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กรณีศึกษา 

การจัดการเปาหมายของตนเองตามเปาหมายองคกร 

และการหาโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑใหมออกสูตลาด 

 

 บริษัท ABC เปนบริษัทผูผลิตสินคาขนมขบเคี้ยวประเภทมันฝรั่งอบกรอบในรสชาติตาง ๆ ขายทั้งใน

ประเทศไทยและสงออกตางประเทศ มีพนักงานประมาณ 200 คน ทั้งในสวนของโรงงานผลิตและสวนของ

สํานักงานใหญ บริษัทมีวิสัยทัศน และพันธกิจ ดังนี้ 

 วิสัยทัศน  

“เปนผูนําระดับโลกในการผลิตผลิตภัณฑที่ผูบริโภคยอมรับและพึงพอใจใหมีอยูในทุกครัวเรือน โดย

เปนผลิตภัณฑที่มีความปลอดภัย และคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล ภายใตการดําเนินธุรกิจที่สรางสรรค 

คุมคาดานตนทุน และรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม” 

 พันธกิจ 

1) มุงเนนใหผูบริโภคไดรับประโยชนสูงสุด ดวยผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ รสชาติอรอย คํานึงถึงหลัก

โภชนาการท่ีดี รวมท้ังความสะดวก และปลอดภัย ดวยราคาท่ีเหมาะสม 

2) พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาองคกรไปสูองคกรแหง

การเรียนรูสําหรับทุกๆ คน 

3) เพ่ิมศักยภาพในการผลิตดวยเทคโนโลยีทันสมัย ควบคูกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ เพ่ือสราง

นวัตกรรมทางอาหาร พรอมดวยระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของขอมูล

และสารสนเทศท่ีเปนประโยชน 

4) มองหาโอกาส และชองทางการตลาด เพื่อขยายธุรกิจใหเติบโตอยางตอเนื่อง ครอบคลุมในทุก

ภูมิภาคท่ัวโลก 

--------------------------------------------------- 

จงตอบคําถามตอไปนี้ 

1. ใหกําหนดเปาหมายของพนักงานฝายผลิตและทรัพยากรท่ีจําเปนในงาน โดยเชื่อมโยงและสัมพันธ

กับเปาหมายขององคกร  

กําหนดภาระงานของฝายผลิต : 

“ฝายผลิตของบริษัท มีภาระหนาท่ีงานในการบริหารจัดการเครื่องจักรในกระบวนการผลิตใหสามารถ

ดําเนินการทําใหวัตถุดิบแปรรูปเปนสินคาไดอยางมีประสิทธิภาพ พัฒนากระบวนการผลิตใหมีความทันสมัย 

สามารถทําการผลิตใหเกิดประสิทธิผลมากยิ่งข้ึนตามมาตรฐานท่ีกําหนด” 
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2. หากบริษัทมีความตองการพัฒนาผลิตภัณฑใหมในรสชาติใหมออกขายเพื่อสรางโอกาสทางธุรกิจ

เพ่ิมเติม ควรมีแนวทางปฏิบัติอยางไรเพ่ือทําการตัดสินใจวาสมควรผลิตหรือไม  

 

แนวทางการตอบคําถามขอที่ 1  

1. ใหกําหนดเปาหมายของพนักงานฝายผลิตและทรัพยากรที่จําเปนในงาน โดยเชื่อมโยงและ

สัมพันธกับเปาหมายขององคกร  

กําหนดภาระงานของฝายผลิต : 

“ฝายผลิตของบริษัท มีภาระหนาท่ีงานในการบริหารจัดการเครื่องจักรในกระบวนการผลิตใหสามารถ

ดําเนินการทําใหวัตถุดิบแปรรูปเปนสินคาไดอยางมีประสิทธิภาพ พัฒนากระบวนการผลิตใหมีความทันสมัย 

สามารถทําการผลิตไดเกิดประสิทธิผลมากยิ่งข้ึนตามมาตรฐานท่ีกําหนด” 

งานหลัก  กิจกรรมหลัก เปาหมายหรือ

ตัวช้ีวัดผลการ

ปฏิบัติงานระดับ

บุคคล  

มาตรฐาน 

ผลการปฏิบัติงาน

ระดับบุคคล 

ทรัพยากรท่ีจําเปน 

การผลิต การบริหารจัดการ

เครื่องจักรใน

กระบวนการผลิตให

สามารถดําเนินการ

ทําใหวัตถุดิบแปร

รูปเปนสินคาได

อยางมี

ประสิทธิภาพ 

จํานวนสินคาท่ีผลิต 

 

จํานวนสินคาท่ีผลิตไม

นอยกวา 1000 ชิ้น/

ชม. 

- ความรูและทักษะของ

พนักงาน 

- สเปคของสินคา 

- สเปคของเครื่องจักร 

- สถิติจํานวนสินคาท่ีผลิต

ยอนหลัง 

- สถิติการเกิดของเสียยอนหลัง 

- สถิติสินคาท่ีไมไดตาม

มาตรฐานยอนหลัง 

- ขอมูลความพึงพอใจของลูกคา 

- ขอมูลประสิทธิภาพของ

เครื่องจักร 

- ขอมูลการ Breakdown ของ

เครื่องจักร 

- ขอมูลระบบเทคโนโลยีการ

ผลิตท่ีทันสมัย  

จํานวนของเสีย 

 

จํานวนของเสียเปน

ศูนย 

คุณภาพของสินคา คุณภาพของสินคาได

ตามมาตรฐานทุกชิ้น  

(ผิดพลาดเปนศูนย) 

การพัฒนา

กระบวนการผลิตให

มีความทันสมัย 

สามารถทําการผลิต

ไดเกิดประสิทธิผล

มากยิ่งข้ึนตาม

มาตรฐานท่ีกําหนด 

ความรวดเร็วในการ

ผลิตสินคา 

ความรวดเร็วในการ

ผลิตสินคาดีข้ึน 5% 

จากปท่ีแลว 

จํานวนโครงการ

หรือวิธีการใหมๆ ท่ี

ทําใหการผลิตดีข้ึน  

จํานวนโครงการหรือ

วิธีการใหมๆ ท่ีทําให

การผลิตดีข้ึน ไมนอย

กวา 1 โครงการ  
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แนวทางการตอบคําถามขอที่ 2 

2.  หากบริษัทมีความตองการพัฒนาผลิตภัณฑใหมในรสชาติใหมออกขายเพื่อสรางโอกาสทาง

ธุรกิจเพ่ิมเติม ควรมีแนวทางปฏิบัติอยางไรเพ่ือทําการตัดสินใจวาสมควรผลิตหรือไม  

  

บริษัทควรทําการศึกษาความเปนไปไดของธุรกิจที่จะพัฒนาผลิตภัณฑใหมออกสูตลาด โดยมีขั้นตอน

ดังนี้ 

 ข้ันตอนท่ี 1: การเสาะหาโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑใหมออกสูตลาด 

ในธุรกิจผลิตสินคาเพ่ือจําหนาย จะแตกตางจากธุรกิจซ้ือมาขายไป คอนขางมาก เพราะมีรายละเอียด

ท่ีเกี่ยวของกับการผลิตเพิ่มเขามา ดังนั้น กอนจะจะเริ่มโครงการ ควรมีการศึกษาความเปนไปได เพื่อใหมั่นใจ

วา จะสามารถดําเนินกิจการไปได มีการวิเคราะหลวงหนา จนไดขอสรุปกอนดําเนินโครงการวา "เราควรจะ

ดําเนินกิจการหรือไม" หรือ ถาตองการดําเนินกิจการตอไป "ควรตองปรับปรุง วางแผนดําเนินกิจการอยางไร" 

หรือ "ลมเลิกแผนการดําเนินงานไปเลย" เริ ่มตนหาขอมูลตาง ๆ จากแหลงขอมูลที่สําคัญจากความรูและ

ประสบการณในการทําธุรกิจมา ขอมูลพฤติกรรมของลูกคา และขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑใหมนี้  

   ข้ันตอนท่ี 2: การศึกษาความเปนไปไดของการพัฒนาผลิตภัณฑใหมออกสูตลาด 

 ในการศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนในกิจการผลิตสินคาเพ่ือจําหนาย มีสิ่งหลักๆ ท่ีตองศึกษา 3 

ปะการดวยกันคือ 

1) การศึกษาดานการตลาด : เปนสิ่งแรกที่ตองศึกษา เนื่องจากกวา เปนการวิเคราะหความเปนไปได

ในทางการตลาด เพื่อใหรูวาขนาดของตลาด และโอกาสที่จะเขาไปชวงชิงแขงขันนั้นมีความเปนไปไดมากนอย

เพียงใด คุมคาที่จะลงทุนหรือไม ถาการศึกษาดานการตลาดจบวา คุมคากับการที่จะลงทุน คอยไปศึกษาดาน 

การผลิตและดานการเงินตอไป หากพบวาตลาดคอนขางจะเล็กหรือโอกาสท่ีจะเขาไปแทรกแซงไดคอนขางนอย 

จะไดไมทําตอและหันไปศึกษาดานอ่ืนท่ีมีความคุมคามากกวา 

2) การศึกษาดานการผลิต : หลังจากที่เราทราบถึงขนาดของตลาดแลว จะทําใหเราตองคิดตอไปวา 

กําลังการผลิตที่มีอยูในปจจุบันนั้นเพียงพอตอการผลิตผลิตภัณฑใหมหรือไม สามารถตอบสนองความตองการ

ทางการตลาดหรือไม หรือตองมีการลงทุนกับการซื้อเครื่องจักรใหมในการผลิตผลิตภัณฑใหมนี้ ตองมีการ

ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตมากนอยแคไหน ตองมีการปรับเปลี่ยนวัตถุดิบใหมในการผลิตหรือไม ตองจาง

แรงงานเพ่ิมหรือไม เพราะเหลานี้เปนตนทุนท่ีเพ่ิมข้ีนในการผลิต  
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ข้ันตอนท่ี 3: การศึกษาความเปนไปไดทางการเงินของการพัฒนาผลิตภัณฑใหมออกสูตลาด 

 จากผลการศึกษาดานการตลาดและดานการผลิต จะนํามาวิเคราะหดานการเงินเพื่อพิจารณาวา 

จะตองใชเงินลงทุนเทาไร จะหาเงินทุนไดจากไหน มีคาใชจายในการลงทุนดานตางๆ อยางไร จะคืนทุนได

เมื่อไร นอกจากนี้ยังจะตองศึกษาดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เชน ดานการบริหาร ดานภาษี ดานสิ่งแวดลอมๆ ซ่ึง

ทุกอยางคือ "ตนทุน" และเปนสิ่งท่ีสําคัญในการตัดสินใจพัฒนาผลิตภัณฑใหมออกสูตลาด 


