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บทคัดยอ  

บทความน้ีเปนสวนหน่ึงของงานวิจัยเพื่อเลือกกลยุทธสําหรับบริหารโซอุปทานของผลิตภัณฑคอนกรีต

สําเร็จรูป ผูเขียนไดประยุกตเทคนิคการวาดผังกระบวนการธุรกิจเพื่อเปนเคร่ืองมือในการจําลองกิจกรรม การไหล 

และเชื่อมโยงกิจกรรมตางๆ ของกลุมบริษัทตัวอยาง โดยใชขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกกับผูเชี่ยวชาญและผูที่

เก่ียวของในโซอุปทานคอนกรีตสําเร็จรูปซ่ึงถือวาเปนองคกรชั้นนําในประเทศไทย จากการศึกษาพบวา กลุมบริษัท

ตัวอยางจะมีกระบวนการผลิตคอนกรีตสําเร็จรูปไวเพื่อเปนสวนหน่ึงของกิจการ และกิจกรรมในระบบการผลิตน้ันมี

สวนคลายคลึงกันอยางมาก อุตสาหกรรมคอนกรีตสําเร็จรูปจึงเปนโซอุปทานที่สามารถวางรูปแบบที่ชัดเจนได โดย

จัดอยูภายใตหมวดอุตสาหกรรมกอสรางทั้งหมด ผลจากบทความน้ีจะถูกใชเพื่อวิจัยตอเน่ืองในการเลือกกลยุทธ

การบริหารโซอุปทานอุตสาหกรรมคอนกรีตสําเร็จรูปตอไป 

 

คําสําคัญ: โซอุปทานอุตสาหกรรมกอสราง คอนกรีตสําเร็จรูป 1การวาดผังกระบวนการธุรกิจ 

 

ABSTRACT 

 This article is presented as part of a research work in selecting corporate strategy for 

construction supply chains in Thailand. The author applied a modeling technique, so called Integration 

Definition for Function Modeling (IDEF0), to draw flow and relationship of activities of precast concrete 

manufacturers. Data are collected from both the experts in precast concrete field and relating persons. 

Sample companies are in the leader class of Thailand’s construction sector. The study revealed that all 

of the manufacturers always possess precast production lines as parts of their businesses. Activities of 

the processes are very similar. It is very possible to establish a typical configuration for the precast 

concrete supply chains. The study will be extended further to sketch a guideline in selecting corporate 

strategy for precast concrete supply chains. 

 

Keywords: Construction Supply Chain, Precast Concrete, Integration Definition for Function Modeling 

(IDEF0) 
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1. บทนํา 

บทความฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากิจกรรม

ในโซอุปทานคอนกรีตสําเร็จรูปโดยพิจารณาตาม

วัตถุประสงคของการผลิตคอนกรีตสําเร็จรูปเพื่อ

นําไปใชงานและสรุปความสัมพันธของกิจกรรมที่

สําคัญ  รายงานการวิจัยหลายฉบับทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ ไดรายงานแนวคิดการวางระบบโซ

อุปทานของอุตสาหกรรมกอสราง และชี้ใหเห็นปญหา

สําคัญ อัน เ น่ืองมาจากความซับซอนและความ

หลากหลายของระบบธุรกิจในอุตสาหกรรมกอสรางที่

สูงกวาธุรกิจประเภทอ่ืนๆ จึงทําใหการพัฒนาดาน

ความรวมมือกันแบบหวงโซอุปทานเปนไปไดยาก  

อยางไรก็ตาม บางสวนของธุรกิจในอุตสาหกรรม

กอสรางมีรูปแบบที่ชัดเจน เชน อุตสาหกรรมตอเรือ 

อุตสาหกรรมคอนกรีตสําเร็จรูป อุตสาหกรรมบาน

สําเร็จรูป และรวมไปถึงธุรกิจขนาดเล็กที่บริษัท

สามารถควบคุมระบบงานไดไมยาก มีลักษณะเฉพาะ

และมีการจางงานเปนแบบโครงการ ดวยลักษณะ

เหลาน้ีจึงมีความเปนไปไดในการกอตัง้ความรวมมอืกัน 

และพัฒนาเปนระบบโซอุปทานที่มีประสิทธิภาพได   

ในการที่จะตองรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม

คอนกรีตสําเร็จรูปในประเทศไทยใหสามารถพัฒนาและ

ยกระ ดับให ไดมาตรฐานและเปนหน่ึง ในเอเชีย 

จําเปนตองมีการพัฒนาประสิทธิภาพของอุตสาหกรรม

สําหรับยุทธศาสตรในการเพิ่มประสิทธิภาพของ

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑคอนกรีตสําเร็จรูปก็คือ การ

บริหารดานโซอุปทาน อุตสาหกรรมคอนกรีตสําเร็จรูป

เปน อุตสาหกรรมตอ เ น่ืองมาจากอุตสาหกรรม

ปูนซีเมนตเปนอุตสาหกรรมพื้นฐานเก่ียวกับหินปูน 

โดยเปนการใชปูนซีเมนตผสมกับหิน ทราย นํ้า และ

เหล็กเพื่อชวยเสริมความแข็งแรง โดยจะตอเน่ืองไปถึง

อุตสาหกรรมกอสราง   

 

2. งานวิจยัที่เก่ียวของ 

การกอสรางอาคารไดถูกปรับรูปแบบเปนระบบ

การกอสรางแบบอุตสาหกรรม (Industrialized 

Building) ซ่ึงหมายถึงมีการเปล่ียนแปลงอยางใด   

อยางหน่ึงในกรรมวิธีของการกอสรางอาคาร เพื่อที่จะ

ตอบสนองความตองการดานเศรษฐกิจและสังคม [1] 

รูปแบบการกอสรางแบบอุตสาหกรรมที่นิยมใชกัน คือ 

การผลิตพรีคาสตคอนกรีต (Precast Concrete) ซ่ึง

เปนการหลอชิ้นสวนคอนกรีตในสถานแยกตางหาก

ออกไป เชน โรงงาน บริเวณที่กอสรางกอนโดยผลิต

เปนสวน ๆ เชน ผนัง พื้น ฝาเพดาน และสวนประกอบ

หลังคา ตัวอยางดังรูปที่ 1 และ รูปที่ 2 แลวนําไป

ประกอบกันเปนโครงสราง [2-3]  

 
 

รูปที่ 1 พื้นคอนกรีตสําเร็จรูป [4] 

 

 
 

รูปที่ 2 ผนังคอนกรีตสําเร็จรูป [4] 

 

ระบบการกอสรางดวยคอนกรีตสําเร็จ รูปใน

ประเทศไทยน้ันไดรับการยอมรับมากขึ้น โดยเฉพาะ

โครงการกอสราง อาคารสูงสํานักงาน บานพักอาศัย 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมบานพักอาศัย ทาวนเฮาส 

อาคารสํานักงาน อาคารพาณิชย ถึงแมวาจะมีผูผลิต

รายใหญเพียงไมก่ีราย เน่ืองมาจากความซับซอนของ

การผลิต ในเร่ืองสูตรสวนผสม เทคโนโลยีการผลิต 

ตลอดจนเคร่ืองจักรเฉพาะที่ใชงาน แตเมื่อพิจารณาดู
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จากอุตสาหกรรมคอนกรีตสําเร็จรูปในปจจุบันของ

ประเทศไทย จะพบวาตลาดการผลิตขยายตัวเพิ่มขึ้น

อยางรวดเร็วและมีบริษัทขนาดกลางและเล็กเกิดขึ้น

ใหมมากมาย 

รายงานการวิจัยหลายฉบับทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ ไดรายงานแนวคิดการวางระบบโซ

อุปทานของอุตสาหกรรมกอสราง รวมถึงแนวคิดการ

ปรับเปล่ียนโครงสรางธุรกิจของอุตสาหกรรมน้ีไว ใน

ประเทศอังกฤษไดมีการศึกษาโซอุปทานธุรกิจกอสราง

[5] ศึกษามุมมองของการรวมและปรับโครงสรางโซ

อุปทานกอสรางในประเทศอังกฤษ และพบวาผูอยูใน

ธุรกิจกอสรางยังคงตองใชแรงพยายามและความทุมเท

อยางมากในการสรางระบบหรือปรับเปล่ียนโครงสราง

เพื่อสรางโซอุปทานที่มีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกัน 

[6] ไดแนะนําหลักการสําคัญ ซ่ึงนาจะทําใหกอตั้งระบบ

โซ อุปทานในอุตสาหกรรมกอสร างได สํ า เ ร็จไว  

โครงสรางโซอุปทานสําหรับอุตสาหกรรมกอสรางหลาย

รูปแบบไดถูกนําเสนอไว ตัวอยางเชน [7-8]   

สําหรับในประเทศไทย งานศึกษาวิจัยดานโซ

อุปทานของธุรกิจกอสรางน้ันยังมีไมมากนัก แตก็มี

กลุมผูวิจัยสวนหน่ึงไดทําการศึกษาโซอุปทานสําหรับ

งานกอสราง โดย [9] ศึกษาการจัดการโซอุปทาน

สําหรับชิ้นสวนสําเร็จรูปในโครงการกอสรางอาคาร

ผูโดยสารและทาเทียบเคร่ืองบินสนามบินสุวรรณภูมิ 

พบวา คะแนนระดับการดําเนินงานโซอุปทานอยูใน

เกณฑที่ดี แตก็ควรปรับปรุงการดําเนินงานใหดีขึ้น 

เพื่อลดความผิดพลาดและเวลาในการดําเนินงาน และ 

[10] วิเคราะหกระบวนการจัดการชิ้นสวนคอนกรีต

สําเร็จรูปสําหรับงานกอสรางที่อยูอาศัย เพื่อคนหา

สาเหตุของความสูญเปลาที่เกิดขึ้นกับหนวยงานการ

ผลิตและโครงการกอสราง  

อยางไรก็ตาม การศึกษาในประเทศไทยที่กลาวมา

ขางตน เปนการศึกษาที่เจาะจงเฉพาะโครงการ ยัง

สํารวจไมพบการศึกษาวิจัยเก่ียวกับกลยุทธการบริหาร

โซอุปทานสําหรับอุตสาหกรรมจําเพาะ เชน คอนกรีต

สําเร็จรูป ซ่ึงทางผูวิจัยไดชี้ความแตกตางจากธุรกิจ

รับเหมากอสรางทั่วไปไวแลวในสวนตนของบทความน้ี 

และมองเห็นวามีความเปนไปไดสูงในการพัฒนาระบบ

โซอุปทานที่ชัดเจนขึ้นมาได 

 

3. วิธีการวิจยั 

การศึกษาในบทความน้ีเปนสวนหน่ึงของงานวิจัย

เก่ียวกับลักษณะของโซอุปทานอุตสาหกรรมคอนกรีต

สําเร็จรูปในประเทศไทย เน้ือหาในบทความน้ีเปน

ขั้นตอนแรกของระเบียบวิธีวิจัยซ่ึงจะทําการวิเคราะห

กิจกรรมของโซอุปทานคอนกรีตสําเร็จรูป โดยอาศัย

เทคนิคการจําลอง ผังกระบวนการธุรกิจ (Integrated 

Definition for Functional Modeling, IDEF0) เพื่อทํา

การสรางแผนผังรูปแบบของงานหลักในโซอุปทาน

คอนกรีตสําเร็จรูป เปาหมายของการเขียน IDEF0 น้ัน

จะอยู ใน รูปแบบของกิจกรรมทางธุ ร กิจ (Activity 

Modeling) ซ่ึงจะเปนการบงชี้การดําเนินงานในแตละ

กิจกรรมที่แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของการทํางาน

ในแตละกิจกรรมทั้งหมดที่ม ีทรัพยากรที่ใชและปจจัยที่

กํากับในแตละกระบวนการในโซอุปทาน   

ในการศึกษากระบวนการธุรกิจ ใชการวิเคราะห

เชิงคุณภาพ โดยรวบรวมขอมูลจากแหลงตาง ๆ และ

เก็บขอมูลสําคัญดวยการสัมภาษณเชิงลึก โดยหัวขอ

หลักๆในการสัมภาษณจะเก่ียวกับขอมูลของผลิตภัณฑ

คอนกรีตสําเร็จรูปในแตละดาน เชน การผลิต การ

คัดเลือกผูจัดสงวัตถุดิบ การจัดการคลังสินคา รวมทั้ง

การติดตอส่ือสารแลกเปล่ียนขอมูลทางธุรกิจ เปนตน 

แลวจึงอธิบายผลของการวิเคราะหในรูปแบบของการ

พรรณนาความ โดยเขาทําการศึกษาในบริษัทตัวอยาง 

9 บริษัท ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซ่ึงจัดแบง

ออกเปน 3 กลุม โดยพิจารณาตามวัตถุประสงคของ

การผลิตคอนกรีตสําเร็จรูปเพื่อนําไปใชงาน คือ (1) 

การผลิตเพื่อจําหนาย (2) การผลิตสําหรับโครงการ

กอสรางของบริษัท และ (3) การผลิตสําหรับโครงการที่

ประมูลได 

กลุมที่ 1 “ผลิตเพื่อจําหนาย” ประกอบดวย บริษัท 

A1, A2 และ A3 โดยที่บริษัท A1 มีกําลังการผลิต 

300,000 ลูกบาศกเมตรตอป บริษัท A2 มีกําลังการ

ผลิต 120,000 ลูกบาศกเมตรตอป และบริษัท A3 มี

กําลังการผลิตมากถึง 19,000,000 ลูกบาศกเมตรตอป  
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กลุมที่  2 “ผลิตสําหรับโครงการกอสรางของ

บริษัท” ประกอบดวยบริษัท B1, B2 และ B3                

ซ่ึงคัดเลือกโดยพิจารณายอดขายการเปดตัวโครงการ 

คร่ึงปแรกในป 2554 จากศูนยขอมูลวิจัยและประเมิน

คาอสังหาริมทรัพยไทย ดังแสดงในรูปที่ 3 โดยที่บริษัท 

B1 มียอดขาย 23,799 ลานบาท คิดเปน 24% ของ

กลุมบริษัทอสังหาริมทรัพยทั้งหมด บริษัท B2 มี

ยอดขาย 15,506 ลานบาท คิดเปน 16% และบริษัท 

B3 มียอดขาย 7,791 ลานบาท คิดเปน 8% ซ่ึงบริษัท

ตัวอยางทั้ง 3 บริษัท มียอดขายเปนอันดับที่ 1, 2 และ 

4 ของกลุมบริษัทอสังหาริมทรัพย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3 มูลคาการเปดขายโครงการในคร่ึงปแรก

ของป 2554 ของบริษัทในกลุมอสังหาริมทรัพย [11] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       รูปที่ 4 แสดงรายไดผู รับเหมากอสรางที่จด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยป 2553 [12] 

กลุมที่  3 “ผลิตสําหรับโครงการที่ประมูลได ” 

ประกอบดวยบริษัท C1, C2 และ C3 โดยพิจารณา

จากยอดรายไดของผูรับเหมากอสรางที่จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย ดังแสดงในรูปที่ 4 โดยที่บริษัท C1 มี

รายได 39,143.5 ลานบาท ซ่ึงคิดเปน 43.56% บริษัท 

C2 มียอดขาย 9,893.8 ลานบาท คิดเปน 11.01% และ 

บริษัท C3 มียอดขาย 9 ,361 ลานบาท คิดเปน 

10.42% ซ่ึงบริษัทตัวอยางทั้ง 3 บริษัทมียอดขายเปน

อันดับที่ 1, 2 และ 3 ของผูรับเหมากอสรางทั้งหมดที่

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยป 2553 

จากขอมูลที่กลาวมาขางตน แสดงใหเห็นวา

บริษัทตัวอยางทั้ งสามกลุม  เปนบริษัทชั้นนําใน

อุตสาหกรรมคอนกรีตสําเร็จรูป ซ่ึงมีเคร่ืองมือและ

ระบบการผลิตที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพการผลิตสูง   

รวมถึงการพิจารณาจากขอมูลที่ไดรวบรวมมาพบวา

เปนบริษัทที่มีกําลังการผลิต ยอดขายและสวนแบง

การตลาดอยู ในระดับตนๆ ของกลุมการผลิตเพื่อ

จําหนาย กลุมการผลิตสําหรับโครงการกอสรางของ

บริษัทและกลุมผลิตสําหรับโครงการที่ประมูลได จึง

เชื่อมั่นไดวาสามารถเปนตัวแทนของกลุมอุตสาหกรรม

คอนกรีตสําเร็จรูปในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีได 

 

4. ผลการวิจัย 

 กลุมตัวอยางทั้ง 3 กลุม มีวัตถุประสงคการผลิต   

ที่แตกตางกัน และจัดจําหนายผลิตภัณฑคอนกรีต

สําเร็จรูปใหกับลูกคาซ่ึงนําไปใชงานในรูปแบบที่

แตกตางกัน อยางไรก็ตาม กิจกรรมการผลิตที่เกิดขึ้น

นาจะมีความใกลเคียงกัน และผูวิจัยไดจัดแบงกิจกรรม

หลักเพื่อการวิเคราะห ดังน้ี  

 (i)  กิจกรรมการรับคําส่ังซ้ือและวางแผนการผลิต  

 (ii)  กิจกรรมการผลิตและตรวจสอบคุณภาพ  

 (iii) กิจกรรมการจัดเก็บผลิตภัณฑและการขนสง

รวมถึงการติดตั้ง แตละกิจกรรมมีการเชื่อมโยงและ

แลกเปล่ียนขอมูลระหวางองคกรธุรกิจที่อยู ในโซ

อุปทานเดียวกัน รูปแบบความสัมพันธระหวางกิจกรรม

ตางๆ จึงสามารถอธิบายรายละเอียดได โดยใชเทคนิค

การเขียนผังเชิงปฏิบัติการภายใต IDEF0  

4.1. ผลิตเพื่อจําหนาย คือ การผลิตสินคาตาม

แบบมาตรฐานทั่วๆ ไป ซ่ึงมีขนาดและรูปแบบคอนขาง

ตายตัว เชน แผนพื้นสําเร็จรูป ทอคอนกรีต เสา เปนตน 

ซ่ึงการผลิตแบบน้ีโดยสวนมากแลวโรงงานผลิตจะสง
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ตอใหลูกคาซ่ึงเปนรานคาปลีกอีกตอหน่ึงหรือสงใหกับ

โครงการกอสรางที่มีขนาดใหญ 

ขั้นตอนที่1 รับคําส่ังซ้ือและวางแผนการผลิตมีผัง

กระบวนการดังแสดงในรูปที่ 5 ปจจัยนําเขา ไดแก 

คําส่ังซ้ือจากลูกคา ซ่ึงตัวขับเคล่ือนไดแก พนักงานโดย

มีมาตรฐานของลูกคา และวันกําหนดสงสินคาเปนตัว

ควบคุม เมื่อรับคําส่ังซ้ือจากลูกคา ฝายขายนําผลลัพธ

ซ่ึงเปนขอมูลการส่ังซ้ือของลูกคา ใหฝายวางแผนเพื่อ

การผลิต ดําเนินการวางแผนการผลิต โดยใชวัน

กําหนดสงสินคาเปนตัวควบคุม จากน้ันก็จะออกใบเบิก

วัสดุ และเช็ควัสดุโดยฝายคลังวัสดุ โดยมีปริมาณวัสดุ

และคุณภาพของวัสดุเปนตัวควบคุม แลวทําการออก

ใบส่ังของ ใบส่ังผลิต จัดลําดับการผลิต และส่ังฝายการ

ผลิตใหผลิตสินคาตามความตองการของลูกคา  
 

รูปที่ 5 แสดงขั้นตอนการรับคําส่ังซ้ือและวางแผนการผลิต ในกลุมตัวอยางบริษัทที่ผลิตเพื่อจําหนาย 

 

รูปที่ 6 การรับวัสดุการผลิตและการตรวจสอบคุณภาพสินคาในกลุมตัวอยางบริษทัที่ผลิตเพื่อจําหนาย

ขั้นตอนที่ 2 การผลิตและตรวจสอบคุณภาพ มีผัง

กระบวนการดังรูปที่ 6  เมื่อบริษัทไดวางแผนและ

ส่ังซ้ือวัสดุตามที่กําหนดไว โดยผูจัดสงวัตถุดิบจะสง

วัตถุดิบเขาโรงงาน ที่มีระบบการตรวจรับโดยมีฝาย

จัดซ้ือเปนตัวขับเคล่ือน และมีปริมาณวัสดุเปนตัว

ควบคุม จากน้ันก็จะนําวัสดุเขาสูโรงงานผลิต โดย

ไดรับใบงานการส่ังผลิตจากฝายผลิตกอน ในขั้นตอน

การผลิตน้ันจะมีเคร่ืองจักรเปนตัวขับเคล่ือน หลังจาก

การผลิตเสร็จส้ินจะมีการตรวจสอบคุณภาพ ซ่ึงมี

รูปแบบและมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพเปนตัว

ควบคุม จากน้ันจึงทําการออกใบตรวจคุณภาพ และสง

ผลิตภัณฑไปที่คลังสินคา  

ขั้นตอนที่ 3 การจัดเก็บผลิตภัณฑและการขนสงมีผัง 

.กระบวนการดังรูปที่ 7 
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รูปที่ 7 แสดงขั้นตอนการจัดเก็บผลิตภัณฑและการขนสงสินคา ในกลุมตัวอยางบริษัทที่ผลิตเพื่อจําหนาย

 

จะทําการเคล่ือนยายผลิตภัณฑ ไปเก็บรอที่คลังสินคา

โดยฝายขนสง ใชรถบรรทุกเปนตัวขับเคล่ือน และ

ควบคุมโดยใชวิธีการจัดเก็บและคุมพื้นที่ของคลังสินคา  

แลวตรวจเช็คจํานวนตามที่ลูกคาตองการ ฝายบัญชีทํา

การใบสงของและเอกสารที่ เ ก่ียวของ และนําสง

ผลิตภัณฑไปใหกับลูกคาตามสถานที่ที่ตกลงไว โดยใช

รถบรรทุกและฝายขนสงเปนตัวขับเคล่ือน โดยควบคุม

ใหเปนไปตามกําหนดวันกําหนดสงสินคา 

4.2. ผลิตสําหรับโครงการกอสรางของบริษัท คือ การ

ผลิตในบริษัทที่มีโรงงานเปนของตัวเอง และผลิตเพื่อ     

 

 
 

รูปที่ 8 การรับคําส่ังซ้ือและวางแผนการผลิต ในกลุมตัวอยางบริษัทที่ผลิตเพื่อโครงการกอสรางของบริษัท

 

ใชในโครงการกอสรางของบริษัทเอง รูปแบบของ

ผลิตภัณฑจะถูกกําหนดไวลวงหนาแลว 

ตามรายละเอียดของแตละโครงการ เชน โครงการบาน 

จัดสรร ทาวเฮาส  ห รือ คอนโดมิ เ นียม  เปนตน              

การผลิตในกลุมน้ีมีขั้นตอน ดังตอไปน้ี 

ขั้นตอนที่1 รับคําส่ังซ้ือและวางแผนการผลิต มีผัง

กระบวนการดังแสดงในรูปที่ 8 จากแผนผังน้ีเห็นไดวา 

 

เหมือนกันกับขั้นตอนที่1 ของกลุมตัวอยางผลิตเพื่อ

จําหนายเกือบทั้งหมดจะแตกตางกันตรงที่ปจจัยนําเขา

ซ่ึงจะเปนคําส่ังจากฝายโครงการ 

ขั้นตอนที่ 2 การผลิตและตรวจสอบคุณภาพมีผัง

กระบวนการแสดงในรูปที่ 9 จากแผนผังน้ีจะเห็นไดวา

ทุกกิจกรรมเหมือนกันกับขั้นตอนที่ 2 ของกลุม

ตัวอยางการผลิตเพื่อจําหนาย 
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รูปที่ 9 การรับวัสดุการผลิตและตรวจสอบคุณภาพสินคา ในกลุมตัวอยางบริษัทที่ผลิตเพื่อโครงการกอสรางของบริษัท 

  

 
รูปที่ 10 การจัดเก็บผลิตภัณฑ การขนสงสินคาและการติดตัง้ ในกลุมตัวอยางบริษัทที่ผลิตเพื่อโครงการกอสรางของบริษทั 

 

ขั้นตอนที่ 3 การจัดเก็บผลิตภัณฑการขนสงและติดตั้ง 

มีผังกระบวนการแสดงในรูปที่ 10 จากผังกระบวนการ

จะเห็นไดวาเกือบทุกกิจกรรมจะเหมือนกับขั้นตอนที ่3 

ของการผลิตเพื่อจาํหนายแตจะพบวามีกิจกรรมการ

ติดตั้งเพิม่ขึ้นมาโดยที่เมื่อผลิตภณัฑมาถงึโครงการ ก็

จะทําการติดตั้งตามจุดที่กําหนดไวโดยใชเครนรวมทั้ง

ชางฝมือและควบคุมงานโดยวิศวกรโดยทีม่ีรูปแบบและ

มาตรฐานการติดตัง้เปนตัวควบคุม และเมื่อติดตั้งแลว

เสร็จ ก็จะมอบใหฝายโครงการดําเนินการตามขั้นตอน

ในการกอสรางตอไป                                                      

4.3. ผลิตสําหรับโครงการที่ประมูลได เปนการผลิตใน

กลุมบริษัทที่ประมูลงานไดจากโครงการตางๆ การผลิต 

ในกลุมน้ีผลิตภัณฑจะมีรูปแบบไมตายตัว ขึ้นอยูกับ 

รูปแบบของแตละโครงการ โดยจะมีการออกแบบตาม 

ความตองการของเจาของโครงการไวแลว เมื่อบริษัท

ประมูลงานไดแลว ก็จะนําแบบที่ไดมาสงใหทางโรงงาน 

เพื่อจัดทํารูปแบบใหไดตามที่กําหนด เพื่อทําการผลิต

และจัดสงและนํามาติดตั้งที่หนางานอีกที 

ขั้นตอนที่ 1 ประมูลงานออกแบบและวางแผน มีผัง

กระบวนการดังแสดงในรูปที่ 11 เมื่อไดรับแบบมา ฝาย

ประมูลจะจัดการสงแบบใหฝายประมาณราคา และยื่น

เสนอประมูล หลังจากที่ไดงานมาก็จะสงขอมูลใหฝาย

ออกแบบและวางแผนการกอสราง โดยมีฝายออกแบบ   

และวางแผนเปนตัวขับเคล่ือน และมีกําหนดการ

กอสรางเปนตัวควบคุม จากน้ันจะมีการจัดสรรกําลังคน

เพื่อรับงานของแตละโครงการ แลวจึงสงขอมูลตางๆ 

ใหฝายโครงการ วิศวกรในฝายโครงการจะวางแผนการ

กอสรางและสงขอมูลความตองการผลิตภัณฑไปยัง                                                                                                                
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                                                                                                                         .                         

โรงงาน เมื่อโรงงานรับขอมูลจากฝายโครงการ จะสง

ขอมูลใหฝายวางแผนเพื่อวางแผนการผลิต โดยมี

กําหนดการสงผลิตภัณฑเปนตัวควบคุม แลวนํา

ผลลัพธซ่ึงเปนขอมูลการส่ังซ้ือของลูกคา ใหแกฝาย

วางแผนเพื่อการผลิต ดําเนินการวางแผนการผลิต โดย

ใชวันกําหนดสงสินคาเปนตัวควบคุมในการวางแผน 

จากน้ันก็จะออกใบเบิกวัสดุและจะทําการเช็ควัสดุโดย

ฝายคลังวัสดุ โดยมีปริมาณวัสดุและคุณภาพของวัสดุ

เปนตัวควบคุมและทําการออกใบส่ังของและใบส่ังผลิต 

จัดลําดับการผลิตและส่ังฝายการผลิต เพื่อผลิตสินคา

ตามความตองการของโครงการ 

 

รูปที่ 11 ขั้นตอนการประมูลงานและวางแผนการผลิต ในกลุมตัวอยางบริษัทที่ทําการผลิตเพื่อโครงการที่ประมูลได 

ขั้นตอนที่ 2 การผลิตและตรวจสอบคุณภาพมีผัง

กระบวนการแสดงในรูปที่ 12 จากแผนผังน้ีจะเห็นได

วาทุกกิจกรรมเหมือนกันกับขั้นตอนที่ 2 ของกลุม

ตัวอยางการผลิตเพื่อจํ าหนายและการผลิตเพื่ อ

โครงการกอสรางของบริษัท 

ขั้นตอนที่ 3 การจัดเก็บผลิตภัณฑการขนสงและติดตั้ง 

มีผังกระบวนการแสดงในรูปที่ 13 จากแผนผังน้ีจะเห็น

ไดวาทุกกิจกรรมเหมือนกับขั้นตอนที่ 3 ของกลุม 

ตัวอยางที่ 2 การผลิตสําหรับโครงการกอสรางของ

บริษัท 

 
 

รูปที่ 12 ขั้นตอนการรับวัสดุการผลิตและการตรวจสอบคุณภาพสินคาในกลุมตัวอยางบริษทัที่ทาํการผลิตเพื่อ 

           โครงการที่ประมูลได 
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รูปที่ 13 ขั้นตอนการจัดเก็บผลิตภัณฑ การขนสงและติดตั้งในกลุมตัวอยางบริษัทที่ทําการผลิตเพือ่โครงการ 

           ที่ประมูลได 

 

 แผนผัง IDEF0 ชี้ใหเห็นวา ทั้งสามกลุมตัวอยางมี

กิจกรรมที่เหมือนกัน คือ การรับคําส่ังซ้ือ การวางแผน

การผลิต การเช็ควัสดุคงคลัง ปริมาณวัสดุที่ตองใช การ

รับวัสดุ การผลิตสินคา การจัดวางผลิตภัณฑ การออก

ใบรับของและขนสงผลิตภัณฑ โดยที่กลุมตัวอยางที่

สองและสามจะมีการติดตั้ งหนางานเพิ่มขึ้นมา

นอกเหนือจากกลุมที่หน่ึง และกลุมที่สามจะมีการ

ประมูลและจัดเตรียมแบบสําหรับโครงการกอสรางกอน

จึงจะสามารถดําเนินการส่ังซ้ือได เมื่อแบงเปนกิจกรรม

หลักๆที่สําคัญก็สามารถแบงไดสามกระบวนการ คือ 

(1) การรับคําส่ังซ้ือและวางแผนการผลิต  (2) การผลิต

และตรวจสอบคุณภาพ และ (3) การจัดเก็บผลิตภัณฑ

และการขนสงรวมถึงการติดตั้ง และเมื่อมองดูภาพรวม

แลวทั้งสามกลุมจะเห็นไดวามีโซอุปทานที่เหมือนกัน

แตแตกตางกันที่กลุมลูกคาเทาน้ัน 

 

5. สรุปผลและอภิปราย 

การศึกษากระบวนการธุรกิจของอุตสาหกรรม

คอนกรีตสําเร็จรูป พบวา อุตสาหกรรมคอนกรีต

สําเร็จรูปเปนโซอุปทานที่มีรูปแบบชัดเจนอยูภายใต

อุตสาหกรรมกอสรางทั้งหมด กลุมบริษัทตัวอยาง    

ทั้งสามกลุมไมไดเปนผูประกอบการที่ผลิตคอนกรีต

สําเร็จรูปโดยตรงเพียงอยางเดียว แตมีกระบวนการ

ผลิตคอนกรีตสําเร็จรูปไวเพื่อเปนสวนหน่ึงของกิจการ

และเพื่อสนับสนุนโครงการของตนเอง กลุมบริษัทที่

ผลิตเพื่อจําหนาย เปนตัวแทนของบริษัทตางๆ ที่

ดําเนินธุรกิจคาปลีกคอนกรีตสําเร็จรูปเพื่อจําหนาย

ผลิตภัณฑและวัสดุกอสรางที่มีรูปแบบมาตรฐาน กลุม

บริษัทที่ผลิตสําหรับโครงการกอสราง จะเปนตัวแทน

บริษัทอสังหาริมทรัพยซ่ึงมีโรงงานผลิตคอนกรีต

สําเร็จรูป เพื่อสงผลิตภัณฑใหกับโครงการกอสรางของ

ตนเอง และกลุมผลิตสําหรับโครงการที่ประมูลไดเปน

ตัวแทนบริษัทรับเหมากอสรางในประเทศไทย เมื่อแบง

กิจกรรมหลักออกเปน 3 กระบวนการ และวิเคราะห

ดวยแผนผังกิจกรรม IDEF0 แสดงใหเห็นวากิจกรรม

การผลิตมีสวนที่คลายคลึงกันอยางมาก โดยทั้งสาม

กลุมการผลิตนั ้นมีการไหลของวัสดุเปนไปในทาง

เดียวกันคือ จากตนนํ้าไปยังปลายนํ้า และการสื่อสาร

หลักๆในโซอุปทานเปนการสื่อสารไปในทิศทางจาก

ตนนํ้า 4กลาวคือ เร่ิมตั้งแตรับคําส่ังซ้ือจากลูกคาฝาย

วางแผน (เพื่อชวยการวางแผนการผลิต) ฝายคลังวัสดุ 

(เพื่อชวยในการจัดการคลังสินคา) ผูจัดจําหนาย (สง

วัตถุดิบเขาโรงงานผลิต) รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพ

กอนสงตอไปยังคลังสินคา จากน้ันเปนการจัดเก็บและ

ขนสง จนกระทั่งถึงผูบริโภครายสุดทาย (ลูกคา) 4ซ่ึง

แสดงถึงความเปนไปไดในการที่จะสรุปรวมเปน

รูปแบบโซอุปทานคอนกรีตสําเร็จรูปเพียงรูปแบบเดียว 
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โดยการจะสรางรูปแบบทั่วไป ซึ่งจะเปนตัวแทนหวง

โซอุปทาน ของอุตสาหกรรมนี้ได อาจตองพิจารณา

ดานอื่นรวมดวย เชน ลักษณะจําเพาะของผลิตภัณฑ 

การสรางคลังวัสดุ รูปแบบการบริหารงานในองคกร

ยอย ระบบการผลิต ระบบการบริหารการผลิตที่จะ

ประยุกตใชได เปนตน ซ่ึงควรศึกษาเพิ่มเติมกอนที่จะ

ทําการสรุป รูปแบบทั่วไปอยางแนชัด ทั้งน้ีเพื่อใหกลุม

บริษัท องคกรสามารถนํากลยุทธการบริหารโซอุปทาน

ไปประยุกตใชในกิจกรรมการผลิตของตนเองอยาง

เหมาะสม ตลอดจนสรางใหเกิดยอดขายที่สูงจากการ

พัฒนากระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพตอไป 
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