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การบริหารงานผลิตกับสายโซแหงคุณคา 

(Operations and Value Chain Management) 
 
การบรหิารการผลิตคืออะไร และมีความสําคัญอยางไร 
 คําวาการบริหารการผลิต หรือ Operations Management หมายถึงตั้งแตข้ันการออกแบบ 
การผลิต และการควบคุมกระบวนการเปลี่ยนแปลงปจจัยการผลิตอันไดแก แรงงาน และวัตถุดิบ ให
เปนสินคาและบริการที่ถูกสงมอบไปยังลูกคา จากภาพ 19-1 แสดงถึงระบบที่เร่ิมต้ังแตปจจัยนําเขา 
(Inputs) อันไดแก บุคลากร เทคโนโลยี เงินทุน อุปกรณ วัตถุดิบ และขอมูล ไปยังกระบวนการแปลง
สภาพ (Transformation Process) โดยผานกระบวนการ ข้ันตอน กิจกรรมตางๆ จนกระทั่ง
กลายเปนสินคาสําเร็จรูปและบริการ และในขณะที่องคการกําลังดําเนินการผลิต  ทุกหนวยภายใน
องคการนั้นก็กําลังผลิตไปพรอมๆ กันดวย ไมวาจะเปนฝายการตลาด ฝายการเงิน ฝายวิจัยและ
พัฒนา ฝายทรัพยากรมนุษย และฝายบัญชี ตางก็เปลี่ยนแปลงปจจัยนําเขาใหเปนผลผลิต อันไดแก 
ยอดขาย สวนครองตลาดที่เพิ่มข้ึน ผลตอบแทนจากเงินลงทุนที่มีอัตราสูงขึ้น ผลิตภัณฑที่เปน
นวัตกรรมใหม พนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์และมีความรักและผูกพันตอองคการ และรวมทั้ง
รายงานตางๆ ทางบัญชี ในฐานะผูบริหาร จะตองทําความคุนเคยกับแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารการ
ผลิตไมวาจะรับผิดชอบในเนื้องานใดก็ตาม  เพื่อที่จะบรรลุ เปาหมายที่กําหนดไวอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
ภาพ 19-1 ระบบการผลติ 
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 ทําไมการบริหารการผลิตจึงมีความสําคัญตอองคการและตอผูบริหาร คําตอบมี 3 ประการ 
คือ การบริหารการผลิตเปนเรื่องที่ครอบคลุมทั้งสินคาและบริการ การบริหารการผลิตเปนการเพิ่ม
ผลิตภาพทั้งในแงของประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการบริหารการผลิตมีบทบาทสําคัญใน
ระดับกลยุทธที่จะทําใหองคการประสบความสําเร็จในการแขงขันได 
การผลิตกับการบรกิาร 
 ในทุกองคการจะตองมีการผลิตสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แตเรามักมองขามความเปนจริงขอนี้ไป โดย
มักจะมองแตส่ิงที่มองเห็นไดชัดเจน อยางการผลิตรถยนต โทรศัพทมือถือ หรือ ตุกตาหมี เทานัน้ จะ
อยางไรก็ตามองคการเพื่อการผลิต(Manufacturing organization) จะทําการผลิตสินคาที่จับตอง
ได ซึ่งเปนเรื่องงายที่จะมองเห็นกระบวนการในการบริหารการผลิต (หรือการแปลงสภาพ) ใน
องคการที่ดําเนินงานในลักษณะนี้ เนื่องจากวัตถุดิบจะถูกนําเขามาในกระบวนการแปลงสภาพจน
กลายเปนสินคาที่จับตองได แตในกระบวนการแปลงสภาพในองคการเพื่อการบริการ (Service 
organization) ซึ่งทําการผลิตสินคาที่จับตองไมไดในรูปของบริการ เชน โรงพยาบาลใหบริการ
ทางการแพทยและสุขภาพแกประชาชน สายการบินใหบริการขนสงนําคนจากที่แหงหนึ่งไปยังที่อีก
แหงหนึ่ง  เรือทองเที่ยวใหบริการบันเทิงและพักผอน กองทัพใหบริการศักยภาพในการปองกัน
ประเทศชาติ เปนตน องคการบริการเหลานี้มีการแปลงสภาพปจจัยนําเขาใหเปลี่ยนเปนผลผลิต
เชนกัน ถึงแมจะมองเห็นไดไมชัดเจนเชนในองคการเพื่อการผลิต ยกตัวอยางเชนมหาวิทยาลัย ได
นําปจจัยนําเขาตางๆ เขามาในกระบวนการบริหารการผลิต อันไดแก อาจารยผูสอน หนังสือ ตํารา 
เอกสารประกอบการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณและสื่อการสอนตางๆ คอมพิวเตอร หองเรียน 
ฯลฯ เพื่อแปลงสภาพนักเรียนที่ยังไมมีความรูใหกลายเปนบุคลากรที่มีความรูและทักษะความ
ชํานาญ 
การบริหารผลิตภาพ (Managing Productivity) 
 ปจจุบันการปรับปรุงผลิตภาพเปนเปาหมายหลักของทุกองคการ คําวา ผลิตภาพ หรือ 
Productivity นั้นหมายถึง ปริมาณของผลผลิตทั้งหมด หารดวยปริมาณปจจัยนําเขาทั้งหมดที่ใชใน
การผลิต ในระดับประเทศ ผลิตภาพสูงๆ สามารถนําไปสูการพัฒนาและการเติบโตของเศรษฐกิจได 
พนักงานจะไดคาจางในระดับสูง และกําไรของบริษัทก็จะสูงไปดวย โดยไมกอใหเกิดภาวะเงินเฟอ 
ในระดับองคการนั้น การเพิ่มผลิตภาพจะทําใหมีโครงสรางตนทุนที่แขงขันได และมีความสามารถที่
จะเสนอราคาที่แขงขันไดมากกวา 
 การเพิ่มผลิตภาพเปนกุญแจสําคัญของการแขงขันในระดับโลก จะเห็นไดจากประเทศ
ญี่ปุนซึ่งเปนตัวอยางที่แสดงวา ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจของประเทศในชวงป1980นั้น เกิดจาก
ธุรกิจมีการเพิ่มผลิตภาพอยางมาก และเมื่อญ่ีปุนเจริญรุงเรืองขึ้น สหรัฐอเมริกาก็ทําการปรับปรุง
อยางมากมายในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพ เชน บริษัทผูผลิตเครื่องจักรอุปกรณหนัก อยาง 



Caterpillar, Inc. ที่ลงทุนในการสงเสริมผลิตภาพทั้งในดานกําลังพลและเทคโนโลยี สงผลใหความ
พึงพอใจของลูกคาสูงขึ้น และทําใหสวนครองตลาดเพิ่มขึ้น มียอดขายเพิ่มขึ้นจํานวนมหาศาล  
 ในปจจุบันองคการตางๆ ตางมุงหวังที่จะประสบความสําเร็จในการแขงขันระดับโลกดวย
การปรับปรุงผลิตภาพ เชน McDonald ไดลดเวลาในการปรุงอาหารในราน อยางมันฝร่ังทอด จาก
เดิมที่เคยใชเวลานานถึง 210 วินาที เหลือเพียง 65 วินาทีเทานั้น หรือธนาคาร Canadian Imperial 
Bank of Commerce ที่มีสํานักงานใหญอยูในโตรอนโต ไดนําเครื่องจักรอัตโนมัติมาใชในฝายจดัซือ้ 
ซึ่งทําใหประหยัดเงินไดหลายลานเหรียญตอป หรือ Skoda Auto a.s. ซึ่งเปนบริษัทผลิตรถยนตใน 
Czech ซึ่งเปนของบริษัท Volkswagen AG ประเทศเยอรมัน ไดปรับปรุงผลิตภาพโดยผานการปรับ
โครงสรางกระบวนการผลิตใหม และในปจจุบันบริษัทสามารถผลิตรถยนตไดถึง 500 คันตอวัน เปน
สองเทาของความสามารถในการผลิตในอดีต 
 ผลิตภาพเปนผลรวมของบุคลากรและปจจัยการผลิตตางๆ การที่จะปรับปรุงผลิตภาพ 
ผูบริหารจะตองใหความสําคัญกับทั้งสองเรื่องดังกลาว W. Edward Deming ผูเชี่ยวชาญดาน
คุณภาพและที่ปรึกษาทางการบริหาร มีความเชื่อมั่นวา ผูบริหารเปนจุดกําเนิดแรกของการเพิ่มผลิต
ภาพ ไมใชพนักงาน โดยมีประเด็นตางๆ 14 เร่ืองที่ควรพิจารณาในการปรับปรุงผลิตภาพของ
ผูบริหาร เมื่อพิจารณาเรื่องดังกลาวอยางถองแทแลวจะเห็นวา Deming มีความเขาในบทบาทที่
ตองเลนดวยกันระหวางบุคลากรกับการผลิตอยางลึกซึ้ง เนื่องจากผลิตภาพในระดับสูงนั้นไม
สามารถจะเกิดขึ้นจาก “การจัดการบุคคล” แตเพียงฝายเดียว องคการที่มีประสิทธิภาพอยางแทจริง
จะตองมีผลิตภาพสูงสุดโดยการบูรณาการบุคลากรเขากับระบบการผลิตโดยรวมขององคการใหได  
 การเพิ่มผลติภาพการบรหิารของ Deming 

1. วางแผนเพื่ออนาคตในระยะยาว 
2. พัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑอยางไมหยดุยั้ง 
3. จัดใหมีการควบคุมทางสถิตใินกระบวนการผลิตและเรียกรองใหผูจัดหาวัตถุดิบทํา

เชนเดียวกนัดวย 
4. ติดตอกับผูจัดหาวัตถุดิบที่ดทีี่สุดแตเพียงนอยราย 
5. คนหาใหชัดเจนวารากของปญหาขององคการเกี่ยวของกับสวนใดของกระบวนการผลิต  
6. ฝกอบรมพนักงานในงานทีม่อบหมาย 
7. เพิ่มคุณภาพใหกับหัวหนางานในฝายผลติ 
8. กําจัดความหวาดกลวัใหหมดสิ้น 
9. สงเสริมใหทุกฝายทาํงานรวมกันอยางใกลชิดแทนที่จะมุงสนใจแตเฉพาะฝายของตน 
10. อยาตั้งเปาหมายทีเ่ปนตวัเลขไวอยางเครงครัดเกินไป 
11. กําหนดใหพนกังานทํางานทีม่ีคุณภาพเทานั้น 



12. ฝกอบรมพนักงานใหเขาใจวธิีการทางสถิต ิ
13. ฝกอบรมพนักงานในทักษะใหมๆ เมื่อเกิดความจาํเปน 
14. ผูบริหารระดับสูงจะตองรับผิดชอบตอการดําเนนิการตามหลักการเหลานี ้

บทบาทในเชงิกลยุทธของการบรหิารการผลิต 
 ยุคของระบบการผลิตสมัยใหมเร่ิมข้ึนเมื่อ 95 ปกอน ในสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะใน
โรงงานผลิตรถยนตในเมืองดีทรอยต และจากประสบการณในระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2 ทําให
ผูบริหารอุตสาหกรรมเชื่อวาพวกเขาไดพิชิตปญหากวนใจในกระบวนการผลิตไดและไมจําเปนตอง
เขาไปดูแลอยางใกลอีกตอไป และหันกลับไปใหความสนใจกับเร่ืองอื่น เชน ดานการเงิน และ
การตลาด และจากปลายทศวรรษ 1940 จนถึงกลางทศวรรษ 1970 ในสหรัฐอเมริกาไมมีการให
ความสนใจในกิจกรรมการผลิตมากนัก (ยกเวนในอุตสาหกรรมอวกาศเทานั้น) 
 ในขณะที่ผูบริหารในสหรัฐอเมริกาไมสนใจทางดานการผลิตในธุรกิจของตน ในประเทศ
ญี่ปุน เยอรมัน  และประเทศอื่นไดใชโอกาสนี้พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกที่ทันสมัย ใช
คอมพิวเตอร และเทคโนโลยีเขามา จนทําใหกระบวนการผลิตเปนกลยุทธในการตัดสินใจทางการ
บริหาร  แลวผูผลิตรถยนตรายใหญๆ ของสหรัฐอเมริกา ก็ไดพบวาผูผลิตตางประเทศกลับผลิต
รถยนตไดในตนทุนที่ต่ํากวา อีกทั้งยังมีคุณภาพเหนือกวาดวย จนกระทั่งปลายทศวรรษ 1970 จึงได
เร่ิมเผชิญกับวิกฤติและเริ่มมีปฏิกิริยาตอบโต มีการลงทุนในเทคโนโลยีการผลิต การเพิ่มศักยภาพ
ของบุคลากร และการผลิตจึงกลับมามีบทบาทในระดับกลยุทธขององคการที่สรางและรักษาความ
เปนผูนําในระดับโลกได 
 บทบาทในเชิงกลยุทธของการบริหารการผลิตสําคัญมากในผลการดําเนินงานขององคการ 
และยิ่งเห็นไดชัดขึ้นเมื่อหลายองคการมุงเนนไปที่มุมมองของสายโซแหงคุณคา (Value chain)  
การบรหิารสายโซแหงคุณคา (Value Chain Management) 
 คุณคา (Value) คือ ลักษณะผลงาน รูปราง และมุมมองตางๆ ของสินคาและบริการที่ลูกคา
เต็มใจที่จะจายเงินเพื่อใหไดไป คุณคาจะถูกสงมอบใหกับลูกคาไดอยางไร จากการแปลงสภาพ
วัตถุดิบและทรัพยากรอื่นๆ ใหกลายเปนสินคาหรือบริการอยางใดอยางหนึ่ง ที่ผูใชข้ันสุดทาย
ตองการหรือปรารถนาไมวาจะอยูที่ไหน เมื่อใด และอยางไร ซึ่งครอบคลุมกระบวนการตาง ๆ 
กวางขวางมาก ตั้งแตผูจัดหาปจจัยการผลิต ผูผลิต และแมแตตัวของลูกคาเองดวย สายโซแหง
คุณคา (Value Chain) จึงหมายถึงกิจกรรมการทํางานทั้งหมดขององคการ ในทุกขั้นทุกตอน เร่ิม
ตั้งแตกระบวนการจัดหาวัตถุดิบจนกระทั่งจบลงที่สินคาสําเร็จรูปที่สงถึงมือของผูใชข้ันสุดทาย  
 แนวคิดเรื่อง Value Chain เปนที่รูจักกันอยางแพรหลายจากขอเขียนของ Michael Porter 
ในหนังสือชื่อ Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance เขา
ตองการใหผูบริหารเขาใจลําดับข้ันตอนของแตละกิจกรรมในองคการที่สรางคุณคาใหกับลูกคา และ



แมวาเขาจะเนนเรื่องขององคการเดียว แตเขาก็ใหความสําคัญกับสายโซแหงคุณคาขององคการนั้น
ที่จะตองเสริมการสรางคุณคาของอุตสาหกรรมโดยรวมดวย 
 
 

Support 
Activities 

Firm Infrastructure เปนกจิกรรมพื้นฐานขององคกร 
(General Management, Accounting, Finance, Strategic Planning) 

Human Resource Management กิจกรรมที่เกีย่วเนื่องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 
(Recruiting, Training, Development) 

Technology Development 
(R & D, Product & Process Improvement) 

Procurement การจัดหาวัตถุดิบรวมถงึการจัดซื้อวัตถุดิบ 
(Purchasing of Raw Material, Machines, Supplies) 

Inbound 
Logistics 
กิจกรรมการ

/
เก็บรักษา
วัตถุดิบ 

Operations  
กิจกรรมการ

  
แปรรูป  
วัตถุดิบใหเปน
สินคา  การ
บรรจุหีบหอ   
การดูแลรักษา
เครื่องจักร 
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Logistic เก็บ
รักษาสนิคา
สําเร็จรูป  
(เก็บรวบรวม  
จัดจําหนาย
สินคาและ
บริการที่สําเร็จ
แลว) 

Marketing & 
Sales กิจกรรม
ที่ชักจงูใหลูกคา
ซื้อสินคาหรือ
บริการ 

After Sales 
Service 
กิจกรรมที่
ครอบคลุมไป
ถึงการ

ื่อ
เพิ่มคุณคาและ
บํารุงรักษา
สินคานั้น
รวมทัง้การ
บริการหลงัการ
ขาย การติดตั้ง 
ซอมบํารุง 

 

ผลิต
เคลื่อนยาย

ใหบริการเพ

 
กิจกรรมหลัก Primary Activities เปนกิจกรรมที่เกีย่วของกับการผลิตสินคาโดยตรง 

 
 

Profit



เปาหมายของการบริหารสายโซแหงคุณคา 
 การบริหารสายโซแหงคุณคามีเปาหมายเพื่อสรางกลยุทธสายโซแหงคุณคาที่จะตอบสนอง
ความตองการและความปรารถนาของลูกคา และทําใหเกิดบูรณาการอันไมมีขอบเขตในหมูสมาชิก
ที่ประกอบกันเปนสายโซนั้น จากตัวอยางสายโซแหงคุณคาในการทํางานรวมกันของทีมงาน เร่ิม
จากการประกอบที่รวดเร็วและแมนยํา ถูกตอง มีขอมูลครบถวน ก็จะสามารถตอบสนองและบริการ
ลูกคาไดดีกวา เมื่อคุณคาถูกสงมอบใหกับลูกคาจนตอบสนองความพึงพอใจไดแลว สมาชิกทุกสวน
ของสายโซนั้นก็จะไดประโยชน  
 
องคประกอบที่สําคัญ 6 ประการเพื่อการบริหารสายโซแหงคุณคาใหเกิดความสาํเร็จ 
 
 

 

ี 
พนักงาน 

ภาวะผูนํา 
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กระบวนการ
างๆ ในองคการ
คาคือการตอบสนองให
านกนัจากทุกฝายทีเ่ปน
คาในสายตาของลกูคา 
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คาใหประสบผลสําเรจ็

ั้นคุมคามาก มีเครื่องมือ
lanning) ซึ่งเปนระบบที่
stomer relationship 
siness ที่เชื่อมโยงกับ



พันธมิตรเครือขายการคา รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ ที่จะชวยใหตอบสนองความตองการ
ของลูกคาอยางที่คูแขงไมอาจเทียบเคียงได 

กระบวนการตางๆ ในองคการ การบริหารสายโซแหงคุณคาจะเปนการเปลี่ยนแปลง
กระบวนการตางๆ ในองคการอยางถอนรากถอนโคน จะตองเปลี่ยนระบบวิธีการทํางานอยางเดิม 
จะตองพิจารณาทุกกระบวนการทุกขั้นตอนตั้งแตเร่ิมตนจนถึงขั้นสุดทายเพื่อคนหาความสามารถ
หลัก (Core competencies) ซึ่งหมายถึง ทักษะ ความสามารถ และทรัพยากรหลักๆ ขององคการ 
และเพื่อพิจารณาวาจะเพิ่มคุณคาลงในจุดใด จะตองมีการขจัดกิจกรรมที่ไมเพิ่มคุณคา (non-
value-added) ทิ้งไป  

ภาวะผูนํา การบริหารสายโซแหงคุณคาจะไมประสบความสําเร็จเลยถาไมมีการสนับสนุน
อยางเต็มที่จากผูนํา นับต้ังแตผูบริหารระดับสูงลงมาตามลําดับช้ัน จนถึงระดับลางสุด  

พนักงาน หรือ ทรัพยากรบุคคล  เปนทรัพยากรที่สําคัญที่สุดขององคการ ถาไมมี
พนักงานหรือทรัพยากรบุคคล ก็จะไมมีการผลิตสินคาหรือบริการ  บุคลากรจึงมีบทบาทสําคัญใน
การบริหารสายโซแหงคุณคา ซึ่งองคการจะตองพิจารณาในเรื่องการออกแบบงาน กระบวนการจาง
งานที่มีประสิทธิภาพ และ การฝกอบรมและพัฒนาอยางตอเนื่อง 

วัฒนธรรมองคการ ทัศนคติและวัฒนธรรมที่เอื้อตอการบริหารสายโซแหงคุณคาไดแก 
การแบงปน (sharing) การรวมมือ (collaborating) การเปดกวาง (openness) การยืดหยุน 
(flexibility) การนับถือซึ่งกันและกัน (mutual respect) และความไววางใจ (trust) ซึ่งทัศนคติเหลานี้
มิไดหมายรวมเพียงแตเฉพาะภายในองคการเทานั้น ยังขยายออกไปครอบคลุมถึงพันธมิตร
ภายนอกองคการดวย (external partners)  
ประโยชนของการบริหารสายโซแหงคุณคา 
 ความรวมมือของพันธมิตร (partners) ทั้งภายในและภายนอกองคการจะกอใหเกิดกลยุทธ
การบริหารสายโซแหงคุณคา ซึ่งไมใชเร่ืองงายเลย จําเปนตองลงทุนดวยเวลา พลังงาน และ
ทรัพยากรอื่นๆ อีกมากมาย แตเมื่อเกิดขึ้นแลวก็จะยังประโยชนมหาศาลใหกับองคการ ดังแสดงให
เห็นในตารางตอไปนี้ 
ประโยชนของ Value Chain 
จากการสํารวจผูตอบแบบสอบถามพบวา “ประโยชนหลักๆ” ของการใชขอมูลรวมกันระหวาง
พันธมิตร มีดังนี้ 
 
 
 
 



 %ของบริษัทที่บริหารสาย
โซแหงคุณคาไดดีมาก 

%ของบริษัทที่บริหารสาย
โซแหงคุณคาไดไมดี 

% ของทุกบริษัท 

ยอดขายเพิ่มข้ึน 41% 14% 26% 
ประหยัดตนทุน 62% 22% 40% 
สวนแบงตลาดเพิ่มขึ้น 32% 12% 20% 
สินคาคงเหลือลดลง 51% 18% 35% 
คุณภาพเพิ่มข้ึน 60% 28% 39% 
เวลาสงของเร็วขึ้น 54% 27% 40% 
Logistics ดีข้ึน 43% 15% 27% 
บริการลูกคาดีข้ึน 66% 22% 44% 
 
อุปสรรคของการบรหิารสายโซแหงคุณคา 
 อุปสรรคภายในองคการ ไดแก การปฏิเสธ ไมยอมรับ หรือไมเต็มใจ ที่จะแบงปนขอมูล
หรือใชขอมูลรวมกัน กลัววาสถานภาพของตนเองจะสั่นคลอน และเกิดความไมมั่นคง และถาไมมี
การแบงปนขอมูล ก็ไมทางที่จะเกิดความรวมมือและประสานงานกันได และการหวั่นเกรงในเรื่อง
สถานภาพ และไมเต็มใจ จะเปนอุปสรรคสําคัญที่ขัดขวางความสําเร็จของการบริหารสายโซแหง
คุณคา และสิ่งที่สําคัญที่สุดคือระบบชั้นความลับ และการรั่วไหลของขอมูลในโครงสรางทาง
เทคโนโลยี  
 ทัศนคติและวัฒนธรรม โดยเฉพาะทัศนคติและวัฒนธรรมที่ไมเอื้ออํานวยตอการบริหาร
สายโซแหงคุณคา อาทิ เชน ความไววางใจ ซึ่งเปนอุปสรรคไดทั้งไมมีความไววางใจและมีความไว
วางในกันมากเกินไป เพื่อประสิทธิภาพของสายโซแหงคุณคา พันธมิตรจะตองมีความไววางใจซึ่ง
กันและกัน ตองมีการนับถือซึ่งกันและกัน และซื่อสัตย ถาไมมีความไววางใจก็จะเกิดความไมเต็มใจ
ที่จะแบงปนและใชขอมูล ศักยภาพ และกระบวนการตางๆ รวมกัน ตัวอยางของความไววางใจที่มี
มากเกินไปและเปนอุปสรรคของการบริหารสายโซแหงคุณคา ไดแกเร่ืองของลิขสิทธิ์ทางปญญา ซึ่ง
เปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอความสําเร็จและการแขงขันขององคการ  
 ทัศนคติอีกประการที่เปนอุปสรรคที่สําคัญคือความเชื่อที่วาเมื่อองคการรวมมือกับภายนอก
จะทําใหไมสามารถควบคุมเปาหมายของตนเองไดอีกตอไป ซึ่งไมจริงเลย เมื่อองคการรวมมือกับ
หนวยงานภายนอก ก็จะยังคงควบคุมการตัดสินใจสําคัญๆ ซึ่งรวมถึงคุณคาของลูกคา ไวไดเชนเดิม 
 ศักยภาพที่จําเปน พันธมิตรในสายโซแหงคุณคาจําเปนตองมีศักยภาพตางๆ มากมาย ซึ่ง
รวมถึงการรวมมือ ประสานงาน ความสามารถในการคนคิดสินคาที่จะตอบสนองลูกคาและผูจัดหา
ปจจัยการผลิต ความสามารถในการใหความรูแกพันธมิตรทั้งในและนอกองคการ ซึ่งไมใชเร่ืองงาย



ที่จะทําใหเกิดขึ้นได องคการจะตองทําการประเมินผลตนเองในเรื่องของศักยภาพและกระบวนการ
ตางๆ อยางตอเนื่องเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารสายโซแหงคุณคา 
 พนักงาน  หากไมมีความผูกพัน (commitment) หรือเต็มใจ ก็ไมเกิดประโยชน และไมมี
ทางที่จะประสบความสําเร็จได เพราะพนักงานเปนผูทํางาน ถาพวกเขาไมเต็มใจที่จะปรับเปลี่ยนไป
กับสถานการณที่เปลี่ยนไป ไมวาจะเปนงานที่ทํา วิธีการทํางาน และคนที่ทํางานดวยแลว ก็เปน
เร่ืองยากที่สายโซแหงคุณคานั้นจะประสบความสําเร็จได นอกจากนี้การสรางสายโซแหงคุณคา
จะตองใชเวลา แรงงาน ที่พนักงานในองคการทุกคนตองทุมเทให ผูบริหารจึงตองทําการจูงใจอยาง
มาก ซึ่งก็ไมใชเร่ืองงายเชนกัน  และทายที่สุดในประเด็นของพนักงานที่องคการตองประสบปญหา
ในการสรางสายโซแหงคุณคาไดแกการขาดผูบริหารที่มีประสบการณในการริเร่ิมในเรื่องการบริหาร
สายโซแหงคุณคาใหเกิดขึ้นในองคการ  
ประเด็นตางๆ ในการบรหิารการผลิตยุคปจจุบัน 
 ไดแกเร่ืองการลงทุน e-manufacturing technology การจัดทําเรื่องคุณภาพ การ
ดําเนินการเพื่อใหไดประกาศนียบัตรรับรอง ISO 9000 ส่ิงเหลานี้เปนสิ่งที่ผูบริหารระดับสูงตั้งเปา
เพื่อปรับปรุงการบริหารการผลิต เพื่อใหสามารถแขงขันไดในระดับโลก 
 ถึงแมวาจะเปนสิ่งจําเปนที่ผูบริหารจะตองตระหนักรูถึงประโยชนที่จะไดรับจากการได ISO 
9000 หรือ Six Sigma ก็ตาม แตประโยชนหลักจะมาจากการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพโดยตัวของ
มันเอง หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ เปาหมายของการไดมาซึ่งประกาศนียบัตรทางดานคุณภาพควรจะเปน
การที่ระบบการผลิตและกระบวนการตางๆ ภายในองคการสามารถตอบสนองความตองการของ
ลูกคาและเอื้อใหพนักงานปฏิบัติงานที่รับผิดชอบอยางมีคุณภาพในระดับสูงอยางตอเนื่อง   นั่นเอง
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