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จากการศึกษา
และกําหนดกยุทธในการบริหารงานโครงการเครื่องทําความเย็น
กรณีศึกษา บริษัท M-Compressor จํากัดนั้น ทําใหเห็นความสําคัญของปญหาที่เกิดขึ้นในการ
บริหารโครงเครื่องทําความเย็นที่เปนการจัดการใชทรัพยากรตาง ๆ ที่มีอยูอยางเหมาะสม
เพื่อใหการดําเนินโครงการ บรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว ในการบริหารโครงการ คือ วัสดุ อุปกรณ
เครื่องจักร การจัดสรรทรัพยากรบุคคล ระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศในการเก็บขอมูล และ
ขอกําหนดลูกคา จากปญหาดานการบริหารโครงการ ที่ยังขาดประสิทธิภาพการดําเนินการ
ภายใตเงื่อนไขขอกําหนดสัญญาของลูกคา(TOR)
ซึ่งสงผลใหมูลคาการดําเนินการสูงกวา
งบประมาณของโครงการที่กําหนดไว มาถึงป 2548 ที่ผานมา บริษัทฯ พบวามีสาเหตุหลักคือ
1.การบริหารโครงการ ที่ไมมีประสิทธิภาพจากบุคลากรที่ไมเพียงพอ และการใชเทคโนโลยีมา
จัดเก็บขอมูล 2.ขอกําหนดลูกคา ที่มีการเปลี่ยนแปลงทําใหเวลาในการดําเนินการมากขึ้น 3.ซัพ
พลายเออร มีราคาวัสดุสูง และการสงมอบของลาชา ทําใหสงผลกระทบตอบริษัทในระยะยาวใน
ดานของสัดสวนกําไรในการดําเนินการ และดานอื่นที่มีความสําคัญตอการบริหารงานและสภาพ
การแขงขันภายนอกที่มีการแขงขันที่เพิ่มสูงขึ้น จึงมีความจําเปนตองพัฒนาปรับปรุงแกไขและ
พัฒนาระบบการทํางานใหเปนกลยุทธ การจัดสรรบุคลากรอยางเหมาะสม การฝกอบรม การจูง
ใจดวยโบนัส และการใชระบบ ERP มาชวยเก็บขอมูลของโครงการ และพันธมิตรที่เกี่ยวของ
ทางธุรกิจ ซึ่งเปนแนวทางเลือกที่บริษัทจะนําไปใช ผลที่คาดวาจะไดรับทําใหบุคลากรเกิด
แรงจูงใจในการทํางานใหบรรลุเปาหมาย และเปนการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสรางระบบใน
การทํางานใหเกิดประสิทธิภาพตอไป
คําสําคัญ : เครื่องทําความเย็น, เครื่องคอมเพรสเซอร, เครื่องจักรสําหรับแชแข็งอาหาร, การ
บริหารโครงการ, Turnkey Project, Engineering Company

บทนํา
บริษัท M-Compressor จํากัด ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับขายคอมเพรสเซอร, เครื่องแช
เหยือกแข็งอาหาร เปนตน ที่ผลิตจากบริษัทแมที่ประเทศญี่ปุน และงานโครงการติดตั้งระบบ
เครื่องทําความเย็น สําหรับอุตสาหกรรมอาหาร เชน โรงงานผลิตอาหารทะเลแปรรูป,
โรงงานผลิตอาหารผลิตภัณฑจากโปรตีนแปรรูป, โรงงานผลิตอาหาร, โรงงานผลิตน้ําแข็ง และ
อื่น ๆ เชน โรงงานเคมีภัณฑ ที่เกี่ยวของกับระบบเครื่องทําความเย็น รวมถึงการจัดการดาน
พลังงานดวย จากลักษณะการดําเนินธุรกิจของทางบริษัทเปนงานโครงการเครื่องทําเย็นแบบ
ครบวงจร ไดพบปญหาที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานที่ผานมา มีสาเหตุหลักคือ 1.การบริหาร
โครงการ ที่ไมมีประสิทธิภาพจากบุคลากรที่ไมเพียงพอ และการใชเทคโนโลยีมาจัดเก็บขอมูล 2.
ขอกําหนดลูกคาที่มีการเปลี่ยนแปลงทําใหเวลาในการดําเนินการมากขึ้น 3.ซัพพลายเออร มี
ราคาวัสดุสูง และการสงมอบของลาชา ทําใหมูลคาการดําเนินการสูงกวางบประมาณของ
โครงการที่กําหนดไว มาถึงป2548 ที่ผานมา สงผลกระทบตอบริษัทในระยะยาวในดานของ
สัดสวนกําไรในการดําเนินการ
และดานอื่นที่มีความสําคัญตอการบริหารงานและสภาพการ
แขงขันภายนอกที่มีการแขงขันที่เพิ่มสูงขึ้น
วัตถุประสงคของงานวิจัยนี้ เพื่อศึกษาสาเหตุ และผลกระทบของปญหาที่มีความสําคัญ
ตอบริษัทอยางเรงดวน และสามารถนํามากําหนดการบริหารเชิงกลยุทธในการแกไขปญหาของ
บริษัทใหสามารถสรางกําไรไดเพิ่มขึ้น และเพื่อใหบริษัทสามารถแขงขันแบบเจริญเติบโตของ
ธุรกิจไดอยางยั่งยืน
ทฤษฏีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
จากการศึกษางานวิจัยในครั้งนี้ ไดศึกษาตามแนวคิดทฤษฎี ในการศึกษาในครั้งนี้ผู
ศึกษาไดนําทฤษฎี และองคความรูที่เกี่ยวของกับปญหา ซึ่งแบงออกเปน
1.สาเหตุและผล (Cause and Effect or Ishikawa Diagram) นํามาใชเพื่อเปนเครือ่ งมือ
ที่สามารถนําไปประยุกตในการวิเคราะหปญหาตางๆไดมากมาย
ชวยชีน้ ําหรือชวยในการ
อภิปราย รวบรวมประเด็นในการอภิปรายใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
2.การบริหารโครงการ นํามาใชเพื่อกําหนดความสําคัญของการวางแผนและการบริหาร
ทรัพยากรใดๆ โดยคาดคะเนทิศทางของโครงการตั้งแตวันเริ่มตนจนถึงวันเสร็จงาน รวมถึงการ
กําหนดชวงเวลาในการปฏิบัติงานที่จะทําใหงานออกมามีประสิทธิภาพ
3.การจัดการเชิงกลยุทธ นํามาใชเพื่อการวิเคราะหปจจัยภายใน ภายนอก, การสราง,
การดําเนิน, การควบคุม, การประเมินกลยุทธ โดยมีการกําหนดกลยุทธไว 3 ระดับคือ กล
ยุทธระดับบริษัท, กลยุทธระดับธุรกิจ และกลยุทธระดับหนาที่ การศึกษาการกําหนดกลยุทธ ถือ
เปนหัวใจในการกําหนดทิศทางของการศึกษาในวิทยานิพนธฉบับนี้ เพราะฉะนั้นจําเปนจะตอง

ศึกษาการกําหนดกลยุทธใหชัดเจน เพื่อใหการจัดการกับปญหาในการศึกษาครั้งนีช้ ัดเจน และมี
ประโยชนสูงสุด
4.ทฤษฎี Balanced Scorecard (BSC) นํามาใชเพื่อเปนเครื่องมือสําหรับนําแผนกล
ยุทธไปสูการปฏิบัติ และสรางสมดุลในการประเมินผลการดําเนินงาน
5.ทฤษฎีภาวะผูนํา นํามาใชกําหนดแนวทางการบริหารงานของผูบริหาร เพื่อใหปฏิบัติ
กิจกรรมตาง ๆ ตามที่กําหนด รวมทั้งการสรางความสัมพันธระหวางบุคคลในองคการ
6.ทฤษฎีการกําหนดเปาหมาย นํามาใชเพื่อเปนการจูงใจในการบริหารงาน ผูบริหารและ
พนักงานสามารถที่จะกําหนดเปาหมายของตนเองแลวดําเนินการใหบรรลุตามเปาหมาย และใช
เปนเครื่องมือเพื่อการควบคุมไดอยางมีประสิทธิผล ที่ชวยกํากับใหการปฏิบัติงานขององคการ
เปนไปดวยดี
วิธีการศึกษา
ผูศึกษาไดทําการกําหนดระเบียบวิธีการศึกษาของปญหาโดย อาศัย
1.การเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ การบริหารโครงการ รายได คาใชจาย กําไรของ
บริษัทตั้งแตป 2545-2548 เพื่อทําการพิจารณาตัวเลขวามีแนวโนมการเปลี่ยนแปลงอยางไรบาง
ขอมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวของ ในการบริหารโครงการ
2.วิเคราะหหาสาเหตุที่มีผลกระทบกับกําไรวาเกิดจากสาเหตุอะไรบางโดยแยกออกเปน
ขอ ๆ เพื่อความสะดวกในการพิจารณา
3.สัมภาษณผูบริหารในบริษัท และสัมภาษณผูเชี่ยวชาญภายนอก ในการบริหาร
โครงการเครื่องทําความเย็น
4.เสนอแนวทางในการแกไขปญหาเชิงกลยุทธ ดําเนินการตามแนวทางและประเมินผล
ที่คาดวาจะไดรับ
ผลการวิเคราะห
จากการวิเคราะหขอมูลภายในบริษัทตั้งแตป 2545-2548 พบวา อัตรากําไรสุทธิลดลง
เหลือ 24.72 เปอรเซ็นตในป 2548 ซึ่งทางบริษัท มีตนทุนขายเพิ่มขึ้นจาก 87.36 เปอรเซ็นต
ในป 2547 เปน 88.25 เปอรเซ็นต ในป 2548 จากมูลคาการดําเนินการสูงกวา งบประมาณของ
โครงการที่กําหนดไว มีสาเหตุหลักคือ
1.การบริหารโครงการ
ไมมีประสิทธิภาพจากบุคลากรที่ไมเพียงพอ
และการใช
เทคโนโลยีจัดเก็บขอมูล
2.ขอกําหนดลูกคา ที่มีการเปลี่ยนแปลงทําใหเวลาในการดําเนินการมากขึ้น
3.ซัพพลายเออร มีราคาวัสดุสูง และการสงมอบของลาชา

จากผลการศึกษาและการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน ผูศึกษาไดทําการคนควาจากทฤษฎี
และองคความรูดังที่กลาวมาแลว ทําใหตดั สินใจกําหนดแนวทางแกไขเพื่อใหเปนกลยุทธสําหรับ
แกไขปญหาที่เกิดขึ้น อยางมีระบบวิธีการคิดที่ถูกตอง กลาวคือ
• ศึกษาโดยใช VISION, MISSION, SWOT ANALYSIS, VALUE CHAIN
ANALYSIS, EFAS, IFAS AND SFAS เพื่อวิเคราะหวิสัยทัศน, พันธกิจ, จุดแข็ง, จุดดอย,
โอกาส, อุปสรรคทางธุรกิจ ตลอดจนขอจํากัดที่เกิดขึ้นภายใตสภาพแวดลอมทางธุรกิจที่เปนอยู
ในปจจุบันและคาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยนํามาสรุปผลในรูปแบบ TOWS เพื่อกําหนด
แนวทางของกลยุทธ
• หลังจากนั้นไดดําเนินการกําหนดกลยุทธในการบริหารโครงการเครื่องทําความเย็น
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันดังนี้
1. Corporate Level จากการวิเคราะหขอ มูล เมื่อนํามาสังเคราะห และประมวลผลแลว
สรุปไดวาทิศทางของผูบริหารในการกําหนดกลยุทธระดับองคกร Corporate ของบริษัท MCompressor คือ กลยุทธการเติบโต Growth Strategy ในลักษณะแนวราบ (Horizontal
Integration) ทําใหมีความแข็งแกรงเหนือคูแขงในระยะยาว นอกจากนี้องคการยังมีความ
สามารถในการดําเนินการกับตลาดที่มีความเติบโต
2. Business Level จากการวิเคราะหขอมูล เมื่อนํามาสังเคราะห และประมวลผลแลว
ตามหลักการจัดการเชิงกลยุทธ พบวาเปนระดับที่เปนปญหาขององคกรที่มาจากหนวยธุรกิจ
โครงการเครื่องทําความเย็น กลยุทธในระดับธุรกิจที่เลือกคือใชกลยุทธผูนําดานตนทุน โดยการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมตนทุนขาย และคาใชจายในการขายและบริหาร ควบคุมวัสดุคง
คลังอยางมีประสิทธิภาพโดยการเพิ่มบุคลากรและใชระบบสนเทศ
เพื่อใหคาใชจายต่าํ วา
งบประมาณของโครงการ
3. Functional Level กลยุทธระดับหนาที่จะตองสนับสนุน (Support) กลยุทธระดับธุรกิจ
เพื่อใหบรรลุภารกิจและวัตถุประสงคขององคกร
ซึง่ จะตองสนับสนุนกลยุทธผูนําดานตนทุน
ดังนั้น กลยุทธหนาที่จึงเลือกกลยุทธผสม คือ โดยการเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมตนทุน
ขายและคาใชจายในการขายและบริหาร ควบคุมวัสดุคงคลังอยางมีประสิทธิภาพโดยการเพิ่ม
บุคลากรและใชระบบสนเทศ เพื่อใหคาใชจายต่ําวางบประมาณของโครงการ

สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ
จากปญหาของบริษัทที่ไดวิเคราะหถึงสาเหตุ ของปญหานั้นแลวก็สามารถพบแนวทาง
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