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บทคดัย่อ 

 การศึกษาค้นควา้น้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อออกแบบและพฒันาตวัช้ีวดัประสิทธิภาพ (Key 
Performance Indicators: KPIs) ของหน่วยการผลิตในโรงงานผลิตอาหารสัตว ์เพื่อท่ีจะใชใ้นการ
ควบคุมดูแลและใช้ประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานหลกั ให้เป็นไปตามเป้าหมายของ
องคก์ร ตลอดจนเพิ่มโอกาสในการแข่งขนัในธุรกิจการผลิตอาหารสัตว ์การด าเนินการวิจยัในคร้ังน้ี
ใช้วิธีการรวบรวมตวัช้ีวดัประสิทธิภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยการผลิตทั้งหมด ซ่ึงจ าแนกตวัช้ีวดั
ออกเป็น 4 มุมมองหลักตามแนวคิด Conceptual framework of Agri-food supply chain 
performance indicator (Lusine Aramyan, 2007) ซ่ึงไดแ้ก่มุมมอง ดา้นประสิทธิภาพ ดา้นความ
ยดืหยุน่ ดา้นการตอบสนอง และดา้นคุณภาพของอาหาร นอกจากน้ียงัรวมถึงมุมมองท่ีเก่ียวขอ้งใน
ดา้นของลูกจา้ง จากนั้นท าการเลือก KPIs ท่ีมีแนวโน้มว่ามีความเหมาะสมท่ีจะน ามาปรับใช้กบั
องค์กร โดย KPIs แต่ละตวัในมุมมองทั้ง 5 ดา้น จะไดรั้บการคดัเลือกดว้ยการสัมภาษณ์แบบก่ึง
โครงสร้างจากผูบ้ริหาร ผูจ้ดัการและผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีหน้าท่ีในการออกแบบและพฒันา KPIs ของ
องคก์ร  
 จากแนวทางการศึกษาท่ีกล่าวมา ท าให้ได ้KPIs ส าหรับมุมมองทั้ง 5 ด้าน ท่ีไดรั้บการ
คดัเลือกวา่เป็นตวัช้ีวดัประสิทธิภาพท่ีมีคุณภาพ มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัเป้าหมายของ
องค์กร ซ่ึงได้ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีหน้าท่ีในการออกแบบและพฒันา 
KPIs ขององค์กร นอกจากน้ีไดมี้ขอ้เสนอแนะส าหรับการน าผลการศึกษาเก่ียวกบัการออกแบบ
ตวัช้ีวดัเพื่อน าไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพต่อไป 

 

ค าส าคญั : ตวัช้ีวดัประสิทธิภาพ มาตรฐานหลกัเกณฑว์ธีิการท่ีดีในการผลิต (GMP) 

 

 



 

 

Abstract 
 The objective of this study is to design Key Performance Indicators (KPIs) of production 
units in animal feed factories which is suitable to be used in the supervision and evaluation of the 
operations to meet the goals of the organization. 
 To improve business ’s competitiveness, this research explained the method for 
establishing performance indicators related to production units which are divided into 4 main 
perspectives according to conceptual framework of Agri-food supply chain performance indicator 
(Lusine Aramyan, 2007). This include efficiency, flexibility, responsiveness, food quality and 
employee perspectives. 
 Manager and experts who responsible for the design and development of corporate KPIs 
are then interviewed and asked to select KPIs that are likely to be suitable for organization from 
the five perspectives. 
 The study enabled the company to established KPIs for each of the 5 perspectives, that 
are deemed to enhance quality performance and … with the goal of organization. Finally, 
recommendations for future development of Key Performance Indicator to enhance and efficiency 
were presented. 
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บทน า 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 จากภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขนัท่ีรุนแรงในปัจจุบนั ส่งผลให้ผูป้ระกอบการในภาค
ธุรกิจตอ้งปรับตวัเพื่อยกระดบัสินคา้ให้มีคุณภาพเหนือคู่แข่งพร้อมกนักบัการหาแนวทางในการลด
ตน้ทุนในการผลิต ซ่ึงวิธีการท่ีจะท าให้บรรลุเป้าหมายดงักล่าวได้นั้น คือการจดัการการผลิตท่ีมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้สินคา้ท่ีมีคุณภาพและราคาถูก โดยเพื่อให้มีเป้าหมายในการจดัการการ
ด าเนินงานของหน่วยการผลิตท่ีชัดเจน องค์กรจึงจ าเป็นต้องมีการวดัประสิทธิภาพของการ
ด าเนินงาน 



 ตวัช้ีวดัประสิทธิภาพ (Key Performance Indicator: KPI) เป็นเคร่ืองมือช่วยท่ีใชป้ระเมิน
สถานะการด าเนินงานขององค์กร ท่ีแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของหน่วยงานต่างๆ และการมี
เป้าหมายท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายขององคก์ร  

จากท่ีมาและความส าคญัของผลกระทบจากการแข่งขนัและประโยชน์จากการประเมิน
ประสิทธิภาพของหน่วยการผลิต การออกแบบตวัช้ีวดัประสิทธิภาพจะเป็นเคร่ืองมือช่วยในการ
เตรียมความพร้อมของสถานประกอบการในด้านต่าง ๆ เพื่อการก ากับดูแลท่ีมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนสามารถก าหนดทิศทางการพฒันาไดอ้ย่างชดัเจนและสามารถรับมือกบัการเปล่ียนแปลง
ในยคุโลกาภิวตัน์ไดอ้ยา่งมีศกัยภาพและมัน่คงต่อไป  
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

เพื่อออกแบบและพฒันาตวัช้ีวดัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของหน่วยการผลิตใน
โรงงานผลิตอาหารสัตว์ให้มีความเหมาะสมและสามารถวัดผลการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ขอบเขตของการวจัิย 
 ครอบคลุมการศึกษาตวัช้ีวดัประสิทธิภาพ ท่ีใชใ้นการประเมินผลการปฏิบติังานของหน่วย
การผลิตในโรงงานผลิตอาหารสัตว์ ซ่ึงด าเนินงานภายใต้การรับรองระบบคุณภาพ หลกัเกณฑ์
วธีิการท่ีดีในการผลิต (Good Manufacturing Practice: GMP)  
 

แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
หลกัเกณฑ์วธีิการทีด่ีในการผลติ (Good Manufacturing Practice: GMP)  

เป็นเกณฑข์ั้นพื้นฐานท่ีจ าเป็นในการผลิตและการควบคุมใหมี้การปฏิบติัตามระเบียบหรือ
ขอ้ก าหนด เพื่อท าให้สามารถผลิตอาหารได้อย่างมีคุณภาพ นอกจากน้ียงัครอบคลุมถึงระบบการ
จดัการดา้นสุขลกัษณะท่ีดี เพื่อใหมี้ความปลอดภยัต่อการอุปโภคและบริโภค ซ่ึงมีขอ้ก าหนด (ส านกั
อาหาร, 2555 และส านกัพฒันาระบบและรับรองมาตรฐานสินคา้ปศุสัตว,์ 2559)  

กล่าวโดยสรุปคือ การผลิตตามหลกัเกณฑ์วิธีการท่ีดีในการผลิต (GMP) ประกอบดว้ยการ
ออกแบบสถานท่ีตั้ งและอาคารท่ีถูกสุขลกัษณะ มีเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรท่ีมีประสิทธิภาพและไม่
ก่อใหเ้กิดการปนเป้ือน การควบคุมตลอดกระบวนการจนถึงการจดัส่ง นอกจากน้ี ยงัครอบคลุมการ
สุขาภิบาล การบ ารุงรักษาและท าความสะอาด ตลอดจนสุขลกัษณะและความรู้ของผูป้ฏิบติังาน 
การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management: TQM) 

องคป์ระกอบหลกัของการบริหารจดัการคุณภาพโดยรวม มีดงัน้ีคือ การให้ความส าคญักบั
ลูกคา้ การมีส่วนร่วมของพนกังานทุกคน การรวมศูนยด์ว้ยกระบวนการ บูรณาการ แนวทางเชิงกล
ยุทธ์และเป็นระบบ การปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง การตดัสินใจบนพื้นฐานของขอ้เท็จจริง และการ
ส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ 



Chee-Cheng Chen (2008, P. 380-390) ไดอ้ธิบายไวว้า่ องคก์รจ านวนมาก ไดมี้การน ากล
ยทุธ์ในการบริหารจดัการแนวใหม่ เช่น การบริหารจดัการคุณภาพโดยรวม (TQM มาประยุกตใ์ชใ้น
การด าเนินกิจการ เพื่อใหเ้กิดการพฒันาพร้อมกบัมีการควบคุมอยา่งเป็นระบบกนัมากข้ึน  
การจัดการแบบทนัเวลาพอดี (Just-in-time: JIT)  
 Caroline Banton (2019) ไดอ้ธิบายไวว้่า การจดัการแบบ JIT เป็นระบบการผลิตแบบ
ทนัเวลาพอดี โดยใช้ค  าสั่งซ้ือจากลูกคา้เป็นตวัก าหนดปริมาณการผลิตและการใช้วตัถุดิบ ซ่ึงเป็น
การจดัการเพื่อลดตน้ทุนในการเก็บรักษาสินคา้คงคลงั รวมถึงลดความเส่ียงในการยกเลิกค าสั่งซ้ือ  

การผลิตแบบทนัเวลาพอดี (JIT) เป็นระบบการผลิตซ่ึงผูผ้ลิตรถยนตโ์ตโยตา้เป็นผูริ้เร่ิมและ
น ามาใชต้ั้งแต่ปี 1970 โดยตอ้งการลดปริมาณสินคา้คงคลงัและความสูญเปล่าออกไปให้เหลือนอ้ย
ท่ีสุด ตลอดจนมีการวางแผนและปรับสมดุลใหทุ้กขั้นตอนของกระบวนการมีความต่อเน่ือง  
การผลติแบบลนี (Lean Manufacturing) 
 หลกัการเก่ียวกบัการลดตน้ทุนท่ีมีการน ามาประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายทั้งธุรกิจการผลิต
และการบริการนั้นก็คือ ลีนหรือการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing) เป็นแนวคิดการลดของเสีย 
ลดส่วนเกินในกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มผลผลิต (Productivity) และประสิทธิภาพ (Efficiency) 
ใหก้บัการผลิตและถูกน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการลดตน้ทุนของกระบวนการอยา่งเป็นระบบ  

แนวคิดกระบวนการผลิตแบบลีน เป็นเทคนิคการลดของเสียในขั้นตอนต่างๆ ซ่ึงในทาง
ปฏิบัติ การผลิตแบบลีนเป็นการเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ด้วยการลดปริมาณของเสียนั่นเอง 
(R.Sundar, A.N.Balaji, 

 2014, 1875-1885)  
การน าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการควบคุมกระบวนการผลิต (Computer Integrated 
Manufacturing: CIM)  

Techopedia Inc. (2019) ไดอ้ธิบายไวว้า่ CIM เป็นระบบการผลิตโดยใชเ้คร่ืองจกัรท่ีควบคุม
ดว้ยคอมพิวเตอร์และระบบอตัโนมติั โดยผสมผสานเทคโนโลยท่ีีหลากหลาย เช่น การออกแบบโดย
ใช้คอมพิวเตอร์ (CAD) และการผลิตโดยใช้คอมพิวเตอร์ (CAM) เพื่อลดข้อผิดพลาดใน
กระบวนการผลิต ซ่ึงช่วยลดการใชแ้รงงานคนและการท างานซ ้ า การผลิตดว้ยระบบ CIM สามารถ
เพิ่มความเร็วของกระบวนการผลิต โดยการใช้เซ็นเซอร์แบบเรียลไทม์ (real-time sensors) และ
กระบวนการควบคุมแบบระบบปิด เนน้กระบวนการผลิตแบบอตัโนมติั ระบบดงักล่าวน้ีถูกน ามาใช้
อยา่งกวา้งขวางในอุตสาหกรรมยานยนต ์การบินอวกาศและการต่อเรือ  
การเพิม่ประสิทธิภาพในการผลติ (Optimized production realization: OPR)  

เป็นการเปล่ียนหรือปรับปรุงขั้นตอน วิธีการ กระบวนการ เพื่อพฒันาผลิตภณัฑ์จนเป็นท่ี
พอใจ ดว้ยการเพิ่มประสิทธิภาพพร้อมกนัหลายตวัแปร ซ่ึงผลิตภณัฑ์ท่ีมีการปรับเปล่ียนดว้ย OPR 
จะถูกน าไปทดสอบความเหมาะสมของตวัแปรนั้นๆ กบัผูบ้ริโภคก่อนท าการผลิตเพื่อจ าหน่าย 

https://www.logisticafe.com/tag/%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%9e/
https://www.logisticafe.com/tag/%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%9e/
http://www.techopedia.com/definition/30965


ตัวช้ีวดัประสิทธิภาพ (Key Performance Indicator: KPI) 
Chee-Cheng Chen (2004, page 1) ไดอ้ธิบายไวว้่า ในสภาพแวดลอ้มท่ีเต็มไปดว้ยการ

แข่งขนัทางธุรกิจ ผูผ้ลิตสินคา้จ าเป็นตอ้งปรับตวัและสร้างนวตักรรมให้กบัผลิตภณัฑ์ และเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายดงักล่าวองค์กรจึงตอ้งออกแบบวิธีการเพื่อวดัประสิทธิภาพของการด าเนินงาน ท่ี
สอดคลอ้งกบักลยทุธ์ขององคก์รและเหมาะสมกบัสถานการณ์ของแต่ละบริษทั 

ตวัช้ีวดัประสิทธิภาพ (Key Performance Indicator: KPI) ของแต่ละธุรกิจย่อมมีความ
แตกต่างกนั ข้ึนอยูก่บัรูปแบบการด าเนินงาน คุณภาพตามความตอ้งการของลูกคา้ โดยส าหรับการ
จดัการอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร Lusine H. Aramyan (2006) ไดจ้  าแนกตวัช้ีวดัประสิทธิภาพ
ออกเป็น 4 ดา้นหลกั ไดด้งัน้ี 

 
ภาพท่ี 1 Conceptual framework of agri-food supply chain performance indicator 

ท่ีมา Lusine H. Aramyan, 2006. 
ด้านประสิทธิภาพ (Efficiency) มีเป้าหมายในการวดัความสามารถในการใช้ประโยชน์

จากทรัพยากร ดงัแสดงออกมาในรูปของ ค่าใชจ่้ายในการผลิต ผลก าไร ผลตอบแทนจากการลงทุน 
ด้านความยืดหยุ่น (Flexibility) วดัความรวดเร็วในการตอบสนองขององค์กร เม่ือมีการ

เปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้ม ความตอ้งการจากลูกคา้ ความยดืหยุน่ในการผลิตหรือปริมาณการผลิต 
ด้านการตอบสนอง (Responsiveness) พิจารณาความรวดเร็วขององคก์รในการตอบสนอง

ต่อลูกคา้ ระยะเวลาในการตอบกลบัและจ านวนขอ้ร้องเรียนจากลูกคา้ 
ด้านคุณภาพของอาหาร (Food quality) เป็นส่วนท่ีส าคญัท่ีสุดส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร

ทุกประเภท ซ่ึงผลิตภณัฑต์อ้งมีคามปลอดภยั สามารถสอบกลบัหาสาเหตุได ้ปราศจากการปนเป้ือน 
(Woramol Chaowarut, Jirapat Wanitwattanakosol, 2009) 

และจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง พบว่ามีตวัช้ีวดัอีกดา้นซ่ึงได้มีการศึกษาไว้
และควรให้ความส าคญั คือ ด้านลูกจา้ง (Employee) โดย Andrej Rakar (2004) ไดอ้ธิบายว่า 
เป้าหมายของตวัช้ีวดัประสิทธิภาพของหน่วยการผลิต ควรประกอบด้วย ความปลอดภัยของ



กระบวนการผลิต การผลิตไดต้ามแผน การประกนัคุณภาพสินคา้ ประสิทธิภาพของกระบวนการ
ผลิต ตลอดจนแรงจูงใจและความพึงพอใจของลูกจา้ง 

 
Balanced Scorecard 

Lai, K.H., Ngai, E.W.T, Cheng, T.C.E. (อา้งถึงใน Woramol Chaowarut, 2009, หน้า 
100) ไดอ้ธิบายไวว้า่ Balanced Scorecard (BSC) เป็นเคร่ืองมือส าหรับประเมินผลการด าเนินงาน
ในมุมมองท่ีหลากหลายขององค์กรและในธุรกิจ โดยนอกจาก BSC จะช่วยให้องค์กรสามารถ
ติดตามการด าเนินงานไดอ้ยา่งรวดเร็วและกวา้งข้ึนแลว้ ยงัสามารถช่วยในการปรับปรุงการท างาน
ทั้งภายในและภายนอกองคก์รไดอี้กดว้ย 

องคก์รธุรกิจส่วนใหญ่ น าวิธีการประเมินดว้ย KPI และ BSC มาใชใ้นการด าเนินงาน แต่
มีส่วนนอ้ยท่ีน าเทคนิคเหล่าน้ีมาใชใ้นการจดัการกระบวนการผลิต (Andrej Rakar, 2004) 
 

วธิีการด าเนินการวจิัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัในคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริหาร ผูจ้ดัการ ผูเ้ช่ียวชาญท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ผลิตหรือการพฒันาตวัช้ีวดัประสิทธิภาพของบริษทัหรือโรงงาน จ านวนอยา่งนอ้ย 15 คน 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริหาร ผูจ้ดัการ ผูเ้ช่ียวชาญท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ผลิตหรือการพฒันาตวัช้ีวดัประสิทธิภาพของบริษทัหรือโรงงานจ านวนอย่างน้อย 10 คนและ
ผูบ้ริหารจากภายนอกซ่ึงเป็นบริษทัในเครือ จ านวน 5 คน รวมเป็นทั้งหมดจ านวน 15 คน 

เกณฑ์การคดัเลือกกลุ่มตวัอย่าง พิจารณาจากคุณสมบติัอย่างน้อย 1 ข้อ โดยเป็นผูท่ี้
ปฏิบติังานในโนโรงงานผลิต ไดแ้ก่ ผูจ้ดัการโรงงาน ผูจ้ดัการฝ่ายผลิต ผูจ้ดัการฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง หรือ
เป็นผูบ้ริหารจากบริษทัในเครือ ซ่ึงท าหนา้ท่ีบริหารจดัการหรือเป็นผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการผลิต 
วธีิการสุ่มตัวอย่างและการสร้างเคร่ืองมือการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ท าการวจิยัเชิงคุณภาพ ใชต้วัอยา่งทั้งหมดจากกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) และบางส่วนใชว้ธีิแนะน าอา้งอิงแบบลูกโซ่ (Snowball sampling)  

ใชก้ารสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง โดยมีแบบสัมภาษณ์เพื่อรวบรวมความคิดเห็นในดา้น
ต่างๆ ซ่ึงประกอบด้วยตัวช้ีวดัประสิทธิภาพท่ีเก่ียวข้องกับหน่วยการผลิตทั้ งหมด 42 ตวัช้ีวดั 
แบ่งเป็นมุมมองหลกั 4 ดา้น จ านวน 39 ตวัช้ีวดั ตาม Conceptual framework of food supply chain 
performance categories and indicators (Lusine H. Aramyan, 2007) คือ ดา้นประสิทธิภาพ ดา้น
ความยดืหยุน่ ดา้นการตอบสนองและดา้นคุณภาพของอาหาร 

และตวัช้ีวดัซ่ึงเป็นมุมมองท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรมท่ีท าการศึกษา
ตวัช้ีวดัประสิทธิภาพของหน่วยการผลิต (Andrej Rakar, 2004) คือ ดา้นลูกจา้งจ านวน 3 ตวัช้ีวดั  



 
 

ผลการวจิัย 
การออกแบบตวัช้ีวดัประสิทธิภาพของหน่วยการผลิตในคร้ังน้ี ท าการศึกษาโดยเก็บขอ้มูล

เชิงคุณภาพ โดยตวัช้ีวดัท่ีน ามาขยายความในแต่ละดา้นต่อไปน้ี เป็นตวัช้ีวดัท่ีไดรั้บการประเมินวา่มี
ความส าคญัและมีความเหมาะสมซ่ึงมีระดับคะแนนสูงสุดสามล าดับแรกหรือมีระดับคะแนน
มากกวา่ 4 ใน 5 ซ่ึงเป็นระดบัความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีคุณสมบติัตามเกณฑก์ารคดัเลือก  

ผลการวิจัย น้ี  ประกอบด้วยรายละเอียดทั้ งหมด 2 ส่วน คือ ผลการศึกษาตัวช้ีว ัด
ประสิทธิภาพในมุมมองหลกั 4 ดา้นและตวัช้ีวดัประสิทธิภาพในมุมมองท่ีเก่ียวขอ้ง 1 ดา้น ซ่ึงไดท้  า
การรวบรวมมาทั้งหมด 42 ตวั พบว่ามี 22 ตวั ท่ีกลุ่มตวัอย่างเห็นวา่มีความเหมาะสมท่ีจะน ามาใช้
ประเมินประสิทธิภาพของหน่วยการผลิตและสอดคลอ้งกบัเป้าหมายขององคก์ร  
ส่วนที ่1 ผลการศึกษาตัวช้ีวดัประสิทธิภาพในมุมมองหลกั 4 ด้าน  

มุมมองและกลุ่มตัวช้ีวดั รายการตัวช้ีวดัประสิทธิภาพ 
1. ดา้นประสิทธิภาพ (Efficiency) 
1.1 ตน้ทุนการผลิต 

 
1.2 สินคา้คงคลงั 

 
1.3 ผลก าไร 
1.4 ผลตอบแทนจากการลงทุน 

- ค่าใชจ่้ายในการผลิต 
- ตน้ทุนคงท่ีและตน้ทุนผนัแปร 
- ค่าใชจ่้ายในการเก็บรักษาสินคา้ 
- ค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการสินคา้ 
- รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 
- อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI)  

2. ดา้นความยดืหยุน่ (Flexibility) 
2.1 ความพึงพอใจของลูกคา้  
2.2 ความยดืหยุน่ในการผลิตสินคา้ใหม่ 
 
2.3 การสั่งซ้ือท่ีล่าชา้ 
2.4 ความยดืหยุน่ของปริมาณการผลิต 
 
2.5 การสั่งซ้ือล่วงหนา้ ท่ียงัไม่มีของใหผ้ลิต 

- ระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ 
- อตัราส่วนสินคา้ใหม่ท่ีผลิตไดต่้อสินคา้ใหม่
ทั้งหมด 
- อตัราส่วนการสั่งซ้ือท่ีล่าชา้ต่อการสั่งซ้ือทั้งหมด 
- การเปล่ียนแปลงไดต้ามความตอ้งการของ
ปริมาณการผลิต 
- อตัราส่วนสินคา้ท่ีผลิตไม่ไดต่้อสินคา้ทั้งหมด 

3. ดา้นการตอบสนอง (Responsiveness) 
3.1 การจดัส่งตรงตามท่ีก าหนด 
 

- อตัราการจดัส่งท่ีตรงตามก าหนดต่อการจดัส่ง
ทั้งหมด 



3.2 ขอ้ร้องเรียนจากลูกคา้  - จ านวนขอ้ร้องเรียน 
ตารางท่ี 1  สรุปรายการตวัช้ีวดัประสิทธิภาพในมุมมองหลกั 4 ดา้น ท่ีไดรั้บการคดัเลือก 

มุมมองและกลุ่มตัวช้ีวดั รายการตัวช้ีวดัประสิทธิภาพ 
4. ดา้นคุณภาพของอาหาร (Food quality) 
4.1 กลุ่มคุณภาพของสินคา้ 

4.1.1 ความปลอดภยัของผลิตภณัฑ์ 
 
4.1.2 ลกัษณะปรากฏ 
 

 

 
- ปริมาณคุณค่า ปริมาณสารตอ้งหา้มท่ีตรงตาม
เอกสารรับรอง 

- จ  านวนความผดิปกติของสี ขนาดและรูปแบบ
ของสินคา้ 

4.2 กลุ่มคุณภาพของกระบวนการ 
4.2.1 เวลาท่ีใชต่้อรอบการผลิต 
4.2.2 ผลิตภาพ 

 
 
 

 
4.2.3 ผลิตไดต้ามแผน 
 
4.2.4 อตัราผลผลิต 
4.2.5 ความสามารถในการสอบกลบัได ้

 
  

 
- เวลาท่ีใชต่้อรอบการผลิตหรือรุ่นการผลิต 
- อตัราส่วนสินคา้ท่ีผลิตไดต้ามคุณภาพต่อ
สินคา้ทั้งหมด 

- ปริมาณตน้ทุนการผลิตท่ีลดลง 
- ปริมาณของเสียท่ีลดลง 
- อตัราส่วนการผลิตไดต้ามแผนต่อการผลิต
ทั้งหมด 

- อตัราผลผลิตต่อวตัถุตั้งตน้ 
- ความพร้อมใชง้านของขอ้มูล  
- ระยะเวลาท่ีใชใ้นการสอบกลบั 

4.2 กลุ่มการตลาด 
4.3.1 การบริการลูกคา้ 

 
- ความพึงพอใจของลูกคา้ 
- อตัราส่วนของการใหค้วามช่วยเหลือท่ีท าให้
เกิดยอดขาย 

4.3 กลุ่มส่ิงแวดลอ้ม 
4.4.1 ความปลอดภยัในกระบวนการผลิต  
4.4.2 การใชพ้ลงังานไฟฟ้า  

 
- จ  านวนการรายงานอุบติัเหตุ 
- ปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้า 

ตารางท่ี 1 (ต่อ) สรุปรายการตวัช้ีวดัประสิทธิภาพในมุมมองหลกั 4 ดา้น ท่ีไดรั้บการคดัเลือก 
 



ส่วนของน ้ าหนักความส าคญัของมุมมองเม่ือเปรียบเทียบกนัในกลุ่มของมุมมอง พบว่า
มุมมองท่ีกลุ่มตวัอย่างให้คะแนนมากท่ีสุดคือ ด้านการตอบสนอง รองลงมาคือดา้นคุณภาพของ
สินคา้ และดา้นคุณภาพของกระบวนการ ตามล าดบั  

 
 

ส่วนที ่2 ผลการศึกษาตัวช้ีวดัประสิทธิภาพในมุมมองด้านทีเ่กีย่วข้อง  
มุมมองและกลุ่มตวัช้ีวดั รายการตวัช้ีวดั 
5.ดา้นลูกจา้ง (Employee) 
5.1 อตัราการขาดงานโดยไม่มีแผน 

 

- อตัราการขาดงานโดยไม่มีแผน 
ตารางท่ี 2  สรุปรายการตวัช้ีวดัประสิทธิภาพในมุมมองท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีไดรั้บการคดัเลือก 

 

การอภิปรายผล 
1. เม่ือพิจารณาจากมุมมองทั้ง 5 ด้านของตวัช้ีวดัประสิทธิภาพ พบว่ามุมมองด้านการ

ตอบสนอง (Responsiveness) มีความส าคญัมากท่ีสุด โดยจะเห็นไดว้า่ตวัช้ีวดัทั้งหมดในดา้นน้ี เช่น 
การจดัส่งท่ีตรงตามก าหนด จ านวนคร้ังท่ีส่งล่าชา้ ขอ้ร้องเรียนจากลูกคา้ ลว้นแลว้แต่มีวตัถุประสงค์
เพื่อความพึงพอใจของลูกคา้ ซ่ึงผลดงักล่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกบัมุมมองหลกัดา้นความยืดหยุน่ 
(Flexibility) ท่ีพบวา่ตวัช้ีวดัดา้นความพึงพอใจของลูกคา้มีความส าคญัมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
เป้าหมายของระบบการจดัการคุณภาพโดยรวม (TQM)  

2. มุมมองด้านประสิทธิภาพ (Efficiency) พบว่า ต้นทุนการผลิต เป็นตัวช้ีว ัด
ประสิทธิภาพท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ Lusine H. Aramyan (2007) 
ซ่ึงพบว่าตวัช้ีวดัดา้นประสิทธิภาพท่ีมีนยัส าคญัคือ ตน้ทุนการผลิต ก าไร และผลตอบแทนจากการ
ลงทุน 

3. โดยการจะลดตน้ทุนการผลิตไดน้ั้นสามารถท าไดห้ลากหลายวิธีการ ทั้งในส่วนของ 
การลดของเสียท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต การลดปริมาณสินค้าคงคลัง การเพิ่มการไหลใน
กระบวนการ ซ่ึงการออกแบบการด าเนินงานดงักล่าว มีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดการผลิตแบบลีน 
(Lean Manufacturing) และสอดคลอ้งกบัการวิจยัของ R. Sundar, A.N. Balaji (2014) ซ่ึงกล่าววา่ 
การผลิตแบบลีน เป็นวิธีการท่ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจท่ีเต็มไปดว้ย
การแข่งขนัไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

4. มุมมองด้านความยืดหยุ่น (Flexibility) พบว่าตวัช้ีวดัเร่ืองความยืดหยุ่นในการผลิต
สินคา้ใหม่ มีความส าคญัในล าดบัท่ีสอง รองจากความพึงพอใจของลูกคา้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการวิจยั
ของ Chee-Cheng Cheng (2004) ซ่ึงได้อธิบายไวว้่าผูผ้ลิตสินคา้จ าเป็นตอ้งปรับตวัและสร้าง
นวตักรรมให้ผลิตภณัฑ์ เพื่อช่วงชิงความไดเ้ปรียบในตลาดแห่งการแข่งขนั ซ่ึงการสร้างสินคา้ใหม่



ข้ึนมานั้นโดยส่วนใหญ่แลว้เป็นการพฒันาผลิตภณัฑ์และสร้างทางเลือกให้ลูกคา้ เพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้และมุ่งหวงัการเพิ่มส่วนแบ่งในตลาดไปพร้อมๆ กนั 

5. มุมมองยอ่ยกลุ่มคุณภาพของสินคา้ (Product quality) ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของมุมมองดา้น
คุณภาพของอาหาร พบว่า ความปลอดภยัของสินคา้ เป็นตวัช้ีวดัท่ีไดรั้บการให้ความส าคญัสูงสุด 
โดยการไดม้าซ่ึงสินคา้ท่ีมีคุณภาพและมีความปลอดภยันั้น แนวคิดของมาตรฐานGMP ถือไดว้า่เป็น
เคร่ืองมือหลกัท่ีช่วยให้สามารถป้องกนัและควบคุมสินคา้ให้มีความปลอดภยัไดเ้ป็นอย่างดี และ
สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ Woramol Chaowarut (2009) ซ่ึงอธิบายไวว้า่ คุณภาพของอาหารเป็น
ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดส าหรับอุตสาหกรรมอาหารทุกประเภท 

6. มุมมองย่อยกลุ่มคุณภาพของกระบวนการ (Process quality) ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ
มุมมองดา้นคุณภาพของอาหาร พบวา่ตวัช้ีวดัทั้งในส่วนของเวลาท่ีใชต่้อรอบการผลิต ผลิตภาพและ
การผลิตได้ตามแผน มีความส าคญัในระดบัท่ีใกล้เคียงกนัทั้งหมด ซ่ึงการเพิ่มประสิทธิภาพให้
กระบวนการผลิตสามารถท าไดโ้ดยการลดการสูญเสีย ซ่ึงสอดคล้องกบัแนวคิดการผลิตแบบลีน 
(Lean) และแนวคิดการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต (Optimized production realization) 

7. มุมมองย่อยกลุ่มส่ิงแวดล้อม (Environmental) ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของมุมมองด้าน
คุณภาพของอาหาร พบว่าความปลอดภัยในกระบวนการผลิต เป็นตัวช้ีวดัท่ีใช้บอกได้ถึง
ประสิทธิภาพในการดูแลและรับผดิชอบสวสัดิภาพของพนกังาน ซ่ึงทุกสถานประกอบการควรตอ้ง
ตระหนกั ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของหลกัเกณฑ์การผลิตท่ีดี (GMP) และส่ิงท่ีนอกเหนือจากขอ้ก าหนด 
การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีดีในการท างานตลอดจนการส่งเสริมสุขภาวะทางด้านจิตใจท่ีดีให้
พนกังาน จะเป็นการสร้างขวญัและก าลงัใจใหก้บัพนกังานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายไดอ้ยา่งมีความสุข
และมีประสิทธิภาพ 

8. มุมมองท่ีเก่ียวขอ้งดา้นลูกจา้ง (Employee) พบวา่การขาดงานโดยไม่มีแผนของลูกจา้ง 
สามารถน ามาร่วมใชเ้ป็นตวัช้ีวดัประสิทธิภาพของหน่วยการผลิตได ้โดยใชเ้ป็นตวัช้ีบ่งพฤติกรรม
และความพร้อมของพนกังาน ซ่ึงอาจน าไปสู่ปัญหาการลาออกของพนกักงานไดใ้นท่ีสุด 
 

ปัญหาและอปุสรรค 
1. โรงงานส่วนใหญ่ ยงัไม่มีการเช่ือมโยงตวัช้ีวดัประสิทธิภาพ (KPI) ของหน่วยงานต่างๆ 

เขา้ดว้ยกนั จึงอาจท าใหไ้ม่สามารถบรรลุเป้าหมายร่วมกนัได ้ 
2. องค์กรมีตวัช้ีวดัประสิทธิภาพอยู่ แต่ไม่ได้น าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อแก้ไข

ปัญหาท่ีสาเหตุ และน ามาปรับปรุงกระบวนการภายในใหเ้กิดการพฒันาอยา่งเป็นรูปธรรมได ้
3. พนกังานไม่ทราบเป้าหมายท่ีหน่วยงานและองคก์รคาดหวงัในการปฏิบติังาน  
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