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การบริหารต้นทุนโดยใช้หลักการ TQM 
ผลิตอาหารสุกรส าเร็จรูปตามสูตรจ าแนกรุ่น 

กรณีศึกษา : บริษัท สมคิดเกษตรฟาร์ม จ ากัด 
ต าบลป่าเซ่า อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

บริษัท สมคิดเกษตรฟาร์ม จ ากัด/สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3/มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
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น าเสนอโดย

บริษัท สมคิดเกษตรฟาร์ม จ ากัด/สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3/มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

หลักสูตรเทคโนโลยบัีณฑติ วทิยาลัยอาชวีศกึษาอุตรดติถ ์สถาบันการอาชวีศกึษาภาคเหนือ 3
/คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
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1.บทสรุปของผู้บริหาร

การบริหารต้นทุนโดยใช้หลักการ TQM ผลิตอาหารสุกรส าเร็จรูป ตามสูตรจ าแนกรุ่น กรณีศึกษา
: บริษัท สมคิดเกษตรฟาร์ม จ ากัด ต าบลป่าเซ่า อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ต้นทุนของอาหารสุกรส าเร็จรูป และเพื่อเปรียบเทียบต้นทุนอาหารสุกรส าเร็จรูป ตามสูตรจ าแนกรุ่น ของ
บริษัท สมคิดเกษตรฟาร์ม จ ากัด จากการศึกษา สภาพปัญหาของบริษัท ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลต้นทุนการ
ผลิตอาหารสุกรส าเร็จรูปอย่างเป็นระบบ ท าให้ยากต่อการคิดต้นทุนในแต่ละครั้ง ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจที่ จะศึกษาและแก้ ไขปัญหานี้  และน าวิ ธี การบริหารคุณภาพแบบ TQM (Total Quality 
Management) แบบเจาะจง เพื่อจ าแนกต้นทุนและเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตอาหารสุกรส าเร็จรูป ตาม
สูตรจ าแนกรุ่น ของบริษัท สมคิดเกษตรฟาร์ม จ ากัด เพื่อให้ทราบถึงต้นทุนการผลิตที่แท้จริง และเป็นข้อมูล
ให้กับผู้ประกอบการในการด าเนินธุรกิจอย่างเหมาะสม การวิจัยได้น าวิธีการค านวณหาต้นทุนโดยใช้หลัก 
Total ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมในการบริหารระบบคุณภาพด้านต้นทุน หลักการ Quality การสร้าง       
ความพึงพอใจของลูกค้าโดยใช้แนวความคิดเชิงระบบของการผลิตอาหารสุกรที่มีคุณภาพ การจัดการการส่ง
มอบอาหารสุกร การจ่ายเอกสารควบคู่กับการส่งมอบ การน าลงระบบต้นทุน เป็นต้น

บริษัท สมคิดเกษตรฟาร์ม จ ากัด/สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3/มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์



โดยมีสูตรทางสถิติด้านต้นทุนผลิตจ านวน 4 สูตร คือ  

1. ต้นทุนอาหารที่ผลิตเสร็จต่อหน่วย 2. ก าไรขั้นต้นต่อหน่วย 
3. อัตราก าไรขั้นต้นต่อหน่วย 4. วิธีการค านวณ 
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บทสรุปของผู้บริหาร (ต่อ)

บริษัท สมคิดเกษตรฟาร์ม จ ากัด/สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3/มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์



บริษัท สมคิดเกษตรฟาร์ม จ ากัด เป็นกิจการประเภทธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีการผลิต และจ าหน่าย 
อาหารสุกรส าเร็จรูปในประเทศ ตั้งอยู่เลขที่ 89/2 หมู่ 5 ต าบลป่าเซ่า อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 โดยมีนายฉัตรชัย เอี่ยมสกุล เป็นเจ้าของกิจการ เป็นกิจการ
ประเภทธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีการผลิต และจ าหน่ายอาหารสุกรในประเทศ 
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2. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและหน่วยงาน

ภาพที่ 1 แสดงผังโครงสร้างองค์กรบรษิัท สมคิดเกษตรฟาร์ม จ ากัด

บริษัท สมคิดเกษตรฟาร์ม จ ากัด/สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3/มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์



สินค้าหรือบริการ

บริษัท สมคิดเกษตรฟาร์ม จ ากัด มีการผลิตและจ าหน่ายอาหารสุกรในประเทศ กระบวนการผลิตใช้
วัตถุดิบที่มีอยู่ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์และนอกพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ เช่น ข้าวโพด ปลายข้าว กากถั่ว ร าอ่อน และ
เวชภัณฑ์ เป็นต้น น ามาผสมตามสูตรต่าง ๆ ในแต่ละช่วงอายุ 

โดยใช้เครื่องจักร แรงงาน และวิธีการ เพื่อให้ได้สูตรอาหารสุกรตามรุ่น ของสุกรตั้งแต่เกิดจนถึงสุกรเติบโต
เพ่ือส่งขาย ซึ่งปริมาณและมูลค่าการจ าหน่ายต่อปีของสูตรอาหารสุกรส าเร็จรูปตามสูตรจ าแนกรุ่น แสดงดังนี้ 

6บริษัท สมคิดเกษตรฟาร์ม จ ากัด/สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3/มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์



สูตรอาหารสุกร
ปริมาณการจ าหน่ายต่อปี

(กิโลกรัม)
มูลค่าการจ าหน่าย

(ล้านบาท)

สูตรเลียราง 191,933.00 5.94

สูตรนม 1 1,296,217.25 34.99

สูตรนม 2 610,415.00 14.65

สูตร 1 2,546,987.00 40.75

สูตร 2 2,998,870.00 46.48

สูตร 3 2,918,387.00 43.78

สูตรอุ้มท้อง 612,940.00 9.81

สูตรเลี้ยงลูก 1,538,117.75 29.22
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ตารางที่ 1 แสดงสูตรอาหารสุกรส าเร็จรูปตามสูตรจ าแนกรุ่น

บริษัท สมคิดเกษตรฟาร์ม จ ากัด/สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3/มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์



การแบ่งลักษณะของลูกค้าบริษัท สมคิดเกษตรฟาร์ม จ ากัด แบ่งได้ 3 ลักษณะ ดังนี้  
3.1 ลูกค้าที่ซื้ออาหารสุกรอย่างต่อเนื่อง และเป็นลูกค้าประจ า ในการซื้ออาหารสุกรในสูตรต่าง ๆ 

ที่บริษัทสมคิดเกษตรฟาร์ม ได้ด าเนินการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสาร ด้านข้อมูลผลิตภัณฑ์อาหารสุกร          
ด้านราคา ด้านการขนส่ง ด้านการนัดหมายรับอาหารสุกรตามการสั่งซื้อ และการออกเอกสารทางการเงิน 

3.2 ลูกค้าที่มีการซื้ออาหารไม่ต่อเนื่อง โดยมีการสั่งซื้ออาหารสุกรตามสูตรต่าง ๆ บริษัท            
มีการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารของบริษัท โดยทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมในการบริการให้กับลูกค้า 

3.3 ลูกค้ารายใหม่ หรือลูกค้าที่มีการสั่งซื้อเป็นเวลานาน ๆ ครั้ง แต่ยังมีการติดต่อเชื่อมโยงข้อมูล
ข่าวสารของบริษัท โดยทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมในการบริการให้กับลูกค้า
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3. การเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวังของ    
"ลูกค้าของกระบวนการที่น าเสนอ" 

บริษัท สมคิดเกษตรฟาร์ม จ ากัด/สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3/มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
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4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 

4.1 ด้านแรงงาน ในการผลิตอาหารสุกรส าเร็จรูป ใช้แรงงานในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ และพื้นที่
จังหวัดใกล้เคียง โดยมีการจ้างแรงงานต่ ากว่าค่าแรงขั้นต่ าของจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นแรงงานไร้ฝีมือในการ
ปฏิบัติงาน

4.2 วิธีการปฏิบัติงาน ไม่มีการแบ่งงานเป็นแผนก การท างานซ้ าซ้อน ไม่มีการจัดตารางงาน ส่งผล
กระทบต่อระบบการผลิตของบริษัทและไม่สามารถวัดประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ

4.3 เครื่องจักร ใช้เครื่องจักรไม่เต็มประสิทธิภาพ เกิดช่องว่างการท างานของเครื่องจักร ส่งผลเสีย
ต้นทุน ด้านเวลา และต้นทุนด้านแรงงาน

4.4 เงินทุน ไม่ทราบต้นทุนที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงท าให้การบริหารจัดการเกิด คอขวด .(Bottleneck 
Process) เครื่องจักรบางตัวท างานหนัก บางตัวไม่มีงานและไม่สามารถส่งของทันความต้องการของลูกค้า 
ตลอดจนบริษัท สมคิดเกษตรฟาร์ม จ ากัด ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลต้นทุนการผลิตอาหารสุกรส าเร็จรูปอย่างเป็น
ระบบ ท าให้ยากต่อการคิดต้นทุนในแต่ละครั้งส่งผลต่อการเตรียมเงินทุนของบริษัท จึงเกิดการวิจัยในครั้งนี้ 

บริษัท สมคิดเกษตรฟาร์ม จ ากัด/สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3/มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 

5.1 ด้านแรงงาน  ในการผลิตอาหารสุกรส าเร็จรูป ใช้แรงงานในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์และพ้ืนที่จังหวัดใกล้เคียง โดยมีการจ้าง
แรงงานเป็นไปตามค่าแรงขั้นต่ าของพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยพัฒนาทักษะการปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ

5.2 วิธีการปฏิบัติงาน มีการแบ่งงานเป็นแผนก เช่น มีแผนกตวงยาเวชภัณฑ์ และแผนกผลิตอาหารสุกในฝ่ายการผลิตอาหาร
สุกร ซึ่งสามารถตรวจสอบควบคุมประสิทธิภาพการผลิตในแต่ละแผนกไม่เกิดความซ้ าซ้อน ในการปฏิบัติงาน และสามารถจัดตารางงาน
ได้อย่างเป็นระบบ แสดงดังภาพที่ 5 (ก.)

5.3 เครื่องจักร ใช้เครื่องจักรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและซ่อมบ ารุงเครื่องจักรอย่างสม่ าเสมอ เพื่อลดการสูญเสียต้นทุน
ด้านการผลิต ด้านเวลาและด้านแรงงานที่เกิดขึ้น มีการจัดวางและวางแผนการท างาน การจัดตารางงาน และการควบคุมคุณภาพ 
แสดงดังภาพที่ 5 (ข.)

ก. วิธีการปฏิบัติงานท่ีน าหลัก TQM มาใช้(เปลี่ยน) ข. วิธีการใช้เครื่องจักรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

บริษัท สมคิดเกษตรฟาร์ม จ ากัด/สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3/มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ (ต่อ)

5.4 เงินทุน  ทราบถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง  โดยใช้วิธีการค านวณหาต้นทุน ด้วยวิธีการ
บริหารคุณภาพแบบ TQM (Total Quality Management) โดยทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมในการบริหาร
ระบบที่น ามาใช้ คือ การบริหารคุณภาพด้านต้นทุน โดยทุกแผนกในองค์กรบริษัท มีส่วนร่วมในการจัดเก็บ
ต้นทุน ในทุกภาคส่วนและผสานความร่วมมือกับหน่วยงานการศึกษาของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ 

ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาภายในพื้นที่ ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการศึกษาต้นทุนและหลักการ TQM 
(Total Quality Management) จึงมีการวิเคราะห์ปัญหาและจ าแนกสูตรทางสถิติด้านต้นทุนการผลิตอาหาร
สุกรแสดงดังนี้

บริษัท สมคิดเกษตรฟาร์ม จ ากัด/สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3/มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
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5.4.3 การค านวณหาก าไรขั้นต้นต่อหน่วยของอาหารสุกรส าเร็จรูป ตามสูตรจ าแนกรุ่น โดยแสดงสูตรดังนี้
สูตร ก าไรขั้นต้นต่อหน่วย = ราคาจ าหน่ายต่อหน่วย – ต้นทุนอาหารที่ผลิตเสร็จต่อหน่วย

5.4.4 การค านวณหาอัตราก าไรขั้นต้นต่อหน่วยของอาหารสุกรส าเร็จรูป ตามสูตรจ าแนกรุ่น โดยแสดงสูตรดังนี้
สูตร อัตราก าไรขั้นต้นต่อหน่วย = ก าไรขั้นต่อหน่วย x 100

ราคาจ าหน่ายต่อหน่วย

5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ (ต่อ)

5.4.2 การค านวณหาต้นทุนอาหารที่ผลิตเสร็จต่อหน่วย ตามสูตรจ าแนกรุ่น โดยแสดงสูตร ดังนี้
สูตร ต้นทุนอาหารที่ผลิตเสร็จต่อหน่วย =  ต้นทุนอาหารที่ผลิตเสร็จ (บาท)

ปริมาณอาหารที่ผลิตเสร็จ (กก.)

5.4.1 การค านวณหาต้นทุนอาหารที่ผลิตเสร็จ โดยแสดงสูตร ดังนี้
สูตร ต้นทุนอาหารที่ผลิตเสร็จ =   วัตถุดิบ + ยาเวชภัณฑ์

บริษัท สมคิดเกษตรฟาร์ม จ ากัด/สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3/มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
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6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างาน 
และประโยชน์ที่ได้รับ

ภาพที่ 6 แสดงวงจร PDCA การบริหารของบริษัท สมคิดเกษตรฟาร์ม จ ากัด

บริษัท สมคิดเกษตรฟาร์ม จ ากัด/สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3/มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
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ต้นทุนอาหารที่ผลิตเสร็จ 
ปริมาณอาหารที่ผลิตเสรจ็ 

ต้นทุนอาหาร          
ท่ีผลิตเสร็จ

ปริมาณอาหาร        
ท่ีผลิตเสร็จ

การค านวณหาต้นทุนอาหารที่ผลติเสร็จ และค านวณหาต้นทุน
อาหารที่ผลิตเสร็จต่อหน่วย     

ภาพที่ 7 แสดงต้นทุนอาหารที่ผลิตเสร็จต่อหน่วย ตามสูตรจ าแนกรุ่น 

บริษัท สมคิดเกษตรฟาร์ม จ ากัด/สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3/มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์



15

(บาท : 
กิโลกรัม)

การค านวณหาก าไรขั้นต้นต่อหน่วยและอัตราก าไรขัน้ต้น
ต่อหน่วยของอาหารสุกรส าเร็จรูป

บริษัท สมคิดเกษตรฟาร์ม จ ากัด/สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3/มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์



การเปรียบเทียบข้อมูลต้นทนุอาหารที่ผลติเสรจ็ต่อหน่วยและ
อัตราก าไรขั้นต้นต่อหน่วย 

16บริษัท สมคิดเกษตรฟาร์ม จ ากัด/สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3/มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์



จากภาพที่ 9 แสดงการเปรียบเทียบต้นทุนอาหารที่ผลิตเสร็จต่อหน่วยและอัตราก าไรขั้นต้น
ต่อหน่วย ตามสูตรจ าแนกรุ่น ทีมผู้วิจัยได้ใช้วิธีการค านวณต้นทุนเพื่อเปรียบเทียบต้นทุนแต่ละสูตร
อาหาร 

พบว่า สูตรอาหารที่มีต้นทุนอาหารสุกรส าเร็จรูปสูงสุด ได้แก่ สูตรเลียราง มีต้นทุนต่อหน่วย 
28.54 บาท มีอัตราก าไรขั้นต้น ร้อยละ 7.94 รองลงมา ได้แก่ สูตรนม 1 มีต้นทุนต่อหน่วย        
25.40 บาท มีอัตราก าไรขั้นต้น ร้อยละ 5.94 สูตรนม 2 มีต้นทุนต่อหน่วย 18.74 บาท มีอัตราก าไร
ขั้นต้น ร้อยละ 21.92 สูตรอุ้มท้อง มีต้นทุนต่อหน่วย 13.18 บาท มีอัตราก าไรขั้นต้น ร้อยละ 17.63 
สูตรเลี้ยงลูก มีต้นทุนต่อหน่วย 16.48 บาท มีอัตราก าไรขั้นต้น ร้อยละ 13.26 สูตร 1 มีต้นทุน       
ต่อหน่วย 12.52 บาท มีอัตราก าไรขั้นต้น ร้อยละ 21.75 สูตร 2 มีต้นทุนต่อหน่วย 12.00 บาท       
มีอัตราก าไรขั้นต้น ร้อยละ 22.58 และสูตรที่มีต้นทุนที่ผลิตเสร็จต่ าสุด ได้แก่ สูตร 3 มีต้นทุนต่อ
หน่วย 10.61 บาท มีอัตราก าไรขั้นต้น ร้อยละ 29.27 

17

การเปรียบเทียบข้อมูลต้นทนุอาหารที่ผลติเสรจ็ต่อหน่วยและ
อัตราก าไรขั้นต้นต่อหน่วย 

บริษัท สมคิดเกษตรฟาร์ม จ ากัด/สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3/มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
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6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างาน 
และประโยชน์ที่ได้รับ  (ต่อ)

การด าเนินการในการบริหารต้นทุนโดยใช้หลักการ TQM ผลิตอาหารสุกรส าเร็จรูป ตามสูตร
จ าแนกรุ่น กรณีศึกษา : บริษัท สมคิดเกษตรฟาร์ม จ ากัด ต าบลป่าเซ่า อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์     
ยังพบความแปรปรวน ทางด้านราคาของวัตถุดิบที่น าเข้าก่อนการผลิตเป็นอาหารสุกรส าเร็จรูปที่มี      
ตัวแปรด้านราคาที่สูงและต่ าในบางช่วงเวลา 

การป้องกันปัญหานี้ ผู้บริหารของบริษัท สมคิดเกษตรฟาร์ม จ ากัด และทีมวิจัยจึงมีการสืบค้น
ข้อมูลและการหาผู้ร่วมค้าที่มีการผลิตวัตถุดิบ เช่น ข้าวโพด ปลายข้าว กากถั่ว ร าอ่อน และเวชภัณฑ์ 
เป็นต้น จากนั้นจึงได้มีการวางแผนการผลิตกับผู้ร่วมค้าที่มีการผลิตหลากหลาย ท าให้ทราบถึงปริมาณ
การผลิตและจัดตารางการผลิตได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้กิจการเกิดระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
สูงสุด จากกระบวนการคุณภาพ TQM ที่ส่งให้กับบริษัทได้เป็นอย่างดี 

บริษัท สมคิดเกษตรฟาร์ม จ ากัด/สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3/มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
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7. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข

7.1 ปัญหาต้นทุนของอาหารสุกรส าเร็จรูป ตามสูตรจ าแนกรุ่น ของบริษัท สมคิดเกษตรฟาร์ม จ ากัด 
ในแต่ละช่วงการผลิต เนื่องจากวัตถุดิบในแต่ละช่วงฤดูกาลมีราคาต่อหน่วยไม่เท่ากัน แก้ไขโดยการหา           
ผู้ร่วมค้าเพิ่มขึ้น 

7.2 ปัญหาของแรงงานที่ใช้ในการผลิต พบปัญหาทักษะด้านแรงงานที่จะต้องมีการพัฒนาเพิ่มเติม 
เช่น การจัดการความปลอดภัย (จป.) การอบรมทักษะการขับรถโฟลค์ลิฟ (Forklift) การอบรมทักษะ      
การบ ารุงรักษา เป็นต้น 

7.3 ปัญหาการจัดการบ ารุงรักษา เนื่องจากการใช้เครื่องจักรในการผสมอาหารสุกรส าเร็จรูป         
และอุปกรณ์ต่าง ๆ เสื่อมสภาพตามระยะเวลา ก่อให้เกิดปัญหาเครื่องจักรเสียขณะปฏิบัติงาน การแก้ไข        
โดยใช้วิธีการบ ารุงรักษาแบบต่าง ๆ เช่น PM TPM หรือ การบ ารุงรักษาเชิงพยากรณ์ เป็นต้น มาบริหาร
จัดการด้านการบ ารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ขององค์กร

บริษัท สมคิดเกษตรฟาร์ม จ ากัด/สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3/มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
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8. ความท้าทายต่อไป 

การวางแผนการด าเนินกิจการของบริษัท สมคิดเกษตรฟาร์ม จ ากัด วางแผนไว้ 2 ส่วน แสดงดังนี้
8.1 การวางแผนการผลิตอาหารสุกรส าเร็จรูป ตามสูตรจ าแนกรุ่น โดยมีบรรจุหีบห่อ โดย

สร้างเป็น (Line Production) เพื่อสะดวกต่อการขนส่ง และการจัดเก็บรอการจ าหน่ายในคลังสินค้า
ของบริษัท 

8.2 การวางแผนการจ าหน่ายนอกพื้นที่ โดยมีตัวแทนจ าหน่ายในจังหวัดต่าง ๆ ในภาคต่าง ๆ   
ของประเทศไทย ซึ่งในจังหวัดอุตรดิตถ์มีจุดเด่นในการผลิตวัตถุดิบพื้นฐานการผลิตอาหารสุกร
ส าเร็จรูป เช่น ข้าวโพด ร าข้าว กากถั่ว มันเส้น ปลายข้าว เป็นต้น 

บริษัท สมคิดเกษตรฟาร์ม จ ากัด/สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3/มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
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9. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ และความยั่งยืน 

การบริหารคุณภาพโดยรวม หรือ TQM มีความหมายเป็นพลวัต มีพัฒนาการเป็นวัฒนธรรม
ขององค์กร บริษัท สมคิดเกษตรฟาร์ม จ ากัด ที่สมาชิกทุกคนในบริษัทต่างให้ความส าคัญและ            
มีส่วนร่วมในการพัฒนาการด าเนินงานขององค์กรอย่างต่อเนื่อง

โดยมุ่งที่จะตอบสนองความต้องการ และสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าที่มีอย่างต่อเนื่อง 
ในการเข้ามาซื้อผลิตภัณฑ์ ซึ่งสร้างโอกาสทางธุรกิจจากการน า TQM มาใช้ ท าให้เกิดความ
ได้เปรียบ ในการแข่งขันและพัฒนาการที่ยั่งยืนขององค์กร

บริษัท สมคิดเกษตรฟาร์ม จ ากัด/สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3/มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์



แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารจัดการคุณภาพทั่วองค์กรที่มุ่งเน้น คุณภาพ แบ่งได้ 4 ระดับ ได้แก่

1. มีความเหมาะสมกับมาตรฐานของบริษัท สมคิดเกษตรฟาร์ม จ ากัด 

2. มีความเหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอย

3. มีความเหมาะสมกับต้นทุนของบริษัท สมคิดเกษตรฟาร์ม จ ากัด ที่เกิดขึ้นกับการวิจัยนี้ 

4. มีความเหมาะสมกับความต้องการที่มีอยู่ในพื้นที่ และสร้างประสิทธิภาพให้กับแรงงาน 
เครื่องจักร เงินทุน และวิธีการของบริษัท สมคิดเกษตรฟาร์ม จ ากัด
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9. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ และความยั่งยืน (ต่อ)
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ถาม - ตอบ
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