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บทคัดย่อ
ทฤษฎี แห่ งวิ ทยาการการจั ดการในการประยุ กต์ ใช้ เพื่ อประสิ ทธิ ภาพขององค์ การ นั้ นเป็ นการศึ กษาที่ เกี่ ยวกั บ
แนวความคิดของวิทยาการจัดการที่มีลกั ษณะและมีบทบาทของวิทยาการการจัดการทีเ่ ป็นทัศนะการตัดสินใจภายในองค์การ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อการประยุกต์ใช้หลักเหตุผลเพื่อช่วยผู้บริหารในการตัดสินใจ การใช้เทคนิคของวิทยาการการจัดการถูกกาหนดขึ้น
เพื่อส่งเสริมการวางแผนการจัดการและการตัดสินใจ และเพื่อใช้หลักคณิตศาสตร์และหลักสถิติในการวิเคราะห์เพื่อช่วยในการ
ตัดสินใจ ส่วนประกอบของวิทยาการจัดการที่เริ่มต้นจากการเป็นการกาหนดเครื่องมือเกี่ยวกับข้อมูลเชิงปริมาณเพื่อเป็นเครื่องมือ
ในการปฏิบัติงาน วิทยาการจัดการโดยใช้โมเดลการตัดสินใจโดยใช้หลักคณิตศาสตร์ จะสามารถเห็นชัดเจนของสถานการณ์ที่
เกิดขึ้นจริง และโมเดลเชิงปริมาณช่วยในการตัดสินใจแทนผู้บริหาร และเป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการวางแผนและการตัดสินใจ
และในกระบวนการวิเคราะห์ด้านวิทยาการ การจัดการจะประกอบไปด้วยการวิเคราะห์ปัญหาการวางรูปปัญหา การสร้าง
แบบจาลอง สาหรับการวิเคราะห์ แบบจาลองจะเป็นการหาผลลัพธ์ที่ของ และการดาเนินการซึ่งเป็นการนาผลลัพธ์ที่ได้มา
เปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย สาหรับเครื่องมือเชิงปริมาณที่นามาใช้ในการแก้ปัญหาทางด้านการบริหารจัดการ ประกอบด้วย
โปรแกรมเชิงเส้นตรง ตารางการผลิต การจัดแถวคอย การถดถอย การจาลองสถานการณ์โปรแกรมเป้าหมาย การบริหารสินค้า
คงเหลือ โปรแกรมพลวัต การขนส่ง การจัดโครงการ และการมอบหมายงาน ซึ่งผู้บริหาร สามารถนา มาใช้ในการแก้ปัญหา
ทางด้านการบริหารจัดการได้ถูกต้องและชัดเจน สาหรับแนวทางด้านวิทยาการจัดการหรือเชิงปริมาณเพื่อสาหรับใช้ในการวางแผน
มีความเหมาะสมที่ ช่วยวางแผนการดาเนินงานของผู้บริหารโดยมีเทคนิคในด้านการใช้โปรแกรมเชิงเส้นตรง ด้านการวิเคราะห์
จุดคุ้มทุน ด้านเทคนิคการทบทวนและการประเมินผลโครงการ มีการนาไปใช้และปฏิบัติอย่างแพร่หลายโดยใช้ เทคนิคของ
วิทยาการการจัดการถูกกาหนดขึ้นเพื่อส่งเสริมการวางแผนการจัดการและการตัดสินใจโดยใช้หลัก คณิตศาสตร์และหลักสถิติในการ
วิเคราะห์ เพื่อช่วยผู้บริหารในการตัดสินใจในการวางแผนและการลงทุน สาหรับการประยุกต์ใช้ในการนาทฤษฎีวิทยาการจัดการ
เชิงปริมาณไปใช้สาหรับธุรกิจมี 3 ด้าน ประกอบด้วยด้านสภาพการแข่งขันทางธุรกิจ ด้านการวิจัยและพัฒนาการทางการวิเคราะห์
เชิงปริมาณ และด้านการมีคอมพิวเตอร์ที่ช่วยให้งานคานวณที่ซับซ้อนทาได้อย่างรวดเร็วและแม่นยามากขึ้น
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Abstract
Theory of Management Science in the application to organization performance. Is the study of the
concepts of management science that characterize and play the role of management science as a decisionmaking point within the organization. For the purpose of application of the reasons to assist management
decisions. Using the techniques of management science was set up to promote management planning and
decision making. And to use mathematical and statistical analysis, to help in the decision. Components of
Management Science at the start of a set of tools on the data. The amount to be instrumental in the operation.
Management by using mathematical models to make decisions. You can clearly see the actual situation.
Quantitative models and make decisions on behalf of the administration. And a tool for management planning
and decision making. Analysis and Process Science The deal will include the analysis of the problem lay.
Modeling For Analysis The model is a result of that. And the implementation of which is bringing results to
compare the pros and cons for quantitative tools used to solve problems of management consisting of linear
programming schedules, production, queuing regression simulation program. Goal dynamic inventory
management programs, transportation programs. And assignments the management can be used to solve
problems of management, accurate and clear. Guidelines for the management science or quantitative, for use in
planning. Are suitable Help plan the implementation of management techniques in the field of linear
programming. The Breakeven Analysis Technical review and evaluation of projects. The adoption and widespread
practical use. Technical management of science was set up to promote management planning and decision
making by primary. Mathematical and statistical analysis. To assist management in decision making, planning and
investment. For applications in management science, quantitative theories to business is comprised of three
aspects of the business competition. Research and development through quantitative analysis. And a computer
that allows for complex calculations quickly and more accurately. The condition consists of business competition.
Research and development through quantitative analysis. And a computer that allows for complex calculations
quickly and more accurately. The condition consists of business competition. Research and development through
quantitative analysis. And a computer that allows for complex calculations quickly and more accurately.
Keywords: Management science, Organization performance

บทนา
ทฤษฎีวิทยาการจัดการ เป็นวิธีการที่มีประโยชน์อย่างมากต่อหน้าที่ทางการบริหารในด้านการวางแผนและการควบคุมซึ่ง
เป็นการจัดการเชิงปริมาณที่เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารในการนาข้อมูลสารสนเทศที่มีความหลากหลายมา
ประมวลผลด้วยตนเองก่อนตัดสินใจซึ่งจะได้ผลสัมฤทธิ์ผลได้นั้นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างผู้บริหารและพนักงานในองค์การ
(ตุลา มหาพสุธานนท์, 2554 : 86 ) โดยที่มีความสัมพันธ์กับแนวความคิดของวิทยาการจัดการที่มีลักษณะและบทบาทของ
วิทยาการการจัดการซึ่งเป็นทัศนะการตัดสินใจภายในองค์การ โดยมีการประยุกต์ใช้หลักเหตุผลเพื่อช่วยผู้บริหารในการตัดสินใจ
(Daft, 2001 : 608) โดยที่เทคนิคของวิทยาการการจัดการถูกกาหนดขึ้นเพื่อส่งเสริมการวางแผนการจัดการและการตัดสินใจ และ
สาหรับเทคนิคการตัดสินใจที่หลากหลายวิทยาการการจัดการนั้นจะนาไปสู่คาตอบที่ดีกว่า ซึ่งองค์การในปัจจุบันจะไม่มีลักษณะ
พิเศษเฉพาะหรือลักษณะเด่น องค์การจึงต้องทาให้เกิดลักษณะเด่นหรือลักษณะที่มีความเชี่ยวชาญ โดยใช้หลักคณิตศาสตร์และ
ปีที่ 12 ฉบับที่ 29 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2561
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หลักสถิติในการวิเคราะห์ เพื่อช่วยในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ เช่น งบลงทุน การตัดสินใจเกี่ยวกับการเปิดโรงงานใหม่ การ
คาดการณ์เกี่ยวกับแนวโน้มทางสถิติหรือความต้องการของลูกค้า การกาหนดค่าเช่า การซื้อระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ การวางแผน
การตั ดสิ นใจเลื อกโครงการหลายๆ โครงการในการวิ จั ยและพั ฒนา และที่ ส าคั ญคื อการก าหนดผลิตภั ณฑ์ ใหม่ ที่ คาดว่ ามี
ความสามารถในการทากาไรให้กับองค์การ โดยที่แนวความคิดของวิ ทยาการการจัดการ หรือการวิจัยการปฏิ บัติการ เป็ น
แนวความคิดเดียวกับการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ซึ่งมีวิวัฒนาการมาจากการประยุกต์ใช้เทคนิคของการจัดการแบบวิทยาศาสตร์ที่เน้น
การพิสูจน์ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ และการหาแนวทางที่ดีที่สุด เพื่อนามาใช้แก้ปัญหาที่มีความซับซ้อนขององค์การโดยวิธีการ
หาข้อมูลที่เป็นตัวเลขออกมาใช้ในการตัดสินใจ ซึ่งเทคนิคหรือเครื่องมือเชิงปริมาณขึ้นมาหลายประการทั้งในรูปแบบที่เป็นวิธีการ
สูตร สมการ และแบบจาลอง (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, สมชาย หิรัญกิตติ และสมศักดิ์ วานิชยาภรณ์, 2545) โดยที่เป็นวิทยาการจัดการ
หรือเป็นวิธีการบริหารจัดการเชิงปริมาณที่ใช้ในการตัดสินใจ
อย่างไรก็ตามวิทยาการการจัดการเป็นวิธีการบริหารจัดการเชิงปริมาณซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจ โดยผ่าน
แบบจาลองทางคณิตศาสตร์และวิธีการทางสถิติที่เรียกว่าเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการซึ่งเป็นแนวทางการบริหารจัดการเชิงปริมาณที่
ประยุกต์ใช้โมเดลคณิตศาสตร์ในสถานการณ์การตัดสินใจต่างๆ โดยที่ศาสตร์นี้ผู้ตัดสินใจจะมีหลักเกณฑ์เชิงปริมาณในการเลือก
ระหว่างทางเลือกต่างๆ โดยเฉพาะวิทยาการการจัดการจะประยุกต์ใช้โมเดลคณิตศาสตร์และสถิติในสถานการณ์จัดการต่างๆ
ในขณะที่การจัดการตามหลักวิทยาศาสตร์มุ่งที่การใช้หลักวิทยาศาสตร์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการทางาน ได้แก่ ทฤษฎีการ
จัดลาดับแถวรอคอย (Queuing theory) ซึ่งเป็นเทคนิคที่เน้นอัตราความเร็วกับหน่วยบริการหรือบุคคลที่จัดเรียงเป็นแถว โมเดล
สถานการณ์จาลอง (Simulation model) โดยเป็นลักษณะจาลองการดาเนินงานของธุรกิจ โดยการสร้างโมเดลการคานวณเป็น
ขั้นตอนแล้วใช้โมเดลนั้นเปรียบเทียบลักษณะ ซึ่งระบบที่เป็นจริงทาได้ตามโมเดลนั้นโดยใช้เพื่อคาดคะเนสถานการณ์ในอนาคต ซึ่ง
ใช้เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ (Daft, 2001 : 608) อีกทั้งช่วยในการพัฒนาบุคลากรและหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมายและประสบ
ความสาเร็จทั้งในด้านผลกาไร ด้านการบริการ ด้านธุรกิจอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลประกอบการที่ดีและสามารถแข่งขันกับตลาดคู่ค้าได้
(มกรพ์พล พันสวัสดิวง และชัยวุฒิ จันมา, 2560 : 11)

ส่วนประกอบของวิทยาการการจัดการ
วิทยาการการจัดการ (Management science) คือ การวางรูปแบบพื้นฐานในการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเชิง
ปริมาณเพื่อช่วยผู้ตัดสินใจในการจัดการ ซึ่งมีส่วนประกอบโดยทั่วไป ดังนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2545 : 118)
1. วิทยาการจัดการ เป็นการกาหนดเครื่องมือเกี่ยวกับข้อมูลเชิงปริมาณ โดยมีกระบวนการพื้นฐานเกี่ยวกับหลัก
คณิตศาสตร์ เพื่อที่ช่วยในการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน โดยมีรูปแบบของข้อมูลที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูล แน่นอน มีการ
จัดเก็บข้อมูลโดยเป็นการเฉพาะ และที่สาคัญมีการวิเคราะห์บทบาทโดยใช้หลักการของหลักคณิตศาสตร์
2. วิทยาการจัดการโดยใช้โมเดลการตัดสินใจ (Decision models) ซึ่งโมเดลนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง โดยที่โมเดลนี้จะเกี่ยวกับหลักคณิตศาสตร์มีส่วนประกอบที่สาคัญนั่นคือตัวเลข ซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
จากคณิตศาสตร์นี้สามารถช่วยในการตัดสินใจได้
3. โมเดลเชิงปริมาณ (Quantitative models) ซึ่งโมเดลนี้ช่วยในการตัดสินใจแต่ไม่ใช้ตัวแทนหรือสิ่งที่ทาหน้าที่แทน
ผู้บริหาร โดยที่โมเดลทางวิทยาการจัดการมีลักษณะที่ง่ายและเป็นเครื่องมือของผู้บริหาร ซึ่งบทบาทของผู้บริหารในโมเดลรูปนี้เป็นการ
จัดหาข้อมูลสาหรับที่ใช้ในโมเดล โดยที่การแปลความหมายของข้อมูลที่จัดหา การวางแผนในเรื่องการปฏิบัติงานให้ประสบความสาเร็จ
ดังนั้น ส่วนประกอบของวิทยาการจัดการที่เริ่มต้นจากการเป็นการกาหนดเครื่องมือเกี่ยวกับข้อมูลเชิงปริมาณเพื่อเป็น
เครื่องมือในการปฏิบัตงิ าน วิทยาการจัดการโดยใช้โมเดลการตัดสินใจโดยใช้หลักคณิตศาสตร์จะสามารถเห็นชัดเจนของสถานการณ์ที่
เกิดขึ้นจริง และโมเดลเชิงปริมาณช่วยในการตัดสินใจแทนผู้บริหารและเป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการวางแผนและการตัดสินใจ
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กล่าวได้ว่าวิทยาการจัดการนั้นมีประโยชน์ต่อผู้บริหารในการตัดสินใจมีประโยชน์ในการวางแผนแต่อย่างไรก็ตาม
ถ้าผู้บริหารไม่มีความถนัดกับหลักการทางคณิตศาสตร์ก็จะเป็นอุปสรรคในการใช้เทคนิควิทยาการจัดการ ซึ่งทาให้เกิด
ข้อจากัดในเรื่องของเครื่องมือซึ่งในการจัดการจะต้องทาความเข้าใจเกี่ ยวกับปัญหาและนาวิธีการจัดการมาประยุกต์ใช้ใน
การวางแผนการปฏิบัติงานและการตัดสินใจ

กระบวนการวิเคราะห์ด้านวิทยาการการจัดการ
สาหรับกระบวนการวิเคราะห์ด้านวิทยาการจัดการหรือเชิงปริมาณ ซึ่งจะถูกนามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับการจัดการได้
ซึ่งในกระบวนการวิเคราะห์ด้านวิทยาการจัดการหรือเชิงปริมาณ มีขั้นตอน 5 อยู่ 5 ขั้นตอน ซึ่งเป็นเครื่องมือเชิงปริมาณที่ถูก
นามาใช้ประโยชน์กับการจัดการได้ โดยมีขั้นตอนอยู่ 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2545 : 120)
1. การวิเคราะห์ปัญหา (Problem analysis) โดยเป็นการพิจารณาว่าสิ่งที่จะนามาวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือเชิง
ปริมาณเข้ามาแก้ปัญหาได้หรือไม่ และคุ้มค่าที่จะใช้เครื่องมือเชิงปริมาณหรือไม่ เพราะเนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นมีความ
ซับซ้อน และมีความยากง่ายต่างกัน ตลอดจนเป็นการหาข้อจากัดของปัญหาไว้ก่อนล่วงหน้า
2. การวางรูปปัญหา (Define problem) เป็นการกาหนดตัวแปรที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์กาหนดความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรต่างๆ ว่ามีความสอดคล้องกัน โดยที่มีตัวแปรต่างๆ เหล่านี้จะนาไปสร้างแบบจาลองได้หรือไม่
3. การสร้างแบบจาลอง (Model development) ซึ่งเป็นสิ่งที่สาคัญของการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ซึ่งที่มาของ
การผลลัพธ์ที่นาไปใช้ในการแก้ปัญหา โดยมีตัวแปรที่ใช้กันอยู่ 3 รูปแบบคือ
3.1 โมเดลแบบ Iconic มีลักษณะที่เป็นตัวแบบที่จาลองสิ่งต่างๆ ให้เหมือนตัวจริง แต่ย่อขนาดให้เล็กลง อาทิเช่น
แบบจาลองบ้าน เป็นต้น
3.2 โมเดลแบบ Analog มีลักษณะที่เป็นตัวแบบที่นาสิ่งอื่นมาใช้เป็นตัวแทน โดยแสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะ
ต่างๆ ของสิ่งเหล่านั้น อาทิเช่น การเขียนพิมพ์เขียวแทนสิ่งของก่อนที่จะสร้างจริง การแสดงกราฟแทนยอดขาย เป็นต้น
3.3 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematic models) มีลักษณะเป็นตัวแบบที่ใช้ตัวเลข ตัวแปรและสัญลักษณ์
ทางคณิตศาสตร์โดยอยู่ในรูปแบบของสูตรต่างๆ เป็นสมการ อสมการ หรือแสดงความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์เพื่อที่จะ
แสดงให้เห็นถึงปัญหาที่นามาใช้ในการวิเคราะห์
4. การวิเคราะห์แบบจาลอง (Model analysis) มีลักษณะของการหาผลลัพธ์ที่ได้จากแบบจาลองที่กาหนดขึ้น
เพื่อใช้ในการหาคาตอบที่เป็นทางเลือกให้เหมาะสมที่สุด โดยในขั้นตอนนี้มีการตรวจสอบตัวเลขซ้าอีกครั้ง โดยเพื่อให้แน่ใจ
ว่าขั้นตอนที่ 1 ถึง 3 มีความถูกต้อง ดังนั้นผลลัพธ์ที่ได้ก็จะไม่ถูกต้อง
5. การดาเนินการ (Implementation) โดยที่ผู้บริหารจะต้องนาผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์มาเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย ก่อนที่จะนาไปปฏิบัติจริง เพื่อหาคาตอบที่เหมาะสมกับองค์การของตนให้มากที่สุด และเมื่อมีการลงมือปฏิบัติแล้ว ควรมี
การแสวงหาข้อมูลป้อนกลับ เพื่อตรวจสอบดูว่าได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ต้องการหรือไม่ ถ้านาไปใช้แล้วได้ผลลัพธ์ที่ไม่ดีก็อาจต้อง
มีการเปลี่ยนทางเลือกใหม่
ดังนั้น กระบวนการวิเคราะห์ด้านวิทยาการการจัดการจะประกอบไปด้วยการวิเคราะห์ปัญหาการวางรูปปัญหา
การสร้างแบบจาลองซึ่งแบบจะประกอบไปด้วยโมเดลแบบ Iconic โมเดลแบบ Analog ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ สาหรับ
การวิเคราะห์แบบจาลองจะเป็นการหาผลลัพธ์ที่ของแบบจาลอง และส่วนประกอบสุดท้ายคือการดาเนินการซึ่งเป็นการนา
ผลลัพธ์ที่ได้มาเปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย
กล่าวได้ว่า กระบวนการวิเคราะห์ ด้านวิทยาการการจัดการนั้นถือเป็นเครื่องมือเชิงปริมาณที่สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ในการจัดการได้เพราะเนื่องจากปัญหาต่างๆ แทนด้วยสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์และถูกสร้างขึ้นในรูปแบบของ
โมเดลหรือสมการซึ่งจะสามารถช่วยผู้บริหารในการแก้ปัญหาที่ถูกต้องมากขึ้น
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เครื่องมือเชิงปริมาณที่นามาใช้แก้ปัญหาทางด้านการบริหารจัดการ
เครื่องมือเชิงปริมาณที่นามาใช้ในการแก้ปัญหาทางด้านการบริหารจัดการ (Herizer and Render, 2001 : 851)
ดังต่อไปนี้
1. โปรแกรมเชิงเส้นตรง (Linear programming) โดยเป็นเทคนิคเชิงคณิตศาสตร์ที่นามาใช้เพื่อช่วยผู้บริหารใน
การวางแผนและตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่
2. ตารางการผลิต (Scheduling) เป็นการหาวิธีการเพื่อใช้ในการผลิตให้เหมาะสมกับความต้องการซื้อที่เปลี่ยนแปลง
ไป หรือเป็นการหาแนวทางที่ดีที่สุด เพื่อจัดตารางเวลาของงานบนสายพานการผลิตหรือเครือข่าย เพื่อให้ได้ผลผลิตสูงที่สุด
3. การจัดแถวคอย (Queuing) เป็นการกาหนดวิธีในการให้บริการ เพื่อใช้ในการรอคอยการใช้บริการของลูกค้า
โดยสร้างความสมดุลระหว่างต้นทุนการรอคอยตามแถวกับต้นทุนการเกิดแถวรอคอย
4. การถดถอย (Regression) เป็นการค้นหารูปแบบและแนวโน้มที่เหมาะสมที่สุดของข้อมูล เช่น การพยากรณ์
ระดับของยอดขายจากพื้นที่ของร้านค้า และขนาดของร้านค้า
5. การจาลองสถานการณ์ (Simulation) เป็นการที่จาลองลักษณะเฉพาะ หรือรูปลักษณ์ภายนอกของระบบ
โดยที่แสดงให้ถึงส่วนประกอบของระบบการบริหารจัดการ โดยการสร้างโมเดลเชิงคณิตศาสตร์ โดยสามารถเห็นภาพของ
ระบบ ซึ่งโมเดลนี้ใช้กาหนดผลกระทบของการกระทาที่มีความหลากหลาย (Heizer and Render, 2001 : 851)
6. โปรแกรมเป้าหมาย (Goal programming) เป็นการกาหนดนโยบายหรือการปฏิบัติเข้าด้วยกัน เพื่อให้
สอดคล้องกับเป้าหมายได้อย่างเหมาะสมที่สุด
7. การบริหารสินค้าคงเหลือ (Inventory management) เป็นการค้นหาระดับที่เหมาะสมที่สุดของข้อมูล เช่น
การพยากรณ์ระดับของยอดขายจากพื้นที่ของร้านค้า รายได้ที่มีอยู่ของลูกค้า และขนาดของร้านค้า
8. โปรแกรมพลวัต (Dynamic programming) เป็นการค้นหาแนวทางที่มีต้นทุนต่าสุด เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่
ผลรวมของการผลิต และต้นทุนการถือครองสินค้าคงคลัง เช่น ชิ้นส่วนที่ถูกผลิตขึ้นใน 1 เดือน จะกลายเป็นสินค้าคงเหลือ
สาหรับการขนส่งในเดือนถัดไป
9. การขนส่ง (Transportation) เป็นการค้นหาเส้นทางการขนส่งสินค้าจากแหล่งต่าง ๆ เช่น โรงงาน โกดัง
สินค้า ไปยังจุดหมายปลายทาง (ผู้รับสินค้า) ด้วยต้นทุนที่ต่าสุด (Heizer and Render, 2001 : 776)
10. การจัดโครงการ (Project management) เป็นการกาหนดงานโครงการโดยต้องทาตามลาดับขั้นตอนและ
สามารถจัดทาพร้อมกัน เพื่อให้โครงการเสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่สั้นที่สุด
11. การมอบหมายงาน (Assignment) เป็นการค้นหาหนทางที่ดีที่สุดในการมอบหมายงานให้แก่บุคคล เพื่อให้
เกิดประสิทธิผลในการทางานสูงสุด
ดังนั้น เครื่องมือเชิงปริมาณที่นามาใช้ในการแก้ปัญหาทางด้านการบริหารจัดการ จะประกอบไปด้วยโปรแกรม
เชิงเส้นตรง ตารางการผลิต การจัดแถวคอย การถดถอย การจาลองสถานการณ์โปรแกรมเป้าหมาย การบริหารสินค้า
คงเหลือ โปรแกรมพลวัต การขนส่ง การจัดโครงการ และการมอบหมายงาน ซึ่งโปรแกรมเหล่านี้ผู้บริหารสามารถนามาใช้
ในการแก้ปัญหาทางด้านการบริหารจัดการได้ถูกต้องและชัดเจน
กล่าวได้ว่า การนาเครื่องมือเชิงปริมาณที่นามาใช้ในการแก้ปัญหาทางด้านการบริหารจัดการนั้นเป็นเทคนิค เชิง
ปริมาณที่ช่วยผู้บริหารในการวางแผนและทาการตัดสินใจโดยมีความถูกต้องและมีความเป็นไปได้สูง
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เทคนิคการพยากรณ์ด้านวิทยาการจัดการหรือเชิงปริมาณ
การพยากรณ์ (Forecasting) เป็นการใช้ในการทานายเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยใช้ข้อมูลและแผนการ
ในอดีต (Heizer and Render, 2001 : 78) ซึ่งในการพยากรณ์ด้านวิทยาการจัดการหรือเชิงปริมาณ จะเป็นการพยากรณ์
โดยใช้ โมเดลทางคณิต ศาสตร์โ ดยใช้ การวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล ในอดีต เพื่อ คาดคะเนเหตุก ารณ์ โดยเป็ นการประยุก ต์ ใช้ ใ น
สถานการณ์การวางแผนการตลาดและการเงิน ซึ่งมีการนาไปใช้ในการปฏิบัติอย่างแพร่หลายและเป็นที่นิยมใช้เป็นอย่าง
มากในปัจจุบันนี้คือวิธีอนุกรมเวลา และโมเดลเหตุผล ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. วิธีอนุกรมเวลา (Time series method) วิธีนี้เป็นเครื่องมือการพยากรณ์เชิงปริมาณที่ใช้ข้อมูลในอดีตเพื่อทาการ
คาดคะเนสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยใช้การอธิบายรูปแบบ 4 แบบ ด้วยกัน รูปแบบที่ 1 เรียกว่ารูปแบบของแนวโน้ม ซึ่งจะ
อธิบายถึงการเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้นและลดลงตามทิศทางเดียวในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาต่อไป รูปแบบที่ 2 เรียกว่า
รูปแบบฤดูกาล ซึ่งจะแสดงการเคลื่อนไหวขึ้นลงของตัวเลข ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งหรือฤดูกาลของปี โดยที่รูปแบบฤดูกาลอาจ
แตกต่างกันในแต่ละช่วงโมง วัน สัปดาห์ หรืออาจจะเป็นทุก 3 เดือน หรือแต่ละปี รูปแบบที่ 3 เรียกว่า รูปแบบวัฎจักร ซึ่ง
เป็นแสดงการเคลื่อนไหวขึ้นลงซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลานานกว่า 1 ปี และรู ปแบบที่ 4 เรี ยกว่า รูปแบบการสุ่ม ซึ่งจะเป็ น
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ไม่แน่นอน เช่น การเคลื่อนไหวอาจจะเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ การเมืองและเหตุการณ์อื่นๆ
แต่อย่างไรก็ตามวิธีอนุกรมเวลานี้จะช่วยผู้บริหารในการบันทึกที่มีระบบและวิเคราะห์เหตุการณ์ ตลอดจนการ
ประยุกต์ใช้ในรูปแบบที่เหมือนกับเหตุการณ์ในอดีต ซึ่งวิธีนี้จะเป็นตัวชี้วัดที่ดีสาหรับเหตุการณ์ในอนาคต
2. โมเดลเหตุผล (Causal models) ซึ่งโมเดลเหตุผลรูปแบบนี้จะเป็นเครื่องมือการพยากรณ์เชิงปริมาณ ซึ่งช่วย
ผู้บริหารในการคาดคะเนพฤติกรรมของตัวแปรหนึ่ง โดยถือเกณฑ์ปฏิกิริยากับตัวแปรอื่นในอดีต ซึ่งโมเดลนี้จะสามารถช่วยผู้บริหาร
ในการคาดคะเนพฤติกรรมของตัวแปร ซึ่งเราเรียกว่า ตัวแปรตาม (Dependent variable) โดยถือเกณฑ์ปฏิกิริยากับตัวแปรอื่นใน
อดีต ซึ่งเรียกว่า ตัวแปรอิสระ (Independent variables) ซึ่งในการทาความเข้าใจความสัมพันธ์ในอดีตระหว่างตัวแปรตามและตัว
แปรอิสระนี้ ผู้บริหารจะสามารถพยากรณ์ถึงการเปลี่ยนแปลงในตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม ซึ่งโมเดลเหตุผลที่ใน
ปัจจุบันนิยมใช้จะมีอยู่ 3 โมเดล คือ การวิเคราะห์การถดถอย โมเดลเศรษฐกิจมิติ และตัวชี้วัดที่เป็นตัวนา
การวิเคราะห์การถดถอย (Regression analysis) ซึ่งจะเป็นเครื่องมือการวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยใช้สมการคณิตศาสตร์ เพื่อ
การคาดคะเนพฤติกรรมของตัวแปรหนึ่ง โดยมีการใช้เกณฑ์การเปลี่ยนแปลงของหนึ่งตัวแปร ซึ่งโมเดลนี้ใช้เพื่อการวิเคราะห์ผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงที่มีศักยภาพในตัวแปรอิสระ (Independent variables) ที่มีผลต่อตัวแปรตาม (Dependent variable) นั่นเอง
และโมเดลเศรษฐกิจมิติ (Econometric model) โมเดลนี้จะเป็นเครื่องมือการพยากรณ์เชิงปริมาณซึ่งประกอบด้วยชุด
ของสมการถดถอย ซึ่งเป็นการใช้ร่วมกันเพื่อทาการคาดคะเนตัวแปรที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งจะมีผลต่อด้านเศรษฐกิจ ต่อองค์การ และ
อุตสาหกรรมขององค์การ อย่างไรก็ตามโมเดลนี้จะมีประโยชน์ในการทาความเข้าใจความสัมพันธ์ที่สลับซับซ้อนระหว่างหลายตัว
แปร แต่ก็มีข้อจากัดคือสิ้นเปลืองในเรื่องของค่าใช้จ่าย เวลา ซึ่งถือว่ายากในการที่จะพัฒนาโมเดลนี้ต่อไป
และสาหรับตัวชี้วัดที่เป็นตัวนา (Leading indicators) ซึ่งจะเป็นตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของ
เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจในภาพกว้าง แต่ที่สาคัญมีแนวโน้มจะเกิดเป็นเหตุการณ์ในอนาคต ซึ่งผู้บริหารส่วนใหญ่ได้ใช้ตัวชี้วัด
ที่เป็นตัวนาเป็นตัวคาดคะเนการเคลื่อนไหวบรรยากาศทางเศรษฐกิจในอนาคต แต่อย่างไรก็ตามตัวชี้วัดนี้จะเป็นตัวนาจึง
ไม่ใช่ตัวชี้เวลาในการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจนั่นเอง

แนวทางด้านวิทยาการจัดการหรือเชิงปริมาณเพื่อสาหรับใช้ในการวางแผน
สาหรับแนวทางด้านวิทยาการจัดการหรือเชิงปริมาณเพื่อสาหรับใช้ในการวางแผน ซึ่งแนวทางนี้จะมีความเหมาะสมที่
ช่วยวางแผนการดาเนินงานของผู้บริหารโดยมีเทคนิคในด้านการใช้โปรแกรมเชิงเส้นตรง ด้านการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน ด้านเทคนิค
การทบทวนและการประเมินผลโครงการ ซึ่งมีการนาไปใช้และปฏิบัติอย่างแพร่หลายโดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
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1. ด้านการใช้โปรแกรมเส้นตรง (Liner programming) ซื่งการใช้โปรแกรมเส้นตรงนี้จะนามาใช้ในการวาง
แผนการปฏิบัติงานและช่วยในการตัดสินใจสาหรับผู้บริหารที่เกี่ยวข้องในด้านการจัดสรรทรัพยากรขององค์การ ( Heizer
and Render, 2001 : 740) ซึ่งเทคนิคนี้เป็นการกาหนดเป้าหมายขององค์การ ซึ่งโปรแกรมเชิงเส้นตรงนี้สามารถนามา
ประยุกต์ใช้ในการด้านของการวางแผน โดยใช้ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากร ซึ่งในการใช้โปรแกรมเส้นตรง
จะเป็นเทคนิคที่ใช้ในการแก้ไขชนิดของปัญหา โดยที่จะเป็นเทคนิคเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการจัดสรรทรัพยากรก่อนที่
จะมีการกาหนดเป้าหมายที่ดีที่สุดขององค์การ จึงตั้งสมมติฐานในการทาการตัดสินเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์
ขององค์การได้ โดยขั้นตอนของโปรแกรมเชิงเส้นตรงเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาจะมีอยู่ 3 ขั้นตอนด้วยกันคือ ขั้นตอนที่ 1 เป็น
การกาหนดตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ โดยที่ตัวแปรนี้ผู้บริหารจะต้องสามารถควบคุมได้ด้วย ขั้นตอนที่ 2 เป็น
การกาหนดเกี่ยวกับเงื่อนไขของตัวแปรที่ใช้ในการตัดสินใจ โดยที่สามารถเลือกได้เพียงเป้าหมายเดียว ซึ่งผู้บริหารที่ทาการ
ตัดสินใจนั้นจะต้องทาการเลือกอย่างรอบคอบและถี่ถ้วน ขั้นตอนที่ 3 กาหนดข้อจากัดหรือการบังคับใช้ที่เกี่ยวกับแหล่ ง
ทรัพยากร ซึ่งในขั้นตอนนี้จะเกี่ยวข้องกับรายการเกี่ยวกับตัวแปร และรายการทางคณิตศาสตร์
แต่อย่างไรก็ตามโปรแกรมเชิงเส้นตรงนี้อาจจะดูซับซ้อนแต่ก็มีประโยชน์และที่สาคัญจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือ
องค์การ ซึ่งทาให้องค์การเริ่มมีการนาโปรแกรมเชิงเส้นตรงและโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่นๆ
กล่าวได้ว่า โปรแกรมเชิงเส้นตรงเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการนาเข้ามาใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ ซึ่งทาให้มี
ความถูกต้องและชัดเจนในการเรื่องของการป้อนข้อมูลที่เกี่ยวกับต้นทุนและข้อจากัดซึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะสามารถช่วยใน
การคานวณทางเลือกที่ดีที่สุดให้กับองค์การได้ ซึ่งถ้าผู้บริหารมีความรู้และความเข้าใจในหลักการทางคณิตศาสตร์ก็สามารถที่จะ
ใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมเชิงเส้นตรงใช้ในการตัดสินใจแทนได้อย่างชัดเจนถูกต้องเป็นอย่างดี
2. ด้านการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน (Break-even analysis) ซึ่งเป็นการหาจุดคุ้มทุน โดยเป็นปริมาณ ที่ต้นทุน
เท่ากับรายได้หรือที่เราเรียกว่าเป็นปริมาณเงิน ซึ่งการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนต้องทาการประมาณการในเรื่องของต้นทุนคงที่
ต้นทุนผันแปร และในเรื่องของรายได้ (Heizer and Render. 2001 : 256) หรือเป็นเครื่องมือเชิงปริมาณโดยที่สามารถ
ช่วยผู้บริหารให้เข้าใจ ในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ยอดขาย และรายได้จากการขาย เพราะสามารถนาไปสู่การ
กาหนดเป้าหมายในด้านการสร้างผลกาไร ซึ่งจะต้องใช้การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนด้วยนั่นเอง
สาหรับการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนนี้จะแสดงในเรือ่ งของปริมาณการขายซึ่งถ้าทาให้เกิดรายได้จากการขายเท่ากับต้นทุนรวม ณ
จุดนี้ แสดงได้ว่าองค์การจะไม่มีกาไรหรือขาดทุน แต่ถ้าปริมาณการขายสูงกว่าจุดนี้ (Q1) แสดงว่าองค์การมีรายได้มากกว่าต้นทุนจึง
ทาให้มีกาไร แต่ถ้าปริมาณการขายต่ากว่า ณ จุดนี้ (Q1) แสดงได้ว่ารายได้จากการขายต่ากว่าทุนจึงทาให้ขาดทุนนั่นเอง
อย่างไรก็ตามผู้บริหารที่ใช้การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนเพื่อใช้ในการคานวณปริมาณขายที่จะสามารถสร้างกาไรที่
ต้องการได้นั้น เครื่องมือชนิดนี้จะสามารถช่วยผู้บริหารในการพิจารณาถึงความสามารถในการสร้างกาไร
กล่าวได้ว่า ในการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนซึ่งเมื่อต้นทุนหรือมีราคาเปลี่ยนแปลง ในเรื่องของการใช้จุดคุ้มทุนผู้บริหาร
จะต้องใช้กาไรในระดับการขายต่าสุด ซึ่งจะทาให้เกิดการคุ้มทุนและสามารถใช้ในการวางแผนด้านกาไรได้ด้วยนั่นเอง
3. ด้านเทคนิคการทบทวนและการประเมินผลโครงการ (Program Evaluation and Review Technique) หรือที่เรา
เรียกว่า PERT ซึ่งเป็นเทคนิคที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถควบคุมองค์การที่มีขนาดใหญ่ซับซ้อนและกาหนดลาดับขั้นของงานและ
โครงการได้อย่างถูกต้อง ซึ่งในการใช้ PERT นี้จะเป็นในเรื่องของการใช้เวลาที่ประมาณขึ้นสาหรับแต่ละกิจกรรม โดยใช้วีการกาหนด
และควบคุมกิจกรรมหลายกิจกรรมซึ่งจะมีการแยกกันออกไป ซึ่งจะทาให้โครงการนั้นมีความสาเร็จ (Schermerhorn. 1999) ซึ่งจะ
เป็นเครื่องมือในการวางแผนโครงการที่ช่วยผู้บริหารในการกาหนดลาดับขั้นตอนของกิจกรรมที่เหมาะสมกับเวลาที่การคาดคะเน
เพื่อให้โครงการนี้เสร็จสมบูรณ์ และใช้ทรัพยากร ที่ดีที่สุดภายใต้โครงการขนาดใหญ่และมีความซับซ้อน
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สาหรับการใช้ PERT ในการวางแผนนี้ผู้บริหารจะต้องมีความรู้และความเข้าใจอยู่ 5 ขั้นตอน ด้วยคือ ขั้นตอนที่ 1 การ
ระบุกิจกรรมที่ต้องมี ขั้นตอนที่ 2 การพิจารณาขั้นตอนของกิจกรรม ขั้นตอนที่ 3 การกาหนดเวลาที่จาเป็นที่ต้องใช้ในแต่ละ
กิจกรรม ขั้นตอนที่ 4 การสร้างเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกัน ขั้นตอนที่ 5 การคานวณเส้นทางที่ยาวที่สุดระหว่างเครือข่ายเพื่อให้
โครงการสาเร็จ ซึ่งขั้นตอนนี้เราเรียกว่า เส้นทางวิกฤต (Critical path) ขั้นตอนที่ 6 การกาหนดเวลาของเครือข่ายซึ่งเป็นการใช้
ทรัพยากรที่ดีขึ้นเพื่อให้การทากิจกรรมมีเสร็จสมบูรณ์
แต่อย่างไรก็ตามผู้บริหารในองค์การหลายรูปแบบธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นองค์การภาครัฐและเอกชนภาคธุรกิจการผลิต และ
ภาคธุรกิจก่อสร้าง ก็สามารถนาเทคนิคการทบทวนและการประเมินผลโครงการ หรือ PERT เข้าใช้ในการวางแผนในโครงการที่มี
ความซับซ้อนและมีความขนาดใหญ่
กล่าวได้ว่า สาหรับการใช้ PERT หลักการที่สาคัญสามารถทาการติดตามผล ร่วมกับโปรแกรมซอฟต์แวร์ได้ ซึ่งถือได้ว่า
เป็นข้อดีของการใช้ PERT ในการช่วยผู้บริหารให้สามารถทาการคาดคะเน การเปลี่ยนเหตุการณ์ในอนาคตได้เป็นอย่างดี

กรณีศึกษาการใช้ทฤษฎีแห่งวิทยาการจัดการในการจัดการธุรกิจ
การนาเครื่องมือเชิงปริมาณที่นามาใช้ในการแก้ปัญหาทางด้านการบริหารจัดการ อาทิเช่น บริษัท เอสซีจี ดีสทริบิวชั่น
(SCG Distribution) ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเรื่องโลจิสติกส์โดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุนการขนส่งและพัฒนาบริการ
ให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น โดยมีการนาเทคนิคขนส่ง (Transportation) นามาใช้ในธุรกิจโดยได้นาระบบ
Radio Frequency Identification (RFID) มาใช้ร่วมกับระบบ Global Positioning System (GPS) เพือ่ ติดตามสถานะการขนส่งทา
ให้ส่งสินค้าได้ตามกาหนดเวลา และที่สาคัญสามารถลดต้นทุนค่าขนส่งลดลงได้ (เอสซีจี ดีสทริบิวชั่น ,2555) และสาหรับ บริษัท โก
ลบเทค จากัด ซึ่งภายใต้การนาของกลุม่ บริษัท CDG โดยทีเ่ ป็นผู้นาการบริการแผนที่ดิจติ อลประเทศไทย โดยได้มีการพัฒนาระบบ
บริหารการขนส่งแบบเรียลไทม์ (NOSTRA Logistics: Cloud Shipment Management) ในรูปแบบบูรณาการบริการระบบ
สารสนเทศ (Service Innovation) โดยนาเอาจุดแข็งของแผนที่และเทคโนโลยีด้านการขนส่งของบริษัทโกลบเทคและของบริษัทใน
กลุ่มบริษัท CDG มารวมกับเทคโนโลยีระดับโลกทางด้าน GPS และ GIS เพื่อใช้ในการเพิม่ ศักยภาพในการแข่งขันและการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการทางานด้านการขนส่งขององค์กรธุรกิจต่างๆ ซึ่งเรียกว่า E-Logistics โดยใช้ในการบริหารการขนส่งแบบเรียลไทม์
ลดต้นทุน เพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันได้ (บริษัทโกลบเทค จากัด, 2556)

ข้อดีและข้อจากัดของการใช้วิทยาการจัดการ
ธุรกิจและสถานประกอบการเมื่อมีการนาเกี่ยวกับวิทยาการจัดการ ต้องมีการวางแผนและการตัดสินใจซึ่งต้องอาศัย
ความเชี่ยวชาญในการประยุกต์ใช้เทคนิควิทยาการจัดการเพื่อใช้แก้ปัญหาขององค์การ และสาหรับในการประยุกต์ใช้เทคนิค
วิทยาการจัดการผู้บริหารจะต้องทาความเข้าใจเกี่ยวกับข้อดีและข้อจากัดของเทคนิควิทยาการจัดการต่างๆ ด้วย ซึ่งในส่วนของ
ข้อดีและข้อจากัดนั้นผู้วิจัยได้ทาการสรุปประเด็นสาคัญๆ ได้ดังต่อไปนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2545 : 135)
ข้อดีของการใช้วิทยาการจัดการ คือสามารถที่จะเพิ่มประสิทธิผลในการตัดสินใจในสถานการณ์จาลองต่างๆ ได้ ซึ่งจะมี
ประโยชน์เป็นอย่างมากเพื่อสามารถจัดทาเป็นโมเดลโครงสร้างที่ต้องการได้ และมีข้อดีในการจัดเตรียมแนวทางที่เป็นระบบมากขึ้น
ซึ่งเป็นระบบของการคิดเกี่ยวกับปัญหาที่ซ้าซ้อนขององค์การ โดยที่ผู้บริหารมีการนาโมเดลการตัดสินในโดยการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์เข้าใช้ในการตัดสินใจสิ่งนี้จะช่วยผู้บริหารได้ในการจัดหาข้อมูล โดยที่คอมพิวเตอร์จะช่วยในการรวบรวมความคิด การ
ตัดสินใจเพื่อให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพต่อองค์การมากที่สุด และสิ่งที่สาคัญมีข้อดีในด้านการสนับสนุนเหตุผลของการ
บริหาร นั่นคือถ้ามีการประยุกต์ใช้โมเดลเหล่านี้ จะช่วยผู้บริหารให้สามารถบริหารงานโดยไม่จาเป็นต้องอาศัยความรู้ล่วงหน้า
เกีย่ วกับความซับซ้อนของปัญหาและวิสัยทัศน์ในการตัดสินใจและที่สาคัญคือการใช้วิทยาการจัดการจะมีต้นทุนไม่สูงนักเมื่อเทียบ
กับทางเลือกอื่นๆ และสามารถที่จะช่วยในการสร้างและการวิเคราะห์ได้ถ้าหากว่าผู้บริหารให้ความสนใจในรายละเอียดและปฏิบัติ
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ตามขั้นตอนที่มีระบบและเป็นไปตามเหตุผล สามารถแยกแยะความซับซ้อนของปัญหาที่เป็นส่วนย่อยๆ โดยที่สามารถช่วยวิเคราะห์
และจัดการให้ง่ายขึ้นนั่นเอง ซึ่งสิ่งนี้ ซึ่งจะช่วยให้การตัดสินใจที่ดีมีโอกาสเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี อาทิเช่น ธุรกิจหรือสถาน
ประกอบการจะต้องสร้างโรงงานใหม่ เพื่อศึกษาว่าจะเกิดผลกาไรเพิ่มขึ้นหรือเกิดผลขาดทุนจากค่าใช้จ่ายจานวนมากหรือไม่อย่างไร
สาหรับในการใช้โมเดลวิทยาการจัดการนี้จะสามารถช่วยจัดเตรียมแนวทางเพื่อทดลองเกี่ยวกับการตัดสินใจโดยไม่ต้องสร้างโรงงาน
ขึน้ มาจริง หรือถ้าธุรกิจหรือสถานประกอบการต้องการที่จะนามาใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิผลใน
การตัดสินใจในการที่จะพยากรณ์โดยใช้วิธีอนุกรมเวลา ซึ่งจะช่วยให้สามารถคาดคะเนเกี่ยวกับยอดขายที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละ
ฤดูกาลโมเดลซึ่งจะให้ผู้บริหารเข้าใจเหตุผลเกี่ยวกับยอดขายที่เพิ่มขึ้นหรือลงลงในอนาคตได้ โดยการใช้ผังทางเลือกการตัดสินใจ แม
ททริกซ์แสดงผลลัพธ์และ PERT networks จะมีประโยชน์เป็นอย่างมากในการใช้ข้อมูลเพื่อให้สามารถจัดทาเป็นโมเดลโครงสร้างที่
ต้องการได้
แต่อย่างไรก็ตามถ้าหากผู้บริหารมีความรอบคอบในการประเมินความเสี่ยงและโอกาสของทางเลือกต่างๆ จะทา
ให้ผู้บริหารสามารถมีโอกาสเลือกทางเลือกที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้นได้นั่นเอง
สาหรับข้อจากัดของการใช้วิทยาการจัดการ คือจะทาให้เกิดปัญหาในด้านของเทคนิควิทยาการการจัดการจะไม่
เหมาะสมกับสถานการณ์การตัดสินใจหลายสถานการณ์ เนื่องจากการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการนั้นเป็นเรื่องที่ยาก
และมีลักษณะเฉพาะในเรื่องของการใช้เทคนิควิทยาการการจัดการจะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของกลยุทธ์ที่ ไม่มีคุณภาพ
นั่นเอง และสิ่งที่สาคัญมีข้อจากัดในด้านของการที่ไม่สามารถสะท้อนให้เห็นสภาพความเป็นจริงของสถานการณ์ในองค์การ
โดยที่โมเดลวิทยาการจัดการเป็นสิ่งที่มีความชัดเจน แต่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมีลักษณะไม่ตรงกับความเป็นจริง และมีข้อจากัดใน
ด้านของการที่มีต้นทุนสู งเนื่องจากองค์การจะต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาการการจัดการโดยเฉพาะขึ้นมาและจะต้อง
จัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อานวยความสะดวกต่อองค์การ
กล่าวได้ว่า สาหรับข้อจากัดของเทคนิควิทยาการจัดการนั้นการที่จะให้ผลลัพธ์ที่มีความถูกต้องและเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมที่มีความแน่นอนนั้นผู้บริหารจะต้องต้องตัดสินใจซึ่งต้องอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ไม่แน่นอน ซึ่งทาให้
ผู้บริหารได้รับผลลัพธ์ที่มีความถูกต้องและชัดเจนน้อยนั่นเอง

สรุป
วิทยาการจัดการถูกกาหนดขึ้นเพื่อส่งเสริมในเรื่องของการวางแผนการ การบริหารจัดการ และการตัดสินใจ และ
เป็นการตัดสินใจที่หลากหลาย (Daft, 2001) โดยที่เทคนิควิทยาการการจัดการเป็นวิธีการบริหารจัดการเชิงปริมาณซึ่งช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจ โดยใช้เทคนิคแบบจาลองทางคณิตศาสตร์และวิธีการทางสถิติ ซึ่งถือได้เป็นแนวทางการ
บริหารจัดการเชิงปริมาณที่ประยุกต์ใช้โมเดลคณิตศาสตร์ในสถานการณ์การตัดสินใจต่างๆ โดยที่ศาสตร์นี้ผู้ตัดสินใจจะมี
หลักเกณฑ์เชิงปริมาณในการเลือกระหว่างทางเลือกต่างๆ
ข้อเสนอแนะและการประยุกต์ใช้ในอนาคต
สาหรับข้อเสนอแนะและการประยุกต์ใช้ในอนาคตของวิทยาการจัดการนั้นเป็นเครื่องมือเพื่อช่วยในการตัดสินใจ โดยใช้
คณิตศาสตร์ สถิติและสารสนเทศเป็นเครื่องมือเพื่อแก้ปัญหาทางการจัดการ แต่อย่างไรก็ตามการใช้การจัดการเชิงปริมาณยังคง
ใช้ได้เฉพาะปัญหาทีม่ ีลักษณะเป็นแบบที่มีโครงสร้าง ซึ่งในทางทฤษฎีวิทยาการจัดการ เป็นวิธีการสมัยใหม่ในด้านการจัดการ ที่
เน้นในเรื่องของการใช้เทคนิคเชิงปริมาณอย่างเดียว ซึ่งสิ่งนี้ช่วยให้ผู้บริหารสามารถทาการใช้ทรัพยากรองค์การ เพื่อผลิตสินค้า
และบริการให้มากที่สุด ซึ่งในองค์ประกอบที่สาคัญของทฤษฎีวิทยาการจัดการ จะเป็นในเรื่องของการขยายการจัดการแบบ
วิ ทยาศาสตร์ ให้ มี ความทั นสมั ย โดยน าเอาวิ ธี การเชิ งปริ มาณเพื่ อวั ดส่ วนประสมของพนั กงานและงานต่ างๆ เพื่ อให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพที่สูงสุด
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สาหรับการประยุกต์ใช้ในการนาทฤษฎีวิทยาการจัดการเชิงปริมาณไปใช้สาหรับธุรกิจมี 3 ด้าน ประกอบด้วยด้านสภาพ
การแข่งขันทางธุรกิจ ซึ่งทาให้ผู้บริหารต้องการเครือ่ งมือช่วยตัดสินใจที่แม่นยาขึ้น ด้านการวิจัยและพัฒนาการทางการวิเคราะห์เชิง
ปริมาณ ซึ่งทาให้วิธีเชิงปริมาณมีประสิทธิภาพมากขึ้น และด้านการมีคอมพิวเตอร์ที่ช่วยให้งานคานวณที่ซับซ้อนทาได้อย่าง
รวดเร็วและแม่นยามากขึ้น โดยมีตัวอย่างการใช้เทคนิคต่าง ๆ ที่ผู้บริหารสามารถนาไปใช้ได้ดังนี้ 1) ในการวิเคราะห์ลักษณะระบบ
การผลิตขององค์การเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ อาทิเช่นการใช้แบบจาลองสินค้าคงคลัง และแบบจาลองเครือข่าย เพื่อปรับปรุงการ
ตัดสินใจปัญหาการจัดจาหน่ายและการดาเนินการ การใช้เทคนิคระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เป็นวิธีการที่ช่วยให้บริหาร
ออกแบบระบบสารสนเทศ เพื่อจัดสารสนเทศเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกองค์การ โดยใช้เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล การประยุกต์ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติในการแก้ปัญหาโดยมุ่งไปที่
ผลลัพธ์ อาทิเช่น การหาเส้นทางขนส่งที่ทาให้เกิดต้นทุนต่าสุดและขนส่งได้ทันเวลา โดยมีการพิจารณาปริมาณการลงทุนในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตภายใต้เงื่อนไข สภาวการณ์ที่หลากหลายเพื่อให้ได้ผลผลิตสูงสุดภายใต้ตน้ ทุนการผลิตที่ต่าที่สุด การ
ใช้เทคนิคทฤษฎีแถวคอย การวางแผนเชิงเส้น ในการพิจารณาจานวนเครื่องจักรที่ควรมีในสายการผลิตเพื่อให้คุ้มค่าในการลงทุน
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