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ุ ทหารลาดกระบงั

คำนำ
การจัดการการดาเนินงาน Operations Management (OM) เป็นหัวใจของการจัดการองค์กรในศตวรรษที่ 21 ทุก
ธุรกิจต้องอาศัยเทคโนโลยี การผลิตหรือการบริการเพื่อสร้างรายได้และความยั่งยืนให้กับธุรกิจในระยะยาว กลยุทธ์ของการ
จัดการดาเนินการที่เฉียบคม คือการสร้างโอกาสและความได้เปรียบในการแข่งขัน การปรับตัวขององค์กรให้เข้ากับบริบทของ
สภาพแวดลอมทางการตลาดและความต้องการขอผู้บริโภคจึงเป็นเรื่องสาคัญที่จะต้องพิจารณาเป็นลาดับต้นๆ กลยุทธ์ในการ
การจัดการการดาเนินงานยุคใหม่จะต้องอาศัยพึ่งพาเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการผลิต เพื่อปรับเปลี่ยนไปตาม
ความสามารถของผู้บริโภคในยุคสังคมก้มหน้า หรือ สังคมออนไลน์ (Social Network) ที่มีความต้องการเป็นปัจเจกบุคคลไปสู่
ปัจเจกสังคม ซึ่งเป็นการผลิตแบบใหม่คือ การมุ่งเน้นที่ลูกค้าและผลิตเป็นจานวนมาก (Mass Customization) แทนการผลิต
แบบการผลิตจานวนมาก (Mass Production) ในอดีต เปรียบได้ดังคากล่าวของ ชาร์ล ดาร์วิน (Charles R. Darwin) ที่ว่า
“สิ่งมีชีวิตที่จะอยู่รอด ไม่จาเป็นต้องเป็น สิ่งมีชีวิต ที่แข็งแรงที่สุด แต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมมากที่สุด”
หนังสือการจัดการการดาเนินงานเล่มนี้เขียนขึ้นจากประสบการณ์การทางานในวงการผลิตและบริการ ตั้งแต่จ บ
การศึกษาปริญญาตรีปี พ.ศ. 2538 จนถึงปัจจุบัน และสะท้อนจากประสบการณ์ในการทางานในทุกส่วนไม่ว่าจะทางานเป็น
นักขาย นักทดสอบระบบ นักดูแลระบบ นักออกแบบระบบ นักวางแผนระบบ ผู้จัดการโครงการ ที่ปรึกษา ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และ
บริการ รวมทั้งทางานกับบริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ บริษัทผู้จาหน่ายผลิตภัณฑ์ เปิดบริษัทเอง เป็นที่ปรึกษาองค์การไม่แสวงหา
ก าไรต่ า ง ๆ รวมทั้ ง ประสบการณ์ จ ากการสอนในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาในวิ ช า การจั ด การด าเนิ น งาน (Operations
Management) การวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Analysis) ระบบสารสนเทศเพื่ อ การจั ด การ (MIS) พาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) และนวัตกรรมธุร กิจ ดิจิทัล (Digital Business Innovation) ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาให้กับ
ภาครัฐและภาคเอกชน ในการศึกษา วิจัย สร้างตัวแบบจ าลอง (Simulation and Pilot Tests) การผลิต วิเคราะห์ค วาม
เป็นไปได้ของโครงการ และวิธีการแก้ปัญหาให้กับองค์กรต่าง ๆ โดยการนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ให้เข้า ตาม
บริบทของแต่ละองค์กร โดยภายในหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนมีจุดประสงค์ที่จะให้ผู้อ่านทราบและเข้าใจถึงโครงสร้างของระบบการ
จัดการการดาเนินงาน เริ่มจากมุมมองภายนอกสู่ภายใน (Out-Side-In) ไปสู่มุมมองจากภายในสู่ภายนอก (In-Side-Out) ใน
ประเด็นของความต้องการผลิตภัณฑ์หรือบริการ จากตลาด ผู้บริโ ภคและคู่แข่ง ไปสู่กลยุทธ์ ในการวางแผนองค์กรและ
ทรัพยากร เพื่อให้รองรับกลยุทธ์ทางการตลาด กลยุทธ์ทางการผลิตตามโซ่อุปสงค์และโซ่อุปทาน เพื่อให้โซ่คุณค่าให้กลับไปยัง
ผู้บริโภคให้มากที่สุดภายใต้การจัดการด้วยต้นทุนที่เหมาะสมที่สุด
ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประสบการณ์ ที่ได้ถ่ายทอดผ่านหนังสือเล่มนี้ จะได้รับการพิสูจน์ จากการอ่านและการ
นาไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลสาเร็จแก่ตัวท่านเองและองค์กรของท่าน...สาธุ

“ควำมรู้มีไว้เพื่อแบ่งบัน”

รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี วิบูลยรัตน์
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บทที่ 12 กำรจัดกำรโซ่อุปทำน
12.1. คำนำ
12.2. ควำมสำคัญเชิงกลยุทธ์ของโซ่อุปทำน
12.3. เศรษฐศำสตร์ของโซ่อุปทำน
12.4. กลยุทธ์ของโซ่อุปทำน
12.5. กำรจัดกำรโลจิสติกส์
12.6. กำรจัดกำรโซ่อุปทำน
12.7. กรณีศึกษำกำรควบรวมกิจกำรของบริษัทขนส่งระว่ำงประเทศ
12.8. สรุป
12.9. งำนกลุ่มกรณีศึกษำกำรสร้ำงโรงงำนผลิต Volkswagen ในอำเซียน
บทที่ 13 กำรจัดกำรสินค้ำคงคลัง
13.1. คำนำ
13.2. ควำมสำคัญของสินค้ำคงคลัง
13.3. หน้ำที่ของสินค้ำคงคลัง
13.4. กำรจัดกำรสินค้ำคงคลัง
13.5. ตัวแบบสินค้ำคงคลัง
13.6. ระบบกำรควบคุมสินค้ำคงคลัง
13.7. สรุป
13.8. งำนกลุ่มกรณีศึกษำกำรจัดกำรสินค้ำคงคลังของบริษัทขั้นนำในประเทศไทย
บทที่ 14 กำรวำงแผนทรัพยำกรองค์กร
14.1. คำนำ
14.2. โครงสร้ำงของระบบกำรวำงแผนทรัพยำกรองค์กร
14.3. ตัวแบบสินค้ำคงคลังกรณีควำมต้องกำรเกี่ยวเนื่อง
14.4. ระบบกำรวำงแผนทรัพยำกรองค์กร
14.5. กระบวนกำรทำงธุรกิจที่สนับสนุนโดยระบบ ERP
14.6. ขั้นตอนกำรนำระบบ ERP มำประยุกต์ใช้ในองค์กร
14.7. โครงสร้ำงของซอฟต์แวร์ ERP
14.8. ปัจจัยในกำรพิจำรณำตัดสินใจเลือกซอฟต์แวร์ ERP
14.9. ซอฟต์แวร์ ERP ในท้องตลำด
14.10. กรณีศึกษำ
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14.12. งำนกลุ่มกรณีศึกษำของกำรทำงำนร่วมกันของระบบกำรวำงแผน
ทรัพยำกรขององค์กร ของ SAP และระบบ EAM ของ Maximo
บทที่ 15 กำรจัดกำรเทคโนโลยี
15.1. คำนำ
15.2. เทคโนโลยีในกำรผลิตและบริกำร
15.3. องค์ประกอบของเทคโนโลยี
15.4. เทคโนโลยีสะอำด
15.5. แนวคิดกำรลดกำรใช้ไฟฟ้ำในภำคอุตสำหกรรม
15.6. แนวคิดขยะเหลือศูนย์
15.7. กรณีศึกษำกำรจัดกำรเทคโนโลยีเพื่อกำรพัฒนำ
15.8. สรุป
15.9. งำนกลุ่มกรณีศึกษำปัญหำของรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรเทคโนโลยี
บทที่ 16 ระบบกำรผลิตแบบลีน
16.1. คำนำ
16.2. ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบลีน
16.3. วิวัฒนำกำรของลีน
16.4. หลักกำร 5 ประกำรของลีน
16.5. ควำมสูญเปล่ำ 7 ประกำร
16.6. เครื่องมือและปัจจัยที่สนับสนุนแนวควำมคิดของลีน
16.7. คำนิยำมและวิธีกำรใช้เครื่องมือของลีน
16.8. ระบบกำรผลิตแบบทันเวลำพอดี
16.9. กรณีศึกษำไคกำกุ กำรเปลี่ยนแปลงแบบถอนรำกถอนโคน
16.10. สรุป
16.11. งำนกลุ่มกรณีศึกษำควำมแตกต่ำงระหว่ำงลีนกับซิกส์ซิกม่ำ
บรรณำนุกรม
ดัชนี
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สารบัญภาพ

ภำพที่ 1.1
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ภำพที่ 1.3
ภำพที่ 1.4
ภำพที่ 1.5
ภำพที่ 1.6
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ภำพที่ 2.1
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ภำพที่ 2.5
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ภำพที่ 2.7
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ภำพที่ 2.10
ภำพที่ 2.11
ภำพที่ 2.12
ภำพที่ 2.13
ภำพที่ 2.14
ภำพที่ 2.15
ภำพที่ 3.1
ภำพที่ 3.2
ภำพที่ 3.3
ภำพที่ 3.4
ภำพที่ 3.5
ภำพที่ 3.6
ภำพที่ 3.7

ปัจจัยที่มีผลต่อกำรจัดกำรกำรดำเนินกำร
กำรวิเครำะห์ SWOT ปัจจัยที่มีผลต่อกำรจัดกำรกำรดำเนินกำร
ปัจจัยในกำรเพิ่มผลิต
สมำชิกกลุ่มเศรษฐกิจอำเซียน
สมำชิกกลุ่มเศรษฐกิจอำเซียน: ASEAN + 6
กระบวนกำรประยุกต์ใช้ LEAN System
กระบวนกำรสนับสนุนกระบวนกำรผลิตแบบครบวงจร
ภำพรวมของสนำมบินสุวรรณภูมิ
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อพันธกิจขององค์กร
กำรกระจำยพันธกิจขององค์กรไปสู่แต่ละหน่วยปฏิบัติกำร
กระบวนกำรกำหนดกลยุทธ์ที่ดีขององค์กร
ตัวอย่ำงของกลยุทธ์องค์กรของผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
กำรบูรณำกำรมำตรฐำนคุณภำพของสินค้ำ
สิ้นค้ำตระกูล แอปเปิ้ล
App Store
ผลของกำรประยุกต์ใช้ Lean Six Sigma
น้ำท่วมนิคมอุตสำหกรรมในปี พ.ศ. 2554
กำรวำงแผนกำรไหล
ระบบกำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำน
ระบบกำรจัดกำรสินค้ำคงคลัง
กำหนดกำรของเป้ำหมำยที่จะต้องทำตำมลำดับ (Gantt Chart)
ตัวอย่ำงกำรใช้แต่ละกำรตัดสินใจในกำรบริหำรกำรดำเนินกำร 10 ประกำร
กำรพัฒนำกำรของ iPhone
กำรบริหำรโครงกำรซึ่งมีควำมเกี่ยวข้องสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
วงจรชีวิตของโครงกำร
กำรบริหำรโครงกำรโดยใช้ Microsoft Project ในกำรสร้ำง PERT
ควำมสัมพันธ์ของกิจกรรมในกำรดำเนินกำรของโครงกำร
สัญญำลักษณ์ของกิจกรรมในกำรดำเนินกำรของโครงกำร
เส้นทำงวิกฤติของกิจกรรมในกำรดำเนินกำรของโครงกำร
กำรกระจำยตัวของควำมน่ำจะเป็นของกิจกรรมที่จะเสร็จตำมเวลำที่กำหนด
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ภำพที่ 3.8
ภำพที่ 4.1
ภำพที่ 4.2
ภำพที่ 4.3
ภำพที่ 4.4
ภำพที่ 4.5
ภำพที่ 4.6
ภำพที่ 4.7
ภำพที่ 5.1
ภำพที่ 5.2
ภำพที่ 5.3
ภำพที่ 5.4

โครงกำรรถไฟฟ้ำรำงคู่ของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2558
วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์
ส่วนประกอบของอนุกรมเวลำ
กำรประมำณค่ำแนวโน้มเชิงเส้น
วิธีหำค่ำเฉลี่ยเคลื่อนที่
วิธีหำค่ำเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนัก
แผนภำพกำรกระจำย
แผนภำพควำมสัมพันธ์ของ X และ Y
วัฏจักรชีวิตในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และบริกำร
หลักกำรในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และบริกำร
บ้ำนคุณภำพ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคุณลักษณะสมบัติกับข้อมูลป้อนเข้ำในรูป
ของกำรประเมินแบบเมทริกซ์
ภำพที่ 5.5 กำรกระจำยคุณลักษณะของชิ้นส่วนย่อย
ภำพที่ 5.6 กำรกระจำยตัวพำรำมิเตอร์ของกระบวนกำร
ภำพที่ 5.6ก กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์กับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงจำนวนในกำรผลิต
และควำมหลำกหลำยของชนิดของผลิตภัณฑ์
ภำพที่ 5.7 กำรปรับภำพรักษณ์ในกำรให้บริกำรของบริษัท
ภำพที่ 5.8 กำรปรับเทคโนโลยี RFID ในกำรแสดงรำยละเอียดของสินค้ำ
ภำพที่ 5.9 กำรคอมพิวเตอร์ในกำรควบคุมกำรผลิต
ภำพที่ 6.1 กระบวนกำรในกำรผลิตผลิตภัณฑ์หรือบริกำร
ภำพที่ 6.2 กำรเลือกกลยุทธ์กระบวนกำรผลิตที่ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปริมำณ
และควำมหลำกหลำยของผลิตภัณฑ์หรือบริกำร
ภำพที่ 6.3 กระบวนกำรพิมพ์ซึ่งเน้นที่กระบวนกำรตำมควำมต้องกำรของผู้บริโภค
ภำพที่ 6.4 แผนภำพกระบวนกำรไหลในกำรประกอบชิ้นส่วนรถยนต์
ภำพที่ 6.5 สิทธิกำรใช้งำนประเภทติดตั้งมำจำกโรงงำน (OEM License) ของ MS Window 10
ภำพที่ 6.6 รองเท้ำ ไนกี้ (Nike) ในกำรผลิตที่มุ่งเน้นที่ผู้บริโภคและผลิตจำนวนมำก
ภำพที่ 6.7 กำรศึกษำแผนภูมิต้นทุน (Crossover Charts)
ภำพที่ 6.8 แผนภำพกำรไหลของกระบวนกำรรักษำผู้ป่วยในกำรเข้ำรับกำรรักษำพยำบำล
ภำพที่ 6.9 แผนภำพกำรไหลของข้อมูลผู้ป่วยในกำรเข้ำรับกำรรักษำพยำบำล
ภำพที่ 6.10 แผนผังงำนตำมเวลำในกระบวนกำรสั่งซื้อผลิตภัณฑ์
ภำพที่ 6.11 ผังงำนสำยธำรคุณค่ำในวัฏจักรกำรผลิต
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ภำพที่ 6.12
ภำพที่ 6.13
ภำพที่ 6.14
ภำพที่ 6.15
ภำพที่ 6.16
ภำพที่ 6.17
ภำพที่ 6.18

มำตรฐำนสัญลักษณ์ 5 ตัว ซึ่งกำหนดโดย ASME ในสหรัฐอเมริกำ (ASME, 1998)
แผนภูมิกระบวนกำร
เทคโนโลยีระบบเครื่องตัดน้ำแรงดันสูง
กำรทำงำนของระบบแสดงตนอัตโนมัติ (AIS)
กำรตรวจสอบด้วยหุ่นยนต์
ระบบกำรจัดเก็บข้อมูลและกำรเรียกข้อมูลแบบอัตโนมัติ
กระบวนกำรผลิตและชื่อของระบบอัตโนมัติที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
ในกำรประกอบรถยนต์
ภำพที่ 6.19 ตัวอย่ำงกำรเลือกกำงเกงยีนส์ผ่ำนทำงเว็บไซต์ www.levi.com
ภำพที่ 7.1 กำรปรับกำลังกำรผลิตให้มีควำมสมดุลจำกแผนกำลังกำรผลิตเดิม
ภำพที่ 7.2 กำรวำงแผนกำลังกำรผลิตตำมเงื่อนไขเวลำ
ภำพที่ 7.3 กำรประหยัดต่อขนำดและไม่กำรประหยัดต่อขนำด
ภำพที่ 7.4 ปริมำณดุลยภำพ และระดับรำคำดุลยภำพ
ภำพที่ 7.5 กำรเกิดอุปทำนส่วนเกิน
ภำพที่ 7.6 กำรที่ตลำดปรับลงเพื่อเข้ำสู่จุดดุลยภำพ
ภำพที่ 7.7 กำรเกิดอุปสงค์ส่วนเกิน
ภำพที่ 7.8 กำรที่ตลำดปรับขึ้นเพื่อเข้ำสู่จุดดุลยภำพ
ภำพที่ 7.9 แนวทำงกำรขยำยกำลังกำรผลิต
ภำพที่ 7.9ก ระดับของกำรผลิตที่ดีที่สุด
ภำพที่ 7.10 ระดับของกำรผลิตที่ดีที่สุดและควำมไม่ประหยัดจำกขนำด
ภำพที่ 7.11 ระดับของกำรผลิตที่ผิดพลำดเมื่อมีควำมชำนำญเพิ่มขึ้น
ภำพที่ 7.12 กำรคำนวณหำจุดคุ้มทุน (Break Even Point)
ภำพที่ 7.13 ตัวอย่ำงกำรนำเสนอจุดคุ้มทุนด้วยกรำฟ
ภำพที่ 8.1 ตำแหน่งที่ตั้งของเมืองต่ำง ๆ ที่จะหำจุดศูนย์กลำงในกำรตั้งคลังสินค้ำ
ภำพที่ 8.2 วิธีกำรแทนค่ำและกำรคำนวณหำจุดศูนย์กลำงในกำรตั้งคลังสินค้ำ
ภำพที่ 8.3 ตำแหน่งจุดศูนย์กลำง (Center of Gravity) ในกำรตั้งคลังสินค้ำ
ภำพที่ 8.4 กำรวิเครำะห์ต้นทุนและปริมำณในกำรผลิต
ภำพที่ 8.5 กระบวนกำรขนส่งวัตถุดิบและสินค้ำ
ภำพที่ 8.6 แผนผังลำดับขั้นตอนกำรพิจำรณำทำเลที่ตั้งคลังสินค้ำ
ภำพที่ 8.7 กำรวิเครำะห์สภำพภูมิประเทศของพม่ำกับ ASEAN
ภำพที่ 8.8 เส้นทำงระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก
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บทที่ 1
เปิดโลกของการจัดการการดาเนินการ
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายความหมายของ การจัดการการดาเนินการ
2. อธิบายบรรยายลักษณะของการจัดการการดาเนินการองค์กรธุรกิจ ในคริสต์ศตวรรษที่ 21
3. อธิบายสาเหตุและปัจจัยที่ทาให้องค์กรต้องเปลี่ยนแปลงการจัดการการดาเนินการ
4. เข้าใจประเด็น องค์ความรู้โดยรวมและประโยชน์ในการปฏิวัติการจัดการการดาเนินการให้สอดคล้องกับ
รูปแบบการดาเนินการธุรกิจในแต่ละอุตสาหกรรม
นิยามศัพท์
การจัดการดาเนินการ หรือ Operation Management (OM) คือ การสร้างห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)
จากกระบวนการแปลงสภาพ (Transform) จากวั ต ถุ ดิ บ เงิ น ทุ น แรงงาน เครื่ อ งจั ก ร และเวลา (Inputs) ผ่ า น
กระบวนการนาเข้า (Input Process) ไปยังกระบวนการเปลี่ยนแปลง (Transforming Process) ให้กลายเป็นสินค้า
(Products) และบริการ (Services) หรือเรียกร่วมว่าผลผลิต (Outputsหรือ Production) อย่างมีคุณภาพ (Quality)
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ การเพิ่ ม ผลผลิ ต สู ง สุ ด (Maximum Productivity) ผ่ า นวิ ธี ก ารในการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
(Efficiency) และการลดความศูนย์เสียให้น้อยที่สุด (Zero Waste)

1.1.คานา
โลกของการจัดการการดาเนินการในคริสต์ศตวรรษที่ 21 ได้มุ่งเน้นไปถึงการวิเคราะห์ถึงปัญหาขององค์กรที่
การขาดการบริหารการดาเนินแบบบูรณาการที่ดี ซึ่งจะส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ต่อธุรกิจในรูปของผล
ประกอบการ (เศรษฐศาสตร์) ความเชื่ อ มั่ น ของผู้บ ริโ ภคและภาพลั ก ษณ์ ต่ อ สัง คม (สังคม) และผลกระทบจาก
กระบวนการผลิตที่มีผลต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพของชุมชนโดยรอบ (สิ่งแวดล้อม) จากนั้นทาการสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้กับธุรกิจโดยการปรับเทียบกระบวนการผลิต และการบริการ โดยคานึงถึงความต้องการหลักที่จะตอบสนองต่อ
ผู้บริโภคเช่น คุณภาพที่ดีกว่า ราคาประหยัดกว่า ความหลากหลายในผลิตภัณฑ์ หาซื้อได้ง่ าย มีความรวดเร็วในการ
ให้บริการ มีการตอบสนอง 24x7 ชั่วโมง มีการส่งมอบที่รวดเร็วและถูกต้อง ด้วยการใช้บุคลากร ทีมงาน เทคโนโลยี
และการลงทุนที่เหมาะสม โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศกับการผลิตและการบริการจะเป็นสิ่งคาบเกี่ยวกัน และไม่
สามารถแยกออกจากกันได้ในการพัฒนากระบวนการเพื่อสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ โดยเฉพาะเพื่อลดต้นทุนการ
ผลิต สนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารงานและใช้ในการแข่งขันทางธุรกิจ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านต่าง ๆ
สาหรับองค์กร นอกจากนี้ยังสร้างความแข็งแกร่งทางด้านธุรกิจ ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพในวงจรการผลิตสินค้าและ
กระจายสินค้า และการขยายบริการ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันนาไปสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ (Digital Economy)
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ต่อไปในอนาคต โดยเฉพาะตัวผู้นาจะต้องมีวิสัยทัศน์และกระบวนทัศน์ที่ก้าวหน้า รวมทั้งความสามารถในการนาพา
องค์กรต่ อสู้ ในโลกของการเปลี่ยนแปลง ทางเศรษฐกิจ สังคม และการปกครอง ในคริสต์ ศตวรรษที่ 21 ผู้นาใน
สหั ส วรรษนี้ ใหม่ ต้ องมี บุ คลิ กภาพของผู้น าทั้ง ในทฤษฎีลั กษณะผู้น า (Trait Theories) และทฤษฎีภาวะผู้น าตาม
สถานการณ์ (Contingency Theories) เพื่ อ ที่ จ ะท าการเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ สั ง คม และการปกครอง
(Economics Social and Governance Change Model of Leadership หรือ ESGCML) ซึ่งถือได้ว่า เป็นรูปแบบ
ใหม่ในการพัฒนาองค์กร (Neo Organization Development) แห่งคริสต์ศตวรรษที่ 21 โดยมีวัตถุประสงค์สาคัญ
คือ การหลอมรวมแนวคิดในการพัฒนาองค์กรให้เป็นหนึ่งเดียวกันมีเป้าหมายเหมือนการกระตุ้นให้บุคลากรในองค์กรมี
ความรักและเชื่อมั่นในความสาเร็จขององค์กรที่จะเกิดขึ้น การสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กรร่วมกัน การสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ การแบ่งบันและพัฒนากระบวนการโดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร และการบริหาร
องค์กรเหมือนครอบครัวมากกว่าโรงงาน
แนวคิดการเปิดโลกการค้าเสรี ก่อตัวขึ้นเป็นรูปแบบองค์การค้าโลก (World Trade Organization : WTO)
ที่นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อ พ.ศ.2538 โดยมีสมาชิกแรกเริ่ม 81 ประเทศนั้น เป็นแนวทางเพื่อการ
กาหนดทิศทางและรูปแบบโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมให้มีลักษณะเชื่อมโยงถึงกันให้มากที่สุด โดยมีการค้าขาย
ระหว่ า งประเทศเป็ น ธงน า การสร้ า งเครื อ ข่ า ยเฉพาะกลุ่ ม อย่ า ง North America, EU, ASEAN Economics
Community (AEC) หรือแม้แต่ในระดับทวิภาคีอย่างการทา Free Trade Agreement (FTA) ที่ดูแม้จะบอกเป็นนัยๆ
ว่าการสร้างความเชื่อมโยงเศรษฐกิจทั่วโลกเข้าด้วยกันเป็นรูปแบบใหม่ในการสร้างอานาจต่อรองการค้าให้กับแต่ละ
กลุ่มและยังตอกย้าแนวคิดของโลกาภิวัตน์ (Globalization) โดยเน้นให้เห็นถึงองค์กรจะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้ทัน
ตามกระแสโลก แต่จะเป็นระดับหรือขนาดเท่าใดก็ต้องอาศัยความรู้ความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี และกฎหมายระหว่างประเทศ ในการบริหารดาเนินการให้องค์กรสามารถต่อสู้
ได้ในโลกใบใหม่นี้
การคิดและพัฒนาอย่างต่อเนื่องขององค์กร จะเป็นการบูรณาการและสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ คล้ายกับ
การทาวิศวกรรมย้อนกลับ (Reverse Engineering) คือ การคิดจากเป้าหมายกลับมาสู่กระบวนการและวิธีการที่จะทา
ให้สาเร็จได้อย่างไร อะไรคือปัจจัยนาที่จะทาให้สาเร็จตามเป้าหมาย องค์กรจะต้องรู้ถึงวิธีการวิเคราะห์ และการ
เปรียบเทียบกระบวนการ ให้ เ ข้ากับ บริบ ทและสถานการณ์ ของปั ญ หาและสภาวะแวดล้ อ มของธุ รกิ จในการท า
เทคโนโลยีและการปรับเทียบและทาซ้า (Business Reprocess Engineering) เพื่อให้ตอบสนองตาม ความต้องการ
ของผู้บริโภค คู่แข่ง และสถานการณ์สภาวะเศรษฐกิจมหาภาค เช่น WTO, AEC, AFTA ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
หรือเรื่องที่ใกล้ตัวมากที่สุด คือ การรวมกลุ่ม ประเทศอาเซียนASEAN Economics Community (AEC) เพื่อสร้าง
อานาจต่อรองกับกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น North America และ European Union

1.2.ความจาเป็นที่จะต้องเรียนวิชาการจัดการการดาเนินการ
การจัดการจะก่อให้เกิดการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทางานและกระบวนการในการดาเนินการซึ่งจะ
ก่อให้เกิดการสร้างสินค้าและบริการที่มีคุณภาพขึ้น
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1.2.1. การจัดการการดาเนินการเป็นหนึ่งในหน้าที่หลัก 3 ประการขององค์กรโดยหน้าที่หลักขององค์กร
คือ การตลาด (Marketing) การเงิน (Finance) และการผลิต (Production) ดังนั้นผู้บริหารจึงมีความจาเป็นที่จะต้อง
รู้ว่าควรจัดการกับกระบวนการอย่างไรในการจัดการการดาเนินการองค์กรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุดต่อองค์กร

1.2.2. ผู้บริหารต้องการรู้ว่าสินค้าและบริการผลิตเพื่อใครเป็นจานวนเท่าไร (Marketing Management)
คุ้มต้นทุนในการผลิตหรือไม่ (Financial Analysis)

1.2.3. ผู้บริหารต้องการรู้ว่าสินค้าและบริการผลิตอย่างไร(Processes and Production) ได้คุณภาพ ตรง
ตามคุณลักษณะและปริมาณ ตามงบประมาณที่ได้กาหนด ตรงตามเวลาที่กาหนด และตรงตามความต้องการของ
ตลาดหรือไม่

1.2.4. องค์กรต้องการเข้าใจว่าผู้บริหารทาอะไรฝ่านนโยบายการบริหาร ไปยังวิสัยทัศน์ และพันธะกิจของ
องค์กรและผลประกอบการของบริษัทซึ่งเป็นตัวชี้วัดทางการเงิน (Statement of Profit and Loss for The Year
Ended) นอกจากนี้ยังต้องสามารถชี้วัดได้ทางต้นทุนสังคมอีกด้วย (Corporate Social Responsibility)

1.2.5. การจัดการการดาเนินการเป็นส่วนที่ลงทุนสูงมากในรูปของ Weighted Average Cost of Capital
(WACC)ก็คือ ต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยของกิจการต่าง ๆ ซึ่งประกอบไปด้วย ต้นทุนของเงินกู้ยืม (Cost of Debt) และ
ต้นทุนส่วนของผู้ถือหุ้น (Cost of Equity) ซึ่งแสดงในรูปแบบของการลงทุนไปยังทรัพย์สินที่ดิน และเครื่องจักรในการ
ผลิ ต (Assets) ทุ น มนุ ษ ย์ (Human Capital) วั ต ถุ ดิ บ ในการผลิ ต (Material) ระบบสารสนเทศ (Information
Technology) และกระบวนการในการดาเนินการ (Methods) และกระแสเงินสด (Cash Flow) ในการบริหารจัดการ
องค์กร

1.3.ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการการดาเนินการ
ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การจั ด การด าเนิ น การสามารถแบ่ ง ออกได้ เ ป็ น สองกลุ่ ม คื อ ปั จ จั ย ภายนอก (External
Factors) และปัจจัยภายใน (Internal Factors) โดยที่ปัจจัยภานนอกเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุ่มได้ สามารถจัดได้
ตามกลุ่ม PESTEL = นโยบายและการเมือง (Politic) + เศรษฐศาสตร์ (Economics) + สังคม (Society) + เทคโนโลยี
(Technology) + สิ่งแวดล้อม (Environment) + กฎหมาย (Legal) ดังแสดงในภาพที่ 1.1
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ภาพที่ 1.1 ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการการดาเนินการ
ส่วนปัจจัยภายในก็คือส่วนที่ได้มาจากการวิเคราะห์ SWOT = Strength, Weakness, Opportunity และ
Threat) โดยใช้ หลักการและเทคนิ คของอั ลเบิ ร์ต ฮั ม ฟรี่ ย์ (Ansoff, 1987) ซึ่ งเป็ น หลักการที่เ รียบง่า ยที่ จะเข้ า ถึ ง
สถานการณ์ของธุรกิจเป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ สาหรับองค์กร หรือโครงการ ซึ่งช่วยผู้บริหารกาหนด
จุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบที่
มีศักยภาพจากปัจจัยเหล่านี้ต่อการทางานขององค์กรเป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ สาหรับองค์กร หรือ
โครงการ ซึ่งช่วยผู้บริหารกาหนดจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อม
ภายนอก ตลอดจนผลกระทบที่มีศักยภาพจากปัจจัยเหล่านี้ต่อการทางานขององค์กรก็คือการสารวจตรวจสอบสภาพ
ภายในองค์การและสภาพแวดล้อมภายนอกดังแสดงในภาพที่ 1.2
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ภาพที่ 1.2 การวิเคราะห์ SWOT ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการการดาเนินการ ที่มา (Dealtry, 1992)

1.3.1. ปัจจัยทางนโยบายและการเมือง(P – Politic)
ปัจจัยทางนโยบายและการเมืองคือปัจจัยที่มีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพของรัฐบาลและนโยบายของรัฐใน
ช่วงเวลานั้น ๆ ในบางช่วงเวลารัฐอาจมีการส่งเสริมการส่งออก เช่น นโยบายของสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน (สกท.) หรือ Board of Investment (BOI)ในช่วงรัฐบาลนั้น ๆ ซึ่งก็จะส่งผลให้ธุรกิจที่มีการส่งสินค้าไปขาย
นอกประเทศได้เปรียบ รวมไปถึงข้อตกลงและข้อกฎหมายทางการค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโดยขึ้นอยู่กับ
นโยบายของรัฐ ที่ทาให้เราต้องคอยปรับตัวหรือช่วยผู้ประกอบการตัดสินใจว่าเราพร้อมที่จะลงทุนในประเทศที่มี
นโยบายแบบนี้หรือไม่ โดยปัจจัยทางการเมืองที่ควรนามาวิเคราะห์โดยใช้ PEST ได้แก่
1) สถานะความมั่นคงและรูปแบบของทางรัฐบาลว่ามีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงใด
2) ปั ญ หาคอรั ป ชั่ น ที่ มี ใ นประเทศมี ม ากจนภาษี ข องประชาชนไม่ ไ ด้ ถู ก น าไปส่ ง เสริ ม ในด้ า น
สาธารณูปโภคอื่นๆ หรือเปล่า
3) อิสระและเสรีภาพในการทาธุรกิจหลากหลายรูปแบบของแต่ละท้องถิ่น
4) กฎระเบียบปฏิบัติและข้อห้ามในการทาธุรกิจ
5) การควบคุมการนาเข้าและการส่งออก
6) มีการเรียกเก็บอัตราค่าธรรมเนียมและการจัดเก็บภาษีอย่างไรเช่น ผลกระทบจากระบบเขตการค้า
เสรีหรือข้อตกลงทางการค้าเสรีหรือ Free Trade Agreement (FTA)
7) กฎหมายในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการละเมิดลิขสิทธิ์ การขโมยข้อมูล สวัสดิการ
พนักงาน เป็นต้น
8) การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญามีการให้ความคุ้มครองอย่างไร และครอบคลุมแค่ไหน
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1.3.2. ปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์(E – Economics)
ปัจจัยต่อมาคือปัจจัยทางเศรษฐกิจของประเทศหรือภูมิภาคโดยเฉพาะการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หรือ
AEC ซึ่งมีผลกับทุกๆ ธุรกิจในทางตรงเป็นอย่างมาก เพราะเศรษฐกิจของประเทศ จากกาลังซื้อ 67 ล้านคนเป็น
ตัวกาหนดกาลังซื้อของคนในประเทศ จะกลายเป็นเศรษฐกิจของอาเซียน 650 ล้านคนและเป็นตัวกาหนดตลาดขนาด
ใหญ่ในภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย ซึ่งปัจจัยในหัวข้อนี้ก็สามารถช่วยให้องค์กรวางแผนธุรกิจว่าจะเลือกดาเนินการเป็น
ระยะสั้นหรือระยะยาวจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันและแนวโน้มของเศรษฐกิจในอนาคตได้อีกด้วย โดยองค์กร
สามารถวิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐกิจได้จากหัวข้อเหล่านี้
1) ภาวะเงินฝืด ภาวะเงินเฟ้อ และอัตราดอกเบี้ยโดยเฉลี่ยในประเทศและภูมิภาค
2) อัตราแลกเปลี่ยนในประเทศและต่างประเทศ
3) อัตราการว่างงานของคนในประเทศโดยเฉลี่ยในประเทศและภูมิภาค
4) อัตราค่าแรงขั้นต่าและค่าแรงของพนักงานโดยเฉลี่ยในประเทศและภูมิภาค
5) ระดับชนชั้น และกาลังซื้อของผู้คนในประเทศและในภูมิภาค
6) เพดานราคาของสินค้าและบริการที่องค์กรสนใจ
7) ตลาดหุ้นของประเทศและในต่างประเทศ
8) วงจรของธุรกิจ เช่น การเข้ามาลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ หรือ Foreign Direct Investment
(FDI) ในประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียน

1.3.3. ปัจจัยทางสังคม (S – Social)
ปัจจัยทางสังคมนั้นหมายถึงปัจจัยทุก ๆ อย่างที่เกี่ยวข้องกับ สภาพแวดล้อม สภาพสังคม วัฒนธรรม ศาสนา
และชีวิตการเป็นอยู่ของคนพื้นที่นั้น ๆ ว่าเป็นอย่างไรก่อนที่จะเริ่มทาการตลาดให้ได้ถูกทาง เพราะวิถีชีวิตของคนใน
แต่ละชุมชนและในแต่ละประเทศนั้นก็จะมีความแตกต่างกันออกไป การที่จะเข้าไปทาตลาดในพื้นที่ต่าง ๆ องค์กรต้อง
เข้าไปศึกษาบริบทในส่วนนี้ก่อนเพื่อให้มั่นใจได้ว่าธุรกิจจะสามารถดาเนินไปได้อย่างราบรื่นและเป็นที่สนใจของคนใน
ชุมชนหรือแต่ละประเทศในด้านที่ดีโดยที่ไม่ส่งผลกระทบด้านลบใด ๆ ต่อคนในชุมชนและประเทศนัน้ ๆ ด้วย
1) มีการเพิ่มหรือลดของประชากรในสังคมหรือประเทศนั้น ๆ มากน้อยเพียงใด
2) ทัศนคติต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมของคนในชุมชนและประเทศนั้น ๆ
3) การจับจ่ายใช้สอยของคนในชุมชนเน้นสินค้านาเข้าหรือสินค้าพื้นที่มากกว่ากัน
4) ข่าวสารและการบอกต่อมีผลมากน้อยแค่ไหน
5) พฤติกรรมอื่น ๆ เช่น การดูแลสุขภาพ ความสะดวกจากการเดินทางในชุมชนหรือในประเทศ
6) วิถีชีวิตของคนในสังคมและในประเทศนั้น ๆ
7) พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า
8) อัตราการอพยพเข้าหรือออกของคนในชุมชนและในประเทศนั้น ๆ
9) คุณภาพชีวิตการเป็นอยู่
10) อายุและเพศ
11) การแบ่งชนชั้นวรรณะ
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12) สิทธิเสรีภาพของผู้คน
1.3.4. ปัจจัยทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ (T – Technology)
ในแต่ ล ะประเทศการท าธุ ร กิ จ ก็ มี ก ารพั ฒ นาของนวั ต กรรมและเทคโนโลยี ที่ แ ตกต่ า งกั น ออกไป
บางประเทศอาจอาศัยอยู่ได้โดยไม่ต้องอาศัยเทคโนโลยีหรือเท่าที่มีเทคโนโลยีเข้าถึง เช่น พม่า ลาว และกัมพูชา แต่กับ
บางประเทศกลับต้องพึ่งพาเทคโนโลยีในการดาเนินชีวิตเป็นอย่างมาก เช่น สิงคโปร และมาเลเซีย รวมไปถึงแนวโน้ม
ในอนาคตว่าถ้าในอนาคตมีเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาและธุรกิจเราจะเป็นอย่างไร อย่างเช่น ธุรกิจ เพลงใหญ่ๆ อย่าง RS
Promotion และ GMM Grammyก็ต้องประสบปัญหาอย่างหนักเมื่อต้องเผชิญกับเทคโนโลยีอย่างเพลงระบบไฟล์
ดิจิทัล(mp3) ที่สามารถดาวน์โหลดจากอินเตอร์เน็ตได้สะดวกสบายมาก เป็นต้น ดังนั้นหัวข้อปัจจัยทางเทคโนโลยีที่
ควรคานึงถึงในด้านล่างนี้จึงมีความสาคัญมากในการทาธุรกิจในยุคปัจจุบัน
1)
2)
3)
4)
5)
6)

เทคโนโลยีขั้นพื้นฐานของพื้นทีน่ ั้น
อัตราการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ปริมาณนักสร้าง และนักพัฒนา
ระดับของเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมในชุมชน
เทคโนโลยีการสือ่ สาร
การเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ
1.3.5. ปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม (E-Environment)
การวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มหรื อ Environmental Impact Assessment (EIA)คื อ การใช้ ห ลั ก
วิชาการในการทานายหรือคาดการณ์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งทางบวกและทางลบของการดาเนินโครงการพัฒนา ที่
จะมีผลต่อสิ่งแวดล้อมในทุก ๆ ด้าน ทั้งทางทรัพยากรธรรมชาติ ทางเศรษฐกิจ และสังคม เพื่อจะได้หาทางป้องกัน
ผลกระทบในทางลบที่อาจเกิดขึ้นให้เกิดน้อยที่สุด ในขณะเดียวกันก็มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถ
ฟื้นคืนกลับมาได้อย่างมีประโยชน์ มีประสิทธิภาพสูงสุด และคุ้มค่าที่สุด นอกจากนี้ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมยังใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจของนักบริหารว่าสมควรดาเนิ นการหรือไม่ การวิเคราะห์ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมจะเป็นประโยชน์อย่างมาก หากได้รับการนามาในการวางแผนป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ขั้นตอน
ศึกษาความเหมาะสมของโครงการจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นภายหลังดาเนินโครงการไปแล้ว
และเป็นวิสัยทัศน์ของนักบริหารโครงการในยุคโลกาภิวัฒน์ที่มุ่งเน้นการป้องกันมากกว่าการแก้ไข
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ได้ระบุไว้ชัดในมาตราที่ 56 โดยมีประเด็นหลักที่สาคัญ คือ
โครงการพัฒนาใด ๆ ก็ตามที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต ชุมชน จะไม่ได้รับอนุญาตให้ดาเนินกิจการ
ใด ๆ หากไม่มีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อน ดังนั้น จากกฎหมายหลักฉบับนี้ของไทย ทาให้กฎหมายและ
ข้อบังคับต่าง ๆ ต้องปฏิบัติตามภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว
1.3.6. ปัจจัยทางด้านกฎหมาย (L - Legal)
เป็นการศึกษาข้อกาหนดทางกฎหมายไทย และระหว่างประเทศที่ไม่ขัดต่อการดาเนินธุรกรรมทางธุรกิจ
ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยมีที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้ให้
ข้อคิดเห็นและแนะนาอย่างใกล้ชิด
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1.4.ความท้าทายความสามารถในการผลิต (Productivity Challenge)
ในศตวรรษที่ 21 ปัจจัยสาคัญที่สุดซึ่งผู้บริหารจาเป็นต้องสร้างขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการทางานของตน คือ การ
เพิ่มผลิตภาพของงานและแรงงานที่ใช้ความรู้ความสามารถในการผลิต หรือ ทางาน (Productivity) และถือว่าเป็น
ท รั พ ย์ สิ น ที่ มี ค่ า ม า ก ที่ สุ ด ข อ ง อ ง ค์ ก ร ไ ม่ ว่ า จ ะ เ ป็ น อ ง ค์ ก ร ธุ ร กิ จ ห รื อ อ ง ค์ ก ร ป ร ะ เ ภ ท อื่ น ก็ ต า ม
ผลิ ต ภาพของผู้ ใ ช้ แ รงงานเมื่ อ ย้ อ นกลั บ ไปดู อ ดี ต บั น ทึ ก ทางประวั ติ ศ าสตร์ ห รื อ ก่ อ นหน้ า ที่ จ ะมี ก ารบั น ทึ ก ทาง
ประวัติศาสตร์ด้วยซ้าไป ได้ชี้ให้เห็นถึงวิวัฒนาการของสิ่งที่เรียกว่า ความสามารถในการผลิต (Productivity) ใน
ปัจจุบันเป็นศัพท์เทคนิคที่มีการนามาใช้ กว่า 50 ปีแล้ว ผลิตภาพในอดีตเป็นผลจากการที่นาเครื่องมือใหม่ๆ วิธีการ
ใหม่ๆ เข้ามาใช้ในการผลิต ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่นักเศรษฐศาสตร์เรียกว่า ทุน (Capital) แต่ต่อมาก็ได้เริ่มมีการกล่าวถึง
ผลิตภาพของแรงงาน (Labor) เมื่อนักเศรษฐศาสตร์เริ่มรู้จัก แรงงาน ในฐานะที่เป็นปัจจัยการผลิตชนิดหนึ่ง ในอดีตที่
มีความเชื่อกันว่า ผลผลิตจากแรงงานจะสามารถเพิ่มขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ แรงงานนั้น ๆ ได้ทางานหนักหรือทางานเป็นระยะ
เวลานานขึ้นการศึกษาเรื่องความสามารถในการผลิตของแรงงานคุณภาพที่ใช้ความรู้ความสามารถในการทางาน
(Knowledge Workers) และเป็นการเริ่มต้นของการผลิตในยุคใหม่ การศึกษาเพิ่มผลผลิตโดยใช้เทคโนโลยีในการผลิต
(Technology) จึงมีความสาคัญอย่างยิ่ง ที่จะต้องใช้แรงงานที่มี ความรู้ความสามารถในการทางานเฉพาะด้านเพื่อ
ควบคุมประสิทธิภาพและคุณภาพ ดังแสดงในภาพ 1.3

ภาพที่ 1.3 ปัจจัยในการเพิ่มผลิต ที่มา Heizer and Render (2019)
ปัจจัยกาหนดความสามารถในการผลิตของแรงงานที่ใช้ความรู้ความสามารถมี 6 ประการ คือ

1. ความสามารถในการผลิตของแรงงานที่ใช้ความรู้ความสามารถกาหนดว่าเราต้องตอบคาถามที่ว่า งาน
ของเราคืออะไร

2. ความสามารถในการผลิตของแรงงานที่ใช้ความรู้ความสามารถกาหนดว่า เราควรมอบหมายความ
รับผิดชอบในเรื่องผลิตภาพของการทางานให้กับแรงงานเหล่านี้เป็นรายบุคคล แรงงานเหล่านี้จาเป็นต้องบริหารตนเอง
หรือมีอานาจในการตัดสินใจด้วยตนเอง

3. การพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง จะต้องถูกกาหนดเป็นส่วนหนึ่งของการทางาน งานและความ
รับผิดชอบของแรงงานที่ใช้ความรู้ความสามารถ
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4. งานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ ต้องการเรียนรู้ในงานอย่างต่อเนื่องรวมทั้งการสอนงานแก่แรงงาน
เหล่านี้อย่างต่อเนื่อง

5. ความสามารถในการผลิตของแรงงานที่ใช้ความรู้ความสามารถ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณของงานที่ทาได้
เป็นหลัก คุณภาพของงานก็อาจมีบทบาทบ้างแต่น้อยมาก

6. ประการสุดท้าย ความสามารถในการผลิตของแรงงานที่ใช้ความรู้ความสามารถ กาหนดว่าแรงงาน
เหล่านี้ถูกมองว่า เป็นเสมือนหนึ่ง สินทรัพย์ ของกิจการไม่ใช้ ต้นทุน โดยการทางานของแรงงานเหล่านี้จะต้องเกิดจาก
ความต้องการ และความเต็มใจที่จะทางานนี้เมื่อเทียบกับโอกาสในการทางานอื่น ๆ
แต่ละปัจจัยข้างต้น ยกเว้นข้อสุดท้าย เกือบจะเรียกได้ว่า เป็นปัจจัยที่ขัดแย้งกับปัจจัยที่กาหนดความสามารถ
ในการผลิตของผู้ใช้แรงงาน คุณภาพของงานที่ใช้แรงงานเป็นหลัก ก็ มีความสาคัญเช่นกันกับงานที่ไม่มีคุณภาพ ก็จะ
กลายเป็นข้อจากัดขององค์กร ดังนั้นจึงจาเป็นต้องมีการกาหนดมาตรฐานขั้นต่าของคุณภาพ ตัวอย่างความสาเร็จใน
การประยุกต์ แนวคิดการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management) รวมทั้งทฤษฎีทางด้านสถิติ
ซึ่งถูกคิดค้นในช่วงศตวรรษที่ 20 เข้ากับงานที่ใช้แรงงานเป็นหลักคือ ความสามารถในการผลิต (ไม่ใช่ยกเลิกการผลิต
ทั้งหมด) ที่มีคุณภาพต่ากว่ามาตรฐานที่กาหนดไว้ แต่สาหรับงานที่ใช้ความรู้ความสามารถส่วนใหญ่แล้ว
ความสามารถในการผลิตของแรงงานที่ใช้ความรู้ความสามารถ จึงมีเป้าหมายเพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพ
และเป็นคุณภาพที่เหมาะสมไม่ใช่คุณภาพสูงสุดหรือต่าสุด จากนั้นจึงจะมาสู่คาถามที่ว่า องค์กรแห่งนี้สามารถผลิตผล
งานออกมาได้จานวนหรือปริมาณเท่าใด ข้อสรุปที่ได้ตรงนี้ ไม่ได้มีเพียงแค่ข้อสรุปที่ว่าจะสามารถทาให้แรงงานที่ใช้
ความรู้ความสามารถ เป็นแรงงานที่มี ประสิทธิภาพได้จากคุณภาพของงานมากกว่าปริมาณที่ได้เท่านั้น หากแต่ยัง
หมายถึงว่า เราจาเป็นต้องเรียนรู้ที่จะให้คานิยามกับคาว่า คุณภาพของงาน ด้วยความรู้ความสามารถของแรงงานคือ
สิ น ทรัพย์ทุน ของธุ รกิจ ไม่ มีอะไรที่จะแสดงความแตกต่ างระหว่ า งความสามารถในการผลิต ของผู้ใช้ แรงงานกั บ
ความสามารถในการผลิตของแรงงานที่ใช้ความรู้ความสามารถ ได้ชัดเจน เท่ากับค่า ความสามารถในการผลิตในเชิง
เศรษฐศาสตร์ของแรงงานทั้งสองประเภท ตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และวิธีปฏิบัติของธุรกิจส่วนใหญ่ ถือว่า ผู้ใช้
แรงงานนั้ น เป็ น ต้ น ทุน (Cost) ของธุ ร กิ จ เพื่ อให้ แ รงงานที่ ใ ช้ ค วามรู้ ค วามสามารถเป็ น แรงงานที่ มี ผ ลิ ต ภาพ จึ ง
จาเป็นต้องจัดให้แรงงานที่ใช้ความรู้ความสามารถเป็นสินทรัพย์ เป็นสิ่งที่ธุรกิจต้องสร้างให้มีมากขึ้น ต้นทุนเป็นสิ่งที่
ธุรกิจต้องควบคุมและประหยัดให้มีน้อยลง ในขณะที่สินทรัพย์เป็นสิ่งที่ธุรกิจต้องสร้างให้มีมากขึ้น แต่กลุ่มผู้ใช้แรงงาน
ก็ยังคงถูกจัดว่าเป็นต้นทุนของธุรกิจ เหตุการณ์เช่นนี้ได้เกิดขึ้นแล้วในประเทศญี่ปุ่น ทั้ง ๆ ที่ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มี
วัฒนธรรมการจ้างงานตลอดชีวิต (Lifetime Employment) และการพัฒนาพนักงานประจาที่มีความ ซื่อสัต ย์ ต่อ
องค์กรก็ตาม นอกจากนี้ในการประหยัดต้นทุนจากการลาออกของพนักงานและการบริหารแรงงาน มักจะมีพื้นฐาน
แนวคิดมาจากข้อสมมติที่ว่า แรงงานส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ซึ่งผู้ใช้แรงงานแต่ละคนจะมีลักษณะเหมือนกัน
เว้นเสียแต่ว่าจะมีบางคนที่มีทักษะความชานาญในการทางานสูงกว่าคนอื่นอย่างมาก กลุ่มผู้ใช้แรงงานไม่ได้เป็นเจ้าของ
ปัจจัยการผลิตใด ๆ แรงงานเหล่านี้ อาจจะมีหรือมักจะมีประสบการณ์การทางานที่มีค่าแก่ตนเอง แต่เป็นคุณค่าที่จะ
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เป็นประโยชน์ต่อแรงงานเหล่านี้เฉพาะในสถานที่ทางานของพวกเขา คุณค่าดังกล่าวไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาจะพกพาติดตัว
ไปที่ไหน ๆ ก็ได้ แต่แรงงานที่ใช้ความรู้ความสามารถในการทางาน เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตของตนเองคือ ความรู้
ความสามารถในการทางาน ที่ติดตัวพวกเขาเหล่านั้น จัดเป็นสินทรัพย์ทุนที่มีค่ามากและติดตัวของพวกเขา ไม่ว่าพวก
เขาจะไปทางานที่ใดก็ตาม และเนื่องจากแรงงานที่ใช้ความรู้ความสามารถในการทางานเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตด้วย
ตนเอง พวกเขาจึงเป็นกลุ่มแรงงานที่มีการเคลื่อนไหวย้ายการทางานตลอดเวลาสาหรับกลุ่มผู้ใช้แรงงาน พวกเขา
ต้องการงานมากกว่าที่งานจะต้องการเขา เช่นเดียวกับกลุ่มแรงงานที่ใช้ความรู้ความสามารถในการทางาน และตั วเขา
ต่างมีความต้องการในแต่ละฝ่ายในสัดส่วนที่ทัดเทียมกัน ผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรักษาสินทรัพย์ขององค์กรธุรกิจด้วย
ความระมัดระวัง เมื่อแรงงานที่ใช้ความรู้ความสามารถในการทางาน กลายเป็นสินทรัพย์ และในหลายๆ องค์กรเป็น
สินทรัพย์ รายการหลักขององค์กร องค์กรจะต้องปรับตัวอย่างไรบ้างองค์กรจะต้องวางนโยบายการบริหารงานบุคคลไว้
อย่างไร องค์กรจะมีเครื่องมืออะไรเพื่อดึงดูดใจและรักษาแรงงานที่ใช้ความรู้ความสามารถในการทางานได้ดีที่สุด
สามารถสร้างผลงานให้องค์กรมากที่ สุดองค์กรจะต้องปฏิบัติเช่นไรเพื่อเพิ่ม ความสามารถในการผลิตของแรงงาน
เหล่านี้ และเพื่อเปลี่ยนจากความสามารถในการผลิตที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นกาลังการผลิตขององค์กร

1.5.ASEAN Economics Community (AEC)
AEC กับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารและดาเนินการขององค์กรหลังจาก ค.ศ. 2015 ในการประชุม
สุดยอดผู้นาอาเซียนครั้งที่ 12 ในเดือนมกราคม 2550 ที่เซบู ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งผู้นาอาเซียนได้ตกลงให้มีการจัดตั้ง
ประชาคมอาเซียนให้แล้วเสร็จเร็วขึ้นภายใน ค.ศ. 2015 (พ.ศ.2558) รวมทั้งจัดโครงสร้างองค์กรของอาเซียน รองรับ
ภารกิจและพันธกิจ รวมทั้งแปลงสภาพอาเซียนจากองค์กรที่มีการรวมตัวหรือร่วมมือกับแบบหลวมๆ เพื่อสร้างและ
พัฒนามาสู่การเป็น “นิติบุคคล” ซึ่งเป็นที่มาของการนาหลักการนี้ไปร่างเป็น “กฎบัตรอาเซียน” ซึ่งทาหน้าที่เป็น
“ธรรมนูญ” การบริหาร การปกครองกลุ่มประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ซึ่งผนึกกาลังเป็นหนึ่ งเดียวกันดังปรากฏ
ตามสโลแกนที่ ว่า “สิบชาติ หนึ่งอาเซียน”
ประชาคมอาเซี ย นประกอบด้ ว ยความร่ ว มมื อ 3 เสาหลั ก คื อ ประชาคมความมั่ น คงอาเซี ย น (ASEAN
Security Community - ASC) ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น ( ASEAN Economic Community - AEC) และ
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community-ASCC) เสาหลักแต่ละด้านมีสาระ
โดยสรุปดังนี้
1. ประชาคมความมั่ น คงอาเซี ย นคื อ การสนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม สั น ติ ภ าพ ความมั่ น คง การปกครองแบบ
ประชาธิปไตย การปกครองแบบธรรมาภิบาล การส่งเสริมให้บรรลุความเจริญร่วมกันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทา ให้
ประชาคมเป็นภูมิภาคที่เปิดกว้างมีพลวัต และยืดหยุ่นได้ในการตั้งรับภาวะผันผวนของเศรษฐกิจ มีหลักประกันที่จะทา
ให้เกิดสันติสุขในอาเซียน
2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คือการเน้นมุ่งพัฒนาให้เป็นตลาดเดียว (Single Market) และเป็นฐานการ
ผลิตอันเดียวกัน (Single Production Base) ซึ่งจะต้องมีการไหลเวียนของสินค้าบริการ การลงทุนและแรงงานฝีมือ
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ทั่วทั้งภูมิภาคของประชาคมอาเซียน มีเงินทุนไหลเวียนโดยเสรีและมีสถานะการพัฒนาทางเศรษฐกิจในหมู่สมาชิก
ประชาคมที่เท่าเทียมกันรวมทั้งเสริมสร้างเศรษฐกิจที่เจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพด้านการเงินการประสานในด้าน
นโยบายเศรษฐกิจระหว่างสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ มีกฎระเบียบที่ดีด้านการเงิน ทรัพย์สินทางปัญญา นโยบายการ
แข่งขันทางการค้า และการคุ้มครองผู้บริโภคทั้งประชาคม
3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซี ยน คือการให้เห็นความสาคั ญของประชากรในอาเซียนและเป็น
สัมพันธภาพระหว่างประชากรของชาติหนึ่งไปสู่ประชากรของอีกชาติหนึ่ง รัฐสภาของ 10 ประเทศ จะประสานร่วมมือ
กันในกิจกรรมต่าง ๆ สมาชิกของประชาสังคมของสมาชิกจะไปมาหาสู่กันแลกเปลี่ยนใกล้ชิดระหว่างบุคลากรด้าน
การศึกษา สถาบันต่าง ๆ และภาคธุรกิจภาคเอกชนในประเทศสมาชิกการรวมตัวเป็น “ประชาคมอาเซียน” โดยเฉพาะ
เสาหลักทางด้านเศรษฐกิจคือการพัฒนาให้เป็นตลาดเดียวมีการไหลเวียนของสินค้า บริการ และเงินทุน โดยเสรีใน
ขณะที่ประเทศต่าง ๆ ในอาเซียนมีความแตกต่างกันในหลายๆ ด้าน รวมถึงมีระดับการเปิดเสรีทางการเงินที่ต่างกันสิ่ง
เหล่านี้อาจเป็นอุปสรรคในการเป็น “ประชาคมอาเซียน” จึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจเพื่อการศึกษาในเชิงบริหารจัดการ
ASEAN Economic Community (AEC) ที่จะเกิดขึ้นใน ค.ศ. 2015 ซึ่งจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ EU
ใช้เวลากว่า 20 ปี จึงจะเกิดขึ้นได้ แต่อาเซียนจะเร็วกว่านั้นอย่างมาก เพียง 8ปี ประชาคมอาเซียน (AEC) ก็จะเกิดขึ้น
เต็มรูปแบบ ซึ่งนั่นหมายถึงการไหลของคน การย้ายถิ่นฐาน การทางานข้ามประเทศโดยไม่ต้องมี Work Permitการ
เคลื่อนย้ายวัตถุดิบ การเติบโต ของภาคคมนาคมขนส่งและการสื่อสาร การลดกาแพงภาษีระว่างกลุ่มประเทศอาเซียน
การเปลี่ยนแปลงกฎหมายระหว่ างประเทศ การแข่งขันอย่างเสรี การเปิดตลาดที่กว้างมากขึ้นไม่ใช่เฉพาะประเทศใด
ประเทศหนึ่งแต่เป็นเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียน ฯลฯ (ASEAN Secretariat, 2015)

1.5.1. แง่คิดเพื่อองค์กรในการเตรียมความพร้อม
ประการแรก การใฝ่หาความรู้ ติดตามสถานการณ์ ความเคลื่อนไหว การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
เพื่อให้เราสามารถรู้เท่าทันและปรับตัวได้ทันท่วงที รู้ก่อน ปรับตัวก่อนย่อมได้เปรียบ รู้ช้า ปรับช้า ก็ย่อมเป็นฝ่ายที่
เสียเปรียบเป็นธรรมดา และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารมีความรุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว
ช่วยให้องค์กรสามารถรับข้อมูลข่าวสารและปรับตัวให้ทันต่อเหตุการณ์ที่แปรปรวน
ประการที่สอง การมี ค วามคิ ด เชิ ง สร้ า งสรรค์ (Creative Thinking) การคิ ด ให้ แ ตกต่ า งจากผู้ อื่ น
การสร้างความแตกต่างให้กับสินค้า บริการขององค์กร ซึ่งเป็นจุดขาย และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ ขององค์กร
ซื่ ง กล่ า วได้ ว่ า องค์ ก รจึ ง จ าเป็ น ต้ อ งลงทุ น ในเรื่ อ ง R&D มากขึ้ น ทั้ ง นี้ อ งค์ ก รอาจไม่ ส ามารถพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
อุตสาหกรรมเพียงแค่การรับจ้างผลิตแล้วส่งออก (OEM) หรือเพียงแค่คัดลอก (Copy) แล้วเลียนแบบ ซึ่งไม่ใช่แนว
ทางการพัฒนาที่ยั่งยืน การทาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ควรหันมาคิดค้น ใช้ภูมิปัญญา และสร้างตราสินค้าของตน ซึ่งเกี่ยวเนื่อง
กับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งขณะนี้ เป็นเรื่องใกล้ตัว และแต่ละประเทศให้ความสาคัญ ทั้งในเชิงการส่งเสริมให้เกิด
การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ และการให้ความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา การดาเนินงานในเรื่องนี้ถึงแม้จะเป็น
เรื่องยากในช่วงแรก แต่หากสามารถทาได้ประสบผลสาเร็จแล้ว จะทาให้องค์กรมีการพัฒนาได้อย่างยั่งยืน
ประการที่สาม การสร้างเครือข่ายและพันธมิตรทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นภายในประเทศ หรือ ระหว่างประเทศ
จะทาให้เรามีเครือข่ายทางธุรกิจที่กว้างขวาง และสามารถเชื่อมโยงไปยังกลุ่มลูกค้าต่าง ๆ อย่างกว้างขวางมากขึ้นด้วย

บทที่ 1 เปิดโลกของการจัดการการดาเนินการ: หน้า 12

และหากเป็นไปได้ อาจจาเป็นต้องมองหาลู่ทางในการออกไปลงทุนในตลาดภายนอก ซึ่งอาจทาในลักษณะความ
ร่วมมือทางการค้า (Joint Venture) เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ได้โดยตรง และใช้จุดแข็งของประเทศคู่ค้าของเราให้
เกิดประโยชน์ การทาธุรกิจในวันนี้คงไม่สามารถอยู่ได้โดยเพียงลาพัง จาเป็นต้องมีการร่วมมือกัน ไม่ว่าจะในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเดียวกัน หรืออุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง เพื่อให้สามารถมีการพัฒนาร่วมกันไปได้ทั้งระบบ ด้วยเหตุนี้องค์กร
จะต้องมีการปรับแนวคิ ดในการพัฒนากลุ่มอุต สาหกรรมในเชิงเฉพาะ (Cluster) ต่าง ๆ หรือกลยุทธ์ในการสร้าง
พันธมิตร (Strategic Alliance) ระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อสร้างจุดแข็งในอุตสาหกรรมนั้น ๆ ได้ตั้งแต่ต้นน้าไป
จนถึงปลายน้า
อนาคตของอาเซียนต่อจากนี้นับว่ามีความสาคัญและเกี่ยวเนื่องกับองค์กรมาก การที่อ าเซียนจะก้าวไปสู่การ
เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ
สมาชิกทุกประเทศเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมและผลักดันเป้าหมายดังกล่าวร่วมกัน

1.5.2. ประโยชน์ของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจอาเซียน
มีผลการศึกษาระบุว่า การรวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC เพื่อเป็นตลาดเดียวและเป็น
ฐานการผลิตเดียว ซึ่งจะทาให้รายได้ที่แท้จริงของอาเซียนเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 5.3 หรือคิดเป็นมูลค่า 69,000 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 6 เท่าเมื่อเทียบกับผลที่ได้ รับจากการบรรลุเป้าหมายของ AFTA โดยสมาชิกอาเซียนทุก
ประเทศจะได้ประโยชน์ร่วมกันจาก AEC นอกจากนี้ ยังจะช่วยส่งเสริมการดึงดูด Foreign Direct Investment (DFI)
และเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติต่อหัว (Rising per Capita: GDP) รวมถึงช่วยลดช่องว่างในการพัฒนาระหว่าง
ประเทศสมาชิกตามภาพที่ 1.4
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ภาพที่ 1.4 สมาชิกกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียน ที่มา http://www.apecthai.org/2020/en/
ผลการศึกษานี้น่าจะเป็นสิ่งยืนยันสาคัญอีกประการหนึ่งที่จะช่วยให้เรามั่นใจว่า การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ของอาเซียน จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศสมาชิกอาเซียนโดยรวม และยังจะเป็นประโยชน์ต่อภาคส่วนต่าง ๆ ที่สาคัญ
คือ
ต่อผู้ผลิต
โดยผู้ผลิตสามารถนาเข้าวัตถุดิบที่ถูกลง และลดต้นทุนการผลิต รวมถึงสามารถใช้ประโยชน์จาก Supply
Chain ในอาเซียน เช่น การใช้วัตถุดิบหรือสินค้ากึ่งสาเร็จรูปจากประเทศอาเซียน อาจโยกย้ายฐานการผลิตไปยัง
ประเทศอาเซียนอื่น ๆ หรือเลือกใช้ปัจจัยการผลิตที่มีความได้เปรียบสูงสุดจากประเทศอาเซียนอื่น ๆ ได้อย่างเต็มที่
เช่น
 กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม มีจุดเด่นในด้านทรัพยากรธรรมชาติ วัตถุดิบ และแรงงาน
 สิงคโปร์ มาเลเซีย มีจุดเด่นในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เป็นฐานการผลิต เป็นต้น

บทที่ 1 เปิดโลกของการจัดการการดาเนินการ: หน้า 14

ต่อเกษตรกร
สามารถส่งสินค้าเกษตรออกไปขายได้มากขึ้น เนื่องจากภาษีขาออกของสินค้าเกษตรเป็นศูนย์และสามารถ
ขยายตลาดสินค้าเกษตรไปยังประเทศนอกกลุ่มได้ เนื่องจากอานาจในการต่อรองที่สูงขึ้น
ต่อผู้สง่ ออก-นาเข้า
จะทาให้มีตลาดสินค้าที่ใหญ่มากขึ้น ไม่จากัดอยู่แค่ตลาดภายในประเทศซึ่งมีพียง 64 ล้านคน แต่จะเป็น
ตลาดที่มีขนาดใหญ่ถึง 580 ล้านคน รวมถึงขยายโอกาสการส่งออกและเพิ่มโอกาสทางการค้า เมื่ออุปสรรคด้านภาษี
ทางตรงและภาษีทางอ้ อมระหว่ างอาเซี ยนถูกยกเลิกไป จะเปิดโอกาสให้สิน ค้ าเคลื่อนย้ายได้ อย่างเสรี และเพิ่ ม
ความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออก จากภาษีนาเข้าของประเทศคู่เจรจาที่ลดลง ทาให้ไทยมีโอกาสที่จะขยายการ
ส่งออกไปยังอาเซียนได้มากขึ้น และยังเป็นประตูการค้าสู่ภูมิภาคใกล้เคียงด้วย ไม่ว่าจะเป็นเอเชียใต้ เอเชียตะวันออก
อย่างจีน ญี่ปุ่น และเกาหลี เป็นต้น
ต่อผู้บริโภค
ท าให้ ผู้ บ ริ โ ภคซื้ อ สิ น ค้ า ได้ ใ นราคาที่ ถู ก ลง เลื อ กซื้ อ สิ น ค้ า ได้ ห ลากหลายมากขึ้ น และยั ง ได้ รั บ
ความคุ้มครอง จากข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกันของอาเซียน
ต่อระบบภาษีของภาครัฐ
ในภาคเอกชนไทยต้ อ งเร่ ง ปรั บ ตั ว รั บ มื อ การแข่ ง ขั น ทางการค้ า การลงทุ น ที่ จ ะมี ม ากขึ้ น จากการเข้ า สู่
ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น AEC ในปี 2558 โดยมอง AEC เป็ น โอกาสในการขยายตลาด และไม่ เ ป็ น
ภัยคุกคามสาหรับมาตรการที่ภาครัฐดาเนินการ ซึ่งจะมีการปฏิรูปโครงสร้างภาษีทั้งระบบ และลดภาษีนิติบุคคลจาก
ร้อยละ 30 เหลือ ร้อยละ 23 ในปี 2555 และเหลือ ร้อยละ 20 ในปี 2556 โดยต้องดาเนินการควบคู่ไปกับการลด
มาตรการภาษีที่ใช้ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ที่ปัจจุบันมีมากเกินไป รวมถึงอุปสรรคด้านอื่น ๆ เพื่อดึงดูดให้ต่างชาติย้าย
ฐานมาลงทุนหรือตั้งสานักงานสาขาในไทยมากขึ้นส่วนมาตรการด้านการเงินต้องเร่งเปิดเสรีด้านการเงินกับประเทศใน
อาเซียนให้เร็วขึ้น ต้องดึงสถาบันการเงินรายใหญ่อันดับต้นของประเทศคู่ค้าสาคัญอย่างจีน อินเดีย และอาเซียนบวก 3
มาเปิดสาขาในประเทศไทย และผลักดันให้ธนาคารพาณิชย์ของไทยไปทาธุรกิจในประเทศเหล่านี้

1.6.กรณีศึกษาเขตการค้าเสรีหรือข้อตกลงทางการค้าเสรี Free Trade Area (FTA)
เขตการค้ า เสรี ห รื อ ข้ อ ตกลงทางการค้ า เสรี หรื อ Free Trade Area หรื อ Free Trade Agreement
(FTA) ซึ่งหมายถึงการที่ 2 ประเทศมีข้อตกลงทางการค้าเสรีหรือเรียกว่า Bilateral Agreement หรืออาจเป็นหลาย
ประเทศจะรวมกลุ่ม Multilateral Agreement) กันเพื่อทาการลดภาษีศุลกากรระหว่างกันให้เหลือน้อยที่สุดหรือเป็น
ศูนย์ และใช้อัตราภาษีที่สูงกับประเทศนอกกลุ่ม ดังนั้นประโยชน์เบื้องต้นที่เห็นได้ คือสินค้าของเราหากส่งไปขายยัง
ประเทศในกลุ่มจะมีต้นทุนที่ลดลง เพราะภาษีถูกลง หรือเหลือศูนย์ส่งผลให้สินค้าของเรามีความสามารถในการ
แข่งขันในตลาดนั้น ๆ หรือหากนาเข้าเราก็ เสียภาษีในอัตราที่ถูกลงทาให้ต้นทุนในการผลิตสิ นค้าไม่สูงมากนัก เมื่อ
เปรียบเทียบกับคู่แข่งผู้บริโภคก็ได้รับประโยชน์ไปด้วยจากการที่มีสินค้าหลากหลายเข้ามาขาย ทาให้สามารถเลือกซื้อ
ได้ตามราคาและคุณภาพที่ต้องการในราคาที่ถูกลง
รูปแบบของการบริหารจัดการในยุกต์ของการเจรจากรอบการค้าเสรี (FTA) ของ ASEAN + 6ภาพที่ 1.5
ประกอบด้วย จีน เกาหลี ญี่ปุ่น อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เข้ามารวมซึ่งมีผลกระทบทั้งองค์กร โดยจะ
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เปลี่ ย นแปลงตั้ ง แต่ วิ สั ย ทั ศ น์ นโยบาย กระบวนการในการด าเนิ น การ การบริ ห ารจั ด การการขนส่ ง
การเคลื่อนย้ายแรงงานและกฎหมายระหว่างชาติ ซึ่งเป็นการสร้างภูมิภาคนี้ ให้เข้มแข็งและเป็นกุญแจสาคัญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกในยุกต์ต่อไป

ภาพที่ 1.5 สมาชิกกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียน: ASEAN + 6 (จีน ญี่ปุ่น เกาหลีอินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์)
ที่มาhttp://www.bankersguru.org/2019/04/the-association-of-southeast-asian.html

1.7.การจัดการกระบวนการ
ความสาคัญและหัวใจหลักของการจัดการการดาเนินการ คือ การจัดการกระบวนการ ประกอบด้วย หลักการ
ในการปฏิบัติการมากกว่าหนึ่งหลักการ ซึ่งเริ่มตั้งแต่กระบวนการของการหาแหล่งวัตถุดิบ เงินทุน และแรงงาน เป็น
ปัจจัยขาเข้าเพื่อนาไปสู่กระบวนการผลิต หรือการเปลี่ยนสภาพของวัตถุดิ บให้เป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการ ในด้าน
กระบวนการผลิ ต ต้ อ งมี ก ระบวนการการควบคุ ม คุ ณ ภาพ การตรวจสอบ และการด าเนิ น การให้ เ ป็ น ไปตาม
มาตรฐานสากลหรือมาตรฐานอุตสาหกรรม เช่น ISO9000, ISO14000, HACCP เป็นต้น ท้ายสุดนาไปสู่กระบวนการ
การกระจายสิ น ค้ า ไปยั ง ผู้ บ ริ โ ภค (Supply Chain Management) รวมทั้ ง การควบคุ ม คุ ณ ภาพของการส่ ง สิ น ค้ า
(Quality Control) ให้เป็นไปตามมาตรฐานเวลาที่กาหนดไว้ (Just-In-Time) กล่าวคือ ถูกที่สุด เร็วที่สุด และดีที่สุด
ดังนั้น บทบาททั้งหมดของการจัดการดาเนินการก็คือการจัดการกระบวนการ
กระบวนการทางธุรกิจ(Business Process) คือการผสมผสานกระบวนการต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยทั่วไปแล้ว
สามารถจัดหมวดหมู่ของการจัดการกระบวนการทางธุรกิจออกได้เป็น สามกลุ่มใหญ่คือ

1.7.1. กระบวนการจัดการด้านบริหาร เป็นการจัดการดาเนินการในภาพรวมขององค์กร ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ และพันธะกิจขององค์กร โดยมุ่งเน้นไปยังกลยุทธ์ และยุทธศาสตร์ ในการบริหารจัดการ
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1.7.2. กระบวนการปฏิบัติการ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดกระแสคุณค่าให้กับวัตถุดิบไปเป็นสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ โดยมุ่งเน้นในการสร้างกาลังในการผลิตให้สูงที่สุดโดยใช้ต้นทุนที่น้อยที่สุดและการผลิตที่ดี ที่สุด
เร็วและมีคุณภาพ ด้วยการนากระบวนการของการผลิตแบบลีน (LEAN Production Systems) เข้ามาประยุกต์เพื่อ
ลดความศูนย์เปล่า 7 ประการในกระบวนการผลิตดังต่อไปนี้
1) ผลิตมากเกินไป (Over Production)
2) มีกระบวนการมากเกินไป (Over Processing)
3) การขนย้าย (Conveyance)
4) สินค้าคงคลัง (Inventory)
5) การเคลื่อนไหวที่ไม่จาเป็น (Motion)
6) การรอคอย (Waiting)
7) การเกิดของเสีย (Defect )
กระบวนการในการประยุกต์ระบบ LEAN เข้ามาในองค์กรมีหลักการดังภาพที่ 1.6

ภาพที่ 1.6 กระบวนการประยุกต์ใช้ LEAN System ที่มา http://www.ibm.com/ (2021)

บทที่ 1 เปิดโลกของการจัดการการดาเนินการ: หน้า 17

1.7.3. กระบวนการสนับสนุน เป็นกระบวนการที่คาจุนกระบวนการผลิตหลัก โดยเน้นไปยังกระบวนการโล
จิสติกส์ในการขนส่งวัตถุดิบจากแหล่งผลิตไปยังโรงงานผลิตและจากโรงงานผลิตไปยังผู้บริโภค (Supply Chain
Management: SCM) ที่แสดงในภาพที่ 1.7 นอกจากนี้ยังต้องคานึงถึงการสนับสนุนเรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ในการผลิตและการบริการอีกด้วย

ภาพที่ 1.7 กระบวนการสนับสนุนกระบวนการผลิตแบบครบวงจร
ที่มา http://www.roconcept.de/index.php?s=58;SEO=CC+SCM;sprache=en (2021)

1.8.กรณีศึกษาองค์กรต้นแบบ
การศึกษาบริษัทที่มีก ารจั ดการการดาเนินการที่ดีจะเป็นตัวแบบในการสร้างความสาเร็จในปัจจั ย ต่ างๆ
ดังต่อไปนี้ ระยะเวลาดาเนินการที่ลดลง ต้นทุนในการดาเนินการที่ลดลง คุณภาพสินค้าที่ดีขึ้นโดยจานวนของเสียลดลง
เพิ่มความพึงพอใจให้ลูกค้า สร้างโอกาศทางการทาธุรกิจและตลาดใหม่จากเทคโนโลยีที่มีอยู่ สร้างความได้เปรียบใน
การแข่งขัน

1.8.1. กรณีศึกษาการให้บริการและการดาเนินการที่รวดเร็วและถูกต้องของร้านอาหาร MK สุกี้
1) การอบรมพนักงาน
2) การออกแบบวัสดุอุปกรณ์ในการให้บริการ
3) การปรับเทียบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ
4) การบริหารความสดของอาหาร

1.8.2. กรณีศึกษาการให้บริการและการดาเนินการที่รวดเร็วและถูกต้องของร้านสะดวกซื้อ 7-11
1) การเลือกทาแลที่ตั้ง
2) การออกแบบแผนผังของร้านให้ง่ายและสะดวกในการเลือกซื้อของลูกค้า

บทที่ 1 เปิดโลกของการจัดการการดาเนินการ: หน้า 18

3) การปรับเทียบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ
4) การบริหารและจัดการโซ่อุปทาน

1.8.3. กรณีศึกษาการให้บริการและการดาเนินการที่รวดเร็วและถูกต้องของการกระจายสินค้าและการ
บริหารสินค้าคงคลัง และการจัดเก็บของ Lotus
1) การบริหารและจัดการระบบคงคลังและโรงเก็บสินค้า
2) การบริหารและจัดการระบบกระจายสินค้า
3) การบริหารผู้สนับสุนบสินค้าและการสร้างสภาวะการต่อรองต่อคู่ค้า
1.8.4. กรณีศึกษาการให้บริการและการดาเนินการที่เป็นระบบต้นแบบการผลิตของโลกจาก Toyota
Production Systems (TPS)
1) ปรัชญาการบริหารองค์กร
2) การบริหารและจัดการระบบคุณภาพโดยุม่งเน้นที่การเข้าใจถึงปัญหาที่แท้จริง
3) การบริหารและจัดการระบบคุณภาพโดยมุ่งเน้นที่การบริหารคน
4) การพัฒนากระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง (Continuous Process Improvement)
5) การบริหารผู้สนับสนุนสินค้า
6) การบริหารความพึงพอใจให้กับลูกค้า
7) การบริหารความสัมพันธ์กับผู้ผลิตวัตถุดิบ และระบบการขนส่ง
8) การบริหารความศูนย์เปล่าทั้ง 7 ประการ (Lean Process)

1.9.บทสรุป
แนวโน้มในอนาคต กระบวนการแปรรูปขอวัตถุดิบ แรงงาน เวลา เทคโนโลยี และทุน ไปเป็นสินค้าและ
บริการจะมีวัฎจักรสั้นลงหรือเร็วขึ้นด้วยเทคโนโลยีในการผลิตและการให้บริการ การตลาดในเศรษกิจยุคใหม่ (Digital
Economy) จะเป็นแรงผลักดันทาให้เกิด กระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ (Zero Defect) การผลิตในจานวนมาก
และตามที่ลูกค้าต้องการ (Mass Customization)ตลาดใหม่ๆ ที่ไรพรมแดน (E-Commerce) เช่น การทาธุรกรรม
ออนไลน์ ซึ่ งสามารถให้ ทุกคนทาธุ รกรรมได้ ทุกที่ทุ กเวลา(Any Time Any Place and Any Who)ข้อมู ลข่าวสาร
(Information) จะมี บ ทบาทต่ อ การบริ ห ารการผลิ ต เช่ น การใช้ ร ะบบการผลิ ต โดยคอมพิ ว เตอร์ (Computerintegrated Manufacturing ห รื อ CIM) ก า ร แ ล ก เ ป ลี่ ย น ข้ อ มู ล ท า ง อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ (Electronic Data
Interchange หรือ EDI) หรือ การรวบรวมข้อมูลในการผลิตเป็นทันที่ (Online Data Collection) หรือการให้บริการ
ตรวจสอบข้ อ มู ล ก่ อนการตั ด สิน ในซื้ อ ผ่ า น Online Catalog และทาการสั่ง ซื่ อ ผ่านเวิ ล ด์ ไ วด์ เ ว็ บ (World Wide
Web) หรื อ สั ง คมออนไลน์ (Social Network) ด้ ว ยระบบ E-Payment ประกอบกั บ กระแสของโ ลก าภิ
วัตน์ (Globalization) จะทาบริษัทไหนก็ได้ในโลกนี้สามารถสร้างเครือข่ายของการติดต่อสื่อสารเพื่อทาธุรกรรมทาง
ธุรกิจข้ามโลกด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้วยปลายนิ้วสัมผัส
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1.10. กรณีศึกษาปัญหาการจัดการดาเนินการที่เกิดขึ้นในเมืองไทย
สนามบินสุวรรณภูมิ เป็นสนามบินแห่งชาติและเป็นความภาคภูมิใจของคนทั้งชาติ ตามภาพที่ 1.8 การ
บริหารในภาพรวมถึงแม้จะดูดีแต่ในความเป็นจริงก็ยังมีปัญหาหลายอย่างซ่อนอยู่ ในการเรียนรู้ในวิชาบริหารจัดการ
ดาเนินการจึงจะใช้ตัวอย่างที่มีปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเป็นตัวแบบในการศึกษา เช่นการบริหารดาเนินและจัดการ
โครงการสนามบินสุวรรณภูมิ ในการให้บริการทั้งต่อตัวบุคคลและการให้บริการข้อมูลยังไม่เป็นที่ประทับใจ

ภาพที่ 1.8 ภาพรวมของสนามบินสุวรรณภูมิ
ที่มา http://www.suvarnabhumiairport.com/about_gallery_en.php (2021)
การบริหารโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นระบบการจอดรถ หรือระบบรถไฟฟ้าก็เหมือจะมีปัญหาไปหมด
ดังนั้นในการศึกษาจึงได้ทาการแบ่งกลุ่มงานออกเป็นดังต่อไปนี้
1. ปัญหาความล่าช้าการบริการในสนามบินสุวรรณภูมิ โดยเฉพาะการรอตรวจหนังสือเดินทางขาเข้า
และขาออก
2. ปัญหาการลักทรัพย์และสัมภาระในกระเป๋าของผู้โดยสารในพื้นที่คัดแยกสัมภาระภายในท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ
3. ปัญหาเรื่องสาธารณูปโภค ห้องน้า ร้านอาหาร ที่ไม่เพียงพอ
4. ปัญหารถยนต์รับจ้าง Taxi และไกด์เถื่อน
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5. ปัญหาที่จอดรถของสนามบินสุวรรณภูมิ
6. ปัญหาการรอรถไฟซิตี้ไลน์แต่ละขบวนใช้เวลาไม่น้อยกว่า 15 นาที บางครั้งจับเวลาก็ใช้เวลาไป
เกือบ 20 นาที สังเกตง่าย ๆ จากทีวีบนสถานีที่คอยบอกเวลาว่าเหลืออีกกี่นาทีรถไฟจะมาถึง ถ้าคนไหนรีบๆ ไม่ศึกษา
เวลาการเดินรถก็มีสิทธิ์ไม่ทันขึ้นเครื่องบิน
จากกรณีศึกษาการที่จะเข้าใจถึงปัญหาผู้ศึกษาจะต้องทราบถึงตัวปัญหาและการวิเคราะห์ถึงสาเหตุและที่มา
ของปัญหา การออกตรวจสภาพพื้นที่หน้างานที่เป็นปัญหาเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลและการสัมภาษณ์ผู้ที่ประสบกับปัญหา
จากหัวข้อเบื้องต้น จึงเป็นโจทย์ของงานวิจัยกลุ่มที่มุ่งเน้นในกระบวนการการรับทราบถึงปัญหาวิเคราะห์ข้อมูลทั้ง
ประถมภูมิและทุติยภูมิ และเชื่อมโยงไปยังกระบวนการที่ก่อให้เกิดปัญหาและศึ กษาผลการทบ พร้อมทั้งให้ความรู้ที่
เรียนมาทั้งหมดจากการจัดการดาเนินการแก้ไข และนาเสนอแนวทางในการแก้ไปพร้อมทั้งผลกระทบ และระยะเวลา
ในการแก้ไขร่วมทั้งงบประมาณและเทคโนโลยีที่จาเป็น

1.11. งานกลุ่มกรณีศกึ ษาปัญหาของกรอบการค้าเสรีระ (Free Trade Agreement: FTA)
1.11.1. โจทย์ของการนาเสนอและค้นคว้าข้อมูล
ศึกษากรอบการตกลงการค้าระหว่างคู่ค้าตามคู่ประเทศที่กลุ่มได้รับหมอบหมาย เช่น ไทย กับ จีน ในหัวข้อ
สินค้าหรือบริการที่ได้รับการยกเว้น และเงื่อนไขในการยกเว้น ระยะเวลาในการปรับเพื่อให้บรรลุข้อตกลง ตามกรอบ
ของ AEC ภายในปี 2015 รวมทั้งศึกษาข้อจากัดของกฎหมายระหว่างประเทศ และข้อจากัดของระบบการขนส่งและ
การกระจายสินค้าระหว่างคู่ค้า ระบบการชาระเงินและการประกันสินค้าระหว่างการขนส่ง

1.11.2. แหล่งข้อมูลในการค้นคว้า
กระทรวงพาณิชย์
กรมส่งเสริมการส่งออก (BOI)
กรมเจรจาการค้า
เว็บไซต์ต่าง ๆ ของ AEC
สถาบันวิจัยแห่งชาติ (วช.)
สภาพัฒนาเศษฐกิจสังคมแห่งชาติ
ฯลฯ

1.11.3. รูปแบบการทาการค้นคว้า
กลุ่มที่ 1 กรอบการค้าเสรีระหว่าง ไทย กับ พม่า
กลุ่มที่ 2 กรอบการค้าเสรีระหว่าง ไทย กับ เกาหลี
กลุ่มที่ 3 กรอบการค้าเสรีระหว่าง ไทย กับ อินโดนีเซีย
กลุ่มที่ 4 กรอบการค้าเสรีระหว่าง ไทย กับ เวียดนาม
กลุ่มที่ 5 กรอบการค้าเสรีระหว่าง ไทย กับ จีน

บทที่ 1 เปิดโลกของการจัดการการดาเนินการ: หน้า 21

ในการนาเสนอให้ส่งในสองรูปแบบคือ
1. รูปเล่มข้อมูลในการค้นคว้าตามหัวข้อที่ 1.9.1 และรูปแบบรายงานให้นาเสนอตามรูปแบบ
มาตรฐานของการค้นคว้าวิจัยอิสระ (IS)
2. ในการนาเสนอหน้าชั้นเรียน (Power Point Presentation) แต่ละกลุ่มใช้เวลาไม่เกิน 10 นาที
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