏิบติัการทั=งหมดเป็นไปตามกลยทุธ์ที@วางไว ้โดยในขั=นนี= จะมีการ
จดัทาํดรรชนีชี=วดั (KPI) ผลความสาํเร็จไวอ้ยา่งชดัเจน 

 
สรุปความคิดรวบยอด 

แผนธุรกจิ  
มีความสําคญัมากสําหรับการเริ@มต้นและการดาํเนินธุรกิจสําหรับผูป้ระกอบการทุกขนาด  

เพราะแผนธุรกิจจะเป็นบทสรุปแห่งกระบวนการคิด และการตดัสินใจ  ที@จะถ่ายทอดความคิดของผูท้าํ
ธุรกิจออกมาเป็นช่องทางแห่งโอกาสทางธุรกิจ  แผนธุรกิจจึงเปรียบเสมือนแผนที@ในการเดินทางทาง
ธุรกิจ ที@ช่วยกาํหนดทิศทาง รวมถึงชี= แนะขั=นตอนการดาํเนินงานต่างๆ เพื@อการกา้วยา่งทางธุรกิจในโลก
แห่งการแข่งขนัที@กวา้งใหญ่และรุนแรงในปัจจุบนั 

ขั-นตอนในการวางแผน 
เมื@อวเิคราะห์ขอ้มูลไดแ้ลว้ก็นาํผลการวิเคราะห์มาใชใ้น การวางแผนธุรกิจ กาํหนดกลยุทธ์ดา้น

ต่างๆ ของกิจการ  ซึ@ งขั=นตอนในการวางแผนมีลําดับดังนี=   กําหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ วตัถุประสงค ์ 
แผนการตลาด แผนการจดัการและแผนกาํลงัคน แผนการผลิต แผนการเงิน แผนการดาํเนินงาน แผน
ฉุกเฉินวธีิการควบคุมและประเมินผล 
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บทที� 2 

วธีิเขยีนแผนธุรกจิ SMEs 
 

จุดเริ@มตน้สําหรับการทาํแผนธุรกิจนั=น  ควรประกอบไปดว้ยการวิเคราะห์เกี@ยวกบัปัจจยัต่างๆ 
ดงัต่อไปนี= โดยละเอียด  ได้แก่ (1) สินคา้หรือบริการที@จะขาย (2) กลุ่มลูกคา้ที@คาดหวงั (3) จุดแข็งและ
จุดอ่อนของกิจการที@จะทาํ (4) นโยบายการตลาด (5) วิธีการหรือกระบวนการในการผลิต และ (6) ตวัเลข
ทางการเงิน เกี@ยวกบั รายได ้ค่าใชจ่้าย กาํไร ขาดทุน จาํนวนเงินที@จะลงทุน และกระแสเงินสด ที@คาดการณ์
ไว ้ 

แผนธุรกิจที@ดี  เมื@ออ่านแลว้ควรจะตอ้งสามารถตอบคาํถามเหล่านี=ได ้
1. การก่อตั=งธุรกิจเป็นรูปร่างชดัเจนขนาดไหน  เสร็จสมบูรณ์แลว้หรือยงั 
2. ธุรกิจนี= น่าลงทุนหรือไม่ 
3. ธุรกิจที@จะทาํมีแนวโน้มหรือโอกาสที@จะประสบความสําเร็จตั= งแต่เมื@อแรกตั=งมากน้อย

ขนาดไหน 
4. ธุรกิจนี= มีความไดเ้ปรียบหรือความสามารถในการแข่งขนัในระยะยาวมากนอ้ยเพียงใด 
5. สินคา้ที@จะผลิตที@มีประสิทธิภาพเพียงใด 
6. สินคา้ที@ผลิตสามารถวางตลาดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเพียงใด 
7. วธีิการผลิตและการวางตลาดสินคา้นั=น  มีทางเลือกอื@นๆ ที@ประหยดัไดม้ากกวา่หรือไม่ 
8. หนา้ที@ต่างๆ เช่นการผลิต การจาํหน่าย การจดัการทางการเงิน  การจดัการคน  มีการจดัการ

ที@ดีเหมาะสมเพียงใด 
9. จาํนวนและคุณภาพของพนกังานที@ตอ้งการมีเพียงพอหรือไม่ 

 
ทาํไมต้องพถิีพถิันกบัการเขียนแผนธุรกจิ  

ผูที้@ริเริ@มจะก่อตั=งธุรกิจใหม่ จาํเป็นตอ้งให้เวลากบัการเขียนแผนธุรกิจ เพื@อให้ไดแ้ผนที@ดี ทั=งนี=
เพราะ 


. แผนที@ดีเป็นตวัชี= วา่ผูเ้ขียนมีความสามารถ ไม่ใช่เพียงแค่ความคิดความฝันเท่านั=น แผนที@ดีจะ
ทาํให้ผูร่้วมลงทุนหรือผูใ้ห้กูแ้น่ใจว่า ผูป้ระกอบการใหม่สามารถทาํให้ความคิดและความฝันกลายเป็น
ความจริงไดห้รือไม่  

�. แผนที@ดีชี= ให้เห็นวา่ผูเ้ขียนเป็นมืออาชีพ ความสมบูรณ์ครบถว้นของแผนจะเป็นตวัสะทอ้น
ให้เห็นว่า ผูป้ระกอบการมีความสามารถและความใส่ใจเพียงใด เพราะถา้แผนขอกูย้งัไม่มีคุณภาพ ย่อม
คาดหวงัไม่ไดก้บัคุณภาพการประกอบการในอนาคต  
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�. แผนที@ ดีชี= ให้ เห็นว่าผู ้ประกอบการมีการเตรียมตัวอย่างดี แผนจะบอกถึงระดับความ
เตรียมพร้อมในธุรกิจที@จะลงทุน ชี= ใหเ้ห็นวา่ผูป้ระกอบการมีความรู้เท่าทนัในธุรกิจนั=นๆ ขนาดไหน ยิ@งถา้
มีระดับการเตรียมพร้อมและทางหนีทีไล่มากเท่าไร ยิ@งทาํให้ผูร่้วมลงทุนหรือผูใ้ห้กู้รู้สึกเสี@ ยงน้อยลง
เท่านั=น  

�. แผนที@ดีเผยใหเ้ห็นวา่ผูป้ระกอบการมีวสิัยทศัน์ คือเป็นผูเ้ล็งการณ์ไกล และมีวธีิจะจดัการกบั
สิ@งทา้ทายในอนาคต แผนธุรกิจเป็นสิ@งสําคญัที@ผูป้ระกอบการ SMEs จะตอ้งคาํนึงถึงเป็นอนัดบัแรก ซึ@ ง
แผนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินงานในอนาคตของผูบ้ริหารและผูป้ฏิบัติงานในองค์กร 
รวมทั=งเป็นประโยชน์แก่สถาบนัการเงินและนักลงทุนภายนอกที@จะเป็นแหล่งเงินทุนให้แก่กิจการใน
อนาคตได ้โดยปกติแผนธุรกิจจะบอกให้เราทราบวา่ปัจจุบนัเราเดินอยู ่ตรงไหน อนาคตจะไปอยูที่@ใด ดว้ย
วธีิการอยา่งไร 

 
องค์ประกอบที�สําคัญในแผนธุรกจิ SMEs 
 ส่วนองคป์ระกอบสาํคญัในแผนธุรกิจนั=นที@จริงแลว้มิไดมี้การกาํหนดไวต้ายตวั  แต่อยา่งไรก็ตาม
องคป์ระกอบหลกัที@นกัลงทุนมกัพิจารณาวา่เป็นสิ@งสาํคญัและตอ้งการที@จะทราบเกี@ยวกบัสิ@งเหล่านั=น  คือ 

• องค์ประกอบที� 1  บทสรุปสําหรับผู้บริหาร   
บทสรุปสําหรับผูบ้ริหารนั=นเป็นส่วนที@สรุปใจความสําคญัๆ ของแผนธุรกิจทั=งหมดให้อยู่ใน

ความยาวไม่เกิน 1-2 หน้า ส่วนนี= มีความสําคญัเพราะเป็นส่วนแรกที@ผูร่้วมลงทุนจะอ่าน และจะต้อง
ตดัสินใจจากส่วนนี=วา่จะอ่านรายละเอียดในตวัแผนต่อไปหรือไม่ ดงันั=น บทสรุปผูบ้ริหารจึงตอ้งชี= ให้เห็น
ประเด็นสาํคญัคือ  

1) ชี= ใหเ้ห็นวา่มีโอกาสจริงๆ ที@จะเกิดขึ=นในตลาดสาํหรับธุรกิจ SMEs ที@กาํลงัคิดจะทาํ  
2) ตอ้งชี= ให้เห็นว่าสินคา้ SMEs หรือบริการที@จะทาํนั=น จะสามารถใชโ้อกาสในตลาดที@วา่นั=น

ใหเ้ป็นประโยชน์ไดอ้ยา่งไรบา้ง   
บทสรุปผูบ้ริหารจึงตอ้งเขียนให้เกิดความน่าเชื@อถือ  หนกัแน่น และชวนให้ติดตามรายละเอียด

ที@อยูใ่นแผนต่อไป  ผูเ้ขียนแผนพึงระลึกไวเ้สมอวา่คุณภาพของบทสรุปผูบ้ริหารจะสะทอ้นถึงคุณภาพของ
แผนโดยรวม  จึงควรใหเ้วลากบัการเขียนแผนส่วนนี=อยา่งพิถีพิถนั   

ส่วนเนื=อหาในส่วนนี=ควรประกอบไปดว้ยสิ@งต่อไปนี=  
1) อธิบายวา่จะทาํธุรกิจอะไรและแนวคิดของธุรกิจนั=นเป็นอยา่งไร 
2) แสดงถึงโอกาสและกลยทุธ์ในการทาํธุรกิจนั=น  วา่ทาํไมธุรกิจนี= น่าสนใจที@จะทาํ 
3) กลุ่มลูกคา้เป้าหมายและการคาดคะเนลูกคา้เป้าหมาย 
4) ความไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนัของธุรกิจ 
5) ความคุม้ค่าเชิงเศรษฐกิจและความสามารถในการทาํกาํไร 
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6) ทีมผูบ้ริหาร บอกถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 
7) ขอ้เสนอผลตอบแทน 

 

• องค์ประกอบที� 2 ประวตัิย่อของกจิการ SMEs 
การให้ขอ้มูลเบื=องตน้ เกี@ยวกบัประวติัความเป็นมาของการก่อตั=ง ทั=งในดา้นรูปแบบการจดัตั=ง

หรือจดทะเบียน  ตลอดจนแนวคิดและที@มาของการเล็งเห็นโอกาสทางการตลาด  การคิดคน้และพฒันา
สินค้าและบริการ  ที@ต้องการนําเสนอให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  นอกจากนี= ยงัควรให้ข้อมูลเกี@ยวกับ
เป้าหมายระยะที@ตอ้งการใหเ้ป็นในอนาคต 

• องค์ประกอบที� 3 การวเิคราะห์สถานการณ์ 
ขั=นตอนแรกของการจดัทาํแผนธุรกิจ คือ การพยายามทาํความเขา้ใจถึงสภาพแวดลอ้มของการ

ดาํเนินธุรกิจในปัจจุบนั  และแนวโน้มการเปลี@ยนแปลงในอนาคตของปัจจยัสําคญัๆ ที@ส่งผลกระทบต่อ
สถานการณ์การแข่งขนั  ความน่าสนใจโดยรวมของอุตสาหกรรม  ตลอดจนความสามารถในการทาํกาํไร  
และความพร้อมในดา้นต่างๆ ของกิจการ  ดงันั=นการวเิคราะห์สถานการณ์จึงเป็นงานอนัดบัแรกที@สําคญัที@
ผูท้าํธุรกิจควรกระทาํ  เพื@อใช้เป็นขอ้มูลในการกาํหนดทิศทาง  กลยุทธ์  และแผนการดาํเนินงานของ
กิจการ 

ส่วนใหญ่แลว้เครื@องมือสําคญัที@ถูกนาํมาใชใ้นการวิเคราะห์สถานการณ์นี= คือ SWOT Analysis 
ได้แก่ การวิเคราะห์ปัจจยัภายใน เพื@อมองหาจุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน (Weaknesses) ของกิจการ   
และการวเิคราะห์ปัจจยัภายนอก เพื@อมองหาโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ของกิจการ 
 ผลลพัธ์ของการวเิคราะห์สถานการณ์ คือบทวิเคราะห์ความเป็นไปและแนวโนม้การเปลี@ยนแปลง
ของการดาํเนินธุรกิจที@เป็นประโยชน์ในการกาํหนดกลยทุธ์ดา้นต่างๆ ของกิจการต่อไป 

• องค์ประกอบที� 4  วตัถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกจิ 
 วตัถุประสงค์ และเป้าหมายทางธุรกิจ  นั= นคือผลลัพธ์ทางธุรกิจที@ กิจการต้องได้รับในช่วง
ระยะเวลาของแผน  ซึ@ งโดยทั@วไปเป้าหมายทางธุรกิจอาจเป็นเป้าหมายโดยรวมของกิจการและเป้าหมาย
เฉพาะด้าน  ในแต่ละแผนกหรือลักษณะงาน  เช่น เป้าหมายทางการตลาด  เป้าหมายทางการเงิน  
เป้าหมายทางการผลิต เป็นตน้  นอกจากนี= เป้าหมายทางธุรกิจอาจแบ่งเป็นเป้าหมายระยะสั=น ระยะกลาง  
และระยะยาว  ตามระยะเวลาอีกดว้ย 

ทั=งนี=การกาํหนดเป้าหมายไม่ไดห้มายถึงการมุ่งหวงัเพียงผลกาํไร หรือผลลพัธ์ในระยะสั=นมาก
จนเกินไป  โดยเฉพาะหากผลในระยะสั= นนั=นอาจจะก่อให้เกิดผลเสียไดใ้นระยะปานกลางและระยะยาว
ดงันั=นจะพบวา่ลกัษณะของเป้าหมายทางธุรกิจที@ดีมี 3 ประการคือ 

1. มีความเป็นไปได ้
2. สามารถวดัผลไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 
3. เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
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• องค์ประกอบที� 5 แผนนํา คือ แผนการตลาด 
แผนการตลาด คือการกาํหนดทิศทางและแนวทางในการทุ่มเทความพยายามทางการตลาด  

ตลอดจนกลไกในการตรวจสอบและประเมินผลกิจกรรมการตลาดไวล่้วงหน้า  โดยใช้ประโยชน์จาก
ความเขา้ใจที@ไดรั้บจากการวเิคราะห์สถานการณ์ในองคป์ระกอบที@ 3 มาพิจารณาร่วมกบัวตัถุประสงคแ์ละ
เป้าหมายทาธุรกิจที@กาํหนดไวใ้นองคป์ระกอบที@ 4 

โดยทั@วไปเนื=อหาของแผนการตลาดตอ้งตอบคาํถามหลกัๆ ใหก้บัผูท้าํธุรกิจดงัต่อไปนี=  
- เป้าหมายทางการตลาดที@ตอ้งทาํใหไ้ดใ้นระยะเวลาของแผนคือเรื@องอะไรบา้ง 
- ใครคือลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย ทั=งกลุ่มเป้าหมายหลกัและกลุ่มเป้าหมายรอง 
- จะนาํเสนอสินคา้หรือบริการอะไรใหก้บักลุ่มเป้าหมาย ในราคาเท่าไร และดว้ยวธีิการใด 
- จะสร้างและรักษาความพึงพอใจใหก้บักลุ่มเป้าหมายเหล่านั=นไดด้ว้ยวธีิการใดบา้ง 
- ถา้สถานการณ์ไม่เป็นไปตามที@คาดหวงัไวจ้ะปรับตวัหรือแกไ้ขอยา่งไร 
โดยสรุปแลว้ส่วนประกอบที@สําคญัของแผนการตลาดจะประกอบดว้ยเนื=อหา หลกัๆ 4 ส่วน 

คือ   
1. เป้าหมายทางการตลาด 
2. การวเิคราะห์กลุ่มเป้าหมาย 
3. กลยุทธ์และกิจกรรมทางการตลาด  ประกอบดว้ย กลยุทธ์การตลาดเพื@อความไดเ้ปรียบใน

การแข่งขนั  กลยทุธ์เพื@อการเติบโตทางการตลาด  และกลยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาด 
4. การควบคุมและประเมินผลทางการตลาด 

• องค์ประกอบที� <  แผนเชื�อม คือ แผนการผลติ 
แผนการผลิตและการปฏิบัติที@ ดีจะต้องสะท้อนความสามารถของกิจการในการจัดการ

กระบวนการผลิตและปฏิบติัการใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยมุ่งเนน้ประเด็นการจดัการไปยงั
ระบบการแปลงสภาพวตัถุดิบและทรัพยากรในการผลิตให้เป็นผลผลิตซึ@ งสามารถแสดงความสัมพนัธ์
อย่างเป็นระบบได้  ตั=งแต่ขั=นตอนการนําเข้าวตัถุดิบ (input)  กระบวนการในการแปลงสภาพวตัถุดิบ 
(process)  จนถึง การนาํออกผลผลิต (output) และขอ้มูลยอ้นกลบั (feedback)  โดยวตัถุดิบและทรัพยากร
นั= นในที@นี= หมายความถึง ปริมาณวตัถุดิบที@ใช้  ชั@วโมงแรงงานที@ทาํการผลิต หรือค่าใช้จ่ายรวมของ
ทรัพยากรทุกอยา่งที@ใช้  สําหรับกระบวนการในการแปลงสภาพวตัถุดิบ ก็คือกระบวนการในการแปลง
สภาพวตัถุดิบและทรัพยากรการผลิตให้เป็นผลผลิต  และผลผลิตในที@นี= คือจาํนวนหรือมูลค่าของสินคา้
และบริการที@ผลิตไดน้ั@นเอง 
 ซึ@ งในการวางแผนการผลิตและปฏิบติันั=น  ผูท้าํธุรกิจตอ้งพิจารณาตดัสินใจในประเด็นสําคญัๆ
ต่างๆ ดงัต่อไปนี=   โดยพยายามแสดงออกมาใหไ้ดร้ายละเอียดชดัเจนมากที@สุด ไดแ้ก่ 
 1. คุณภาพ       
 2. การออกแบบสินคา้และบริการ 



 11

 3. การออกแบบกระบวนการผลิตและปฏิบติัการ     
 4. การตดัสินใจในเรื@องกาํลงัการผลิต 
 5. การเลือกสถานที@ตั=ง      
 6. การออกแบบผงัของสถานประกอบการ 
 7. การออกแบบระบบงานและการวางแผนกาํลงัคน  
 8.  ระบบสินคา้คงคลงั 
 9. การจดักระบวนการจดัสิ@งวตัถุดิบและสินคา้สาํเร็จรูป  
 10. กาํหนดการผลิตและปฏิบติัการ 
 11.การดาํรงรักษาเครื@องมือและเครื@องจกัร 

• องค์ประกอบที� >  แผนสนับสนุน คือ แผนการจัดการและแผนคน 
การจดัทาํแผนการจดัการและแผนคนไวว้า่  ผูจ้ดัทาํแผนจะตอ้งระบุโครงสร้างขององคก์ารให้

ชดัเจน  โดยแสดงแผนผงัโครงสร้างขององค์การว่าประกอบดว้ยหน่วยงานอะไรบา้ง  หน่วยงานแต่ละ
หน่วยมีความรับผิดชอบอะไรบ้าง  รวมถึงตําแหน่งบริหารหลักๆ ขององค์การ  โครงสร้างของ
คณะกรรมการและการถือหุ้น   การเขียนในส่วนนี= ควรจะทาํให้ผูอ่้านเห็นว่าคณะผูบ้ริหารรวมตวักนัใน
ลกัษณะเป็นทีมงานที@ดีในการบริหาร  มีความสมดุลในด้านความรู้  ความสามารถที@ครบถว้น  ทั=งด้าน
เทคนิคและการบริหาร  มีความชาํนาญและประสบการณ์ในกิจการที@ทาํ  ซึ@ งแผนส่วนนี=ควรประกอบไป
ดว้ยรายละเอียดคือ 

1. โครงสร้างองคก์าร 
2. ตาํแหน่งบริหารหลกัๆ ระบุบทบาทหนา้ที@ความรับผดิชอบในแต่ละตาํแหน่ง 
3. ผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผูบ้ริหาร 
4. ผูร่้วมลงทุน 
5. คณะกรรมการบริษทั 

• องค์ประกอบที� 8 แผนควบคุม คือ แผนการเงิน 
 ในการจดัทาํแผนธุรกิจนั=นกิจการตอ้งทราบให้ได้ว่าแผนที@จดัทาํขึ=นนั=น  จะต้องใช้เงินลงทุน
จาํนวนเท่าใด  จะหามาไดจ้ากแหล่งใดบา้ง  จากแหล่งเงินทุนภายในหรือภายนอก  (Financing Activities) 
จากนั= นก็จะเป็นเรื@ องของการตัดสินใจนําเงินไปลงทุน (Investing Activities) ซึ@ งแตกต่างกันไปตาม
ประเภทของธุรกิจ   กิจกรรมที@สําคญัต่อไปก็คือกิจกรรมดาํเนินงาน (Operating Activities) ซึ@ งประกอบ
ไปด้วยการผลิต  การซื= อ  การขาย และการจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ  ซึ@ งนักบัญชีจะเป็นผูน้ําเสนอผลของ
กิจกรรมทั=งสาม  และสรุปออกมาเป็นงบการเงิน (Financial Statements)  ซึ@ งเป็นรายงานขั=นสุดทา้ยที@จะ
แสดงให้เห็นถึงขอ้มูลทางการเงินของธุรกิจ หรืออาจจะเป็นงบการเงินที@ครอบคลุมการดาํเนินกิจกรรม
ทางธุรกิจในรอบระยะเวลาใดเวลาหนึ@ง  ทั=งนี= เพื@อให้ทราบวา่ในรอบระยะเวลาที@ผา่นมานั=น  ธุรกิจมีฐานะ
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การเงินอย่างไร  กาํไรหรือขาดทุน  มีการเปลี@ยนแปลงในเงินสดอย่างไรบ้าง  เพิ@มขึ=นหรือลดลง และ
สาเหตุเกิดจากอะไร 

งบการเงินจะตอ้งประกอบไปดว้ย  งบดุล  งบกาํไรขาดทุน  งบแสดงการเปลี@ยนแปลงในส่วน
ของเจา้ของ  งบกระแสเงินสด  และ นโยบายบญัชี  ซึ@ งโดยทั@วไปแลว้กิจการควรเปิดเผยรายการบญัชีใน
เรื@องต่อไปนี= ไวใ้นงบการเงิน  ไดแ้ก่  วิธีการรับรู้รายได ้ การตีราคาสินคา้คงเหลือ  การตีราคาเงินทุน  ค่า
เผื@อหนี= สูญและหนี= สงสัยจะสูญ  วิธีการคิดค่าเสื@อมราคาและการตดับญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  การแปลง
ค่าเงินตราต่างประเทศ  และการจดัทาํงบการเงินรวม          

• องค์ประกอบที� 9 แผนการดําเนินงาน 
แผนการดาํเนินงานก็คือการจดัทาํรายละเอียดของกลยุทธ์ดงักล่าว  โดยการกาํหนดกิจกรรม

ของกลยุทธ์แต่ละด้านให้เป็นรูปธรรมที@ชัดเจน  โดยในทางปฏิบัติผูป้ระกอบการอาจจะทาํแผนการ
ดาํเนินงานในลักษณะของตารางที@มีรายละเอียดของเป้าหมาย  กลยุทธ์  วิธีการ  งบประมาณ  และ
ระยะเวลาดําเนินการ  โดยจัดทํารายละเอียดเป็นรายเดือน หรือรายสัปดาห์  ตามที@ผู ้ประกอบการ
เห็นสมควร 

• องค์ประกอบที� 10 แผนฉุกเฉิน 
เป็นองคป์ระกอบสุดทา้ยที@ตอ้งมีการคิดและเขียนไวล่้วงหนา้  เพื@อเป็นการเตรียมแนวทางการ

ดาํเนินงานในกรณีที@สถานการณ์  หรือผลลพัธ์จากการดาํเนินงานไม่เป็นไปตามที@คาดไว ้ หรือมีเหตุการณ์
ที@ไม่คาดฝันเกิดขึ=น  จนเป็นผลกระทบในทางลบกบักิจการ  ซึ@ งโดยทั@วไปผูป้ระกอบการควรอธิบาย
ลกัษณะความเสี@ยงทางธุรกิจที@อาจส่งผลใหก้ารดาํเนินธุรกิจไม่เป็นไปอยา่งราบรื@นตามแผนที@ไดก้าํหนดไว ้

  ตวัอย่างของประเด็นความเสี@ยงทางธุรกิจและการเตรียมพร้อมที@ควรระบุไวใ้นแผนฉุกเฉิน
ไดแ้ก่กรณีดงัต่อไปนี=  

1. ยอดขายหรือการเก็บเงินจากลูกหนี= ไม่เป็นไปตามคาดหมายจนทาํให้เงินสดหมุนเวยีนขาด
สภาพคล่อง 

2. ธนาคารลดวงเงินกูห้รือไม่ใหเ้งินกู ้
3. คู่แข่งตดัราคาสินคา้หรือจดักิจกรรมส่งเสริมการขายอยา่งต่อเนื@องระยะยาว 
4. มีคู่แข่งรายใหม่ที@มีขนาดใหญ่กวา่ ทนัสมยักวา่ มีสินคา้ครบถว้นกวา่ ราคาถูกกวา่ 
5. สินคา้ถูกลอกเลียนแบบและขายในราคาที@ถูกกวา่ 
6.  มีปัญหากบัหุน้ส่วนจนไม่สามารถร่วมงานกนัได ้
7. ขาดแคลนวตัถุดิบทาํใหสิ้นคา้ผลิตไม่ทนัตามคาํสั@งซื=อ 
8. สินคา้ที@ผลิตมากจนเกินไป ทาํใหมี้สินคา้ในมือเหลือมาก 
9. เกิดการชะงกัการเติบโตของทั=งภาคอุตสาหกรรม 
10. ตน้ทุนการผลิตและการจดัการสูงกวา่ที@คาดไว ้
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อย่างไรก็ตามแผนธุรกิจสําหรับธุรกิจแต่ละประเภทอาจมีจุดเน้นที@แตกต่างกันออกไปบ้าง

ตามแต่ลกัษณะเฉพาะของธุรกิจในแต่ละกลุ่มอาชีพนั=น  ซึ@ งผูท้าํธุรกิจตอ้งพิจารณาปรับใช้ตามความ
เหมาะสมของธุรกิจของตนเองต่อไป   
 

สรุปความคิดรวบยอด 
แผนธุรกิจประกอบดว้ย 

1. สรุปยอ่สาํหรับผูบ้ริหารซึ@ งเป็นการยอ่แผนทั=งหมด พร้อมทั=งขอ้เสนอสาํคญัสาํหรับผูอ่้านแผน 
2. ลกัษณะคา้หรือบริการ 
3. การวเิคราะห์ตลาด 
4. การวเิคราะห์ผลตอบแทน 
5. แผนการตลาด 
6. การพฒันาสินคา้ 
7. แผนการผลิต 
8. ผูบ้ริหาร 
9. กาํหนดการ 
10.  ความเสี@ยง ปัญหา และสมมติฐาน 
11.  แผนการเงิน 
12. ขอ้เสนอแนะ 
13.  ภาคผนวก 
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บทที� 6 

การวเิคราะห์ความเป็นไปได้ของแผนธุรกจิ SMEs 
 

ในขณะที@ดาํเนินการจดัทาํหรือหลงัจากดาํเนินการจดัทาํแผนธุรกิจเป็นที@เรียบร้อยแลว้  ผูท้าํธุรกิจ
ควรจะตอ้งมีการวิเคราะห์ความเป็นไปไดข้องแผนควบคู่ไปดว้ย  เพื@อประเมินความเป็นไปไดข้องแผน  
เพราะแผนธุรกิจที@ดีตอ้งอยู่บนพื=นฐานความเป็นไปได้ในการนํามาปฏิบติัใช้จริง  จึงจะเกิดประโยชน์
คุม้ค่าในการดาํเนินการจดัทาํแผนดงักล่าว    

การวเิคราะห์ความเป็นไปไดข้องแผนธุรกิจ  ผูท้าํธุรกิจจาํเป็นที@จะตอ้งมีความรู้และประสบการณ์
เฉพาะด้านเป็นอย่างดี  หรืออาจส่งให้ผูเ้ชี@ยวชาญเฉพาะด้านในแต่ละแผนย่อยๆ ในแผนธุรกิจ เป็นผู ้
วิเคราะห์ให้ความเห็นในความเป็นไปไดข้องแผนดงักล่าว  ไม่ว่าจะเป็น แผนการตลาด  แผนการจดัการ  
แผนคน  แผนผลิต  แผนการเงิน  แผนดาํเนินการ รวมทั=งแผนฉุกเฉินดว้ย    เพราะความเป็นไปไดส้าํหรับ
แผนยอ่ยๆ แต่ละแผน    อาศยัหลกัการประเมินความเป็นไปไดที้@แตกต่างกนัออกไป      
 
สิ�งที�ต้องวเิคราะห์ในแผนธุรกจิ SMEs 
อนัที@จริงแลว้ถา้จะวเิคราะห์ความเป็นไปไดข้องแผนใหล้ะเอียด  ตอ้งวเิคราะห์กนัตั=งแต่  

• ความถูกตอ้งน่าเชื@อถือของขอ้มูลพื=นฐานที@จะนาํมาใช้ในการกาํหนดแผน  ว่ามีความ
เที@ยงตรง หรือเบี@ยงเบนเพียงใด  เพราะถา้เกิดความเบี@ยงเบนมากเสียตั=งแต่จุดเริ@มตน้ตรงนี=แลว้  สิ@งที@จะถูก
กาํหนดขึ=นตามมาก็จะคลาดเคลื@อน  และห่างไกลความเป็นจริงที@อาจเป็นไปไดใ้นแผนทั=งหมด  เช่น  การ
ไดข้อ้มูลเกี@ยวกบัคู่แข่งขนัมาไม่ถูกตอ้ง  ก็ทาํใหเ้ราประเมินความสามารถของคู่แข่งขนัผดิไป  ผลที@ตามมา
คืออาจทาํให้เราประมาทคู่แข่งขนั  หรือใชก้ลยุทธ์ที@จะรุกหรือรับกบัคู่แข่งขนัผิดทางไปก็เป็นได ้  ดงันั=น
ในการวิเคราะห์ตอ้งตรวจสอบแหล่งที@มาของขอ้มูล  ให้เป็นแหล่งที@ถูกตอ้งสําหรับฐานขอ้มูล    และ
ความทนัสมยัของขอ้มูล  คือขอ้มูลที@ไดม้าตอ้งไม่ล้าสมยัจนมีการเปลี@ยนแปลงไปแลว้ทาํให้เกิดความ
ผดิเพี=ยนของขอ้มูลในเวลาที@เปลี@ยนแปลงไปนั=น 

• เมื@อแน่ใจแลว้วา่ขอ้มูลที@ไดม้ามีความเที@ยงตรงเพียงพอ  ต่อมาก็ตอ้งวเิคราะห์เกี@ยวกบัแผนที@ 
กาํหนดขึ=น  โดยในการวิเคราะห์ความเป็นไปไดข้องแผนแต่ละแผนนั=นตอ้งพิจารณาเกี@ยวกบัสิ@งเหล่านี=   
ไดแ้ก่  

-   วตัถุประสงคช์ดัเจนหรือไม่ และมีความเป็นไปไดเ้พียงใดในทางปฏิบติั   
-   ความละเอียดของแผนที@ เขียนขึ= น มีความชัดเจนเพียงพอต่อการนําไปปฏิบัติหรือการ

ตดัสินใจเพื@อการลงทุนหรือไม่ 
- ความสามารถขององคก์าร  ในดา้นต่างๆ วา่มีมากนอ้ยเพียงใด โดยเฉพาะ การตลาด  การเงิน  

บุคคล  การผลิตและเครื@องจกัรอุปกรณ์ที@มี   รวมทั=งทางดา้นการบริหาร   
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- ศกัยภาพและองคป์ระกอบสนบัสนุนขององคก์ารวา่มีเพียงพอ  สําหรับการปฏิบติัตามแผน
นั=นหรือไม่ 

- ระยะเวลาการปฏิบัติตามแผนที@กําหนดขึ= น  เหมาะสม เป็นไปได้หรือไม่เพียงใด  โดย
พิจารณาเงื@อนไขการปฏิบติังานอื@นๆ ประกอบดว้ย 

- ความคุม้ค่าในสิ@งที@คิดจะทาํที@กาํหนดไวใ้นแผน  ความคุม้ค่าที@ผูท้าํธุรกิจมกัจะคาํนึงถึงจุด
แรกคือ  ความคุม้ค่าทางดา้นการเงิน  นอกจากนั=นก็เป็นความคุม้ค่าทางความรู้สึกของผูป้ฏิบติั  และความ
คุม้ค่าในสายตาผูอื้@นที@เกี@ยวขอ้ง  ไดแ้ก่ ลูกคา้ หรือผูรั้บผลกระทบภายนอกอื@นๆ   

- ความกา้วหน้าของกิจการ  พิจารณาว่าแผนที@กาํหนดขึ=นสามารถนาํพาความกา้วหน้าให้แก่
องคก์ารในอนาคตไดม้ากแค่ไหน 

- ผูบ้ริหารเห็นดว้ยกบัแนวทางที@กาํหนดขึ=นในแผนหรือไม่ 
- ผูป้ฏิบติัเห็นดว้ยและใหค้วามร่วมมือเพียงใด 

 
ความสามารถขององค์การทางด้านต่างๆ 

การพิจารณาความสามารถขององคก์ารทางดา้นต่างๆ ที@ส่งผลต่อ ความเป็นไปไดข้องแผนธุรกิจ  
ไดแก่ 

• ความสามารถขององคก์ารทางดา้นการตลาด  ตอ้งพิจารณา 
- ตั=งแต่วงจรชีวิตผลิตภณัฑ์  ว่าธุรกิจที@กาํลงัจะเดินเขา้ไปหรือกาํลงัดาํเนินกิจกรรมอยู่นั=น   

อยูใ่นระยะวงจรชีวติที@มีอนาคตต่อไปหรือไม่  หากอยูใ่นระยะวงจรชีวิตที@กาํลงัถดถอยหรืออิ@มตวัแลว้  ก็
ถือไดว้า่เป็นธุรกิจที@ไม่น่าเขา้ไปทาํแลว้  แผนธุรกิจที@ทาํขึ=นอาจเสียเปล่า  ไม่คุม้ค่าต่อการลงทุน  แต่ถา้อยู่
ในระยะที@ยงัมีอนาคตต่อไป  ไม่วา่จะเป็นขั=นแนะนาํ  ขั=นเติบโต  ก็ถือวา่ยงัน่าสนใจอยูที่@จะเขา้ไปร่วมวง
แข่งขนัทางธุรกิจดว้ย   

- จากนั=นก็หันมาพิจารณาเกี@ยวกบัองคป์ระกอบอื@นทางดา้นการตลาด  ไดแ้ก่  คู่แข่งขนัเก่ง
มากไหม  ผกูขาดหรือเปล่า ถา้ผกูขาดก็ตอ้งมาพิจารณาแลว้วา่   

- กลยทุธ์การตลาดที@เราเลือกใชมี้ศกัยภาพเพียงพอที@จะสู่รบกบัเขาไดห้รือไม่   
- จากนั=นก็มาพิจารณาว่าแผนที@เราเขียนนั=นมีองค์ประกอบที@คอยสนับสนุน ให้กิจกรรม

ทางการตลาดของเราประสบความสําเร็จไดม้ากนอ้ยเพียงใด ถา้ตอบไดว้า่มี  ก็ถือวา่เป็นแผนงานที@มีความ
เป็นไปได ้ องคป์ระกอบเหล่านั=นไดแ้ก่  เงิน  บุคคล  อุปกรณ์ เป็นตน้  

- สุดทา้ยตอ้งพิจารณาเกี@ยวกบัส่วนประสมทางการตลาดที@เราเลือกใช้และกาํหนดขึ=น  ว่า
ผลิตภณัฑ์น่าสนใจเพียงใดในตลาด  ราคาเหมาะสมหรือไม่  ช่องทางการจดัจาํหน่ายเขา้ถึงลูกค้าได้ดี  
หรือไม่  กลยทุธ์ส่งเสริมการขายดึงดูดให้ลูกคา้ซื=อสินคา้ของเรามากขึ=นไดห้รือไม่  ถา้ทุกอยา่งลงตวัก็ถือ
วา่แผนการตลาดมีความเป็นไปไดท้างธุรกิจ  ที@จะนาํไปใชป้ฏิบติัต่อไป   
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- อยา่ลืมดูศกัยภาพของคนที@จะนาํแผนนี=ไปปฏิบติัดว้ยวา่มีความเขา้ใจ  และมีความสามารถ
พียงใด  รวมถึงยนิดูยนิดีให้ความร่วมมือทุ่มเทหรือไม่  ซึ@ งมีส่วนสาํคญัไม่นอ้ยที@จะทาํให้แผนการตลาดมี
ความเป็นไปไดจ้ริง 

• ความสามารถขององคก์ารทางดา้นการเงิน  ตอ้งพิจารณา 
- ตั=งแต่แหล่งเงินลงทุน  วา่องคก์ารมีความสามารถเพียงพอที@จะไปหาเงินจากแหล่งเงินต่างๆ 

มากนอ้ยเพียงใด  อนันี= ขึ=นกบัความสามารถของผูบ้ริหาร  ความน่าสนใจและความเป็นไปไดข้องแผนงาน
ที@กิจการวางไว ้  

- จากนั=นก็ตอ้งพิจารณาเกี@ยวกบัความสามารถในการทาํเงินให้เขา้สู่กิจการ  ซึ@ งในส่วนนี=
เกี@ยวขอ้งกบัความสามารถทางการขายและการตลาดที@จะทาํให้เกิดรายได้แก่กิจการ  อีกทั=งยงัเกี@ยวกบั
ความสามารถในการบริหารการเงินให้เกิดสภาพคล่องอีกดว้ย  ซึ@ งอนันี= ตอ้งฝากความหวงัไวก้บัผูบ้ริหาร
อีกเช่นกนั   

- นอกจากนี= ยงัตอ้งไม่ลืมที@จะพิจารณาเกี@ยวกบัความสามารถในการชาํระหนี=ดว้ย  เพื@อไม่ให้
กิจการตอ้งเสียความน่าเชื@อถือทางธุรกิจ   และตอ้งบริหารกาํไรใหเ้กิดขึ=นแก่กิจการไดด้ว้ย 

• ความสามารถขององคก์ารทางดา้นบุคคล   ตอ้งพิจารณาเกี@ยวกบั 
- จาํนวนบุคลากรวา่มีเพียงพอสาํหรับการปฏิบติังานหรือไม่   
- บุคลากรที@มีอยูน่ั=นมีคุณภาพเหมาะสมเพียงพอสําหรับการปฏิบติังานในแต่ละดา้นหรือไม่  

ที@จริงแล้วเรื@องนี= อาจเกี@ยวพนักบัศกัยภาพทางด้านการเงิน  ว่ามีเงินเพียงพอต่อการจา้งงานคนคุณภาพ
หรือไม่   

- ความสามารถของผูบ้ริหารในการบริหารบุคลากรอีกดว้ย  ในที@นี= คือผูบ้ริหารมีภาวะผูน้าํ
เพียงใด  มีทกัษะการจูงใจ  มีจิตวทิยาการบริหารที@ดีพอสาํหรับการบริหารผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหรือไม่   

- นอกจากนี= ยงัตอ้งคาํนึงถึงเรื@องผลตอบแทนและสวสัดิการต่างๆ ที@จะมีให้แก่พนกังานงาน
เพื@อที@จะผกูใจให้คนทาํงานอยา่งทุ่มเทอีกดว้ย  เพราะหากขาดสิ@งเหล่านี=แลว้  แผนงานที@แสนดีทั=งหมดจะ
กลายเป็นเพียงเศษกระดาษที@ไร้ค่าไปในที@สุด  เนื@องดว้ยปราศจากคนที@จะรับไปปฏิบติัตามอยา่งที@คิดและ
เขียนไว ้ ใหเ้กิดความเป็นจริงขึ=นมาได ้

• ความสามารถขององคก์ารทางดา้นการผลิตและเครื@องจกัรอุปกรณ์   
- ตอ้งเริ@มต้นด้วยการพิจารณาบุคลากรในฝ่ายผลิตที@มีอยู่ว่า มีคุณภาพและความสามารถ

เพียงพอ  ในการปฏิบติังานตามแผนงานใหบ้รรลุวตัถุประสงคไ์ดห้รือไม่     
- พิจารณาต่อไปว่าระบบกระบวนการผลิต  และเครื@ องจักรอุปกรณ์ที@ก ําหนดไว้  มี

ประสิทธิภาพเพียงพอ  คุม้ค่าต่อการลงทุน  เป็นที@ยอมรับนิยมใช้ในธุรกิจ  มีมาตรฐาน รวมถึงมีความ
ทนัสมยัเพียงพอหรือไม่     
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- นอกจากนี= ยงัตอ้งพิจารณาเกี@ยวกบัการเลือกสถานที@ตั=งโรงงาน  การวางผงัโรงงาน  การ
เตรียมการสั@งซื=อ  การระบุแหล่งแหล่งวตัถุดิบ  และรายละเอียดของวตัถุดิบ  มีความชดัเจนและเหมาะสม
เพียงใดต่อการดาํเนินงานทางดา้นการผลิต   

- สุดทา้ยตอ้งพิจารณาว่ามีการเงินสนบัสนุนเพียงพอหรือไม่สําหรับการผลิต  ซึ@ งเกี@ยวขอ้ง
กบัการบริหารตน้ทุนการผลิตนั@นเอง 

• ความสามารถขององคก์ารทางดา้นการบริหาร  ตอ้งพิจารณา 
- ตั= งแต่ตัวผู ้บริหาร  คือพิจารณาเกี@ยวกับประวติัความเป็นมา  ทัศนคติ  แนวความคิด  

วิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารแต่ละคน  โดยเฉพาะอยา่งยิ@งตวัเจา้ของผูท้าํธุรกิจเอง เพราะสิ@งเหล่านี= เป็นพื=นฐาน
ในการกาํหนดแนวทางการบริหารของผูบ้ริหารแต่ละคนเลยทีเดียว  อาทิเช่น  ผูบ้ริหารที@เรียนมาทางดา้น
วศิวกรรม  ก็จะมีวิธีการบริหารและแนวคิดออกไปทางวิทยาศาสตร์  แต่ถา้ผูบ้ริหารจบมาทางดา้นธุรกิจก็
จะมีวธีิการที@แตกต่างกนัออกไป 

- นโยบายการบริหาร  เป็นตวับอกทิศทางขององคก์ารวา่จะดาํเนินไปในแนวทางใด  ก็ตอ้ง
พิจารณาวา่นโยบายองคก์ารอยูใ่นกระแสของธุรกิจหรือไม่  ถา้ทวนกระแส  ความเป็นไปไดก้็จะตํ@า  การ
ดาํเนินงานก็จะยากลาํบาก 

- ระบบการบริหารภายใน  ตอ้งพิจารณาวา่ทาํใหเ้กิดความคล่องตวัในการดาํเนินงานเพียงใด  
รวมทั=งก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการดาํเนินงานมากนอ้ยแค่ไหน 

- การวางแนวทางการบริหารรองรับความเปลี@ยนแปลงในอนาคต  ตอ้งพิจารณาวา่มีการวาง
แนวทางเผื@อสิ@งที@จะเกิดขึ=นในอนาคตไวเ้พียงใด  หรือคาดการณ์สําหรับเหตุการณ์ฉุกเฉินที@อาจเกิดขึ=นไว้
รัดกุมเพียงใด 
 

สรุป 
 ทั=งหมดนี=ผูท้าํธุรกิจจะเห็นไดว้า่แผนธุรกิจจะมีความเป็นไปไดม้ากนอ้ยเพียงใดนั=น  มีเรื@องที@ตอ้ง
พิจารณาในหลายประเด็นดงัที@กล่าวขา้งตน้  แต่ทา้ยที@สุดแลว้ประเด็นสําคญัที@สุดน่าจะอยู่ที@  ขั=นตอนใน
การนาํแผนไปปฏิบติั  เพราะแผนจะเป็นไปไดม้ากนอ้ยเพียงใด  ก็ขึ=นอยูก่บัผูป้ฏิบติัและวิธีการปฏิบติัเป็น
สาํคญั   หากคิดให้ดีแลว้   จะเห็นวา่แมแ้ผนที@เขียนขึ=นไวจ้ะดีเพียงใด  หากผูน้าํไปปฏิบติัไม่มีความเขา้ใจ
ในแผน  ไม่เห็นความสาํคญั  หรือไม่ใหค้วามร่วมมือดว้ยแลว้  ทุกอยา่งก็อาจลม้เหลว  สิ@งที@ผูท้าํแผนคิดวา่
เป็นไปไดก้็อาจเป็นไปไม่ไดใ้นที@สุด  ทางที@ดีแลว้ในขั=นตอนการเขียนแผน  ควรจะไดเ้ปิดโอกาสให้ผูที้@
เกี@ยวขอ้ง  โดยเฉพาะผูที้@มีหนา้ที@ในการนาํแผนไปปฏิบติั  ไดมี้ส่วนร่วมในการจดัทาํแผนดว้ยเพื@อให้แผน
นั=นๆ เกิดความเป็นไปไดม้ากที@สุดในการนาํไปปฏิบติั  
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บทที� D 

การจดัการโครงสร้างองค์กรเพื�อธุรกจิ SMEs 
 

ธุรกิจหลายรายประสบปัญหาทางการบริหารอย่างมาก โดยเฉพาะปัญหาในการบริหารคน    
ซึ@ งกลายเป็นปัญหาที@หาจุดจบไม่ได ้แทจ้ริงแลว้ตน้ตอที@สําคญัของปัญหาที@คนทาํงานแลว้มีปัญหา มกัเกิด
จากการจดัองคก์รที@ไม่เหมาะสมนั@นเอง เพราะการจดัองคก์รเป็นพื=นฐานของการจดัรูปแบบขององคก์รวา่
จะใหท้าํงานอยา่งไร เชื@อมต่อโครงข่ายการทาํงานกนัอยา่งไร และจะใหค้นที@เลือกเขา้มาทาํงาน ทาํงานกนั
อย่างไรบา้งนั@นเอง ดงันั=นการจดัองค์กรจึงเป็นงานอยา่งหนึ@งที@ผูบ้ริหารควรให้ความสําคญั และละเอียด
รอบครอบ  ตอ้งให้ความสนใจเป็นอยา่งยิ@งที@จะจดัสรร สรรสร้างองคก์รขึ=นมาอยา่งพิถีพิถนั และพิจารณา
อย่างละเอียดถี@ถ้วนดีแล้ว  จึงนํามาใช้ต่อไปในที@นี= จะขอกล่าวถึงพื=นฐานการจดัโครงสร้างองค์กรเพื@อ
ธุรกิจ SMEsที@ผูบ้ริหารควรตระหนกั   
 

วตัถุประสงค์ในการจัดโครงสร้างองค์กร 
ก่อนอื@นผูบ้ริหารพึงเห็นถึงความสําคญัของการจดัโครงสร้างองค์กรก่อนว่า  จดัโครงสร้าง

องคก์รขึ=นเพื@ออะไร ที@จริงแลว้กิจการทั@วไปจะมีวตัถุประสงคใ์นการจดัโครงสร้างองคก์รดงันี=  
1. เพื@อแบ่งงานกันทําโดยแยกออกเป็นแต่ละงาน แต่ละแผนกหรือหน่วยงานตามความ

เหมาะสม 
2. เพื@อมอบหมายงานและความรับผดิชอบให้แต่ละคน ทาํตามความรู้ ความสามารถ ความถนดั 

ของแต่ละคน 
3. เพื@อประสานงานต่างๆ ให้ดําเนินไปอย่างสอดคล้องกัน ตลอดทั= งองค์การตั= งแต่เริ@มต้น

จนกระทั@งงานแลว้เสร็จออกมา 
4. เพื@อจดังานออกเป็นกลุ่มๆ แต่ละกลุ่มจดัตั= งขึ=นเป็นหน่วยงาน หรือแผนกงาน โดยเกณฑ์

อยา่งใดอยา่งหนึ@ง 
5. เพื@อกาํหนดความสัมพนัธ์ระหว่าบุคคล ระหว่างกลุ่มคน และระหวา่งหน่วยงาน หรือแผนก

งาน  
6. เพื@อกาํหนดสายการบงัคบับญัชาอยา่งเป็นทางการตลอดทั=งองคก์าร 
7. เพื@อจดัสรรการใช้ทรัพยากรขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประสิทธิผล

สูงสุด 
ผู ้บ ริหารควรจะจัดองค์การที@ ท ําให้คนทํางานอย่างมีประสิท ธิภาพ   และประสิท ธิผล  

ขณะเดียวกนัก็ทาํให้บรรลุเป้าหมายองคก์ารดว้ย  ความยากลาํบากของผูบ้ริหารก็คือ  การที@จะตอ้งนาํเอา
ปัจจยั 2 อย่างที@เป็นพื=นฐานในการจดัองค์การมาผสมผสานกนัอย่างเหมาะสม  ปัจจยั  2  อย่างคือ การ
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รวมกัน (integration) ของความแตกต่างกัน  (differentiation)  เข้าด้วยกันอย่างสอดคล้องกัน  เพื@อ
ก่อใหเ้กิดผลงานสูงสุดตามวตัถุประสงคข์ององคก์าร 
 

ความแตกต่างกนั   
ความแตกต่างกนั  ได้แก่ความแตกต่างในเรื@องของการทาํงาน  การใช้ทกัษะ  วิธีการทาํงาน  

ความคิดของคน  เป้าหมายในการทาํงาน  โครงสร้างของงานและค่านิยมของคนที@ปฏิบติังาน  อาจจะ
แตกต่างกนัในแง่ของคนทาํงาน  หรือในแง่ของหน่วยงาน  เช่นฝ่ายการตลาดคิดเห็นต่างกบัฝ่ายผลิตใน
เรื@องผลิตภณัฑที์@จะผลิตขึ=น  เป็นตน้  ส่วนใหญ่เราจะพบความแตกต่างในเรื@องต่างๆ ดงันี=  

 1. แตกต่างในเรื@องของระยะเวลาของการทาํงาน 
 2. แตกต่างกนัในเรื@องวตัถุประสงคข์องการทาํงาน 
 3. แตกต่างกนัในเรื@องของบุคคลที@มีแนวคิดต่างกนั 
 4. แตกต่างกนัวธีิการบงัคบับญัชาตามโครงสร้าง   
 ความแตกต่างอาจมีมากนอ้ยแลว้แต่ประเภทของธุรกิจวา่เป็นธุรกิจที@ตอ้งการความเชี@ยวชาญมาก

หรือนอ้ย  คือองคก์ารที@มีสภาพแวดลอ้มยุง่ยามซบัซอ้นและเปลี@ยนแปลงเร็ว  ความแตกต่างก็มีสูงมากเมื@อ
เผชิญกบัความเปลี@ยนแปลงที@เกิดขึ=นอย่างรวดเร็ว ส่วนองค์กรที@มีสภาพแวดลอ้มเปลี@ยนแปลงน้อยและ
สภาพแวดลอ้มไม่ยุง่ยามซบัซอ้นมากนกัก็จะมีความแตกต่างนอ้ย 

 การรวมกนั  ในขณะที@มีความแตกต่างกนัภายในองค์การ  ผูบ้ริหารก็จะตอ้งพยายามรวมความ
แตกต่างเหล่านั=นให้เขา้กนัให้ได ้ ดว้ยการประสานความต่างเหล่านั=นให้เขา้กนัอย่างสอดคลอ้งกนัและ
ดาํเนินงานไปดว้ยกนัได ้ ความเชี@ยวชาญหรือทกัษะในการทาํงานของคนในองคก์ารไม่ใช่วา่จะปล่อยให้
ทํากันอย่างอิสระหรือต่างคนต่างทําโดยไม่พึ@ งพากัน เพราะอย่างไรเสียก็ต้องมีความสัมพันธ์และ
ประสานงานกนั  เพื@อใหป้ฏิบติังานร่วมกนัโดยตลอดทั=งองคก์ารเป็นไปดว้ยดี 
 

การกาํหนดโครงสร้างองค์การโดยทั�วไป   
สาํหรับการกาํหนดโครงสร้างองคก์ารโดยทั@วไป  มีพื=นฐานวธีิการขั=นตอนดงันี=  
1.  เริ@มตน้ดว้ยตอ้งแยกแยะแจกแจงระบุออกมาให้ไดก่้อนวา่ในองคก์าร มีงานอะไรตอ้งทาํบา้ง 

ตั=งแต่เริ@มตน้ จนผลงานสาํเร็จ 
2. พิจารณาต่อไปวา่งานที@เกิดขึ=นเหล่านั=น มีงานใดเหมือน หรืองานใดต่างกนับา้ง แลว้นาํมาจดั

กลุ่มงาน งานที@เหมือนกนัคลา้ยกนัที@สามารถเชื@อมโยงอยูด่ว้ยกนัไดใ้ห้จดัไวเ้ป็นกลุ่มเดียวกนั ส่วนงานที@
ต่างกนั ไม่เกี@ยวกนัก็จบัไวค้นละกลุ่มกนั ก็จะเกิดเป็นหน่วยงานแผนกงานเกิดขึ=น ดงันั=นหากพบวา่มีงาน
แตกต่างกันกี@กลุ่มก็จะมีจาํนวนแผนกงานหน่วยงานจาํนวนเท่านั=น เราก็จะได้โครงสร้างองค์การใน
แนวราบเกิดขึ=น   
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3. นาํหน่วยงานที@แตกต่างในแนวราบมาพิจารณาต่อ   วา่ในแต่ละหน่วยงานเหล่านั=นควรมีขั=น
การบงัคบับญัชากี@ขั=น ซึ@ งมีหลกัในการพิจารณาคือ   

3.1 งานซับซ้อนมากหรือน้อย ถ้างานซับซ้อนมาก สายการบงัคบับญัชาก็ควรมีหลายชั=นเพื@อ
ช่วยกลั@นกรองงาน ถา้งานซบัซอ้นนอ้ย สายการบงัคบับญัชาก็ไม่จาํเป็นตอ้งมีหลายชั=นมาก 

3.2 ปริมาณงานมากหรือนอ้ย ถา้งานปริมาณมากสายการบงัคบับญัชาก็ควรมีหลายชั=นเพื@อช่วย
กระจายงานและควบคุมดูแลงาน ถา้งานปริมาณนอ้ยสายการบงัคบับญัชาก็ไม่จาํเป็นตอ้งมีหลายชั=นมาก 

3.3  จาํนวนคนทาํงานมากหรือน้อย ถา้มีคนจาํนวนมากสายการบงัคบับญัชาก็ควรมีหลายชั=น
เพื@อช่วยในการดูแลควบคุมการทาํงาน   ถา้คนจาํนวนนอ้ยก็ไม่จาํเป็นตอ้งมีหลายชั=น   

จะเห็นวา่สายการบงัคบับญัชาที@เกิดขึ=นนั=นจะกลายเป็นโครงสร้างองคก์ารในแนวดิ@งนั@นเอง  ที@
จะเป็นตวับ่งชี= วา่ใครเป็นเจา้นายใครเป็นลูกนอ้ง  ใครตอ้งทาํงานตามคาํสั@งใคร  ใครจะตอ้งรายงานผลการ
ทาํงานต่อใครบา้ง  หรือใครจะมีอาํนาจสั@งการและควบคุมใครกนับา้ง 

อยา่งไรก็ตามตามหลกัทฤษฎีแลว้การจดัแบ่งแผนกงานนั=น  ยงัใชเ้กณฑ์ไดห้ลายแบบในการแบ่ง
โครงสร้างแนวราบ  ไดแ้ก่ 

1. การจดัแบ่งแผนกตามหนา้ที@ (Functional Department) เป็นวธีิการที@นิยมใชก้นัมากที@สุด โดย
จดัตามหนา้ที@งานที@ทาํ 

2. การจดัแบ่งแผนกตามผลิตภณัฑ์ (Production Department) เป็นวิธีการที@จดัแผนกงานตาม
ประเภทของผลิตภณัฑที์@ขายหรือที@ผลิต 

3. การจดัแบ่งแผนกตามพื=นที@ (Geographical Department) 
4. การจดัแบ่งแผนกตามกระบวนการหรืออุปกรณ์ (Process or Equipment  Department) 
5. การจดัแบ่งแผนกตามลูกคา้ (Customer Department) คือลูกคา้ที@ตอ้งการสินคา้เดียวกนัจะอยู่

ในแผนกเดียวกนั 
ซึ@ งผูบ้ริหารก็ตอ้งพิจารณาตามความเหมาะสมของลกัษณะของธุรกิจว่าควรจะใช้วิธีการจดั

แผนกงานแบบใดจึงจะเอื=อประโยชน์ต่อความสะดวกในการทาํงานขององคก์ารมากที@สุด 
หลงัจากที@มีการจดัโครงสร้างได้ทั=งแนวราบและแนวดิ@งแล้ว  ผูบ้ริหารตอ้งสามารถระบุถึง

ตาํแหน่งต่างๆ ที@อยู่ในโครงสร้างองค์การให้ชัดเจน  ว่าในแต่ละแผนกที@มีการบงัคบับญัชากนันั=น  มี
ตาํแหน่งอะไรซ้อนกนัอยู่บา้ง  เพื@อที@จะได้นาํไประบุบทบาทหน้าที@สําหรับแต่ละตาํแหน่งเหล่านั=นให้
ครอบคลุมงานในความรับผิดชอบ  และยงัจะตอ้งนําไปลงรายละเอียดเกี@ยวกบัคุณสมบติัของบุคคลที@
เหมาะสมกบัการทาํงานในตาํแหน่งนั=นต่อไป 

นอกจากนี= การกาํหนดรูปแบบและขนาดของโครงสร้างองค์การผูบ้ริหารยงัตอ้งตระหนักถึง
ความสามารถในการควบคุม (Span of control) ดว้ย ซึ@ งโดยทั@วไป ในงานบริหารระดบัสูงไม่ควรมีลูกนอ้ง
ติดตวัเกินกว่า 9 คน ส่วนผูบ้ริหารระดบักลางระดบัล่างก็ไม่ควรมีลูกน้องเกิน 25-30 คน เพราะจาํนวน
ลูกนอ้งที@มากขึ=นหมายถึงประสิทธิภาพการควบคุมที@ลดลงนั@นเอง 
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โดยทั@วไปแลว้โครงสร้างองค์กรที@เราพบในโลกของการดาํเนินธุรกิจในปัจจุบนัก็มีอยู่หลาย
รูปแบบ  ซึ@ งผูบ้ริหารก็ตอ้งพิจารณาเลือกใชต้ามความเหมาะสมขององคก์รธุรกิจของตน  ไดแ้ก่ 
 1.โครงสร้างตามหน้าที@   ซึ@ งเป็นโครงสร้างที@รวมคนที@มีทกัษะในการทาํงานอยา่งเดียวกนัอยูใ่น
หน่วยงานเดียวกนั    
 2. โครงสร้างตามหน่วยงาน ซึ@ งเป็นโครงสร้างที@รวมคนที@มีทกัษะในการทาํงานแตกต่างกนัมาอยู่
ในหน่วยงานเดียวกนั 
 �. โครงสร้างแบบผสม   ซึ@ งเป็นโครงสร้างที@รวมโครงสร้างแบบตามหน้าที@และโครงสร้างตาม
หน่วยงานไวด้ว้ยกนั 
 4. โครงสร้างแบบแมททริกซ์ ซึ@ งเป็นการจัดองค์กรโดยใช้ทีมทํางานทับซ้อนหน้าที@และ
หน่วยงานต่างๆ ขององคก์ร คือมีนายสองคนที@ตอ้งรับคาํสั@งและรายงาน  

พร้อมกนันี=การจดัการโครงสร้างองคก์ารยงัตอ้งพิจารณาเรื@อง   ความสมดุลของการรวมอาํนาจ
กบัการกระจายอาํนาจดว้ย (Centralization  and   Decentralization)  เพราะการรวมอาํนาจหมายถึงการที@
อาํนาจการตดัสินใจรวมอยู่ที@ผูบ้ริหารระดับสูงเพียงคนเดียวหรือเพียงไม่กี@คนเท่านั=น  ซึ@ งแมจ้ะทาํให้
ควบคุมง่าย  การตดัสินใจชดัเจนเป็นเอกภาพ   แต่ก็อาจทาํให้เกิดความล่าชา้และเกิดความคิดที@แคบโน้ม
เอียงไปในแนวทางที@ผูบ้ริหารท่านนั=นชอบเท่านั=น  ซึ@ งจดัว่าเป็นอนัตรายไม่น้อยกบัการขาดความคิดที@
หลากหลายในการดาํเนินธุรกิจ  อีกทั=งยงัอาจทาํให้พลาดความคิดดีๆ จากคนอื@นๆ ไป  ส่วนการกระจาย
อาํนาจก็หมายถึงการแบ่งสรรอาํนาจการตดัสินใจต่างๆ ใหก้ระจายไปอยูใ่นมือหลายๆ คนที@สมควรมีส่วน
ร่วมในการตดัสินใจ  เพื@อแสวงหาจุดที@เหมาะสมในการตดัสินใจจากคนหลายๆ คนร่วมกนัคิด  ช่วยกนั
ตดัสินใจบนแนวทางที@สมควรที@สุด  เป็นการเปิดกวา้งทางความคิด  ใหเ้กิดความหลากหลายและมีการรับ
ฟังความคิดเห็นจากบุคคลอื@นดว้ยก่อนที@จะตดัสินใจ  อีกทั=งยงัช่วยให้การดาํเนินงานเป็นไปไดโ้ดยง่าย
เพราะผูที้@เกี@ยวขอ้งในการปฏิบติัมีส่วนร่วมรู้เห็นในแนวทางต่างๆ มาก่อนแลว้ตั=งแต่ตน้ แต่อาจจะล่าชา้อยู่
บา้งในขั=นตอนการตดัสินใจ 

ดงันั=นจะเห็นว่าผูบ้ริหารจะตอ้งพิจารณาเป็นเรื@องๆ ไปว่า  งานใดควรใช้การรวมอาํนาจ  งาน
ใดควรกระจายอาํนาจบา้ง  เพื@อความเหมาะสมในการใช้งาน  ทั=งนี= ตอ้งให้เกิดความสมดุลที@สุด  ไม่รวม
อาํนาจมากเกินไปและไม่กระจายอาํนาจมากเกินไป  จึงจะทาํใหเ้กิดความสมบูรณ์ในการดาํเนินงาน 

สุดท้ายการจัดโครงสร้างองค์การยงัครอบคลุมถึงการมอบหมายงานด้วย  ซึ@ งเป็นการ
มอบหมายงานให้ผูบ้ริหารระดบัล่างใช้อาํนาจตดัสินใจในระดบัหนึ@ ง  มากหรือน้อย  แล้วแต่ผูบ้ริหาร
ระดบัสูงจะเห็นสมควร  แต่อาํนาจบางอยา่งก็อาจเก็บไวก้บัตวัเอง  การมอบหมายงานเป็นส่วนสําคญัที@
แสดงให้เห็นถึงการกระจายอาํนาจว่าประสบความสําเร็จเพียงใด  ซึ@ งการมอบหมายงานจะประสบ
ความสําเร็จมากเพียงใดก็ขึ=นอยู่กบัวิธีการมอบหมายงานว่าผูบ้ริหารสามารถเลือกใช้ไดอ้ย่างเหมาะสม
หรือไม่ 
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ตามปกติงานที@มอบหมายให้ลูกน้องทาํมกัจะเป็นงานประจาํหรืองานที@เกิดขึ=นในลกัษณะซํ= าๆ 
กนัแต่ขอ้ที@ควรพิจารณาคือผูบ้ริหารควรมอบหมายงานที@ตนเองทาํไดดี้ หรือมีความชาํนาญอยูแ่ลว้  และ
เก็บงานที@ตนเองทาํไดไ้ม่ค่อยดี  หรือยงัไม่ชาํนาญไวเ้พื@อเป็นประโยชน์ในการพฒันาตนเอง    วิธีการที@
สาํคญัที@ผูบ้ริหารควรทาํเมื@อมอบหมายไปแลว้คือ 

• หากผูบ้ริหารได้มอบอาํนาจในการตดัสินใจเรื@ องใดเรื@ องหนึ@ งไปแล้ว  ผูบ้ริหารตอ้งไม่
ตดัสินใจในเรื@องนั=นอีกเลย  แต่อาจช่วยหากผูไ้ดรั้บมอบหมายงานมาขอให้ช่วย  ไม่ควรตดัสินใจให้  ควร
เป็นลกัษณะใหค้าํปรึกษาและใหผู้ไ้ดรั้บมอบหมายเป็นผูต้ดัสินใจเอง 

• หากผูที้@ไดรั้บหมายมาขอคาํปรึกษา  แนะนาํ   หรือถามปัญหา  ผูบ้ริหารตอ้งไม่ตอบหรือ
บอกขอ้เสนอแนะตรงๆ แต่ควรช่วยเขาคิดวิธีการแก้ปัญหา  เพื@อให้เขากลบัไปตดัสินใจแกปั้ญหาด้วย
ตวัเองในภายหลงั 

• พยายามอย่าเปลี@ยนแปลงการตดัสินใจหรือคาํสั@งของผูที้@ได้รับมอบหมายงานไปแล้ว  
ยกเวน้ในสถานการณ์วิกฤติหรือมีความจาํเป็นจริงๆ  หากเกิดกรณีเช่นนั=นผูบ้ริหารตอ้งบอกหรือขอให้ผูที้@
ไดรั้บมอบหมายนั=นเป็นผูเ้ปลี@ยนแปลงการตดัสินใจนั=น 

• ผูบ้ริหารตอ้งยืนอยู่ขา้งเดียวกบัผูที้@ไดรั้บมอบหมายอาํนาจ  คือเมื@อเขาได้ตดัสินใจงานที@
ไดรั้บมอบหมายไปอยา่งใดแลว้  ก็ตอ้งใหเ้กียรติสนบัสนุนหรือยอมรับในการตดัสินใจนั=น 

• ผูบ้ริหารพึงระลึกไวว้่าหากได้รับมอบหมายเกิดทาํงานผิดพลาดหรือทาํงานไม่ประสบ
ความสําเร็จ  ผูบ้ริหารตอ้งไดรั้บคาํตาํหนินั=นดว้ยเสมอ  เพราะเป็นความผิดของผูบ้ริหารที@เลือกคนทาํงาน
ผิด  เมื@อเขาทาํงานพลาดก็ตอ้งลองให้โอกาสเขาต่อไปอีก  แต่ตอ้งมอบหมายงานที@เบากวา่  หรือมีความ
รับผิดชอบนอ้ยกวา่เดิม  เพื@อจะไดดู้ขีดความสามารถของผูไ้ดรั้บมอบหมายและงานที@เหมาะสมกบัแต่ละ
คน  ผูป้ฏิบติังานแต่ละคนควรมีโอกาสที@จะพฒันาและไดรั้บความกา้วหนา้โดยเท่าเทียมกนัในฐานะที@เป็น
ส่วนหนึ@งขององคก์ร  ผูบ้ริหารควรใหโ้อกาสแต่ละคนไดแ้สดงความสามารถหรือหาขอ้ดีขอ้เสียเพื@อสร้าง
ขวญักาํลงัใจในการทาํงาน 

• หากผูที้@ได้รับมอบหมายงานทาํงานผิดพลาด  ผูบ้ริหารควรจะต้องให้กาํลังใจก่อนการ
ตาํหนิเพราะการทาํผิดของคนนั=นมองเห็นไดง่้ายกว่าการทาํถูกอยู่แล้ว  จงอย่าด่วนตาํหนิโดยเฉพาะใน
สถานการณ์ที@มองไม่เห็นหรือผดิปกติที@อาจเกิดขึ=นไดเ้สมอ   

• ผูบ้ริหารพึงตระหนักไวว้่าความรับผิดชอบขั=นสุดท้ายเป็นของท่านเอง  แม้ว่าผูไ้ด้รับ
มอบหมายจะรับผิดชอบ  โดยตรงต่อท่าน  แต่ท่านก็ตอ้งรับผิดชอบต่อผูบ้ริหารระดบัสูงขึ=นไปอีก  ดงันั=น
ใหร้ะลึกเสมอวา่งานนั=นมอบหมายไดแ้ต่ความรับผดิชอบนั=นมอบหมายไม่ได ้

• การมอบหมายงานควรเป็นการมอบหมายที@มุ่งในผลงานไม่ใช่มุ่งในกิจกรรมที@ทาํเท่านั=น  
และเมื@อมอบหมายงานแล้วผูบ้ริหารก็ควรให้อิสระแก่ผูที้@รับมอบหมายที@จะได้เลือกวิธีการทาํงานของ
ตนเองได ้
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• หากเป็นไปได้ผูบ้ริหารควรมอบหมายงานทั= งโครงการให้กับคนๆ เดียวทาํดีกว่าการ
แบ่งแยกงานภายในโครงการหรืองานภายในงานเดียวกนัให้หลายๆ คนทาํ ทั=งนี= เพื@อให้คนทาํสามารถใช้
ความรับผิดชอบของตนเองได้อย่างเต็มที@  ซึ@ งผูรั้บมอบหมายงานอาจแบ่งงานเป็นส่วนๆ ให้คนอื@นทาํ
ต่อไปได ้ แต่ความรับผดิชอบทั=งหมดยงัคงเป็นของผูรั้บมอบหมายทั=งงาน 

กล่าวโดยสรุปโครงสร้างองค์กรที@เหมาะสมกับ SMEs ในปัจจุบันต้องเป็นโครงสร้างที@รวม
อาํนาจและกระจายอาํนาจอยา่งสมดุล และสามารถปรับเปลี@ยนยืดหยุน่ไดบ้า้งตามความจาํเป็นโดยมุ่งเป้า
ไปที@ความสาํเร็จในผลงานและความสุขของคนที@ทาํงานดว้ย 
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บทที� F 

การคดัเลอืกบุคลากรคุณภาพเข้าร่วมงาน 
 

หลงัจากที@เรามีการจดัการโครงสร้างองค์การออกมาไดรู้ปแบบที@เหมาะสมแลว้ ในที@สุดเราก็
จะตอ้งไดเ้ห็นวา่องคก์ารของเรามีตาํแหน่งงานใดเกิดขึ=นบา้ง  และมีความตอ้งการกาํลงัคนเพื@อเขา้ร่วมใน
ตาํแหน่งงานนั= นๆ เป็นจาํนวนเท่าไร  และก็มาถึงขั=นตอนของการจัดหาคนมาลงให้เหมาะสมตาม
ตาํแหน่งงานนั= นๆ   ก่อนที@จะดําเนินการสรรหา คัดเลือกเพื@อให้ได้บุคลากรที@มีคุณภาพ ที@สามารถ
สร้างสรรคผ์ลงานออกมาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ไดป้ระสิทธิผลตรงตามที@องคก์ารปรารถนาไดน้ั=น   

ลาํดบัแรก ผูบ้ริหารจาํเป็นที@จะตอ้งให้รายละเอียดเกี@ยวกบังานที@ตอ้งรับผิดชอบทาํในตาํแหน่ง
นั=นๆ ไดอ้ยา่งชดัเจนเสียก่อน  นั@นคือตอ้งมีการทาํ   คาํอธิบายงาน (Job description) ตามตาํแหน่งออกมา
อยา่งละเอียด   

ลาํดบัต่อไปตอ้งระบุคุณสมบติัของคนที@คิดว่าจะสามารถทาํงานตามที@คาํอธิบายงานระบุได้
เป็นอยา่งดี  คุณสมบติัที@สาํคญัไดแ้ก่ เพศ อาย ุวฒิุการศึกษา  สาขาที@สาํเร็จการศึกษา  ประสบการณ์  ความ
ชาํนาญ  ความสามารถเฉพาะ หรือความสามารถพิเศษ เป็นตน้  

ก่อนจะเขา้สู่ระบบการคดัเลือก  ที@จริงตอ้งกล่าวถึงวิธีการสรรหาบุคลากรก่อน  เพราะการใช้
วิธีการสรรหาที@ถูกตอ้ง  ก็ทาํให้เรามุ่งเขา้สู่บุคลากรตามที@เราปรารถนาได้โดยง่ายและตรงเป้า  เป็นขั=น
พื=นฐานที@จะไดพ้บกบับุคลากรที@ดีต่อไป  วธีิการในการสรรหาบุคลากรก็ทาํไดห้ลายวธีิไดแ้ก่ 

1.การสรรหาจากภายใน คืออาจจะเป็นการบอกกล่าวสรรหาจากคนรู้จกัใกลต้วั ซึ@ งก็อาจเป็นวิธี
หนึ@งที@ทาํใหห้าคนทาํงานไดง่้าย และพิจารณาไดท้นัทีวา่บุคคลเหล่านั=นเหมาะสมหรือไม่ เพราะรู้จกักนัมา
ก่อน แต่ต้องตระหนักว่า บุคคลเหล่านั=นตอ้งมีความสามารถเพียงพอตามตาํแหน่งนั=นๆ จริง ตาม Job 
description และตอ้งระวงัความสามารถในการบงัคบับญัชาดว้ย เพราะหากเป็นระบบพวกพอ้งเกิดขึ=นจะ
พบความลาํบากในการบงัคบับญัชาต่อไปในการทาํงาน 

2.การสรรหาจากภายนอก อาจทาํไดห้ลายช่องทาง ไดแ้ก่ 

• ประกาศทางหนงัสือพิมพ ์หรือทาง Internet  แต่การผา่นช่องทางนี=ก็ตอ้งเลือกหนงัสือพิมพ์
และ web site ที@ เหมาะสมด้วย เช่นถ้าเป็นตําแหน่งที@ต้องการทักษะทางภาษาอังกฤษ   ก็ควรผ่าน
หนงัสือพิมพภ์าษาองักฤษ เพราะจะสามารถกรองคุณสมบติัของคนที@จะเขา้สมคัรไดส่้วนหนึ@ง  หรือการ
ผ่าน Internet ก็สะดวกที@สามารถกรองได้ทันทีว่าจะได้คนที@ใช้ Computer Internet ได้ และยงัสะดวก
เพราะสามารถสมคัรผา่น Internet  ไดก้็ทาํใหสื้@อสารกนัไดง่้ายขึ=นอีกดว้ย 

• ผ่านบริษัทจัดหา (Head Hunter / Agency) ก็ คือจ้างบริษัทจัดหาซึ@ งก็ถือเป็นวิธีการที@
สะดวก และมกัจะไดค้นที@คุณภาพที@เลือกสรรมาแลว้ระดบัหนึ@ ง  แต่วิธีนี= ค่าใชจ่้ายสูงทีเดียว  ผูบ้ริหารก็
ตอ้งพิจารณาวา่มีความจาํเป็นที@จะตอ้งใชว้ธีินี=หรือไม่ 
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แต่ไม่วา่จะเลือกใชว้ธีิการสรรหาดว้ยวธีิใดก็ตาม  แทจ้ริงแลว้ขั=นตอนของการสรรหา  ยงัมี 
องคป์ระกอบที@สําคญันอกเหนือไปจากวิธีการสรรหาดงักล่าวแลว้อีก  ประเด็นสําคญัสําหรับผูท้าํธุรกิจที@
ต้องให้ความสําคญั  ประการแรกคือ   คนที@ทาํหน้าที@ในการสรรหาคดัเลือกต้องแบ่งกลุ่มของผูที้@ เรา
ตอ้งการจะสรรหาเสียก่อน  โดยเราจะตอ้งรู้วา่ตาํแหน่งที@เราตอ้งการนั=น  ควรจะมีแหล่งสรรหาอยูที่@ไหน  
เราก็จะไดเ้จาะจงไปที@แหล่งนั=นเลย  อยา่หาจากแหล่งที@ไม่ไดเ้จาะจงหรือใช้การประกาศรับสมคัร  ซึ@ งจะ
ทาํให้ตอ้งพบกบัความหลากหลายของผูส้มคัร  และทาํให้เกิดความยากลาํบากในการคดัเลือกต่อไป  ใน
ที@สุดเราก็จะไม่ไดค้นอยา่งที@เราปรารถนานั@นเอง  เช่น หากเราตอ้งการในตาํแหน่ง IT เราก็ไปยงัสถาบนัที@
มีการสอนทางดา้น IT โดยเฉพาะไดเ้ลย ดงันี= จะเห็นว่า หากเรารู้จกัแบ่งกลุ่มของผูส้มคัรให้ถูกตอ้งแลว้
นั=น ทาํให้สามารถทาํงานได้รวดเร็วขึ=น และจะได้พบกับแหล่งชุมชนใหญ่ของผูส้มคัร และสามารถ
เลือกสรรบุคลากรที@มีคุณไดต่้อไป   

ส่วนตลาดของการประกาศรับสมคัรทางหนา้หนงัสือพิมพก์็ยงัคงสามารถใช้ได ้แต่ผูท้าํธุรกิจ
ตอ้งพยายามระบุคุณสมบติัที@ตอ้งการใหช้ดัแจง้  เพราะหากเราลงรายละเอียดของผูส้มคัรอยา่งกวา้งๆ เราก็
จะไดผู้ส้มคัรอยา่งที@ไม่ตรงกบัความตอ้งการนกั 

ประการที@สองที@มีความสําคญัไม่น้อยในการสรรหา คือผูท้าํธุรกิจตอ้งสร้างองค์การให้เป็นที@
ดึงดูดผูส้มคัรที@มีคุณภาพ   นั@นคือจะตอ้งทาํองคก์ารให้มีสิ@งล่อตาล่อใจคนคุณภาพให้อยากเขา้มาร่วมงาน  
เช่น  ถา้เรามั@นใจในระบบค่าตอบแทนและสวสัดิการที@ดี  เราก็สามารถนาํมาดึงดูดผูส้มคัรได ้ รวมถึงการ
สื@ อข้อความไปยงัผูส้มัครด้วย  ว่าองค์การมีความทันสมัยเพียงไร  ซึ@ งขึ= นอยู่กับวิธีเขียน  ใช้ถ้อยคาํ
กะทัดรัด  ใช้ภาษาที@เป็นสมยัใหม่  วิธีการส่งข้อมูล  ไม่ว่าจะเป็นทางหน้า Web site ต่างๆ เพื@อทาํให้
ผูส้มคัรมองว่าองค์การนั=นมีความทนัสมยั  ซึ@ งเรื@องนี= ไม่เกี@ยวกบัประเภทหรือขนาดองค์การแต่อย่างใด  
เป็นเรื@องของการสร้างภาพให้เกิดขึ=นเพื@อดึงดูดคนคุณภาพให้รู้สึกสนใจในกิจการของเราเท่านั=น  เพราะ
โดยส่วนใหญ่แล้วผูส้มคัรก็มกัจะมองหาโอกาสในการก้าวหน้าของหน้าที@การงาน  ขอ้เสนอในการ
ทาํงานเป็นอย่างไร  เหล่านี= คือจุดที@จะดึงดูดบริษทัหรือองค์การ  ซึ@ งผูท้าํธุรกิจจะตอ้งรู้ว่าจะขายตนเอง
อยา่งไรดว้ย  หากท่านตอ้งการคนคุณภาพจริงๆ  นั@นคือเราตอ้งทาํใหภ้าพองคก์ารของเราชดัเจนในสายตา
ของผูที้@จะเขา้สมคัร 

จากนั=นจึงเขา้สู่กระบวนการคดัเลือกบุคลากร  ซึ@ งการคดัเลือกบุคลากรผูบ้ริหารธุรกิจควรจดัทาํ
ให้เป็นระบบ  เพราะนี@คือด่านแรกที@จะทาํให้ผลผลิตในงานของกิจการออกมาดีหรือไม่ดี  ก็ขึ=นอยูก่บัการ
ที@เราเลือกคนผดิหรือถูกเขา้มาทาํงานนั@นเอง  เพราะคนเหล่านี= คือกลไกสาํคญัที@สุดที@จะสร้างสรรคผ์ลผลิต
ในงานออกมา  ต่อให้ท่านมีเครื@องจกัรอุปกรณ์หรือวิธีการทาํงานที@ดีเพียงใด  หากขาดคนที@เหมาะสมหรือ
มีความสามารถเพียงพอที@จะมาดาํเนินการในสิ@งเหล่านั=นแลว้  เราก็ไม่มีทางใช้ประโยชน์จากเครื@องจกัร
อุปกรณ์หรือวธีิการทาํงานที@ดีเหล่านั=นไดเ้ลย 
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วิธีการคดัเลือกบุคลากรสําหรับงานแต่ละตาํแหน่งอาจใช้วิธีการที@แตกต่างกนัอยู่บ้าง  ตาม
ลกัษณะเฉพาะของงานที@ตอ้งปฏิบติั  แต่อยา่งไรก็ตามก็มีวิธีการขั=นพื=นฐานสาํหรับการคดัเลือกบุคลากรที@
ใชก้นัโดยทั@วไป  คือ 

ขั=นที@ 1. คดัเลือกจากคุณสมบติัพื=นฐานตามใบสมคัรงาน ว่าตรงกบัที@องค์การตอ้งการหรือไม่ 
เราก็เลือกเอาเฉพาะคนที@มีคุณสมบติัตรงกบัที@ตอ้งการ แต่ในขั=นตอนนี= พึงระลึกไวด้ว้ยวา่อาจไม่สามารถ
พบคนที@ตรงตามที@เราประกาศรับสมคัรเสมอไป ดงันั=นจึงควรเลือกคนที@มีคุณสมบติัรองๆ ลงมาที@ยงั
เขา้เกณฑ์ที@รับไดไ้วด้ว้ย เพราะบางครั= งใบสมคัรก็ไม่ใช่เครื@องตดัสินความสามารถของคนวา่จะทาํงานได้
หรือไม่ไดเ้สมอไป 

ขั=นที@ 2. การทดสอบ แต่ละตาํแหน่งอาจใช้วิธีการทดสอบแตกต่างกนั ตามลกัษณะของงาน   
ไดแ้ก่   

2.1) การทดสอบขอ้เขียนเฉพาะทาง เช่น การทาํบญัชี การใชภ้าษาองักฤษ หรือความรู้เฉพาะทาง
อื@นๆ เป็นตน้ 

2.2) การทดสอบปฏิบติั เช่น การใชค้อมพิวเตอร์ การลงมือปฏิบติัตามตาํแหน่ง 
2.3) การทดสอบเชาวปั์ญญา เป็นการทดสอบความสามารถทางความคิด  
2.4) การสอบสัมภาษณ์ เป็นการทดสอบความสามารถในการสื@อสาร บุคลิกภาพ และซกัประวติั

ต่างๆ ที@นอกเหนือจากที@มีในใบสมคัร 
2.5)  การทดสอบทางจิตวทิยา เป็นการทดสอบความสามารถทางอารมณ์  
บางตาํแหน่งอาจใช้การทดสอบวิธีเดียว  หรืออาจใช้หลายวิธีประกอบกนัก็ไดแ้ลว้แต่ความจาํ

เป็น  แต่สิ@งที@พึงตระหนกัในกระบวนการขั=นทดสอบ คือ 
 - ผูที้@จดัทําแบบทดสอบเหล่านั= นต้องพิจารณาดีแล้วว่า  แบบทดสอบหรือวิธีการทดสอบที@
เลือกใชไ้ดม้าตรฐานเพียงพอที@จะตดัสินไดว้า่บุคคลใดเหมาะสมกบัตาํแหน่งงานที@เราตอ้งการนาํมาลงให้
เขาปฏิบติั   
 - บุคคลที@มีอาํนาจในการพิจารณาตดัสินการทดสอบเหล่านั=น  ตอ้งเป็นบุคคลที@มีความเขา้ใจใน
งานตาํแหน่งนั=น  โดยมกัจะตอ้งหัวหน้างานหรือเป็นคนที@ตอ้งทาํงานดว้ยกนั  เพื@อที@จะดูความสามารถ
ทางสังคมในการที@จะเขา้กนัไดใ้นการทาํงานดว้ย  ซึ@ งเราพบวา่ความสามารถทางสังคมกลายเป็นประเด็น
ที@มีความสําคญัไม่น้อยไปกว่า  การมีความสามารถในการทาํงานเลยทีเดียว  นอกจากนั=นผูที้@มีอาํนาจ
ตดัสินยงัตอ้งมีความยติุธรรมในการตดัสินดว้ย 

ในส่วนของการทดสอบประเด็นใหญ่ที@ผูท้าํธุรกิจ  มกัจะให้ความสําคญัมากที@สุดจนแทบจะ
เรียกวา่เป็นปราการด่านสําคญัของกระบวนการคดัเลือก  ก็คือ การสัมภาษณ์   คนทั@วไปอาจจะมองวา่เรื@อง
นี=ไม่ใช่เรื@องยาก  แต่แทจ้ริงแลว้การสรุปผลของการสัมภาษณ์เป็นสิ@งที@ยากมาก  เพราะเป็นจุดตดัสินวา่เรา
จะไดค้นคุณภาพเขา้มาทาํงานกบัเราหรือไม่  หลกัการสําคญัก็คือ ผูส้ัมภาษณ์ตอ้งคน้หาตวัตนของผูถู้ก
สัมภาษณ์ให้พบ  ซึ@ งสิ@ งสําคัญอยู่ที@ เทคนิคการสนทนาของผูส้ัมภาษณ์  การเตรียมตวัของผูที้@ทาํการ
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สัมภาษณ์วา่จะถามหรือคุยอะไรกบัผูถู้กสัมภาษณ์  เราตอ้งการคน้หาอะไรจากตวัผูถู้กสัมภาษณ์  ดงันั=น  ผู ้
สัมภาษณ์จึงควรมีการทาํการบา้นมาล่วงหน้า  คิดคาํถามล่วงหน้า  คือผูส้ัมภาษณ์ตอ้งมีการเตรียมความ
พร้อมของตนเองก่อน  ซึ@ งเทคนิคการตั=งคาํถามนั=นจดัเป็นหวัใจของการสัมภาษณ์  เพื@อที@จะคน้หาคนที@เรา
ตอ้งการ  ดงันั=นถา้เราไม่กาํหนดกรอบให้ชดัเจน  ก็จะเหมือนกบัคนช่างคุยมาเจอกนัเท่านั=น  แต่เราอาจจะ
ไม่สามารถจบัใจความเนื=อหาไดเ้ลย  แต่ถา้เราสร้างกรอบไวก่้อน  เรื@องที@จะถามก็จะถูกตีกรอบไวอ้ยา่งมี
ระบบ  ไม่ออกนอกเรื@องหรือเกินจากความตอ้งการที@ผูส้ัมภาษณ์ตอ้งการจะรู้  ถา้เราวางแผนเราก็สามารถ
ถามไดค้รบทุกคาํถาม  แต่ถา้ไม่มีการวางแผนก็อาจจะได ้2-3 เรื@องในเวลาเท่าๆ กนั เพราะไปเสียเวลาคุย
เรื@องอื@นที@ไม่เขา้ประเด็น แต่พอจบัเอาเนื=อๆ ก็ไม่ไดเ้นื=อหาตามตอ้งการก็หมดเวลาสัมภาษณ์เสียแลว้   

 
โดยทั�วไปคําถามที�ใช้ในการสัมภาษณ์มีด้วยกนัหลายแบบ  ได้แก่ 

คาํถามแบบที@ไม่มีการเตรียมการไวก่้อน คือผูส้ัมภาษณ์จะตั=งคาํถามขึ=นมาเองตามสถานการณ์
ตามที@เห็นสมควรกับผูส้มคัรแต่ละคน วิธีการนี= จะช่วยเสริมสร้างบรรยากาศในการสัมภาษณ์ที@ดี  ผู ้
สัมภาษณ์สามารถตั=งคาํถามที@แตกต่างกนัไปตามลกัษณะของผูส้มคัร  แต่ก็มีขอ้เสียอยูคื่อ  ไม่สามารถวกั
หรือเปรียบเทียบผูส้มคัรไดอ้ยา่งชดัเจนเพราะใชค้าํถามที@แตกต่างกนั 

คาํถามที@มีการเตรียมการไวล่้วงหนา้  โดยเป็นคาํถามที@ใชถ้ามผูถู้กสัมภาษณ์ทุกคน  และมีการให้
คะแนนจากคาํตอบหรือจากการแสดงออกในการตอบคาํถามนั=น  วิธีนี= สามารถเปรียบเทียบผูส้มคัรได้
อยา่งชดัเจนเพราะใชค้าํถามชุดเดียวกนั แต่ก็อาจไม่เหมาะในการสัมภาษณ์ที@เจาะลึกผูส้มคัรเป็นพิเศษ 

คาํถามแบบผสมเป็นคาํถามแบบที@มีการตระเตรียมไวก่้อน  เพื@อผลในการเปรียบเทียบก่อน  แลว้
ตามดว้ยคาํถามอื@นที@เพิ@มขึ=นตามสถานการณ์ที@เหมาะสม  วธีิการนี= นิยมใชก้นัมากโดยทั@วไป  เพราะช่วยให้
ผูส้ัมภาษณ์มีความเขา้ใจผูส้มคัรไดม้ากและลึกซึ= ง 

คาํถามแบบสถานการณ์สมมุติ  เป็นคาํถามที@สมมุติสถานการณ์ขึ=น  แลว้ให้ผูถู้สัมภาษณ์หาทาง
ออก  หรือแก้ปัญหาในสถานการณ์ที@กาํหนดขึ=นนั=น  คาํถามลกัษณะนี= จะช่วยให้ผูส้ัมภาษณ์ได้ทราบ
แนวคิด  การวเิคราะห์  และการใชเ้หตุผลของผูส้มคัรที@ชดัเจน 

คําถามแบบสร้างความกดดัน  เป็นคําถามที@ มุ่งให้ผู ้สมัครผิดหวงัหรือไม่พอใจ  โดยมุ่งดู
พฤติกรรมหรือคาํพูดที@แสดงออก  การสัมภาษณ์ที@ใชค้าํถามประเภทนี=มกัใชก้บัคนที@ตอ้งทาํงานในหนา้ที@
ที@ตอ้งมีความกดดนัสูง  ซึ@ งจาํเป็นตอ้งไดค้นที@มีความอดทนและใจเยน็ 

ปัจจุบนันี= ในการสัมภาษณ์เรานิยมใชก้ารสัมภาษณ์โดยใช ้Competency Based  คือมีการกาํหนด
ทกัษะของคนที@ทาํหนา้ที@ในการสรรหาคดัเลือกของตาํแหน่งที@เราจะสัมภาษณ์  และมีการพฒันาคาํถามขึ=น  
โดยคาดหวงัวา่จะไดข้อ้มูลเกี@ยวกบัเรื@องนั=นๆ โดยไม่ตอ้งถามเรื@องอื@น  ประเด็นหลกัๆ เช่น  ความสามารถ
ทางดา้นภาษาต่างประเทศ  ความสามารถทางดา้น IT และทกัษะที@เกี@ยวกบังานโดยตรง  เหล่านี= เป็นหวัขอ้
ที@เรากาํหนดไว ้ สมมุติวา่เรากาํหนด ประเด็นที@ตอ้งการทราบไว ้20หวัขอ้  ก็เอาที@เป็นคียม์าสัก 5-8 ขอ้  มา
ตั=งคาํถาม  ก็จะได้เนื=อหาสาระอย่างที@ต้องการ  แล้วก็นํามาประเมิน  ซึ@ งขึ= นอยู่กบัประสบการณ์ของผู ้
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สัมภาษณ์ดว้ย  เพราะฉะนั=นการตั=งคาํถามโดยที@มีหลกัการวา่จะอา้งอิงจากอะไร  ถา้ไม่ใช้  Competency 
Based ก็อาจสัมภาษณ์โดยใช้ Skill Based หรือเป็นเรื@องของการควบคุมอารมณ์ (Emotional Quotient) ก็
ขึ=นอยูก่บัวา่เราจะใชก้รอบตวัไหนเพื@อที@จะเอามาวดักบัผูส้มคัรคนนั=น     

สําหรับการสัมภาษณ์โดยใช้  Skill Based  นั=นก็เป็นการสัมภาษณ์เกี@ยวกบัทกัษะซึ@ งเกิดจากการ
เรียนรู้  ประสบการณ์นอกเหนือจากการเรียนการสอนในสถาบนัการศึกษา  เช่นความสามารถในการเล่น
ดนตรี  ทกัษะทางดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์  ซึ@ งไม่ไดม้าจากการเรียนการสอนแต่อาจไดม้าจากประสบการณ์ใน
การทาํงาน  เป็นตน้  เมื@อเราคิดคาํถามขึ=นมาได ้ เราตอ้งรู้วตัถุประสงค์ของคาํถาม  เราตอ้งการวดัอะไร
จากคาํตอบที@ไดแ้ละจะสรุปตีความวา่อยา่งไร  ซึ@ งประเด็นตอ้งเกี@ยวขอ้งกบัเรื@องงาน 

นอกจากนี= ยงัมีเครื@องมือที@ดีอีกอย่าง  ที@ผูท้าํธุรกิจสามารถนาํมาใช้ในการสัมภาษณ์  คือการใช้
แบบทดสอบทางจิตวทิยามาช่วย  ซึ@ งในบา้นเรายงัไม่ค่อยนิยมใชก้นัมากนกั  เพราะมกัจะตดัสินใจจา้งกนั
เพราะถูกใจคนสัมภาษณ์โดยอาจจะไม่ได้พิจารณาว่าคนๆ นั=นเหมาะกบังานอย่างแทจ้ริงหรือไม่   ซึ@ ง
จริงๆ แลว้หากเราอยากไดค้นมีคุณภาพเราก็ตอ้งมุ่งเนน้ไปที@งานนั=นเหมาะกบัผูส้มคัรหรือไม่นั@นเอง  คือดู
วา่  มีความรู้  ประสบการณ์  ความชาํนาญ  ฝีมือ หรือไม่มากกวา่ที@จะดูวา่ถูกใจผูส้ัมภาษณ์หรือไม่ อยา่งไร
ก็ตามในการสัมภาษณ์นั=น  ผูส้ัมภาษณ์หรือผูท้าํธุรกิจเองก็ควรตระหนกัไวเ้สมอวา่  คนทุกคนมีมุมบางมุม
ที@เราอาจมองไม่เห็นทั=งหมดได ้ เพียงช่วงเวลาที@เราสัมภาษณ์พูดคุยกบัเขาเท่านั=น  ซึ@ งคุณอาจไม่สามารถ
เขา้ถึงตวัตนที@แทจ้ริงของคนๆ นั=นไดง่้ายนกั  เป็นธรรมดาที@คนเขาจะตอ้งพยายามปิดตวัตนที@แทจ้ริงใน
ส่วนที@มีขอ้บกพร่องไว ้ แลว้ก็พยายามเปิดเผยในสิ@งที@ดูดีออกมาเท่านั=น  มนัอยู่ที@ผูส้ัมภาษณ์จะสามารถ
มองผ่านสิ@งเหล่านั=น  เขา้ไปเห็นเนื=อแทข้องเขาหรือไม่นั@นเอง  ซึ@ งเราคงไม่สามารถมองเห็นไดท้ั=งหมด  
ดงันั=นสิ@งสําคญัจึงอยูที่@เราจะเชื@อมั@นวา่คนๆ นั=นสามารถทาํงานนี= ได ้ มีทกัษะ  ความรู้และประสบการณ์ที@
จะทาํงานนี=ไดดี้กวา่คนอื@นๆ ก็เลือกเขา้มาทาํงาน   

ขั=นตอนสุดท้ายในการคดัเลือก คือการประเมินผลการทดสอบ ซึ@ งต้องมีความถูกต้องตาม
มาตรฐาน  และมีความเที@ยงธรรม  โดยเฉพาะการประเมินการผลการสัมภาษณ์ตอ้งใชค้วามยุติธรรมเป็น
ที@ตั=งสาํคญั  โดยผูส้ัมภาษณ์ตอ้งพยายามไม่ใส่ความรู้สึกชอบไม่ชอบส่วนตวั  เขา้ไปใหน้อ้ยที@สุดไม่ใหไ้ป
มีผลต่อผลของการประเมินมากนกั  ไม่เช่นนั=นแลว้ผลลพัธ์อาจออกมาผดิพลาดได ้  

สรุปแลว้ปัจจยัในการทาํให้การสัมภาษณ์ประสบความสําเร็จก็คือ  การเตรียมความพร้อมและ
การตั=งคาํถาม ทกัษะในการฟัง  ทกัษะในการวเิคราะห์  ความอดทน  อดทนที@จะฟัง  ทั=งที@เป็นสาระและไม่
เป็นสาระดว้ยความมีมารยาทของผูส้ัมภาษณ์   รวมทั=งผูส้ัมภาษณ์ที@ดียอ่มไม่เปิดประเด็นโตแ้ยง้หรือแสดง
ภูมิของตนเองเมื@อเห็นว่าผูถู้กสัมภาษณ์ตอบผิด  นอกจากนี= ผูส้ัมภาษณ์ยงัต้องมีจรรยาบรรณอีกด้วย    
นอกจากนั=นก็ควรมีองค์ประกอบในสภาพแวดล้อมขณะสัมภาษณ์ที@อาํนวย   เพียงเท่านี= เราก็จะได้คน
คุณภาพ  อยา่งที@เราตอ้งการเขา้มาร่วมงานดว้ยได ้
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บทที� < 

การฝึกอบรมบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

สําหรับการดาํเนินงานองค์การทุกประเภท  เพื@อการทาํงานที@บรรลุเป้าหมายองค์การ กาํลัง
สําคญัที@สุดในองคก์าร  ที@ผูท้าํธุรกิจทุกคนควรตระหนกัถึงคือ  ความสําคญัของบุคลากร  เพราะบุคลากร
เป็นตวัจกัรสาํคญัที@สุดที@จะขบัเคลื@อนนาํพาความสาํเร็จมาสู่องคก์าร ไม่วา่องคก์ารของท่านจะเป็นองคก์าร
ประเภทใดก็ตาม  ไม่วา่ธุรกิจของท่านจะเล็กใหญ่เพียงใดก็ตาม  ซึ@ งความสําเร็จขององค์การก็ขึ=นอยู่กบั
ความสามารถของบุคลากรในองคก์ารนั@นเอง และถึงแมท้่านจะลงทุนใหมี้เครื@องจกัรอุปกรณ์ในองคก์ารดี
เลิศเพียงไรก็ตาม  หากขาดซึ@ งบุคลากรคุณภาพแลว้  ก็คงไม่ยากที@จะเริ@มมองเห็นความลม้เหลวอยูเ่บื=อง
หนา้ลางๆ  

ผูท้าํธุรกิจทุกคนจึงควรหันมาให้ความสําคญักบัการพฒันาบุคลากร ซึ@ งวิธีการในการพฒันา
บุคลากรในปัจจุบนัมีด้วยกนัหลากหลายวิธี แต่วิธีหนึ@ งที@ยงัคงได้รับการยอมรับในประสิทธิภาพของ
ผลลพัธ์ในการพฒันา  และถูกนาํมาใช้เป็นเครื@องมือสําคญัสําหรับการพฒันาบุคลากรในทุกยุคทุกสมยั  
ตั=งแต่ยุคแรกๆ ที@มีการรวบรวมทฤษฎีการบริหารจดัการไวอ้ยา่งเป็นเรื@องเป็นราว  คือตามแนวทางทฤษฎี
การจดัการเชิงบริหาร (Administrative Theory) ของ Henry  Fayo  ไดก้ล่าวไวว้า่การจะบริหารองคก์ารให้
มีประสบความสําเร็จ  ตอ้งมีการฝึกอบรม (Training)  จะเห็นไดว้า่การฝึกอบรมบุคลากรจดัเป็นเครื@องมือ
ของการบริหารชนิดหนึ@ง ซึ@ งจดัทาํขึ=นเพื@อเสริมสร้างประสิทธิภาพการดาํเนินงานขององคก์าร  ดงันั=นการ
ฝึกอบรมจึงควรจะตอบสนองต่อเป้าหมายองค์การ  เพราะหากการฝึกอบรมไม่สามารถสนับสนุนให้
องคก์ารบรรลุเป้าหมายใดๆ ไดแ้ลว้ก็ไม่มีประโยชน์ที@จะจดัการฝึกอบรมขึ=นมา  ดงันั=นองคก์ารจะตอ้งถือ
วา่การฝึกอบรมเป็นหนทางที@จะนาํไปสู่เป้าหมาย โดยการฝึกอบรมเป็นการทาํเพื@อเพิ@มพูนความรู้ทกัษะ  
และความสามารถของพนกังาน  ซึ@ งผูท้าํธุรกิจทุกคนควรจะไดเ้ห็นความสาํคญัในจุดนี=  

ที@จริงถา้จะกล่าวอย่างเป็นทางการแลว้ การฝึกอบรมก็คือกระบวนการจดัการเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบ  เพื@อสร้างหรือเพื@อเพิ@มพูนความรู้  ทกัษะ  ความสามารถ และเจตคติ  อนัจะช่วยปรับปรุงให้การ
ปฏิบติังานมีประสิทธิภาพสูงขึ=นนั=นเอง   แต่ทั=งนี= แมว้า่การฝึกอบรมจะเขา้มามีบทบาทในการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพขององค์การในหลายๆ ด้าน  แต่ผูท้าํธุรกิจก็ตอ้งเขา้ใจก่อนว่าปัญหาใดที@การฝึกอบรม
สามารถมีส่วนช่วยแกไ้ขได ้ซึ@ งความสําเร็จของการฝึกอบรมยงัขึ=นอยูก่บัปัจจยัหลายประการ  ซึ@ งเกี@ยวขอ้ง
กบับทบาทของผูบ้ริหารอยา่งแนบแน่นทีเดียว 
 ส่วนถ้าจะถามว่าจะทาํอย่างไรจึงจะทาํให้ การฝึกอบรมบุคลากรทาํได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ไดผ้ลอยา่งที@องคก์ารตอ้งการนั=น ก่อนอื@นตอ้งทาํความเขา้ใจและปฏิบติัตามกระบวนการของการจดัการ
ฝึกอบรมอยา่งเป็นระบบเสียก่อน  ซึ@ งกระบวนการเหล่านั=นมีรายละเอียดดงันี=  
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 ขั-นที� 1. วิเคราะห์ความตอ้งการในการฝึกอบรม (Needs Assessment) โดยในการวิเคราะห์นี=  เรา
ตอ้งวเิคราะห์ความตอ้งการ 3 ดา้น คือ  
 - การวิเคราะห์ความต้องการองค์การ (Organization Analysis)   ซึ@ งเป็นการวิเคราะห์เกี@ยวกับ
เป้าหมายขององคก์าร และบรรยากาศการทาํงานภายในองคก์าร 
 - การวิเคราะห์ภารกิจและคุณสมบติั (Task and Knowledge , Skill, Ability Analysis) ซึ@ งผูรั้บการ
อบรมจะตอ้งปฏิบติัภายหลงัการฝึกอบรม   
 - การวิเคราะห์บุคคล (Person Analysis)  เพื@อจะได้รู้ว่าผูป้ฏิบัติงานแต่ละคนมีความรู้  ทักษะ  
และความสามารถที@จาํเป็นสาํหรับการทาํงานอยูใ่นระดบัใด 
 การวิเคราะห์ความตอ้งการทั=ง 3 ดา้นนี=    ก็เพื@อนาํมาประกอบการพิจารณาสรุปออกมาเป็นความ
ตอ้งการในการฝึกอบรม 

ขั-นที� 2. กําหนดวตัถุประสงค์ของการฝึกอบรม โดยนําข้อมูลจาก ขั=นที@  1 นํามาใช้กําหนด
วตัถุประสงคข์องการฝึกอบรม    และใชเ้ป็นเครื@องมือในการกาํหนดทิศทางในการออกแบบและพฒันา
หลกัสูตรการฝึกอบรมต่อไป 

ขั-นที� 3.  คดัเลือกและออกแบบโครงการฝึกอบรม   ซึ@ งตอ้งคาํนึงถึงปัจจยัต่างๆ มากมาย ไม่วา่จะ
เป็นหวัขอ้วิชา  เนื=อหา  รูปแบบ  และวิธีการอบรม  สื@อการสอน  วิทยากร  และเวลาสําหรับการฝึกอบรม  
และอื@นๆ 

ขั-นที� 4.  สร้างเกณฑ์สําหรับการประเมินผล    ซึ@ งควรทาํควบคู่ไปกบัการคดัเลือกและออกแบบ
โครงการฝึกอบรม โดยเกณฑ์ที@สร้างขึ=นจะตอ้งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์การอบรมที@ตั=งไว ้ทั=งนี= เกณฑ์
ควรระบุว่า พฤติกรรมอะไรที@ผู ้รับการอบรมจะต้องมีการพัฒนา ทางด้านความรู้  ทักษะ  หรือ
ความสามารถ  ระดบัตํ@าสุดของพฤติกรรมที@จดัวา่ผ่านเกณฑ์อยูที่@ตรงไหน  และพฤติกรรมนั=นแสดงออก
มาภายใตส้ภาวการณ์อยา่งไร   

ขั- นที�  5.  จัดการฝึกอบรม เป็นการดําเนินการฝึกอบรมตามแผนที@ได้กําหนดไว้ โดยต้อง
ดาํเนินการเกี@ยวกับสถานที@ของการฝึกอบรม ดูแลประสานงานกับวิทยากรของการฝึกอบรมด้วย ซึ@ ง
ระหวา่งการจดัการฝึกอบรมอาจจะประสบกบัปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที@อาจเกิดขึ=นเฉพาะหนา้ ดงันั=นจึง
ควรที@จะไดมี้การตระเตรียมการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ไวด้ว้ยเช่นกนั 

ขั-นที� 6.  ประเมินผลการฝึกอบรม ประกอบดว้ย การสร้างเกณฑ์สําหรับการประเมินผล และการ
วดัผลโดยใช้วิธีการทดลองหรือวิธีการที@ไม่ใช่การทดลอง เพื@อตรวจสอบว่ามีความเปลี@ยนแปลงใดๆ 
เกิดขึ=นหรือไม่ภายหลงัการฝึกอบรม 

เมื@อมีการวางแผนและจดัระบบการอบรมอย่างดีแลว้  มาถึงขั=นตอนการปฏิบติัสิ@งที@เป็นจุดเริ@มที@
สําคญัคือ  ความร่วมมือของบุคลากร  ซึ@ งผูท้าํธุรกิจหรือผูที้@มีหนา้ที@ในการจดัการฝึกอบรมทุกคนไม่ควร
ละเลย  ก็คือเรื@ องเกี@ยวกับจิตวิทยาการเรียนรู้  และการจูงใจสําหรับการฝึกอบรม  ซึ@ งผูจ้ดัควรให้ควร
คาํนึงถึงสิ@งสาํคญั 3 ประการ ดงัต่อไปนี=  ไดแ้ก่ 
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1. ผูรั้บการอบรมแต่ละคนมีความพร้อมและความสามารถที@จะรับการฝึกอบรมหรือไม่   
2. โครงการฝึกอบรมควรจะได้รับการออกแบบและจดัการอย่างไร จึงจะช่วยเอื=ออาํนวยการ

เรียนรู้ของผูรั้บการอบรม 
3. ผูจ้ดัควรจะทาํอยา่งไร เพื@อให้ผูรั้บการอบรมสามารถรักษาและนาํความรู้ทั=งปวงที@ไดรั้บไปใช้

ในการทาํงานจริง 
 

ทางด้านภาวะความพร้อมของผู้รับการอบรม  ที�ผู้จัดควรคํานึงถึงก่อนการฝึกอบรม  ได้แก่  
- ความสามารถของผูรั้บการอบรม   ระดบัความถนดัหรือทกัษะสําหรับการปฏิบติังานซึ@ งผูรั้บ

การอบรมมีอยู่ในตนเอง ทั=งนี= ยงัรวมถึงระดบัวุฒิภาวะและประสบการณ์ของบุคคลอีกดว้ย จะเห็นไดว้่า
หากผูจ้ดัการฝึกอบรมไม่ได้ประเมินความสามารถของผูรั้บการอบรมล่วงหน้าแล้วการฝึกอบรมก็อาจ
ลม้เหลวได ้เพราะการประเมินความสามารถของผูรั้บการอบรมจะช่วยให้ทราบวา่พวกเขามีความรู้อะไร
เป็นพื=นฐานอยู่ก่อนแล้วบ้าง ผูใ้ดจาํเป็นต้องได้รับการเสริมความรู้ก่อนอบรม ผูใ้ดพร้อมที@จะรับการ
ฝึกอบรมไดท้นัที แลผูใ้ดที@ไม่สามารถจะรับการฝึกอบรมได ้

-  แรงจูงใจของผูรั้บการอบรม โดยมีปัจจยัหลายอยา่งที@ส่งผลกระทบต่อระดบัแรงจูงใจ 
ของผูรั้บการอบรม  ไดแ้ก่  1. ความเชื@อเกี@ยวกบัอาํนาจควบคุม ไม่ว่าจะเป็นอาํนาจควบคุมภายในตนเอง
หรืออาํนาจควบคุมภายนอกตนเอง   2. ความเชื@อในสมรรถภาพแห่งตน  วา่จะเรียนรู้สิ@งต่างๆ ไดห้รือไม่  
3. ความคาดหวงัเกี@ยวกบัผลลพัธ์ จะนาํไปสู่การทาํงานที@ดีขึ=นหรือไม่ �.  คุณค่าของการทาํงาน  ผูรั้บการ
อบรมตอ้งใหคุ้ณค่าหรือความสาํคญัแก่การทาํงานที@ดีขึ=น 
 ซึ@ งการสร้างและรักษาแรงจูงใจของผูรั้บการอบรมทาํไดห้ลายวิธี ตามทฤษฎีการจูงใจที@น่าสนใจ 
4 ทฤษฎีดว้ยกนั คือ  
 1. ทฤษฎีการเสริมแรง อาจเป็นการเสริมแรงทางบวกหรือทางลบก็ได ้แต่ตอ้งกระทาํดว้ยความ
ระมดัระวงั  โดยควรคาํนึงถึง พฤติกรรมที@ตอ้งการในภายหลงั, แรงเสริมทางบวกหรือรางวลั, ช่วงเวลาที@
เสริมแรง, กาํหนดการและจาํนวนครั= งในการเสริมแรง, การลงโทษ 
 2. ทฤษฎีความรู้ความเขา้ใจทางสังคม คือโครงการฝึกอบรมจะประสบความสําเร็จตามที@มุ่งหวงั
ได้ ก็ต่อเมื@อผูรั้บการอบรมมีความเชื@อว่าตนเองมีความสามารถที@จะเรียนรู้เนื= อหาสาระต่างๆ และมี
ความสามารถที@จะนาํความรู้นั=นไปใชไ้ดจ้ริง    
 3. ทฤษฎีการตั=งเป้าหมาย มีส่วนในการฝึกอบรมหลายประการคือ 
 - ควรจะตอ้งมีการอธิบายอย่างชดัเจนถึง วตัถุประสงคข์องการฝึกอบรมให้ผูรั้บการอบรมไดรั้บ
ทราบ ตั=งแต่เริ@มตน้การฝึกอบรมและระหวา่งที@กาํลงัฝึกอบรม 
 - เป้าหมายของการฝึกอบรมควรจะมีความยากในการปฏิบติั จนเป็นที@น่าทา้ทายของผูรั้บการ
ฝึกอบรม เพื@อที@ว่าพวกเขาจะได้เกิดความภูมิใจเมื@อบรรลุถึงเป้าหมายนั=นได้ แต่เป้าหมายนั=นก็ไม่ควร
ยากจนเกินไปจนทาํใหพ้วกเขารู้สึกวา่ไม่มีทางเป็นไปได ้  
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 - นอกจากการมีเป้าหมายสูงสุดที@จะบรรลุถึงเมื@อสิ=นสุดการฝึกอบรมแลว้ ควรจะมีเป้าหมายยอ่ย
ระหวา่งการฝึกอบรมดว้ย  การมีเป้าหมายยอ่ยนี= จะทาํให้ผูรั้บการอบรมรู้สึกวา่ตนเองประสบความสําเร็จ
เป็นระยะๆ  และมีความหวงักาํลงัใจที@จะพิชิตเป้าหมายสูงสุดใหไ้ดต่้อไป 
 1. ทฤษฎีความคาดหวงั ซึ@ งทฤษฎีนี= ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะที@เป็นประโยชน์สําหรับการฝึกอบรมไว้
หลายประการ คือ 
 - โครงการฝึกอบรมที@จะประสบความสําเร็จไดน้ั=น ผูรั้บการฝึกอบรมจะตอ้งมีความเชื@อว่า การ
ฝึกอบรมนี= มีอะไรที@ให้ประโยชน์แก่ตวัฉัน พวกเขาจะตอ้งรับรู้ว่า การเขา้ร่วมการฝึกอบรม จะนาํไปสู่
ผลลพัธ์ที@น่าปรารถนา เช่นโอกาสที@จะเลื@อนตาํแหน่ง เพราะหากผูรั้บการฝึกอบรมเห็นว่าการฝึกอบรม
เป็นสิ@งที@ไม่ไดป้ระโยชน์อะไรและเสียเวลาแล้ว  พวกเขาก็อาจจะไม่ให้ความสนใจและอาจจะขาดการ
ฝึกอบรมไปเลยก็ได ้
 - องค์การควรจะช่วยให้ผูรั้บการอบรมเชื@อว่าความพยายามจะนําไปสู้ผลงานที@ดีขึ=น โดยการ
จดัหาวิทยากรที@มีความสามารถ ขจัดอุปสรรคของการปฏิบัติงาน และคัดเลือกผูรั้บการอบรมซึ@ งมี
ความสามารถและมีแรงจูงใจที@เหมาะสม 
 - องคก์ารควรแจง้ใหผู้รั้บการอบรมทราบอยา่งแน่ชดัวา่ ความสาํเร็จหรือผลการฝึกอบรมที@ดีเยี@ยม
นั=น จะมีผลอยา่งไรต่ออาชีพการงานของพวกเขา 
 - องค์การควรจะได้ทําการสํารวจว่าผลลัพธ์หรือรางวลัประเภทใดที@มีคุณค่าในสายตาของ
พนกังาน เพื@อที@จะไดใ้ชร้างวลัเหล่านั=นเป็นสิ@งจูงใจการทาํงาน 

เมื@อสามารถจูงใจให้บุคลากรเขา้รับการอบรมได้แล้ว  การฝึกอบรมจะได้ผลดีเยี@ยมก็ต่อเมื@อมี  
การถ่ายโอนความรู้  ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  นั@นคือระดบัของการนาํเอาความรู้ที@ไดรั้บจากการฝึกอบรม  
ไปใช้ในการทาํงานจริง ได ้ เพราะจุดประสงค์หลกัของการฝึกอบรมก็คือ  การช่วยให้ผูรั้บการอบรมมี
ประสิทธิภาพในการทาํงานสูงขึ= น  ดังนั= นผูจ้ ัดการฝึกอบรมจะต้องตระหลักและพยายามออกแบบ
โครงการฝึกอบรม  ซึ@ งช่วยให้เกิดการถ่ายโอนความรู้ในทางบวกเกิดขึ=น (การถ่ายโอนทางบวก คือ การ
เรียนรู้ในงานแรกหรือในการฝึกอบรม มีผลทาํให้การเรียนรู้ในงานต่อมา หรือในการทาํงานจริงมี
ประสิทธิภาพมากขึ=น) 
 ในการออกแบบโครงการฝึกอบรม  ผูจ้ ัดการฝึกอบรมควรคาํนึงถึงหลักการเรียนรู้ต่างๆ 4 
ประการ ไดแ้ก่ 1) ความคลา้ยคลึงกนัของงาน 2) การถ่ายโอนโดยอาศยัหลกัการทั@วไป ซึ@ งจาํเป็นสําหรับ
การทาํงาน 3) ความหลากหลายของสิ@ งเร้า เพราะการถ่ายโอนทางบวกจะเกิดขึ= นสูงสุด เมื@อผูเ้รียนได้
ทดลองทาํงานซึ@ งสิ@งเร้ามีความหลากหลาย   4) เงื@อนไขของการฝึกฝน ตอ้งเลือกประเภทของการฝึกฝนให้
เหมาะสมกบัวตัถุประสงคข์องการฝึกอบรม 
 หัวใจสําคญัที@สุดอีกส่วนหนึ@ งที@ทาํให้การฝึกอบรมมีประสิทธิภาพก็คือ การกําหนดเนื-อหาของ

หลักสูตร ซึ@ งประกอบด้วยขั=นตอนที@สําคญั 3 ขั=น คือ การจดัเตรียมโครงร่างของหลักสูตร, การสร้าง
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แผนการเรียน และการจดัวางเนื=อหาวิชา ซึ@ งเนื=อหานั=นจะตอ้งสนองตอบวตัถุประสงคข์องการฝึกอบรมที@
ไดก้าํหนดไวแ้ลว้ และตอ้งสอดคลอ้งกบัสภาพการทาํงานจริง รวมทั=งตอ้งมีความถูกตอ้งทนัสมยัดว้ย 
 ส่วน วธีิการฝึกอบรม  ในปัจจุบนัที@นิยมใชก้นัก็มีหลากหลายวธีิ  ไดแ้ก่   
 - วธีิการบอกกล่าว   / วธีิการกระทาํ /   วธีิการแสดง 
 - วธีิการทีมีวทิยากรเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ เช่น การบรรยาย  การอภิปราย 
 - วธีิการที@มีผูรั้บการอบรมเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ เช่นการระดมสมอง  กรณีศึกษา  การสาธิต 
 - วธีิการที@เนน้พฒันาการเรียนรู้เป็นรายบุคคล เช่นการสอนงาน   
 - วธีิการที@ใชโ้สตทศันูปกรณ์เป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ เช่น การสอนโดยใชว้ดีิโอ 
 ที@สําคญัคือผูจ้ดัต้องพิจารณาว่าต้องการให้เกิดการเรียนรู้แบบใด  แบบมุ่งเน้นการเรียนรู้เป็น
รายบุคคล  หรือมุ่งเน้นการเรียนรู้เป็นกลุ่ม  แล้วจึงตัดสินใจเลือกวิธีการในการฝึกอบรมตามความ
เหมาะสมต่อไป                                                                                                                            
 และเมื@อดาํเนินการฝึกอบรมเป็นที@เรียบร้อยแลว้ตอ้งไม่ลืมว่า  ควรจะตอ้งมีการประเมินผลการ
ฝึกอบรมด้วย  ทั=งนี= ก็ตอ้งเลือกวิธีการประเมินผลให้เกิดความเหมาะสมด้วย  จุดสําคญัอยู่ที@วิธีการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลนั@นเอง  วิธีที@นิยมใชก้นัทั@วไปเป็นวิธีที@มีความเป็นวทิยาศาสตร์  คือมีการทดสอบก่อนและ
หลงัการฝึกอบรม    นอกจากนั=นยงัควรมีการประเมินความคุม้ค่าของโครงการฝึกอบรมดว้ย  และอาจมี
การวเิคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุนดว้ย 
 กล่าวโดยสรุปจะเห็นว่าการจะทาํให้การฝึกอบรมเกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริงได้นั=น  ต้อง
เริ@มตน้ตั=งแต่ตวัผูบ้ริหารหรือผูท้าํธุรกิจเองที@ตอ้งเล็งเห็นถึงความสําคญัของการฝึกอบรม  และมีความ
เชื@อมั@นในวิธีการพฒันาบุคลากรดว้ยการฝึกอบรม  วา่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประสิทธิภาพการทาํงาน
องค์การได ้ จากนั=นควรยึดมั@นในหลกัการที@ถูกตอ้งสําหรับกระบวนการในการจดัทาํการฝึกอบรม  โดย
ทาํให้เป็นระบบ  ไม่ใช่เพียงทาํให้เสร็จให้ผ่านๆ ไปในแต่ละครั= งเท่านั= น  เพราะการฝึกอบรมไม่ใช่
กิจกรรมที@จะส่งผลในระยะสั=นเท่านั=น  หากแต่ยงัตอ้งการการดาํเนินการอยา่งต่อเนื@อง  เพราะการพฒันา
บุคลากรตอ้งมีความต่อเนื@องจึงจะเกิดผลอยา่งแทจ้ริง  และโดยเฉพาะอยา่งยิ@งโลกแห่งการเปลี@ยนแปลงใน
ปัจจุบนัยอ่มตอ้งการความรู้ใหม่อยูต่ลอดเวลา  เพื@อการนาํมาปรับใชก้บัองคก์ารของท่านต่อไป 
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บทที� > 

ภาพรวมการบริหารร้านค้า SMEs 
 

โดยทั@วไปการดําเนินการปฏิบัติงานธุรกิจทุกประเภท ส่วนประกอบหนึ@ งที@ เป็นเสมือน
สายเลือดหรือนํ= าหล่อเลี= ยงให้เกิดการเคลื@อนที@ของงานต่างๆ ไดอ้ย่างคล่องตวั  คือวิธีหรือระบบในการ
บริหารสํานกังาน  ภายในองคก์ารนั@นเอง  ซึ@ งเป็นสิ@งที@ผูที้@กาํลงัจะเริ@มตน้ธุรกิจหรือแมแ้ต่ผูที้@ดาํเนินธุรกิจ
อยูค่วรให้ความสนใจ  ใหค้วามสาํคญัต่อการบริหารสํานกังาน ใหอ้ยูใ่นลกัษณะที@เหมาะสมที@สุด  เพื@อการ
ดาํเนินงานที@สะดวกคล่องตวัต่อไป  ในที@นี= จึงจะของกล่าวถึงหลกัการสําคญัสาํหรับการบริหารสํานกังาน  
เพื@อผูท้าํธุรกิจจะไดพ้ิจารณาและนาํไปปรับใชใ้หเ้กิดประโยชน์แก่งานในองคก์ารของท่านต่อไป   

หลกัพื=นฐานสําหรับการบริหารสํานกังานนั=นมีหลกัการง่ายๆ เช่นเดียวกบัการบริหารทั@วไปคือ  
ใชต้น้ทุนให้นอ้ยที@สุดเท่าที@เป็นไปได ้ โดยมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด   ทั=งนี= ผูที้@ทาํหนา้ที@
ในการบริหารสํานกังานไม่เพียงจะตอ้งทาํหน้าที@  ในการดูแลสํานกังานและเพื@อนร่วมงานต่างๆ เท่านั=น  
ยงัตอ้งคาํนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียในองคก์ารอื@นๆ ดว้ย ทั=งผูถื้อหุ้น ลูกคา้ ผูจ้ดัหาวตัถุดิบ และอื@นๆ จึงตอ้งใช้
เทคนิคไม่นอ้ยเลยในการบริหารสํานกังาน  ดงันั=นจึงมีความจาํเป็นอยา่งยิ@งที@จะตอ้งพยายามวางระบบการ
จดัการภายในสํานกังานให้ลงตวัที@สุด  ระบบการจดัการภายในสํานกังานที@สําคญั  ประกอบไปดว้ย  การ
จดัการพื=นที@สํานกังาน  การจดัการสภาพแวดลอ้มในสํานกังาน  การบริหารพสัดุสํานกังาน  การบริหาร
เอกสาร   

• การจัดการพื-นที�สํานักงาน   มีสิ@งที@ตอ้งพิจารณาหลายประการ คือ 
1. การเลือกทาํเลและตาํแหน่งที@ตั=ง   ทาํเลที@ตั=งเป็นปัจจยัแรกในการพิจารณา  ซึ@ งมีหลกัในการพิจารณา

เลือกทาํเลที@ตั=ง ดงันี=  
- ประเภทของธุรกิจ  ถ้าเป็นธุรกิจการผลิตหรือโรงงาน  ควรตั= งอยู่แถบชานเมือง  แต่อาจมี

สาํนกังานขายอยูใ่นเมืองเพื@อติดต่อลูกคา้ไดส้ะดวกยิ@งขึ=น  ถา้เป็นธุรกิจบริการ  ควรพิจารณายา่น
การคา้หรือแหล่งธุรกิจสําคญัโดยคาํนึงถึงระบบสาธารณูปโภค  สถานที@จอดรถ  การคมนาคม  
และสภาพแวดล้อมที@เอื=อประโยชน์ต่อธุรกิจโดยตรง  เช่น ธนาคารพาณิชย ์การติดต่อสื@อสาร  
เป็นตน้ 

- ลกัษณะของภูมิประเทศ  บางทาํเลที@ตั=งอยู่ใกลบ้ริเวณห่างไกล  แห้งแล้ง  ซึ@ งนบัว่าไม่ดีนัก  ถ้า
เป็นไปได้  ควรจดัหาทาํเลที@ตั=งในเขตพื=นที@สีเขียว  เพราะจะทาํให้คุณภาพชีวิตพนักงานและ
สาํนกังานดีขึ=น 

- แหล่งวตัถุดิบหรือแรงงานหรือคู่แข่งขนั  ตอ้งพิจารณาวา่ทาํเลที@ตั=งอยูใ่กลแ้หล่งวตัถุดิบ  การขน
ยา้ยได้สะดวกเพียงพอหรือไม่  เพียงใด  หรือเป็นทาํเลที@ง่ายและสะดวกต่อการว่าจา้งแรงงาน
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ขนาดไหน  บางแห่งอยูใ่กลส้ถานศึกษา  บางแห่งอยูใ่กลชุ้มชน  แลว้แต่ความตอ้งการของธุรกิจ
เป็นสาํคญั  นอกจากนี=ควรคาํนึงถึงคู่แข่งขนัในบริเวณทาํเลที@ตั=งใกลเ้คียงดว้ย 

- ตน้ทุนค่าใชจ่้าย  พิจารณาเรื@องราคาที@ดิน  ตน้ทุนในการพฒันาที@ดิน  เส้นทางการขนส่งที@ช่วยให้
ประหยดัตน้ทุนมากน้อยเพียงใด  หรือแมก้ระทั@งที@เกิดจากการบริการพนกังาน เช่น ค่ารถรับส่ง
พนกังาน 

- สภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภค   ถ้ามีสิ@ งอาํนวยความสะดวกครบครัน  ก็จะทาํให้
สํานกังานสะดวกสบายและทาํงานไดอ้ย่างคล่องตวั  นอกจากนี= ยงัตอ้งคาํนึงถึงระบบการกาํจดั
ของเสีย  และภาวะมลพิษที@อาจจะเกิดขึ=นอีกดว้ย 

- ทางเขา้ออกของอาคารที@ตั=ง  ตลอดจนที@จอดรถ  และเส้นทางการจราจรและความหนาแน่น 
ของการจราจรบริเวณตาํแหน่งที@ตั=ง  

- สภาพแวดลอ้มภายนอกของบริเวณสถานที@ตั=ง  ไดแ้ก่  ธุรกิจขา้งเคียงเป็นประเภทใด  ขดัแยง้หรือ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจของสํานกังานหรือไม่  ธุรกิจที@สําคญัที@อยูใ่กลเ้คียงมีมากนอ้ยเพียงใด  
สะดวกในการติดต่อสถานที@ราชการ  ธนาคาร  หรือบริษทัเอกชนที@เกี@ยวข้องหรือไม่อย่างไร  
นอกจากนี=ยงัควรคาํนึงถึงธุรกิจคู่แข่งขนัในตาํแหน่งที@ตั=งใกลเ้คียงหรือตรงขา้มดว้ย (ถา้มี) 
เมื@อพิจารณาปัจจยัต่างๆ ที@เกี@ยวขอ้งกบัการบริหารพื=นที@แลว้  เราตอ้งมาพิจารณาเกี@ยวกบั 

ความตอ้งการใชพ้ื=นที@ในสาํนกังาน  ซึ@ งมีสิ@งที@ควรนาํมาใชใ้นการพิจารณา � ส่วนหลกัๆ คือ  

.  คน  ไดแ้ก่ พื=นที@สาํหรับการทาํงานของบุคลากรในแต่ละแผนก 
2. ส่วนสนบัสนุน  เป็นพื=นที@สาํหรับการบริการ  เช่น หอ้งประชุม  โถงกลาง เป็นตน้ 
3. เส้นทางจราจร  ไดแ้ก่  ทางเชื@อมตึก  ทางเดินระหวา่งแผนก  ที@ใชต้อ้นรับลูกคา้ เป็นตน้ 
ทั=งนี= การวางแผนพื=นที@ตอ้งเกิดขึ=นตามหน้าที@งานหรือสายทางเดินของงาน  มากกว่าการใชพ้ื=นที@

เพื@อความสวยงามสําหรับบุคลากรเท่านั=น   อาจกล่าวไดว้า่ควรพิจารณาความตอ้งการ   ของการไหลหรือ
เนื=อหางาน  คน  และหนา้ที@งานเป็นเกณฑ ์

กล่าวโดยสรุปไดว้า่หลกัการบริหารพื=นที@ทาํงานที@มีประสิทธิภาพ คือ  
1. ให้ทางเดินหรือการไหลของขอ้มูลเป็นเส้นตรง  เพื@อลดการติดต่อสื@อสารและการเดินทางให้

มีเส้นทางนอ้ยลง   
2. มีพื=นที@เปิดขนาดใหญ่  เพื@อให้แนวทางกาํหนดการดูแลและควบคุมทาํไดง่้าย  และสะดวก  

ช่วยให้มีการติดต่อสื@อสารกบัพนกังานแต่ละคนโดยตรง  และยงัทาํให้สภาพแวดลอ้มอื@นๆ 
ในสาํนกังาน เช่น แสงสี เสียง  ถูกจดัแต่รวมกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. ใชผ้นงักั=นที@สามารถเคลื@อนยา้ยได ้ อยา่ใชผ้นงัปิดทึบ(ถา้เป็นไปได)้ 
4. รักษาพื=นที@โดยให้แต่ละสถานีหรือจุดทาํงานของแต่ละบุคคลไม่เทอะทะ  หรือแน่นขนดัมาก

เกินไป 
5. ส่วนงานที@เกี@ยวขอ้งกบัภายนอก  ตอ้งอยูใ่นบริเวณเขา้ถึงสะดวกและเป็นสาธารณะ 



 36

6. การแบ่งสรรพื=นที@ใชห้ลกัการตามทางเดินหลกัของงานในสาํนกังาน 
7. มีการพยากรณ์ความตอ้งการงานในอนาคต  เพื@อจดัทาํพื=นที@สํารองไวเ้ผื@อในการรองรับการ

ขยายตวัในปีต่อๆ ไป 

• การจัดการสภาพแวดล้อมในสํานักงาน  
สภาพแวดล้อมมีผลกระทบโดยตรงกับปริมาณและคุณภาพงาน  รวมทั= งขวญักําลังใจของ

พนกังานในสํานกังานดว้ย  โดยสภาพแวดลอ้มหลกัที@มีผลกระทบต่อการทาํงาน  มีหลายปัจจยัเป็นสภาพ
ทางดา้นกายภาพ  ซึ@ งกระทบความรู้สึกของคน  เช่น การมองเห็น  การไดย้ิน  และการสัมผสั  ส่วนปัจจยั
อื@นๆ  เช่น  ความปลอดภยัมาจากการทาํงานในสถานที@ปลอดภยั  ทาํใหรู้้สึกสะดวกสบายใจในการทาํงาน  
เป็นตน้  ปัจจยัเหล่านี= มีผลช่วยสร้างบรรยากาศการสื@อสารที@ดี  และระดบัของขวญักาํลงัใจที@เพิ@มขึ=นใน
สํานักงาน  ดังนั= นเพื@อให้ได้สภาพแวดล้อมเป็นที@พอใจ  ก็ควรให้โอกาสพนักงานมีส่วนร่วมในการ
วางแผนพื=นที@และตกแต่งสํานักงาน  และพยายามให้พนักงานมีสํานึกในการให้เกียรติสถานที@และทิ=ง
บุคลิกภาพเฉพาะตวัในสถานที@ทาํงาน   อาจช่วยสร้างบรรยากาศดว้ยกระถางตน้ไม ้ หรือติดภาพส่วนรวม
แทนภาพตวัเอง  ปัจจยัสภาพแวดลอ้มเหล่านี= มีผลอยา่งใกลชิ้ดกบัการปฏิบติังานของแต่ละบุคคล  เป็นทั=ง
การจูงใจและกระตุน้ใหเ้กิดการทาํงานอนัจะส่งผลต่อผลิตภาพโดยรวมขององคก์ารในที@สุด   

ซึ@ งปัจจยัสภาพแวดลอ้มที@มกัเป็นสิ@งที@กระทบโดยตรงต่อผลทางกายภาพและจิตใจของพนกังานที@
ผูจ้ดัการบริหารสํานกังานควรตอ้งให้ความสนใจ  ไดแ้ก่ สี เพราะสีมีอิทธิพลต่ออารมณ์และทศันคติของ
มนุษย ์, แสง ซึ@ งมีผลต่อการทาํงาน  ทั= งการอ่านและเขียนหนังสือ, เสียง มีทั= งเสียงธรรมดา และเสียง
รบกวน  ซึ@ งตอ้งการการควบคุมเช่นกนั  , อากาศ  หมายถึง  อุณหภูมิ  ความชื=น  การถ่ายเทอากาศ  และ
ความสะอาด ที@ตอ้งควบคุมใหอ้ยูใ่นสภาพที@เหมาะสมเช่นกนั  ฯลฯ 

• การบริหารพสัดุสํานักงาน  
อุปกรณ์สาํนกังานมีบทบาทและมีอิทธิพลต่อการทาํงานของมนุษย ์ เนื@องดว้ยเป็นทั=งเครื@อง 

อาํนวยความสะดวก  ประหยดัแรงงาน  เวลาและค่าใช้จ่าย  แต่หากใช้งานไม่ถูกตอ้งอาจกลายเป็นดาบ
สองคม  คือก่อให้เกิดความเสียหายและเป็นอนัตรายต่อพนกังานได ้ การบริหารอุปกรณ์สํานกังานจึงเป็น
เรื@องที@มีความจาํเป็นและสําคญัอยา่งยิ@งในการทาํงาน ทั=งนี= ในการบริหารพสัดุ  จะอยูภ่ายใตก้ระบวนการ , 
ขั=น ไดแ้ก่  การศึกษาความตอ้งการ  การจดัซื=อ  การนาํไปใช้  การควบคุม  และการจาํหน่ายพสัดุ  ซึ@ งจะ
ขอกล่าวถึงหลกัการโดยยอ่ ดงันี=  
 วธีิการกาํหนดความตอ้งการ  ใชก้ารคาํนวณจากขอ้มูลอตัราการใชพ้สัดุในอดีต  และยงัมีการจดั
มาตรฐาน  และกาํหนดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุ เพื@อสะทอ้นกรรมวิธีการใชท้รัพยากรอยา่งประหยดั
และคุม้ค่า  ซึ@ งในการกาํหนดมาตรฐานพสัดุ  เป็นกรรมวิธีของการกาํหนดวิธีการคดัแยกวสัดุอุปกรณ์ให้
เหมาะสม  และเป็นที@ยอมรับ  ไวว้างใจของทุกฝ่ายทั=งผูซื้=อผูใ้ชแ้ละผูผ้ลิต 
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 การจดัซื=อ  ผูจ้ดัซื=อตอ้งดาํเนินการ  โดยยึดหลกัการจดัซื=อที@มีประสิทธิภาพสูงสุด  คือ  ไดว้สัดุ
อุปกรณ์ตามเป้าหมาย  โดยใช้ตน้ทุนประหยดัที@สุด  ดว้ยคุณสมบติั  จาํนวน  เวลา  ราคา  ที@ถูกตอ้ง  และ
สมเหตุสมผล     
 ทั=งนี= ในการดาํเนินการจดัซื=อโดยทั@วไปทาํไดอ้ยู่หลายวิธี ไดแ้ก่  วิธีตกลงราคา , วิธีสอบราคา  , 
วิธีประกวดราคา , วิธีกาํหนดราคา  นอกจากนี=  อาจมีบางกรณีใชว้ิธี จดัทาํขึ=นเอง , การเช่า , การยืม หรือ 
การแลกเปลี@ยน ก็เป็นได้  ส่วนการจะเลือกใช้วิธีใดผูมี้หน้าที@ก็ตอ้งพิจารณาตามความเหมาะสมตาม
หลกัการเพื@อประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 
 การควบคุมพสัดุ  ผูบ้ริหารสํานกังานตอ้งบริหารการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ  ด้วยวิธีการ
ต่างๆ ไดแ้ก่  เลือกพสัดุที@เหมาะสมใช้ในยามที@มีความตอ้งการ เพราะพสัดุมีการใช้แตกต่างกนั    และมี
การพิจารณาเลือกใช้อยา่งต่อเนื@องและทนัเวลา  มีการเผื@อสํารองฉุกเฉิน  แต่ไม่มากเกินไป  รวมทั=งมีการ
ควบคุมทั=งดา้นขอ้มูล  และการเก็บรักษาในคลงัพสัดุ  โดยใชเ้ครื@องมือในการควบคุมหลายประเภทตาม
ความเหมาะสม  ทั=งนี= ในปัจจุบนัระบบขอ้มูลสินคา้และวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ นิยมเก็บเป็นขอ้มูลไวใ้นเครื@อง
คอมพิวเตอร์  ดังนั= นเพียงใช้โปรแกรมจัดทํารายงานแสดงผลการใช้พัสดุ  ก็สามารถทราบความ
เคลื@อนไหวและช่วยควบคุมพสัดุได ้
 การเก็บรักษาพสัดุ  ในการนาํพสัดุไปใช ้ การเก็บรักษาเป็นงานที@ตอ้งให้ความสําคญัมากเช่นกนั
ในธุรกิจทุกประเภท  เพราะช่วยในการยืดอายุพ ัสดุ  และตอบสนองความต้องการผูใ้ช้ได้ต่อเนื@อง
สมํ@าเสมอ  วิธีการในการเก็บรักษาทาํไดห้ลายแบบ ไดแ้ก่ การเก็บรักษาในอาคาร เรียกวา่คลงัสินคา้หรือ
คลงัพสัดุ  และการเก็บรักษาภายนอกอาคารหรือกลางแจง้   ซึ@ งปัจจุบนัระบบการจดัเก็บและการกาํหนด
ตาํแหน่งที@เก็บพสัดุในคลงัต่างๆ ควรใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์เขา้มาช่วย   และนอกเหนือไปจากการเก็บ
รักษาทั@วไปปกติแลว้ ยงัตอ้งมีการรักษาความปลอกภยัในการเก็บรักษาดว้ย คือตอ้งมีการป้องกนัความ
เสียหายจากอนัตรายที@สาํคญัๆ ไดแ้ก่  อคัคีภยั  โจรกรรม  ภยัธรรมชาติ  และภยัจากสัตวต่์างๆ  
 นอกจากนี= การบาํรุงรักษาพสัดุ  ก็มีความสําคญัไม่ยิ@งหย่อนไปกว่าการเก็บรักษา  เพราะถ้าเก็บ
รักษาไดดี้  แต่ไม่มีการบาํรุงรักษาสมํ@าเสมอ  อาจทาํให้พสัดุเสื@อมโทรม  และใชง้านไม่คล่องตามลกัษณะ
ที@ควรจะเป็น  ทั=งนี=การบาํรุงรักษาก็มีได ้� แบบคือ  การป้องกนัและการแกไ้ขซ่อมแซม  ซึ@ งมกัทาํทั=งสอง
อยา่งประกอบกนั 
 การจาํหน่ายพสัดุ  เป็นการปลดภาระความรับผดิชอบทรัพยสิ์นออกไป  ซึ@ งมีสาเหตุจากการชาํรุด
เสื@อสภาพและเสียหายตามกาลเวลา  การเก็บพสัดุในคลงัมีมาก  และเหลือใชเ้กินความจาํเป็น  และมีความ
ตอ้งการพสัดุทดแทนอื@นที@ทนัสมยั หรือเป็นประเภทใหม่ที@มีประโยชน์ต่อส่วนงานมากกวา่  โดยมีวิธีการ
ปฏิบติัไดห้ลายวธีิ   ไดแ้ก่ ขาย  แลกเปลี@ยน  ซ่อมแซม  แปรสภาพ  นาํไปใชอ้ยา่งอื@น  หรือทาํลาย 

• การบริหารเอกสาร 
ในการบริหารเอกสารนั=น  มีส่วนสาํคญัในการดาํเนินงานองคก์ารเพื@อใหบ้ริการกบัทุกส่วนงาน 
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ในองค์การ  ในการจดัหาขอ้มูลให้ถูกตอ้งทนัเวลา และประหยดั   โดยตอ้งมีการบริหารจดัการอยา่งเป็น
ระบบในการสร้างสรรค์  คิดคน้  ธํารงรักษาซ่อมแซม  จดัเก็บ  ทาํลาย  ปกป้องและดูแลเอกสารตาม
กระบวนการและมีการควบคุมอยา่งเป็นระบบในแต่ละช่วงของวงจรชีวิตเอกสาร   
 ในการจดัเก็บเอกสาร  ควรทราบขอ้มูลและระยะเวลาการเก็บเอกสาร  ทั=งปริมาณขอ้มูล  และ
ตน้ทุนการเก็บรักษา  และการนาํขอ้มูลมาใช้  รวมทั=งการจดัประเภทเอกสารดว้ย  เพราะเอกสารสําคญั
ของแห่งหนึ@ งอาจเป็นเพียงเอกสารมีประโยชน์สําหรับอีกแห่งหนึ@ งเท่านั=น  ซึ@ งควรมีการแบ่งเอกสาร
ออกเป็นประเภทต่างๆ ดงันี=  คือ  เอกสารสาํคญัที@สุด  เอกสารสาํคญั  เอกสารมีประโยชน์  และเอกสารไม่
จาํเป็น    

จากนั=นตอ้งมีการจดัสร้างแฟ้มเอกสาร  เพื@อใช้เป็นอุปกรณ์ในการเก็บเอกสาร  ซึ@ งทั@วไประบบที@
ง่ายที@ สุดในการเรียงลําดับแฟ้มเอกสาร ควรมีการแบ่งแฟ้มดังนี=   แบ่งเป็นแฟ้มส่วนหลักต่างๆ วาง
คาํแนะนาํการใช้ไวห้น้าแรกของแต่ละส่วน  จดัให้แฟ้มอยู่ในระดบัสายตา  และจดัแฟ้มให้เพียงพอกบั
การใชง้าน   และมีแฟ้มเฉพาะ ไวก้รณีที@มีเอกสารในเรื@องเดียวกนัอยา่งนอ้ย , ชิ=นและทราบวา่จะมีเอกสาร
เพื@อการสื@ อสารเพิ@มขึ= นตามมาอีก  ให้จดัเตรียมเปิดแฟ้มเฉพาะนี= ขึ= นมา  โดยทาํดัชนีติดเป็นชื@อแฟ้ม  
สุดทา้ยก็ควรมีแฟ้มเบ็ดเตล็ด  ใชเ้ก็บเอกสารเล็กๆ นอ้ยๆ เป็นการติดต่อเป็นครั= งคราว  หรือไม่ค่อยเกิดขึ=น
บ่อยนกั  
 ทั=งหมดที@กล่าวถึงโดยย่อเกี@ยวกบังานบริหารสํานักงานนั=น  ท่านผูท้าํธุรกิจอาจจะเห็นว่า การ
บริหารสํานกังานดูเหมือนจะไม่ใช่เรื@องใหญ่ในการทาํธุรกิจ  แต่แทจ้ริงแลว้  ก็ไม่ใช่เรื@องเล็กๆ ที@ท่านจะ
ละเลยได ้ เพราะมิเช่นนั=นแลว้ท่านจะพบวา่  ขณะดาํเนินงานจะเกิดความสับสนวุน่วายในการปฏิบติั  และ
ทาํให้งานไม่สามารถเลื@อนไหลไดอ้ยา่งต่อเนื@อง  อาจทาํใหเ้กิดความเสียหายใหญ่หลวงตามมา  ตั=งแต่ งาน
ล่าชา้  ไม่ทนัเวลา  อนัอาจส่งผลพวงให้งานอื@นๆ ที@ต่อเนื@องเกิดความลม้เหลวตามไปดว้ยอีกมากมาย  ซึ@ ง
นั@นก็เป็นเหตุหนึ@งที@ทาํใหง้านสาํคญัๆ พงัทลายลงไดเ้ช่นกนั 
 ท่านผูท้าํธุรกิจจึงไม่ควรมองข้ามการวางระบบการบริหารงานสํานักงานให้มีประสิทธิภาพ  
รัดกุม  และเผื@อทางรองรับความเปลี@ยนแปลงในอนาคตไวอ้ย่างดีดว้ย  จึงจะทาํให้การดาํเนินธุรกิจของ
ท่านไม่ตอ้งมาพบกบัปัญหาอุปสรรคจากเรื@องที@ไม่น่าจะเป็นเรื@องเหล่านั=น 
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การวางแผนระบบบัญชีสําหรับธุรกจิ  SMEs 
         

ความหมายของ  “การบัญชี” 
การบญัชีมีคาํนิยามต่างๆกนัตามความนิยม แต่ที@ใชก้นัมากไดแ้ก่คาํนิยามของสมาคมผูส้อบบญัชี

รับอนุญาตของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ@ งกล่าวไวว้า่ การบญัชีหมายความถึง “การจดบนัทึก การจาํแนก 
การสรุปผล และการรายงานเหตุการณ์เกี@ยวกับการเงิน โดยใช้หน่วยเป็นเงินตรา รวมทั= งการแปล
ความหมายของผลการปฏิบติัดงักล่าวดว้ย” 

จากนิยามความหมายของการบัญชีดังกล่าวข้างตน้ จะเห็นได้ว่าในกระบวนการทาํบญัชีนั= น  
จะตอ้งเริ@มด้วยการรวบรวมเอกสารหลกัฐานของเหตุการณ์ทางการเงินของธุรกิจหรือเรียกอีกอย่างว่า
รายการคา้ เพื@อนาํมาจดบนัทึกเรียงตามลาํดบัก่อนหลงัในสมุดรายวนั  แลว้จึงนาํมาจาํแนกแยกประเภท
ของรายการคา้ในสมุดแยกประเภท  จากนั=นทุกรอบระยะเวลาตามแต่ที@เราตอ้งการ เช่นทุกเดือน หรือทุก
ไตรมาส หรือทุกปี ก็จะมาทาํการสรุปผลสิ@งที@บนัทึกแยกประเภทไวแ้ลว้นี= ออกมาเพื@อแสดงฐานะทาง
การเงิน(งบดุล) ผลการดาํเนินงาน (งบกาํไรขาดทุน) และผลการเปลี@ยนแปลงฐานะทางการเงิน(งบแสดง
การเปลี@ยนแปลงฐานะทางการเงิน) ซึ@ งงบที@แสดงผลสรุปนี= เรียกรวมวา่ งบการเงิน  และงบการเงินที@ไดม้า
ก็จะนาํมาแปลความหมายในรูปของการวเิคราะห์งบการเงินต่อไป 

 

ประโยชน์ของการบัญชี 
 เมื@อมีการจดัทาํบญัชีแลว้ กิจการก็จะไดรั้บประโยชน์จากรายงานทางการการบญัชีในด้านต่าง
มากมายไดแ้ก่  

บญัชีทาํหนา้ที@เป็นเครื@องมือในการควบคุมดูแลทรัพยสิ์น เช่นบญัชีแสดงยอดเงินสดคงเหลือ
ยอ่มเป็นการบงัคบัใหผู้รั้กษาเงินสดตอ้งรับผดิชอบในยอดเงินสดใหต้รงกบัที@ปรากฏตามบญัชี 

การบญัชีเป็นวิธีการเก็บรวบรวมสถิติอย่างหนึ@ ง ซึ@ งจะเป็นประโยชน์แก่ผูบ้ริหาร ในการ
ควบคุมใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ 

ช่วยป้องกนัความผิดพลาดในการทาํงาน เช่นไม่หลงลืมจ่ายค่าใช้จ่ายซํ= า และใช้ตรวจสอบ
ความถูกตอ้งไดใ้นภายหลงั 

ช่วยคาํนวณผลกาํไรขาดทุนของกิจการสาํหรับระยะเวลาหนึ@ง รวมทั=งยงัช่วยแสดงฐานะของ
กิจการในขณะใดขณะหนึ@งดว้ย 
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ระบบบัญชี 
ระบบบญัชี แบ่งแยกเป็นส่วนยอ่ยไดด้ั=งนี= คือ 

 1. ระบบการรวบรวมจดัเก็บข้อมูลรายการทางการเงิน โดยกาํหนดแบบพิมพ์หรือเอกสารที@
กิจการใช้อยู่แลว้ในการทาํธุรกิจเช่น ใบส่งสินคา้ ใบรับสินคา้ ใบเสร็จรับเงิน ใบสําคญัรับเงิน ใบสําคญั
จ่ายเงิน เป็นตน้ ซึ@ งเป็นแหล่งขอ้มูลที@กิจการจะใชใ้นการบนัทึกรายการทางบญัชี  
 2. ระบบในการบนัทึกรายการทางเงินเหล่านี= ตามลาํดบัก่อนหลงั โดยกาํหนดประเภทของสมุด
รายวนัขั=นตน้ ซึ@ งทั@วไปก็ไดแ้ก่ สมุดรายวนัทั@วไป สมุดรายวนัขาย สมุดรายวนัซื=อ สมุดเงินสด เป็นตน้ 
เพื@อใชใ้นการบนัทึกรายการดงักล่าว 
 3. ระบบการแยกประเภทบญัชี โดยกาํหนดจากประเภทของสินทรัพย ์หนี= สิน รายได ้ค่าใช้จ่าย
ตามความเหมาะสมของแต่ละกิจการ เพื@อใช่ในการผา่นรายการบญัชี  
 4. ระบบในการจดัทาํรายงานในรูปงบการเงิน ซึ@ งก็ได้แก่การวางรูปแบบของงบดุล งบกาํไร
ขาดทุน และรายงานอื@นตามที@กิจการตอ้งการ 
 
การวางแผนระบบบัญชี 
 ดงัไดก้ล่าวมาแลว้วา่บญัชีคือการรวบรวมขอ้มูลรายการคา้ของกิจการ ดงันั=นพนกังานทุกคนของ
กิจการต่างก็มีส่วนอยูต่ลอดเวลาที@ก่อให้เกิดรายการคา้ขึ=น จึงมีความจาํเป็นที@จะตอ้งกาํหนดให้ชดัเจนวา่มี
การทาํรายการคา้อย่างหนึ@ งอย่างใดขึ=น พนักงานคนใดตอ้งทาํอะไร ใช้เอกสารแบบพิมพ์อะไร กรอก
ขอ้ความอะไรลงในแบบพิมพ์ที@กาํหนดนั=น เรียบร้อยแล้วตอ้งนาํส่งให้พนักงานบญัชีอย่างไร และเมื@อ
พนกังานบญัชีไดรั้บแลว้จะตอ้งบนัทึกอยา่งไร ขั=นต่างๆที@กล่าวขา้งตน้คือการวางแผนระบบบญัชีนั=นเอง 
ซึ@ งกิจการโดยทั@วไปพอจะแยกธุรกรรมหลักๆที@ตอ้งวางหลักการขั=นตอนในการทาํงานเพื@อใช้ในการ
บนัทึกรายการทางบญัชีไดด้งันี=  

1. ระบบบญัชีสาํหรับการจดัซื=อและควบคุมสินคา้คงเหลือ 
2. ระบบบญัชีสาํหรับการขายและควบคุมลูกหนี=  
3. ระบบบญัชีสาํหรับการคาํนวณตน้ทุนในการผลิต 
4. ระบบบญัชีสาํหรับเงินสดรับ 
5. ระบบบญัชีสาํหรับเงินสดจ่าย 
เมื@อวางระบบกําหนดหน้าที@ของแต่คนได้แล้ว  ในการบันทึกรายการทั= งในระดับตามเวลา

ก่อนหลัง และบันทึกแยกประเภทบัญชี ตลอดจนการจัดทํารายงาน กิจการอาจพิจารณาใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์เขา้ช่วยได ้ซึ@ งปัจจุบนัมีซอฟแวร์สาํเร็จรูปทางบญัชีใหเ้ลือกมากมายในทอ้งตลาด 
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เทคโนโลยกีารผลติที�ผู้ประกอบการควรรู้ 
 

 กาลครั= งหนึ@ งนานมาแลว้ ยงัมีเจา้ชายองค์หนึ@ ง อา ลืมไปว่ากาํลงัเขียนเรื@องเทคโนโลยีการผลิต 
ไม่ใช่เทพนิยาย แต่อนัที@จริงแลว้ เรื@องของเทคโนโลยีการผลิตก็มีความเก่าแก่ไม่แพเ้ทพนิยายเลยล่ะ ใน
สมยัโบราณกาล การผลิตนั=นเป็นการผลิตเพื@อยงัชีพ ซึ@ งก็คือ ผลิตเพื@อกิน เพื@อใช ้เพราะฉะนั=นในยุคสมยั
โบราณนั=นไม่จาํเป็นตอ้งมีความเร่งรีบในการผลิต ต่อมามนุษยเ์ริ@มเล็งเห็นวา่ อาจจะสามารถกิน สามารถ
ใช้ไดม้ากขึ=น ถา้เขาผลิตอยา่งเดียว และเอาสิ@งที@เขาผลิตไปแลกกบัคนอื@นๆ (เอ เริ@มสับสนแลว้ มนุษยก์บั
คน เหมือนกนัหรือเปล่า ก็ในที@นี= เหมือนกนันะค่ะ) และระบบของการแลกเปลี@ยนนั=นเราเรียกกนัวา่ ระบบ
บาร์เตอร์ (Barter system) ซึ@ งระบบนี=ก็ใชม้านานพอสมควร จนกระทั@งมนุษยห์รือคนนั@นแหละเริ@มรู้สึกถึง
ความอยุติธรรม และความไม่สะดวกในการแลกเปลี@ยน ความอยุติธรรมก็คือสินคา้บางอย่างอาจจะไม่
สามารถแลกในจาํนวนที@ลงตวักบัสินคา้บางอยา่งได ้แต่อนัที@จริงแลว้ความอยุติธรรมเป็นปัญหาที@นอ้ยกวา่
ความไม่สะดวกค่ะ แต่ผลที@ไดรั้บก็คือ ระบบเงินตรา ซึ@ งระบบนี= ทาํให้การแลกเปลี@ยนสะดวกขึ=น ระบบ
เงินตราทาํใหส้ภาพสังคมเปลี@ยนไป จากการผลิตเพื@อยงัชีพ เป็นการผลิตเพื@อแลกเงินตรา ซึ@ งต่อมาเงินตรา
เป็นตวัวดัความมั@งคั@ง คนเราก็เริ@มอยากที@จะสะสมเงินตรา ซึ@ งนอกจากจะใช้แลกเปลี@ยนเป็นสิ@ งของ 
เครื@องใช้ เมื@อยามจาํเป็นแลว้ ยงัเป็นเครื@องแสดงถึงความมั@งคั@ง เมื@อคนเรามีเงินเหลือ ก็มีความปรารถนา
ตอ้งการในสิ@งต่างๆ เพิ@มขึ=น นอกจากเพื@อดาํรงชีพแลว้ ความตอ้งการดงักล่าวก็จะรวมถึง ความสุขสบาย 
การประดบัประดา ทั=งในดา้นของการแต่งตวั และที@อยูอ่าศยั ก็ทาํให้เกิดการผลิตในรูปแบบอื@นๆ ที@ไม่ใช่
เพื@อการยงัชีพเกิดขึ=น เพื@อที@จะตอบสนองกบัความตอ้งการเหล่านั=น การผลิตในขั=นแรกก็จะเป็นการผลิต
โดยใช้ช่างฝีมือ หรือที@เรียกว่า Craft Production ถา้จะพูดถึงการผลิตประเภทนี= ก็จะนึกถึงช่างทอง ช่างตี
ดาบ เนื@องจากวา่ช่างทองหนึ@งคน ก็จะทาํงานหนึ@ งชิ=นตั=งแต่เริ@มจนเสร็จ เช่นเดียวกนักบัช่างตีดาบก็จะทาํ
การตีดาบตั=งแต่ตน้จนเสร็จเป็นเล่มๆ ไป ซึ@ งการทาํงานในลกัษณะดงักล่าวจะไดป้ริมาณงานที@ไม่มากนกั 
เครื@องจกัร เครื@องมือที@ใชก้็จะเป็นเครื@องจกัร เครื@องมือทั@ว ๆ ไป ซึ@ งสามารถทาํงานไดห้ลาย ๆ อยา่ง  
 เมื@อเวลาผา่นไป ความตอ้งการของมนุษยใ์นการใชจ่้ายเพื@อให้เกิดความสุขสบาย และการประดบั
ประดามีมากขึ=นและทวีความรุนแรงมากกวา่เดิม ทาํให้การผลิตดว้ยระบบช่างฝีมือไม่สามารถผลิตไดท้นั
กบัความตอ้งการ ทาํให้ ในปี 1776 Adam Smith ไดใ้ห้ความเห็นในเรื@องของการทาํงานวา่ ควรมีการแบ่ง

งานกนัทาํ ซึ@ งการแบ่งงานกนัทาํจะทาํให้ปริมาณงานที@ไดมี้มากกวา่การทาํงานโดยวิธีเดิม โดยเขาไดเ้ขียน
หนงัสือชื@อวา่ The Wealth of Nations ซึ@ งเป็นหนงัสือที@โด่งดงัมากในเวลาต่อมา ซึ@ งจากการใชว้ิธีแบ่งงาน
กนัทาํส่งผลให้ การผลิตเข็ม (ก็ไม่รู้เหมือนกนัวา่เข็มอะไร เขาใชค้าํวา่ pin นะค่ะ) ต่อคน เพิ@มจาก 20 เล่ม
ต่อวนั เป็น 48,000 เล่มต่อวนั ต่อมาก็มีหลาย ๆ ผูค้นที@ออกมาสนบัสนุนในระบบการแบ่งงานกนัทาํ  
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 ในระบบการแบ่งงานกันทํา การทําการผลิตผลิตภัณฑ์หนึ@ งชิ=นนั= น ก็จะแบ่งเป็นหลาย ๆ 
กระบวนการ ซึ@ งทาํให้เกิดการพฒันาในเรื@องของเทคโนโลยีการผลิต เครื@องจกัร เครื@องมือ ซึ@ งแต่เดิมเป็น
เครื@องมือทั@วไป สามารถทาํงานไดห้ลายอยา่ง ก็เปลี@ยนเป็นการปรับเปลี@ยน เครื@องจกัร เครื@องมือใหมี้ความ
เหมาะสมเฉพาะกบังานใด งานหนึ@ ง เท่านั=น ซึ@ งสิ@งที@ตามมาก็คือ ความสามารถในการผลิตเพิ@มขึ=น ทาํให้
การผลิตซึ@ งแต่เดิมเป็นการผลิตโดยใชช่้างฝีมือ กลายเป็นการผลติจํานวนมาก (Mass Production) ซึ@ งจาก
การผลิตจาํนวนมากนี= เอง ทาํให้ตน้ทุนในการผลิตต่อหน่วยตํ@ากว่าการผลิตจาํนวนน้อย เมื@อการผลิต
จาํนวนมากทาํใหเ้กิดการประหยดัแลว้ ทาํให ้Eli Whitney คิดวา่การใช้ชิ-นส่วนร่วมกนัน่าจะทาํให้เกิดการ
ประหยดัในดา้นการผลิต หลงัจากนั=นก็มีการนาํเอาความคิดนี= มาใช้ ซึ@ งส่งผลให้เกิดการประหยดัตน้ทุน 
ทาํให้ความคิดของการใชชิ้=นส่วนร่วมกนัมีอยา่งแพร่หลาย ในปัจจุบนัเนื@องจากมีการแข่งขนัที@รุนแรง การ
ตอบสนองกบัความตอ้งการของลูกคา้เป็นสิ@งที@ผูผ้ลิตทุกคนให้ความสนใจ และเนื@องจากความตอ้งการ
ของลูกคา้แต่ละคนก็แตกต่างกนัไป ทาํใหเ้กิดปัญหากบัการผลิตจาํนวนมาก และการที@จะผลิตครั= งละหนึ@ง
ชิ=นเพื@อตอบสนองกบัความตอ้งการของลูกคา้แต่ละคนก็ทาํไดย้ากและเสียตน้ทุนสูง ผูผ้ลิตจึงตอ้งทาํการ
จบักลุ่มความตอ้งการของลูกคา้ที@มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัเขา้ไวด้ว้ยกนั เพื@อให้จาํนวนในการผลิตมากขึ=น 
เป็นเหตุให้การผลิตในปัจจุบนัเปลี@ยนจากการผลิตจาํนวนมาก เป็นการผลิตตามความตอ้งการของกลุ่ม
ลูกคา้ (Mass Customization) ซึ@ งทาํใหก้ารออกแบบใหมี้การใชชิ้=นส่วนร่วมกนัมีความสาํคญัมากยิ@งขึ=น 

ในขณะเดียวกนัก็มีผูที้@ให้ความสนใจในดา้นการผลิต กระบวนการผลิต โดยสังเกตว่าระบบการ
ผลิตที@ใช้อยู่นั=น ก่อให้เกิดปัญหาในหลาย ๆ ดา้น ถึงแมว้่าความสามารถในการผลิตจะเพิ@มจากแต่ก่อนก็
ตาม ปัญหาที@พบคือ เวลาที@ใช้ในการผลิตมากเกินความจาํเป็น ในกระบวนการผลิตหนึ@ ง สมมติให้มี 5 
ขั=นตอนการผลิต โดยที@ขั=นตอนที@หนึ@ งจะตอ้งทาํเสร็จก่อนที@จะเริ@มทาํขั=นตอนที@สอง ขั=นตอนที@สองจะตอ้ง
ทาํเสร็จก่อนที@จะเริ@มทาํขั=นตอนที@สาม และเป็นเช่นเดียวกนัสําหรับขั=นตอนอื@น ๆ เมื@อเป็นเช่นนี= แลว้ ถา้
เวลาในการทาํงานที@มากที@สุดที@พบในแต่ละขั=นตอนคือ 5 นาที ก็ควรจะมีสินคา้ออกจากกระบวนการผลิต
ทุกๆ 5 นาทีดว้ย แต่ในความเป็นจริงแล้ว สินคา้ไม่ได้ออกทุก 5 นาที แต่เวลาที@น้อยที@สุดที@สินคา้ใด ๆ 
สองชิ=นออกห่างกนัคือ 5 นาที คาํถามก็คือ ทาํไมสินคา้ไม่ไดอ้อกจากกระบวนการผลิตทุก 5 นาทีเหมือน
ที@ควรเป็น ดงันั=นก็เลยมีผูพ้ยายามหาคาํตอบ โดยในขั=นแรก ก็ตอ้งพยายามทาํความเขา้ใจระบบการผลิตที@
เป็นอยูเ่สียก่อน และพบวา่ระบบการผลิตที@ใชก้นัอยูใ่นขณะนั=น เป็นระบบผลกั (Push System) ระบบการ
ผลิตแบบนี= มีความซับซ้อนนอ้ยกวา่ระบบการผลิตชนิดอื@น ๆ ซึ@ งเริ@มจากมีความตอ้งการของลูกคา้เขา้มา
เป็นอนัดบัแรก (Customer Demand) หลงัจากนั=นความตอ้งการของลูกคา้จะเป็นตวักาํหนดช่วงเวลาและ
ปริมาณการป้อนวตัถุดิบเขา้สู่ระบบการผลิต จากภาพที@ 1 แสดงใหเ้ห็นวา่เมื@อใดก็ตามที@มีความตอ้งการ 

ของลูกคา้เขา้มาก็จะมีการป้อนวตัถุดิบเขา้สู่ระบบการผลิตตามปริมาณที@ลูกคา้ตอ้งการ หลงัจากที@
วตัถุดิบไดถู้กป้อนเขา้สู่ระบบการผลิตแลว้ วตัถุดิบก็จะถูกทาํการผลิตที@กระบวนการแรกจนกระทั@งเสร็จ
สิ=นและจะถูกส่งไปยงักระบวนการที@สองต่อไปโดยทนัที ลกัษณะการส่งผา่นชิ=นงานเช่นนี= จะเห็นไดว้า่มี
ลกัษณะคล้ายคลึงกับการผลัก การทาํงานในลกัษณะนี= จะถูกทาํในลักษณะต่อเนื@องกนัไปเป็นทอดๆ 
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จนกระทั@งเสร็จสิ=นกระบวนการ จะเห็นไดว้่าระบบการผลิตแบบผลกัมีความซับซ้อนน้อยและในแต่ละ
ขั=นตอนของกระบวนการผลิตจะมีความเป็นอิสระจากกัน ดังนั= นเมื@อใดก็ตามที@กระบวนการใด
กระบวนการหนึ@งมีปัญหาเกิดขึ=นทาํให้ตอ้งหยุดการผลิต กระบวนการอื@นๆ ก็จะยงัคงทาํการผลิตต่อเนื@อง
ไปเรื@อยๆและส่งต่อชิ=นงานระหวา่งทาํในกระบวนการผลิตต่อเนื@องกนัไป จากจุดนี= ไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่อาจ
ก่อใหเ้กิดการเพิ@มสูงขึ=นของปริมาณของงานระหวา่งทาํ (Work In Process, WIP) ในกระบวนการผลิต ซึ@ ง
มีผลกระทบต่อระยะเวลาในการผลิตของชิ=นงานดว้ย ตวัอย่างเช่น ถา้กระบวนการผลิตมี 5 ขั=นตอนการ
ผลิต โดยที@ขั=นตอนที@หนึ@ งถึงห้าใช้เวลาในการผลิตดงัต่อไปนี= คือ 2, 1, 3, 2, และ 2 นาทีตามลาํดบั เมื@อ
วตัถุดิบเขา้สู่กระบวนการผลิตก็จะผ่านขั=นตอนที@หนึ@ ง ซึ@ งใช้เวลาในการทาํงาน 2 นาทีและผ่านไปยงั
ขั=นตอนที@สอง เมื@อผ่านงานไปยงัขั=นตอนที@สอง ขั=นตอนที@หนึ@ งก็จะรับวตัถุดิบใหม่เขา้มาทาํงานต่อ ใน
ขั=นตอนที@สองเมื@อไดรั้บงานจากขั=นตอนที@หนึ@ งก็จะทาํงาน ซึ@ งจะใชเ้วลาเพียง 1 นาทีเท่านั=น และส่งต่อไป
ยงัขั=นตอนถดัไปทนัทีซึ@ งคือขั=นตอนที@สาม เมื@อส่งงานออกไปแลว้ ขั=นตอนที@สองก็นั@งรอขั=นตอนที@หนึ@งส่ง
งานชิ=นใหม่ให้ แต่เนื@องจากเวลาในการทาํงานของขั=นตอนที@หนึ@ งมีค่ามากกว่าเวลาในการทาํงานของ
ขั=นตอนที@สอง ทาํให้ขั=นตอนที@สองจะตอ้งรอเป็นเวลา 1 นาที (เวลาในการทาํงานของขั=นตอนที@สองลบ
กบัเวลาในการทาํงานของขั=นตอนที@หนึ@ ง) จึงจะเริ@มทาํงานชิ=นที@สองได้ เมื@อทาํงานชิ=นที@สองเสร็จก็ส่ง
ต่อไปยงัขั=นตอนที@สาม แต่เมื@อส่งไปแล้วพบว่าขั=นตอนที@สามยงัทํางานของชิ=นงานที@หนึ@ งไม่เสร็จ 
เนื@องจากเวลาในการทาํงานของขั=นตอนที@สามใชเ้วลาถึง 3 นาที ดงันั=นงานชิ=นที@สองจึงตอ้งรอการผลิตใน
ขั=นตอนที@สามเป็นเวลา 1 นาทีก่อนจึงเริ@มทาํการผลิตได ้และเมื@อเวลาผา่นไป ขั=นตอนที@สามก็จะมีชิ=นงาน
รอการผลิตมากขึ=นเรื@อย ๆ ซึ@ งเสียเวลาในการผลิตนาน โดยที@จริง ๆ แลว้ เวลาทั=งหมดในการผลิตชิ=นงาน 1 
ชิ=น คือ 10 (2+1+3+2+2) นาที และมีคนทาํงาน 5 คน ฉะนั=นเวลาที@ใชใ้นการผลิตควรจะเป็น 2 (10/5) นาที
ต่อชิ=น ซึ@ งในกระบวนการผลิตจริงใช้เวลา 3 นาที สําหรับขั=นตอนแรก โดยสาเหตุของการล่าชา้ที@เกิดขึ=น
คือ ความไม่สมดุลของสายการผลิต ซึ@ งเกิดจากการที@ขั=นตอนการผลิตแต่ละขั=นตอนมีเวลาในการทาํงาน
ไม่เท่ากนั ทาํใหเ้กิดการรอคอยชิ=นงานในขั=นตอนที@มีเวลาการทาํงานนอ้ย และเกิดงานระหวา่งผลิตมากใน
ขั= นตอนที@ มี เวลาการทํางานมาก โดยขั= นตอนที@ มี เวลาในการทํางานมากที@ สุด ที@ เรียกว่า คอขวด 

(Bottleneck) จากตวัอยา่งชิ=นงานแรกจะใชเ้วลาในการผลิตทั=งสิ=น 10 นาที ชิ=นงานที@สองจะใชเ้วลาในการ
ผลิตทั=งสิ=น 11 นาที ชิ=นงานที@สามจะใช้เวลาในการผลิตทั=งสิ=น 12 นาที และชิ=นงานที@ยี@สิบจะใช้เวลาใน
การผลิตทั=งสิ=น 29 นาที และมีงานระหวา่งผลิต 10 ชิ=นงาน และจากขอ้มูลขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่เวลาที@ใชใ้น
การผลิตและงานระหว่างผลิตมีค่ามากขึ=นเรื@อย ๆ เมื@อเวลาผ่านไป จากขอ้เสียในเรื@องเวลาในการทาํงาน
และงานระหวา่งผลิตที@มาก ทาํให้ไดมี้ความพยายามในการลดเวลาในการทาํงานและงานระหวา่งผลิตลง 
ซึ@ งเป็นผลใหเ้กิดระบบการผลิตแบบใหม่ ซึ@ งเรียกวา่ ระบบดึง (Pull System) ระบบดึงเป็นระบบที@ชิ=นงาน
จะถูกส่งต่อไปยงักระบวนการถดัไปก็ต่อเมื@อกระบวนการนั=น ๆ มีความตอ้งการเกิดขึ=น ดงัแสดงในภาพที@ 
2 ระบบนี= เป็นระบบที@ไดรั้บความนิยมอยา่งสูงในปัจจุบนั เนื@องจากทาํใหเ้วลาในการผลิตและงานระหวา่ง
ผลิตลดลง ซึ@ งเป็นผลให้ตน้ทุนการผลิตลดลงดว้ย สําหรับการเริ@มตน้การทาํงานของระบบดึงนั=นจะเริ@ม
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จากระบบไดรั้บความตอ้งการของลูกคา้เขา้มาก่อน ซึ@ งจะมีความแตกต่างจากระบบผลกัตรงที@ว่าความ
ตอ้งการลูกคา้นั=นจะเขา้มาที@กระบวนการผลิตขั=นตอนสุดทา้ยดงัที@แสดงไวใ้นภาพที@ 2 จากภาพจะเห็นได้
ว่ากระบวนการผลิตขั=นสุดทา้ยคือกระบวนการที@สี@  หลงัจากกระบวนการที@สี@ได้รับทราบความตอ้งการ
ของลูกคา้แลว้ก็จะส่งชิ=นงานที@เสร็จสิ=นการผลิตใหก้บัลูกคา้ ดงันั=นปริมาณงานระหวา่งทาํในกระบวนการ
ผลิตที@มีอยู่ในกระบวนการผลิตที@สี@ก็จะลดลงเท่ากบัศูนยส่์งผลให้กระบวนการผลิตที@สามสามารถส่ง
ชิ=นงานที@เสร็จสิ=นในกระบวนการผลิตที@สามแลว้ไปยงักระบวนการผลิตที@สี@  กระบวนการดงักล่าวนี= จะถูก
ควบคุมดว้ยระบบบตัรกมับงัเพื@อที@จะรักษาระดบัปริมาณงานระหวา่งทาํในกระบวน การผลิตให้คงที@ จะ
เห็นไดว้่าลกัษณะดงักล่าวจะมีลกัษณะคลา้ยการดึงชิ=นงานต่อกนัไปเป็นทอดๆ ตามลาํดบั จนกระทั@งถึง
กระบวนการผลิตขั=นตอนแรกซึ@ งจะดึงวตัถุดิบเขา้มาสู่ระบบการผลิต ดงัที@กล่าวมาแลว้วา่ระบบการผลิต
แบบดึงนี= มีความซบัซ้อนเพราะเนื@องจากระบบดงักล่าวตอ้งอาศยัขั=นตอนการควบคุมจากระบวนการผลิต
ที@อยูถ่ดัไปโดยพิจารณาจากระดบัปริมาณงานระหวา่งทาํในกระบวน การผลิต จึงส่งผลทาํให้การทาํงาน
ในแต่ละกระบวนการผลิตขึ= นอยู่กับความต้องการชิ=นงานของกระบวนการผลิตขั=นตอนถัดไป จาก
ตวัอย่างในระบบผลกัเปลี@ยนมาใช้ระบบดึง จะไดเ้วลาในการผลิตของชิ=นงานแต่ละชิ=นมีค่าคงที@คือ 10 
นาที และงานระหว่างผลิตมีค่าคงที@คือ 4 ชิ=นงาน จะเห็นได้ว่าระบบดึงทาํให้เวลาในการผลิตและงาน
ระหวา่งผลิตมีค่าลดลง ทาํให้ระบบดึงเป็นที@นิยมอย่างมาก และถูกพฒันาต่อมาเป็นระบบทันเวลาพอดี 

(Just In Time, JIT) ซึ@ งให้ความสําคญักบัเรื@องการผลิตที@ทนักบัความตอ้งการไม่วา่จะเป็นความตอ้งการ
ของลูกคา้หรือความตอ้งการของกระบวนการขั=นตอนถดัไป ขอ้ดีและขอ้เสียของระบบผลกัและระบบดึง
แสดงในตารางที@ 1 และจากขอ้ดีและขอ้เสียดงักล่าว ทาํให้ต่อมาไดมี้ผูน้าํเอาทั=งสองระบบมาผสมกนั ซึ@ ง
เรียกวา่ ระบบการผลติแบบผสม (Hybrid หรือ Mixed System)  

ซึ@ งไม่วา่จะเป็นระบบดึงหรือระบบผลกัก็ตาม ขั=นตอนที@นาํมาซึ@ งปัญหาและควรไดรั้บการปรับปรุง
คือขั=นตอนที@มีเวลาในการทาํงานมากที@สุด หรือก็คือคอขวดนั@นเอง ดังนั= นจึงมีผูก้ล่าวว่าคอขวดเป็น
ข้อจาํกัด (Constraint) ตามทฤษฎีข้อจํากัด (Theory of Constraints) ทฤษฎีนี= ได้กล่าวว่าคอขวดเป็น
ขอ้จาํกดัในการผลิต และเป็นขั=นตอนที@กาํหนดอตัราการผลิต ดงันั=นถ้าตอ้งการเพิ@มอตัราการผลิตของ
กระบวนการผลิตก็ตอ้งทาํการเพิ@มอตัราการผลิตที@คอขวด ถา้ทาํการปรับปรุง 
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ตารางที@ 1 ขอ้ดีและขอ้เสียของระบบผลกัและระบบดึง 
 

 ขอ้ดี ขอ้เสีย 
ระบบผลกั - มีความยดึหยุน่ในการผลิตสูงและ

สามารถตอบสนองความตอ้งการ
ของลูกคา้ไดดี้โดยเฉพาะความ
ตอ้งการผลิตภณัฑที์@หลากหลาย 
เนื@องจากระบบการผลิตจะเริ@มทาํ
การผลิตหลงัจากไดรั้บความ
ตอ้งการของลูกคา้แลว้ 

- ระบบการผลิตมีเปอร์เซ็นตก์ารใช้
งานเครื@องมือเครื@องจกัรสูง
เนื@องจากในแต่ละกระบวนการ
เป็นอิสระต่อกนัดงันั=นเมื@อทาํการ
ผลิตเสร็จสามารถส่งชิ=นงานและ
เริ@มทาํการผลิตชิ=นงานต่อไปได้
ทนัที 

- ระบบมีความซบัซอ้นนอ้ยทาํให้
ง่ายต่อการทาํงาน 

- เนื@องจากระบบมีความซบัซอ้นนอ้ย
และไม่มีการควบคุมการผลิตภายใน
ระบบดงันั=นจึงทาํใหเ้กิดปัญหา
ปริมาณงานระหวา่งทาํใน
กระบวนการผลิตมีค่าสูงโดยเฉพาะ
ในกรณีที@ระบบมีคอขวดหรือ
เครื@องมือเครื@องจกัรเสีย 

- เนื@องจากระบบมีความแปรปรวน
ของปริมาณงานระหวา่งทาํใน
กระบวนการผลิตสูงจึงทาํให้มีความ
ยุง่ยากในการวางแผนการผลิต 

- ผลกระทบจากปริมาณงานระหวา่ง
ทาํในกระบวนการผลิตสูง ส่งผลให้
เกิดระยะเวลาในการผลิตสูงขึ=นตาม
ไปดว้ย 

ระบบดึง - ระบบการผลิตแบบดึงสามารถ
ควบคุมปริมาณของงานระหวา่งทาํ
ในกระบวนการ 

- ผลิต (Work In Process)ใหค้งที@
และมีความแปรปรวนนอ้ยโดย
อาศยักลไกการควบคุมดงัที@กล่าว
มาแลว้ 

- มีระยะเวลาในการผลิตตํ@าในกรณี
ที@อตัราการผลิตสูง 

- สามารถส่งสินคา้ใหก้บัลูกคา้ได้
อยา่งรวดเร็วเนื@องจากระยะเวลาใน
การผลิตตํ@า 

- ไม่ไดรั้บผลกระทบของปริมาณ

- เนื@องจากในแต่ละขั=นตอนของระบบ
การผลิตจะตอ้งรักษาปริมาณของ
งานระหวา่ง 

- กระบวนการผลิตไวต้ามระดบัของ
ขนาดกองงาน (Batch Size) ที@ได้
กาํหนดไวใ้นตอนเริ@มตน้ ดงันั=นจึง
ทาํใหใ้นแต่ละกระบวนการตอ้งเสีย
ค่าใชจ่้ายในการจดัเก็บ 

- ถา้ระบบมีขั=นตอนยอ่ยในระบบการ
บวนการผลิตมากยอ่มจะส่งผลให้
เกิดปริมาณ 

- ของงานระหวา่งกระบวนการผลิต
สูงตามไปดว้ย 
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 ขอ้ดี ขอ้เสีย 
งานระหวา่งกระบวนการผลิตสูง
ในกรณีที@เครื@องมือเครื@องจกัรเสีย
ในระบบการผลิต เนื@องจากระบบ
จะหยดุการดึงวตัถุดิบเขา้มา
จนกระทั@งเครื@องมือเครื@องจกัรได้
ถูกแกไ้ขปั้ญหาแลว้ 

 

- เนื@องจากระบบชนิดนี= มีความ
ซบัซอ้นดงันั=นจึงจาํเป็นตอ้งมีการ
รักษาระเบียบวนิยั 

- ในการทาํงานเพิ@มมากขึ=นตามไป
ดว้ย 

- อาจก่อให้เกิดปัญหาเปอร์เซ็นตก์าร
ใชง้านเครื@องมือเครื@องจกัรที@ต ํ@า
เพราะเนื@องจาก 

- กระบวนการผลิตในขั=นตอนต่างๆ
จะตอ้งรอความตอ้งการของขั=นตอน
ถดัไปก่อนจึงทาํใหเ้กิดช่วงเวลา
วา่งงาน (Idle Time) เพิ@มขึ=น 
 

 
 ขั=นตอนการผลิตที@ไม่ใช่ขั=นตอนที@เป็นคอขวด จะไม่ทาํให้อตัราการผลิตของทั=งระบบเพิ@มขึ=น 
ดงันั=นจากตวัอยา่งที@ผา่นมา ในกรณีที@ตอ้งการเพิ@มอตัราการผลิตก็ควรพิจารณาที@ขั=นตอนที@สาม ซึ@ งมีเวลา
ในการผลิต 3 นาที และพยายามลดเวลาในการผลิตของขั=นตอนนี= ลง สมมติให้เวลาในการผลิตของ
ขั=นตอนนี=ลดลงเป็น 2 นาที จะทาํให้ทั=งระบบผลกัและระบบดึงมีเวลาในการทาํงานลดลงเหลือ 9 นาทีต่อ
ชิ=นงานและมีงานระหวา่งผลิต 4 ชิ=น ณ เวลาใด ๆ และเมื@อขั=นตอนที@สามมีเวลาในการผลิตลดลงก็จะทาํให้
เวลาในการผลิตของขั=นตอนที@หนึ@ ง สาม สี@  และห้ามีค่าเท่ากนั ซี@งตามทฤษฎีขอ้จาํกดัให้สมมติวา่ขั=นตอน
ใด ๆ ขั=นตอนหนึ@งก็ไดเ้ป็นขอ้จาํกดั และใหค้วามสาํคญักบัขั=นตอนนั=น 
 จากตวัอย่างที@พิจารณา จะเห็นไดว้่าตวัเลขที@ใช้ทั=งหมดเป็นตวัเลขใด ๆ ที@มีค่าคงที@ แต่ในระบบ
การผลิตจริง ๆ แลว้ จะมีการเปลี�ยนแปลงขึ-น ๆ ลง ๆ (Fluctuation) ซึ@ งจะทาํใหไ้ม่ไดค้่าที@คงที@ ดงันั=นเวลา
ที@ใช้ในการผลิตในแต่ละขั=นตอนที@กาํหนดให้เป็นค่าคงที@นั=น จริง ๆ แลว้จะไม่ใช่ค่าคงที@ เช่นขั=นตอนที@
หนึ@ งใชเ้วลาในการผลิต 2 นาที ในความเป็นจริงแลว้ เวลาที@ใชใ้นการผลิตอาจเป็น 1.80 1.95 หรือ 2.15 ก็
ได ้แต่โดยทั@วไปแลว้ เมื@อกล่าววา่เวลาในการผลิต 2 นาทีหมายถึงเวลาเฉลี@ยที@ใชใ้นการผลิตของขั=นตอนที@
หนึ@ งคือ 2 นาที ซึ@ งค่าที@ เปลี@ยนแปลงขึ= น ๆ ลง ๆ นี= จะทําให้ยากต่อการจัดการและควบคุมการผลิต 
ตวัอยา่งเช่น ถา้กระบวนการผลิตมีลกัษณะสมดุล (Balance) ซี@งหมายถึงทุกขั=นตอนการผลิตมีเวลาในการ
ผลิตเท่ากนั สมมติวา่เท่ากบั 2 นาที แต่เนื@องจากมีการเปลี@ยนแปลงขึ=น ๆ ลง ๆ นี= เองทาํใหเ้วลาที@ใชใ้นการ
ผลิตแต่ละขั=นตอน ไม่แน่นอนและอาจไม่เท่ากบั 2 นาที ทาํให้กระบวนการผลิตที@มีลกัษณะสมดุลนี=  ไม่
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สมดุลเมื@อพิจารณาถึงการเปลี@ยนแปลง การจดัการและควบคุมระบบการผลิตดงักล่าวอาจใช้เทคนิคของ
ทฤษฎีขอ้จาํกดั ซึ@ งจะสนใจเฉพาะคอขวดเท่านั=น ทาํใหง่้ายต่อการจดัการ 
 จากที@กล่าวมาขา้งตน้ เป็นการพฒันาระบบการผลิต ซึ@ งก็มีวิวฒันาการมาอย่างต่อเนื@อง ในส่วน
ของการพฒันาเครื@องมือ เครื@องจกัร เพื@อให้การผลิตเป็นไปอย่างรวดเร็ว ต่อเนื@อง และลดความผิดพลาด
อนัมีสาเหตุอนัเนื@องมาจากมนุษยก์็มีการพฒันาเช่นกนั เครื@องมือ เครื@องจกัรที@ไดรั้บการพฒันาดงักล่าว 
หมายรวมถึง การออกแบบโดยใช้คอมพวิเตอร์ช่วย (Computer-aided design, CAD) และ การผลติโดยใช้

ค อ ม พิ ว เต อ ร์ ช่ วย  (Computer-aided Manufacturing, CAM) ซึ@ ง เป็ น ผ ล ม าจาก ารพัฒ น าเค รื@ อ ง
ไมโครคอมพิวเตอร์ให้มีขนาดเล็กลงและมีความสามารถสูงขึ=น ทาํให้ทั=งการออกแบบและการผลิตมีการ
พฒันาที@รวดเร็วตามไปดว้ย ส่งผลให้ทั=งการออกแบบและการผลิตมีความรวดเร็ว ต่อเนื@อง และลดความ
ผดิพลาดได ้นอกจากนี=  CAD และ CAM ยงัทาํให้จาํนวนแรงงานที@ใชน้อ้ยลงอีกดว้ย ซึ@ งจะส่งผลต่อไปวา่ 
พนกังาน 1 คน อาจจะไม่จาํเป็นตอ้งทาํงานกบัเครื@องจกัรจาํนวน 1 เครื@อง แต่อาจจะทาํงานไดม้ากกว่า 1 
เครื@องพร้อมๆ กนัก็เป็นได ้ทาํให้เกิดการประหยดัตน้ทุนแรงงาน แต่อยา่งไรก็ตาม การที@จะทาํให้เกิดการ
ประหยดัที@สุด จะตอ้งพิจารณาถึงท่าทางการเคลื@อนไหวขณะทาํงานของพนกังานดว้ย โดยที@ถา้ออกแบบ
การทาํงานให้มีการเคลื@อนไหวน้อยที@สุด จะทาํให้จาํนวนพนักงานที@ใช้น้อยที@สุด ซึ@ งจะก่อให้เกิดการ
ประหยดัที@สุด เมื@อพิจารณาถึงการเคลื@อนไหวแล้ว ก็ตอ้งพิจารณาเลยไปถึงเรื@องของการจดัผงัโรงงาน 
(Plant Layout) ผงัโรงงานที@ดีควรจะจดัให้มีการเคลื@อนไหว (ระยะทางการเคลื@อนยา้ย) นอ้ยที@สุด ไม่วา่จะ
เป็นการเคลื@อนยา้ยของชิ=นงาน หรือการเคลื@อนไหวของพนักงาน เพื@อที@จะให้เกิดการประหยดัที@สุด 
อย่างไรก็ตาม การปรับเปลี@ยนผงัโรงงานนั=นทาํได้ยากและเสียตน้ทุนมาก ดงันั=นการจดัผงัโรงงานที@มี
ประสิทธิภาพนั=นควรจะดาํเนินงานตั=งแต่ขั=นตอนการสร้างโรงงาน แต่เมื@อไดจ้ดัสร้างโรงงานและจดัผงั
โรงงานแลว้นั=น อาจมีการปรับเปลี@ยนเล็กนอ้ยได ้ซึ@ งอาจจะทาํใหเ้กิดการประหยดัได ้
 โดยสรุปแลว้ เทคโนโลยีการผลิตไดมี้การพฒันาอยา่งต่อเนื@อง เริ@มตั=งแต่เทคโนโลยีขั=นพื=นฐาน 
ซึ@ งมีระบบการผลิตต่าง ๆ เช่น ระบบผลกั ระบบดึง และระบบผสม โดยการที@จะตดัสินใจเลือกวา่จะใช้
ระบบการผลิตประเภทใดนั= น จะขึ= นอยู่กับลักษณะของกระบวนการผลิตและเวลาที@ใช้ในการผลิต 
ถึงแมว้า่ระบบการผลิตแบบดึงจะสามารถควบคุมไดก้ระบวนการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ แต่การจดัการ 
การส่งต่อขอ้มูลทาํไดย้าก ทาํให้ในบางครั= ง ระบบผลกัอาจจะมีความเหมาะสมมากกว่า แต่ไม่ว่าจะใช้
ระบบการผลิตแบบดึง หรือแบบผลกัก็ตามเรื@องที@สําคญัที@ช่วยในการเพิ@มผลผลิตก็คือการสร้างสมดุลของ
สายการผลิต หรือการใช้เทคนิคตามทฤษฎีข้อจาํกัด นอกจากนี= ในระบบการผลิตใด ๆ ควรจะมีการ
พิจารณาให้มีการใช้ชิ=นส่วนร่วมกนัมากที@สุด เพื@อก่อให้เกิดการประหยดั เนื@องจากจะสามารถผลิตเป็น
จาํนวนมากได ้ต่อมาเมื@อมีการพฒันาทางดา้นของเทคโนโลยี ก็มีการใชค้อมพิวเตอร์มาช่วยในส่วนต่างๆ 
ทั=งในดา้นการออกแบบ และการผลิต นอกจากนี= ยงัมีการประยุกตใ์ชค้อมพิวเตอร์ในส่วนของการจดัการ
การผลิตอีกด้วย ทั=งนี= และทั=งนั=นก็เพื@อบรรลุวตัถุประสงค์ในการผลิตและสามารถตอบสนองกบัความ
ตอ้งการของลูกคา้  
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บทที� �t 

การควบคุมคุณภาพเบื-องต้นสําหรับผู้ประกอบการ 
  

ในอดีตยุคตน้ของการปฏิวติัอุตสาหกรรมเป็นยคุของปริมาณความตอ้งการสินคา้มากกวา่ปริมาณ
การสนองตอบ(Demand over Supply) ซึ@ งองคก์รการผลิตส่วนใหญ่จะใชร้ะบบการผลิตแบบจาํนวนมากๆ 
(Mass Production) เพราะในขณะนั=นไม่วา่จะผลิตอะไรออกมาก็สามารถขายไดห้มด ถือว่าการผลิตเป็น
หัวใจสําคญัขององค์กร แต่ในยุคโลกาภิวฒัน์ เช่นปัจจุบนั ผูผ้ลิตมีการแข่งขนัอย่างรุนแรง เนื@องด้วย
เทคโนโลยีที@ เจริญก้าวหน้า และการขนส่งที@มีประสิทธิภาพ ทาํให้ผูผ้ลิตจากที@ต่างๆ สามารถเข้าถึง
ผูบ้ริโภคไดท้ั@วทุกมุมโลก ประกอบกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคมีความประณีตขึ=น กล่าวคือ นอกจาก
ความสามารถในการทาํงานได้ตามหน้าที@ของผลิตภณัฑ์ชนิดนั=นแล้ว ผูบ้ริโภคยงัมีความคาดหวงัให้
ผลิตภณัฑ์สามารถตอบสนองความตอ้งการดา้นอื@นๆ ไดอี้กดว้ย เช่น การมีลกัษณะรูปร่างที@ออกแบบมา
อยา่งสวยงาม ความคงทน การดูแลรักษาง่าย เป็นตน้ โดยปกติการเสาะหาขอ้มูลความตอ้งการของลูกคา้
จะตอ้งอาศยักระบวนการวิจยัทางการตลาด เขา้ช่วย ดงันั=นในยุคปัจจุบนั การตลาด และการผลิต จะตอ้ง
ประสานงานไปในทิศทางเดียวกนั โดยมีฝ่ายควบคุมคุณภาพทาํหนา้ที@ตรวจสอบ ควบคุม ให้ผลิตภณัฑ์ที@
ออกมาจากฝ่ายผลิต เป็นไปตามขอ้มูลที@ลูกคา้ตอ้งการจากฝ่ายการตลาด  
 
1. การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) 
 ก่อนที@จะกล่าวถึงการควบคุมคุณภาพ ควรทาํความเขา้ใจคาํวา่ “คุณภาพ” ก่อน นิยามของคาํว่า
คุณภาพ นั=น มีอยูห่ลายๆ ความหมาย แต่ความหมายที@นิยมใชก้นัมากในปัจจุบนั คือ ความหมายที@กล่าววา่ 
คุณภาพ คือ ความพึงพอใจของลูกค้า ตามความหมายนี=  ผลิตภณัฑ์ที@ผลิตขึ= นนอกจากจะตอ้งสามารถ
ทาํงานตามหนา้ที@ไดแ้ลว้ ยงัจะตอ้งตอบสนองสิ@งที@ลูกคา้คาดหวงัไดอี้กดว้ยเช่น รถยนต ์นอกจากจะวิ@งได้
ตามหน้าที@หลกัแลว้ สิ@ งที@ลูกคา้คาดหวงัเพิ@มเติมคือ มีลกัษณะที@สวยงาม มีความคงทน ดูแลรักษาง่าย มี
ระบบความปลอดภยัที@ดี และมีบริการหลงัการขายที@ดี เป็นตน้ ดงันั=นจะเห็นไดว้่าการจะผลิตสินคา้หรือ
บริการให้ลูกคา้พึงพอใจนั=นไม่ใช่เรื@องง่ายๆ แต่ก็ไม่ใช่เรื@องที@ยาก ถา้หากมีความเขา้ใจ มีการจดัการ และมี
การวางแผนอยา่งเป็นระบบ การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) จึงหมายถึง ขบวนการที@จดัทาํขึ=นอยา่ง
เป็นระบบเพื@อให้ไดคุ้ณภาพของผลิตภณัฑ์ตามที@กาํหนดมาตรฐานไว ้ซึ@ งสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ลูกคา้  
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2. หน้าที�ในการควบคุมคุณภาพ 
 ในระบบการผลิตสมยัใหม่โดยทั@วไป การควบคุมคุณภาพจะเริ@มจากการที@ฝ่ายการตลาด สํารวจ
ความตอ้งการของลูกคา้ จากนั=นส่งขอ้มูลให้ฝ่ายวิศวกรรมออกแบบ ก่อนส่งให้ฝ่ายผลิตและฝ่ายควบคุม
คุณภาพ ดําเนินการต่อ ซึ@ งจะมีการสั@งซื= อวตัถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิต เพื@อให้สําเร็จออกมาเป็น
ผลิตภณัฑ์ กระบวนการการควบคุมคุณภาพจะเขา้ไปมีส่วนร่วมในทุกๆ ขั=นตอนเหล่านี=  ดงัตารางที@ 1 จาก
ตารางที@ 1 จะสังเกตไดว้า่หนา้ที@ความรับผดิชอบดา้นคุณภาพ เป็นหนา้ที@ของทุกคนในองคก์ร ไม่ใช่หนา้ที@
ของผูใ้ดผูห้นึ@ง หรือหน่วยงานใด หน่วยงานหนึ@ง 
 
ตารางที� 1 การควบคุมคุณภาพมีส่วนร่วมในทุกๆ ขั=นตอน  

ฝ่าย กจิกรรม การควบคุมคุณภาพ 

การตลาด สาํรวจความตอ้งการของลูกคา้ พยายามใหไ้ดข้อ้มูลตรงตามความเป็นจริง 

วศิวกรรม ออกแบบผลิตภณัฑ์ 
ออกแบบผลิตภณัฑใ์หส้อดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของลูกคา้ มีกระบวนผลิตไม่ซบัซอ้น 
เพื@อลดการเกิดของเสียจากการผลิต 

จดัซื=อ เลือกซื=อวตัถุดิบ 
รับผดิชอบในการจดัหาวตัถุดิบ หรือชิ=นส่วนที@มี
คุณภาพ 

ผลิต ทาํการผลิตผลิตภณัฑ์ ผลิตผลิตภณัฑใ์หไ้ดต้ามมาตรฐานที@กาํหนด 

ควบคุมคุณภาพ 
ตรวจสอบ และทดสอบ คุณภาพ
ของวตัถุดิบ ผลิตภณัฑร์ะหวา่งการ
ผลิต และผลิตภณัฑส์าํเร็จ 

ประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ ถึงปัญหาดา้น
คุณภาพที@เกิดขึ=น และพยายามแกไ้ขปัญหานั=น
ใหล้ดลง 

สินคา้คงคลงั 
และจดัส่ง
สินคา้ 

จดัเก็บผลิตภณัฑก่์อนการจาํหน่าย 
จดัส่ง และติดตั=งผลิตภณัฑ์ 

รักษาและป้องกนัคุณภาพของผลิตภณัฑก่์อน
การจาํหน่าย ระหวา่งการจาํหน่าย การจดัส่ง 
และการติดตั=ง 

บริการ ใหบ้ริการ บาํรุงรักษา ซ่อม ใหบ้ริการที@รวดเร็ว ตรงตามเวลา 
 
3. การจัดองค์กรเพื�อการควบคุมคุณภาพ 
 ในองคก์รสมยัใหม่การจดัผงัองคก์รเพื@อการควบคุมคุณภาพส่วนใหญ่จะพยายามถ่วงดุลระหวา่ง
ฝ่ายการผลิต และฝ่ายควบคุมคุณภาพ ดงัรูปที@ 1 ทั=งนี= เพราะหากฝ่ายควบคุมคุณภาพเป็นเพียงหน่วยงาน
ภายใต้ฝ่ายการผลิต สิ@ งที@จะเกิดขึ= นก็คือ การควบคุมคุณภาพจะไม่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเมื@อมี
เหตุการณ์ผลิตไม่ทนักบัความตอ้งการของตลาด ผลิตภณัฑที์@คุณภาพไม่ถึงเกณฑม์กัถูกดนัออกสู่ตลาดได้
โดยง่าย ในทางกลบักนัถา้ฝ่ายการผลิตเป็นเพียงหน่วยงานหนึ@งภายใตฝ่้ายควบคุมคุณภาพ ก็มกัจะมีปัญหา
คือผลผลิตไม่เพียงพอกบัความตอ้งการของตลาด โดยเฉพาะกรณีตลาดมีความตอ้งการสินคา้มาก เช่นกนั 
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เนื@องเพราะฝ่ายควบคุมคุณภาพมกัจะไม่ยอมให้ผลิตภณัฑ์ที@ต ํ@ากว่ามาตรฐานออกไปสู่ลูกคา้ (ซึ@ งในบาง
กรณี ผลิตภณัฑ์ไม่ไดมี้ความบกพร่องที@จะทาํให้เกิดอนัตรายต่อผูใ้ช ้หรือบกพร่องในการทาํหนา้ที@หลกั
ของผลิตภณัฑ์นั=น แต่เป็นเพราะฝ่ายควบคุมคุณภาพตั=งเกณฑ์ในการยอมรับผลิตภณัฑ์สูงเกินความจาํเป็น 
ซึ@ งนอกจากจะทาํใหก้ารผลิตเกิดของเสียจาํนวนมากแลว้ ยงัเป็นการเพิ@มตน้ทุนโดยใช่เหตุ) อยา่งไรก็ดีใน
การจดัองค์กรเพื@อการควบคุมคุณภาพนั=น ควรจะปลุกจิตสํานึกของพนกังานทุกระดบั ทุกคนขององคก์ร
ใหมี้จิตสาํนึกดา้นคุณภาพ เพราะการควบคุมคุณภาพเป็นหนา้ที@ของพนกังานทุกคน  
 

 

 

 

 

 
รูปที@ 1 การจดัผงัองคก์รเพื@อการควบคุมคุณภาพ 

 

4. ลูกค้ามี 2 ประเภท 
แนวคิดสมยัใหม่เกี@ยวกบัลูกคา้ ในองค์กรสมยัใหม่ส่วนใหญ่ที@คาํนึงถึงคุณภาพจะแบ่งประเภท

ของลูกคา้ออกเป็น  2 ประเภท คือ ลูกคา้ภายนอก และลูกคา้ภายใน ลูกคา้ภายนอก หมายถึง ลูกคา้ทั@วไปที@
ซื= อผลิตภัณฑ์ หรือบริการจากองค์กร ซึ@ งเป็นลูกค้าที@องค์กรต่างๆ คุ้นเคยอยู่แล้ว ส่วนลูกค้าภายใน 
หมายถึง หน่วยงาน หรือ เพื@อนร่วมงาน ที@ตอ้งรับงานต่อจากเรา หน่วยงาน หรือ เพื@อนร่วมงานที@ตอ้งรับ
งานต่อจากเรานี=  ก็มีความคาดหวงัเหมือนๆ กับลูกค้าภายนอก กล่าวคือ ต้องการงานที@ถูกต้อง และ
เรียบร้อย สามารถนาํมาทาํต่อ หรือประกอบต่อได้สะดวก เช่น ในสายการประกอบตูเ้ยน็ หลกัจากการ
เชื@อมท่อทองแดงแล้วจะตอ้งมีการตรวจสอบรอยรั@วที@จุดเชื@อมต่างๆ ถ้าหากหน่วยงาน หรือพนักงานที@
ตรวจสอบไม่ใส่ใจกบังาน หรือทาํงานไม่มีคุณภาพ หน่วยงานต่อไปก็จะทาํงานไดล้าํบาก เช่น หน่วยงาน
ที@ตอ้งทาํการบรรจุนํ= ายา R134a (สารเคมีที@ใชใ้นระบบทาํความเยน็ของตูเ้ยน็) ก็จะพบวา่ตูเ้ยน็ไม่สามารถ
ทาํความเยน็ได ้เนื@องจากสารเคมีที@ใชท้าํความเยน็รั@วออกจากระบบตรงรอยเชื@อมนั@นเอง  จากตวัอยา่งที@ยก
มานี= จะเห็นไดว้า่ เพราะความบกพร่องของหน่วยงานตรวจสอบรอยเชื@อม ทาํให้ผลผลิตของทั=งหน่วยงาน
ของตน แลหน่วยงานอื@นๆ ที@ตอ้งทาํงานต่อในสถานีถดัไปลดลง รวมทั=งตอ้งเสียทั=งเวลา และค่าใชจ่้าย ใน
การนาํกลบัมาแกไ้ขใหม่ จากหลกัการที@หน่วยงาน หรือพนกังานทุกคนในทุกขั=นตอนควรจะใส่ใจในเรื@อง
คุณภาพของตนนี= เอง ต่อมา ดร.ชินโกะ (Dr.Shingo) ไดน้าํเสนอหลกัการของ Poka-yoke ซึ@ งเป็นกิจกรรม
สาํคญัในการช่วยใหโ้ครงการ ของเสียเป็นศูนย ์(Zero Defect) ประสบผลสาํเร็จได ้ 
 
 

กรรมการผูจ้ดัการ 

ฝา่ยควบคุมคุณภาพ ฝา่ยผลติ ฝา่ย....... 
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5. เทคนิคและวธีิการในการควบคุมคุณภาพ 
 ในการควบคุมคุณภาพนั=นมีเทคนิคและวิธีการอยู่มากมาย ส่วนใหญ่จะเป็นการประยุกต์ทฤษฎี
ทางสถิติเขา้มาใชป้ระโยชน์ ซึ@ งผูป้ฏิบติัควรทาํความเขา้ใจ และเลือกใชใ้หเ้หมาะสมกบักิจการของตน  
 ในบทความนี=ผูเ้ขียนจะขอยกตวัอยา่งและวธีิการใชใ้นบางวธีิการที@เป็นที@นิยมใชก้นัดงันี=  
 F.� การตรวจรับวัตถุดิบ ในอดีตการตรวจรับวตัถุดิบแบบตรวจสอบ 100% เป็นวิธีที@นิยมใช้อยู่
ทั@วไป เนื@องจากจาํนวนชิ=นที@ตอ้งตรวจสอบยงัมีไม่มากนกั แต่ในยุคต่อมาปริมาณการผลิตเพิ@มขึ=น ส่งผล
ให้มีจาํนวนวตัถุดิบ หรือชิ=นส่วนที@ตอ้งตรวจสอบมากขึ=น การตรวจสอบแบบ 100% จึงไม่เหมาะสมอีก
ต่อไป วิธีการใหม่ที@ถูกนาํเขา้มาใช้คือ การใช้แผนการชกัตวัอย่าง ซึ@ งมีหลกัการคือการสุ่มชิ=นงาน หรือ
วตัถุดิบออกมาจาํนวนหนึ@ ง แล้วตรวจสอบคุณภาพของวตัถุดิบ ถ้าหากจาํนวนของเสียมีน้อยกว่าหรือ
เท่ากบัตวัเลขการยอมรับก็จะยอมรับวตัถุดิบนั=นทั=งรุ่น แต่ถ้าหากจาํนวนของเสียมีเท่ากบัหรือมากกว่า
ตวัเลขการปฏิเสธ ก็จะทาํการปฏิเสธวตัถุดิบนั=นทั=งรุ่นเช่นกนั แผนการชกัตวัอย่างนี= ยงัแบ่งออกไดอี้ก 3 
ประเภท คือ แผนการชกัตวัอยา่งเชิงเดี@ยว แผนการชกัตวัอยา่งเชิงคู่ และแผนการชกัตวัอยา่งหลายเชิง ขอ้ดี
ของการใช้แผนการชักตวัอย่างคือ สามารถตรวจสอบและตดัสินใจในการรับรุ่น หรือปฏิเสธรุ่นของ
วตัถุดิบไดอ้ยา่งรวดเร็ว ซึ@ งสามารถลดเวลาการทาํงาน และลดค่าใชจ่้ายในการตรวจสอบไดเ้ป็นอยา่งมาก 
แต่เนื@องจากการใชแ้ผนการชกัตวัอยา่งไม่ไดต้รวจสอบวตัถุดิบทุกชิ=นดงันั=นจึงอาจมีความผดิพลาดในการ
ตดัสินใจเกิดขึ=นได ้ดงันี=  คือ เกิดโอกาสในการตดัสินใจรับวตัถุดิบรุ่นนั=น ทั=งๆ ที@ไม่มีคุณภาพเขา้มาได ้ซึ@ ง
เรียกว่า ความเสี@ ยงของผูบ้ริโภค หรือเกิดโอกาสในการปฏิเสธวตัถุดิบรุ่นนั=นทั=งรุ่น ทั=งๆ ที@เป็นรุ่นที@มี
คุณภาพดี ซึ@ งเรียกวา่ ความเสี@ยงของผูผ้ลิต ในการจะใชแ้ผนการสุ่มประเภทใด และกาํหนดค่าความเสี@ยง
ต่างๆ ควรจะมีขอ้ตกลงเบื=องตน้ระหวา่ง ผูผ้ลิตวตัถุดิบ และผูซื้=อ ในปัจจุบนัมีการจดัทาํตารางแผนการชกั
ตวัอยา่งแบบต่างๆ ไว ้ซึ@ งสะดวกและเขา้ใจง่ายต่อการนาํไปใชง้าน เช่น MIL-STD-105 D หรือแผนและ
การชักตวัอย่างเพื@อการตรวจสอบแบบแอตทริบิวส์ ของสํานักงานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม  
อยา่งไรก็ตามแมแ้ผนการชกัตวัอยา่งจะเขา้มามีบทบาทอยา่งมากก็ตาม การตรวจสอบแบบ 100% ก็ยงัคง
ถูกใช้อยูใ่นปัจจุบนั ซึ@ งมกัจะใช้ตรวจสอบกบัวตัถุดิบที@มีลกัษณะดงันี=  คือ มีจาํนวนชิ=นการตรวจสอบไม่
มากนกั หรือ เป็นชิ=นส่วนที@มีผลต่อความปลอดภยัของชีวติ เป็นตน้  
 F.2 การเฝ้าติดตามคุมภาพในกระบวนการผลิต ในการเฝ้าติดตามคุณภาพในกระบวนการผลิต 
ส่วนใหญ่จะนิยมใช้แผนภูมิควบคุม (Control Chart) แผนภูมิควบคุมถูกสร้างขึ=นมาโดยใช้หลกัการทาง
สถิติ มีองค์ประกอบเป็นเส้นกึ@ งกลาง (Central Line, CL) ซึ@ งเป็นค่าเฉลี@ยของกระบวนการ และเส้น
ควบคุม 2 เส้น คือ เส้นพิกดัควบคุมบน (Upper Control Limit, UCL) และเส้นพิกดัควบคุมล่าง (Lower 
Control Limit, LCL) ดงัรูปที@ 2  จากหลักการทางสถิติ การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบปกติ (Normal 
Distribution) มีพื=นที@ใตก้ราฟรวม 100% และพื=นที@ระหวา่ง UCL และ LCL มีอยู ่99.73% ซึ@ งทาํให้โอกาส
ในการที@มีค่าออกนอกพิกดัควบคุมบน หรือ พิกดัควบคุมล่างมีอยูน่อ้ยมาก (ขา้งละ 0.135%) ดงันั=นถา้หาก
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มีค่าที@ออกนอกพิกดัควบคุมดงักล่าวแสดงวา่มีสิ@งผดิปกติเกิดขึ=นในกระบวนการ หรือในกรณีที@มีแนวโนม้
เพิ@มขึ=นหรือลดลงอยา่งต่อเนื@องก็แสดงวา่มีสิ@งผดิปกติเกิดขึ=นใน 

 
รูปที� 2 ตวัอยา่งแผนภูมิควบคุม 

 
กระบวนการเช่นกนั แผนภูมิควบคุมมีอยูห่ลายชนิดซึ@ งผูใ้ช้จาํเป็นตอ้งเขา้ใจการเลือกใช้และประโยชน์
ของแผนภูมิ ซึ@ งจะเหมาะสมกบัคุณลกัษณะของสิ@งที@วดัต่างกนั ยกตวัอยา่งเช่น ถา้เป็นค่าที@ไดจ้ากการชั@ง 
หรือวดั เช่น ขนาดของชิ=นงาน แผนภูมิควบคุมที@นิยมใชคื้อ แผนภูมิ RX −  Chart แต่ถา้เป็นจาํนวนของ
เสียจะใช ้p-Chart หรือ np-Chart เป็นตน้  
 
6. กจิกรรมส่งเสริมคุณภาพ 
 ดงัที@ไดก้ล่าวมาแลว้วา่ในการควบคุมคุณภาพให้ไดผ้ล พนกังานทุกคนขององคก์รควรมีจิตสํานึก
ด้านคุณ ภาพ ดังนั= น เพื@ อปลูกฝังทัศนคติดังกล่าว รวมถึงช่วยในการพัฒนาคุณ ภาพ ผลิตภัณ ฑ ์
สภาพแวดลอ้มการทาํงาน และฯลฯ กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพจึงมีความสําคญัมาก ในบทความนี=จะกล่าว
โดยยอ่ลกัษณะของกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพที@เป็นที@รู้จกัอยา่งแพร่หลาย 3 เรื@อง คือ กิจกรรม 5 ส กิจกรรม
กลุ่มคุณภาพ และกิจกรรมการลดของเสียเป็นศูนย ์ 
 <.� กิจกรรม 5 ส  กิจกรรม 5 ส เป็นกิจกรรมพื=นฐานของการปรับปรุงพฒันาดา้นต่างๆ ไม่วา่จะ
เป็นด้านคุณภาพ ด้านความปลอดภัย หรือแม้แต่ในเรื@ องการลดต้นทุน การเพิ@มผลผลิต กิจกรรมนี=
ประกอบไปดว้ยหลกัการ 5 ประการ คือ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลกัษณะ และสร้างนิสัย  
 - สะสาง หมายถึง การแยกของที@ไม่ตอ้งการ หรือไม่จาํเป็นออกจากสิ@งที@ตอ้งการ หรือตอ้งใช ้
 - สะดวก หมายถึง การจดัวางของที@ใชง้านใหเ้ป็นระเบียบหมวดหมู่ ง่ายต่อการใชง้าน 
 - สะอาด หมายถึง การทาํบริเวณทาํงานและบริเวณโดยรอบใหส้ะอาด  
 - สุขลกัษณะ หมายถึง การรักษามาตรฐานการปฏิบติั 3 ส แรกให้ดี และคน้หาสาเหตุต่างๆ เพื@อ
ยกระดบัมาตรฐานใหสู้งขึ=น 

3σ

3σ

99.73 %
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 - สร้างนิสัย หมายถึงการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานอย่างสมํ@าเสมอ จนกลายเป็นการ
กระทาํที@ เกิดขึ=นเองโดยธรรมชาติ 
 <.2  กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (QC Circle หรือ QCC) ความหมายของกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ คือ 
กลุ่มคนงานที@ปฏิบติังาน ณ หน่วยงานเดียวกนั รวมกลุ่มกนัโดยความสมคัรใจ เพื@อทาํกิจกรรมเกี@ยวกบั
การปรับปรุงงานดว้ยตนเองอย่างอิสระ อย่างไรก็ตาม กิจกรรมนี= ตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนจากผูบ้ริหาร
ระดบัสูงจึงจะสําเร็จผลได ้เช่นสนบัสนุนให้พนกังานไดรั้บการอบรมการแกปั้ญหาโดยการใช ้QC Tools 
การใหร้างวลัแก่กลุ่มคุณภาพที@สามารถลดตน้ทุน หรือของเสียลงได ้เป็นตน้  
 6.3 กิจกรรมการลดของเสียให้เป็นศูนย์ (Zero Defect, ZD) กิจกรรมนี= จะสําเร็จได้ จาํเป็นตอ้ง
อาศยักิจกรรมอื@นๆ ช่วย ในความเห็นของ ดร.ชินโกะ เชื@อวา่ กิจกรรม ZD จะสําเร็จได ้ตอ้งอาศยัหลกัการ 
3 ประการ คือ การใชก้ารตรวจสอบที@ตน้เหตุ หรือที@ตาํแหน่งงานนั=นๆ (Source Inspection) การตรวจสอบ
แบบ 100% โดยใช้เครื@องมือหรืออุปกรณ์ช่วย (Poka-Yoke) และการแก้ไขปรับปรุงทนัทีทนัใดเมื@อพบ
ปัญหา  
 Poka-Yoke เป็นเครื@ องมือที@ใช้ป้องกันความผิดพลาด หรือการหลงลืม ซึ@ งมีลักษณะสําคัญ
ดงัต่อไปนี=  
 สามารถทาํการตรวจเช็คชิ=นงานแต่ละชิ=น หรือตรวจสอบ 100% ได้   เครื@ องมือ Poka-Yoke 
จะตอ้งไม่ยุ่งยากและสามารถใช้ในการตรวจสอบชิ=นงานไดทุ้กชิ=น และตน้ทุนในการติดตั=งตํ@า ตวัอย่าง
ของเครื@องมือ Poka-Yoke เช่น ในแผนกประกอบชิ=นส่วนตอ้งใส่สปริงทั=งหมด 8 ชิ=น เพื@อเป็นการกนัการ
หลงลืม หวัหนา้แผนกจึงไดส้ร้างกล่องใส่สปริงและกาํหนดใหน้าํสปริงจาํนวน 8 ชิ=น วางลงในกล่องก่อน
การเริ@มการประกอบชิ=นส่วน เมื@อทาํตามขั=นตอนดงันี= แลว้ ถ้าครั= งใดที@ประกอบชิ=นส่วนเสร็จแลว้แต่ยงั
เหลือสปริงในกล่องแสดงวา่การประกอบครั= งนั=นผิดพลาดเนื@องจากลืมใส่สปริงในบางตาํแหน่ง กล่องใส่
สปริงที@สร้างขึ=นมานี=  คือ เครื@องมือ Poka-Yoke เป็นตน้ 

หลงัจากจบบทเรียนนี=ผูเ้รียนคงจะพอมองเห็นภาพและความสําคญัของการควบคุมคุณภาพบา้งแลว้ 
และคงจะเห็นดว้ยกบัผูเ้ขียนวา่การควบคุมคุณภาพนั=นจะสําเร็จจะประสบความสําเร็จได ้ตอ้งอาศยัความ
ร่วมมือกนัของทุกคนในองค์กร ในตอนต่อไป ผูเ้รียนจะไดศึ้กษาถึงระบบการประกนัคุณภาพ ซึ@ งจะยิ@ง
เนน้ย ํ=าถึงความสาํคญัของพนกังานทุกคนในองคก์ร 
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บทที� �� 

มาตรฐานและระบบคุณภาพสําหรับธุรกจิ SMEs 
 

เมื@อกล่าวถึงคุณภาพ คาํที@มกัจะไดย้ินควบคู่กนัเสมอคือคาํวา่ มาตรฐาน เพราะโดยปกติแลว้เมื@อ
ผลิตภณัฑ์ใดมีคุณลกัษณะสอดคลอ้งหรือผา่นเกณฑ์มาตรฐานที@ตั=งไว ้เราจะถือวา่ผลิตภณัฑ์นั=นมีคุณภาพ 
สําหรับมาตรฐานเองนั=นก็สามารถแบ่งออกได้มีหลายระดบัตั=งแต่มาตรฐานของโรงงานเอง มาตรฐาน
ระดบัประเทศ และมาตรฐานระดบัสากล เป็นตน้ อยา่งไรก็ตามการคงไวซึ้@ งมาตรฐานต่างๆ นั=น จาํเป็นที@
องค์กรจะตอ้งมีระบบในการควบคุมซึ@ งได้แก่ระบบคุณภาพ ในบทนี= ผูเ้ขียนจะกล่าวถึงความรู้ทั@วไป
เกี@ยวกบัมาตรฐาน และระบบคุณภาพ เพื@อเป็นแนวทางสําหรับองค์กรธุรกิจได้ใช้เป็นแนวทางในการ
พฒันาองคก์รต่อไป 

 
1. ความหมายของมาตรฐาน 
 ตามพระราชบญัญติัมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 ไดก้าํหนดคาํวา่ มาตรฐาน" ไว้
วา่ มาตรฐาน คือ ขอ้กาํหนดรายการอยา่งใดอยา่งหนึ@ง หรือหลายอยา่งเกี@ยวกบั  
 
. จาํพวก แบบ รูปร่าง มิติ การทาํ เครื@องประกอบ คุณภาพ ชั=น ส่วนประกอบ ความสามารถ 
ความทนทานและความปลอดภยัของผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม  
 �. วิธีทาํ วิธีออกแบบ วิธีเขียนรูป วิธีใช้ วตัถุที@จะนํามาทาํผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม และความ
ปลอดภยัอนัเกี@ยวกบัการทาํผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม  
 �. จาํพวก แบบ รูปร่าง มิติของหีบห่อ หรือสิ@งบรรจุชนิดอื@นรวมตลอดถึงการทาํหีบห่อหรือสิ@ง
บรรจุชนิดอื@น วธีิการบรรจุ หุม้ห่อหรือผกูมดัและวตัถุที@ใชใ้นการนั=นดว้ย  
 �. วิธีทดลอง วิธีวิเคราะห์ วิธีเปรียบเทียบ วิธีตรวจ วิธีทดสอบและวิธีชั@ง ตวง วดั อนัเกี@ยวกบั
ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม  
 ,. คาํเฉพาะ คาํยอ่ สัญลกัษณ์ เครื@องหมาย สี เลขหมาย และหน่วยที@ใชใ้นทางวชิาการอนัเกี@ยวกบั
ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม  
 ). ขอ้กาํหนดรายการอย่างอื@นอนัเกี@ยวกบัผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม ตามที@รัฐมนตรีประกาศหรือ
ตามพระราชกฤษฎีกา  
 จากความหมายตามพระราชบญัญติัฯ จะเห็นได้ว่าคาํว่ามาตรฐานมีความหมายครอบคลุมใน
หลายๆ เรื@ อง ซึ@ งอาจสรุปได้ว่า หมายถึง ข้อกําหนด กฎระเบียบ หรือแนวทางปฏิบัติหรือลักษณะ 
เฉพาะของกิจกรรม หรือผลอนัจะเกิดขึ=นเนื@องจากกิจกรรมนั=น ๆ ที@ไดต้กลงร่วมกนั  และไดรั้บการจดัทาํ
เป็นลายลักษณ์อกัษร โดยได้รับความเห็นชอบจากองค์กรที@เป็นที@ยอมรับกันโดยทั@วไป เพื@อใช้เป็น
แนวทางหรือหลกัเกณฑ ์ในการดาํเนินการเพื@อบรรลุตามขอ้กาํหนดที@วางไว ้
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2. ระดับของมาตรฐาน 
 ระดบัของมาตรฐานแบ่งไดเ้ป็นหลายระดบั สามารถสรุปคร่าวๆ ไดด้งันี=  
 
. มาตรฐานระดับบุคคลหรือหน่วยงาน เป็นมาตรฐานที@กําหนดขึ= นโดยแต่ละบุคคล หรือ
หน่วยงาน รวมไปถึงระดบับริษทั หรือองคก์ร (ซึ@ งอาจมีความแตกต่าง หรือไม่ไดรั้บการยอมรับจากบุคคล
หรือองคก์รอื@น) เช่น ขอ้กาํหนดในการวางแผนผงัการทาํงาน การออกแบบผลิตภณัฑ ์เป็นตน้ 
 �. มาตรฐานระดบักลุ่มสมาพนัธ์ เป็นมาตรฐานที@กาํหนดขึ=นโดยความร่วมมือของกลุ่มองคก์รที@
ทาํธุรกิจประเภทเดียวกนั เช่น กลุ่มผูผ้ลิตอาหารกระป๋อง กลุ่มผูแ้ปรรูปยางพารา กลุ่มผูผ้ลิตชิ=นส่วน
รถยนต ์เป็นตน้  
 �. มาตรฐานระดบัประเทศ เป็นมาตรฐานที@ไดจ้ากการประชุมหารือเพื@อหาขอ้ตกลงร่วมกนัของ
ผูเ้กี@ยวขอ้งหลายฝ่ายในชาติ โดยมีหน่วยงานมาตรฐานของชาตินั=น ๆ เป็นศูนยก์ลาง  
 �. มาตรฐานระดับภูมิภาค เป็นมาตรฐานที@ เกิดขึ= นจากการประชุมปรึกษาหารือกันระหว่าง
ประเทศในภูมิภาคเดียวกนั แลว้กาํหนดขอ้ตกลงร่วมกนั ส่วนมากจะเป็นการปรับมาตรฐานระดบัประเทศ
ในภูมิภาคเดียวกนั ใหมี้สาระสาํคญัสอดคลอ้งกนั  
 ,. มาตรฐานระดบันานาชาติ เป็นมาตรฐานที@ไดจ้ากขอ้ตกลงร่วมกนัของประเทศสมาชิกต่าง ๆ ที@
มีความสนใจร่วมกัน  เช่น มาตรฐานระหว่างประเทศขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการ 
มาตรฐาน (International Organization for Standardization - ISO)  
 

3. มาตรฐานที�ผู้ประกอบการธุรกจิ SMEs ควรทราบ 

 �. มาตรฐานชุมชน มาตรฐานชุมชนกาํหนดขึ=น เพื@อเป็นการสนบัสนุนการพฒันาภูมิปัญญาของ
แต่ละทอ้งถิ@น และยกระดบัการผลิตใหมี้คุณภาพ ตามโครงการหนึ�งตําบลหนึ�งผลิตภณัฑ์ ซึ@ งเป็นนโยบาย

ของรัฐบาล โดยทางสํานักงานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมให้การรับรองและแสดงเครื@องหมาย
รับรองคุณภาพ เพื@อเพิ@มความน่าเชื@อถือแก่ผูบ้ริโภคและเพื@อใหส้ามารถขยายตลาดไดม้ากขึ=น 
 2. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) หมายถึง
ขอ้กาํหนดทางวิชาการที@ สํานกังานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ไดก้าํหนดขึ=นเพื@อใช้เป็น
แนวทางแก่ผูผ้ลิตในการผลิตสินคา้ให้มีคุณภาพในระดบัที@เหมาะสมกบัการใช้งานมากที@สุดโดยจดัทาํ
ออกมาเป็นเอกสารและจดัพิมพเ์ป็นเล่ม ภายในมอก.แต่ละเล่มประกอบดว้ยเนื=อหาที@เกี@ยวขอ้งกบัการผลิต
ผลิตภณัฑน์ั=นๆ เช่น เกณฑท์างเทคนิค คุณสมบติัที@สาํคญั ประสิทธิภาพของการนาํไปใชง้าน คุณภาพของ
วตัถุดิบที@นาํมาผลิตและวธีิการทดสอบเป็นตน้  
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D. เครื�องหมายมาตรฐานสําหรับผลติภัณฑ์ (มอก.) 
สาํนกังานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ไดใ้ห้การรับรองคุณภาพผลิตภณัฑ์ โดยการ

อนุญาตให้แสดงเครื@องหมายกบัผลิตภณัฑ์ที@มีคุณภาพตามมาตรฐานประเภทต่างๆ รวม 5 เครื@องหมาย 
(โปรดดูตารางที@ 1) กล่าวคือ 

 
ตารางที� 1 เครื@องหมายมาตรฐานสาํหรับผลิตภณัฑ ์(ที@มา: สมอ.) 
 

4.1 เครื�องหมายมาตรฐานทั�วไป 

 
เครื�องหมายมาตรฐาน

ทั�วไป 

มาตรฐานทั�วไป เป็นมาตรฐานที@กาํหนดเพื@อใหก้ารรับรองคุณภาพผลิตภณัฑ์
โดยทั@วไป โดยผูป้ระกอบการที@ทาํผลิตภณัฑ ์สามารถยื@นขอใบอนุญาตแสดง
เครื@องหมายมาตรฐานไดด้ว้ยความสมคัรใจ เมื@อสาํนกังานฯ ไดต้รวจสอบ
โรงงาน  กรรมวธีิการผลิต   และทดสอบผลิตภณัฑแ์ละเป็นไปตามเกณฑที์@
กาํหนดแลว้  สาํนกังาน ฯ ก็จะอนุญาตใหแ้สดงเครื@องหมายมาตรฐานที@
ผลิตภณัฑน์ั=นได ้ 

4.2 เครื�องหมายมาตรฐานบังคับ  

 
 

เครื�องหมายมาตรฐาน

บังคับ 

มาตรฐานบังคับ เป็นมาตรฐานที@กาํหนดขึ=นเพื@อความปลอดภยั   และเพื@อ
ป้องกนัความเสียหายอนัอาจจะเกิดแก่ประชาชน หรือกิจการอุตสาหกรรม
หรือเศรษฐกิจของประเทศ  โดยการตราพระราชกฤษฎีกากาํหนดให้
ผลิตภณัฑน์ั=นๆ ตอ้งเป็นไปตามมาตรฐาน หรือที@เรียกวา่ มาตรฐาน
บงัคบั  ซึ@ งผูผ้ลิต ผูจ้าํหน่ายและผูน้าํเขา้จะตอ้งผลิต จาํหน่ายและนาํเขา้แต่
ผลิตภณัฑที์@ไดม้าตรฐาน ตามที@สาํนกังาน ฯ  ประกาศกาํหนดเท่านั=น หากไม่
กระทาํตามจะมีความผดิตามกฎหมาย  

4.3 เครื�องหมายมาตรฐานเฉพาะด้านความปลอดภัย 

 
เครื�องหมายมาตรฐาน 

เฉพาะด้านความ

ปลอดภัย 

มาตรฐานเฉพาะด้านความปลอดภัย เป็นมาตรฐานที@กาํหนดขึ= นสําหรับ
ผลิตภณัฑ์บางชนิด   ที@ตอ้งคาํนึงถึงความปลอดภยัในการใช้งานเป็นสําคญั 
เช่น ผลิตภณัฑ์ไฟฟ้า เพื@อให้การรับรองคุณภาพผลิตภณัฑ์และสร้างความ
มั@นใจในความปลอดภยัให้กบัผูใ้ช้งาน โดยผลิตภณัฑ์ที@ผ่านการตรวจสอบ
แลว้  จะแสดงเครื@องหมายมาตรฐานเฉพาะดา้นความปลอดภยั มีลกัษณะเป็น
รูปตวัเอส มีคาํวา่ "ปลอดภัย" อยูต่รงกลาง  
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4.4 เครื�องหมายมาตรฐานเฉพาะด้านสิ�งแวดล้อม  
 
 

 
 

เครื�องหมายมาตรฐาน 

เฉพาะด้านสิ�งแวดล้อม 

มาตรฐานเฉพาะด้านสิ�งแวดล้อม ปัญหาเรื@องสิ@งแวดลอ้ม เป็นปัญหาสาํคญั
ของทุกคน   สมอ.  ไดป้ระกาศกาํหนดมาตรฐานเฉพาะดา้นสิ@งสิ@งแวดลอ้ม
ขึ=นมา เพื@อใหก้ารรับรองผลิตภณัฑที์@มีคุณสมบติัในการรักษาสิ@งแวดลอ้ม
ตามมาตรฐานเฉพาะ ดา้นสิ@งแวดลอ้มที@ สมอ. กาํหนดขึ=น เครื@องหมาย
มาตรฐานนี= เป็นทั=งมาตรฐานบงัคบัและมาตรฐานทั@วไป กรณีที@เป็นมาตรฐาน
บงัคบั กฎหมายบงัคบัใหผู้ผ้ลิต ผูน้าํเขา้ และผูจ้าํหน่าย  จะตอ้ง
ผลิต  นาํเขา้  และจาํหน่ายเฉพาะผลิตภณัฑที์@เป็นไปตามมาตรฐานเท่านั=น 
โดยผลิตภณัฑที์@ผา่นการตรวจสอบแลว้สามารถนาํเครื@องหมายเฉพาะ ดา้น
สิ@งแวดลอ้มซึ@งมีลกัษณะเป็นรูปตวัเอส มีคาํวา่ "สิ�งแวดล้อม" อยูต่รงกลาง  

4.5 เครื�องหมายมาตรฐานเฉพาะด้านความเข้ากนัได้ทางแม่เหลก็ไฟฟ้า 

 
เครื�องหมายมาตรฐาน

เฉพาะ 

ด้านความเข้ากนัได้ทาง

แม่เหลก็ไฟฟ้า 

มาตรฐานเฉพาะด้านความเข้ากนัได้ทางแม่เหลก็ไฟฟ้า กล่าวไดว้า่ ปัจจุบนั
เป็นยคุของเทคโนโลยทีางดา้นอิเล็กทรอนิกส์ สมอ. ไดป้ระกาศ กาํหนด
มาตรฐานความเขา้กนัไดท้างแม่เหล็กไฟฟ้าขึ=น เพื@อใหก้ารรับรองผลิตภณัฑ์
ที@มีคุณสมบติั ของความเขา้กนัไดท้างแม่เหล็กไฟฟ้าวา่เป็นไปตามมาตรฐาน
ที@ สมอ. กาํหนดขึ=น เช่น ชิ=นส่วนคอมพิวเตอร์ เครื@องหมายมาตรฐานนี= เป็น
ทั=งมาตรฐานบงัคบัและมาตรฐานทั@วไป กรณีที@เป็นมาตรฐานบงัคบั กฎหมาย
บงัคบัใหผู้ผ้ลิต ผูน้าํเขา้ และผูจ้าํหน่าย  จะตอ้งผลิต  นาํเขา้  และจาํหน่าย
เฉพาะผลิตภณัฑที์@เป็นไปตามมาตรฐานเท่านั=น ผลิตภณัฑที์@ผา่นการ
ตรวจสอบแลว้ สามารถนาํเครื@องหมายมาตรฐาน เฉพาะดา้นความเขา้กนัได้
ทางแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ@ งมีลกัษณะเป็นรูปตวัเอส มีคาํวา่ "EMC" อยูต่รงกลาง  

 

5. ระบบคุณภาพที�ผู้ประกอบการธุรกจิ SMEs ควรทราบ 
การที@จะสามารถดาํรงมาตรฐาน หรือคุณภาพของผลิตภณัฑ์ไวไ้ดส้ําเร็จ รวมถึงการที@จะสามารถ

พฒันาให้ผลิตภณัฑ์มีคุณภาพสูงมากขึ=นกวา่เดิม สิ@งสําคญัที@องคก์รตอ้งใส่ใจคือ ระบบคุณภาพ ซึ@ งระบบ
คุณภาพ จะหมายถึง ขอ้กาํหนด หรือขั=นตอนในการบริหารกระบวนการทาํงานต่างๆ ขององค์กร เพื@อ
พฒันาองค์กรให้มีกระบวนการทาํงานที@มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ ระบบคุณภาพที@ผูป้ระกอบธุรกิจ 
SMEs ควรทราบคือ ระบบการบริหารงานคุณภาพขั=นพื=นฐานสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
และระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO9000 ซึ@ งมีรายละเอียดดงัต่อไปนี=  


. ระบบการบริหารงานคุณภาพขั- นพื-นฐานสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(Requirements: Basic Quality Management System for Small and Medium Enterprises ; QSME) 
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 ขอ้กาํหนด QSME นี= ได้ถูกออกแบบพฒันาและปรับปรุงแกไ้ขให้เหมาะสมกบัวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่ม  โดยใชข้อ้กาํหนดในมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ  ISO 9000 เป็นตน้แบบ 
การประยกุตใ์ชใ้นแต่ละขอ้กาํหนดขึ=นอยูก่บัความเหมาะสมและความจาํเป็นของลกัษณะอุตสาหกรรมแต่
ละประเภท ขอ้กาํหนด QSME นี= เหมาะสมกบัวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ที@ยงัไม่มีความพร้อมที@
จะจดัทาํระบบการบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 ไดใ้นขณะนี=  แต่มีความประสงค์ในการ
จดัทาํระบบการบริหารงานคุณภาพขั=นพื=นฐานในเบื=องตน้ก่อน เพื@อเป็นการปูพื=นฐาน และเมื@อองค์กรมี
ความพร้อมในการดาํเนินงานก็สามารถพฒันาต่อไปเขา้สู่มาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 
9000 ซึ@ งเป็นมาตรฐานสากลในอนาคตต่อไป  
 �. ระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO9000 ระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO9000 เป็นมาตรฐาน
ระบบบริหารงานคุณภาพระดบัสากลที@องคก์รต่างๆ ทั@วโลกนาํไปใชอ้ยา่งกวา้งขวาง ขอ้ดีของระบบนี= คือ 
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้กบัองค์กรทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นองค์กรผลิตหรือบริการ และสามารถ
ประยุกต์ใช้ได้กับทุกขนาดขององค์กรอีกด้วย วตัถุประสงค์ของการนําระบบบริหารงานคุณภาพ 
ISO9000 มาใช้ก็เพื@อให้เกิดการบริหารกระบวนการอย่างครบถว้น เพื@อป้องกนัความผิดพลาด และเพื@อ
ผลิตสินคา้หรือให้บริการที@มีคุณภาพสอดคล้องกบัความตอ้งการของลูกคา้ โครงสร้างขอ้กาํหนดของ 
ISO9000 จะมีอยู ่8 ขอ้กาํหนดใหญ่ 25 ขอ้ยอ่ย ดงัตารางที@ 2  
 

6. ประโยชน์ของการได้รับการรับรองระบบคุณภาพ 
 ประโยชน์ของการไดรั้บการรับรองระบบคุณภาพ มีอยูห่ลายๆ ประการ ทั=งต่อองคก์รผูไ้ดรั้บการ
รับรองเอง และผูบ้ริโภค ซึ@ งสรุปประเด็นสาํคญัไดด้งัต่อไปนี=  
 
. การดาํเนินงานต่างๆ ขององคก์รมีขั=นตอนชดัเจน 
 � . มี ก า ร จัด ร ะ บ บ ก า ร บ ริ ห า ร  ใ น ก า ร ผ ลิ ต  ห รื อ บ ริ ก า ร อ ย่ า ง เป็ น ร ะ บ บ    แ ล ะ มี 
ประสิทธิภาพ   
 �. ผลิตภณัฑ ์เป็นที@เชื@อถือและไดรั้บการยอมรับอยา่งกวา้งขวางทั=งในประเทศ และต่างประเทศ  
 �. ของเสียลดลง ผลผลิตเพิ@มขึ=น 
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ตารางที� 2 โครงสร้างขอ้กาํหนด ISO9000 
 
1.      ขอบข่าย 

1.1.   บททั@วไป 
1.2.   การประยกุตใ์ช ้

2.      การอา้งอิง 
3.      คาํศพัทแ์ละนิยาม 
4.      ระบบการบริหารคุณภาพ 

4.1.   ขอ้กาํหนดทั@วไป 
4.2.   ขอ้กาํหนดระบบเอกสาร 

5.      ความรับผดิชอบของฝ่ายบริหาร  
5.1.   ความมุ่งมั@นของฝ่ายบริหาร 
5.2.   การเนน้เรื@องลูกคา้ 
5.3.   นโยบายคุณภาพ 
5.4.   การวางแผน 
5.5.   ความรับผดิชอบ อาํนาจหนา้ที@ และการ 

สื@อสาร 
5.6.   การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร 

6.      การบริหารทรัพยากร     
6.1.   การจดัสรรทรัพยากร 

6.2.  ทรัพยากรมนุษย ์
6.3.   โครงสร้างพื=นฐาน 
6.4.   สภาพแวดลอ้มของการปฏิบติังาน 

7.      การผลิต/การใหบ้ริการ 
7.1.  การวางแผน 
7.2.   กระบวนการที@เกี@ยวกบัลูกคา้ 
7.3.   การออกแบบและพฒันา 
7.4.  การจดัซื=อ 
7.5.  การจดัดาํเนินการผลิตและการใหบ้ริการ 
7.6.  การควบคุมเครื@องมือติดตามตรวจสอบ

และเครื@องวดั 
8.      การวดั การวเิคราะห์ และการปรับปรุง 

8.1.   บททั@วไป 
8.2.   การติดตามตรวจสอบและการวดั 
8.3.   การควบคุมผลิตภณัฑที์@มีสภาพผดิ

เงื@อนไข 
8.4.   การวเิคราะห์ขอ้มูล 
8.5.   การปรับปรุง 

 
 
. คุณภาพของสินคา้ หรือบริการ สมํ@าเสมอ และถูกพฒันาใหมี้คุณภาพดีขึ=นอยา่งต่อเนื@อง 
 �. ผูบ้ริโภคมั@นใจในคุณภาพและความปลอดภยัของผลิตภณัฑที์@ไดจ้าก 
องคก์ร 
 �. เป็นการปลูกจิตสาํนึกในดา้นคุณภาพ ใหก้บับุคลากร  
 ในการผลิตสินคา้ หรือบริการให้ไดคุ้ณภาพนั=น นอกจากเรื@องของการ ตรวจสอบ และกาํหนด
มาตรฐานแลว้ สิ@งที@ผูป้ระกอบการควรคาํนึงถึงอีกประการคือ การนาํระบบบริหารคุณภาพมาปฏิบติั ซึ@ ง
ในการเลือกว่าจะใช้ระบบบริหารคุณภาพใดนั=น ขึ=นอยู่กบัความพร้อมและวตัถุประสงค์ขององค์กรเป็น
สาํคญั สําหรับธุรกิจ SMEs นั=น บางครั= งอาจจะยงัไม่พร้อมถึงขั=นที@จะนาํระบบบริหารคุณภาพระดบัสากล
มาใช้ ก็สามารถเตรียมความพร้อมโดยการทดลองปฏิบติัตามขอ้กาํหนด QSME ซึ@ งจะเป็นการปูพื=นฐาน
ไปสู่ระบบบริหารคุณภาพระดบัสากลในอนาคตไดเ้ป็นอยา่งดี 
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บทที� �2 

การคดัเลอืกวตัถุดบิ 
 

 องค์กรทุกองค์กรจะมีจุดมุ่งหมายขององค์กร ไม่ว่าจุดมุ่งหมายจะเขียนออกมาเป็นลายลกัษณ์
อกัษรหรือไม่ก็ตาม และโดยปกติแลว้ จุดมุ่งหมายหลกัขององค์กรก็คือการไดผ้ลตอบแทนที@ดี และการ
ความสามารถดาํรงอยูไ่ดใ้นตลาด และอาจรวมไปถึงความตอ้งการการเป็นผูน้าํทางการตลาด ซึ@ งเป้าหมาย
เหล่านี= จะบรรลุได้นั= น องค์กรจะต้องสามารถตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ@ งความตอ้งการของลูกคา้คงจะหนีไม่พน้การไดรั้บสินคา้ หรือบริการที@มีคุณภาพ ในเรื@อง
ของคุณภาพสินคา้นั=น จุดเริ@มตน้ของคุณภาพสินคา้คงจะปฏิเสธไม่ไดว้า่สิ@งที@สําคญัที@สุดคือการใชว้ตัถุดิบ
ที@มีคุณภาพ  ซึ@ งกระบวนการคดัเลือกวตัถุดิบจะเขา้มามีบทบาทที@สาํคญั 
 
�. การคัดเลอืกวตัถุดิบหรือชิ-นส่วน 
 การคดัเลือกวตัถุดิบหรือชิ=นส่วน มีหลายๆ ปัจจยัเขา้มาเกี@ยวขอ้ง ซึ@ งโดยปกติแล้วจะขึ=นอยู่กบั
วตัถุประสงค์การใช้งาน เช่น  คุณภาพหรือลกัษณะที@ตอ้งการของกระจกหนา้รถยนต ์จะมีความแตกต่าง
จากคุณภาพหรือลกัษณะที@ตอ้งการของกระจกสําหรับใช้งานอื@นๆ อย่างไรก็ตามปัจจยัที@เกี@ยวขอ้งและ
มกัจะถูกนํามาใช้เป็นเกณฑ์สําหรับการคดัเลือกวตัถุดิบหรือชิ=นส่วน ได้แก่ คุณภาพของวตัถุดิบหรือ
ชิ=นส่วนนั=น ระบบบริหารคุณภาพของผูผ้ลิตวตัถุดิบ ความใกลไ้กลและความรวดเร็วในการจดัส่งวตัถุดิบ 
และ ฯลฯ ซึ@ งรายละเอียดแต่ละหวัขอ้มีดงันี= คือ  
 
. ถ้าวตัถุดิบ หรือชิ=นส่วน ที@จะจัดซื= อ เป็นผลิตภัณฑ์ที@ได้กําหนดไวใ้นพระราชกฤษฎีกา
กําหนดให้ต้องเป็ นไป ตามมาตรฐาน เช่น  มันสํ าป ะหลังอัดเม็ดแข็ง หลอดไฟ ฟ้ า ท่ อไอเสี ย
ร ถ จัก ร ย าน ย น ต์  เป็ น ต้ น  ค ว ร เลื อ ก วัต ถุ ดิ บ  ห รื อ ชิ= น ส่ ว น ที@ ไ ด้ รั บ ก าร รั บ ร อ ง ม า ต ร ฐ า น
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เพราะเป็นหลกัประกนัเบื=องตน้ว่า วตัถุดิบ หรือชิ=นส่วน ที@รับเขา้มามี
มาตรฐานในระดับหนึ@ งแล้ว เนื@องจากวตัถุดิบหรือชิ=นส่วนที@ได้รับการรับรอง มอก. เหล่านี=  จะถูก
ตรวจสอบ/ทดสอบ จากสํานักงานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมแล้วว่าเป็นไปตามขอ้กาํหนดของ
ผลิตภณัฑ ์และหลงัจากไดรั้บการรับรอง มอก. แลว้ ก็จะยงัถูกสุ่มตรวจสอบคุณภาพของผลิตภณัฑอี์กเป็น
ระยะๆ 
 �. ในกรณีที@วตัถุดิบ เป็นสิ@งที@สามารถเน่าเสีย ไดเ้ช่น วตัถุดิบประเภท เนื=อสัตว ์ปลา ไข่ ผกั ผลไม ้
ฯลฯ การคดัเลือกจะตอ้งพิจารณาจากความสดใหม่ และคุณลกัษณะเฉพาะเช่น ลาํไย นอกจากจะสดใหม่
แลว้ ขนาด และรสชาติความหวาน ควรจะไดต้ามเกณฑ ์
 �. ราคา ปัจจยันี=มกัจะถูกนาํมาใชเ้ป็นปัจจยัหลกัในการตดัสินใจ ซึ@ งบางครั= งอาจทาํให้ไดว้ตัถุดิบ
ที@คุณภาพไม่ถึงเกณฑ์ และส่งผลต่อคุณภาพของสินคา้ที@เราผลิตทั=งในระยะสั=น และระยะยาวได ้ดงันั=นจึง
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ควรระลึกอยู่เสมอว่า ของดีราคาถูก ไม่มี (หรือมีน้อยมาก) มีแต่ของดีราคาเหมาะสม (บางครั= งของที@มี
ราคาแพง ก็ใช่วา่จะมีคุณภาพดีเสมอไป)  
 �. ผู ้จ ัดส่ง/ผู ้ส่งมอบ (supplier) มีระบบการบริหารงานคุณภาพที@ได้มาตรฐาน เช่น ระบบ
บริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO9000 ระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน QS9000 หรือ ระบบ
บริหารงานคุณภาพมาตรฐาน QSME เป็นตน้ เพราะถา้ผูข้ายวตัถุดิบหรือชิ=นส่วนให้เราไดรั้บการรับรอง
ระบบบริหารคุณภาพ จะทาํให้เรามั@นใจไดใ้นระดบัหนึ@ งว่า วตัถุดิบ หรือชิ=นส่วน ที@จดัส่งมาให้เราจะมี
คุณภาพไม่เปลี@ยนแปลงจากรุ่นก่อนๆ มากนกั เพราะวตัถุดิบ หรือชิ=นส่วนเหล่านี= จะถูกผลิตภายใตร้ะบบ 
และกระบวนการที@มีขั=นตอน และการควบคุมที@ชดัเจน อีกทั=งยงัเป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงการตระหนกั และ
ใส่ใจในเรื@องคุณภาพของผูบ้ริหารในองคก์รนั=นอีกดว้ย 
 ,. ความสามารถในการผลิตของผูส่้งมอบ ในกรณีนี= ตอ้งวิเคราะห์ให้ชดัเจนวา่ ผูส่้งมอบมีกาํลงั
การผลิตเท่าใด เพียงพอกับปริมาณความตอ้งการของเราหรือไม่ ระบบการจดัเก็บสินค้า (stock) เป็น
อย่างไร และในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น ต้องหยุดการผลิตเนื@องจากเครื@องจกัรขดัขอ้ง เราจะมีวิธีการ
แก้ไขปัญหาการขาดวตัถุดิบหรือชิ=นส่วนได้อย่างไร วิธีการแก้ปัญหานี= บริษทัส่วนใหญ่ จะใช้วิธีการ
คดัเลือกผูข้ายวตัถุดิบแต่ละอยา่ง ซึ@ งผลิตวตัถุดิบที@มีคุณภาพ อยา่งนอ้ย 2-3 ราย 
 ). ความรวดเร็ว และการตรงต่อเวลาในการจดัส่ง การจดัส่งวตัถุดิบไดร้วดเร็ว และตรงต่อเวลา 
ทั=งในด้านปริมาณ และคุณภาพของ วตัถุดิบ เป็นปัจจยัสําคญัอย่างหนึ@ งของผูข้ายที@ดี เพราะการจดัส่ง
วตัถุดิบหากไม่ตรงต่อเวลา สามารถทาํใหแ้ผนการผลิตของเราไม่เป็นไปตามที@วางไว ้ส่งผลใหไ้ม่สามารถ
ผลิตสินคา้ และจดัส่งใหก้บัลูกคา้ไดท้นัตามกาํหนด  
 �. ขอ้เท็จจริงด้านคุณภาพ ปัจจยันี= เป็นปัจจยัสําคญัที@สุดสําหรับองค์กรที@เน้นความสําคญัด้าน
คุณภาพ ขอ้เท็จจริงด้านคุณภาพ ได้มาจาก การตรวจสอบ หรือทดสอบ ผลิตภณัฑ์ นั=น ว่าเป็นไปตาม
เกณฑ ์หรือขอ้กาํหนดมาตรฐานที@ตอ้งการ 
 นอกจากปัจจยัที@กล่าวมาขา้งตน้ ยงัมีปัจจยัอื@นๆ อีก ที@ถูกนาํมาพิจารณา เช่น ชื@อเสียงของผูผ้ลิต
หรือ ผูข้าย ส่วนลด หรือ โปรโมชั@นพิเศษ ของผลิตภณัฑ์ ที@ผูข้ายเสนอ การรับประกนัของผูข้าย และ 
ขอ้ตกลงหรือสัญญาระหว่างผูข้าย และผูผ้ลิต เป็นตน้  นอกจากนี= ในกรณีที@วตัถุดิบเป็นสิ@งที@เกิดขึ=นตาม
ฤดูกาลแลว้ การเลือกวตัถุดิบจะตอ้งมีการคาํนึงถึงฤดูกาลดว้ย เช่นองคก์รที@ทาํสัปปะรดกระป๋องและนํ= า
สัปปะรด ก็ตอ้งมีการซื=อวตัถุดิบ ซึ@ งก็คือสัปปะรดเก็บไวใ้นฤดูที@มีสัปปะรดมาก เนื@องจากจะมีราคาตํ@าและ
คุณภาพของสัปปะรดจะค่อนขา้งดี การซื=อวตัถุดิบนอกฤดูกาลนั=น วตัถุดิบจะมีราคาสูงและคุณภาพไม่ดี 
ดงันั=น จึงตอ้งมีการประมาณการขายที@ดี เพื@อที@จะสามารถประมาณการใชว้ตัถุดิบไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
 โดยปกติกระบวนการในการคดัเลือกผูข้าย/ผูจ้ ัดส่ง จะเริ@ มจากการที@เราได้ ตรวจสอบ หรือ
ทดสอบ วตัถุดิบหรือชิ=นส่วน ว่าเป็นไปตามข้อกาํหนดหรือเกณฑ์มาตรฐานที@ตั=งไว ้จากนั=นพิจารณา
รายละเอียดอื@นๆ ดงัที@กล่าวมาแล้ว และมีการจดัทาํบญัชีรายชื@อผูข้าย ซึ@ งจะมีความสําคญัในเรื@องการ
ควบคุมคุณภาพ คือเป็นการตกลงใจแลว้วา่เราจะซื=อวตัถุดิบหรือชิ=นส่วนจากผูข้ายที@มีรายชื@ออยู่ในบญัชี
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รายชื@อนี= เท่านั=น (บญัชีรายชื@อผูข้าย สามารถเปลี@ยนแปลงได ้ในกรณีที@เราพบวา่ผูข้ายบางรายไม่สามารถ
รักษาคุณภาพของวตัถุดิบหรือชิ=นส่วน เราสามารถตดัออกจากบญัชีรายชื@อผูข้ายได ้ในทางกลบักนั หากมี
ผูข้ายรายอื@นที@ผา่นเกณฑ ์เราก็สามารถเพิ@มรายชื@อเขา้ไปในบญัชีรายชื@อได)้ 
ในองค์กรใหญ่ ๆ นั=น จะมีการให้คะแนนผูข้ายวตัถุดิบ และถา้พบวา่ผูข้ายวตัถุดิบรายใดมีคะแนนตํ@ากวา่
เกณฑ์ที@กาํหนดก็จะไม่ซื=อวตัถุดิบกบัผูข้ายรายนั=น ๆ อีก แต่ก่อนที@จะปฏิเสธการซื=อวตัถุดิบนั=นจะมีการ
ตกัเตือน เพื@อใหผู้ข้ายรับทราบและทาํการแกไ้ขปรับปรุง ซึ@ งจะส่งผลต่อคะแนนของผูข้ายเอง และในกรณี
ที@องคก์รมีขนาดใหญ่มาก ๆ นั=น องคก์รนั=นอาจทาํการแทรกแซงการบริหาร หรือมีการจดัส่งผูเ้ชียวชาญ
เขา้ไปให้คาํแนะนาํช่วยเหลือ เพื@อเขา้ไปจดัการและปรับปรุงการผลิตของผูข้ายให้มีประสิทธิภาพ และ
ผลิตวตัถุดิบที@มีคุณภาพตามที@องคก์รตอ้งการ โดยการแทรกแซงนี= จะทาํให้ไดว้ตัถุดิบที@ตอ้งการและราคา
ประหยดั เนื@องจากประสิทธิภาพของผูข้ายดีขึ=น แสดงวา่ตน้ทุนการผลิตตํ@าลง ดงันั=นผูข้ายก็น่าจะสามารถ
ขายไดใ้นราคาที@ต ํ@าลงดว้ย  
 การรับวตัถุดิบ หรือชิ=นส่วนเขา้ เป็นเรื@ องสําคญัอีกเรื@ องหนึ@ งในการควบคุมคุณภาพ แมเ้ราจะ
สั@งซื=อวตัถุดิบกบัผูข้ายที@อยู่ในบญัชีรายชื@อผูข้ายหรือวตัถุดิบนั=นไดรั้บมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม
แลว้ก็ตาม ไม่สามารถรับประกนัคุณภาพของวตัถุดิบหรือชิ=นส่วนนั=นได ้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ดงันั=นก่อนการ
รับเขา้ เราตอ้งมีการตรวจสอบหรือทดสอบก่อนเสมอ ซึ@ งในการตรวจสอบหรือทดสอบนี= อาจทาํการ
ตรวจสอบ ร้อยเปอร์เซ็นต ์ในกรณีที@วตัถุดิบหรือชิ=นส่วนมีปริมาณนอ้ย หรือไม่เสียเวลามาก หรือ มีผลต่อ
ผลิตภณัฑ์ที@จะก่อให้เกิดอนัตรายต่อผูใ้ชอ้ยา่งร้ายแรง แต่ถา้เป็นกรณีที@วตัถุดิบหรือชิ=นส่วนมีปริมาณมาก 
อาจใชว้ธีิการชกัตวัอยา่งตรวจสอบ 
 
2. การสั�งซื-อวตัถุดิบ 
 การที@องคก์รจะมีผลตอบแทนที@ดีไดน้ั=น ส่วนหนึ@งก็เกิดจากการจดัการกระบวนการจดัซื=อวตัถุดิบ
ที@มีประสิทธิภาพ ซึ@ งจะตอ้งคาํนึงถึงความประหยดั และคุณภาพของวตัถุดิบไปพร้อม ๆ กนัขั=นตอนการ
ดาํเนินการจดัซื=อนั=น ปกติแลว้จะเริ@มจากฝ่ายวางแผน โดยฝ่ายวางแผนจะตอ้งทาํการประมาณการจาํนวน
สินคา้ที@ลูกคา้ตอ้งการแยกเป็นรายชนิด ซึ@ งการประมาณการนี= อาจรวมถึงคาํสั@งซื=อที@ไดรั้บจากลูกคา้แลว้ 
และคาํสั@งซื=อที@คาดวา่จะไดรั้บในอนาคต เมื@อไดค้่าโดยประมาณแลว้ ก็นาํไปวางแผนการผลิต แผนการใช้
ทรัพยากรต่าง ๆ (แรงงาน เครื@องจกัร และอื@น ๆ) และ แผนความตอ้งการวตัถุดิบหรือชิ=นส่วน เมื@อทราบ
ถึงปริมาณวตัถุดิบหรือชิ=นส่วนที@ตอ้งการแลว้ ก็จะทาํการตรวจสอบจาํนวนของวตัถุดิบที@มีแต่ละชนิด (คง
คลงั) และวางแผนการจดัซื=อ เมื@อไดแ้ผนการจดัซื=อแลว้ก็ส่งไปยงัแผนกจดัซื=อ เพื@อดาํเนินการต่อไป 
 สมมติให้ขั=นตอนการดาํเนินการจดัซื=อนั=นเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ แผนกจดัซื=อเป็นแผนกที@
จะตอ้งให้ความสนใจเป็นอยา่งมาก โดยจะตอ้งวิเคราะห์วา่จะจดัซื=อจาํนวนเท่าใดจึงจะเกิดการประหยดั 
ซึ@ งโดยทั@วไปแลว้ การซื=อจาํนวนมากมกัจะได้ราคาต่อหน่วยตํ@ากว่าการซื=อจาํนวนน้อย ดงันั=นถึงแมว้่า
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ความตอ้งการของวตัถุดิบชนิดหนึ@ งอาจมีไม่มากนัก แต่การจดัซื=ออาจจะซื=อในจาํนวนที@มากกว่าความ
ตอ้งการก็เป็นได ้ 
 ในกรณีปกติตน้ทุนในการจดัซื=อวตัถุดิบสามารถแบ่งได้เป็นสองประเภท กล่าวคือ ตน้ทุนการ
สั@งซื=อ ซึ@ งก็คือค่าดาํเนินการใด ๆ เพื@อให้เกิดมีการจดัซื=อเกิดขึ=น โดยปกติแลว้จะมีค่าคงที@ขึ=นอยูก่บัจาํนวน
ครั= งของการจดัซื=อ และตน้ทุนการเก็บรักษา ซึ@ งก็คือค่าดาํเนินการใด ๆ ในการจดัเก็บและรักษาวตัถุดิบ
นั=น ตน้ทุนการเก็บรักษานี=หมายรวมถึง ตน้ทุนแรงงาน ตน้ทุนพื=นที@การเก็บรักษา ตน้ทุนการเสื@อมสภาพ
ของวตัถุดิบ ตน้ทุนค่าเสียโอกาส และตน้ทุนค่าประกนัความเสียหาย ซึ@ งโดยปกติแลว้จะเป็นเปอร์เซ็นต์
ของมูลค่าการเก็บรักษา  
 ในการจดัซื=อ ถา้ฝ่ายจดัซื=อใช้นโยบายการจดัซื=อเป็นปริมาณมากในแต่ละครั= ง ก็จะทาํให้ตน้ทุน
การสั@งซื=อต่อหน่วยสินคา้ลดลง ในขณะที@ตน้ทุนในการเก็บรักษาเฉลี@ยต่อหน่วยเพิ@มขึ=น ในทางกลบักนั ถา้
ฝ่ายจดัซื=อใชน้โยบายการจดัซื=อปริมาณนอ้ย และซื=อตามความตอ้งการใชเ้ท่าที@เป็นไปได ้ตน้ทุนการสั@งซื=อ
ต่อหน่วยก็จะสูง ในขณะที@ตน้ทุนในการเก็บรักษาก็จะตํ@า ดงันั=น การกาํหนดว่าจะซื=อวตัถุดิบปริมาณ
เท่าใดนั=น ก็ควรจะมีการถ่วงดุลกนัระหวา่งตน้ทุนทั=งสองนี=  และคาํนวณหาปริมาณการจดัซื=อที@ประหยดั 
เพื@อที@จะทาํใหเ้กิดการประหยดัในการจดัซื=อ  
 สิ@งที@ควรคาํนึงถึงนอกจากเรื@องของปริมาณการจดัซื=อที@ประหยดันั=น มีอยูห่ลายๆ ประเด็น เช่น  
 1. การวางแผนจะตอ้งเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ แผนที@วางไวจ้ะตอ้งไดรั้บการปฏิบติั ซึ@ งจะทาํ
ใหช้นิดและจาํนวนความตอ้งการวตัถุดิบถูกตอ้งตามที@คาํนวณไว ้
 2. ความยาวนานในการเก็บรักษาวตัถุดิบ ในการคาํนวณหาจาํนวนการจดัซื= อที@ประหยดันั= น 
อาจจะคาํนวณไดป้ริมาณมาก ซึ@ งทาํใหจ้ะตอ้งเก็บวตัถุดิบที@ซื=อมาเป็นเวลานาน ถา้วตัถุดิบนั=นมีอายกุารใช้
งานสั=น ก็อาจจะทาํใหเ้กิดการเสื@อมสภาพและสูญเสียวตัถุดิบเหล่านั=นก่อนที@จะไดท้าํการผลิต  
 3. ความเสี@ยงด้านราคาของวตัถุดิบ ราคาของวตัถุดิบบางชนิดไม่มีความแน่นอน เช่นราคาของ
เมด็พลาสติก ก็จะขึ=น ๆ ลง ๆ ดงันั=นในบางครั= งการซื=อวตัถุดิบจาํนวนมากและเก็บไวน้ั=น อาจไม่ทาํให้เกิด
การประหยดัก็เป็นได ้ 
 4. แนวโนม้ในอนาคต ถา้มีการคาดการณ์วา่ราคาวตัถุดิบจะมีราคาสูงขึ=น หรือมีการคาดการณ์วา่
จะเกิดการขาดแคลนวตัถุดิบในอนาคต อาจจะตอ้งมีการกกัตุนจาํนวนวตัถุดิบจาํนวนมากขึ=นก็เป็นได ้เพื@อ
ทาํใหต้น้ทุนการผลิตตํ@า 
 5. พื=นที@ในการจดัเก็บ ในการสั@งซื=อวตัถุดิบนั=น จะตอ้งพิจารณาแลว้วา่เมื@อวตัถุดิบถูกนาํมาส่ง จะ
มีพื=นที@ในการจดัเก็บเพียงพอ ซึ@ งถ้าพื=นที@ไม่เพียงพอแล้ว อาจทาํให้เกิดความเสียหายต่อวตัถุดิบไดง่้าย 
และ อาจจะตอ้งมีการลงทุนสร้างพื=นที@ในการจดัเก็บเพิ@มเติม  
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3. การจัดเกบ็วตัถุดิบหรือชิ-นส่วน 
 เมื@อคดัเลือกวตัถุดิบหรือชิ=นส่วนที@มีคุณภาพเข้ามาแล้ว หากเราไม่ได้ให้ความสําคญักับการ
จดัเก็บรักษาที@ดีเท่าที@ควร ก็จะทาํให้วตัถุดิบหรือชิ=นส่วนเกิดการชาํรุด เสียหายได ้ดงันั=นในการจดัเก็บ
รักษาวตัถุดิบหรือชิ=นส่วน เราควรจะพิจารณาถึงเรื@องต่างๆ เหล่านี=ประกอบดว้ย เช่น 
 
. สถานที@จดัเก็บ สามารถป้องกนัความเสียหายอนัเนื@องมาจาก ความชื=น ความร้อน และสัตว์
พวกหนู หรือ แมลงบางชนิด ได ้ 
 �. ตอ้งพิจารณาสภาพแวดลอ้มการจดัเก็บ เพราะวตัถุดิบ หรือชิ=นส่วนบางประเภท เช่น ยางบาง
ชนิด หรือ นํ=ายาเคมีบางชนิด จะเสื@อมสภาพไดง่้าย จาํเป็นตอ้งเก็บรักษาในที@ๆ มีอุณหภูมิตํ@า 
 �. การจดัเก็บควรจดัทาํให้เป็นระบบการจดัเก็บที@สามารถ ทวนสอบไดว้า่ วตัถุดิบหรือชิ=นส่วน
แต่ละรุ่นที@อยูใ่นโกดงันี=  รับเขา้มาตั=งแต่เมื@อไร มีปริมาณเท่าใด ซึ@ งจะมีประโยชน์ทั=งในแง่ของการตรวจ
นบัจาํนวน และการเบิกไปใชง้าน 
 �. ควรจดัใหมี้ระบบการเบิกจ่าย โดยปกติแลว้ระบบการเบิกจ่ายวตัถุดิบหรือชิ=นส่วนเพื@อนาํไปใช้
งานส่วนใหญ่จะใชร้ะบบ เขา้ก่อน-ออกก่อน (First in – First out, FIFO) เพื@อเป็นการหมุนเวยีนใหว้ตัถุดิบ
ที@รับเขา้มาก่อนไดถู้กนาํไปใชก่้อนที@จะเสื@อมสภาพเพราะกาลเวลา  
 โดยสรุปแล้ว การเลือกวตัถุดิบนั=นมีส่วนทาํให้วตัถุประสงค์ขององค์กรเป็นไปตามที@ไดต้ั=งไว ้
โดยวตัถุประสงคข์ององคก์รส่วนใหญ่จะกล่าวเกี@ยวกบัผลตอบแทน และการสามารถดาํรงอยูใ่นตลาด ซึ@ ง
การเลือกวตัถุดิบที@ดีและมีประสิทธิภาพนั=นจะมีส่วนช่วยให้องค์กรบรรลุตามวตัถุประสงค์ที@ตั=งไว ้การ
เลือกวตัถุดิบที@ ดีและมีประสิทธิภาพนั= น โดยหลักแล้ว ก็คือการเลือกวตัถุดิบที@ มีคุณภาพดี มีราคาที@
เหมาะสม และสามารถจดัส่งในจาํนวนที@ตอ้งการไดใ้นเวลาที@ตอ้งการ  
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บทที� �6 

เทคโนโลยสีะอาดสําหรับธุรกจิ SMEs 
 

ในปัจจุบนัขณะที@ประเทศไทยกาํลงักา้วเขา้สู่การพฒันาเป็นประเทศอุตสาหกรรม มีการลงทุนใน
การผลิตสินคา้และบริการมากขึ=น แต่สิ@งที@เกิดตามมาอนัเป็นผลพวงจากการพฒันาทางดา้นอุตสาหกรรม
คือ  ปัญหาดา้นสิ@งแวดลอ้ม ซึ@ งคงปฏิเสธไม่ไดว้่าตน้เหตุสําคญัอย่างหนึ@ งที@ก่อให้เกิดปัญหาสิ@งแวดลอ้ม 
คือโรงงานอุตสาหกรรมนั@นเอง โดยเฉพาะองคก์รที@ผูป้ระกอบการขาดความรับผิดชอบต่อสังคม ทาํการ
ผลิตสินคา้โดยไม่คาํนึงถึงสิ@ งแวดล้อม ก็จะก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ@งแวดล้อม เช่น แม่นํ= าลาํคลองที@เน่า
เหม็น อากาศที@มีไอระเหยของสารพิษ เป็นต้น จากปัญหาสิ@ งแวดล้อมดังกล่าว นอกจากจะส่งผลให้
ประชาชนทั@วไปเกิดโรคภยัไขเ้จบ็เนื@องจากสภาพแวดลอ้มเป็นพิษแลว้ ถา้มองในระดบัประเทศและระดบั
สากล จะพบว่าทรัพยากรโลกที@มีอยู่อย่างจาํกดัตอ้งสิ=นเปลือง และสูญเสียเกินความจาํเป็นกบัการผลิตที@
ไม่คาํนึงถึงสิ@งแวดลอ้ม แมแ้ต่องค์กรการผลิตเองก็จะมีตน้ทุนที@สูงเนื@องจากเกิดความสิ=นเปลืองและการ
สูญเสียที@ไม่ไดค้าํนึงถึง ส่งผลใหก้ารผลิตมีตน้ทุนที@สูงกวา่ที@ควรจะเป็น 

 
เทคโนโลยสีะอาด คืออะไร 

 เทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology, CT) คือ แนวความคิดในการปรับปรุงแบบของ
ผลิตภณัฑ์ ปรับปรุงกระบวนการผลิตหรือการบริการอย่างต่อเนื@อง เพื@อให้สามารถใช้ทรัพยากรที@มีอยู่
คุม้ค่าที@สุด อนัไดแ้ก่ การใชว้ตัถุดิบ พลงังาน นํ= า และ ฯลฯ โดยการลดการใชส้ารเคมีอนัตราย ลดของเสีย
และของเหลือใช ้รวมไปถึงการนาํกลบัมาใชใ้หม่หรือการดดัแปลงเพื@อให้เกิดประโยชน์อยา่งอื@น และการ
ลดค่าใช้จ่ายในการกาํจดัหรือบาํบดัของเสียนั=นๆ เพื@อให้เกิดการจดัการปัญหาสิ@งแวดลอ้มตั=งแต่ตน้ทาง
ไม่ใช่การจดัการที@ปลายทางเหมือนในอดีตที@ทาํให้ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายสูง และมีของเสียจากการผลิตเหลือ
ตกคา้งมาก 
 

หลกัการของเทคโนโลยสีะอาด 
 หลกัการของเทคโนโลยีสะอาด แบ่งออกเป็น 2 ดา้นใหญ่ๆ คือ การลดมลพิษที@แหล่งกาํเนิด และ
การนาํกลบัมาใชใ้หม่ 
1. การลดมลพษิที�แหล่งกาํเนิด 

การลดมลพิษที@แหล่งกาํเนิด แบ่งไดเ้ป็น  2 แนวทางใหญ่ ๆ คือ การเปลี@ยนแปลงผลิตภณัฑ์ และ
การเปลี@ยนแปลงกระบวนการผลิต 

1.1 การเปลี@ยนแปลงผลิตภณัฑ ์
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 ทาํไดโ้ดยการออกแบบผลิตภณัฑ์ให้มีผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มนอ้ยที@สุด หรือให้มีอายุการ
ใชง้านยาวนานขึ=น ลดการใชส้ารเคมีอนัตรายที@มีผลในการผลิต การใชง้าน และการทาํลายหลงัการใชง้าน 
เช่น ปรับเปลี@ยนสูตรของผลิตภณัฑ์ เพื@อลดผลกระทบต่อสิ@งแวดลอ้มเมื@อผูบ้ริโภคนาํไปใช ้ยกเลิกการใช้
ชิ=นส่วนหรือองค์ประกอบในผลิตภณัฑ์ที@ไม่สามารถนาํกลบัมาใช้ใหม่ได ้และยกเลิกการบรรจุหีบห่อที@
ไม่จาํเป็น เป็นตน้ 

1.2 การเปลี@ยนแปลงกระบวนการผลิต 
 แบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่ม คือ การเปลี@ยนแปลงวตัถุดิบ การเปลี@ยนแปลงเทคโนโลยี และการปรับปรุง
กระบวนการ ใหส้ะดวก รวดเร็ว และเกิดของเสียหรือของเหลือใชน้อ้ยลง 

1.2.1 การเปลี@ยนแปลงวตัถุดิบ ทาํไดโ้ดยการเลือกใชว้ตัถุดิบที@มีคุณภาพ หรือมีความ
บริสุทธิ� สูง รวมทั= งการลดหรือยกเลิก การใช้วตัถุดิบที@ เป็นอันตราย เพื@อ
หลีกเลี@ยงการเติมสิ@งปนเปื= อนเขา้ไปในกระบวนการผลิต และพยายามเลือกใช้
วตัถุดิบที@สามารถนาํกลบัมาใช้ใหม่ได ้เช่น การไม่ใช้หมึกพิมพ์ที@มีแคดเมียม
เป็นสารประกอบ การไม่ใชน้ํ=ายาไซยาไนทใ์นการชุบผวิโลหะ  

1.2.2 การเปลี@ยนแปลงเทคโนโลยี ทาํได้โดยการออกแบบระบบการผลิตใหม่ เพิ@ม
ระบบอัตโนมัติเข้าไปช่วยในการผลิต ปรับปรุงคุณภาพของอุปกรณ์ หรือ
แสวงหาเทคโนโลยีใหม่ที@ทาํสามารถช่วยให้เกิดของเสียหรือของเหลือจากการ
ผลิตน้อยลงมาใช ้เช่น การจดัวางผงัโรงงานใหม่ที@ช่วยลดระยะการเคลื@อนยา้ย
วสัดุใหน้อ้ยลง การควบคุมความเร็วมอเตอร์เพื@อควบคุมการสิ=นเปลืองพลงังาน  

1.2.3 การปรับปรุงกระบวนการดาํเนินการ ทาํไดโ้ดยปรับปรุงวิธีการผลิตเดิมโดยใช้
เทคนิคการลด การรวม และการทาํขั=นตอนการผลิตให้ง่ายขึ=น รวดเร็วขึ=น ซึ@ ง
ส่งผลให้การผลิตใชเ้วลานอ้ยลง ใชพ้ลงังานนอ้ยลง และผูป้ฏิบติังานทาํงานได้
ง่ายขึ= น  ซึ@ งจะส่งผลทําให้ เกิดของเสียจากการผลิตลดลง เช่น ในกรณี มี
ผลิตภัณฑ์หลายแบบ การวางแผนการผลิตที@ดีจะช่วยลดการที@ต้องเสียเวลา
ปรับตั=งเครื@องจกัรก่อนเริ@มงานเพราะเปลี@ยนแบบผลิตภณัฑ ์ 

2. การนํากลบัมาใช้ใหม่  
การนาํกลบัมาใชใ้หม่ แบ่งออกไดเ้ป็น 2 แนวทางคือ การนาํผลิตภณัฑเ์ก่ากลบัมาใชใ้หม่หรือการ

ใชผ้ลิตภณัฑห์มุนเวยีน และการใชเ้ทคโนโลยหีมุนเวยีน  
2.1 การใช้ผลิตภณัฑ์หมุนเวียน ทาํไดโ้ดยการหาทางนาํวตัถุดิบ ที@ไม่ไดคุ้ณภาพมาใชป้ระโยชน์ 

หรือหาทางใชป้ระโยชน์จากสารหรือวสัดุที@ปนอยูใ่นของเสีย โดยการนาํกลบัมาใชใ้นกระบวนการผลิต
เดิม หรือกระบวนการผลิตอื@นๆ  

2.2 การใช้เทคโนโลยีหมุนเวียน เป็นการนําเอาของเสีย ไปผ่านกระบวนการต่างๆ เพื@อให้
สามารถนําเอากลับมาใช้ได้อีก หรือเพื@อทําให้เป็นผลพลอยได้ เช่น การนํานํ= าหล่อเย็น นํ= าที@ใช้ใน
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กระบวนการผลิต หรือตวัทาํละลาย ตลอดจนวสัดุอื@น ๆ กลบัมาใชใ้หม่ในโรงงาน การนาํพลงังานความ
ร้อนส่วนเกิน หรือเหลือใชก้ลบัมาใชใ้หม่ เป็นตน้ 

การนาํของเสียกลบัมาใชใ้หม่ (RECYCLE) ควรจะดาํเนินการ ณ จุดกาํเนิดของเสียนั=น มากกว่า
การขนยา้ยไปจดัการที@อื@น โดยเฉพาะของเสียที@เกิดจากการปนเปื= อนของวตัถุดิบ เช่น การแยกนํ= าเสียดว้ย
ไฟฟ้า เพื@อแยกโลหะ เช่น ดีบุก ทองแดง หรือตะกั@ว เพื@อนํากลับมาใช้งาน ซึ@ งจะทําได้ง่าย และมี
ประสิทธิภาพสูง รวมทั=งลดอตัราเสี@ยง จากการปนเปื= อน ในระหวา่งรวบรวมหรือขนถ่าย 
 

ขั-นตอนสู่ความสําเร็จ ในการจัดทาํเทคโนโลยสีะอาด 
 �. วางแผนและจัดองค์กร (นโยบาย/วตัถุประสงค/์เป้าหมาย/ตั=งคณะทาํงาน) การวางแผนและจดั
องคก์รนั=น มีวตัถุประสงคเ์พื@อแสดงความมุ่งมั@นของผูบ้ริหาร โดยการกาํหนดนโยบายและเป้าหมายซึ@งจะ
เป็นแนวทางในการทาํเทคโนโลยสีะอาด (CT) ขององคก์รนั=นๆ นอกจากนั=นผูบ้ริหารสูงสุดยงัตอ้งให้การ
สนบัสนุนกิจกรรมต่างๆ โดยการจดัตั=งคณะทาํงานเทคโนโลยีสะอาด (ทีม CT) และในขั=นตอนนี=  อาจมี
การพิจารณาถึงอุปสรรคซึ@งอาจมีผลต่อการดาํเนินงาน และควรเตรียมการเพื@อการแกไ้ขไวด้ว้ย 
 2. ทาํการประเมินเบื-องต้น  (เลือกบริเวณที@จะทาํการประเมิน) หลงัจากที@ไดโ้ครงสร้างและกรอบ
ในการทาํงานแลว้ คณะทาํงานหรือทีม CT ตอ้งทาํการประเมินเบื=องตน้วา่มีบริเวณหรือจุดใดบา้ง ที@เกิด
ความสูญเสียและสามารถปรับปรุงให้ดีขึ=นได ้และเลือกบริเวณที@จะทาํการประเมินโดยละเอียดต่อไป การ
ประเมินเบื=องตน้อาศยัหลกัสามญัสาํนึกเป็นส่วนใหญ่ และยงัไม่ลงลึกในรายละเอียดเท่าใดนกั ผลจากการ
ประเมินนี=จะใชเ้ป็นแนวทางกาํหนดบริเวณหรือทรัพยากรที@จะศึกษาในการประเมินโดยละเอียดต่อไป 
 6. ทําการประเมินโดยละเอียด (รายการทางเลือกทั=งหมด) เมื@อได้พื=นที@หรือบริเวณที@เกิดความ
สูญเสียสูงและตอ้งการจะปรับปรุงให้ดีขึ=นแลว้ จึงเริ@มทาํการประเมินโดยละเอียด เพื@อจดัทาํสมดุลมวล
และพลังงานเข้า ออก เพื@อทาํให้ทราบถึงสาเหตุและแหล่งกาํเนิดของของเสียหรือมลพิษ การสูญเสีย
พลงังาน ความเสี@ยง และสภาพแวดลอ้มการทาํงานที@ไม่ดี จากนั=นจึงทาํรายการและจดัลาํดบัความสําคญั
ทางเลือก เพื@อการปรับปรุงต่อไป 
 D. ศึกษาความเป็นไปได้ (รายการของทางเลือกที@คุม้ค่าในการลงทุน) การศึกษาความเป็นไปได ้มี
วตัถุประสงคเ์พื@อใหท้ราบถึงระดบัความละเอียดที@ตอ้งทาํการศึกษาในแต่ละทางเลือกและความพร้อมของ
ขอ้มูล นอกจากนั=นสําหรับโครงการที@ตอ้งมีการลงทุนสูง ตอ้งประเมินความคุม้ค่าในการลงทุน และทาํ
รายการของทางเลือกที@เป็นไปได ้
 F. ลงมือปฏิบัติ (แผนปฏิบติังาน/ดาํเนินงานตามแผน) การลงมือปฏิบติัเพื@อใหท้างเลือกที@ไดเ้ลือก
ไวป้ระสบความสาํเร็จ ตอ้งมีการวางแผนการทาํงานโดยละเอียด โดยในแผนงานควรประกอบดว้ย เรื@องที@
จะทาํ บริเวณเป้าหมาย ขั=นตอนการปฏิบติั กาํหนดระยะเวลาเสร็จสิ=น และผูรั้บผิดชอบในแต่ละขั=นตอน
อยา่งชดัเจน 
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 <. ติดตามประเมินผล (ติดตาม ตรวจสอบ อยา่งใกลชิ้ด) เมื@อการทาํงานดาํเนินไประยะหนึ@งควรมี
การติดตามประเมินผลเพื@อให้แน่ใจวา่ การปฏิบติัเป็นไปตามแผนงานที@กาํหนดไว ้หรือถา้หากมีปัญหา
ประการใดจะไดท้บทวนแกไ้ขเพื@อมิให้เป็นอุปสรรคในการทาํงานต่อไป การติดตามประเมินผลยงัเป็น
การทาํให ้โครงการ CT ของบริษทัดาํเนินต่อไปอยา่งต่อเนื@องและดียิ@งขึ=น 

 

หลกัการและทฤษฎทีี�เกี�ยวข้องกบัแนวคิดของเทคโนโลยสีะอาด 
แนวความคิดเทคโนโลยีสะอาด ไม่ว่าจะเป็นการประกอบกิจการใดก็ตามต้องพิจารณา สิ@ งที@

ออกมา (Output) จะเท่ากบัสิ@งที@ใส่เขา้ไป (Input) เสมอ 
 

ปัจจยัการผลิต(Input)  กระบวนการแปลง
สภาพ 

 ผลผลิต(Output) 

-พลงังาน 
-แรงงาน 
-วตัถุดิบ 
-เครื@องมือ 
-วธีิการผลิต 
 

   -ผลิตภณัฑห์รือบริการ 
-ผลพลอยได ้
-ของเสีย 
-ความสูญเสีย 
-ความไม่ปลอดภยั
หรืออุบติัเหตุ 

 
ในกระบวนการผลิตประกอบไปด้วยส่วนประกอบเบื= องต้น � ส่วน คือ ปัจจัยการผลิต  

กระบวนการแปลงสภาพ  และผลผลิต การผลิตจะเริ@มจากการที@เราใส่ปัจจยัการผลิตเขา้ไปในระบบ ผา่น
กระบวนการแปลงสภาพ และไดผ้ลิตภณัฑ์อกมา แต่ผลที@ไดอ้อกมานั=น นอกจากผลิตภณัฑ์ แลว้ เรายงั
ไดผ้ลพลอยได ้ของเสีย ความสูญเสีย และความไม่ปลอดภยัดว้ย อีกดว้ย 

พลังงาน ในที@นี= จะพูดรวมทั=งพลงังานที@ใช้ในการผลิตโดยทางตรงและพลงังานที@ใช้สนบัสนุน
การผลิต กล่าวคือ พิจารณาวา่ในการผลิตนั=นตอ้งใชพ้ลงังานอะไรบา้ง เช่น ใชพ้ลงังานความร้อนจากกาซ 
จากไฟฟ้า จากถ่านหิน จากนั=นพิจารณาว่ามีวิธีการทาํงานอย่างไรบา้งจึงจะสามารถทาํให้ใช้พลงังาน
เหล่านี= ลดน้อยลง นอกจากนี= ควรพิจารณาต่อไปอีกว่ามีพลงังานเหลือใช้ที@สามารถนาํมาปรับปรุง และ
นาํไปใชท้าํประโยชน์อยา่งอื@นไดด้ว้ยหรือไม่ เช่น 

ถ้าในกระบวนการแปลงสภาพตอ้งมีการทาํให้เปียกแล้วตอ้งทาํให้แห้งโดยใช้พลงังานไฟฟ้า 
หรือกาซ เรามีวิธีอื@นอีกหรือไม่ที@ใชแ้ทนได ้เช่น การนาํไปตากแดด หรือการนาํมาสะบดันํ= าก่อนที@จะทาํ
ใหแ้หง้โดยใชพ้ลงังานความร้อน ซึ@ งจะทาํใหร้ะยะเวลาที@ตอ้งใชพ้ลงังานหรือการใชพ้ลงังานลดลง 

ถา้ตอ้งใชเ้ครื@องจกัรมีวิธีใดบา้งที@ทาํให้เวลาการใช้เครื@องจกัรลดน้อยลง เช่น เดิมใช้เวลาในการ
นาํไมม้าเขา้เครื@องขดักระดาษทราย 30 นาที จะมีวธีิการอยา่งไรที@ทาํใหใ้ชเ้ครื@องขดัลดลง จากเดิมเหลือ �� 
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นาที เป็นตน้ ในการแกปั้ญหานี= ส่วนใหญ่ใช้วิธีการศึกษาการทาํงาน (WORK STUDY) หรือเทคนิคการ
วางแผนการผลิตเขา้ช่วย ซึ@ งจะสามารถลดความสูญเสียดา้นการใชพ้ลงังานลงได ้

ถ้ามีการใช้ความร้อนในกระบวนการผลิต ความร้อนที@ เหลือสามารถทําอะไรได้บ้าง เช่น 
นาํไปใชอ้บความร้อนช่วยทาํใหว้ตัถุดิบแหง้ เป็นตน้ 

นํ-า ในกระบวนการผลิตมีการใช้นํ= าเป็นส่วนประกอบหรือส่วนสนับสนุนหรือไม่ หากมีก็
วิเคราะห์ว่าใช้ปริมาณมากเกินความจาํเป็นหรือไม่ และหลงัการใช้แล้วคุณสมบติัของนํ= าเป็นอย่างไรมี
อะไรเจือปนบา้ง ทาํอยา่งไรให้มีสิ@งเจือปนในนํ= านอ้ยลง และจาํเป็นตอ้งลดอนัตรายจากสิ@งเจือปนหรือไม่ 
และสามารถนาํกลบัมาใชท้าํอะไรไดบ้า้ง เช่น ที@โรงพยาบาลเลิศสินไดจ้ดัทาํโครงการการใชพ้ลงังานไอ
นํ=าสามารถลดค่านํ=ามนัเตาลง 97,272 บาท/ปี และลดค่านํ=าลง 19,710 บาท/ปี เป็นตน้ 
 พนักงาน เป็นส่วนสําคญัที@ทาํใหโ้ครงการจดัทาํเทคโนโลยสีะอาดประสบความสาํเร็จ ดงันั=นควร
จดัอบรมให้พนักงานมีความรู้และความเข้าใจในแนวคิดเรื@ องเทคโนโลยีสะอาด รวมทั= งทราบหลัก
วิชาการที@นาํมาใช้เพื@อให้มีแนวคิดในการปรับปรุง นอกจากนี= ควรมีการจดัอบรมพนักงานที@เขา้ทาํงาน
ใหม่ในหนา้ที@ของตวัเอง หรือที@เรียกวา่ on the job training เพื@อที@พนกังานใหม่สามารถทาํงานไดถู้กตอ้ง
ไม่เกิด หรือเกิด ของเสีย และของเหลือ จากการทาํงานนอ้ยที@สุด 

วตัถุดิบ ควรพิจารณาวา่มีวิธีการใดบา้งที@ทาํให้ใชว้ตัถุดิบแลว้มีเศษเหลือนอ้ยที@สุด หรือมีวตัถุดิบ
ชนิดอื@นที@มีความเป็นพิษนอ้ยลงกวา่ที@ใชห้รือไม่ เช่น ตดัเหล็กจากแผน่ใหญ่อยา่งไรใหเ้หลือใชก้บังานอื@น
ได ้เศษเหล็กที@เหลือชิ=นเล็กจะทาํอยา่งไรใหน้าํกลบัมาใชป้ระโยชน์ได ้อาจเขียนขนาดติดไวแ้ละแยกที@เก็บ
ทาํบญัชีของเศษเหลือเวลาตอ้งการใชจ้ะไดไ้ม่ตอ้งเสียเวลาหาวา่เก็บไวที้@ใด หากมีสารพิษที@เป็นวตัถุดิบมี
การเปลี@ยนชนิดหรือ ลดอนัตรายในการผลิต การใชง้าน การนาํกลบัมาใชใ้หม่ หรือ การทาํลายหลงัการใช้
งานอยา่งไร อาจให้หลกัของวิศวกรรมคุณค่า (VALUE ENGINEER) หรือหลกัการ , ส เขา้ช่วย รวมทั=ง
การปรับปรุงแบบของผลิตภณัฑ ์ 

ของเสีย มีวิธีการใดบา้งที@สามารถลดของเหลือใช้หรือเศษวสัดุที@เหลือ การลดของเสียที@เกิดใน
กระบวนการผลิตมีวิธีง่ายๆ  คือ หาสาเหตุและแกปั้ญหาตามสาเหตุที@เกิดนั=นๆ ส่วนใหญ่จะใช้หลกัการ
ตรวจสอบคุณภาพก่อนการผลิต ระหวา่งการผลิต และหลงัจากสําเร็จเป็นผลิตภณัฑ์สําเร็จรูป จากนั=นจึง
หาสาเหตุของการเกิดของเสียจากการใชเ้ทคนิคเครื@องมือคุณภาพ (QC Tools) 
 
ประโยชน์ที�ได้จากการนําเทคโนโลยสีะอาดไปใช้ในอุตสาหกรรม  

เทคโนโลยีสะอาดเป็น ทางออกที@เหมาะสมลงตวัของการแก้ปัญหาทาง สิ@ งแวดล้อมและทาง
เศรษฐกิจสําหรับอุตสาหกรรม ทั=งในปัจจุบนัและอนาคต ซึ@ งประโยชน์ที@ไดจ้าก การใชเ้ทคโนโลยีสะอาด 
มีหลายประการได้แก่ ด้านสิ@งแวดล้อม เทคโนโลยีสะอาดจะลดปริมาณมลพิษจากอุตสาหกรรม และ
หลีกเลี@ยงการสะสมตวัของความเป็นพิษต่างๆ ที@เกิดขึ=น  
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ดา้นพนกังาน เทคโนโลยสีะอาด ทาํให้มีการปรับปรุงสภาพแวดลอ้มการทาํงานดีขึ=น ถูกสุขลกัษณะส่งผล
ให้สุขภาพอนามยัของพนกังานดีขึ=นและก่อให้เกิด อนัตรายต่าง ๆ น้อยลง นอกจากนี= เทคโนโลยีสะอาด
ยงัสามารถเป็นจุดเริ@มตน้เพื@อไปสู่ ระบบมาตรฐาน ISO 14000 ไดอี้กดว้ย ดา้นการประหยดัวตัถุดิบและ
พลังงาน เทคโนโลยีสะอาด ทาํให้เกิดการประหยดัวตัถุดิบและลดการเกิดมลพิษ ช่วยทาํให้เกิดการ
ประหยดัการ พลงังานและวตัถุดิบ ดว้ยกระบวนการนาํกลบัมาใชใ้หม่ ซึ@ งส่งผลให้ตน้ทุนการผลิตลดลง 
ดา้นคุณภาพสินคา้ การลดมลพิษที@แหล่งกาํเนิดทาํให้คุณภาพกระบวนการผลิตดีขึ=น อีกทั=งการใส่ใจต่อ
การคดัเลือกรูปแบบผลิตภณัฑ ์วตัถุดิบ และกระบวนการ ส่งผลใหคุ้ณภาพสินคา้ดี  
 
ปัจจัยสําคัญสู่ความสําเร็จในการทาํเทคโนโลยสีะอาด  

ความมุ่งมั@นของผูบ้ริหาร ความมั@นคงในนโยบาย การไดรั้บการฝึกอบรมในทุกระดบั การปลุก
จิตสํานึกให้ทุกคนในองค์กรมีศรัทธา และเห็นคุณค่าของเทคโนโลยีสะอาดอย่างแท้จริง การสร้าง
แรงจูงใจที@เหมาะสม การมีส่วนร่วมของพนกังานทุกระดบัอยา่งสมํ@าเสมอ การมีแหล่งขอ้มูลสารสนเทศที@
ทนัสมยั การมีทีมงานที@มีประสิทธิภาพ และการทาํเทคโนโลยสีะอาดอยา่งต่อเนื@อง ลว้นแลว้แต่เป็นปัจจยั
สาํคญัในการที@จะทาํใหโ้ครงการนี=ประสบความสาํเร็จ 

 
ปัญหาอุปสรรคของการนําเทคโนโลยสีะอาดไปใช้  

ปัญหาและอุปสรรคเองก็มีหลายๆ ดา้น เช่น การไม่เขา้ใจแนวความคิดเทคโนโลยสีะอาด การไม่
มีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กร การไม่มีขอ้มูล การขาดเทคโนโลยี การไม่พฒันาความรู้ของบุคลากร 
และการไม่พฒันาวสัดุ อุปกรณ์ เครื@องมือ เครื@องจกัรที@คาํนึงถึงสิ@งแวดลอ้ม เป็นตน้ 
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บทที� �D 

บัญชี เสริมกลยุทธ์ธุรกจิ SMEs ได้อย่างไร 
 

บ่อยครั= งที@ผูป้ระกอบธุรกิจ SMEs ผิดหวงักับ “บัญชี”  เพราะตวัเลขจากงบการเงินที@ได้มา
ตลอดปีแสดงผลงานที@ดี มีกาํไร แต่พอผูส้อบบญัชีตรวจสอบประจาํปีกลบัตอ้งผดิหวงั เพราะตวัเลขในงบ
การเงินตอ้งปรับปรุงแก้ไขใหม่เนื@องจากไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที@ถูกตอ้ง ผลการดาํเนินงาน
พลิกกลบัจากกาํไรเป็นขาดทุน   ซึ@ งอาจเกิดจากเหตุผลหลายประการ เช่น นกับญัชีของกิจการไม่รู้หรือไม่
เข้าใจในมาตรฐานการบัญชีหรือเปล่า  ถ้าใช่ก็คงต้องแก้ไขที@ตวันักบัญชีเพราะเป็นอาชีพและความ
รับผิดชอบเบื=องต้นที@ต้องทําบัญชีให้ถูกต้อง  ไม่ควรใช้มาตรฐานการบัญชีผิดทาํให้ผูบ้ริหารเข้าใจ
สถานการณ์ผิดคลาดเคลื@อนไปก่อให้เกิดความเสียหายอยา่งมาก  แต่ถา้ไม่ใช่ความผิดของนกับญัชี  หาก
เป็นเพราะผูบ้ริหารไม่ยอมปฏิบติัตามเนื@องจากไม่คิดวา่จะเป็นเรื@องที@คุยกบัผูส้อบบญัชีไม่ไดห้รือผูบ้ริหาร
ไม่ยอมรับในมาตรฐานการบญัชี  ก็จาํเป็นตอ้งปรับความเขา้ใจกบัผูบ้ริหารใหม่ใหท้ราบถึงขอ้กาํหนดของ
กฎหมายเกี@ยวกบัการจดัทาํบญัชี  มาตรฐานการบญัชีในปัจจุบนัมีความเขม้งวดในการบงัคบัใช้กฎหมาย
บญัชีมาก  ตวัเลขในงบการเงินจึงตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีเสมอ  ฐานะการเงินและผลการ
ดาํเนินงานของกิจการที@ผูบ้ริหารไดด้าํเนินมาในรอบปีบญัชีหนึ@งจะตอ้งถือตามเกณฑ์นี=   กล่าวอีกนยัหนึ@ ง
ก็คือ  ผลการดาํเนินกิจกรรมทางธุรกิจของผูบ้ริหารจะปรากฏออกมาในรูปของบญัชี  และงบการเงินตาม
กติกาที@เรียกวา่  มาตรฐานการบญัชีนั@นเอง 

ผูบ้ริหารที@มิใช่นักบัญชี  หากเข้าใจบัญชีจะสามารถใช้บัญชีนําการดําเนินกิจกรรมธุรกิจ  
เพื@อให้ไดผ้ลมิเพียงแต่ดา้นกิจกรรมธุรกิจเท่านั=น  แต่รวมไปถึงตวัเลขในงบการเงินตามกติกาทางบญัชี
ดว้ย  ผูบ้ริหารจึงควรใส่ใจและหาความรู้เกี@ยวกบับญัชีในการทาํธุรกิจ  หากสามารถทาํไดด้งันี=ก็จะไม่ตอ้ง
ผดิหวงัในตวัเลขที@ปรากฏในงบการเงินเมื@อผูส้อบบญัชีตรวจสอบหลงัวนัสิ=นปี 
 
 “บัญชี” ชี-นําการดําเนินกจิกรรมธุรกจิ 

ในการดาํเนินธุรกิจแต่ละกิจกรรมทางธุรกิจมีกติกาทางบญัชีที@ตอ้งยึดถือ  และใชเ้ป็นหลกัในการ
บนัทึกผลการดาํเนินกิจกรรมนั=น  ผูบ้ริหารตอ้งเขา้ใจมาตรฐานการบญัชีและรู้จกัใช้ให้เป็นประโยชน์  
ผลงานที@ผูบ้ริหารคาดหวงัก็จะไดด้งัที@ตั=งใจไว ้ หากมิใช่เช่นนั=นตวัเลขที@ปรากฏทางบญัชีก็จะแปรเปลี@ยน
ไป    

บญัชีก็ตอ้งเป็นบญัชี  ผดิกติกาหรือมาตรฐานการบญัชีไม่ได ้ แมจ้ะขดักบัความรู้สึกผูบ้ริหาร  ซึ@ ง
ก็น่าเห็นใจที@อุตส่าห์เร่งสุดตวั  ขายได้แล้วแต่ตวัเลขกลับแสดงผลงานในงบการเงินปีนี= ไม่ได้  ตาม
มาตรฐานการบญัชี  รายการขายจะบนัทึกรับรู้ไดใ้นบญัชีก็ต่อเมื@อไดข้ายและส่งมอบสินคา้แลว้  เชื@อแน่วา่
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ผูบ้ริหารจะมีวิธีจดัการที@จะให้รายการขายที@จะตอ้งไดย้อดทนัสิ=นปีมีคุณสมบติัตามกติการทางบญัชี  และ
บนัทึกบญัชีขายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

บญัชีที@จะใชเ้พื@อชี=นาํการดาํเนินกิจกรรมธุรกิจให้ไดผ้ลงานตามเป้าหมายนั=น  จะตอ้งคาํนึงถึง
สภาพแวดลอ้มและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจดว้ยโดยจะตอ้งเลือกใชใ้ห้เหมาะกบัสถานการณ์ที@แตกต่าง
กนัไป  ขึ=นอยูก่บัวา่จะเป็นเศรษฐกิจในยามปกติหรือยามรุ่งเรือง  หรือยามถดถอย  

 นอกจากนี=   ยงัตอ้งคาํนึงถึงนโยบายในการบริหารดว้ยวา่จะเป็นการบริหารในเชิงรุกหรือตั=งรับ  
ฝ่ายบญัชีตอ้งเพิ@มบทบาทช่วยผูบ้ริหารในการจดัการและดาํเนินกลยุทธ์ธุรกิจมากขึ=น  ในหลายกรณี
จะตอ้งช่วยในดา้นการควบคุมและการบริหารความเสี@ยงเพื@อมิใหเ้กิดความเสียหายในการดาํเนินธุรกิจดว้ย  
ที@สําคญัจะตอ้งช่วยให้ผูบ้ริหารทราบถึงมาตรฐานการบญัชีที@เกี@ยวขอ้ง  และผลที@จะปรากฏในงบการเงิน
เมื@อมีการดาํเนินกิจกรรมทางธุรกิจภายใตก้ติกาทางบญัชีนั=น  หากมีปัญหาในการปฏิบติัตามมาตรฐาน
ดงักล่าว  ก็จะตอ้งช่วยผูบ้ริหารแกไ้ขใหถู้กทาง 

ด้วยเหตุนี= ผูบ้ริหารจึงจาํเป็นต้องรู้และเข้าใจในมาตรฐานทางบัญชีว่ามีความสําคัญและ
เกี@ยวขอ้งกบักิจกรรมทางธุรกิจอย่างไร  เพื@อให้สามารถใช้บญัชีเป็นกระจกเงาชี= นาํการดาํเนินกิจกรรม
ธุรกิจ  จะไดไ้ม่มีปัญหาที@ตอ้งแกไ้ขในภายหลงั  ผลงานที@ออกมาในหน้างบการเงินจะไดเ้ป็นไปอย่างที@
ผูบ้ริหารคาดหวงัไว ้ 
 

“บัญชี”กบัความไม่แน่นอน 
ในการดาํเนินธุรกิจ  มีความไม่แน่นอนหลายอย่างที@กิจการจะต้องเผชิญ  ซึ@ งมีทั= งความไม่

แน่นอนในการสูญเสียสินทรัพย ์ หรือเกิดหนี= สินและค่าใช้จ่ายขึ=นโดนมิไดค้าดหมายมาก่อน  ความไม่
แน่นอนเหล่านี=   บางอย่างพอคาดการณ์ได้ว่าผลจะเกิดขึ=นอย่างไร  ช้าเร็วแค่ไหนซึ@ งก็ดียงัมีความไม่
แน่นอนหลายอย่างที@คาดหมายไม่ไดว้า่จะเกิดขึ=นเมื@อใด  และมีผลเป็นอยา่งไร  จึงเป็นสิ@งที@ผูบ้ริหารตอ้ง
ใหค้วามสนใจและบริหารความไม่แน่นอนดว้ยความระมดัระวงัรอบ 

ความไม่แน่นอนนั=นสามารถสะทอ้นออกมาให้เห็นไดใ้นงบการเงินที@ผูบ้ริหารจดัทาํขึ=น  เพราะ
มาตรฐานทางการบญัชีมีขอ้กาํหนดและวิธีการที@จะเปิดเผยให้ทราบถึงความไม่แน่นอนที@มีอยู ่ หรือรับรู้
ผลของความไม่แน่นอนเหล่านั=นในบญัชีและงบการเงิน  ดงันั=น  หากผูบ้ริหารซึ@ งเป็นผูจ้ดัทาํงบการเงิน
และผูใ้ช้งบการเงินต่าง ๆ เขา้ใจในหลกัการบญัชีดงักล่าว  ก็จะสามารถบริหารจดัการเกี@ยวกบัความไม่
แน่นอนเหล่านี=ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและถูกทาง 

โดยหลกัการทั@วไปของ “บญัชี”  นั=น  ตั=งอยูบ่นพื=นฐานของความระมดัระวงัอยูแ่ลว้  กล่าวคือ  
มาตรฐานการบญัชีต่าง ๆ มกัจะกาํหนดมิให้งบการเงินแสดงตวัเลขในเชิงบวกจนเกินไป  แต่จะตอ้งมีการ
เผื@อเหลือเผื@อขาดไวก่้อน  ดว้ยเหตุนี= เองจึงตอ้งมีการตั=งสํารองในบญัชีเอาไวเ้สมอ  เผื@อมีเหตุการณ์ซึ@ งเป็น
ความไม่แน่นอนที@อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายแก่กิจการ  ตวัอย่างเช่น  เมื@อเกิดคดีฟ้องร้อง
กนัขึ=น  หากคาดไดว้า่บริษทัจะแพแ้ละมีการสูญเสียที@สามารถประมาณค่าเสียหายได ้ มาตรฐานการบญัชี
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จะกาํหนดใหรั้บรู้ค่าใชจ่้ายนี=ไวล่้วงหนา้แมค้ดีจะยงัไม่สิ=นสุดก็ตาม  แต่ในกรณีกลบักนั  หากคาดการณ์วา่
ผลของคดีซึ@ งยงัไม่แน่นอนจะเป็นคุณต่อกิจการทาํให้ได้รับค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือได้รับค่าชมเชย  
มาตรฐานการบญัชีจะกาํหนดให้ชะลอการรับรู้นั=นไวก่้อนจนกวา่คดีจะแลว้เสร็จและเกิดรายไดจ้ากการ
ไดรั้บชดใชห้รือชดเชยแลว้จริง ๆ เท่านั=น 

หลักความระมดัระวงัทางบญัชีข้างต้นอาจมีผูบ้ริหารที@มีความคิดไม่เห็นด้วยเพราะจะทาํให้
ผลงานที@ปรากฏในงบการเงินเกิดความไม่เสมอภาคกนั  อนัเนื@องจากในสถานภาพเดียวกนัของความไม่
แน่นอน  มาตรฐานการบญัชีกาํหนดให้รับรู้ค่าเสียหายที@จะตอ้งจ่ายดา้นเดียว  แต่หากมีการรับรายไดบ้า้ง
กลบัยงับนัทึกบญัชีไม่ไดจ้นกวา่จะไดรั้บจริง 

อย่างไรก็ดี  ความไม่แน่นอนตามตวัอย่างที@กล่าวขา้งตน้  หากไม่สามารถคาดคะเนได้ว่าจะ
เกิดขึ=นหรือไม่อยา่งไร  หรือไม่อาจประมาณจาํนวนเงินค่าเสียหายที@จะตอ้งจ่ายได ้ มาตรฐานการบญัชีก็มี
ขอ้กาํหนดให้เปิดเผยขอ้มูลนี= ไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื@อให้ผูใ้ชง้บการเงินไดท้ราบ  โดยถือ
เป็นความรับผดิชอบของผูบ้ริหารที@จะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลใหถู้กตอ้งและเพียงพอ 
 การรับรู้หรือเปิดเผยขอ้มูลเกี@ยวกบัความไม่แน่นอนที@มีผลกระทบต่องบการเงินอยูที่@ความจริงใจ
และความโปร่งใสของผูบ้ริหาร  ซึ@ งเกี@ยวขอ้งโดยตรงกบักิจกรรมทางธุรกิจที@ก่อให้เกิดความไม่แน่นอน  
หากไม่ปกปิดและดาํเนินการตามขอ้กาํหนดในมาตรฐานการบญัชีอยา่งตรงไปตรงมา  งบการเงินก็ยอ่ม
สะทอ้นให้เห็นความไม่แน่นอนที@กิจการเผชิญอยูไ่ดอ้ยา่งชดัเจน  ตลอดจนแนวโน้มหรือสถานภาพของ
ความไม่แน่นอนต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานในแต่ละงวดบญัชี  เกิดผลดีต่อผูใ้ชง้บการเงินและ
ผูมี้ส่วนไดเ้สียในกิจการนั=นที@ไดท้ราบขอ้เท็จจริงอยา่งเที@ยงแทส้ามารถประเมินผลกระทบหรือขอขอ้มูล
เพิ@มเติม  เพื@อตดัสินใจดาํเนินการเกี@ยวกบัความไม่แน่นอนนั=นได ้ เสียงบ่นเรื@องรายการนอกงบการเงิน
หรือความไม่โปร่งใสของผูบ้ริหารก็จะเบาบางลงหรือไม่เกิดขึ=นเลย 
 
มาตรฐานบัญชี  

เป็นที@ทราบกนัดีว่าในการขายสินคา้นั=น  กาํไรเกิดจากราคาขายหักดว้ยตน้ทุนของสินคา้  แต่
สินคา้ที@ซื=อมาเพื@อขายมิไดมี้ราคาเดียวกนัตลอดไป  เพราะตอ้งมีการซื=อหลายครั= ง  และในแต่ละครั= งราคา
สินคา้ก็จะแตกต่างกนัไปตามสถานการณ์ที@เป็นอยูใ่นทอ้งตลาด  ดงันั=น  ในทาง “บญัชี” จึงมีการกาํหนด
มาตรฐานการบญัชีขึ=นมาใช้ในการคาํนวณราคาตน้ทุนของสินคา้ที@ขายและตอ้งให้สอดคลอ้งกบัความ
เป็นไปในตลาดดว้ย 

ตามมาตรฐานการบัญชีนั- น  ราคาต้นทุนของสินค้าจะคํานวณตามข้อสมมติฐานในการ

หมุนเวยีนของสินค้า  ซึ�งมีอยู่  3 วธีิการหลกั คือ 

1. วิธีเข้าก่อนออกก่อน  วิธีนี= ถือว่าสินคา้ชิ=นใดซื=อมาก่อนจะเป็นชิ=นที@ถูกขายไปก่อน  ตน้ทุน
ของสินคา้ที@ขายไดจึ้งเป็นของสินคา้ที@ซื=อมาก่อนชิ=นอื@นในขณะนั=น 
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2. วิธีเข้าหลังออกก่อน  วิธีนี= ถือว่าสินคา้ชิ=นใดซื=อมาหลงัสุดจะเป็นชิ=นที@ขายไปก่อน  ตน้ทุน
ของสินคา้ที@ขายไดจึ้งเป็นของชิ=นที@ซื=อมาหลงัสุด 

3. วิธีถัวเฉลี�ย  วิธีนี= จะไม่คาํนึงว่าสินค้าชิ=นใดซื=อมาก่อนหรือซื=อมาทีหลัง  แต่จะนําต้นทุน
สินคา้ที@มีอยูม่าถวัเฉลี@ยเป็นราคาเดียว  แลว้ถือราคานั=นเป็นตน้ทุนสินคา้ที@ขายออกไป 

จะเห็นได้ว่าทั=งสามวิธีการขา้งต้นเป็นเรื@ องที@เขา้ใจได้ไม่ยาก  แต่จะเลือกใช้วิธีการใดจึงจะ
เหมาะสมกบัสถานการณ์ทางธุรกิจของกิจการที@ประกอบการอยูก่ลบัเป็นเรื@องที@ไม่ง่ายนกั  เพราะถา้เลือก
วธีิที@ไม่เหมาะสมก็จะมีผลให้กาํไรขาดทุนจากการขายสินคา้ที@ปรากฏในงบการเงินนั=นเกิดความแตกต่าง
กนั  และผลการดาํเนินงานจะไม่เป็นไปดงัที@ผูบ้ริหารคาดหวงั  ซึ@ งในบางกรณีอาจทาํให้กาํไรน้อยหรือ
ถึงกบัขาดทุนเลยก็ได ้ ดงันั=น  การเลือกวิธีการบญัชีที@เหมาะสมในการคาํนวณตน้ทุนสินคา้จึงเป็นเรื@อง
สาํคญั  อนัจะทาํใหผ้ลการดาํเนินงานตามงบกาํไรขาดทุนเป็นคุณต่อกิจการ 

ประเด็นอยู่ที@วา่  ผูบ้ริหารตอ้งการดาํเนินกลยุทธ์ในการทาํธุรกิจอย่างไร  ถา้ตอ้งการแสดงผล
งานที@ดีมีกาํไรเร็ว  ก็ตอ้งเลือกใช้วิธีเขา้ก่อนออกก่อน  แต่หากตอ้งการตรงกนัขา้ม  ก็ตอ้งเลือกใชว้ิธีเขา้
หลงัออกก่อน  อยา่งไรก็ดี  ผูบ้ริหารอาจเลือกเดินสายกลาง  โดยเลือกใช้วิธีถวัเฉลี@ย  ซึ@ งราคาตน้ทุนของ
สินคา้ที@ขายจะถูกเฉลี@ยให้เท่ากนัหมด  กาํไรขาดทุนจากการขายสินคา้ดังกล่าวจะมีจาํนวนเงินเท่ากัน
ตลอดช่วงเวลาที@ราคาขายของสินคา้เหล่านี= มิไดเ้ปลี@ยนแปลง 

ดังนั= นการเลือกใช้วิธีการบัญชีสามารถช่วยผู ้บริหารในการดําเนินธุรกิจให้ เหมาะกับ
วตัถุประสงค์ได ้ กล่าวคือหากผูบ้ริหารไม่ตอ้งการให้มีปัญหาตน้ทุนสินคา้ที@แตกต่างกนัตามราคาขึ=นลง
ในตลาด  ผูบ้ริหารก็สามารถเลือกใช้วิธีตีราคาสินค้าตามวิธีการถัวเฉลี@ย  จะทาํให้ผลการดาํเนินงาน
ออกมาไม่หวอืหวาและไม่เปลี@ยนแปลงขึ=นลงเหมือนการใชว้ธีิเขา้ก่อนออกก่อน  หรือวธีิเขา้หลงัออกก่อน 
แต่ถา้ผูบ้ริหารมีความจาํเป็นตอ้งแสดง  ผลงานที@สร้างความเชื@อมั@นในตวักิจการก่อนก็ตอ้งเลือกใชว้ิธีเขา้
ก่อนออกก่อนในสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจที@แนวโน้มของราคาสินคา้มีแต่จะสูงขึ=น  อยา่งไรก็ตาม  หาก
เป็นสภาวะที@ราคาสินคา้มีแนวโน้มลดลงก็จะตอ้งใช้วิธีเขา้หลงัออกก่อนจึงจะไดผ้ลการดาํเนินงานที@ดี
ตามที@ประสงค ์

การเลือกใชว้ิธีการบญัชีนี=   เมื@อไดเ้ลือกวิธีการใดวิธีการหนึ@งไปแลว้  หากตอ้งการจะเปลี@ยนไป
เลือกใช้วิธีการบญัชีอีกวิธีการหนึ@ ง  จาํเป็นตอ้งดาํเนินการให้สอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดในมาตรฐานการ
บญัชีเรื@องการเปลี@ยนแปลงทางบญัชีดว้ย 
 กล่าวโดยสรุป  ผูบ้ริหารที@มีความรู้เรื@องมาตรฐานการบญัชีและเขา้ใจถึงผลที@จะกระทบต่องบ
การเงินเนื@องจากการเลือกใชว้ธีิการบญัชีที@แตกต่างกนั  ยอ่มไดเ้ปรียบและจะสามารถดาํเนินกิจกรรมและ
บริหารธุรกิจใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการบญัชีที@เลือกใช ้ อนัจะส่งผลใหง้บการเงิน  หรือกระจกเงาของ
การดาํเนินธุรกิจสามารถสะทอ้นฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานไดต้ามที@ผูบ้ริหารคาดหมายไว ้
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สรุปประเด็น 
ตามมาตรฐานการบัญชีนั= น  ราคาต้นทุนของสินค้าจะคํานวณตามข้อสมมติฐานในการ

หมุนเวยีนของสินคา้  ซึ@ งมีอยู ่ 3 วธีิการหลกั คือ 
1. วิธีเข้าก่อนออกก่อน  วิธีนี= ถือว่าสินคา้ชิ=นใดซื=อมาก่อนจะเป็นชิ=นที@ถูกขายไปก่อน ตน้ทุน

ของสินคา้ที@ขายไดจึ้งเป็นของสินคา้ที@ซื=อมาก่อนชิ=นอื@นในขณะนั=น 
2. วธีิเข้าหลงัออกก่อน  วธีินี= ถือวา่สินคา้ชิ=นใดซื=อมาหลงัสุดจะเป็นชิ=นที@ขายไปก่อน ตน้ทุนของ

สินคา้ที@ขายไดจึ้งเป็นของชิ=นที@ซื=อมาหลงัสุด 
3. วธีิถัวเฉลี�ย  วธีินี=จะไม่คาํนึงวา่สินคา้ชิ=นใดซื=อมาก่อนหรือซื=อมาทีหลงั แต่จะนาํตน้ทุนสินคา้

ที@มีอยูม่าถวัเฉลี@ยเป็นราคาเดียว  แลว้ถือราคานั=นเป็นตน้ทุนสินคา้ที@ขายออกไป 
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บทที� �F 

การออกแบบกลยุทธ์เพื�อการแข่งขนั 
 

  สําหรับการกาํหนดกลยุทธ์เพื@อการแข่งขนันั=น คงไม่มีสูตรสําเร็จแต่ขึ=นอยู่กบัการเปลี@ยนแปลง
ให้ทนัเหตุการณ์ของผูบ้ริหารและการแกไ้ขสถานการณ์ให้ทนัต่อการรับรู้ของผูบ้ริโภค การกาํหนดกล
ยทุธ์เพื@อการแข่งขนันั=น แบ่งไดด้งันี=  
 กลยุทธ์การแข่งขันพื= นฐาน (Generic competitive strategy) Porter (
-+�, อ้างถึงใน Greg& 
Mark, ��
�) ไดเ้สนอกลยทุธ์ทั@วไปที@ใชใ้นการแข่งขนัเป็น � กลยทุธ์ไดแ้ก่ 
 
. การเป็นผูน้าํทางดา้นตน้ทุนรวม (Cost leadership) ธุรกิจที@ใช้กลยุทธ์นี= จะดาํเนินการทุกอยา่ง
เพื@อให้การผลิตสินคา้และบริการมีตน้ทุนตํ@าที@สุดประโยชน์คือสามารถนาํเสนอราคาที@ต ํ@ากว่าคู่แข่งใน
ทอ้งตลาดไดอี้กทั=งหากเกิดความรุนแรงดา้นสงครามราคา (Red ocean) ก็ยงัสามารถยืนหยดัในตลาดได้
เนื@องจากมีความไดเ้ปรียบจากตน้ทุนที@ต ํ@า ทุกวนันี=การแข่งขนัไม่เพียงแต่แพร่หลายแต่เพิ@มความรุนแรงขึ=น
ทุก ๆ ปีบริษทัในอเมริกา ยโุรป และญี@ปุ่น ยงัยา้ยฐานการผลิตไปยงัประเทศที@มีตน้ทุนการผลิตตํ@า และนาํ
สินคา้ราคาถูกออกสู่ทอ้งตลาด  
 �. การสร้างความแตกต่าง (Differentiation) ธุรกิจที@ใชก้ลยุทธ์นี=  จะตอ้งคิดหาความแตกต่างในตวั
สินคา้ (Product) ไม่ให้ซํ= ากบัสินคา้อื@นในตลาด หรือตอ้งมีนวตักรรมใหม่ๆ มานาํเสนอทาํให้สินคา้ดูโดด
เด่นกว่าสินคา้คู่แข่งในตลาดสําหรับแหล่งที@มาของความแตกต่างนั=น เกิดจากความเร็ว (Speed) ความ
น่าเชื@อถือ (Reliability) การบริการ (Service) การออกแบบ (Design) ลักษณะของสินค้าและบริการ 
(Features) เทคโนโลยี (Technology) บุคลิกภาพขององค์กร (Corporate personality) และความสัมพนัธ์
กับ ลูก ค้า (Relationships with customer) ความ เป็ น เลิศท างด้าน คุณ ภาพ  (Quality) ป ระสิ ท ธิภาพ 
(Efficiency) นวตักรรม (Innovation) และการตอบสนองลูกค้า (Response to customer) (Hill & Jones, 
2004) 
 3. การมุ่งตลาดเฉพาะส่วน (Focus or niche) เป็นเหมือนกับการกาํหนดกลุ่มเป้าหมาย (target 
group) ให้เล็กลงเพื@อจะได้ทาํการตลาดได้อย่างเขา้ถึงพฤติกรรมของลูกคา้ การที@บริษทัเขา้ใจลูกคา้ของ
ตวัเองไดอ้ยา่งแทจ้ริง และสามารถคาดคะเนความตอ้งการในอนาคตของลูกคา้ไดย้อ่มทาํให้ท่านสามารถ
ขายสินคา้ได้อย่างต่อเนื@อง เกิดพฤติกรรมซื=อซํ= าไปเรื@อยๆ จนเกิดความภกัดีในที@สุดหากบริษทัประสบ
ความสําเร็จกบักลุ่มเป้าหมายที@แคบลงมา ทาํให้บริษทัสามารถขายกลุ่มเป้าหมายต่อไดใ้นอนาคตตวัอยา่ง
การทาํตลาดมุ่งเฉพาะส่วน เช่น สินคา้สาํหรับคนทอ้ง สินคา้สาํหรับคนอว้น ฯลฯ (Porter, 1980) 
  นอกจากแนวคิดของ Porter แล้ว Tracy และ Wiersema (Kotler & Armstrong, 2001) ได้เสนอ    
กลยุทธ์การแข่งขนัการตลาดแบบใหม่คือ1) ธุรกิจสามารถเป็นผูน้าํดา้นการส่งมอบคุณค่าที@ดีเยี@ยมให้แก่
ลูกคา้ เช่น การเป็นตวัแทนจาํหน่ายสินคา้และเน้นบริการที@ประทบัใจกบักลุ่มลูกคา้ของตนเอง การใช ้      



 77

กลยุทธ์สร้างคุณค่านี= ผูบ้ริหารตอ้งสร้างวฒันธรรม โครงสร้างองค์กร ระบบและกระบวนการทั=งในการ
ดาํเนินงานและการบริหาร เพื@อสร้างคุณค่าและส่งมอบให้แก่ลูกคา้ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั หรือเรียก
ได้วา่กลยุทธ์การสร้างความสัมพนัธ์อนัยาวนานกบัลูกคา้ ให้ลูกคา้มองเห็นว่าบริษทัให้ความสําคญักบั
ลูกคา้ ตามแนวคิด “ตามใจลูกค้า” 2) การแข่งขนัเพื@อสนองความตอ้งการของมนุษย ์เช่น การตอ้งการ
พกัผ่อนแบบส่วนตวั 3) การแข่งขนัดา้นชนิดของผลิตภณัฑ์ เช่น การเลือกอ่านประเภทของหนงัสือตาม
พฤติกรรมความชอบส่วนตวั 4) การแข่งขนัดา้นตรายี@ห้อของผลิตภณัฑ์ และ5) การรวมตวักนัทางธุรกิจ
หรือการ Co-Brand (Parker, 1997) 
 
กลยุทธ์การแข่งขันสําหรับตําแหน่งต่าง ๆในการแข่งขัน 
 
ตารางที@ 
 กลยทุธ์สาํหรับผูน้าํและผูต้ามในตลาด 
 
ตําแหน่งในการ

แข่งขัน 

ผู้นําตลาด ผู้ตาม 

ส่วนแบ่งทาง

การตลาด 

ผู้นําตลาด ผู้ท้าชิงในตลาด ผู้ตามตลาด ผู้เจาะตลาดส่วนเลก็ 

กลยทุธ์ที@ใช ้ ขยายตลาดโดยรวม เช่น  

. เพิ@มผูใ้ชร้ายใหม่ 
�. วิธีการใชใ้หม่ ๆ 
�. เพิ@มประโยชน์ใชส้อย 
 
ป้องกนัส่วนแบ่งตลาด 

. การป้องกนัตาํแหน่ง 
�. การป้องกนัดา้นขา้ง 
�. การป้องกนัโดยการรุกก่อน 
�. การป้องกนัโดยการรุกกลบั 
,. การป้องกนัแบบเคลื@อนที@ 
). การป้องกนัโดยการหดตวั 

�. กลยุทธ์โจมต ี

.
 การโจมตีดา้นหนา้ 

.� การโจมตีดา้นขา้ง 

.� การโจมตีแบบตีโอบ 

.� การโจมตีแบบทางออ้ม 

., การโจมตีแบบกองโจร 
 
2. กลยุทธ์โจมตีเฉพาะอย่าง 
�.
 การให้ส่วนลด 
�.� การตั=งราคาผลิตภณัฑต์ ํ@า
กวา่ทุน 
�.� ผลิตภณัฑที์@มีชื@อเสียง 
�.� การขยายผลิตภณัฑ ์
�., นวตักรรมผลิตภณัฑใ์หม่ 
�.) การปรับปรุงการให้บริการ 
�.� นวตักรรมการจดัจาํหน่าย 
�., การลดตน้ทุนการผลิต 
�.) การส่งเสริมการตลาดดว้ย
การโฆษณาอยา่งมาก 


. การลอกเลียนแบบ 
�. การตดัราคา 
�. การหาขอ้ไดเ้ปรียบ 


. การมุ่งตลาดเฉพาะ
ส่วน 
�. การเป็นผูเ้ชี@ยวชาญ
ในดา้นต่าง ๆ 

ที@มา : ดร.สุชนี เมธิโยธิน (�,,-) 
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กลยุทธ์ผู้นําตลาด (Market leader strategies) 
  ผูน้าํตลาดหมายถึง ธุรกิจที@สร้างปรากฏการณ์หรือสร้างนวตักรรมที@โดดเด่น และนาํสินคา้เขา้สู่
ตลาดหรือโฆษณาประชาสัมพนัธ์ก่อนตราสินคา้อื@นที@ขายสินคา้เหมือนตน แต่คุณสมบติัไม่เหมือน เช่น
พูดถึงสาหร่าย ตอ้งนึกถึง “เถา้แก่น้อย” เพราะนําสินคา้สาหร่ายทอดมาสร้างตราสินคา้โดยนําเขา้ร้าน
เซเว่นอีเลฟเว่น ก่อนตราอื@นๆ หรือ I-Phone เป็นผูน้ําตลาดโทรศัพท์สมาร์ทโฟน (Smartphone) ที@ มี
ลูกเล่นและ Application ที@สามารถทาํให้ผูใ้ช้ประทบัใจ ทั=งนี= ผูน้าํตลาดมกัถูกผูท้า้ชิงแบ่งส่วนแบ่งทาง
การตลาด ซึ@ งธุรกิจที@เป็นผูน้าํตลาดตอ้งกาํหนดนโยบายและกลยุทธ์การตลาดที@มีวตัถุประสงค์หลกัคือ
รักษาตาํแหน่งของการเป็นที@หนึ@ งในตลาดไวใ้ห้ได้กลยุทธ์การเป็นผูน้ําตลาดได้แก่ การขยายตลาด
โดยรวม และการป้องกนัส่วนแบ่งทางการตลาด 
  การขยายการตลาดโดยรวมของผูน้าํตลาด (expending total market) มี� วธีิ 
 1. ผูใ้ช้รายใหม่ (New users) เช่น การเพิ@มกลุ่มเป้าหมาย สําหรับกลุ่มที@บริษทัยงัไม่เคยทาํตลาด 
เช่น ยาสระผมแพนทีน กลุ่มเป้าหมายหลกัคือ ผูห้ญิงวยัทาํงานอาจสามารถเพิ@มกลุ่มเป้าหมายใหม่ไดเ้ช่น
กลุ่มวยัรุ่นหรือการเพิ@มกลุ่มเป้าหมายใหม่ตามภูมิศาสตร์ เช่น สินคา้ฮีตเตอร์ (อุปกรณ์ทาํความร้อน) เคย
ส่งคณะพนกังานขายไปทาํตลาดโซนอุตสาหกรรมภาคตะวนัออก หากอยากเพิ@มกลุ่มเป้าหมายใหม่ตอ้ง
สร้างคณะพนกังานขายลงไปยงัเขตอุตสาหกรรมภาคอื@น ๆ เป็นตน้ 
 2. วธีิการใชใ้หม่ (New uses) ตลาดสามารถขยายตวัโดยการคิดคน้วธีิการใชผ้ลิตภณัฑแ์บบใหม่ๆ 
และนําเสนอแก่ลูกคา้ตวัอย่างที@เห็นได้ชัดคือ นํ= ายาอุทยัทิพยที์@ใช้ผสมนํ= าดื@มเพิ@มความสดชื@น ด้วยการ
ดดัแปลงของผูบ้ริโภคที@นาํมาทาริมฝีปาก ทาํให้ บริษทัโอสถสภาไดป้รับปรุงผลิตภณัฑ์นํ= ายาอุทยัทิพย ์
เป็นตรายทิูพยลิ์ปสีแบบนํ=า ขายดีในกลุ่มวยัรุ่น เป็นตน้ 
 3. การเพิ@มประโยชน์ใช้สอย (More usage) โดยการเพิ@มประโยชน์ใช้สอยหรืออตัราการใช้ให้
บ่อยขึ=นหรือถี@ขึ=น เช่น นํ= ายาบว้นปาก จะมีการสื@อโฆษณาบอกถึงประโยชน์ของการบว้นปาก หลงัแปรง
ฟันทุกครั= ง เมื@อมีความถี@ในการใชผ้ลิตภณัฑม์ากขึ=นยอ่มทาํใหสิ้นคา้ขายไดย้อดเพิ@มขึ=น 
  
การป้องกนัส่วนแบ่งตลาด (Defending market share)  
 ธุรกิจที@เป็นผูน้ําตลาดยากที@จะหลีกเลี@ยงการโจมตีของคู่แข่งขนัโดยเฉพาะคู่แข่งที@มีส่วนแบ่ง
ตลาดอนัดบัรองๆ ลงมา ซึ@ งวธีิป้องกนั จะมีดงัต่อไปนี=  
 กลยทุธ์การป้องกนัของผูน้าํตลาด (Defense strategies) แบ่งออกไดอี้ก6 วธีิดงันี=  (Kotler, 2003) 
 1. การป้องกนัตาํแหน่ง (Position defense) ทาํไดโ้ดยการสร้างตราสินคา้ให้เหนือกวา่ในทุกดา้น 
รวมถึงการโฆษณาแบบ Above the Line เช่น การโฆษณาผ่านโทรทศัน์วิทยุ นิตยสาร และแบบ Below 
the Line เช่น การตลาดทางตรงต่างๆ การ โทรศพัทห์าลูกคา้ การสกรีนเสื=อแจกลูกคา้หรือให้พนกังานใส่
เสื=อตราสินคา้ของบริษทัหรือองคก์รเพื@อเป็นการประชาสัมพนัธ์ตราสินคา้อีกรูปแบบหนึ@ง 
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  2. การป้องกันด้านข้าง (Flank defense) เช่น หากเป็นสินค้าที@จาํหน่ายช่องทาง Modern Trade 
หรือห้างสรรพสินคา้ต่าง ๆ บริษทัอาจทาํตลาดดว้ยการป้องกนัดา้นขา้งโดยเพิ@มพื=นที@ขายในห้างโดยการ
เพิ@มสายผลิตภณัฑ ์เช่น เพิ@มรสชาติเพิ@ม ลกัษณะบรรจุภณัฑ ์(Packaging) หลายรูปทรง เพิ@มขนาดบรรจุให้
มีหลายทางเลือก เป็นตน้ 
  3. การป้องกนัโดยการรุกก่อน (Preemptive defense) วิธีการนี= คือตอ้งรู้จุดแข็งของคู่แข่งและทาํ
การตลาดเชิงรุกก่อนคู่แข่ง 
  4. การป้องกนัโดยการรุกกลบั (Counteroffensive defense) ในโลกธุรกิจเราอาจคิดวา่เราวางแผน
ไวดี้แล้วจะต้องเป็นผูรุ้กตลาดก่อน แต่สําหรับการตลาด และพฤติกรรมผูบ้ริโภคเราอาจไม่สามารถ
คาดการณ์ล่วงหน้าได้เช่นการตดัราคาการจดัการส่งเสริมการจาํหน่ายอย่างเข้มข้นรุนแรง หรือการ
เลียนแบบและขายถูกกว่า วิธีการป้องกันโดยการรุกกลับเหมือนกับกลยุทธ์ตาต่อตาฟันต่อฟันและ
ผูบ้ริหารตอ้งประเมินจุดยืน (Positioning) ของตราสินคา้ของตนก่อน เพราะหากบริษทัมีลูกคา้ที@ภกัดีกบั
บริษทัอยูอ่ยา่งเขม้แขง็แลว้ และประเมินไดว้า่การลดแลกแจกแถมของคู่แข่งจะไม่มีผลกระทบต่อยอดขาย 
บริษทัก็ไม่จาํเป็นตอ้งโตก้ลบัคู่แข่ง เพราะจะทาํใหคุ้ณค่าตราสินคา้ตกลง ในทางกลบักนัหากประเมินแลว้
ยงัไม่สามารถทาํให้ลูกคา้ภกัดีต่อบริษัท หรือ ประเมินแล้วพบว่า ลูกค้ามาซื=อซํ= ากับบริษทัเพราะการ
ส่งเสริมการ  จาํหน่าย ในสถานการณ์เช่นนี=ก็ตอ้งใชก้ลยทุธ์การป้องกนัโดยการรุกกลบัแบบสงครามราคา 
(Red ocean) 
  5. การป้องกันแบบเคลื@อนที@  (Mobile defense) เป็นการป้องกันการโจมตีของคู่แข่งโดยการ
เปลี@ยนแปลงหรือเคลื@อนไหวกลยุทธ์ต่างๆ ทางการตลาดอยู่เสมอ โดยเคลื@อนที@แบบ �)� องศา เช่น การ
แข่งขนัระหว่างเครือข่ายโทรศพัท์ในปัจจุบนั AIS DTAC และTrue จะเห็นว่า ไม่ว่าจะเป็นโฆษณา การ
ส่งเสริมการจาํหน่าย การบริการลูกคา้ แมก้ระทั@งการขาย ทั=ง � ตรา มีการป้องกนัตวั เองแบบเคลื@อนที@ 
โดยทาํทุกอย่างมิให้คู่แข่งคาดการณ์แผนในการครองใจผูบ้ริโภค เพราะหากเกิดความไม่พึงพอใจใน
บริการของ 
ธุรกิจนี=ผูบ้ริโภคมีสิทธิเปลี@ยนเครือข่ายไดต้ลอดเวลา    
 6. การป้องกนัโดยการหดตวั (Contraction defense) หรือ เรียกว่าเป็นการถอนทุน คือ การยกเลิก
ผลิตภณัฑ์อ่อนแอ เช่น ตั=งแต่ ปีพ.ศ. �,�� ที@เป็นยุคบุกเบิกชาเขียวแบบขวดโดยตราโออิชิ ต่อมาบริษทั
หลายแห่งส่งชาเขียวแบบขวดมาแข่งขนัในตลาดร่วมกบัโออิชิ แต่ด้วยปัญหาจากราคาขาย และความ
อิ@มตวัของผูบ้ริโภค ทาํให้หลายบริษัทที@ผลิตชาเขียวแบบขวดมาแข่งขนั แต่ตราสินค้าหลายตราไม่
แขง็แรงในตลาดตอ้งออกจากตลาดไป 
 
กลยุทธ์ผู้ท้าชิงตลาด (Market challenger strategies) 
  ผูท้า้ชิง คือผูต้ามที@มีส่วนแบ่งตลาดรองลงมาจากผูน้าํ วธีิการคือ ตอ้งกาํหนดวตัถุประสงคเ์พื@อให้
พนักงานทีมงานไดต้ระหนักถึงจุดมุ่งหมายในการทาํการตลาดที@สําคญัคือ กาํหนดคู่แข่งขนั กลยุทธ์ที@
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ใชไ้ดส้าํหรับผูท้า้ชิงคือ การใชก้ลยทุธ์ตน้ทุนตํ@า หรือกลยทุธ์การสร้างความแตกต่างให้กบัตราสินคา้หรือ
การให้สิทธิประโยชน์เพื@อความไดเ้ปรียบทางการคา้เมื@อเทียบกบัคู่แข่งขนั สําหรับกลยุทธ์โจมตีคู่แข่งขนั
นั=นแบ่งออกไดเ้ป็น , ประเภท คือ 
  
. การโจมตีด้านหน้า (Frontal attack) เป็นวิธีการนําเสนอผลิตภัณฑ์ราคา การส่งเสริมการ
จาํหน่าย และช่องทางเช่นเดียวกบัคู่แข่ง เป็นวธีิการโจมตีซึ@ งหนา้ 
  2. การโจมตีด้านขา้ง (Flank attack) เป็นการเพิ@มสาขาที@จาํหน่าย หรือเพิ@มผลิตภณัฑ์ที@ผูน้ ําไม่
ชาํนาญ 
 3. การโจมตีแบบตีโอบ (Encirclement attack) เป็นการตามไม่ทนั แต่วิธีการแบบนี=จะใช้ไดผ้ลดี
ในกรณีที@ตอ้งมีทุนและทรัพยากรเพียงพอ 
  4. การโจมตีทางออ้ม (Bypass attack) ทาํได�้ วธีิคือ 
  4.1 การนาํเสนอผลิตภณัฑ์ที@ไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลิตภณัฑ์ เดิมการขยายตวัเพื@อเพิ@ม
รายไดห้รือเพิ@มการให้บริการลูกคา้ เช่น การที@ True เปิด True coffee มิไดข้ายกาแฟและเครื@องดื@มอย่าง
เดียวยงัมีการใหบ้ริการจ่ายค่าโทรศพัทแ์ละอื@นๆ รวมถึงการซื=ออุปกรณ์เสริมต่างๆ เป็นตน้ 
   4.2 การขยายตวัไปสู่ตลาดใหม่หรือในเขตภูมิภาคอื@น ๆ   
  4.3 การกา้วกระโดดไปสู่เทคโนโลยใีหม่ ๆ แทนที@เทคโนโลยเีดิม เช่น การพฒันาลูกเล่น
โทรศพัทข์อง Samsung    
  4.4 การโจมตีแบบกองโจร (Guerrilla attack) เป็นกลยุทธ์ที@นํามาใช้ในธุรกิจเล็กเพื@อ
ปะทะกบัธุรกิจใหญ่ เช่น การใชเ้ครือข่ายทางสังคม (Social network) เช่น เวบ็บล็อก หรือพนัทิป กองโจร
ในอินเทอร์เน็ตแบบนี= มีผลต่อการโจมตีคู่แข่งพอสมควรการใชเ้ครือข่ายทางสังคมในลกัษณะนี=แมแ้ต่เสียง
เดียวก็มีผลมากต่อทศันคติของคนส่วนใหญ่ เพราะใช้การเขียนแบบบรรยายความรู้สึกส่วนตวัที@เคยใช้
ผลิตภณัฑน์ั=น ๆ 
 
การเลอืกกลยุทธ์การโจมตีเฉพาะอย่าง (Choosing a specific attack strategy) มี- แบบ ดงันี=  
 1. การให้ส่วนลดราคา (Price discount) เพราะผูซื้= อมีความอ่อนไวต่อราคา กลยุทธ์นี= มกัได้ผล
เสมอ แมคุ้ณภาพสินคา้จะดอ้ยกวา่คู่แข่ง  
 2. การตั=งราคาผลิตภณัฑ์ที@ต ํ@ากว่า (Lower price goods) นาํเสนอผลิตภณัฑ์ที@มีคุณภาพใกลเ้คียง
หรือตํ@ากวา่ในราคาที@ต ํ@ากวา่คู่แข่งมาก 
  3. ผลิตภณัฑที์@มีชื@อเสียง (Prestige goods) นาํเสนอผลิตภณัฑที์@มีคุณภาพสูง และราคาสูง 
  4. การขยายผลิตภณัฑ์ (Product proliferation) เป็นการนําเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ที@หลากหลาย
ใหก้บัตลาด เพื@อเป็นทางเลือกใหก้บักลุ่มลูกคา้ 
  5. นวตักรรมผลิตภณัฑใ์หม่ (Product innovation) เป็นการเสนอสิ@งใหม่ๆ ออกสู่ตลาด 
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  6. การปรับปรุงการให้บริการ (Improved services) ผูท้ ้าชิงสามารถปรับปรุงการให้บริการที@
เหนือกวา่คู่แข่งไดห้ากยงัไม่สามารถพฒันาผลิตภณัฑใ์หเ้หนือกวา่คู่แข่งได ้
 �. นวตักรรมการจดัจาํหน่าย (Distribution innovation) เป็นการพฒันาหรือหาช่องทางจดัจาํหน่าย
ใหม่ๆ ขึ=นมา เช่น ช่องทางขาย E-commerce Facebook Youtube เป็นตน้   
 8. การลดตน้ทุนการผลิต (Manufacturing cost reduction) กลยุทธ์นี= มีขอ้ควรระวงัเรื@องคุณภาพ
ของผลิตภณัฑ์หากลดตน้ทุนจนคุณภาพเปลี@ยน หมายถึงยอดขายที@ตกตํ@าไม่คุม้กบัการไดม้าของกาํไรที@
คาดวา่จะเพิ@มขึ=น   
 9. การส่งเสริมการตลาดดว้ยการโฆษณาอย่างเขม้ขน้ (Intensive advertising promotion) คือการ
เพิ@มโฆษณาเพื@อดึงดูดความสนใจของผูบ้ริโภค แต่บริษัทต้องคาํนวณงบประมาณของบริษัทอย่าง
ระมดัระวงั เพราะยอดขายจะเพิ@มตามโฆษณาที@ผา่นสื@อ แต่หากหยดุการโฆษณา ยอดขายจะตกลงเช่นกนั 
ดงันั=นตอ้งเทียบความคุม้ค่าวา่กาํไรที@ไดก้ลบัมาคุม้กบัที@เสียไปหรือไม่ 
 
กลยุทธ์ของผู้ตามทางการตลาด (Market follower strategies)  
 คู่แข่งขนัในอบัดบัรองๆ ที@มีสัดส่วนของส่วนแบ่งการตลาดไม่มากนกั นิยมเลือกกลยทุธ์การเป็น
ผูต้ามมากกวา่ผูท้า้ชิง ส่วนมากใชว้ธีิดงันี=  
  
. วธีิการเลียนแบบนวตักรรมตามแบบของผูน้าํตลาด 
  �. การตดัราคาใหต้ํ@ากวา่ 
  �. การหาขอ้ไดเ้ปรียบของบริษทัตนเองและนาํเสนอสิ@งที@เป็นจุดเด่น 
 
กลยุทธ์ของผู้เจาะตลาดส่วนเลก็ (Market niche strategies)  
 เป็นธุรกิจที@ประสบความสําเร็จในการสร้างจุดเด่นของตนเอง เช่นผลิตภณัฑ์นมบริษทัดูเม็กซ์
จาํกดัเจาะตลาดนมสําหรับเด็กดูเม็กซ์เป็นหนึ@งในกลุ่มบริษทัดานอนซึ@ งไดรั้บการจดัอนัดบัโดย “นิตยสาร
ฟอร์จูน” ให้เป็นหนึ@ งใน,�� บริษทัที@ประสบความสําเร็จมากที@สุดในดา้นอาหารเพื@อสุขภาพโดยมุ่งเน้น
ผลิตภณัฑ์ที@ทาํจากนม นํ= าดื@ม และโภชนาการสําหรับเด็ก กลุ่มบริษทัดานอนมีสํานกังานใหญ่อยู่ในกรุง
ปารีส 
  ไม่ว่าจะเป็นผูน้าํหรือผูท้า้ชิงในตลาด และจะใช้กลยุทธ์ป้องกนัหรือโจมตีคู่แข่งขนั สิ@ งที@ตอ้ง
คาํนึงคือ ศกัยภาพของบริษทั ในทุกดา้นไม่วา่จะเงินทุน พนกังาน สมรรถนะ ทรัพยากรต่าง ๆของบริษทั 
สิ@งที@ดีที@สุดในการทาํการตลาด คือการทาํสินคา้ใหข้ายไดด้ว้ยตวัของสินคา้เอง ทาํใหลู้กคา้ติดใจและพอใจ
ในผลิตภณัฑ์ทาํให้สินคา้ตอบโจทยแ์ละแกปั้ญหาให้ลูกคา้อยา่งไดผ้ลเป็นกลยุทธ์ที@ย ั@งยืนที@สุดบริษทัตอ้ง
มุ่งความสนใจไปยงัลูกคา้ให้สมดุลกบัการมุ่งเพื@อชนะคู่แข่งขนั มิใช่แข่งขนัจนลืมพฒันาผลิตภณัฑ์เพื@อ
ลูกคา้ ที@สาํคญัมีหลายธุรกิจที@สําเร็จเพียงแค่ให้บริการที@เหนือกวา่ นั@นแสดงวา่ใหค้วามสาํคญักบัความรู้สึก
และการรับรู้ของลูกคา้เป็นสาํคญั คาํกล่าวที@วา่ “ความสาํเร็จในอดีตมิไดรั้บประกนัความสําเร็จในอนาคต” 
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นั=นยงัใชไ้ดดี้เสมอ เพราะยุคสมยัเปลี@ยน พฤติกรรมผูบ้ริโภคเปลี@ยนเพราะฉะนั=น กลยุทธ์การแข่งขนัที@ดี
คือผูบ้ริหารตอ้งเปลี@ยนแปลงใหท้นัตามภาวการณ์ในปัจจุบนั 
 

เอกสารอ้างองิ 
 กรมพฒันาธุรกิจการคา้ โดย 
 
. วภิาวรรณ  กลิ@นหอม.  
 �. สุเทพ ด่านศิริวโิรจน์ 
 �. ผศ.ดร.จิรรัตน์ ธีระวราพฤกษ ์

�. ดร.ธราธร  กลูภทัรนิรันดร์ 
,. สุวจัน์ ด่านสมบูรณ์ 
). วรพจน์  มีถม 

 �. ผศ.กิตติภูมิ  มีประดิษฐ ์
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บทที� �< 

การสร้าง Brand ที� SMEs ต้องใช้ 
 
การสร้าง Brand ให้ประสบความสําเร็จ ไม่เพียงตอ้งเขา้ใจถึงลูกคา้ แต่ตอ้งเขา้ใจถึง “พนักงาน” 

ในบริษทัดว้ย โดยเฉพาะพนกังานที@ตอ้งติดต่อกบัลูกคา้ทุกวนั เปรียบเสมือนเป็นผูน้าํเสนอเรื@องราวของ
บริษทั ให้กบัลูกคา้ฟัง ดงันั=นหากไม่เอาใจใส่พนักงานให้ดี พนักงานก็จะให้บริการลูกคา้แบบขอไปที 
จากประสบการณ์ที@ทาํให้หลายบริษทัประสบความสําเร็จในด้านการสร้าง Brand ที@ใช้งานได้จริงนั=น 
ไดแ้ก่ 

�. การกาํหนดวสัิยทศัน์ให้ชัดเจน  
การกาํหนดวิสัยทัศน์ให้ชัดเจน เพื@อพนักงานทุกคนในบริษัทจะได้เข้าใจเหมือนกันหมดว่า  

Brand ตอ้งการเดินไปในทิศทางไหน หรือผูน้าํจะพาบริษทัไปทางไหน เช่น ความตอ้งการเป็น Brand ที@
คนรักมากที@สุด ดงันั=น เวลาพนกังานนาํเสนอโครงการต่าง ๆ แลว้ถา้ทาํให้ลูกคา้รู้สึกรัก บริษทัก็จะอนุมติั
ใหท้าํโครงการนั=นไดท้นัที 

2. Presenter ตัวจริงของ Brand  
“คน” ที@เป็น Presenter ตวัจริงของ Brand คือ “พนกังาน” ของบริษทั เพราะต่อให้มี Branding ที@ดี 

แต่ถา้ลูกคา้เจอพนกังานไม่ยนิดีให้บริการ ก็ไม่มีความหมาย ดงันั=นถา้พนกังานบริการลูกคา้ใหมี้ความสุข 
พนกังานก็จะรู้สึกดี เห็นคุณค่าของงานที@เขาทาํ และส่งมอบความสุขใหแ้ก่ลูกคา้ เมื@อลูกคา้ไดรั้บบริการที@
ดี ก็กลบัมาใชบ้ริการอีก “Banding ที�ดี คือ ทุก ๆจุดที�ลูกค้าสัมผสัได้” 

6. ทาํ Content ให้โดนใจ  
การทาํแคมเปญโฆษณาตอ้งให้โดนใจลูกคา้ และทาํให้เขา้ถึงอารมณ์ของลูกคา้ได ้ถา้ทาํ Content 

ดี ๆได ้นอกจาก Brand จะแข็งแรงขึ=นแลว้ จะทาํให้คนพูดถึง สัมผสัถึงอารมณ์ที@โฆษณา เพื@อตอ้งการให้
สื@อบอกต่อเป็น Viral Marketing  

D. รู้จักที�จะพึ�งพาตนเอง  
ไม่ใช่จะขอแต่ความช่วยเหลือจากคนอื@น มิฉะนั=นสมองของเราจะไม่สั@งการให้รู้จกัคิดแกปั้ญหา 

หากบริษทันั=นมีหลายสาขา และสาขาไหนมีปัญหา ก็ไม่ตอ้งรอให้สํานกังานใหญ่มาช่วยอยา่งเดียว ลอง
ให้สาขานั= นหัดแก้ปัญหาด้วยตนเอง จะทาํให้พนักงานในสาขานั= นได้ฝึกคิด แต่ไม่ใช่ทิ=งพวกเขาให้
แกปั้ญหาอยูล่าํพงัตลอดเวลา 

F. เป็นผู้นําต้องเล่าเรื�องเก่ง  
ถา้เป็นพนกังานแลว้มีหวัหนา้ของคุณมาบอกวา่ “ขายให้ไดม้าก ๆ” กบั “รู้หรือไม่วา่งานที@คุณทาํ

นั=นมีความหมาย ลูกคา้นั=นรักเราทาํให้อยากพาคนที@เขารักมาใช้บริการกบัเราดว้ย” นั@นแหละคือการเล่า
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เรื@องที@มีการสร้างคุณค่าให้กบับริษทัและลูกคา้ ซึ@ งจะทาํให้ลูกคา้กลบัมาใชบ้ริการอีก และทาํให้บริษทัมี
รายไดเ้พิ@มมากขึ=น 

<. ผู้นําที�ดีต้องทาํให้ผู้ตามรู้สึกว่าผู้นําเป็น “คน” ไม่ใช่ “เทพ”  
ผูบ้ริหารระดบัสูงถ้าไม่ลงมาดูงานภาคสนาม ก็จะไม่มีทางรู้ว่างานภาคสนามเกิดอะไรขึ=นบา้ง 

ดงันั=นผูน้าํควรทาํตวัเป็น “คน” อยา่ทาํตวัเป็นเทพ” เมื@อไหร่ที@คุณรู้สึกวา่ตนเองเป็น “ผูบ้ริหาร” คุณจะไม่
เขา้ใจความรู้สึกของคน เราตอ้งให้ความหมายต่อพนักงานผ่านกิจกรรมและช่วงเวลาที@ดีแก่พนักงาน มี
กิจกรรมสนุก ๆระหว่างพนักงานด้วยกันเอง อย่างผูบ้ริหารทุกระดับนั@งทานข้าวกับพนักงาน ทาํให้
พนกังานร่วมมือทาํโครงการต่าง ๆไดดี้ แบบเอาไหนเอากนั ดีต่อบริษทัและดีต่อลูกคา้ 

>. จริงใจ ให้ใจ แล้วคนจะเชื�อใจเรา  
ความจริงใจกบัสิ@งที@ผูน้าํทาํ เพื@อใหพ้นกังานสัมผสัไดท้ั=งแววตา นํ=าเสียง หวัใจของผูน้าํ และใหใ้จ 

ใหเ้ขาเห็นวา่เราใส่ใจกบัสิ@งที@เราทาํจริงๆ และคนจะเชื@อใจเรา เมื@อทาํงานเป็นทีม ผูน้าํไม่ไดบ้งัคบัผูต้ามให้
ทาํงาน แต่ทุกคนเตม็ใจทาํงานร่วมกนั 

L. เรื�องปัญหาสําคัญต้องแก้ให้รวดเร็ว  
การแกไ้ขปัญหาสาํคญัที@รวดเร็ว ทาํใหพ้นกังานเกิดความมั@นใจในความสามารถของบริษทั 
O. กล้าที�จะสร้างความแตกต่างแต่สร้างสรรค์  
การเป็นผูน้าํ เมื@อเดินไปในทางที@คนไม่เคยเดิน เราตอ้งถางหญา้ฝ่าฟันอุปสรรคตลอด แต่ผูน้าํที@

อยากที@จะสร้างความแตกต่างก็ตอ้งกลา้ ที@สําคญัอยา่คิดวา่ตนเองประสบความสําเร็จแลว้ มิฉะนั=นเราก็จะ
กา้วไปสู่ความสําเร็จใหม่ ๆไม่ได ้กลา้ทาํในสิ@งที@คนอื@นเขาไม่ทาํ แต่กลา้ทาํอยา่งมีเหตุผลและมีเป้าหมาย 
ไม่เช่นนั=นไม่รู้จะทาํไปทาํไม ผูต้ามก็จะสงสัยกบัผูน้าํ 
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