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Input Output (goods + services ) 

Production  Management 



ส่วนประกอบของแผนการผลิต 

• การบรหิารสนิคา้คงคลงั (inventory management) 

• การจดัการดา้นคุณภาพ (quality management) 

• ตน้ทุนการผลติ (production cost) 



การบริหารสินค้าคงคลงั 

Inventory Management 
 



• วตัถดิุบ (Raw material) 
• สินค้าคงเหลือระหว่างผลิต (Work-in-process) 
• อะไหล่ส าหรบัซ่อมบ ารงุ 
(Maintenance/Repair/Operating supply) 
• สินค้าส าเรจ็รปู (Finished goods) 
 

สินค้าคงเหลือ (Inventory) 



ประโยชน์จากการบริหารสินค้าคงเหลือ 

1.ชว่ยใหส้ามารถสง่สนิคา้ใหล้กูคา้ไดท้นัเวลา 
2.ท าใหเ้กดิความสมัพนัธร์ะหวา่งผูข้ายกบัผูผ้ลติ 
3.ไดร้บัประโยชน์จากสว่นลดเมือ่สัง่ซือ้สนิคา้จ านวนมาก 
4.ป้องกนัปญัหาจากภาวะเงนิเฟ้อ 
5.ป้องกนัปญัหาความไมแ่น่นอนจากการสง่มอบ 
6. ท าใหง้านผลติเป็นไปอยา่งต่อเนื่อง 
  



การจดักลุ่มสินค้าคงเหลือ  
ด้วยวิธี ABC ( ABC Analysis) 

•  แบ่งกลุ่มสนิคา้คงเหลอืเป็น A class ,B class, C class 
• ใชม้ลูค่าต่อหน่วยเป็นเกณฑใ์นการจดัแบ่งประเภท 
มนีโยบายคอื 
1.  การจดัซือ้สนิคา้ A class ตอ้งมกีารตรวจสอบอยา่งรดักุม 
2. พืน้ทีก่ารจดัเกบ็ปลอดภยัทีส่ดุส าหรบั A class 
3. การพยากรณ์สนิคา้ A class ตอ้งแมน่ย าและรดักุมทีส่ดุ 

 



ประเดน็ส าคญัในการบริหารสินค้าคงเหลือ 

• มวีธิกีารควบคุมสต๊อกสนิคา้อยา่งไรไมใ่หม้ากเกนิไป 

• จะมตีวัชีบ้่งอยา่งไรวา่สนิคา้ตวัใดออกตวัชา้หรอืเป็นของ
คา้งสต๊อก 

• มวีธิกีารจดัการกบัสนิคา้คา้งสต๊อกอยา่งไร 

• มวีธิกีารตรวจนบัสต๊อกสนิคา้อยา่งไร 



ค านิยามของคณุภาพ ( Quality ) 

ลกัษณะทัง้หมดของผลติภณัฑแ์ละบรกิารซึง่สามารถ
ท าใหเ้กดิความพอใจหรอืตอบสนองความตอ้งการ
ของลกูคา้ได ้





1. ปรบัปรุงต่อเนื่อง ( Continuous improvement ) 

 

หลกัการของ TQM  
( Concepts of  TQM ) 

2. การมอบอ านาจใหพ้นกังาน( Employee empowerment ) 
3. การสรา้งมาตรฐานเทยีบเคยีง ( Benchmarking ) 
 4. ระบบสง่สนิคา้ทนัเวลาพอด ี( Just - in - time ) 



CONTINUOUS IMPROVEMENT  

 

การปรบัปรงุต่อเน่ือง 



การปรบัปรงุอย่างต่อเน่ือง 
( Continuous Improvement ) 

 การปรบัปรุงอยา่งต่อเนื่องในกระบวนการและความ
พอใจของผูบ้รโิภค 
 ครอบคลุมทุกดา้น เชน่ บุคลากร อุปกรณ์ ผูข้ายปจัจยั
การผลติวตัถุดบิและขัน้ตอนการผลติ 
  ชือ่อื่น  เชน่ Kaizen , Zero- defects , Six  sigma 
 

 
 





Six sigma (Kaizen) 

• Six sigma มคีา่เทยีบเทา่กบัโอกาสทีล่กูคา้ 3.4 รายจาก
ลกูคา้ 1 ลา้นรายรูส้กึไมพ่อใจในสนิคา้หรอืบรกิาร 

 



ยทุธวิธีของ Six sigma  

1. ก าหนดปญัหา (define) 

2. การวดั (measure) 

3. การวเิคราะห ์(analyze) 

4. การปรบัปรุง (improve) 

5. การควบคุม (control) 



 EMPLOYEE  EMPOWERMENT  
 

การมอบอ านาจให้พนักงาน 



การมอบอ านาจให้พนักงาน 
( Employee empowerment ) 

 เป็นการขยายงานสูพ่นกังานเพือ่เป็นการเพิม่ความ
รบัผดิชอบและเพือ่ใหม้อี านาจหน้าทีจ่ากระดบัลา่สดุของ
องคก์ารขึน้มา 

85% ของปญัหาดา้นคุณภาพมาจากวตัถุดบิและ 
      กระบวนการผลติไมไ่ดม้ากจากพนกังาน  
 
 



เทคนิคการเพ่ิมขีดความสามารถของ
พนักงาน 

1. สรา้งเครอืขา่ยการตดิต่อสือ่สารใหพ้นกังาน 

2. พฒันาพนกังานใหม้วีสิยัทศัน์ รบัฟงัความคดิเหน็ สนบัสนุน
ทมีงาน 

3. กระจายความรบัผดิชอบ 

4. สรา้งจรยิธรรมระดบัสงูในองคก์ร 

5. ก าหนดโครงสรา้งองคก์รอยา่งเป็นทางการในรปูแบบทมีงานและ
วงจรคุณภาพ (Quality circles) 



 BENCHMARKING  
 
 

การสร้างมาตรฐานเทียบเคียง 



การก าหนดมาตรฐานเทียบเคียง  
( Benchmarking ) 

  เป็นการเลอืก มาตรฐานของปฏบิตังิานซึง่จะเป็น
ตวัแทนของผลการปฏบิตังิานทีด่ทีีส่ดุส าหรบักระบวนการ 
หรอืกจิกรรม 
  อาจเป็นการเปรยีบเทยีบระหวา่งภายในองคก์ร

ก่อนหลงัจากนัน้จงึเปรยีบเทยีบกบัองคก์รอืน่ 
 
 



ตวัอย่างการใช้ Benchmarking 

ผลได ้วธิใีช ้กระบวนการ บริษทั 

ลดอตัราของเสีย
และลดต้นทนุ 

ส่งทีมเทียบเคียงไป
ประเทศญ่ีปุ่ นเพ่ือ
ศึกษาโรงงานผลิต
รถยนต ์

คณุภาพในการผลิต
สินค้า
อิเลก็ทรอนิกส ์

Motorola 

ผลผลิตจาก
คลงัสินค้าเพ่ิมขึน้
มากกว่า 5% 

ตรวจสอบปัจจยั
แห่งความส าเรจ็
ของ L.L. bean 

การกระจายสินค้า
และประสิทธิภาพ
การบริหาร
คลงัสินค้า 

Xerox 



ตวัอย่างการใช้ Benchmarking (ต่อ) 

ผลได้ วิธีใช้ กระบวนการ บริษทั 

ลดเวลาต่อรอบการ
ให้บริการ และเพ่ิม
ประสิทธิภาพของ
งาน 

วิเคราะห์
กระบวนการของลกู
ทีมรถแข่งท่ีจดุพกั
(pit-stop) 

การเติมเช้ือเพลิง
และการบริการ
หลงัจากเท่ียวบิน
ของโรงซ่อมบ ารงุ 

Southwest airlines 

เร่งให้สายการ
ประกอบท างานได้
เรว็ขึน้โดยให้
คนงานแก้ปัญหาใน
สายงานของตนเอง 

วิเคราะหแ์ละ
ติดตาม
กระบวนการ
แก้ปัญหาคนงาน
ของ L.L. Bean 

กระบวนการ
แก้ปัญหาในสาย
การประกอบ 

Chrysler 



ตวัอย่างการใช้ Benchmarking (ต่อ) 

ผลได้ วิธีใช้ กระบวนการ บริษทั 

ลดเวลาในการรบัค า
สัง่ซ้ือและการส่ง
มอบสินค้า 

ศึกษาวิธีการสัง่และ
การจดัส่งของ 
Domino Pizza 

ระยะเวลาระหว่าง
การรบัค าสัง่ซ้ือและ
การส่งมอบสินค้า 

Motorola 



  JUST - IN - TIME  
 
 

ระบบส่งสินค้าทนัเวลาพอดี 



ระบบการจดัส่งสินค้าทนัเวลาพอดี 
( Just - in - time ) 

“วธิกีารผลติทีท่ าใหบ้รษิทัสามารถผลติสนิคา้ทีล่กูคา้ตอ้งการ 
เมือ่เขาตอ้งการและในปรมิาณทีพ่วกเขาตอ้งการได”้ 



ข้อดีของระบบการจดัส่งสินค้าทนัเวลาพอดี 
( Just - in - time ) 

1. ลดตน้ทุนดา้นคุณภาพเนื่องจากของเสยี การท าซ ้า และ
ตน้ทุนสนิคา้คงคลงัได ้

2.  ชว่ยปรบัปรุงดา้นคุณภาพ เนื่องจากชว่ยลดเวลาน าสง่ 
(lead time) และจ ากดัความผดิพลาดทีอ่าจเกดิขึน้ได ้

3.  ท าใหคุ้ณภาพดกีวา่ เนื่องจากมสีนิคา้คงคลงัลดลงการ
ผลติจงึตอ้งมปีระสทิธภิาพและมคีุณภาพ 







แนวคิดเก่ียวกบัต้นทนุการผลิต 



ภาวะปกติ 
ยอดขาย 100,000 
ตน้ทุนสินคา้ -80,000 
Gross Margin 20,000 
ตน้ทุนทางการเงิน -6,000 

14,000 
ภาษี 25% -3,500 
ก าไรสุทธิ 10,500 

ฝ่ายการเงิน 

ลดตน้ทุนทางการเงิน 50% 

100,000 
-80,000 
20,000 
-3,000 

17,000 
-4,250 

12,750 



ภาวะปกติ 
ยอดขาย 100,000 
ตน้ทุนสินคา้ -80,000 
Gross Margin 20,000 
ตน้ทุนทางการเงิน -6,000 

14,000 
ภาษี 25% -3,500 
ก าไรสุทธิ 10,500 

ฝ่ายการตลาด 
ยอดขายเพิ่มข้ึน 50% 

150,000 
-120,000 

30,000 
-6,000 

24,000 
-6,000 

18,000 



ภาวะปกติ 
ยอดขาย 100,000 
ตน้ทุนสินคา้ -80,000 
Gross Margin 20,000 
ตน้ทุนทางการเงิน -6,000 

14,000 
ภาษี 25% -3,500 
ก าไรสุทธิ 10,500 

ฝ่ายการผลิต 

ลดตน้ทุนการผลิต 20% 

100,000 
-64,000 
36,000 
-6,000 

30,000 
-7,500 

22,500 



ต้นทุน (Cost) 

 “มลูคา่ของสนิทรพัย ์หรอื รายจ่ายทีก่่อใหเ้กดิ
ประโยชน์ เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สนิคา้ หรอืบรกิาร” 

ตน้ทุนในการจดัท าแผนการผลติ/บรกิาร พจิารณาเบือ้งตน้
ตามพฤติกรรมของต้นทนุ และตามปัจจยัการผลิต 



ต้นทุนจ าแนกตาม 
พฤติกรรมของต้นทนุ 

1. ตน้ทุนผนัแปร (Variable Costs) 

2. ตน้ทุนคงที ่(Fixed Costs) 

3. ตน้ทุนผสม (Mixed Costs) 



ต้นทุนผนัแปร (Variable Cost) 

  หมายถงึ ตน้ทุนทีจ่ะมตีน้ทุนรวมเปลีย่นแปลงไปตาม
สดัสว่นของการเปลีย่นแปลงตามระดบักจิกรรมหรอืปรมิาณ
การผลติ 



ต้นทุนคงท่ี (Fixed Cost) 

 หมายถงึ ตน้ทุนรวมทีม่ไิดเ้ปลีย่นแปลงไปตามระดบัของ
การผลติ  



ต้นทุนผสม (Mixed Cost) 

 หมายถงึ ตน้ทุนทีม่ลีกัษณะของตน้ทุนคงทีแ่ละ
ตน้ทุนผนัแปรรวมอยูด่ว้ยกนั    



ผลิตภณัฑ ์

วตัถดิุบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง ค่าใช้จ่ายในการผลิต 

ต้นทุนจ าแนกตามปัจจยัการผลิต 



ต้นทุนจ าแนกตามปัจจยัการผลิต 

1. วตัถุดบิ (Materials) 

    1.1 วตัถุดบิทางตรง (Direct material) 

         - วตัถุดบิหลกัหรอืสว่นใหญ่ 

    1.2 วตัถุดบิทางออ้ม (Indirect material) 

         - วตัถุดบิทีใ่ชเ้ป็นสว่นประกอบ 



วตัถดิุบทางตรง Direct Materials 

  วตัถุดบิทีใ่ชเ้ป็นสว่นส าคญัในการผลติ สามารถทราบไดว้า่ใช้
ไปเพือ่การผลติสนิคา้ใด และใชไ้ปเท่าใด  

ตวัอยา่ง:  พวงมาลยั เหลก็ ชิน้สว่นรถยนต์ 



ต้นทุนจ าแนกตามปัจจยัการผลิต 

2. คา่แรงงาน (Labor) 

    2.1 คา่แรงทางตรง (Direct Labor) 

         - คา่แรงทีเ่กีย่วขอ้งกบัการผลติสนิคา้โดยตรง/เป็น
สว่นมาก 

    2.2 คา่แรงทางออ้ม (Indirect Labor) 

         - คา่แรงทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัการผลติโดยตรง 



ค่าแรงงานทางตรง Direct Labor 

คา่แรงของคนงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการผลติโดยตรง  

ตวัอยา่ง:  คา่แรงของคนงานในสายการผลติรถยนต ์



ต้นทุนจ าแนกตามปัจจยัการผลิต 

3. คา่ใชจ้่ายโรงงาน (Factory Overhead) 

        ตน้ทุนอื่นๆ ที ่ไมใ่ช ่

   - วตัถุดบิทางตรง 

   - คา่แรงทางตรง 

  แต่เป็นคา่ใชจ้า่ยเพือ่ใหส้ามารถท าการผลติได ้



ค่าใช้จ่ายการผลิต 
Manufacturing Overhead 

คา่แรงงานทางออ้ม       
Indirect labor 

คา่แรงทีจ่า่ยใหแ้ก่คนงานทีไ่มเ่กีย่วขอ้ง
โดยตรงกบัการผลติสนิคา้ 

Examples:  คนงานฝา่ยบ ารุงรกัษา 
ฝา่ยรกัษาความปลอดภยั ฝา่ยรกัษา

ความสะอาด  

วตัถุดบิทีใ่ชใ้นการสนบัสนุน
กระบวนการผลติ 

Examples: น ้ามนัหยอดเครือ่งจกัร 
น ้ายาท าความสะอาดสายการผลติ  

วตัถุดบิทางออ้ม 
Indirect materials 



วตัถุดบิทางตรง + คา่แรงงานทางตรง + คา่ใชจ้า่ยการผลติ 

ต้นทุนการผลิตสินค้า  

=  



ค่าใช้จ่ายในการผลติ 
- ค่าน า้ ค่าไฟฟ้า 
- ค่าเช่าโรงงาน 

 วตัถุดิบ ค่าแรงงาน 

วตัถุดิบทางตรง ค่าใช้จ่ายในการผลติ ค่าแรงงานทางตรง 

สินค้า 



แผนการบริหารจดัการองคก์ร 

Asst.Prof.Dr.Prapaphun Chaiyanont 



ประสิทธิภาพกบัประสิทธิผล 

ประสิทธิภาพดี 
กระบวนการท างาน 
 สภาวะคนงาน 

ประสิทธิภาพแย่ 
กระบวนการท างาน 
 สภาวะคนงาน 

ประสทิธผิลด ี
ก าไร 

ยอดขาย 

ธุรกจิมกี าไร 
ยอดขายด ี

กระบวนการท างานด ี
ลกูน้องhappy 

ธุรกจิมกี าไร 
ยอดขายด ี

แต่ลกูน้องบน่ ลาออก แชง่
นายจา้ง 

ประสทิธผิลแย ่
ก าไร 

ยอดขาย 

การจดัการด ี
ลกูน้องOK. 
แต่ไมม่กี าไร  
ยอดขายต ่า 

???????? 
แยท่ัง้คู่ 



ส่วนประกอบของ 
แผนการบริหารจดัการองคก์ร 

• โครงสรา้งองคก์ร 

• ลกัษณะงาน 

• วธิกีารสรรหาและคดัเลอืกคนใหเ้หมาะสมกบังาน 

• แผนพฒันาบุคลากร 

• การก าหนดคา่ตอบแทนและสวสัดกิาร 



โครงสร้างองคก์ร 

• กจิกรรมเกีย่วกบัการจดัโครงสรา้งองคก์ร โดยพจิารณาใหบ้รรลุ
วตัถุประสงคข์ององคก์ร 

– ตอ้งมภีาระงานอะไรบา้ง ? 

– แบ่งกลุ่มงานไดอ้ยา่งไร ? 

– ใครเป็นผูร้บัผดิชอบในแต่ละสว่นงาน ? 

– มสีายการบงัคบับญัชาอยา่งไร ใครมอี านาจตดัสนิใจ ? 



แผนภมิูโครงสร้างองคก์ร (Organization Chart): 
 โครงสร้างองคก์รอย่างง่าย แบบแบนราบ(Flat Org.) 

ผูจ้ดัการ 

จดัซือ้ ผลติ การตลาด บญัช/ีการเงนิ บุคคล 



แผนภมิูโครงสร้างองคก์ร (Organization Chart): 
โครงสร้างองคก์รตามหน้าท่ี  (By function) 

ผูอ้  านวยการ 

ผูจ้ดัการฝ่าย
ผลิต 

แผนกวตัถุดิบ แผนกผลิต 

ผูจ้ดัการฝ่าย
การตลาด 

แผนกขาย แผนกโฆษณา 

ผูจ้ดัการฝ่าย
การเงิน 

แผนกการเงิน แผนกบญัชี 



ลกัษณะงานและการวิเคราะหง์าน 
(Job analysis) 

• การพฒันาค าบรรยายลกัษณะของหน้าทีท่ีม่สีว่น
เกีย่วขอ้งกบังาน (job description) 

• การก าหนดความสมัพนัธข์องงานทีไ่ดร้บักบังานอื่นๆ 

• การระบุความรู ้(knowledge) ทกัษะ(skill) และ
ความสามารถ(abilities) ทีจ่ าเป็นส าหรบัพนกังานทีจ่ะ
ท างานนัน้ใหป้ระสบความส าเรจ็ 



วิธีการสรรหาและคดัเลือกคนให้
เหมาะสมกบังาน 

การสรรหาบคุลากร การคดัเลือกบุคลากร 

• สรรหาจากแหลง่ภายใน 
• สรรหาจากแหล่งภายนอก 

• คดัเลอืกจากใบสมคัร 
• ทดสอบความสามารถ 
• สอบสมัภาษณ์ 
• ตรวจสขุภาพ 



แผนพฒันาบคุลากร 

การฝึกอบรม การพฒันางานอาชีพ 

• การฝึกอบรมในขณะปฏบิตังิาน 
• การฝึกอบรมนอกเวลา
ปฏบิตังิาน 

• การมอบหมายงานทีท่า้ทาย 
• การใหค้ าปรกึษาแนะน า
เกีย่วกบังานอาชพี 

• การปรบัเปลีย่นงานใหท้ าอยา่ง
ต่อเน่ือง 

• การพฒันาดว้ยการท างานกลุ่ม 



การก าหนดค่าตอบแทนและ
สวสัดิการ 

ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน ค่าตอบแทนท่ีไม่ใช่ตวัเงิน 

• เงนิเดอืน 
• คอมมสิชัน่ 
• โบนสั 

• สวสัดกิาร 
• ประกนัชวีติ 
• ทีพ่กั อาหาร 
• การยกยอ่งชมเชย 


