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บทคัดยอ 
 งานวิจัยนี้เปนการศึกษาการดําเนินธุรกิจรานอาหารขนาดกลางซ่ึงประสบปญหาเรื่องตนทุนวัตถุดิบใน
การประกอบการที่สูงขึ้นเปนอยางมาก โดยไดประยุกตใชหลักการการบริหารงานคุณภาพและการจัดการโลจิ
สติกสเพ่ือตอบสนองอุปสงคของลูกคา เมื่อทําการวิเคราะหหาปจจัยท่ีมีผลตอคาใชจายวัตถุดิบท่ีสูงขึ้นของ
สถานประกอบการที่เปนกรณีศึกษาพบวาเปนผลจากปญหาการจัดการและบริหารสินคาคงคลัง จึงทําการหา
ยุทธศาสตรในการดําเนินธุรกิจจากการวิเคราะห SWOT (SWOT Analysis) หากระบวนการท่ีมีความสําคัญ
ดวยเทคนิคการวิเคราะหอาการขัดของและผลกระทบ (Failure Mode and Effect Analysis: FMEA) รวมท้ัง
การหาเหตุของปญหาดวยผังกางปลา นอกจากนี้ยังไดพัฒนากลไกปองกันความผิดพลาด (Poka-Yoke) ของ
กระบวนการจัดการคําส่ังซื้อ (Order Processing)  โดยไดพัฒนาซอฟทแวรระบบจัดการสินคาคงคลังผานการ
ไหลของสารสนเทศ (Information) บนกระบวนการจัดการคําส่ังซื้อของรานอาหาร งานวิจัยนี้เสนอแนวคิดใน
การแกไขการจัดการโลจิสติกส (Logistics) ของธุรกิจบริการโดยการประยุกตการวิเคราะหปญหาดวยเทคนิค
ทางดานคุณภาพ ซึ่งสามารถเปนประโยชนตอผูประกอบการรานอาหารขนาดกลางและผูสนใจอื่นๆ ตอไป 
  
คําสําคัญ: ธุรกิจรานอาหารขนาดกลาง, การจัดการสินคาคงคลัง, การวิเคราะหเชิงคุณภาพ, กระบวนการ
จัดการคําส่ังซื้อ, ซอฟทแวร  
 

1. บทนํา 
 ธุรกิจรานอาหารขนาดกลาง (80-150 ท่ีนั่ง) เปนธุรกิจท่ีมีความสําคัญและมีอยูเปนจํานวนมาก ในการ
สํารวจโดยสํานักงานสถิติแหงชาติเมื่อป พ.ศ. 2548 พบวาธุรกิจรานอาหารขนาดกลางมียอดขายเปนมูลคาถึง 
244,294 ลานบาท สูงกวาธุรกิจโรงแรมซึ่งเปนธุรกิจบริการเชนกัน แตงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
รานอาหารกลับมีนอยมาก ผลงานวิจัยเกี่ยวกับรานอาหารที่มีอยูสวนมากจะเปนการวิจัยเรื่องการตลาด หรือ
ความคาดหวังของลูกคา เชน Kivera (1997), Namkung and Jang (2008) และ Liu (2008) เปนตน แตไม

พบการทําวิจัยเชิงโลจิสติกสท้ังท่ีธุรกิจประเภทน้ีมีตนทุนที่เกี่ยวของกับโลจิสติกสอยูไมนอย 
 ปจจุบันรานอาหารจํานวนไมนอยประสบปญหาท่ีคลายคลึงกัน นั่นคือมีตนทุนจากวัตถุดิบท่ีสูงขึ้นเปน
อยางมาก แตการท่ีรานอาหารจะขึ้นราคาอาหารเพื่อแกปญหาตนทุนวัตถุดิบท่ีสูงขึ้นอาจไมเปนการแกปญหา
ท่ีดี เน่ืองจากปจจัยสําคัญตอความพึงพอใจของลูกคาประการหนึ่งคือราคาอาหาร (Kivera, 1997) การลด
ตนทุนดวยการจัดการท่ีดีโดยเฉพาะการจัดการเชิงโลจิสติกสเปนวิธีการหนึ่งท่ีสามารถลดผลกระทบของการท่ี
วัตถุดิบมีราคาสูงขึ้นได งานวิจัยนี้เปนการประยุกตใชหลักการดานคุณภาพในการวิเคราะหหาสาเหตุของ
ปญหาการจัดการรานอาหารกรณีศึกษา และไดประยุกตใชหลักการดานโลจิสติกสในการปรับปรุง นอกจากนี้
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 งานวิจัยนี้ยังไดพัฒนาซอฟทแวรเพ่ือชวยในการจัดการรานอาหารกรณีศึกษาอีกดวย โดยใช MS-Access ซึ่ง
เปนโปรแกรมสรางฐานขอมูลและพัฒนาซอฟทแวร เพ่ือควบคุมระบบการจัดการคําส่ังซื้อและระบบสารสนเทศ 
 เทคนิคการวิเคราะหเชิงการบริหารงานคุณภาพท่ีไดประยุกตใชในงานวิจัยนี้ไดแก การวิเคราะหหา
ยุทธศาสตรทางธุรกิจจากการวิเคราะห SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Treats)  และ
ไดแยกรายการอาหารของรานกรณีศึกษาออกเปน 2 ประเภท จากนั้นนิยามปญหาของรายการอาหารแตละ
ประเภท ทําการวิเคราะหหากระบวนการที่มีความสําคัญดวยเทคนิคการวิเคราะหอาการขัดของและผลกระทบ  
และใชผังกางปลาเพ่ือหาสาเหตุรากเหงา พบวาสาเหตุท่ีสําคัญคือการจัดการคําส่ังซื้อและสารสนเทศ จากการ
พิจารณาแผนภาพการไหล (Flow Chart) ในกระบวนการทําธุรกรรม (Transaction) พบวามีความผิดพลาด 
(Error) เกิดขึ้นตามจุดปฏิบัติงานตางๆ จึงไดทําการวิเคราะหอาการขัดของและผลกระทบ (ดูรายละเอียด
เพ่ิมเติมจาก กิติศักด์ิ, 2008) เพ่ือประเมินหากระบวนการที่เส่ียงตอการทําธุรกรรมผิดพลาด และไดสรางกลไก
ปองกันความผิดพลาด (Poka-Yoke) (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมจาก Gryna, et al 2007) เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิด
ความผิดพลาดของธุรกรรม 
  
2. วรรณกรรมปริทัศน 
 Kivera (1997) ไดวิจัยถึงปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจของลูกคาของรานอาหารขนาดกลาง พบวา
ความหลากหลายของรายการอาหารไมมีผลตอความพึงพอใจของลูกคา แตลูกคาจะคํานึงถึงคุณภาพและราคา
ของอาหารเปนหลัก นอกจากนี้ลูกคาในบางกลุมอายุจะใหความสําคัญกับชนิดของอาหารดวย ซึ่งเมื่อสอบถาม
ลูกคาของรานอาหารกรณีศึกษาจํานวนหนึ่งพบวาไดผลสอดคลองกับผลของงานวิจัยนี้  

การประเมินจุดเดน จุดดอย และบริบทท่ีเกี่ยวของกับองคกรเปนวิธีการหนึ่งท่ีจะคนหาวาองคกรควรมี
ยุทธศาสตรในการดําเนินธุรกิจอยางไร โดย Gryna, et al (2007) ไดกลาวถึงการวิเคราะห จุดแข็ง 
(Strengths) จุดออน (Weakness) โอกาสท่ีดี (Opportunities) และปจจัยดานลบท่ีจะมารบกวน (Threats) 
หรือการวิเคราะห SWOT วาตองเริ่มจากการดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงความตองการของลูกคาเปนหลัก โดย
เปรียบเทียบกับคูแขงเพ่ือหาจุดเข็งและจุดออนขององคกร จากน้ันใหวิเคราะหสถานการณจากภายนอกโดย
หาโอกาสท่ีดี (Opportunities) ในการทําธุรกิจ และปจจัยดานลบที่จะมารบกวน (Threats) เพ่ือใหได
ยุทธศาสตรในการทําธุรกิจวาจะเติบโต (Growth) ประคองตัว (Stability) หรือลดความสําคัญ (Decline) ซ่ึงแต
ละยุทธศาสตรมีวิธีการท่ีแตกตางกันไป ขั้นสุดทายของการวิเคราะห SWOT ตองหาชองวาง (Gap) ท่ี
เหมาะสมเพื่อใชเปนวัตถุประสงคในการดําเนินธุรกิจ ซึ่งงานวิจัยนี้ไดใชวิธีการดังกลาววิเคราะหพบวาตองลด
ความสําคัญกับอาหารบางรายการ ในขณะที่ควรใหความสําคัญและเพ่ิมยอดขายของบางรายการอาหาร 
 การนํายุทธศาสตรไปปฏิบัติจริงอาจใชแนวคิดเชิงการบริหารงานคุณภาพท่ีวา การบริหารงานคุณภาพ
เปนกระบวนการในการชี้บง และบริหารกิจกรรมท่ีใหบรรลุจุดประสงคขององคกร กําหนดเปาหมายตางๆ ให
เปนปญหาท่ีหนวยงานภายในองคกรสามารถแกไข เมื่อนิยามปญหาไดแลวตองดําเนินการหากระบวนการที่มี
ความสําคัญ ซึ่งเทคนิคท่ีดีอยางหน่ึงสําหรับการหาโอกาสความผิดพลาดคือการวิเคราะหอาการขัดของและ
ผลกระทบ (กิติศักด์ิ, 2550) สวนการวิเคราะหหาเหตุรากเหงาของกลไกที่มาจากกระบวนการคือการวิเคราะห
ดวยผังกางปลา ซึ่งในท่ีนี้พบวาสาเหตุรากเหงาของปญหาเปนเรื่องการจัดการสารสนเทศในกระบวนการ
จัดการคําส่ังซื้อซ่ึงเปนสวนหนึ่งของระบบโลจิสติกส 
 การจัดการโลจิสติกสในโซอุปทานนอกจากจะกลาวถึงการขนสงและการจัดการคลังสินคาแลว ยังหมาย
รวมถึงการจัดการสารสนเทศและกระบวนการจัดการคําส่ังซื้ออีกดวย (Ballou, 2004) การจัดการกระบวนการ
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 จัดการคําส่ังซื้อและสารสนเทศท่ีดีตองมีความถูกตอง หรือผิดพลาดนอยท่ีสุด วิธีการท่ีประยุกตใชในงานวิจัยนี้
คือการควบคุมกระบวนการจัดการคําส่ังซื้อดวยหลักการ Poka-Yoke ซึ่งเปนกลไกปองกันธุรกรรมไมใหเกิด
ความผิดพลาดจากความไมตั้งใจของผูปฏิบัติงาน (กิติศักด์ิ, 2551) 
  
3. ปญหาการจัดการรานอาหารกรณีศึกษาและการวิเคราะหสาเหตุรากเหงา 
 3.1 ท่ีมาของปญหา 
 งานวิจัยนี้ศึกษาการดําเนินธุรกิจรานอาหาร “ครัวภูพญา” ซึ่งเปนรานอาหารขนาดกลาง ตั้งอยูท่ี อ.
เมือง จ.กาญจนบุรี จากการเก็บรวบรวมขอมูลทางบัญชี ตามรูปท่ี 1 พบวา 

คาวัตถุดิบ  ไมผันแปรตามยอดขาย แตมีแนวโนมสูงขึ้น และเปนคาใชจายสวนท่ีมากท่ีสุด หรือ 
ประมาณเกือบรอยละ 50 เมื่อเทียบกับยอดขาย 

คาแรงงาน  มีการผันแปรตามยอดขาย เนื่องจากทางรานครัวภูพญามีพนักงานเพียงบางสวนท่ีเปน
พนักงานประจํา ในวันที่มีลูกคามากจะมีการรับพนักงานรายวันเขามาชวย  

คาสาธารณูประโภค (ไฟฟา น้ํา) และคาจัดการ คาใชจายท้ังสองรายการเปนไปในทิศทางเดียวกันและ
มีการปรับขึ้น-ลงบางในปท่ีผานมา คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 7-17 ของยอดขาย  

คาสงเสริมการขาย  ในที่นี้คือสวนลดจากการสงเสริมการขายตางๆ ซึ่งแปรผันตามยอดขาย 
 

 
 

รูปท่ี 1: กราฟเสนแสดงตนทุนทางบัญชีรานครัวภูพญา 
  

จากรูปท่ี 1 จะเห็นไดวาคาใชจายท่ีสําคัญท่ีสุดคือคาใชจายหมวดคาวัตถุดิบซึ่งนอกจากจะเปน
คาใชจายท่ีมากที่สุดแลวยังมีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้นอีกดวย สงผลตอผลกําไรของทางรานถึงกับวาบางเดือนเกิด
การขาดทุน จากประเด็นของคาใชจายวัตถุดิบท่ีสูงนี้จึงไดวิเคราะหยอดขายของรายการอาหารตางๆ ท่ีมีอยูใน
รายการอาหาร ไดผลดังแสดงในรูปท่ี 2 
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รูปท่ี 2: แผนภูมิพาเรโตของยอดขายของรายการอาหาร 
 
 จากรูปท่ี 2 เมื่อทําการจําแนกรายการอาหารทั้งหมดของทางรานดวยแผนภูมิพาเรโต พบวารายการ
อาหารที่มียอดการส่ังซื้อมากอยางสม่ําเสมอมีเพียงไมกี่รายการ ในรายการอาหารที่มียอดการส่ังซื้อมากนี้
รวมถึงรายการอาหารโรตี และไสกรอกเยอรมันที่เปนอาหารท่ีมีชื่อเสียงของทางรานครัวภูพญา นอกจากนี้ยัง
มีรายการอาหารตามฤดูกาล และอาหารทองถ่ินของจังหวัด แตมีรายการอาหารเปนจํานวนมากท่ีลูกคาส่ังนอย
มาก โดยมียอดขายรวมกันไมถึงรอยละ 20 ของยอดขายท้ังหมด และบอยคร้ังตองทิ้งวัตถุดิบท่ีใชสําหรับ
รายการอาหารเหลานี้เน่ืองจากเส่ือมสภาพจากการเก็บรักษา อีกท้ังยังสงผลใหไมมีพ้ืนท่ีจัดเก็บวัตถุดิบท่ีใช
สําหรับรายการอาหารท่ีมีชื่อเสียงและมียอดขายสูงอีกดวย  
 3.2 ความคาดหวังของลูกคา 
 จากการสํารวจความคาดหวัง (Expectation) ของลูกคารานครัวภูพญา พบวาราคาเปนหนึ่งในปจจัยท่ี
สงผลตอความพึงพอใจของลูกคา กลุมลูกคาใหมหรือลูกคาจรที่สวนใหญเปนนักทองเท่ียวมักส่ังอาหารตามท่ีบ
ริกรแนะนําให หรือส่ังอาหารที่เปนที่รูจักในจังหวัด สวนกลุมลูกคาประจําซึ่งสวนใหญเปนกลุมคนวัยทํางานท่ี
ตองเดินทางผานท่ีตั้งของรานครัวภูพญาเปนประจํา มักส่ังอาหารรายการที่มีชื่อของทางรานทุกคร้ังท่ีมา
รับประทาน 
 จากการวิเคราะหรายการอาหารท้ังหมดและความคาดหวังของลูกคา สามารถแบงรายการอาหารได
ออกเปน 2 กลุมหลัก คือ กลุมรายการอาหารที่มีชื่อเสียง มียอดขายสูงและสม่ําเสมอ และกลุมรายการอาหารที่
มียอดขายนอย มีการส่ังเปนครั้งคราว จึงทําการวิเคราะห SWOT เพ่ือหายุทธศาสตรทางธุรกิจของรายการ
อาหารทั้ง 2 กลุม ดังตอไปนี้ 
 3.3 การวิเคราะห SWOT เพ่ือกําหนดยุทธศาสตรทางธุรกิจ 
 จากการใชเทคนิคการวิเคราะห SWOT เพ่ือหายุทธศาสตรในการดําเนินธุรกิจโดยแยกประเภทของ
อาหารไดผลดังตอไปนี้ และสรุปไดดังรูปท่ี 3 
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 3.3.1 รายการอาหารทั่วไป 
-  จุดแข็งเมื่อเทียบกับคูแขง  รสชาติอาหารดี รานสะอาดกวา  
-  จุดออนเมื่อเทียบกับคูแขง ตนทุนสูงกวา ราคาอาหารสูงกวาท่ีตั้งอยูไกลจากแหลงทองเท่ียว 
   อื่น 
-  สถานการณภายนอกท่ีใหโอกาสที่ดีวัตถุดิบประจําถ่ินหรือตามฤดูกาลสามารถหาไดในราคา 
   ถูก 
-  สถานการณภายนอกท่ีรบกวน มีจํานวนรานอาหารในบริเวณใกลเคียงเปนจํานวนมาวัตถุดิบ 

      ราคาสูงขึ้น การทองเท่ียวซบเซา 
3.3.2 รายการอาหารที่มีชื่อเสียง (ไสกรอกเยอรมัน, โรตี) 
-  จุดแข็งเมื่อเทียบกับคูแขง เปนที่รูจักมากกวา วัตถุดิบดีกวา 
-  จุดออนเมื่อเทียบกับคูแขง ไมมีสินคาเกรดต่ําใหลูกคาเลือก 
-  สถานการณภายนอกท่ีใหโอกาสที่ดีควบคุมราคาวัตถุดิบได ไมมีคูแขงในบริเวณใกลเคียง 
-  สถานการณภายนอกท่ีรบกวน การทองเท่ียวซบเซา 

 

 
 

รูปท่ี 3: ผลการ SWOT เพ่ือหายุทธศาสตรในการดําเนินธุรกิจ 
 

การวิเคราะห SWOT ขางตนสามารถใชวางยุทธศาสตรทางธุรกิจไดคือ  
1. ลดความสําคัญของอาหารทั่วไป ซึ่งในบทความนี้จะไมกลาวถึงวิธีการในการลดรายการอาหาร

ท่ัวไปเนื่องจากความหลากหลายของรายการอาหารไมไดเปนปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจของลูกคา  
2. สรางความเติบโตใหรายการอาหารท่ีเปนรายการเดน ไดแก โรตี ไสกรอกเยอรมัน และอาหารท่ีใช

วัตถุดิบตามฤดูกาล หรือวัตถุดิบในทองถ่ิน ซึ่งมีคุณภาพแตราคาวัตถุดิบไมสูงมาก 
 3.4 การนิยามและการหาสาเหตุของปญหา 
 จากยุทธศาสตรทางธุรกิจขางตนและไดใชการนิยามปญหาเชิงการบริหารงานคุณภาพ โดยพิจารณา
จากชองวาง (Gap) จากความคาดหวังของลูกคา ไดปญหาคือ ลูกคาไมส่ังรายการอาหารท่ีมีชื่อเสียง และพบ
สภาวะผิดปกติในกระบวนการที่ทําใหเกิดปญหา และผังกางปลาหาเหตุรากเหงา ตามรูปท่ี 4 โดยรูปทางซาย
แสดงความเบี่ยงเบนของความคาดหวังกับความสามารถในการตอบสนองอุปสงคของรานครัวภูพญาในกลุม
ลูกคาประจํา และทางขวามือแสดงความเบ่ียงเบนของการรับทราบรายการอาหารท่ีมีชื่อเสียงกับความสามารถ
ในการแจงรายการอาหารของรานครัวภูพญาในกลุมลูกคาใหม 
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รูปท่ี 4: สภาวะผิดปกติในกระบวนการที่ทําใหเกิดปญหาคุณภาพของรานครัวภูพญา 
 

 ท่ีผานมาทางรานครัวภูพญาไมมีการประเมินความสามารถในการใหบริการและการตั้งเปาหมาย
ยอดขาย เปาหมายที่ใชในงานวิจัยนี้จึงเปนเปาหมายที่ตองตั้งขึ้นใหมดังนี้  

ตัวชี้วัดผลงานวิจัย  สามารถสนองอุปสงคของลูกคาไดมากกวารอยละ 95 จากยอดการส่ัง 
ตัวชี้วัดผลทางธุรกิจ  ตนทุนวัตถุดิบเทียบกับยอดขายไมเกินรอยละ 40 (จากรูปท่ี 1 หากคาใชจาย

วัตถุดิบมีคาประมาณรอยละ 40 เมื่อเทียบกับยอดขาย จะทําใหผลประกอบการมีกําไร) 
 จากนั้นไดทําการวิเคราะหหากระบวนการสําคัญท่ีมีความเส่ียงดวยเทคนิคการวิเคราะหอาการขัดของ
และผลกระทบ แลวหาเหตุรากเหงาของปญหาดวยผังกางปลา พบวาพนักงานหนาราน (บริกร) ไมทราบวา
ควรแนะนํารายการอาหารใดใหลูกคา เน่ืองจากไมทราบสถานะวัตถุดิบคงเหลือของรายการอาหารตางๆ 
นอกจากนี้ผูมีหนาท่ีส่ังซื้อวัตถุดิบของทางรานยังไมทราบปริมาณและเวลาที่เหมาะสมในการส่ังวัตถุดิบเพ่ือใช
ประกอบอาหารรายการตางๆ แตใชวิธีการการส่ังซื้อวัตถุดิบทดแทนวัตถุดิบท่ีหมดลง บางรายการเกิดการ
ขาดแคลนเพราะไมไดส่ังซื้อไวลวงหนา ซึ่งชี้ใหเห็นวาสาเหตุรากเหงาคือ ทางรานยังขาดการจัดการ
สารสนเทศและระบบการประเมินและส่ังซื้อวัตถุดิบท่ีดี  
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  3.5 ปรับปรุงกระบวนการจัดการคําส่ังซื้อโดยยุทธศาสตรโลจิสติกส 
 

 
 

รูปท่ี 5: ยุทธศาสตรโลจิสติกสของ Ballou, (2004) 
 
 Ballou (2004) ไดแนะนําวายุทธศาสตรท่ีควรคํานึงถึงเพ่ือใหเกิดการบริการลูกคาท่ีดีประกอบดวยสาม
ยุทธศาสตรคือ ยุทธศาสตรการจัดการสินคาคงคลัง ยุทธศาสตรการขนสง และยุทธศาสตรดานตําแหนงท่ีตั้ง 
(ดังรูปท่ี 5) เน่ืองจากธุรกิจรานอาหารที่พิจารณาในงานวิจัยนี้ไมมีการขนสงไปยังลูกคา นอกจากนี้วัตถุดิบท่ีใช
สวนมากจะใชวัตถุดิบท่ีมีในทองถ่ิน เวนแตวัตถุดิบบางรายการจะมีการสงมาจากจังหวัดอ่ืนโดยมีการคิดราคา
รวมกับคาวัตถุดิบ และมีการพิจารณาเรื่องนี้ในยุทธศาสตรการจัดการคลังสินคาแลว จึงไมพิจารณา
ยุทธศาสตรนี้ในการวิเคราะหตอไป และเนื่องจากสถานท่ีตั้งของรานเปนขอจํากัดของงานวิจัย ทางรานยังไมมี
นโยบายในการยายสถานประกอบการ ยุทธศาสตรดานสถานที่ตั้งจึงไมไดรับการพิจาณาตอเชนกัน 
ยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของโดยตรงตอปญหาของรานภูพญาตามที่ไดวิเคราะหในเบ้ืองตนแลวคือการจัดการสินคา
คงคลัง ซึ่งจะไดนํามาพิจารณาตอไป แตการจัดการจัดการสินคาคงคลังใหมีประสิทธิภาพตองเขาใจระบบการ
ทํางานของธุรกิจเสียกอน ซึ่งขั้นตอนการปฏิบัติงานของรานครัวภูพญาสามารถสรุปไดดังรูปท่ี 6 
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รูปท่ี 6: แผนภาพแสดงผูเกี่ยวของในขั้นตอนการปฏิบัติงานของรานครัวภูพญา 
 
 จากรูปท่ี 6 จะเห็นไดวามีผูเกี่ยวของดวยกัน 3 สวน คือ ลูกคา (Customer) ผูปฏิบัติงาน (Operator) 
และผูวางแผน (Planner) และผูปฏิบัติการยังแบงไดเปนอีก 3 กลุมยอย คือ พนักงานหนาราน (บริกร) 
พนักงานเก็บเงิน (Cashier) และผูประกอบอาหารในครัว รูปท่ี 6 ยังแสดงการไหลของสารสนเทศระหวาง
ผูเกี่ยวของอีกดวย 
 จากการที่ผูวิจัยและพนักงานไดใชเทคนิควิเคราะหอาการขัดของและผลกระทบทําการประเมินหา
กิจกรรมท่ีเส่ียงตอการทําธุรกรรมผิดพลาด (Transactional Error) พบวากิจกรรมท่ีมีความเส่ียงสูงคือ 
กิจกรรมแนะนํารายการอาหาร กิจกรรมตรวจสอบวัตถุดิบคงเหลือ กิจกรรมเปดบิลโตะอาหาร กิจกรรมตัดจาย
อาหารไปตามโตะ กิจกรรมเช็คบิล กิจกรรมรวบรวมขอมูลประจําวัน ซึ่งมีเหตุมาจากความผดิพลาดท่ีไมตั้งใจ
ของพนักงาน สวนกระบวนการจัดการคําส่ังซื้อท่ีมีอยูเดิมของพนักงานปฏิบัติการ (Operator) พบวามี
สารสนเทศผิดพลาดบอยครั้ง ผูวิจัยจึงเลือกสรางกลไกข้ึนเพ่ือปองกันความผิดพลาด (Poka-Yoke) และกําจัด
โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดจากความไมตั้งใจของการทําธุรกรรมกับกระบวนการที่มีอยูเดิม ซึ่งกลไกนั้น
ไดแกซอรฟแวรตามหัวขอ 4.2 และไดเพ่ิมกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการวางแผนเปนกิจกรรมใหมของรานครัวภูพญา 
เพ่ือใหกระบวนการจัดการคําส่ังซื้อสมบูรณยิ่งขึ้น ในดานการตอบสนองตอยุทธศาสตรการจัดการสินคาคงคลัง 
ผูวิจัยจึงไดออกแบบกระบวนการจัดการคําส่ังซื้อโดยประเมินจากการประมาณปริมาณการขาย จากนั้นจึง
ประมาณปริมาณวัตถุดิบท่ีใชในแตละรายการ เมื่อประกอบกับกระบวนการท่ีมีอยูเดิมสามารถแสดง
สวนประกอบตางๆ ของระบบสารสนเทศของรานครัวภูพญาไดดังหัวขอตอไป 
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 4. ระบบสารสนเทศ 
 4.1 ฐานขอมูลสําหรับกระบวนการจัดการคําส่ังซื้อ 
 Ballou (2004) ไดแนะนําสวนประกอบตางๆ ของระบบสารสนเทศสําหรับงานโลจิสติกสดังรูปท่ี 7 ซึ่ง
เมื่อประเมินสถานการณของรานครัวภูพญาแลวผูวิจัยไดออกแบบระบบสารสนเทศของทางรานใหครอบคลุม
หัวขอตางๆ ดังท่ีไดทํากรอบไวในรูปท่ี 7 ซึ่งไดแก ฐานขอมูลดานการบัญชี/การเงิน การจัดซื้อ สินคาคงคลัง 
ใบกํากับภาษี ประมาณสินคาคงเหลือ สถานภาพการสง และสถานภาพการจายเงิน 
 

 
 

รูปท่ี 7:  สวนประกอบของระบบสารสนเทศสําหรับการจัดการงานโลจิสติกส (Ballou, 2004) 
 
 จากนั้นไดทําการพัฒนาซอฟทแวรบนพ้ืนฐานของระบบสารสนเทศที่ไดออกแบบไวขางตน ดังมีราย 
ละเอียดในหัวขอ 4.2 
 4.2 ซอฟทแวรระบบสารสนเทศสําหรับการจัดการงานโลจิสติกส  
  4.2.1 การวางแผนรายการอาหารและวัตถุดิบ  

ซอฟทแวรสวนนี้เปนสวนที่บันทึกสวนผสมของอาหารแตละรายการและวัตถุดิบท่ีรับ  
เขามา ซึ่งวัตถุดิบจะถูกตัดออกจากสินคาคงคลังเมื่อลูกคามีการส่ังรายการอาหารที่มีการใชวัตถุดิบนั้นๆ ดัง
ตัวอยางในรูปท่ี 8 

 
 

รูปท่ี 8: ซอฟทแวรสวนของการวางแผนรายการอาหารและวัตถุดิบ 
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   4.2.2 การคํานวณคาปริมาณการส่ังซื้อท่ีดีท่ีสุดและจุดส่ังซื้อ (Reorder Point: ROP) 
   ซอฟทแวรสวนนี้เปนสวนที่คํานวณปริมาณการส่ังซื้อแบบประหยัด (Economic Order 
Quantity: EOQ) หรือใชสัญลักษณ Q* ในซอฟทแวร โดยเริ่มจากผูจัดการรานทําการประเมินยอดขายที่
ตองการและสามารถเปนจริงไดของเดือนตางๆ และประเมินความผิดพลาด (Error) (เน่ืองจากทางรานไมมี
การประมาณการขายที่ผานมา สงผลใหไมมีขอมูลความผิดพลาดของยอดขายจริงเทียบกับคาประมาณการ
ของยอดการขาย ดังนั้นจึงตองใชการประมาณความผิดพลาดแทน เมื่อทางรานไดปรับใชซอรฟแวรนี้ไดระยะ
หนึ่งแลวจะทําการปรับคาความผิดพลาดนี้ตอไป)  

การคํานวณหาปริมาณการส่ังซื้อแบบประหยัด (Q*) ไดใชสูตร   
Q* = ยอดประมาณการขาย * (1.64*คาการเผือ่ความผิดพลาด) 

โดย 1.64 = zα=0.95 ซึ่งไดจากจากตารางการแจกแจงปกติมาตรฐาน (Standard Normal Table) และ
การคํานวณจุดส่ังซื้อ (ROP) ของวัตถุดิบรายการตางๆ ไดคํานวณจากสูตร 

ROP = d * LT  
โดยท่ี d = ปริมาณการใชตอวัน และ LT = ระยะเวลานําในการสง โดยมีสมมติฐานวาปริมาณการใชตอ

วันและระยะเวลานําในการสงคอนขางคงท่ี อยางไรก็ดีปริมาณการใชตอวันอาจมีการปรับเปล่ียนตามฤดูกาล
ดวย  

รายงานยอดวัตถุดิบคงคลังจากหัวขอ 4.2.1 จะมีการรายงานเปนรายวัน เมื่อระดับวัตถุดิบคงคลังตํ่า
กวาจุดส่ังซื้อซอฟทแวรจะทําการเตือนวาตองส่ังซื้อวัตถุดิบรายการนั้นๆ แลว ตัวอยางสวนของซอฟทแวรท่ีใช
คํานวณปริมาณการส่ังซื้อแบบประหยัดและจุดส่ังซื้อสามารถแสดงไดดังรูปท่ี 9 ซึ่งเปนตัวอยางของรายการไส
กรอกและโรตี  

 
 

รูปท่ี 9: ตัวอยางการคํานวณปริมาณส่ังซื้อแบบประหยัดและจุดส่ังซื้อของไสกรอกและโรตี 
 

4.2.3 รายงานประจําวัน  
ในรายงานประจําวันจากนอกจากจะมียอดวัตถุดิบคงคลังคงเหลือแลวซอฟทแวรยังสรุป

รายงาน รายการอาหารท่ีขายได และยอดทางบัญชี ดังรูปท่ี 10 
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รูปท่ี 10: ซอฟทแวรสวนของรายงานประจําวัน 
  

4.3 ซอฟทแวรสวนการควบคุมใบส่ังอาหารและพนักงานเก็บเงิน 
  4.3.1 การเปดโตะและควบคุมใบสั่งอาหาร (คําส่ังซื้อ)  

เมื่อบริกรรับใบส่ังอาหารจากลูกคาแลวจะตองมีการแจงตอพนักงานเก็บเงิน (Cashier) 
เพ่ือทําการเริ่มบันทึกการส่ังอาหาร “เปดโตะ” รายละเอียดท่ีพนักงานเก็บเงินบันทึกน้ีซอฟทแวรจะทําการ
แสดงสถานะโตะอาหารท่ีเปดทําการส่ังอาหารนี้อยู รวมท้ังสถานะของใบสั่งอาหารวาอาหารที่ส่ังไวไดสงให
ลูกคาแลวหรือยัง และเปนการปองกันการสงอาหารผิดโตะ หากวัตถุดิบของรายการอาหารใดหมดในระหวาง
วันซอฟทแวรจะแจงเตือนพนักงานเก็บเงินทันที ซึ่งพนักงานเก็บเงินมีหนาท่ีตองแจงตอบริกรใหงดรับการส่ัง
อาหารรายการนั้นๆ หรือไมแนะนําใหลูกคา ดังตัวอยางในรูปที่ 11 

 

 
 

รูปท่ี 11: ซอฟทแวรสวนการเปดโตะและควบคุมใบส่ังอาหาร 
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 4.3.2 การเช็คบิลและเก็บเงิน  
เมื่อลูกคาแจงทางรานเช็คบิล ซอฟทแวรจะดึงรายละเอียดใบส่ังอาหารและรายการ

อาหารท่ีสงใหลูกคาจริงมาคํานวณยอดเงิน และใบส่ังอาหารนั้นจะถูกปดและจัดเก็บทันทีท่ีมีการบันทึกการรับ
เงินจากลูกคา และขอมูลจะถูกรวมเขาไปไวในรายงานประจําวันโดยอัตโนมัติ ดังตัวอยางในรูปท่ี 12 
 

 
 

รูปท่ี 12: ซอฟทแวรสวนของการเช็คบิลและเก็บเงิน 
 
5. ผลการศึกษา 
 หลังจากไดมีการประยุกตใชระบบการจัดการกระบวนการคําส่ังซื้อดวยซอฟทแวรท่ีพัฒนาขึ้น พบวา
สามารถตอบสนองอุปสงคของลูกคาไดสูงกวา 95% และสามารถลดสัดสวนคาวัตถุดิบลดลงเหลือรอยละ 44 
ของยอดขาย อยางไรก็ดีสัดสวนคาวัตถุดิบน้ีแตยังไมบรรลุเปาหมายต่ํากวารอยละ 40 ตามท่ีตั้งเปาหมายไว 
จึงตองทําการควบคุมกระบวนการและวัดผลตอไป 
 
6. สรุป 
 จากปญหาดานวัตถุดิบท่ีมีราคาสูงขึ้นทําใหรานครัวภูพญาซึ่งเปนรานอาหารกรณีศึกษาตองปรับ
ยุทธศาสตรในการดําเนินธุรกิจ จากการวิเคราะหคาใชจายท้ังพบวาคาใชจายดานวัตถุดิบมีสัดสวนสูงถึงเกือบ
ครึ่งหนึ่งของยอดขาย และสามารถแยกประเภทของรายการอาหารไดเปน 2 ประเภท คือ อาหารท่ัวไปและ
อาหารที่มีชื่อเสียงของราน จากการวิเคราะห SWOT ไดยุทธศาสตรสรางความเติบโตใหกับรายการอาหารท่ีมี
ชื่อเสียงของรานซึ่งมีจํานวนรายการนอยแตยอดขายสูง และลดรายการอาหารท่ัวไปที่มีรายการมากแต
ยอดขายต่ํา ในการแปรนโยบายเพื่อการปฏิบัติจริงไดใชมุมมองเชิงการบริหารงานคุณภาพ โดยปญหาคือ
ลูกคาไมส่ังอาหารรายการท่ีมีชื่อเสียงของทางราน โดยเมื่อสังเกตกระบวนการภายในพบสภาวะที่ผิดปกติของ
ความไมสามารถสนองตอบอุปสงคตอรายการอาหารท่ีลูกคาส่ังได และความไมสามารถแนะนํารายการอาหาร
ท่ีเหมาะสมตอลูกคาได จากการวิเคราะหดวยผังกางปลา เพ่ือคนหาสาเหตุรากเหงาของปญหาพบวาสาเหตุ
เกิดจากพนักงานขาดสารสนเทศที่ถูกตองในการทาํงาน 
 เน่ืองจากท่ีผานมารานอาหารกรณีศึกษาไมไดเก็บขอมูลความผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นจริงของสารสนเทศ จึง
ไดประยุกตใชเทคนิคการวิเคราะหอาการขัดของและผลกระทบ โดยประเมินจากกิจกรรมที่มีโอกาสสูงท่ีจะทํา
ธุรกรรมผิดพลาด จากนั้นใชยุทธศาสตรโลจิสติกสเปนแนวทางในการออกแบบและพัฒนาซอฟทแวรควบคุม
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 กระบวนการจัดการคําส่ังซื้อเพ่ือใหมีระบบเก็บและจัดการสารสนเทศท่ีถูกตอง เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการ
สนองตอบสนองอุปสงคของลูกคา ทําใหพนักงานบริกรทราบถึงรายการอาหารท่ีควรแนะนําลูกคา รวมไปถึง
เวลาและปริมาณของวัตถุดิบท่ีตองทําการจัดซื้อ  
 งานวิจัยนี้เปนตัวอยางในการแกปญหาธุรกิจบริการโดยใชมุมมองของการบริหารงานคุณภาพ เพ่ือ
แกไขปญหาโลจิสติกส ผูสนใจสามารถใชเปนแนวทางในการทําการศึกษาและพัฒนาองคความรูในดานนี้
ตอไป 
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