
่่รุ่นที่ รุ่นที่ 1 1 –– รุ่น รุ่น 4 4 

วันที่วันที่ 1212 พฤศจิกายนพฤศจิกายน 25572557 –– 33 ธันวาคมธันวาคม 25572557วนท วนท 12 12 พฤศจกายน พฤศจกายน 2557 2557 3 3 ธนวาคม ธนวาคม 25572557
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1. ความรูเกี่ยวกับ ผลิตภาพ การสูญเสีย การสูญเปลา

2. เครื่องมอืกระบวนการลดการสูญเสีย

3.  เครื่องมอืกระบวนการปรับปรุงงาน

4.  เครื่องมอืกระบวนการควบคุมคุณภาพ 

5. เครื่อมือกระบวนการบริหารโลจิสติกน

6. ศัพทโรงงานที่เจาหนาที่ประสานงาน/ควบคุมควรรู

7. บทบาท หนาที่และวิธีปฏิบตัิการควบคุม/ประสานงาน

2



โครงสรางของโรงงานที่จะอยูรอดและเติบโต

 ราคาขาย            ราคาตลาด

 ราคาที่ผูซื้อมีกําลังซื้อไดงาย ควรเปนเทาไร

 คุณภาพ                     คุณภาพสูง

 สินคาคุณภาพสูงสนองความพอใจของผูซือ้ได

ดีกวาคูแขงขัน

 สินคา                        หลากหลายชนิด

ผลิตสินคาที่สนองความตองการของลูกคามาก

กวาสนองความตองการของผูผลิต

 ตนทุน                     ลดตนทุน

ผลิตสินคาที่มีตนทุนต่ําสุดแตสนองความ

ตองการของลูกคาไดดี ดวยการเพิม่ผลิตภาพ

 การสงมอบ                    ตรงเวลา

สงมอบสินคาตรงเวลา  ตรงสถานที่ ตรงคนรับ

ความปลอดภัย                 ความปลอดภัยสูง

โรงงานที่ปลอดภัยยอมผลิตสินคาไดปลอดภัย

และตนทุนต่ํา

3



อัตราส่วนของปริมาณผลิตผลทีไ่ด้ (output) ต่อ

ปริมาณปัจจัยที่ใส่เข้าไป (Input) ในการดําเนินการผลิต

นั้นๆ ได้แก่ แรงงาน, วัตถุดิบ, เครื่องจักร,เงินทุน

 กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือขีดความสามารถในการ

ผลิตของปัจจัยการผลิตหน่วยหนึ่งว่าจะก่อให้เกิด

ผลผลิตได้เท่าใด 

Productivity หรือผลิตภาพ
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การวัดการเพิ่มผลผลิตของหน่วยผลิต

• การเพิ่มผลผลิต หรือผลิตภาพ (productivity)

= ปริมาณผลผลิตที่ได้  (outputs)

 ปริมาณปัจจัยการผลิตที่ใช้  (inputs)

• ถ้ามีค่ามากกว่าหนึ่ง หมายถึง การเพิ่มผลผลิตเป็นไปอย่างก้าวหน้า (productivity
progress)

แต่ถ้ามีค่าน้อยกว่าหนึ่ง หมายถึง การเพิ่มผลผลิตเป็นไปอย่างถดถอย (productivity
regress)

• ถ้ากระบวนการผลิตประกอบไปด้วยผลผลิตและปัจจัยการผลิตจํานวนมากกว่าหนึ่งชนิด 
การเพิ่มผลผลิตที่วัดได้เรียกว่า การเพิ่มผลผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (total factor
productivity)
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- ผลิตภาพแรงงาน (labour productivity) 

คือจํานวนผลผลิตต่อแรงงาน 1 คน 

หรอืต่อ 1 ชั่วโมงของการทํางาน 

- ผลิตภาพทุน (capital productivity) 

คือจํานวนผลผลิตต่อเงินทุน 1 หน่วย

- ผลิตภาพการผลิตรวม (total factor productivity) 

คือการเพิ่มขึ้นของผลผลิตที่เกิดจากปัจจัยอื่นนอกเหนือจาก

ปัจจัยการผลิตที่ใช้   เช่น การพัฒนาทาง เทคโนโลยี การปรับปรุงการ

บริหาร และการพัฒนาคุณภาพของแรงงาน         

Productivity หรือ ผลิตภาพ“อัตราการผลิต หรือสมรรถนะในการผลิต 

อัตราส่วน ระหว่าง Input (สิ่งป้อนเข้า) กับ Output (ผลที่ได้)”
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• ความหมดสิ้นไป การทิ้งไป 

เสียไปหรอืไม่นําสามารถมาใช้

ประโยชน์ได้ 

• สูญเสียอาทิเช่น ของเสีย  

ของชํารุดที่ไม่นํามาใข้งาน 

เศษวัสดุเหลือใช้ 

• ความสูญเปล่าคือ การกระทําใดๆ 

ก็ตาม ที่ใช้ทรัพยากรไป ไมว่่าจะ

เป็น แรงงาน วัตถุดิบ เวลา เงิน 

หรืออื่นๆ แต่ไมไ่ด้ทําให้สินค้านั้น 

เกิด คุณค่าหรือการเปลี่ยนแปลง

• หรือ ความสูญเปล่าก็คือการ

กระทําที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่าต่อตัว

สินค้าหรือบริการนั่นเอง

• หรือการกระทําที่ไม่ได้เกิดความ

พึงพอใจให้กับลูกค้า

• การลด ค่าใช้จ่ายที่เราจ่ายไป

เพื่อดําเนินการผลิตสินค้า หรือ

บริการแล้วเกิดผลผลิต

ประกอบด้วย

ค่าแรงงาน

ค่าวัตถุดิบ

ค่าเครื่องขักร

ค่าใช้จ่ายการผลิต

ค่าใช้จ่ายสํานักงาน

 การลดค่าใช้จ่าย มิใช่จ่ายเงิน

น้อยลง แต่เป็นการใข้เงินให้

คุ้มค่ากับคุณภาพของสินค้าที่

เสียไป หรือเลือกจ่ายในของที่

มีคุณค่ามากสุด (VE)

การสูญเสีย 

LOSS

ความสูญเปล่า

Waste

การลดต้นทุน  

Cost Reduction

ในทางการผลิต ทั้ง Loss และ Waste จะใช้ในความหมายเดียวกันคือ

เป็นการใช้ทรัพยากรไปโดยไม่ทําให้เกิดผล หรือไม่เกิดคุณค่าต่อลูกค้า 

อันทําให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท

ทาํความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและลดการสูญเสีย
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ความแตกต่างต้นทุนและความสูญเสยี

•  หมายถงึ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เราจ่ายไปเพื่อดําเนินการผลติ

สินค้า หรอืบริการแล้วเกิดผลผลิต

• ความสญูเสีย คือ ค่าใช้จ่ายที่ไปแล้วไม่เกิดผลผลติ
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“ กิจกรรมที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านกายภาพของผลิตภัณฑ์หรืองาน 

เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเป็นสิ่งที่ลูกค้ายินดีที่จะจ่ายเงิน”

“สิ่งไหนหรือกิจกรรมใดๆ ที่ไม่ได้ทําให้เกิดมูลค่า ( Value ) 

นั้นคือความสิ้นเปลือง”

คุณคา่ และการสูญเสีย (Waste & Value)
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งานที่เพิ่มคุณค่า

ความเข้าใจ : 95% ของเวลาส่วนใหญ่คือความสิ้นเปลือง 

ความ

สิ้นเปลือง

Incidental work

การเพิ่ม

คุณคา

ตัวอยาง :
• การเชื่อม
• การขันนอต
• การหนีบสายไฟ

ตัวอยาง :
• หยิบชิ้นงาน
• การจับยึด
• การวางในภาชนะ

ตัวอยาง :
• การเดิน
• การรอคอย
• การจัดไลน
• การปรับ/แกไข

เปาหมาย คือ การลดความสิ้นเปลืองและลด incidental work

Motion
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การเพิ่มผลติภาพแรงงาน

ผลิตผล

จํานวน/ชั่วโมง/ค่าแรงงาน

[OUTPUT]

[INPUT]

 การเพิ่มปริมาณการผลิต  การลดจํานวนหรือชั่วโมงแรงงาน

กําจดัความสูญเปล่า

อุปสรรคการผลิต การใช้แรงงานหรือการทํางาน
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กรอบมาตรฐานโครงสรางองคกร

งานขาย/การตลาด งานผลิต งานสนับสนุน

แผนกขาย

แผนกประชาสัมพันธ

แผนกการตลาด

แผนกลูกคาสัมพันธ

แผนกตอนรับ

แผนกบริการหลังการขาย

แผนกพัฒนาผลิตภัณฑ

แผนกสงเสริมการขาย

แผนกวางแผนการผลิต

แผนกวิศวกรรมการผลิต

แผนก QC/QA/ควบคุมคุณภาพ

แผนกคลังสินคา

แผนกสโตร SPAREPART

แผนกโรงงาน/ผลิต 

แผนก Incoming

แผนกเขียนแบบ

แผนก LAB

แผนกตามหนี้

แผนกการเงิน

แผนกบัญชี

แผนกบุคลากร/ทรัพยา

แผนกอบรม

แผนกธุรการ/อํานวย

แผนกซอมบํารุง

แผนกกฏหมาย

แผนกแรงงานสัมพันธ

แผนกความปลอดภัย

และสิ่งแวดลอม

แผนกตางประเทศ

แผนกคอมพิวเตอร

แผนกวิจัยและพัฒนา

แผนกตรวจสอบ

แผนกจัดซื้อ

แผนกสงสินคา โลจิสติกส

แผนกสารสนเทศ
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WorkerWorker

OperatorOperatorOperatorGeneral

Clerk1Sub-LeaderSub-LeaderStaff1

Technician1Technician1LeaderLeaderStaff2Unit

Technician2Analyst1Technician2Officer1ForemanOfficer1/Secretary1

Technician3Analyst2Technician3Officer2SupervisorOffice2r/Secretary2

Computer1Specialist1Engineer1ChiefSenior SupervisorChief/Secretary3Section

Computer2Specialist2Engineer2SuperintendentSuperintendentSenior ChiefSub-

Department

Supervisory

Asst.Dept.Mgr.Specialist3Engineer3Asst.Dept.Mgr.Asst.Dept.Mgr.Asst.Dept.Mgr.

Dept.Mgr.Dept.Mgr.Dept.Mgr.Dept.Mgr.Department

Asst.Div.Mgr.Asst.Div.Mgr.Asst.Div.Mgr.

Div.Mgr.Div.Mgr.Div.Mgr.DivisionManagement

Assistant Vice 

President

Vice President

PresidentAdministrationExecutive

ComputerSpecialistEngineeringQAFactoryOfficeFunctionLevel

Position Structure
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16

วิธีการสอนรูปแบบการพัฒนา

Film viewingExport Briefing

Practical exercisesWork  shadowing

Self paced instructionProject  Assignment

DemonstrationSelf  Study

SimulationMentoring/Coaching

Case studiesJob  Swap

ReportorialOJT

Group dynamicsLesson Learned

InteractionLecture

Group discussionTraining
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TPM : Total  
Preventive Maintenance

TPS : 

Toyota Production System

TQM : 
Total Quality Management

การบริหารโดยใช

คุณภาพ (Quality) เปน

หลกั

การบริหารโดยการลด

การสญูเสีย (Loss) เปน

หลกั

การบริหารโดยใชระยะเวลาในการ

จัดสงสินคา (Delivery Time)เปนหลกั
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1. ระบบการบริหารจัดการแบบ Lean 

2. ระบบการบริหารจัดการแบบ TPS

3. PUSH – PULL Production System

4. ระบบการผลิตแบบ JIT

5. ระบบ KANBAN

6. Value Stream Mapping : VSM

7. Visual Control / Andon and 

Jidoka/Standardization and Standard work

8. POKAYOKE : Mistake Proofing

9. 5 GEN : Genba Genbutsu Genjitsu Genri

Gensoku

10. KAIZEN  QCC and SIX  SIGMA

11. 7  Tools of QCC and New 7 QCC Tools

12. PDCA  and DMAIC

13.WHY – WHY - Analysis

นวัตกรรมและเทคนิคดานการ

บรหิารและจัดการระบบการผลิต

นวัตกรรมและเทคนิคดานการลด

การสญูเสีย

1. การลดการสูญเสียดวย 3 MU ( Muda

Mura Mari)

2. การสูญเสีย 7 ประการ (7 Wastes 

Analysis)

3. แนวทางและวิธีลดการสูญเสีย

Waste Minimization

ECRS / Five W Analysis

Time/Work Study

Balancing  Line
Four Zero Method

4. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตดวย 

TPM : Total Productive Maintenance

5. เสาหลัก 8 ประการของ TPM 
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1. Logistics and Supply Chain

2. Value Chain and Value Added
3. Warehouse Management and Inventory 

Management

4. ระบบการขนสงแบบ Milk Run
5. ABC  Inventory Analysis and VEN  Inventory 

Analysis
6. MRP  and  ERP

TQM (Total Quality Management) and TQC (Total Quality Control)

QMS / QA / QC / Inspection

QSHE / ISO System / HACCP /GMP / GAP 

QRM : Quick Response Manufacturing

FMEA : Failure Mode And Effects Analysis

การถายทอดความตองการของลูกคาดวยระบบ QFD 

CRM : Customer Relationship Management

CSR  : Corporate Social Responsibility

1. Performance Management System : PMS

2. Competency เพื่อการบริหารงานบุคลากร
3. IDP : Individual Development Plan  and  Training 

Road Map
4. Training Needs / Skill Matrix and Succession 

Plan

5. Talent Management

6. Time Study เพื่อกําหนดมาตรฐานอัตรากําลัง

นวัตกรรมและเทคนิคดานการบริหารคุณภาพ

นวัตกรรมและเทคนิคดานบริหารระบบ 

LOGISTICS

นวัตกรรมและเทคนิคดานการบริหาร

บุคลากร
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รูจักบุคคลหลัก ๆ ในยุคตนของโตโยตา
พอ - ผูประดิษฐเครื่องทอผาที่ “ปองกันความผิดพลาดได”

(Error Proofing - Jidoka)

Sakichi Toyoda

ลูกชาย – ขายสิทธิบัตรเครื่องทอผา และนําเงินมาตั้ง Toyota Motor Corp. 

ไดสรางระบบ JIT จากการเยี่ยมชมโรงงาน Ford และเห็นระบบ 

Supermarket  ซึ่งนํามาสูวิสัยทัศนของระบบ Kanban

Kiichiro Toyoda

Eiji Toyoda หลานชาย – ตอมาเปนประธาน Toyota Motor Mfg. และเปนผูมี

บทบาทสําคัญตอ Toyota Production System (TPS)

 เยี่ยมชมการผลิตแบบ Mass ของโรงงานในสหรัฐอเมริกา และศึกษา

หนังสือของ Henry Ford ชื่อ Today and Tomorrow

วิศวกร – ไดรับมอบหมายจาก Eiji ปรับปรุงกระบวนการผลิตของ 

Toyota ใหทัดเทียม Ford ซึ่งตอมากลายเปนผูสรางระบบ TPS

พัฒนาระบบไหลทีละชิ้น (One-Piece Flow) และเปนบิดาแหง Kanban

Taiichi Ohno
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JIT TPS

กําจัดความสูญเปล่า ทําให้กระบวนการ

ไหลอย่างต่อเนื่องและทําให้เกิดคุณภาพ

ตั้งแต่แรกผลิต สร้างกระบวนการและ

เครื่องมือสําหรับวัด แก้ไขและควบคุม 

และใส่ใจการพัฒนาคน ปรับปรุงแก้ไขที่

รากเหง้าอย่างต่อเนื่องและร่วมกัน

ควบคุมวัสดุคงคลังใหอ้ยู่ในระดับที่

น้อยที่สุด ลดเวลานําหรือระยะเวลารอ

คอยในกระบวนการผลิต ขจัดปัญหา

ของเสียที่เกิดขึ้นจากการผลิตและ

ความสูญเปล่าในการผลิต เน้นการส่ง

มอบให้ทันเวลาและความต้องการ

LEAN

การไหล (Flow) ของงานเป็นหลัก  โดย

ทําการกําจัดความสูญเปล่า (Waste) 

ของงานและเพิ่มคุณค่า (Value) ให้กับ

ตัวสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลกูค้าเกิด

ความพึงพอใจสูงสุด (Customer 

Satisfaction)
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ระบบการผลิตแบบ Lean

ระบบการผลติแบบลนี (Lean Manufacturing) : 

ระบบการผลติทีมุ่งเนนในเรื่องการไหล (Flow) ของงาน

เปนหลัก  โดยทําการกําจัดความสูญเปลา (Waste) ของงานและ

เพิ่มคุณคา (Value) ใหกับตัวสินคาอยางตอเนือ่ง เพื่อใหลูกคา

เกิดความพึงพอใจสูงสุด (Customer Satisfaction) 

วัตถุประสงค์ของระบบการผลิตแบบลีน

1. เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต (Increase Productivity)

2. เพื่อลดต้นทุนการผลิต (Cost Reduction)
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แนวคิดเรื่องลีน (Lean Thinking)                James P.womax

1. การระบุคุณคา่ของสินค้าหรือบริการ

2. การแสดงสายธารแห่งคุณค่าหรือผังแห่งคุณคา่ (Value Stream)

3. การทําให้คุณค่าเกิดการไหลอย่างต่อเนื่อง (Flow)

4. การให้ลูกค้าเป็นผู้ดึงคุณค่าจากการะบวนการ (Pull)

5. การสร้างคุณค่าและกําจัดความสูญเปล่าอยา่งต่อเนื่อง

(Perfection)
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ผลที่ไดจากการมีระบบการผลติแบบ Lean

1. สินคาคงคลังลดลงในระดับที่ยังคงตอบสนองตอ

ความตองการลูกคาไดอยู

2. ผลิตภาพเพิ่มขึ้น ทําใหตนทุนตอหนวยลดลง

3. เวลาในการผลติลดลง ทําใหสามารถปรบัการ

ผลิตและตอบสนองตอลูกคาไดดีขึ้น

4. ราคาจัดซื้อลดลง

5. ลดการสูญเสีย การสูญเปลาจากการทํางาน  
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ส่วนประกอบของระบบการผลิตแบบ Lean

Value                Initiated >>Lean Thinking<<<       Change Kaizen(Evolution)

Wastes            Awareness Management Kaikaku(Revolution)

Lean Manufacturing

Human 
Development
• Lean Mfg.Training

• Small Group Activity

• Suggestion

• Multi-skill operator

Quality  
Assurance
• JIDOKA/Automation

-Visual Control

- Poka-Yoke

(Mistake Proofing)

• Problem Solving

Production  Control
• Pull system (Kanban)

• Leveled Production

• Continuous Flow 

• Takt Time&Cycle Time

• Standardized Work

Machine 
Management
• Maintenance Activity

• Cellular Manufacturing

• Quick Changeover

Workplace 
Management
• 5 S

• Plant Layout

• Visual Workplace

Analysis and Planning  Lean Assessment

 Value Stream Mapping
Policy Deployment (Hoshin Planing)
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เครื่องมือของลีน : LEAN Tools

1. สายธารคุณค่า  Value  Stream Mapping : VSM

2. ความสูญเสีย 7 ประการ 7 Waste

3. การลดการสูญเสีย 3 MU

1. ระบบการผลิตแบบดึง Pull production system 

2. คัมบัง                     Kanban

3. ระบบการผลิตแบบทันเวลา Just In Time

6. การผลิตเน้นการไหลของาน Continuous Flow Production

4. การจัดสายการผลิตแบบเซลล์  Cellular Manufacturing

3. การผลิตแบบผสมรุ่น  Mixed Model Production

4. การปรบัเรียบการผลิต  Smooth Production Sequence : 

Heijunka

6. กระบวนการให้มีความสมดุลการผลิต Line Balancing

4. การผลิตด้วยขนาดล๊อตเล็ก Small Lot Production

4. การผลิตโดยเวลาเทค์ท Production to Takt time

4. การไหลทีละชิ้น        One piece flow

5. ทฤษฎีข้อจํากัด          Theory of Constraint    

เครื่องมือวิเคราะห์การสูยเสีย

เครื่องมือจัดการการผลิต
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เครื่องมือของลีน : LEAN Tools

8. การลดเวลาการเปลี่ยนรุน่การผลิต  Changeover Reduction 

SMED : Single Minute Exchange of Dies

10. การหยุดสายการผลิตเมื่อมีของเสีย Jidoka : Automation : 

11. สัญญาณแจ้งเมื่อมีของเสีย Andon

7. งานมาตรฐานและมาตรฐานการปฏิบัติงาน Standardization 

and Standard work

9. การจัดการข้ามสายงาน Cross Function Mangement

10. การทํางานได้หลายหน้าที่ Multi - Funciton

6. กิจกรรม 5’S

8. การควบคมุด้วยสายตา  Visual Control system

5. การปรบัปรุงอย่างต่อเนื่อง Kaizen

9. การป้องกันความผิดพลาด POKA  YOKE

9 การบํารุงรักษาแบบทวผีลที่ทุกคนมีส่วนร่วม Total Productive 

Management

เครื่องมือควบคุมการผลิต

เครื่องมือบริหารการผลิต

เครื่องมือปรับปรุงงาน
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กระบวนการผลิตแบบลีน

ขั้นที่ 1 การระบุคุณค่าของผลิตภัณฑ์ (Value)

ขั้นที่ 2 การจัดทําสายธารแห่งคุณคา่ (Value Stream Map)

ขั้นที่ 3 การทําให้งานไหลอย่างต่อเนื่อง (Flow)

ขั้นที่ 4 กระบวนการผลิตแบบดึง (Pull)

ขั้นที่ 5 การพัฒนาต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืน (Perfection)
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เทคนิคในการผลิตแบบลีน

 เทคนิคพื้นฐานที่ต้องใช้ตลอดขั้นตอนการผลิตแบบลีน 

1. กิจกรรม 5 ส คือ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย

2. Visual Control การควบคุมด้วยสายตา โดยผ่านตาราง สัญลักษณ์ 

ป้าย หรือสิ่งอื่นใด ที่แสดงให้เห็นหรือเข้าใจง่ายว่ากําลังเกิดความ

บกพร่องหรือความผิดพลาด เพือ่ให้แก้ไขได้ทันเวลา

3. Work Standardization เป็นเอกสาร ภาพวาด เพื่อใช้เป็นกรอบหรือ

มาตรฐานในการทํางานให้ถูกต้อง ควบคุมความผิดพลาด ทําให้ได้

ผลิตภัณฑ์ตามที่กําหนดและสม่ําเสมอ
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ขั้นที่ 1 การระบุคุณค่าของผลิตภัณฑ์ (Value) 

เทคนิค: “การสร้างบ้านแห่งคุณภาพ” ประกอบด้วย

1) การกําหนดความต้องการของลูกค้า

2) กําหนดลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์

3) กําหนดความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการของลูกค้ากับลักษณะ

เด่นของผลิตภัณฑ์

4) กําหนดความสัมพันธ์ในกระบวนการผลิต

5) คํานวณหาระดับความสําคัญ

6) ประเมินการความเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า
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 ขั้นที่ 2 การจัดทําสายธารแห่งคุณค่า (Value Stream Map)

หรือ MIFC (Material and Information Flow Chart) 

เทคนิค: เมื่อได้ผังเสน้ทางการผลิตสินค้าแล้วต้องนํามาวิเคราะห์ปรับปรุง
แก้ไขทั้งการเพิ่มคุณค่า ลดความสูญเปล่า สามารถเขียนได้หลายผัง หลาย
เส้นทาง เพื่อให้มีทางเลือกในการปรับปรุงกระบวนการผลิตได้หลายแบบ

เทคนิคในการผลิตแบบลีนจาํแนกตามขั้นตอนการผลิต

 Current Value Stream Map

 Future Value Stream Map
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 ขั้นที่ 3 การทําใหง้านไหลอยา่งต่อเนื่อง (Flow)

เทคนิค: การจัดสายการผลิตแบบ Cellular Manufacturing สถานีย่อยใน
หลายสถานี ในกลุ่มการผลิต ซึ่งมีความต่อเนื่องกัน ข้อดีคือใช้เวลาในการผลิต
น้อย ระยะการเคลื่อนย้ายวัสดุสั้น ควบคุมการผลิตได้ง่าย การทํางานเป็นทีม 
การไหลของงานดี จัดจํานวนคนได้เหมาะสมความกับต้องการของปริมาณการ
ผลิต

เทคนิค: การปรับเรียบการผลิต (Load Leveling) คือการเฉลี่ยการผลิตทั้งใน
ด้านของรุ่น ปริมาณ ให้คงที่สม่ําเสมอในแต่ละวันของการผลิต ทําให้ทุกคน
ทราบเป้าหมายการผลิต     ต่อวัน

เทคนิค: การผลิตงานต่อรุ่นจํานวนน้อย (Small Lot Production ) เช่น ปรับ
ขนาดภาชนะบรรจุสินค้าให้เล็กลง ซึ่งจะช่วยให้สินค้าคงคลงัลดลง ผลิตได้เร็ว
ขึ้น

เทคนิคในการผลิตแบบลีนจาํแนกตามขั้นตอนการผลิต
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ขั้นที่ 3 การทําให้งานไหลอย่างต่อเนื่อง (Flow) (ต่อ).......

เทคนิค: การปรับเวลาการเปลี่ยนรุ่นการผลิต (Changeover 

Reduction) วิเคราะห์การทํางานในพื้นที่จริงร่วมกับผังสายธารแห่ง

คุณค่า ทําการปรับปรุงแก้ไขโดยมีเป้าหมายลดเวลาการผลิตให้สั้นลง

เทคนิค: การบํารุงรักษาทวีผล (Total Productive Maintenance) ลด

ความขัดข้องของเครื่องจักร เพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักร ใช้ทีมงาน

หรือคนที่ใช้เครื่องจักรนั้น ๆ ดําเนินการ โดยมีการกําหนดเวลาตรวจสอบ 

หรือใช้การบํารุงรักษาเชิงพยากรณ์

เทคนิค: Poka Yoke หรือ Fool Proof ใช้ทุกจุดการไหลของงาน 

ป้องกันความผิดพลาดของคนหรือเครื่องจักร ช่วยให้การจัดวางชิ้นส่วน

ถูกต้องได้มาตรฐาน

เทคนิคในการผลิตแบบลีนจาํแนกตามขั้นตอนการผลิต
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เทคนิคในการผลิตแบบลีนจําแนกตามขั้นตอนการผลิต

 ขั้นที่ 4 กระบวนการผลิตแบบดึง (Pull)

เทคนิค: คัมบัง หมายถึง แผ่นป้าย สัญลักษณ์ ใช้กับการผลิตแบบ Just in 

Time แบ่งเป็น

1. คัมบังเบิก คือ ใช้เพื่อบอกให้กระบวนการถัดไปทราบว่าจะมาเบิกชิ้นส่วนนี้

ได้เมื่อไหร่ และจํานวนเท่าใด

2. คัมบังสั่งผลิต ใช้สําหรับให้กระบวนการก่อนหน้าผลิตตามจํานวนที่ต้องการ 

เมื่อผลิตเสร็จแล้วจะเอาคัมบังผลิตมาติดที่ภาชนะบรรจุ

การใช้คัมบังคือ เมื่อกระบวนการถัดไปดึงชิ้นงานไปแล้ว จะส่งป้ายคัมบังเบิกไป

เปลี่ยนกับป้ายคัมบังสั่งผลติที่ท้ายกระบวนการผลิต ส่วนคัมบังสั่งผลิตจะ

ส่งไปกระบวนการก่อนหน้าที่ถูกเบิกออกไป
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เทคนิคในการผลิตแบบลีนจําแนกตามขั้นตอนการผลิต

 ขั้นที่ 5 การพัฒนาต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืน (Perfection) 

เทคนิค:

1. ดัชนีวัดผลการปฏิบตัิงาน (KPI) เช่นจํานวนวันของสินค้า

คงคลังที่มีอยู่ อัตราของเสียเป็นเปอร์เซ็นต์

2. การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตามแนวทางของวงจร เดมมิ่ง 

เช่น กิจกรรม QCC, Idea Contest, Kaizen

35



แผนให้คําปรึกษาระบบ TPS/LEAN (Activity Flow)

SMEs แจงความจํานงเขารวมโครงการ

ตรวจเยี่ยม ประเมินความพรอม

ตรวจสอบคุณสมบัติ

และขอข้อมูลเพิ่มเติม

ประชุมพิจารณาจัดกลุ่มโรงงาน

ที่เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละรอบ

ปฐมนิเทศ ชี้แจงวัตถุประสงค 
หลักเกณฑ เงื่อนไข และขอควรปฏิบัติ

เตรียมความพรอม
-โครงสรางทีม Lean/TPS
-หอง / สถานที่ทํางาน
-อุปกรณ เครื่องมือในการทํากิจกรรม
-กําหนด Model line

กิจกรรม Worksite Control

กิจกรรม Continuous Flow

กิจกรรม Standardized Work

กิจกรรม Pull System

นําเสนอผลงานสรุป

Waiting 
list

Waiting 
list

ระบบการดําเนินกิจกรรม
-ประชุมติดตามงาน
-ฝกอบรม
-ลงพื้นที่

ขัน้ตอนยอยของแตละชวง
-วางแผนปฏิบัติการ
-นําเสนอเปาหมายกิจกรรม
-ทํากิจกรรม
-นําเสนอผลงาน
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1. หลักสูตร

พื้นฐาน Lean

2. Perato

Qulaity Product

1. ประชุมภายในของผูท้ี่เกี่ยวข้องเพื่อสรร

หา คัดเลือกสายการผลิตต้นแบบ (Model 

line) ที่เหมาะสมในการทํากิจกรรม 

2. กําหนดเป้าหมาย ทิศทาง ขอบเขต

o เพิ่มผลิตภาพการผลิต

o ลดสินค้าคงคลัง

o เพิ่มคุณภาพการผลิตสินค้า

o ลดต้นทนุ ของเสียและสูญเปล่า

3. แผนการดําเนินการ

4. จัดตั้งทีม Lean / TPS

5. กําหนดหลักสูตร และแผนพัฒนา

กําลังคน 

6. ปฐมนิเทศโครงการ /Kick off

7. ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร

1. เตรียมความพร้อม ความครบถว้น

และสมบูรณ์สูงสุดทั้ง สถานที่ 

บุคลากร อุปกรณ์และรูปแบบ  เพื่อ

เข้าสู่การดําเนินงาน

2. พัฒนาและจัดการกําลังคนรวมถึง

วิธีการปฏิบตัิงานของพนักงาน 

(Peopleware improvement) ให้

พร้อมทํางานตามมาตรฐาน มีทักษะที่

หลากหลาย( Multi-Skill Training ) 

เพื่อให้สามารถทํางานทดแทนกันได้  

มีการผลิตที่มีคุณภาพสม่ําเสมอ และมี

ผลิตภาพที่เพิ่มสูงขึ้น

การเตรียมการ

การนําไปปฏิบัติ (Implement) เครื่องมือหลักการ/วิธีการกระบวนการ

การนําระบบ Lean ใช้ในโรงงาน
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1. ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิตและ

การตลาดของสินค้า และรวบรวมข้อมูล 

สถิติ ที่เกี่ยวกับสินค้า ลูกค้า เพื่อระบุ

o ความต้องการของลูกค้า

o ลักษะเด่นของผลิตภัณฑ์

o ความสัมพันธ์ของความต้องการกับ

ลักษณะเด่น

o ความสัมพันธ์ในกระบวนการผลิต

o ประเมินระดับความสําคัญ  

2. ศึกษาองค์ประกอบ คุณลักษะผลิตภัณฑ์

ที่ลูกค้าต้องการ 

3. ระบุคุณค่าของสินค้าที่ลูกค้าต้องการ

4. วางแผนการผลิตและมอบหมายทุกภาค

ส่วนดําเนินการในส่วนที่ตนรับผิดชอบ 

การนําไปปฏิบัติ (Implement)

1. House of Quality

(บ้านแห่งคณุภาพ) 

หรือ QFD 

2. APQP : Advance 

product quality 

planning

1. ระบุคุณค่าในสินค้าที่ลูกค้าต้องการ

อย่างแท้จริง

1. การระบคุุณค่า

ของผลิตภัณฑ์ 

(Value)

เครื่องมือหลักการ/วิธีการกระบวนการ

การวางระบบ Lean ใช้ในโรงงาน

Easy to put on

Comfortable when hanging

Fits over different clothes

Accessible gear loops

Does not restrict movement

Lightweight

Safe

Attractive

TECHNICAL PRIORITIES

PERCENTAGE OF TOTAL

54 81.2 63 23.4 70.2 191.6 98.6 30

9 13 10 4 12 31 16 5

Our product

Competitor A's product

Competitor B's product

DESIGN TARGETS

Y

Y

Y

174g

193g

157g

250

321

198

5

3

6

4

5

4

4mm

8mm

3mm

1

4

1

4

5

3

Y 160g 250 8 6 4mm 2 4

612

Performance
measures

Size of
range

Technical
details

DIRECTION OF IMPROVEMENT

CUSTOMER
REQUIREMENTS

TECHNICAL
REQUIREMENTS

2

5

1

3

5

3

5

2

+

-

+ +
-

-
-Key to roof / correlation

matrix symbols
+  Positive / Supporting
-   Negative / Tradeoff

Strong interrelationship

Medium interreltionship

Weak interrelationship

Key to interrelationship matrix symbols

PLANNING MATRIX

3

1

2

3

1

2

4

5

3

4

2

5

1.2

1.2

1.6

1.1

1.0

1.4

2.6

1.2

11.2

4

3

3

4

2

4

4

2

3

2

2

1

5

3

5

5

3

3

4

3

1.2

1.0

1.0

1.0

1.2

1.2

1.0

1.1

1.0

1.4 8.4

3.0

3.0

6.0

2.6

7

22

3

8

29

8

16

7

Total (100%) 38
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1. สายธารคุณค่า 

(VSM)

2. 7 Waste

3. 3 MU

4. Inventory and 

Warehouse Mng.

5. Fishbone

ผังสายธารคุณค่าปัจจุบนั  ประชุม Lean Team

1. สํารวจรวบรวมข้อมูล สอบถาม เกบ็สถิติ วิธีการ

ทํางาน ขั้นตอน วิธีการผลิต วิธีการสั่งผลิต การรับส่ง

ข้อมูลของแต่ละหน่วย เสน้ทางเดินทางเอกสารและ

สิ่งของ การเข้า-ออกของวัถตดิบ ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจน

จุดสุดท้าย ระยะเวลาการผลิตรายแผนก  วัตถุดิบที่

ใช้  ผลผลิต ต้นทุนการผลิต ฯลฯ

2. คํานวณ ระยะเวลานํา (lead time) รอบเวลาการ

ผลิต (Cycle time) เวลาการติดตั้ง (Setup time) 

เวลาการทํางาน (Working time) แต่ละกระบวนการ 

3. วิเคราะห์เวลารอคอยในแต่ละกระบวนการผลิต

4. วิเคราะห์สภาพปัญหา และสาเหตุ

1. จัดทําผังสานธารคุณค่าเพื่อ

แสดงให้เห็นถึงเส้นทางการ

ผลิตทั้งหมด ประกอบด้วย 

การไหลของวัตถุดิบ การแปร

รูปและผลิตสินค้า เพื่อ

วิเคราะห์ความผิดพลาดในแต่

ละจุดและเปน็เครื่องมือสื่อสาร

ให้เห็นถึงความผิดพลาดเพื่อ

การแก้ไขต่อไป

2. การจัดทําสาย

ธารคุณค่า

การนําไปปฏิบัติ (Implement) เครื่องมือหลักการ/วิธีการกระบวนการ

การนําระบบ Lean ใช้ในโรงงาน
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1. Cellular Manufacturing 

2. Small Lot Production

3. Smooth Production 

Sequence :Heijunka

4. Jidoka (Automation)  

and Andon

5. Quick Change Over : 

SMED

6. TPM

7. Continuous Flow)

8. Balancing Line 

9. Theory of Constraint

10. POKA YOKE

11. ECRS

ผัง Future VSM  ประชุมทีมงาน Lean

1. ออกแบบกระบวนการผลิตและผังโรงงาน (Lay 

out design) ให้สอดคล้องกับการไหล

2. ออกแบบวิธีการปฏิบัติงานมาตรฐาน

3.  จัดทําระบบการไหลของการผลิต  การไหล

อย่างต่อเนือ่ง (Continuous Flow)

o วิเคราะห์ปริมาณการผลิตต่อรุ่นให้น้อยลง

(Small Lot Production)

o ลดเวลาการปรับตั้งเครื่อง (Setup Time)

o จัดระบบการบํารุงรักษาเครื่องจักรอย่าง

ต่อเนื่อง (TPM)

4. ออกแบบระบบ การปรับเรียบการผลิต 

(Heijunka)

6. ออกแบบการปฏบิตัิงาน Jidoka and Andon

เมื่อได้ผังเสน้ทางการผลิต

สินค้าแล้วต้องนํามา

วิเคราะห์ปรับปรุงแก้ไข 

ทั้งการเพิ่มคุณค่า ลด

ความสูญเปล่า สามารถ

เขียนได้หลายผัง หลาย

เสน้ทาง เพื่อให้มีทางเลือก

ในการปรับปรุง

กระบวนการผลิตได้หลาย

แบบเพื่อให้งานไม่

หยุดชะงัก

3. การทําให้งาน

ไหลอย่าง

ต่อเนื่อง 

(Continuous 

Flow)

การนําไปปฏิบัติ (Implement) เครื่องมือหลักการ/วิธีการกระบวนการ

การนําระบบ Lean ใช้ในโรงงาน
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1. Pull Production 

System

2. Kanban

3. Standardization 

and Standard work

4. Just In Time

ผัง MIFC อนาคต หรือ  Future VSM  ประชุม

ทีมงาน Lean

1.  ออกแบบระบบการผลิตแบบ Pull system และ 

Kanban

o คํานวณและกําหนดจํานวนคัมบัง

o ปรับปรุงเครื่องมืออุปกรณ์ ทีใช้สนับสนุนการ

ไหลของงานและคัมบัง

2. เขียนแผนผัง Future VSM 

3. จัดทํา มาตรฐานงานมาตรฐาน (Standardization 

and Standard work)

4.. ออกแบบ แบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติงาน

5. อบรมและชี้แจงการปฏบิัติงานตามกระบวนการที่

ปรับปรุงใหม่

1. การออกแบบระบบ

การผลิตตามความ

ต้องการลูกค้า ด้วย

ระบบคัมบัง และ

ออกแบบอปุกรณ์คัมบัง 

ให้สอดคล้องกับระบบ 

JIT เพื่อลดปริมาณ

สินค้าคงคลัง

4. กระบวนการผลิต

แบบดึง

การนําไปปฏิบัติ (Implement) เครื่องมือหลักการ/วิธีการกระบวนการ

การนําระบบ Lean ใช้ในโรงงาน
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1. กําหนดดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) เชน่จํานวน

วันของสินคา้คงคลังที่มีอยู่ อัตราของเสียเปน็เปอร์เซ็นต์ 

และวางระบบการประเมินผลการปฏบิัติงาน

2. ส่งเสริมกิจกรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตาม

แนวทางของวงจร เดมมิ่ง

3. จัดการบริหารแบบ Cross Function

4. พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการปฏบิัติหลาย

หน้าที่

5. อบรมพัฒนาบุคลากรด้านกิจกรรมลดการสูญเปล่า 

และลดการสูญเสีย

การนําไปปฏิบัติ (Implement)

1. กิจกรรม QCC, 

Kaizen

2. Cross Function

3. Multi-Function

4. กิจกรรมลดการ

สูญเสียด้วยการ

วิเคราะห์ 3MU และ 7

Waste

5. Visual control

6. 5’s activity

1. การพัฒนาปรับปรุง

อย่างต่อเนือ่งโดยใช้

วงจร Deming : PDCA

5. การพัฒนาต่อเนื่อง

เพื่อความยั่งยืน

เครื่องมือหลักการ/วิธีการกระบวนการ

การนําระบบ Lean ใช้ในโรงงาน
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ตัวอย่างการประยุกตใ์ช้ Lean ในโรงงาน : ลดสินค้าคงคลัง

1. 7 Waste

2. 3 MU

3. Inventory and 

Warehouse Mng

4. P&Q Analysis (Pareto 

Quality Product)

1. ศึกษา สัมภาษณ์ สังเกต รวบรวมข้อมูลสถติิ กระบวนการผลิตและการ

ทํางานตลอดโซ่การผลิต ปัญหาและสาเหตุปัญหา ข้อเสนอแนะ แนว

ทางแก้ไข ประสิทธิภาพการดําเนินงาน ปัญหาคุณภาพ

2. จัดตั้งทีมงาน TPS และประชุมวางแผน

3. วิเคราห์สภาพความสูญเปล่า หรือการสูญเสียในการผลิต

4. วิเคราะห์ความรุนแรงของปัญหาและคัดเลอืกประเด็น

5. กําหนดประเด็นปัญหา จุดที่จะดําเนินการ (Model line)

1. ระบปุัญหาและจุด

ดําเนินการ

1. สายธารคุณค่า (VSM)

2. 7 Waste

3. 3 MU

4. Inventory and 

Warehouse Mng.

5. Fishbone

ผัง MIFC ปัจจุบัน หรือ Current VSM

1. ลงสํารวจข้อมูล สอบถาม เก็บสถิติ วิธีการทํางาน ขั้นตอน วิธีการผลิต 

วิธีการสั่งผลิต การรับส่งข้อมูลของแต่ละหน่วย การเดินทางของเอกสาร

และสิ่งของ การเข้า-ออกของวัถตดิบ ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนจุดสุดท้าย 

ระยะเวลาการผลิตรายแผนก  วัตถุดิบที่ใช้  ผลผลิต ต้นทุนการผลิต

2. คํานวณ ระยะเวลานํา (lead time) รอบเวลาการผลิต (Cycle time) 

เวลาการติดตั้ง (Setup time) เวลาการทํางาน (Working time) แต่ละ

กระบวนการ 

3. วิเคราะห์เวลารอคอยในแต่ละกระบวนการผลิต

4. วิเคราะห์สภาพปัญหา และสาเหตุ

2. วิเคราะห์แผนการ

ไหลของงานและ

ข้อมูล

เครื่องมือวิธีการกระบวนการ
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ตัวอย่างการประยุกตใ์ช้ Lean ในโรงงาน : ลดสินค้าคงคลัง

1. Continous Flow

2.  Problem Solving

4. Small group Act.

5. Pull production

6. Kanban

7. Visual control/5’S

8. FIFO

9. Small lot production

10. Design production 

System

11. TPM 

12. SMED 

13. VSM

ผัง MIFC อนาคต หรือ  Future VSM  ประชุมทีมงาน TPS

1. ออกแบบกระบวนการผลิต

o คําณวนเวลา Takt

o วางแผนระบบบํารุงรักษาที่ทุกคนมีส่วนรว่ม (TPM)

o  ออกแบบกระบวนการผลิต

o ออกแบบผังโรงงาน (Lay out design)

o ออกแบบวิธกีารปฏิบัติงานมาตรฐาน

2.  จัดทําระบบการไหลของการผลิต  การไหลอย่างต่อเนื่อง 

(Continuous Flow)

o ระบบ Pull system และ Kanban

o ลดเวลาการปรับตั้งเครื่อง (Setup Time)

o จัดระบบการบํารุงรักษาเครื่องจักรอย่างต่อเนื่อง (TPM)

o ปรับปรุงเครือ่งมืออุปกรณ์ ทีใช้สนับสนุนการไหลของงานและคัมบัง

3. เขียนแผนผัง Future VSM หรือ MIFC

4. ออกแบบ แบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติงาน

3. การปรับปรุงแผนการ

ไหลของงานและข้อมูล

เครื่องมือวิธีการกระบวนการ
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ตัวอย่างการประยุกตใ์ช้ Lean ในโรงงาน : ลดสินค้าคงคลัง

1. Work Standardization

2. POKA YOKE

3. Five S

4. อบรม Worksite Control

1. จัดทํามาตรฐานการปฏบิัติงาน (Work Standardization)

2. ฝึกอบรมและถ่ายทอดกระบวนการผลิตใหม่ 

3. ควบคุมและรวบรวมข้อมูล รอบเวลาการผลิตแต่ละจุด เวลารอคอย

4. การคิดค้นกระบวนการป้องกันความผิดพลาด 

5. การดูแลด้วยระบบ 5 ส.

4. การปฏิบตัิตาม 

Future VSM

1. Kaizen1. เปรียบเทียบผลการปฏบิัติงานก่อนและหลังการปรับปรุง ด้าน

ผลผลิต

2. ประเมินผลกระทบของแผนผังสายธารคุณค่า

3. ประเมินวิธีการ เครื่องมือ ก่อนการปรับปรุงและหลังการปรับปรุง 

4. ปรับปรุงระบบเอกสารการปฏบิตัิงาน

5. ปรับปรุงควบคุมคุณภาพทํางานอย่างต่อเนือ่ง

5.ประเมินผลระบบการ

ปรับปรุง

เครื่องมือวิธีการกระบวนการ
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ขั้นตอนการสรางระบบ LEAN

 เริ่มตนจากคนหรือพนักงานทั่วทั้งองคกร โดยเฉพาะพนักงานใน

ระดับปฏิบัติการ และหัวหนางาน 

 สรางความเขาใจ ทําใหพนักงานมีทัศนคติที่ถูกตอง 

 เริ่มวิเคราะหสภาพปจจุบัน 

 วางแผนงานอยางเปนระบบ

 กําหนดเปาหมายในการปรับปรุง

 แลวใชเครื่องมือตางๆ เขามาชวยปรับปรุงอยางตอเนื่อง
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ระยะที่ ขั้นตอน แนวคิด เครื่องมือ/วิธีการ กิจกรรม ผลลัพธ

1 การเตรียม
ความพรอม

เตรียมความพรอมใน
ดานตางๆไดแกสถานที่ 
เครือ่งมืออุปกรณที่
จําเปน บุคลากร และ
ชองทางการ
ติดตอสื่อสารภายใน
ระหวางสมาชิกผูดําเนิน
โครงการ

-เทคนิคการระดมสมอง
-แนวคิดพื้นฐานของระบบ 
LEAN 
-เสริมสรางความเขาใจใน
วัตถุประสงคของโครงการ 
แล ะแน วทา งปฏิ บั ติ แ ก
พนักงาน

-กําหนดวัตถุประสงค ขอบเขตและ
แนวทางการดําเนินการ
-แตงตัง้ผูดําเนินการ
-ประชาสัมพันธโครงการ
-จัดเตรียมสถานที่ เครื่องมือ และ
อุปกรณที่จําเปน
-จัดเตรียมชองทางการติดตอสื่อสาร
ระหวางสมาชิกผูดําเนินโครงการเชน 
บอรดโครงการ เว็บบอรด ฯลฯ
-ฝกอบรมเสรมิสรางความรูความ
เขาใจพื้นฐานของระบบ LEAN ใหแก
ผูบริหารและคณะทํางานฯ

-มีผูรับผิดชอบโครงการชัดเจน
-พนักงานมีทัศนคติที่ดตีอ
โครงการ
-สมาชิกมีความเขาใจในเรื่อง
1.การพัฒนาพนักงาน
2.การจัดการสถานที่ทํางาน
3.การจัดการดานคุณภาพ
4.การจัดการเครือ่งจกัรและ
อุปกรณ
5.การควบคุมการผลิต

2 การระบุ
คุณคาของ
สินคา และ
บริการ

ระบุคุณคาของสินคา
และบรกิารในมุมมอง
ของลกูคาไมวาจะเปน
ลูกคาภายใน หรือ
ลูกคาภายนอก

-เทคนิคการวิจัยทาง
การตลาด 
(สํารวจผูบริโภค)
-เทคนิคการถายทอดความ
ตองการของลกูคาสูสินคา
และบรกิาร 
(Quality Function 
Deployment: QFD)

-สํารวจความตองการลกูคา
-นําขอมูลความตองการของลูกคามา
สรุปเปนขอกําหนดของสินคาและ
บริการ สวนประกอบ กระบวนการและ
รายละเอียดในการปฏิบัติงาน

-ขอมูลสรุปความตองการของ
ลูกคา
-ขอกําหนดเกีย่วกับสินคา ชิ้นสวน 
กระบวนการ และการปฏิบัติงาน
-จังหวะความตองการสินคาของ
ลูกคา

3 การสํารวจ
สถานะปจจบุั
นของ
กระบวนการ

รวบรวมขอมูลที่
เกี่ยวของกับ
กระบวนการทั้งหมด มา
สรุปลงบนแผนภาพ
กระแสคุณคาเพื่อระบุ
ปญหาและนําไปใชใน
การวางแผนพัฒนา
กระแสคุณคาในขั้นตอน
ถัดไป

-การจัดกลุมแผนภาพ
กระแสคุณคา
-วิธีการเขียนแผนภาพ
กระแสคุณคาแสดงสถานะ
ในปจจุบัน
-หลกัการ 3 จริง ไดแก 
สถานที่จริง ของจริง และ
สภาพการทํางานจริง

- จัดกลุมสินคาและบริการเพื่อกําหนด
แผนภาพกระแสคุณคา
- สํารวจพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อรวบรวม
ขอมูลตางๆ ทําแผนภาพกระแสคุณคา
แสดงสถานะในปจจุบัน

- สมาชิกผูดําเนินโครงการทุกคน
เขาใจลําดับเรื่องราวและสภาพ
ปญหาในปจจุบัน
-ขอมูลที่จําเปนในการวิเคราะห
และวางแผนปรับปรุง

7 ขั้นตอนการสรางระบบ LEAN
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7 ขั้นตอนการสรางระบบ LEAN
ระยะที่ ขั้นตอน แนวคิด เครื่องมือ/วิธีการ กิจกรรม ผลลัพธ

4 การประเมินผล
การจัดการ
กระบวนการ

ประเมินสภาพของ
กระบวนการและตัวชี้ผล
โครงการตามแนวทาง
ของ LEAN เพื่อนําไปใช
ประกอบการวางแผน
พัฒนากระบวนการ

-การประเมินผลการจัดการ
กระบวนการในรูปแบบ LEAN 
(ประเมินตนเอง)
-การกําหนดและคํานวณคา
ตัวชี้วัดผลโครงการ
-แผนภ าพก า ร วิ เ ค ร า ะห
ชองวางเพื่อการปรับปรุง

-การประเมินผลการจัดการกระบวนการ 
(ประเมินตนเอง)
กําหนดเปาหมาย และตัวชีว้ัดผลของ
โครงการ

-ผลการประเมินภาพรวมองคกร
-คณะทํางานสามารถประเมิน
กระบวนการ LEAN ไดทําใหทราบ
สถานะปจจบุัน และคิดตามความ
คืบหนาของโครงการได

5 การวาง
แผนพัฒนา
กระบวนการ
สรางคุณคา

พิจารณากระแสคุณคา 
(Value Stream)ในทุก
ขั้นตอนการดําเนินงาน
เริ่มตั้งแตการออกแบบ 
การวางแผนและการ
ผลิตสินคา การจัด
จําหนาย ฯลฯ
เพือ่พิจารณาวากิจกรรม
ใดไมเพิ่มคุณคาและเปน
ความสูญเปลาเพื่อ
วางแผนโครงการและ
เนินการปรับปรุง

-วิธีการเขียนแผนภาพกระแส
คุณคาแสดงสถานะใน
อนาคต
-การถายทอดนโยบาย
(Policy Deployment)

-เก็บรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกบั
ปริมาณความตองการสินคา การ
วางแผน กําลังการผลิต ขอจํากัดและ
ปญหาในกระบวนการผลิตและการสง
มอบ
-รวมกันจัดทําแผนภาพกระแสคุณคา
อนาคต
-กําหนดเปาหมาย และจัดทําแผนการ
ดําเนินโครงการ
-ดําเนินการถายทอดนโยบายของ
ผูบริหารสูพนักงานและเปดโอกาสให
พนักงานแสดงความคิดเห็น เพื่อใหเกิด
การสื่อสารแบบสองทาง
-ดําเนินตามแผนการดําเนินงาน
โครงการ

-ลําดับความสําคัญในการปรับปรุง
กระบวนการ
-แผนดําเนินโครงการ เปาหมาย
และตัวชี้วัดความสําเร็จในแตละ
ชวงเวลา
-พนักงานเขาใจแผนดําเนินงาน
โครงการ และใหความรวมมือ
-การปรับปรงุพัฒนาพนักงาน 
เครือ่งจกัร อุปกรณ สถานที่ทํางาน 
และการประกนัคุณภาพเพื่อให
กระบวนการดําเนินไปอยางตอเนื่อง

6 การขับเคลือ่น
กระแสคุณคา

พยายามทําใหกิจกรรม
ตางๆ ที่มีคุณคาเพิ่ม
ดําเนินไปไดอยาง
ตอเนื่อง

-วิธีการควบคุมการผลิตแบบ 
LEAN

- ดําเนินการควบคุมระบบการผลิตแบบ 
LEAN

-- ดําเนินการผลิตโดยปราศจาก
ความสูญเปลา
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7 ขั้นตอนการสรางระบบ LEAN

ระยะที่ ขั้นตอน แนวคิด เครื่องมือ/วิธีการ กิจกรรม ผลลัพธ

(Flow)โดยปราศจาก
การติดขัดการออม การ
ยอมกลบั การคอยหรือ
การเกดิของเสีย และให
ความสําคัญเฉพาะสิ่งที่
ลูกคาตองการเทานั้น

-ระบบคัมบัง -ดําเนินการสรางระบบคัมบัง
1.กําหนดเสนทางการเคลือ่นที่และ
วิธีการหมุนเวียนของคัมบัง
2.เก็บรวบรวมขอมูลสําหรับคํานวณ
จํานวนคัมบัง
3.ฝกอบรมพนักงานที่เกี่ยวของและ
เริ่มตนใชงานระบบคัมบัง
4.ตรวจสอบและปรับปรงุระบบคัมบัง
การปฏิบัติงานตามมาตรฐาน

-พัฒนาระบบการสื่อสาร
ภายในกระบวนการ
-พัฒนา และรักษาสภาพ
การผลิตแบบทันเวลาพอดี 
(ผลิตเฉพาะสิ่งที่จําเปนใน
ปริมาณที่จําเปน เมื่อเวลา
ที่จําเปน)

7 การสราง
คุณคาและ
จํากัดความ
สูญเปลา
อยาง
ตอเนื่อง

คนหาสวนเกินที่ถูกซอน
ไวซึ่งเปนความสูญเปลา
และจํากัดออกไปอยาง
ตอเนื่อง และขยายผล
การปรับปรุงกระบวนการ
ดวยระบบ LEAN ไปสู
บริเวณอื่นๆ ตลอด
Supply Chain ไดแก 
ลูกคา ผูสงมอบ และ
ผูรับเหมาชวงการผลิต 

-กิจกรรมขอเสนอแนะ
-กิจกรรมกลุมยอย
-ระบบ IT หรือการสื่อสาร
ขอมูลทางอิเล็กทรอนกิส
สําหรับการจัดการดาน 
Supply Chain

- ทําการประเมินกระบวนการแบบ 
LEAN อยางตอเนื่อง
- สนับสนุนสงเสริมใหพนักงานมีสวน
รวมในการปรับปรุงอยางตอเนื่อง
- สนับสนุนสงเสริมกานใชระบบLEAN 
กับผูสงมอบ และผูรับเหมาชวงการ
ผลิต เชน การใหคําแนะนําตางๆ 
เกี่ยวกับขอดี และขอจํากดัของการนํา
ระบบ LEAN มาใช การชักชวนเขารวม
โดรงการปรับปรุง

- การเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันใหแกองคกร 
- การเติบโตอยางยั่งยืน รวมถึง
ความสามารถในการรองรับความ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต
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แนวคิดพื้นฐานของ TPS

ตรวจสอบกระบวนการจาก “มุมมองของลูกคา”

ถามตัวเองอยูเสมอวา “ลูกคาตองการอะไรจาก

กระบวนการนี้” (ทั้งลูกคาภายใน, ลูกคาภายนอก และ

ลูกคาคนสดุทาย)

หากมองดวยมุมมองของลูกคา เราจะเห็นกระบวนการ 

หรือขั้นตอนที่เพิ่มคณุคา (Value Added – VA) และไม

เพิ่มคณุคาเกิดขึ้น (Non Value Added – NVA)
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หัวใจของ TPS คือ กําจัดความสูญเปลา

TPS thinking is guided by a 
focus on 

“Waste Elimination”
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ระบบการผลิตแบบโตโยตา (Toyota Production System : TPS

1. เกดิขึ้นจากการทดลองปฏิบัติลองผิดลองถูก (Trial and Error)

2. วัตถุประสงคหลกัเพื่อลดตนทุนการผลิต (Cost Reduction) และ เพิ่ม

ผลผลิต (Productivity)

3. มุงเนนที่การขจัดหนาทีท่ี่ไมจําเปนทั้งหลาย (Non-value-added) ที่

ทํากันอยูภายในโรงงาน

4. ตองการใหงานไหล (Flow) ของงานเปนหลัก

5. ใชการผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just In Time) คือผลิตเฉพาะสิ่งที่จําเปน 

ในปริมาณที่จําเปนและในเวลาที่จําเปนเพื่อขจัดวัสดุคงคลังและ

แรงงานสวนเกิน

6. วัถตุประสงครองของระบบคือ การควบคุมปริมาณการผลิต (Quality 

Control) และการประกันคุณภาพของสินคา (Quality Assurance) และ

การเคารพในคุณคาของความเปนมนุษย (Respect for Humanity) 
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Stability
Heijuka Standardized work               Kaizen

Pillar 1 Pillar 2

Continuous Flow

Takt Time

Pull System

Just In Time JIDOKA

Stop and Notify of 

Abnormalities

Separate Man’s 

work and 

Machine work

Goal : Highest Quality, Lowest Cost, Shortest Lead Time

ระบบการผลิตแบบโตโยตา (Toyota Production System : TPS
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แนวคิดหลักของระบบการผลติแบบโตโยตา

 ระบบการ

ผลิตแบบ

ทันเวลาพอดี 

JIT

 ปรับจํานวน

คนงานให

สอดคลองกับ

ระดับการผลิต

Flexible Workforce

 หยุด

สายการผลิตทันทึ

เมื่อพบของเสีย

JIDOKA/Autonoma

iton

 ใชประโยชน

จากการแนะนํา

หรือขอเสนอแนะ

ของคนงาน

Creativity
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ระบบและวิธีการของ TPS 

• ระบบคัมบัง (Kanban System)

• การปรับเรยีบการผลิต (Smooth 

Production/Heijunka)

• การลดเวลาเตรียมเครื่อง (Set up 

time reduction)

• การกาํหนดมาตรฐานการ

ปฏิบตัิงาน (Work standardization)

• คนงานทํางานไดหลายหนาที่ 

(Multi-Functional)

• ระบบควบคุมที่มองเห็นได 

(Visual Control)

• การจดัการขามสายงาน 

(Cross Functional)

• การหยุดสายการผลิตเมื่อมี

ของเสียเกดิขึ้น 

(Atutomation/Jidoka)

• การผลิตแบบทันเวลาพอด ี

(Just In Time)

• การปรับปรุงอยางตอเนื่อง

ตลอดเวลา (Kaizen)
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การจัดการที่วัตถดุิบหรือชิ้นสวนที่จําเปนตองใชงาน

ไดเขามาถงึกระบวนการผลติในเวลาที่ตองการและจํานวน

ที่ตองการเทานั้น

การผลติสินคาสงใหกระบวนการถดัไปซึ่งจะเปนผู

ดงึสิ่งที่จําเปนในเวลาที่จําเปน ในปริมาณที่จําเปน จาก

กระบวนการกอนหนา

ระบบทนัเวลาพอดี อาจเรียกได้หลายชือ่ เช่น ระบบสินค้าคงคลังเทา่กับศูนย์ (Zero 

Inventory) หรือ ระบบการผลิตทีไ่มม่สีินค้าคงคลัง (Stockless Production) หรือ 

ระบบสั่งวัสดุเมื่อต้องการ (Material as needed) 

ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี  
( Just-in-Time  Production  Systems)  :  JIT
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1. ต้องการควบคุมวัสดุคงคลังให้อยู่ในระดับที่น้อยที่สุดหรือเท่ากับศูนย์ 

(Zero Inventory)

2. ต้องการลดเวลานาํหรือระยะเวลารอคอยในกระบวนการผลิตให้

น้อยที่สุดหรือเท่ากับศูนย์ (Zero Lead Time)

3. ต้องการขจัดปัญหาของเสียที่เกิดขึ้นจากการผลิตให้เป็นศูนย์ 

(Zero Failures)

4. ต้องการขจัดความสูญเปล่าในการผลิต

วัตถุประสงค์ของการผลิตแบบทันเวลาพอดี
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1.  ใช้เครื่องจักรขนาดเล็กมาก (numerous small machines)

2.  มีสมรรถนะสํารอง (spare capacity)

3.  ผลิตจํานวนนอ้ย (small batch production)

4. มีความยดืหยุ่นทางดา้นพนกังาน (employee flexibility:Multi-Skill)

5.  พนักงานบํารงุรกัษาดว้ยตนเอง (employee responsibility : 

Autonomous Maintenance)

6. บํารงุรกัษาแบบป้องกัน (preventive maintenance)

7.  ใช้ระบบป้อนวตัถดุิบแบบทันเวลา (Just-In-Time suppliers)

ลักษณะการผลิตของระบบ JIT
Drummond, 1992, 122 – 124
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เสาหลกั JIT. ( Just In Time ) SYSTEM

(1) การผลิตแบบทันเวลาพอดี ( JIT.)

การผลิต  สินค้าหรือชิ้นส่วน ที่จําเป็น 

ใน ปริมาณ ที่จําเป็น  เมื่อ เวลา ที่จาํเป็น

• การปรับเรียบการผลิต (Leveled 

Production)

• ระบบดึง (Pull System)

[ โดยใช้ Kanban เป็นเครื่องมือ ]

• กระบวนการผลิตแบบต่อเนื่อง 

( Continuous-Flow Processing)

• รอบเวลามาตรฐาน ( Takt Time )

(2) การควบคุมตัวเองโดยอัตโนมัติ 

( Jidoka / Autonomation )

เป็นหลักที่ใช้ในการควบคุม คุณภาพ เพื่อ

ไม่ให้เกิดของเสียขึ้น  และ  ป้องกันไม่ให้ส่งของ

เสียไปยังกระบวนการถัดไป    ( Built-in 

Quality )

• การควบคุมด้วยการมองเหน็  

( Visual Control )

• อันดง ( Andon )

• ระบบป้องกันความผิดพลาด ( Poka-yoke )

การกําหนดมาตรฐานของงาน ( Standardized Work ) 

& การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ( Kaizen )
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กฎเบื้องตนของ Just In Time

1. กระบวนการผลิตแบบลื่นไหล
สิ่งของ Synchronized System / คน Multi-skill /เครื่องจักร 

Layout ลําดับการผลิต

2. กําหนด Takt Time ดวยจํานวนที่

จําเปน
การปฏิบัติตามมาตรฐานอยางจริงจัง

3. กระบวนการถัดไปเปนผูดึงไปใช
การใชงานระบบ Kanban

4. การผลิตลอตขนาดเล็ก
ผลิต Lot ขนาดเล็กเพื่อลดการเตรียมงาน
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ทุกสิง่ทีใ่ชเวลาในการทํา ใชทรัพยากรหรือพื้นที่ แตไมได

ทําใหตัวสินคามีคุณคามากขึน้ หรือแมกระทั่งไมไดทําใหลูกคา

เกิดความพึงพอใจในการบริการ หรือขนสงสิ่งเหลานั้น เรา

เรียกวา  ความสูญเปลา หรือ Waste

“Waste: anything that takes time, resources or space 

but does not add the value of the product or service 

delivered to the customer.”
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แนวทางในการลดความสูญเสีย เพื่อการเพิ่มผลผลิต

 คนหาจุดบกพรองของ

ขั้นตอนการดําเนินงาน

วิเคราะหเพื่อระบ ุสภาพการ

สูญเสยี (Waste Analysis

ปรับปรุงแกไขเพื่อการลดการสูญเสีย

oวงลอ PDCA  

oเทคนิค ECRS

o Work Improvement

o การศึกษาเวลา (Time Study)

ตรวจสอบและ

ติดตามผล

กําหนด

มาตรฐาน
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การสูญเสีย 1.  การคนหา   MUDA  MURA   MURI

MUDA  =   ความสิ้นเปลือง   ความสูญเปลา 

MURA  =    ความไมสม่ําเสมอ  ไมคงเสนคงวา

MURI  =    สุดวสิยั  ผืนธรรมชาติ
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เทคนคิการคนหาปญหา 1.  การคนหา   MUDA  MURA   MURI

การสูญเปลา หรือสิ้นเปลือง  MUDA

สูญเปลา จากคน

• จํานวนคนมากเกินงานหรือเปลา

• เผื่อ พักรองาน มากเกินไปหรือเปลา

• ใชคนทีม่คีวามสามารถทํางานงาย ๆหรือเปลา

สูญเปลา จากของ

• ทิ้งของที่ยงัใชไดไปหรือเปลา

• ใชวัสดุอยางสิ้นเปลอืงหรือเปลา

• น้ํามัน ไฟฟา ไอน้ํา น้ํา พลังงานรั่วหรือเปลา

สูญเปลา จากอุปกรณ

• ใชอุปกรณเต็มกําลังหรือแปลา

• เดินเครื่องเปลา ๆ หรือเปลา

• เพิ่มอัตราการเดินเครื่องมากขึ้นอีกไดหรือไม

• ความละเอียดของเครื่อง มากเกินความ
จําเปนหรือไม

• งานที่ควรใหเครื่องทาํ ทําดวยมือหรือไม

สูญเปลา จากวิธีการ/สภาพแวดลอม

• สะสางสิ่งของใหหยิบสะดวกหรือไม

• จัดวางสิ่งของใหหยิบฉวยไดงาย ชืงานไดงาย
อยูหรือเปลา

• วางแผนการทาํงานแวดลอมรายการสําคัญ
หรือเปลา

• ใชวิธีที่งายกวาแตบรรลุผลเหมือนกันได
หรือไม

กองหนังสือ
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เทคนคิการคนหาปญหา 1.  การคนหา   MUDA  MURA   MURI

การไมสม่ําเสมอ   MURA

จากคน

• จัดวางตาํแหนงคนเหมาะสมกับงานหรือไม

• บางครั้งก็ยุงเกินไป บางครั้งก็วางเกินไป

• คนสวนหนึ่งกําลังทาํงาน อีกกลุมรองาน

จากของ

• คุณภาพ ประสิทธิภาพ รูปทรง ชิ้นงานสําเร็จ

ไมมีการขึ้น ๆ ลง ดี ๆ เสีย ๆ หรือไม

• มีการสงมอบไมมีการคลาดเคลื่อนหรือไม

จากอุปกรณ

• ความสามารถของเครื่อง กับคนสมดุลย

กันใหม

• เวลารองานหรือเวลาวางเปลาเกิดบขึ้นใหม

• ใชอุปกรณหรือจิกชวยทําใหไมเกิดความผดิ

พลาดไดไหม

จากวิธีการ/สภาพแวดลอม

• คุณภาพและปริมาณงาน ไมสม่ําเสมอ เกิด

จากการวางแผนและการเตรียมที่ไมดีใชไหม

• ทาํใหขั้นตอนการทํางานเปนมาตรฐานแลว

หรือยัง

• กระจายปริมาณงานดานธุรการทั่วถึงหรือยัง

• เอกสารและวิธีการทาํงานเปนมาตรฐานไหม
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เทคนคิการคนหาปญหา 1.  การคนหา   MUDA  MURA   MURI

สุดวิสัย   MURI

จากคน

• จํานวนคนนอยกวางานหรือไม

• คนไมมคีวามรู ประสบการณในงานหรือไม

• ทาํงานดวยทาทางทีไ่มเหมาะสมหรือไม

จากของ

• คุณภาพ ความเข็งแรง ประสิทธิภาพ กําหนด

ไวเกินวิสัยที่จะทําไดหรือไม

• กําหนดสงมอบเร็วจนสุดวิสัยหรือไม

จากอุปกรณ

• ความละเอียดและความสามารถของเครื่องต่าํ

เกินไปหรือไม

• งานที่ตองใชแรง ที่อันตราย ไมถูก

สุขลักษณะเปลี่ยนเปนเครื่องจักรไดหรือไม

• การบังคบัเครื่อง สามารถทําไดสบาย หรือไม

จากวิธีการ/สภาพแวดลอม

• สภาพแวดลอม ดีหรือไม (แสงสวาง การ

ระบายอากาศ ความรอน เสียง สั่น)

• เวลาฉุกเฉิน รีบดวน มีระบบการหนุนชวย

จากแผนกอื่นหรือไม
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Over Production
ผลิตเกินความจําเปน

Inventory
สินคาคงคลัง

Excess Processing
กระบวนการผลิตเกินจําเปน

Motion
การเคลื่อนไหว

Waiting
การรอคอย

Defect
ของเสีย

Transportation
การขนยาย

ความสูญเปลา 7 ประการ
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แผนภาพกระแสคณุคา 

แผนภาพแสดงกิจกรรมทั้งหมดที่ธุรกิจดําเนินการสง

มอบคุณคาในตัวสินคาจากองคกรไปยังลูกคา เริ่มจากการ

รับวัตถุดิบ นํามาแปรรูป จนกระทั่งสงมอบสินคาที่มีคุณภาพ

ใหแกลูกคา โดยแสดงขอมูลของกระบวนการตาง ๆ เสนทาง

การเคลื่อนที่ของงานและระบบสารสนเทศภายใน

กระบวนการ

• แผนภาพกระแสคุณคาสถานะในปจจุบัน (Current  VSM)

• แผนภาพกระแสคุณคาสถานะในอนาคต (Future VSM)
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การค้นหาการสูญเสยีด้วยระบบ VSM 
Value Stream System

1. คัดเลือกกระบวนงานที่ตอ้งปรับปรุง 

โดยสรา้ง Value Stream Mapping

Value Stream Mapping :

VSM

เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้นํา

องค์กรเห็นภาพรวมข้าม

ขอบเขตของแผนหรือหน่วยงาน

ย่อย

1.เขียนขั้นตอนทั้งหมดตามลาํดบั เริม่ตน้จนเสร็จสิน้

2. ร่วมกันวิเคราะห์ว่าขัน้ตอนใดเปน็ Waste, Value 

Added หรือ Non-necessary, non Value added.

3. วิเคราะห์สาเหตุของ Waste โดยใช้ ผังก้างปลา (Fish 

Bone Diagram หรือ Root cause  analysis)

4. ค้นหาแนวทางหรือวิธีแก้ไขเพื่อลดหรือกําจดั Waste

5. สรา้งขั้นตอนขึ้นมาใหม่ โดยลดความสญูเปลา่ เพิ่มคุณคา่

6. ดาํเนนิการตามวิถีใหม่ แล้วเก็บข้อมูล ผลที่เกิดขึ้น ทําการ

วิเคราะห์ผล

7. กลบัไปเริม่ขั้นตอนใหม่ เพื่อพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึน้ไปอีก 

โดยใช้ หลกั PDCA : Plan – Do – Check -Action
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ขั้นตอนการสราง Value Stream Mapping

ขั้นที่ 1 : รวบรวมขอมูลเวลาในการทาํงาน  บันทึกในตารางเวลาการทํางาน

ขั้นที่ 2 : รวบรวมขอมูลเกีย่วกบัลกูคา   บนัทึกในตาราง ลูกคา
ขั้นที่ 3 : รวบรวมขอมูลผูสงมอบ บันทึกในตาราง ผูสงมอบ

ขั้นที่ 4 : รวบรวมขอมูลการวางแผนและควบคุมการผลิตบนัทึกในตาราง
ขั้นที่ 5 : รวบรวมขอมูลการปฎิบัติงาน ตามขั้นตอนการทาํงาน

เชน ตัด  ปมขึ้นรูป  เจาะรู  ประกอบ  บรรจุ
1) จํานวนพนักงาน

2) รอบเวลาในการผลิต (Cycle Time : C/T)

3) เวลาที่ใชในการปรับตั้ง (Change Over : C/O)

4) เวลาที่เครื่องจักรชํารุด (Breakdown Time : B/T)

5) รวมเวลาหยุดเครื่อง (C/O + B/T)

6) เวลาที่มีสําหรับการผลิต (Available Time : A/T)

7) ระยะเวลาที่เครื่องจักรทํางานไดปกติ (Uptime : U/T)

8) อัตราคุณภาพ (% Quality)UT=(AT-เวลาหยุดเครื่อง)/AT
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การพัฒนาโครงสรางและกระบวนการไหลของงาน

ขั้นที่ 6 : รวบรวมขอมูลการสงมอบวัตถุดิบ บันทึกในตาราง ผูสงมอบ

ขั้นที่ 7 : รวมรวมขอมูลการจดัสงสินคา (คลังสินคา) และลูกคา

ขั้นที่ 8 : รวมรวมขอมูลการไหลของสารสนเทศ ใชสัญลกัษณบันทึก

ขั้นที่ 9 :  รวบรวมขอมูลพัสดคุงคลัง  โดยระบุปรมิาณในรูปพสัดุคลัง

ขั้นที่ 10 : จัดทําแผนภาพแสดงเวลา
1) เวลาที่สูญเสียไปกับกิจกรรมที่ไมสรางคุณคา  เขียนบนขั้นบันได ตรงกับรูปคลังสินคา

2) เวลาที่ใชดําเนินกิจกรรมที่สรางมูลคาเพิ่มหรอืงานสุทธิ เขียนใตขั้นบันได ตรงกับ 

กระบวนการทํางาน

ขั้นที่ 11 : สรุปผลรวมของเวลาที่สูญเสยีไปกบักจิกรรม

1) ระยะเวลาในการผลิตรวม (Total Lead Time : TLT

2) รอบเวลาในการผลิตรวม (Total Cycle Time : TCT)
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จับเวลา วัดระยะทาง ที่ใช้ในแต่ละขั้นตอน รวมทั้งช่วงเวลาที่ต้องรอ 

(กรณีที่ไม่สามารถระบุได้ ก็อาจใช้ค่าประมาณการเวลาจากค่าเฉลี่ยในอดีต)
ขั้นตอนที ่2

เวลาดําเนินการ .......นาที

เวลารอ.............นาที
ระยะทาง............เมตร

รวมเวลาที่ต้องใช้ทั้งหมด ..........................................นาที

รวมระยะทางที่ต้องใช้ทั้งหมด....................................เมตร

รวมเวลารอ Waiting…………………………………………..นาที

เวลาดําเนินการ .......นาที

เวลารอ.............นาที
ระยะทาง............เมตร

เวลาดําเนินการ .......นาที

เวลารอ.............นาที
ระยะทาง............เมตร

เวลาดําเนินการ .......นาที

เวลารอ.............นาที
ระยะทาง............เมตร
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ขอมูล กระบวนการ หนวย

ตัด ขึ้นรูป เจาะรู ประกอบ บรรจุ

จํานวนพนักงาน 1 0* 1 5 1 คน

รอบเวลาในการผลิต (Cycle Time :CT) 30 10 40 0 70 วินาท/ีชิ้น

เวลาที่ใชในการปรับตั้งเครื่องจักร

(Changeover Time : C/O)

1,800 2,400 900 0 0 วินาท/ีวัน

เวลาที่เครื่องจักรชํารุด (Breakdown Time : B/T) 0 0 600 0 0 วินาท/ีวัน

รวมเวลาหยุดเครื่อง (C/O  +  B/T) 1,800 2,400 1,500 0 0 วินาท/ีวัน

เวลาที่มีสําหรับการผลิต (Available Time: A/T) 29,400 29,400 29,400 29,400 29,400 วินาท/ีวัน

เวลาที่เครื่องจักรใชทํางานไดปกติ (Uptime : U/T)

U/T  =  (A/T – เวลาหยุดเครื่อง) / A/T

93.3 91.8 94.9 100.0 100.0 %

อัตราคุณภาพ (% Quality) 99.5 99.7 98.6 99.9 99.3 %

ตัวอยาง : ขอมูลกระบวนการผลิต

* พนักงานผูรับผิดชอบกระบวนการเจาะรู จะปมขึ้นรูปงานเมื่อชิน้งานสวนที่ตองการใชมีจํานวนลดลงถึงระดับที่กําหนดไว จึง

ไมมพีนักงานอยูประจําที่หนางาน และการปมขึ้นรูปจะทําใหลักษณะเขากอน-ออกกอน
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Current Value Stream Mapping
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ร่วมกันพิจารณาว่า ขั้นตอนใด เป็น Waste หรือ Non Value แต่จําเป็นต้อง

ทํา (กําหนดขั้นตอนที่สร้างคุณค่า ขั้นตอนใดไม่สร้างคุณค่า)
ขั้นตอนที่ 3

เวลาดําเนินการ .......นาที

เวลารอ.............นาที
ระยะทาง............เมตร

เวลาดําเนินการ .......นาที

เวลารอ.............นาที
ระยะทาง............เมตร

เวลาดําเนินการ .......นาที

เวลารอ.............นาที
ระยะทาง............เมตร

เวลาดําเนินการ .......นาที

เวลารอ.............นาที
ระยะทาง............เมตร

= Waste เป็นความสูญเปล่า แก้ไขได้ง่ายที่สุด

= Value แก้ไขได้ยากกว่า

= necessary non Value แก้ไขได้ยากที่สุด
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คํานวณประสิทธิภาพของกระบวนการทั้งหมด จาก

ประสิทธิภาพของกระบวนการ  = เวลาของขั้นตอน Value ทั้งหมด 

เวลาของกระบวนการรวม

ขั้นตอนที่ 4

เวลาดําเนินการ .......นาที

เวลารอ.............นาที
ระยะทาง............เมตร

เวลาดําเนินการ .......นาที

เวลารอ.............นาที
ระยะทาง............เมตร

เวลาดําเนินการ .......นาที

เวลารอ.............นาที
ระยะทาง............เมตร

เวลาดําเนินการ .......นาที

เวลารอ.............นาที
ระยะทาง............เมตร

= Waste เป็นความสูญเปล่า แก้ไขได้ง่ายที่สุด

= Value แก้ไขได้ยากกว่า

= necessary non Value แก้ไขได้ยากที่สุด

วิเคราะห์สาเหตุและค้นหาแนวทาง เสนอแนวทางดําเนินการแบบใหม่

ด้วยเครื่องมอืการปรับปรุงงาน (ECRS/7 Waste/SMED ฯลฯ)
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หลังวิเคราะห์หาสาเหตุ ลดหรือรวมขั้นตอน เสนอแนวการดําเนินการใหม่

1. เขียนผังสารธารคุณค่าอนาคต Future VSM ใหม่ 

2. ดําเนินการตามผังและวิธีการปฏิบัติใหม่

3. เก็บข้อมูลจริง ตามวิธีการใหม่ เพื่อดูผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง

4. คํานวณประสิทธิภาพใหม่เปรียบเทียบกับก่อนปรบัปรุง 

ขั้นตอนที่ 5

เวลาดําเนินการ .......นาที

เวลารอ.............นาที
ระยะทาง............เมตร

เวลาดําเนินการ .......นาที

เวลารอ.............นาที
ระยะทาง............เมตร

เวลาดําเนินการ .......นาที

เวลารอ.............นาที
ระยะทาง............เมตร

เวลาดําเนินการ .......นาที

เวลารอ.............นาที
ระยะทาง............เมตร

= Waste เป็นความสูญเปล่า แก้ไขได้ง่ายที่สุด

= Value แก้ไขได้ยากกว่า

= necessary non Value แก้ไขได้ยากที่สุด
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Future  Value Stream Mapping
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ระบบที่กระบวนการถัดไปหรือลูกคาเปนผูดงึชิน้งาน

หรือสินคาจากกระบวนการกอนหนาเมื่อมีความตองการ 

จากนั้นกระบวนการกอนหนาจะผลติชิ้นงานหรือสินคา

ชดเชยในปริมาณที่เทากับที่มีการดึงไป
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5 ขั้นตอนสู่ระบบการผลิตแบบดึง

ขั้นตอนที ่1 ระบุกระบวนการในปัจจุบนั
ระบุการไหลของวัสดุที่ไหลผ่านระบบที่ใช้อยู่ กระบวนการ

เริ่มต้นตรงไหน และจบที่ตรงไหน

ขั้นตอนที ่2 กําหนดการผลิตเป็นตามกระบวนการ
เปลี่ยนการวางผังเป็นการวางผังตามกระบวนการ โดย

การนําอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องมาวางรวมกันตามลําดับการผลิต

ขั้นตอนที ่3 แบ่งการผลติเป็นเซลล์การผลิต
จัดกลุ่มกระบวนการเป็นเซลล์การผลิตในรูปแบบต่างตาม

ความเหมาะสม (เส้นตรง, ตัว L, ตัว U, ตัว S, แบบขนาน

ขั้นตอนที ่4 ริเริ่มระบบคัมบัง
กําหนดระบบคัมบังที่ทําหน้าที่เป็นคําสั่งผลิตให้กับ

ระบบดึง โดยเริ่มจากปลายน้ํา มาต้นน้ํา

ขั้นตอนที ่5 กําหนดระบบการไหลทีละชิ้น
กําหนดปริมาณการผลิตต่อหน่วยผลิตให้มีการไหล

แบบทีละชิ้นในอัตราที่กําหนดจากความต้องการลูกค้า

ขั้นตอนที ่6 พัฒนาระบบปรับเรียบและ

สมดุลการผลิต
นําระบบปรับเรียบการผลิต (Leveling : Heijunka : 

หรือ Smoothing) และ ระบบการสร้างสมดุล สายการ 

ผลิต (Line Balancing) มาใช้ในกระบวนการผลิต

84



คัมบังคือ บัตรที่ติดอยูกับภาชนะที่ใชเก็บชิ้นงานตาม

ขนาดรุนมาตรฐาน เปนเหมือนสัญญาณที่บงชี้ใหเห็นวา

ตองการสินคาคงคลังเพิ่ม 

ระบบคัมบัง คือระบบจัดการควบคุมสินคาใหมีเพียงพอ

ในปริมาณที่ตองการ โดยไมทําใหสิ้นเปลืองการผลิต

และลดการสูญเสียในการจัดเก็บ โดยอาศัยบัตรแสดง

การบงชี้ถงึความตองการ (คัมบงัเบิก) และปริมาณที่

คงเหลือ (คัมบงัผลติ)
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ประเภทของคัมบัง

• คัมบังผลติ (Production Kanban) : บัตรพิมพที่ระบุ

จํานวนชิ้นงานที่ตองดําเนินการผลิตเพื่อเตมิสินคาที่ถูก

ลูกคาดึงไป

•คัมบงัเบิกหรือคัมบงัขนสง (Withdrawal Kanban) : บัตร

พิมพที่ระบุจํานวนชิ้นที่ถูกเคลื่อนยายออกจากซูเปอรมา

เกต็ เพื่อจัดสงใหแกจดุปฏิบตัิงานตอไป

•คัมบงัสัญญาณ (Signal Kanban) บัตรพิมพที่ระบุจํานวน

ชิ้นงานที่ตองทําการผลิตแบบเปนชุด (Batch) เพื่อเติม

ชิ้นงานที่ถูกดึงไปจากซูเปอรมาเก็ตถดัไป
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กฏ 6 ขอของระบบคัมบัง

ขอที่ 1. กระบวนการปลายทางเบิกชิ้นสวนที่ตองการจาก

กระบวนการตนทาง

ขอที่ 2. กระบวนการตนทางผลิตเฉพาะสิ่งที่ถูกเบิกไปเทานั้น

ขอที่ 3. เฉพาะผลิตภัณฑที่ปราศจากขอบกพรอง 100%

เทานั้นที่ถูกสงไปยังกระบวนการถัดไป

ขอที่ 4. ตองจัดทําการปรับเรียบการผลิต

ขอที่ 5. คัมบังจะติดไปกับชิ้นงานเสมอ

ขอที่ 6. จํานวนของคัมบังคอย ๆ ถกูลดลงทีละนอยไปเรื่อย ๆ
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ขั้นตอนการประยุกตใชคัมบัง

ระยะที่ 1. การกําหนดคัมบัง
1. กําหนดจํานวนคัมบังที่ตองการ

2. คํานวณ Takt time เพื่อรูความ

ตองการ

3. กําหนดจํานวนพนักงานที่เหมาะสม

4. ปรับสมดุลสายการผลิต

5. จัดทําการปรับเรียบการผลิต 

(Heijunka)

ระยะที่ 2. การหมุนเวียนคัมบัง
1. เมื่อใชชิ้นสวน ผูใชจะวางคัมบังเบิกไวใน

กลองคัมบังเบิก

2. ผูขนสงนําใบคัมบังเบิกออกจากกลอง ไป

ยังกระบวนผลิต เพื่อนําชิ้นสวนใหมมา

ทดแทนรายการที่ถูกใชไปในสายการผลิต

3. ผูขนสงนํา คัมบังผลติออกจากภาชนะ ใส

ในกลอง คัมบังการผลิต  

4. คัมบังการผลิตถูกดึงออกจากจดุที่ถูกเบิก

โดยทําเสมือนเปนคําสั่งการผลิตรายการที่

ถูกเบิกไป

5. เมื่อชิ้นงานใหมถูกผลติตามคําสั่ง จะ

ติดคัมบังการผลติและเก็บไวใน Pallet ที่วาง

ชิ้นงาน
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ขั้นตอนการประยุกตใชคัมบัง

ระยะที่ 3. การปรับปรุงคัมบัง
1. ปรับการผลิตโดยคอย ๆ ลดจํานวนคัมบังที่ใชลงและปรับปรุงปญหาที่เกิดจากการลด

2. สรางการควบคุมดวยสายตาดวยระบบคัมบัง

1) กําหนดตําแหนงที่จัดเก็บชิ้นงานและสินคาที่ถูกจัดเก็บระหวากระบวนการและทํา

เครื่องหมายใหชัดเจน ระบุการจัดเก็บบนคัมบัง

2) ใหสัญญาณ Andon (หลอดสัญญาณหรือเสียงเตือน) เมื่อหยุดผลติเพราะชิ้นงาน

บกพรองซึ่งเปนเสมือนสัญญาณสําหรับการเติมชิ้นงาน

3) ติดปายคัมบังไวเหนือสายการผลิตเพื่อแสดงวากําลังทําอะไรอยูและแสดง

สถานะการเตรียมงาน

4) แสดงปายคัมบังใหเห็น ทําใหรับรูรอบเวลาวัสดุที่มีอยูและขั้นตอนการทํางานดวย

เพียงการมองผาน

5) นําสัญลักษณที่บงชี้ “จุดสั่ง” หรือคัมบังสามเหลี่ยมมาใชระบุตําแหนงจัดเก็บงาน

เพื่อใหพนักงานรูวาตองเติมชิ้นงานดวยการมองผาน

89



90



ในสายการประกอบหนึ่ง ชิ้นสวนที่จําเปนในการผลิตมี ชิ้นสวน A  และชิ้นสวน B 

ซึ่งผลิตโดยกระบวนการหนา

ชิ้นสวน A และชิ้นสวน B เมื่อถูกผลิตขึ้นแลวจะเก็บไวที่คลังขางหนวยผลิต 

และคัมบังสั่งผลิต (P) จะถูกติดไวกับชิ้นสวนที่ผลิตขึ้นนี้  

พนักงานขนของจากสายประกอบซึ่งกําลังประกอบผลิตภัณฑ A จะไปยังคลังของ

หนวยผลิตเพื่อเบิกถอนชิ้นสวน A เทาที่จําเปนโดยนําคัมบังเบิกถอน (M) ไปดวย และที่คลัง

ของชิ้นสวน A เขาจะหยิบกลองบรรจุชิ้นสวน A ตามจํานวนของคัมบังเบิกถอน และจะ

ปลดคัมบังสั่งผลิต (P) ที่ติดอยูกับชิ้นสวน A ออกจากกลองเหลานี้ไวที่คลัง 

จากนั้นเขาก็จะนํากลองชิ้นสวน A ไปยังสายประกอบพรอมกับคัมบังเบิกถอน (M)

ในเวลาเดียวกันคัมบังสั่งผลิตที่โดนปลดไวที่คลังชิ้นสวน A ของหนวยผลิตจะแสดงถึง

จํานวนหนวยของชิ้นสวนที่โดนเบิกถอนไป 

บัตรคัมบังเหลานี้จะเปนเสมือนคําสั่งผลิตใหแกหนวยผลิตในกระบวนการหนา ซึ่ง

ชิ้นสวน A ก็จะถูกผลิตขึ้นตามจํานวนบัตรคัมบังสั่งผลิต  ตามปกติในหนวยผลิต

ดังกลาว ชิ้นสวน A และชิ้นสวน B จะถูกเบิกถอนไปทั้งคู แตชิ้นสวนเหลานี้จะถูกผลิตขึ้น

ตามลําดับการโดนปลดออกของคัมบังสั่งผลิต หรืออีกนัยหนึ่งคือตามลําดับการเบิกถอนของ

ชิ้นสวนโดยสายประกอบนั่นเอง
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ผูสง ลกูคา
แผนกฝา แผนกประกอบ

P/N : 363-809-01
Desc1 : ENDSHIELD MC/D
Desc2 : M-74-V-12.7-A-O-Y 
จาํนวน : 200 ฝา/ตระกลา

No. 1/11 เริม่ผลติเมื่อครบ 3 ปาย

ผูสง ลกูคา
แผนกหลอ แผนกฝา

P/N : 363-809-04
Desc1 : ENDSHIELD CAST
Desc2 : C-78-V-BUSH-NO-HUB
จาํนวน : 200 ฝา/ตระกลา

No. 1/11 เริ่มผลติเมื่อครบ 3 ปาย
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เครื่องมือและแนวคิดที่จําเป็นในการสร้างการไหล

1. การไหลแบบต่อเนื่อง โดยการผลิต หนึ่งต่อหนึ่ง (One-piece Flow)

2. การจัดสายการผลิตแบบเซลล์ (Cellular Manufacturing

3. การจัดสมดุลสายการผลิต (Line Balancing)

4. งานที่เป็นมาตรฐาน (Standardized  Work)

5. การบํารุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)

6. ซุปเปอร์มาร์เก็ต (Supermarket) 

7. ระบบคัมบัง (Kanban system)

8. ช่องทางแบบเข้าก่อน – ออกก่อน (FIFO)
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การไหลอย่างต่อเนื่อง (Continuous Flow : One piece Flow)

การผลิตหรือการลําเลียงผลิตภัณฑ์ตามหลัก “ย้าย

หนึ่งชิ้น ผลิตหนึ่งชิ้น” หรือ ย้ายหนึ่งชุดเล็ก (Small Lot) 

ผลิตหนึ่งชุดเล็ก” โดยการผลิต

o เพียงแคส่ิ่งที่ต้องการเท่านั้น

o เมือ่เป็นที่ต้องการเท่านั้น

o ในปริมาณที่ต้องการจริง ๆ

การจัดการให้ชิ้นงานเคลื่อนที่ไปชิ้นต่อชิ้นโดยตลอดทั้งกระบวนการผลิต
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A รับ 5 ชิ้นใช้เวลาผลิต 5 นาที ส่ง  B

B รับ 5 ชิ้นใช้ เวลาผลิต 5 นาทีส่ง C

C รับ 5 ชิ้นใช้ เวลาผลิต 5 นาทีส่งลูกค้า

รวมเวลานํา (Lead time)  15 นาที

นาทีที่  1 A ผลิต 1 ชั้น   ส่ง  B

นาทีที่ 2 A - 1 B ผลิต 1 ชิ้น ส่ง C

นาทีที่ 3 A-B-C ผลิต 1 ชิ้นได้งาน 1 ชิ้น

รอบ 1 รวม Lead time  3 นาที/ชิ้น

รอบต่อไป ทุก 1 นาที ได้ 1 ชิ้น 

ผลิตอีก 4 ชิ้นเป็น 5 ชิ้นใช้เวลา 4 นาที

เวลานํารวมา  3+4 = 7 นาที

การผลิตแบบเป็นชุด

การผลิตแบบเป็นชิ้นต่อเนื่อง
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ประโยชน์ของการผลิตแบบการไหลอย่างต่อเนื่อง

1. เวลานําลดลง

2. ลดสินค้าคงคลังระหว่างการผลิตลงได้

3. บ่งชี้และแก้ไขได้ภายในเวลารวดเร็ว
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เซลล์การทํางาน (Cellular Manufacturing)

การจัดกลุ่มงานที่มีความสมบูรณ์ในตัว

ซึ่งประกอบด้วย

1. การปฏิบัติงานที่เพิ่มคุณค่าหลายอย่าง

ภายในเซลล์  

2. การจัดเรียงอุปกรณ์และพนักงาน

ตามลําดับของกระบวนการ 

3. จัดรวมการปฏิบัติการที่จําเป็นทุกอย่าง

เข้าไว้ด้วยกัน 

เพื่อให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได้ครบสมบูรณ์
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ข้อปฏิบัติเบื้องต้นในการวางแผนผังของเซลล์

1. จัดเรียงกระบวนการอย่างเป็นลําดับ

2. สร้างเซลลท์ี่มีการไหลไปในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา (เพื่อใหพ้นักงานใช้

มือขวาทํางานสะดวก)

3. วางตําแหน่งเครื่องจักรให้อยู่ใกล้กัน 

4. จัดวางจุดปฏิบัติการสุดท้ายให้ใกล้กับจุดแรก

5. สร้างเซลลท์ํางานรูปตัว U หรือ ตัว C หรือ L หรือ V ตาม

สภาพแวดล้อมและควาเหมาะสม

6. เซลล์ต้องสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการที่เปลี่ยนไป
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32030,000601,500C

23030,000601,000B

16030,00060500A

จาํนวน

พนักงานที่

ตองการ

Takt Timeเวลาที่มีในแต

ละวัน

รอบเวลาใน

การผลิตรวม

ปริมาณความตองการ

ของลูกคา

กรณี

แบบ A แบบ B แบบ C

100



ซุปเปอร์มารเ์ก็ตระหว่างผลิต In-process Supermarket

จุดพักที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อจัดเก็บสินค้าคงคลังของสินค้าสําเร็จรูป และ

ชิ้นงานระหว่างกระบวนการผลิตตามระดับที่กําหนดไว้ และเติม

ชิ้นงานที่ถูก “ดึง” เพื่อไปเติมเต็มคําสั่งซือ้ของลูกค้า 

การใช้ซุปเปอร์มาร์เก็ต ก็ต่อเมื่อระบบหรือสภาวะแวดล้อมที่

มีอยู่นั้นยากต่อการที่จะรักษาการไหลแบบต่อเนื่องให้ทํางานได้ตลอด

สายการผลิต 
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Don Tapping and Team เชียน : ดร. วิทยา   สหุฤทดาํรง

คัมบังการผลติ

คัมบังเบิก

คัมบังการผลติ คัมบังเบิก
คัมบังสญัญาณ

Supermarket Supermarket Supermarket
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HeiJunka : Smooth Production Sequence : Leveling

การปรับเรียบการผลิต

การจัดตารางการปฏิบัติงานให้มีปริมาณคงทีส่ม่ําเสมอ (Steady 

Flow) หรือตามปริมาณของลูกค้า ตลอดช่วงเวลาในการผลิต ทุกรุ่น ทุก

วัน เป็นการลดความผันแปร (Mura / Variation) ของการผลิต 

ปรับเรียบการผลติ
แต่ละวันไม่เท่ากัน
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การขนสง

 ครั้งที่ 1
A

อยางเดียว

ขนสงสินคา 1 ชนิด/ครั้ง

การขนสง

 ครั้งที่ 2

การขนสง

 ครั้งที่ 3

การขนสง

 ครั้งที่ 4

C
อยางเดียว

D
อยางเดียว

A B
C D

A B
C D

A B
C D

A B
C D

ขนสงสินคา 4 ชนิด/ครั้ง

การขนสงแบบผสมการขนสงแบบทั่วไป

การปรับเรียบการผลิตกับการขนสง

B
อยางเดียว
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การปรับเรียบการผลิต (Hejunka : เฮจุงกะ)

การจัดการเพื่อลดความไมสม่ําเสมอในการผลติทั้งใน

สวนของการกําหนดปริมาณการผลิตและการจัดลําดับใน

การผลติดวยการเฉลีย่จํานวนชนิดและปริมาณการผลิต

สินคาในแตละชวงเวลาใหใกลเคียงกับความตองการของ

ลูกคาใหมากที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงการผลิตสินคาบางรุนมาก

เกินไป ลดเวลานํา (Lead Time) ในการผลิต

1. Leveled Production การปรับเรยีบปรมิาณการผลิต

2. Mixed Model Production การปรบัเรยีบดวยการจัดลําดับในการผลิต
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สมมุติในเดือนหนึ่งลูกค้าต้องการสินค้าคือ A, B, C, D จํานวน 

1600, 1200, 800 และ 400 ชิ้นตามลําดับ และในเดือนที่หนึ่งมีจํานวนวัน

ทํางาน 20 วัน โดยมีเวลาทํางานวันละ 8 ชั่วโมง สามารถปรับเรียบการ

ผลิตได้ดังนี้

การปรับเรียบการผลิต

2420400D

200รวมผลิตต่อวัน

1240800C

8601,200B

6801,600A

Takt Time (นาท/ีชิ้น)ปริมาณต่อวันปริมาณต่อเดือนสินค้า

ผลิตต่อวัน ๆ 200 ชิ้น ตามสัดส่วน A:B:C:D = 80:60:40:20
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ระบบการขนสงแบบผลัดผสม (Milk Run)
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Milk Run จะแบงกลุมใหรับวัตถดุิบชนิดที่มีระยะทาง

ใกลกันอยูในกลุมเดียวกัน แลวจัดระบบการขนสงในแตละครั้ง

ใหรถขนสง วนไปรับวัตถดุิบหรือชิ้นสวนทั้งชนิด A B C D 

ตามปริมาณที่ใชจากผูสงมอบทีละรายจนครบทั้งกลุมวัตถดุิบ

ทุกชนิดที่ใช จึงวนกลับมาโรงงาน 
ผลก็คือ

1. ไดวัตถุดิบเปนชุดครบทุกชนิด 

2. สามารถปรับเรียบการผลิตได

3. ไมตองขนวัตถุดิบมามากเกิน

ตองการ

4. สนับสนุนการผลิตแบบผสมรุน

5. เพิ่มความยืดหยุนในการรองรับการ

เปลี่ยนแปลงสินคาที่ผลิต

การขนสงแบบ Milk Run
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ความหมายของ One Piece Flow

• เป็นสิ่งที่ไดจ้ากการเชื่อมโยงการดําเนินงานทุกอย่างเป็น
ลําดับอย่างใกล้ชิด  ทําให้ชิ้นงานเคลื่อนทีจ่ากแต่ละจุด
โดยปราศจากการชักช้า

• เป็นการทําให้ง่ายขึ้นโดยการสมดลุย์งานที่ทําให้พนักงาน
แต่ละคนใช้เวลาเท่ากันในการทํางานที่ต้องการ

• มีชิ้นงานเดยีวระหว่างผลิต
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Because batch processes:
• ตอบสนองตอ takt time ของลกูคาชา 

• นํามาซึ่งสนิคาคงคลังที่สงู

• ลมเหลวที่จะพบของเสยีแตเนิ่นๆ

Batch Continuous Flow

From: The Toyota Production System

การไหลที่ละชิ้น (Single Piece Flow)
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• การผลิตที่ถูกสร้างขึ้นในลักษณะลูกโซ่ที่แต่ละคนมี

สมดุลย์ของงานเทียบกับ Supplier และลูกค้า

• เมื่อคนหนึ่งเสร็จงาน ทุกคนก็เสร็จหมด งานก็ไหลไป

อย่างราบรื่น

หลักการของ Single Piece Flow
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การผลิตด้วยขนาดลอตเล็ก ๆ (Small Lot Production)

1. ทําให้การไหลของงานเร็วขึ้น ใช้เวลาในการผลิตสั้นลง

2. Lead Time ของล๊อตงานสั้นลง เพราะการรอคอยลดลง

3. จํานวนสินค้าคงคลังลดลง

4. การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าลดลง (Fire Fighting) เพราะสินค้าคงคลัง

ลดลงทําให้มองเห็นปัญหาได้ง่าย

5. ใช้พื้นที่ทํางานได้คุ้มค่าเพราะสินค้าคงคลังลดลง 

Lot size หมายถึง ปริมาณที่เฉพาะเจาะจง หรือชุดชิ้นส่วนที่ผลิตหรือ

จัดซื้อมา เช่น แขนเก้าอี้คู่หนึ่ง หรือลิ้นชักตู้เก็บของชุดหนึ่ง
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สร้างระบบเพื่อความสําเรจ็บอง Small Lot Production

1. ใช้ประโยชน์จากเครื่องจักรตลอดเวลาการทํางาน ไม่เกิดปัญหาของ

การเสยีหายของเครื่องจักร (Breakdown)

2. ลดงานกองรอด้วยการใช้ระบบคัมบัง

3. การปรับตั้งที่รวดเร็ว (Quick Changeover)

4. ทํากิจกรรมให้มีคุณค่าเพิ่มโดยปราศจาก

o การอ้อม (Detours)

o การย้อนกลับ (Backflows)

o การคอย (Waiting)

o ของเสีย (Scrap) 
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การจัดสมดลุสายการผลิต (Line Balancing)

กระบวนการที่ไดมีการกระจายองคประกอบของงาน

ออกเทา ๆ กันตลอดทั้งสายธารคุณคา เพื่อใหสามารถผลติ

ไดตามคา Takt Time 

ผลของสมดุลสายการผลิต

ชวยใหสามารถใชพนักงานไดอยางเหมาะสม ไมใหมี

ใครทํางานนอยเกินหรือมากเกิน

การจดัสมดุลการผลิตดวยระบบ Lean คือพยายามจัดใหอัตรา

การผลิตตลอดทั้งกระบวนการมีคาใกลเคยีงกันและมีคาเทากบั Takt

Time 
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เกิดสมดุล

การผลิต

มีกําลังการผลิตพอดีกับความตองการของ

ลูกคา

Cycle Time = Takt Time4

มีปญหาภายในกระบวนการผลิต ทําใหการ

ผลิตไมสม่ําเสมอ

Cycle Time > Takt Time 

บางครั้ง Cycle Time < Takt

Time (ไมแนนอน)

3

มีกําลังการผลิตสวนเกิน อาจจะมกีารผลิต

มากกวาความตองการ หรือการวางงาน

Cycle Time < Takt Time2 ไมเกิด

สมดุลการ

ผลิต

ผลิตสินคาไมทันความตองการของลูกคา Cycle Time > Takt Time1

ผลลัพธ

การเกิด

สมดุล

ความหมายสภาพของกระบวนการ

ผลิต

ที่

การพิจารณาสภาพสมดลุการผลิตของการบวนการ
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กระบวนการจดัสมดลุสายการผลติ

1. วิเคราะหสถานะ

การทํางานปจจุบัน

2. สรางแผนภาพแสดง

ความสมดุลของพนักงาน

3. กําหนดรอบเวลาการผลิต

(Cycle time) และ Takt Time

4. กําหนดจํานวน

พนักงานที่ตองการ

5. วิเคราะหจัดสรรงาน 

รวม ลด ปรับปรุง

6. จัดทํา งานที่เปนมาตรฐาน

(Standardized Work)
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Quick Changeover
Single Minute Exchange of Dies :SMED

การปรับตั้งเครื่องจักรภายในเลขหลักเดียว

Quick Setup

กระบวนการในการเปลี่ยนรุนการผลติโดยใชเวลาใหนอย

ที่สุดเทาที่จะทําไดซึง่มีเปาหมายไมเกิน  10 นาที (เปน

เวลาที่เปนตัวเลขเดียว) พัฒนาขึ้นโดย Shingo

The amount of time taken to change 

a piece of equipment from producing 

the late good piece of a production 

lot to the first good piece of the next 

production lot
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Change Overs

Planned Maintenance (PM)

Conversions

SMED : Single Minute Exchange of Dies

Change Over Time Reduction

Set Up Time Reduction

Down Time Reduction

คําศัพทที่นิยมใชทั่วไป
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1. ศึกษาเวลาและกระบวนการปรับเปลีย่นเครื่องจักรใน

สภาพปจจุบัน

2. วเิคราะหกิจกรรมปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อแบงแยก

กิจกรรมภายในและภายนอก

3. เปลี่ยนกิจกรรมภายในสูกิจกรรมภายนอก

4. ปรบัปรุงการปรับเปลี่ยนภายในใหเร็วขึ้น

5. ปรบัปรุงการปรับเปลี่ยนภายนอกนใหเรว็ขึ้น

6. จัดทํามาตรฐานการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรใหม

ขั้นตอนปฏิบัติ SMED 6 ขั้น
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จาก ถึง

เวลารวม (ชม)   : 1.49 A B

เวลายอย เวลารวม ภายใน ภายนอก กําจดั ยายใน

ไปนอก

ลด

1 พนักงานผลิตเดินไปแจงการ Changeover แกช 5.00 5.00 พนักงานผลิต X

2 นําเครนวางหนาเครื่องฉีดพลาสติก 3.00 8.00 พนักงานผลิต X

3 ปลดสายน้ําหลอเย็น 2.00 10.00 ชางเครื่อง X

4 หาและหยบิประแจ 1.00 11.00 ชางเครื่อง X

5 คลายโบลทยึดแมพิพม 8.00 19.00 พนักงานผลิต X

6 ยกแมพิมพตัวเกาออกโดยใชเครน 6.00 25.00 พนักงานผลิต X

7 วางแมพิมพเกาไวทีพ่าเลทขางเครื่องจักร 3.00 28.00 ชางเครื่อง X

8 ไปเอาแมพิมพตังใหมจากหองเกบ็แมพิมพ 10.00 38.00 ชางเครื่อง X

9 วางแมพิมพตัวใหมไวบนแทนรองของเครื่องฉี 6.00 44.00 ชางเครื่อง X

10 ปรับตําแหนงของแมพิมพใหตรงกับหวัฉีดของ 16.00 60.00 ชางเครื่อง X

11 หาและหยิบประแจ 1.00 61.00 ชางเครื่อง X

12 ขันโบลทยึดแมพิมพ 13.00 74.00 ชางเครื่อง X

13 ติดตั้งสายน้ําหลอเย็น 13.00 87.00 ชางเครื่อง X

14 ทอดลองฉีดชิ้นงานแรก 2.00 89.00 พนักงานผลิต X

15 ตรวจสอบชิ้นงาน 7.00 96.00 QC X

16 ปรับตั้งใหม 13.00 109.00 ชางเครื่อง X

Changeover Time Observation Sheet

ใบศึกษาเวลาการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร หมายเลขเครื่อง : 

แผนก 

วันที ่

เครื่องฉีดพลาสติก

 ผลิต 1

8-เมษายน-2552

แผนปรับปรุงขั้นตอนการวิเคราะห changeoverที่

Product Part #

เวลา (นาที) ผูปฏิบตัิ ประเภท เปาหมาย
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งานทีเ่ป็นมาตรฐาน Standardized work

ชุดของขั้นตอนการปฏิบตัิงานที่ได้รับการเห็นพ้องกัน

แล้ว ซึ่งแสดงให้เห็นวิธีการและลําดับของ

กระบวนการผลิต และกระบวนการประกอบชิ้นงานที่

ดีที่สุดของแต่ละกระบวนการ
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ขั้นตอนการทํา Standardized Work

1. การทาํงานรว่มกันของพนักงานเพื่อหาวิธทีาํงานทีม่ีประสิทธิภาพมากทีสุ่ดและ

มั่นใจว่าได้วิธีดังกล่าว และพนักงานทุกคนรู้และเห็นพ้องสรา้ง แผ่นตาราง

มาตรฐาน (Standard Worksheet)

2. สรา้งแผ่นงานเชื่อมโยงการทาํงานที่เป็นมาตรฐาน (Standard Work 

Combination)  ซึ่งแสดงให้เหน็

o ขั้นตอนการไหลของวัสดุและพนักงานในกระบวนการ

o เวลาทีแ่น่นอนของงานแต่ละลําดับในการปฏิบัติ

o เวลาทีใ่ชใ้นการเดิน

o เวลา Takt time

3. พยายามยึดค่า Takt time ให้คงที ่เพื่อลดการปรับเปลี่ยนจาํนวคนในการ

ทาํงาน
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1. Historical Standard  การกําหนดโดยอาศัยข้อมูลสถตติการปฎิบตัิงาน

ย้อนหลังในช่วงระยะเวลาหนึ่ง นาํมาคํานวณเปน็ค่าเฉลี่ยแล้วกําหนดเป็น

มาตรฐาน

2. Market Standard  การเปรียบเทียบผลการปฎิบัตงิานของบุคคลกับผลการ

ปฎิบตัิงานของบุคคลอื่น

3. Engineering Standard การที่อาศัยหลักเกณฑ์ทางวทิยาศาสตรห์รอืการ

คํานวณมากาํหนด เช่น การศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลาในการปฏิบัตงิาน 

(Time and Motion Stydy) เพื่อหาเวลามาตรฐาน (Standard Time)

4. Subjective Standard การที่ผูบ้ังคับบัญชาสังเกตการปฎิบันิงานของ

ผู้ใต้บงัคับบัญชาแล้วนํามากําหนดเป็นมาตรฐาน

วิธีการกําหนดมาตรฐานการปฎิบัติงาน
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Standard of Work งานหลอกันชนรถยนต
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Multi – Function

การสราง SKILL   MATRIX
สู Multi-Function
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ตาราง  แผนฝกอบรมพนักงานใหสามารถปฎิบัติงานไดหลายหนาที่

Multi-Function  Worker Training Plan : MFWTP)
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- มีทักษะในระดับที่สามารถทํางานคนเดียวไดเปนสวนใหญ

- สามารถนับเปน  "จาํนวนอุดมคต"ิ ได 

- ทํางานโดยปราศจากความชวยเหลือจากผูสอน

- ตองการเพียงการสั่งสมประสบการณ 

มีความสามารถพอที่จะปฎิบัติงาน

ไดและตองการการกํากับดูแล

เล็กนอย

- มีความรูที่จําเปนจากการทํางานแลว

- อยูในระดับ  "ผูเชี่ยวชาญ"

- มีผลงานและความรูที่โดดเดนอยางเห็นไดชัดเจน

ไดรับการฝกอบรมอยางครบถวน มี

ความรูอยางถองแททั้งความ

ปลอดภัยและคุณภาพและไดผล

งานตามที่ตองการ

- ไมควรปลอยใหทํางานโดยปราศจากการควบคุมดูแล

- แตถาจําเปน คนนี้สามารถทดแทนตําแหนงวางได

- หากใหทํางานลําพังอาจทํางานชาเกินไป 

- ควรมีการกํากับดูแลดานคุณภาพงาน

-สามารถปฎิบัติงานไดดวยตนเอง

ในเวลาสั้น ๆ หรือภายใตความ

ควบคุมดูแลและสนับสนุนอยาง

ใกลชิด

-ไมควรปลอยใหทํางานโดยลาํพังเพราะยังไมเขาใจขอกําหนดดาน

คุณภาพและความปลอดภัย

- ไมสามารถรักษาระดับฝมือที่เหมาะสมไวได

- เพิ่งเริ่มตนกระบวนการฝกอบรม

- มีระดับความสามารถ 25%

ฝกอบรมและสอนงานยังไมไดเริ่มตนฝกอบรม

การดูแลติดตามบงชี้/ความหมายสัญลักษณ
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TRAINING NEED MATRIX

ตารางแสดงความจาํเป็นในการอบรม

ของแต่ละหลักสูตรวา่ หลักสูตรนี้มี

ใครบ้างที่ต้องเข้ารับการอบรม
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ตัวอยาง  Training Need Matrix

หมายเหตุ : ผานการอบรมแลว   ยังไมผานการอบรม
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สรุป  ขั้นตอนการสราง Skill Matrix  ดวยระบบ Competency

1. ประเมิน Competency Gap ของพนักงานแตละคน

2. สราง Training  Needs Matrix  

3. กําหนดระดับทักษะ (Skill Level) ใหสอดคลองกับงาน

3.1 กําหนด Competency  ที่ใชในการทํางานนั้น

3.2 คํานวนรอยละของทักษะที่ทํางานนั้น

4.  จัดทํา Skill Matrix ตามแบบฟอรมที่บริษทักําหนด

5. กําหนดจํานวนในอุดมคติ (Ideal Number)
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JIDOKA
• สําหรับ TOYOTA คําวา Jido หมายถึง เครื่องจักรที่มีอุปกรณพิเศษ เพือ่ให
สามารถหยุดการทํางาน เมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้นได

Jido = automation
Jidoka = automation with a human touch

การหยุดกระบวนการทํางานทันทีเมื่อ
- พบปญหาเกี่ยวกับ คุณภาพหรือความผิดพลาด

เครื่องมือหลายชนดิในทางการแพทย จะสงสัญญาณเตือนเมื่อมี
ความผิดปกติเกดิขึ้น เพื่อใหผูรับผิดชอบรีบแกไข
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JIDOKA
• เมื่อมคีวามผดิพลาดเกิดขึน้ในขั้นตอนการทํางาน 

- เครื่องจักร หรือ คนทาํงานจะหยดุงานทันที 
- พรอมกับมสีัญญาณ ซึ่งอาจจะเปน ปาย แสงไฟ หรือเสียง (หรือใช
วิธีดงึสายบังคับ Andonเพื่อใหหยดุการทํางาน)

เพื่อใหผูเกี่ยวของ ผูรับผิดชอบรีบมาแกไขความผดิพลาดใหถกูตองโดย
รวดเร็วกอนที่จะทาํงานตอไป

• งานทีผ่ดิพลาดเล็กนอย ที่ปลอยใหผานไป อาจทําใหผลงานสุดทายไม
สมบูรณ ตองทิ้งหรือตองเริม่ทําใหม เกิดความสญูเปลาและสิ้นเปลืองมาก

ปญหาที่เกิดขึ้นตองไดรับการวิเคราะห
หาสาเหตุ เพื่อปองกันไมใหเกิดขึ้นอีก
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การควบคุมดวยสายตาชนิดหนึ่ง ซึ่งเปนสัญญาณที่ใชสําหรบัแจงให

ผูเกี่ยวของไดทราบเมื่อเกิดปญหาในสายการผลิต  พนักงานในสายการผลิต

เมื่อพบปญหาจะหยุดการผลิต แลวกดสญัญาณเรียกผูเกีย่วของมาชวยแกไข 

และคอยจนกวาปญหาจะไดรับการแกไขจงึเริ่มทําการผลิตตอ
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ทําเปนขอกําหนดการจัดการเมือ่พบสิ่งผิดปกติไดแก

“หยุด-เรยีก-รอ”

หยุด  หมายถึง หยุดการทํางาน

เรียก หมายถึง  เรยีกหัวหนาหรือผูที่เกี่ยวของมารับทราบปญหา

รอ    หมายถึง  รอจนกระทั่งการแกไขปญหาจะเสร็จเรียบรอย

แลวจึงเริ่มทํางานตอ
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ทีมงานจากหลายหนวยงานรวมกันแกปญหา ทั้งการ

ออกแบบกระบวนการธุรกิจ และ การกําหนดดัชนีวัดคุณภาพของ

กระบวนการปฏิบตัิงานทั่วทั้งองคกรใหสอดคลองกนั โดยจัดทํา 

Business flow, Quality Deployment Matrix โดยพิจารณาจาก 

ปจจัยตัดสินใจซือ้ของลูกคา, ดัชนวีัดุณภาพของธุรกิจ
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7. Other 
Techniques

Intrinsic Technology
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Company Goals and Strategies

Customer Satisfaction

1. Market in 1. Policy 
management

7. Management by 
Fact

2. Next Processes 
are Customer

3. Process 
Orientation

4. Standardization

5. Prevention

6. PDCA

1. 7 QC Tools

2. New 7 QC 
Tools

3. Statistical 
Techniques

4. QC Story

5. ECRS

6. QFD
4.Bottom Up 
Activities (QCC 
Kaizen /work 
Improvement)

2. Cross 
Function 
Management

3. Daily 
Management

Motivational Approaches

Kano’s TQM house
Prof .Dr. Noriaki Kano
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Cross Functional Management  การบริหารขามสายงาน 

จุดมุงหมายเพื่อปรับปรุงระบบงานที่มีความเกี่ยวของ

กับหลาย ๆ ฝาย เชน ระบบการพัฒนา ผลิตภัณฑใหมซึ่งมี

ความเกี่ยวของกันทั้งฝายการตลาด ฝายวิศวกรรม ฝายผลิต 

ฝายควบคุมคุณภาพ ฯลฯ ซึ่งปญหาสวนใหญของระบบการ

บริหารขามสายงานนั้น มักจะเปนปญหาอันเนื่องมาจาก 

ผูบริหารระดับสูง เชน ผูบริหารระดับฝายตางคนตางทํางานไม

มีการประชุมตัดสินใจรวมกันในประเด็น ที่สาํคัญ หรือเกี่ยง

ความรับผิดชอบเนื่องจากไมมีระบบงานที่ชัดเจน 
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แนวทางการปรับปรุงระบบการบริหารขามสายงาน 

Cross Functional Management

(1) แตงตั้ง Cross Functional Management Committee โดยประธาน

ควรเปนกรรมการผูจัดการ 

(2) การดําเนินงานของคณะกรรมการ 

(2.1) รับผิดชอบการจัดทํา Flow Chart ของระบบบริหารขาม

สายงานใหชัดเจนทุกระบบ 

(2.2) ดําเนินการตรวจวิเคราะหระบบงานตาม Flow Chart ที่

กําหนด 

(2.3) รวมกันเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงระบบ 

(2.4) ดําเนินการและติดตามประสิทธิผลของการปรับปรุง 
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“POKA” =  การผิดพลาดโดยไมไดตั้งใจ หรือพลั้งเผลอ 

“Yoke” =  การปองกัน

การปองกันความ

ผิดพลาดที่เกดิขึ้นโดย

ไมตั้งใจ

Poka‐yoke (ポカヨケ)

Dr.Shigeo Shingo วิศวกรชาวญี่ปุน
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คือ ระบบการปรับปรุงพัฒนากระบวนการ เพื่อลดโอกาสในการ

เกิดความผิดพลาดและลดคาใชจายในการจัดการความผิดพลาด

ที่เกิดขึ้น

การปองกันความผิดพลาดที่เกิดขึ้นโดยไมตั้งใจ ไมเพียงแตจะเกิดขึ้น
จากคนเทานัน้ แตยังรวมถึงเครื่องจักร และกระบวนการดวย

การปองกันความผิดพลาดเปนหนึ่งในเครือ่งมือที่มีอยูซึ่งจะชวย

ใหเราไปถึงเปาหมายของการผลิตงานอยางไมมีขอบกพรอง, 

ปองกันการบาดเจ็บของผูปฏิบัติงาน, ปองกันความผิดพลาดใน

การผลิตงาน และลดกิจกรรมที่ไมกอใหเกิดคุณคาเพิ่ม

การปองกันความผิดพลาด (Poka-Yoke, Error Proof)
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POKA-YOKE หรือ Mistake 
proofing

สาเหตุ การแกไข
1. Forgetfulness (ความ
ผิดพลาดจากการลืม)

Alerting operator in advance or checking at regular

intervals (ใชการเตือนพนกังานดวยสัญญาณ หรือการ

ตรวจสอบเปนระยะเปนประจําทุกวัน)
2. Errors due to 

misunderstanding

(ความผิดพลาดเนื่องจาก
ความเขาใจผิด)

Training, checking in advance, standardizing work

procedures (การฝกอบรม มีการตรวจสอบ มีมาตรฐานใน

การทํางาน)
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POKA-YOKE หรือ Mistake 
proofing

สาเหตุ การแกไข
3. Errors in identification 

(ความผิดพลาดจากการ
ระบุชี้หรือการมอง)

Training, attentiveness, vigilance (การฝกอบรม ความ

เอาใจใสในการปฏิบัติงาน มีการเฝาระวังอยูตลอดเวลา)

4. error made by amateurs 

(ความผิดพลาดจากการ
ขาดทักษะ)

skill building work standardization (มีการฝกให
พนกังานใหมีความชํานาญ สรางมาตราฐานในการ

ทํางาน)
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POKA-YOKE หรือ Mistake 
proofing

สาเหตุ การแกไข
5. Willful errors (ความ
ผิดพลาดจากการเจตนา

ขามขั้นตอนหรือละเลย)

skill building work standardization (มีการฝกให
พนกังานใหมีความชํานาญ สรางมาตราฐานในการ

ทํางาน)

6. Inadvertent errors 

(ความผิดพลาดจากการ
ขาดจิตสํานึก)

Attentiveness, discipline, work standardization (เอาใจ
ใสพนักงาน สรางกฏระเบียบ สรางมาตราฐานการ

ปฏิบัติงาน)
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POKA-YOKE หรือ Mistake 
proofing

สาเหตุ การแกไข
7. Errors due to slowness 

(ความผิดพลาดจากการ
ชา)

skill building work standardization (มีการฝกให
พนกังานใหมีความชํานาญ สรางมาตราฐานในการ

ทํางาน)
8. Errors due to lack of 

standard (ความผิดพลาด
จากการขาดมาตรฐาน)

Work standardization (สรางมาตราฐานในการทํางาน 

ตรวจติดตามการการทํางานตามมาตราฐาน)
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POKA-YOKE หรือ Mistake 
proofing

สาเหตุ การแกไข
9. Surprise Errors (ความ
ผิดพลาดจากการคาดไม

ถึง)

total productive maintenance, work standardization (การ
บํารุงรักษาแบบ TPM การสรางมาตราฐาน)

10. Intentional Errors 

(ความผิดพลาดจากจงใจ
ทําใหเกิดความเสียหาย)

fundamental education, discipline พืน้ฐานการศึกษา กฏ

ระเบียบ
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1. ทําใหยากตอการทําผิดพลาด make it 
harder to create error

2. ทําใหเปนไปไมไดเลยทีจ่ะเกิดความผิดพลาด 
make it impossible to create error

3. ทําใหเห็นชัดเลยวามีความผิดพลาดเกิดขึ้น 
male it obvious the error has occurred = 
เกิด surface error ที่เห็นไดชัด

การลดความผิดพลาด
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ระบบการเตือน

Warning system

มีสัญญาณเตือนเมื่อมคีวาม

ผิดพลาดเกิดขึ้น เชน เสียง 

แสง เลื่อนไปดานขาง

การควบคุม (Control)

การควบคุมความผิดพลาดที่

เกิดขึ้นไมใหกระทบกับ

กระบวนการขั้นถัดไป

 ระบุการชีบ้ง 
เมื่อมีความผิดพลาด

หยุดการทํางานทันที

(shut down)

เมื่อพบความผิดพลาดให

หยุดการทํางานทันที

สรุปขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นแมจะมี

หรือไมมีวธิีการปองกันความผิดพลาด

 วเิคราะหเพื่อตรวจจับความผิดพลาด ทั้งที่

เกิดหรือมีแนวโนมที่จะเกิด

ขั้นตอนการทํา Poka –Yoke
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Kaizen : การปรับปรุงอย่าง

ต่อเนื่อง
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Company
LOGO

การปรับปรุงอยางตอเนื่อง ทีละเล็กทีละนอย 

 โดยพนักงานทุกคน  มีสวนรวม ซึ่งไมตองใชเทคนิคซับซอน

เพื่อลดความสูญเสีย เนนที่ความงาย (Simple) ในการ

ปรับปรุงและจํานวนของกิจกรรมในการปรับปรุง (many 

small Improvement

Kaizen - Continuous Improvement
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เปาหมายของ Kaizen

• พัฒนาคุณภาพ

• ลดตนทุน

• สงเสริมความปลอดภัย

• ลด Lead Time

• พัฒนาประสิทธิภาพการทํางาน (ลดความเมื่อยลาจากการทํางาน)
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ขั้นตอนในการปรบัปรุงงานแบบ ไคเซ็น 
1. มองหาความสูญเสียตางๆ ที่อยูรอบตัว ยอมรับวามีปญหา

2. ตระหนักวามีความไมปกติเกิดขึ้นแลว 

3. หาจุดที่ควรปรับปรุงโดยการวิเคราะหขั้นตอน เพื่อตรวจดูการ

ไหลของการทํางาน

4. หาแนวทางการปรับปรุง
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การติดตามรักษาระดับคุณภาพหลังการปรับปรุง

• การตรวจจับปญหา (Detection) 

• - Visual Display

• - Visual Control (Control Chart)

• การสรางแผนควบคุม (Control Plan)

• การจัดทํามาตรฐานวิธีปฏิบตัิงาน (Standard  Operating 

Procedures : SOP )
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Visual แปลวา สิ่งที่มองเห็นดวยภาพ 

Control แปลวา การควบคุม 

Visual Control หมายถึง 
•  เทคนิคที่ใชในการสื่อสารผานการมองเห็น โดยแสดงใหเห็น

ผลการปฏิบัตงิาน เห็นความผดิปกติ หรือสื่อสารความหมาย
บางอยางใหเห็นไดอยางสะดวก ชัดเจนและเขาใจไดงายขึ้น 

Visual Control จงึอาจอยูในรูปสัญลักษณแผนปาย สัญญาณไฟ  

แถบสี  รูปภาพ  กราฟฯลฯ 

การควบคุมดวยสายตา  Visual Control)

Visual Control  เป็นเครื่องมือทีจ่ะปอ้งกันไมใ่ห้เกิดปัญหานั้นซ้ําขึ้นมาอีก 

เป็นมาตรการควบคุมใหจุ้ดที่เป็นสาเหตุนั้นเป็นปกติอยู่เสมอ 
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Visual Control ที่ดี

1. ให้ทราบสถานะของสิ่งนั้นว่ามอียู่มากน้อยเพียงใด 

2. สามารถทําให้ทราบถึงสภาวะที่แท้จริงว่าเปน็ปกตหิรือว่ามีความ

ผิดปกตเิกิดขึ้นแล้ว 

3. ทําให้ทราบว่าจะต้องดําเนนิการแก้ไขให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ

ได้อย่างไร

Visual Control ที่ดีจะเป็น “ระบบที่สิ่งที่ควบคมุดูแลนั้น จะเป็นผู้

แสดงความผิดปกติเอง และสิ่งที่มีความผดิปกตนิี้จะแจ้งเตือนให้

ผู้ดูแลได้รับทราบถึงความผิดปกติทีเ่กิดขึ้นและให้ผู้รับผิดชอบได้

รีบเข้ามาดําเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสมทันเวลา
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1. ต้องเป็นการบํารุงรักษาสภาพทีป่กติโดยที่ไม่มีความกํากวม

2. ต้องเป็นระบบที่มองเห็น แล้วทราบ และสามารถแจ้งเตือนการ

เกิดความผิดปกติได้

3. ต้องมีความสามารถในการดําเนนิการแก้ไขความผิดปกติได้อย่าง

สมบูรณ์

หลักเกณฑ์การกําหนด Visual Control
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1.  แสวงหาวิธีทาํให้ดูง่าย

・ทําให้มองเห็นได้ ทําให้เห็น ทําให้โผล่ออกมา ไม่ต้องยุ่งยาก

2. แสวงหาวิธีที่ทาํให้ทราบได้ง่าย

・กําหนดปริมาณความผิดปกติและปกติ ทําให้ทราบ ใช้สี และ

ทําให้ตัดสินได้ด้วยจินตนาการ

3. แสวงหาวิธีแจ้งเตือนให้ทราบโดยทันที

・ระบบทีส่ะดุดตา ตกใจหรือผิดวสิัยปกติ

มาตรการในการจัดทํา Visual Control
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Why-Why Analysis คืออะไร

Why-Why Analysis เปนเทคนิคการวิเคราะหหาปจจัยที่

เปนตนเหตใุหเกดิปรากฏการณอยางเปนระบบ มีขั้นมีตอน 

ไมเกดิการตกหลน ซึ่งไมใชการคิดแบบคาดเดาหรือนั่งเทียน
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หกลมเจ็บ ชนถังน้ํา ใจลอยมองที่อื่น

ปลาทองตายเศรา
ถังน้ําที่มีปลา

ทองอยูหก

ปลาทองในถังน้ํา

กระโดด

น้ําเขาตาเปนทุกข พยายามจับปลา

ทองในถังน้ํา

พยายามยายปลา

ทองไปที่อืน่

ถูกพอดุกลัว ทําใหปลาทองที่

พอรักตาย

ทําถังน้ําใสปลาทองหก

ขณะยกถังน้ํา

ตกใจ ประแจตกจาก

ขางบน

ดีใจ (ในสวนนี้เมื่อดูจากสภาพแวดลมแลวไมพบสาเหตุ จึงหยุดอยูเพียงเทานี้)

(จะตองมองใหกวางขึ้น จึงจะพบสาเหตุ)

ชนถังลม

เด็กรองไห

ปรากฏการณ

ทําไม  ทําไม  ทําไม  ทําไม 

ตอ

ตอ

ตอ

ตอ
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Why – Why - Analysis

1. กําหนดปรากฎการณ์ขึ้นในช่องแรก

2. กําหนดปัจจัยที่ทาํให้เกิดปรากฎการณ์ โดยพิจารณาจากการมองปัญหาจาก

หลักเกณฑ์หรือทฤษฎี

3. พิจารณาปัจจัยว่าครบถ้วนหรือยัง โดยพิจารณาย้อนกลับว่า  ถ้าปัจจัยนั้นไม่

เกิดขึ้นแล้ว เหตุการณ์ก่อนหน้านั้นจะไม่เกดิขึ้นหรือไม่

4. ถามว่าทาํไม ไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะพบปัจจัยหรือสาเหตุทีส่ามารถเชื่อมโยงไปสู่

การวางมาตรการป้องกันไมใ่ห้เกดิปัญหาซ้ําอีกได้

5. ให้เขียนเฉพาะส่วนที่คิดว่าคลาดเคลื่อนไปจากสภาพปกติ (ผิดปกติเท่านั้น)

6. ใหห้ลีกเลี่ยงการค้นหาที่มาจากสภาพจิตใจของคน เช่นใจลอย เหนื่อย

7. ไมค่วรใช้คาํว่า “ไมด่ี” เพราะไม่เปน็รูปธรรม ควรระบุใหช้ัด เช่น วัสดุไมด่ี 

ควรเป็นวัสดุชํารุดหรือสารทีใ่ชท้าํวัสดุนั้นไม่เหมาะสม
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Why – Why - Analysis
1. กําหนดปรากฎการณขึน้ในชองแรก

2. กําหนดปจจยัที่ทําใหเกิดปรากฎการณ โดยพจิารณาจากการมองปญหาจาก

หลักเกณฑหรือทฤษฎี
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Why – Why - Analysis

3. พจิารณาปจจยัวาครบถวนหรือยัง โดยพจิารณายอนกลับวา  ถาปจจัยนั้นไม

เกิดขึ้นแลว เหตุการณกอนหนานั้นจะไมเกิดขึ้นหรือไม

ใหถามวา” ถาปลาตัวเล็ก มาติดเบ็ดสายเบ็ดจะขาดหรือไม”
จะเห็นวายังมีปจจัยอื่น เชน สายเบ็ดหมดสภาพความทนทาน หรือสายเบ็ดเหนียวไมพอมาตัง้แตตน

ดังนั้นปจจัยอื่นยังมี ไมใชเฉพาะปลาตัวใหญ
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Why – Why - Analysis

4. ถามวาทําไม ไปเรื่อย ๆ จนกวาจะพบปจจยัหรือสาเหตุที่สามารถเชือ่มโยงไปสู

การวางมาตรการปองกันไมใหเกิดปญหาซ้ําอีกได
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Why – Why - Analysis

5. ใหเขียนเฉพาะสวนที่คิดวาคลาดเคลื่อนไปจากสภาพปกติ (ผิดปกติเทานั้น)

เครื่องจักรทํางานเต็มกําลัง : เปนของปกติ  

หรือคําสั่งซื้อมาก :  เปนสาเหตุปกติ  ถาเราไปใช ก็จะแกไขโดย ลดคําสั่งซื้อลง บริษัทคงอยูไมได

แน
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Why – Why - Analysis

6. ใหหลีกเลี่ยงการคนหาที่มาจากสภาพจติใจของคน เชนใจลอย เหนื่อย

7. ไมควรใชคําวา “ไมดี” เพราะไมเปนรูปธรรม ควรระบุใหชัด เชน วัสดุไมดี ควรเปน 

วัสดุชํารุดหรือสารที่ใชทําวัสดุนั้นไมเหมาะสม

ถากําหนดวา ไมไดระวังในการดูขางหนา ก็จะแกโดย : ขณะเดินอยาใจลอยใหมองไปขางหนา
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ตัวอยางตารางวิเคราะห Why-Why-Analysis
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1. คนหาจดุบกพรองของขั้นตอนการดําเนินงานโดยวางผนการใชทรัพยากร

ใหคุมคาที่สุด 

2. การลดงานระหวางทํา ใหเกดิการตกคางนอยที่สุด 

3. ตรวจสอบขั้นตอนการทํางานและคุณภาพงาน เพื่อลดปริมาณของเสีย 

4. กําหนดนโยบายการทํางานที่แนชัดเปนมาตรฐานเดียวกัน 

5. แกไขจุดที่ไมไดผลโดยตองอาศัยเทคนิคพื้นฐาน 

 กิจกรรมเพื่อความปลอดภัย 

 กิจกรรม 5ส 

 วงจร PDCA 

 กิจกรรมขอเสนอแนะกิจกรรมกลุมยอย 

 การบริหารคุณภาพโดยรวม 

 การรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีสวนรวม 

 การผลิตแบบทันเวลาพอดี 

เพื่อการเพิ่มผลผลิต
แนวทางในการลดความสูญเสีย
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ก. เพิ่มประสิทธิภาพ - การควบคุมกระบวนการผลิต

-การลดเวลาสูญเปลา และเวลาการขนยาย

-การเพิ่มผลผลิต

ข. ผลิตสนิคามีคุณภาพ - ลดของเสีย

- ปรับปรุงคุณภาพ

- ลดสิ่งผิดปกติ

- ลดการคืนสนิคา

- ลดความสูญเสียดานวัสดุ

ค. สรางความปลอดภัย - ป้องกันการเกดิความสูญเสียจากอุบตัิภัย

- ลดอุบัติเหตุ

- ปรับปรุงสภาพแวดล้อม และจัดระเบียบการทาํงาน
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ง. ปรับวิธีการทํางาน
- ลดความเมื่อยล้าการทาํงาน

- ลดงานไร้ประสิทธิภาพ

- ลดงานไม่จําเป็น

- ปรับปรุงวิธีการทํางาน

- ลดความสะเพร่าหรือผิดพลาดในงาน

- ลดขั้นตอนการขนย้าย

ฉ. บริหารคาใชจายที่เหมาะสม

- ลดค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ

- ลดกิจกรรมที่ไม่เกิดงานผลิต

- ลดค่าใช้จ่ายด้านวัสดุประเภทสิน้เปลือง

จ. บริหารขอมูลและเครื่องจักร
- ความผิดพลาดของขาวสาร

- กระบวนการเก็บ บนัทึก วิเคราะห

และรายงานในระบบขอมูล

- การประสานงาน

ช. ใชเครื่องมือมี

ประสิทธิภาพ
- การปรับปรุงเครื่องมือ

- การใชเครื่องมืออยางถูกตองและถูกวิธี

- การประหยัดกําลังคนจากการใช

เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ

- การปองกันการเกิดผิดพลาดของเครื่องจักร
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ซ. บริหารขอมูลและเครื่องจักร

- ความผิดพลาดของขาวสาร

- กระบวนการเก็บ บนัทึก วิเคราะหและรายงาน

ในระบบขอมูล

- การประสานงาน
ฌ. พัฒนาจิตวิทยาในการทํางาน

- มนุษยสัมพันธ

- ความสนใจในงาน

- ทัศนคติของพนักงาน

- ความขัดแยงในหนวยงาน
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Waste Minimization  เปนแนวทางหนึ่งของการ

จัดการของเสียโดยมุงหวังใหมีการตรวจสอบสาเหตุหรือ

ตนเหตุของการเกิดของเสียและหาแนวทางในการจัดการ

ที่หลงกําเนิดนั้น

Waste Minimization เปนการใชเทคนิคและ

เทคโนโลยีตางๆ เพือ่ใหเกิดการลดของเสีย และประหยัด

ทรัพยากร

Waste  Minimization  คืออะไร
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1. การลดที่แหลงกําเนิด (Source Reduction)

1.1 การเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ (Product Changes)

1.2 การควบคุมที่แหลงกําเนิด(Source Control)

1.2.1 การปรับปรุงขบวนการดําเนินงาน

(Improved Operating Practices)

1.2.2 การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 

(Technology Changes)

1.2.3 การเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบ (Raw Material 

Changes)
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2. การใชการหมุนเวียน (Recycling)

2.1 การนํามาใชใหม(Reuse)

2.2 การสกัดสิ่งมีคา (Reclamation) เปนการดึงเอา

วัสดุที่มีคาออดจาก ของเสีย เพื่อนําไปใชประโยชนที่อื่น

หรือ นําไปขาย

2.3 การปรับเปลีย่น(Modification) เปนการนําเอา

ของเสียของกิจกรรมหนึ่งมาผานกระบวนการเพื่อผลิต

เปนผลิตภัณฑใหม เชน การผลิตบอรดจากเศษไม
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ECRS : ปรับปรุงเพือ่ลดความสูญเปลา

•Eliminate   ( การจํากัด : what, 
why )
•Combine    ( รวม : when  )

•Re-arrange ( ลําดับใหม : where )

•Simplify ( ปรับปรุงใหม : how )
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แนวคิดเพื่อการพัฒนางาน

Work Improvement

• อยาคิด ภายใตกรอบความคิดเดิม 

• พยายามลืมวิธีการเดิมแลวหนัมาใชกรอบ

ความคิดใหมในการคนหาแนวทางเพื่อตอบ

สนองผลสําเร็จที่ตองการ
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 แนวทางการดําเนินการเพือ่การพัฒนางาน

1.ชื่องานที่อยากพัฒนา (มีงานอะไรบางที่รูสึกวาตองปรับปรุง)

2.สิ่งบอกเหตุ/ตัวชี้วัด (อาการปญหาที่พบเปนอยางไร)

3. เปาหมายการพัฒนา (ครอบคลุมสิ่งบอกเหตุ / SMART)

4.ประโยชนที่เกิดขึ้นจากการพัฒนา(ตองเปนประโยชนกับลูกคา)

5.วิธีการพัฒนางาน

-ปจจุบัน งานที่จะปรับปรุงมีวิธีการหรอืขั้นตอนทํางานอยางไร

-วิธีการ  ขัน้ตอนใหม (ใชเทคนิคการพัฒนางานประกอบการ

พิจารณา

6.เปรียบเทียบผล  - กอนปรับปรุง /หลังปรับปรุง 

(มีเรื่องอะไรเปลี่ยนแปลงบาง)

7.การนําผลไปปฏิบัติ    - เริ่มเมื่อไหร เริม่อยางไร
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Approach 

Counter

Order Burger

Want

Fries?

Pay Cashier

Order Fries

Order Drink
Want

Drink?

YES

YES

NO

NO

Approach 

Counter

Order Combo

Meal

Pay Cashier

Ordering Fast Food Standard Process Ordering Fast Food Improved Process

ระบบสั่งแยก Menu เปนชุด
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ขั้นตอนงานปจจุบัน
ปจจัย +

(จําเปน)

เหตุผล ปจจัย –
(ไมจําเปน)

เหตุผล

1) กรอกแบบฟอรมลากิจ

2) สงใหสารบรรณตรวจ

สอบสิทธิ

3) เสนอผบ.ทีมเซ็นอนุมัติ

4) เสนอ ผบส. อนุมัติ

5) สงใหผูลาเซ็นรับทราบ

ตัวอยางการปรบัปรุงขั้นตอนงาน

+ เพื่อเปนหลักฐานการลากิจ
ของพนักงาน

- การลาควรแจง ผบ. โดยตรง
ก็เพียงพอแลว

+
เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานได
อยางมีประสทิธิภาพ

- พนักงานสามารถตรวจสอบวันลา
ไดเอง

+ เพื่อใหทราบการไดรับอนุมัติลา

สรุปวา ลดขัน้ตอนการทํางานลงได  2 ขั้นตอน
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การนําผลการปรบัปรุงงานไปปฏบิัติหลังการอบรม

สามารถนําไปปฏิบัติไดทันที

สามารถนําไปปฏิบัติไดถา……………………………….

………………………………………………....

การสนบัสนุนที่ตองการ (ระบุการสนับสนุนที่ตองการเพื่อใหการดําเนินการสามารถบรรลุวัตถุประสงค เชน
ทรัพยากรที่ตองใช  ความรวมมือที่ตองการจากผูเกี่ยวของ เปนตน)

………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..

ระยะเวลาที่คาดวาจะแลวเสร็จ

…………………………………………………………
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หลักการ 4 ศูนย
เปนหลักการที่สําคญัในการผลิต ที่ผูเกี่ยวของควรทราบ
1. ของเสียเปนศูนย (Zero defect)

2. การรอคอยเปนศูนย (Zero delay)

3. วัสดุคงคลังเปนศูนย (Zero inventory)

4. อุบัติเหตุเปนศูนย (Zero accident)

15-1
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การศึกษาเวลา (TIME  STUDY)

การหาเวลาที่เปนมาตรฐานในการทํางาน 

ใชในการวัดผลงานเปนเวลาที่ทํางานได  

ผลการศึกษาเวลาเราจะได เวลา

มาตรฐาน (Standard Time)
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ขั้นตอนการศึกษาเวลา

1. หาขอมูลเบื้องตนของการทํางานที่จะศึกษาเวลา

2. แบงงานเปนงานยอยและบันทึกในแบบศึกษาเวลา

3. สังเกตและจับเวลาการทํางานของพนักงาน

4. หาจํานวนครั้งในการจับเวลา

5. หาอัตราสมรรถนะการทํางาน (Performance Rating)

6. หาเวลาการทํางานปกติ (Normal Time)

7. หาเวลาเผื่อการทํางาน (Allowances)

8. หาเวลามาตรฐานสําหรับการทํางาน
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1. การบันทึกงาน
2. การวเิคราะหงาน
3. การปรับปรุงงาน
4. การเปรียบเทียบประเมินผลการ

ปรับปรุงงาน
5. การประยุกตใชการศึกษาการทํางาน

Time Study Summary Sheet

1 เคลื่อนรถเขาซอม 63.2

2 รอชางเตรียมซอม 12.5

3 ยกลิฟทขึ้น 3.0

4 ถายน้ํามันเครื่องออก (รวมยกลิฟท) 4.5

5 เดินไปเบกิอะไหล 5.8

6 เปลี่ยนกรองน้ํามันเครื่อง 1.4

7 ลดลิฟทลง 1.2

8 เติมน้ํามันเครื่องใส 3.3

9 เช็คน้ํากลั่น / เติม 2.2

10 เปลี่ยน / เปากรองอากาศ 1.9

11 ตรวจระดับน้ํามัน (สตารท+ดึงกานดู) 2.8

ลําดับ งานยอย เวลาเฉลี่ย

12 เติมน้ํายาตางๆ และตรวจทั่วไป 1.5

13 ลางทําความสะอาดหองเครื่อง 2.0

14 เช็คระบบไฟตางๆ 1.9

15 เช็คลมยางและนอตลอ 3.3

16 เคลื่อนรถไปลาง 3.0

17 จอดรถรอลาง 31.2

18 ลางรถ 11.3

19 จอดรอตรวจสอบขั้นสุดทาย 0.8

20 ตรวจสอบขั้นสุดทาย 2.8

21 ขับทดสอบและนําไปจอด 1.1

160.5รวม

ลําดับ งานยอย เวลาเฉลี่ย

1. การบนัทึกงาน
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Flow Process Chart

Activity

Operation

Transport

Delay

Inspection

Storage

Present

12

4

4

1

1

เคลื่อนรถเขาซอม 63.2

รอชางเตรียมซอม 12.5

ยกลิฟทขึ้น 3.0

ถายน้ํามันเครื่องออก (รวมยกลิฟท) 4.5

เดินไปเบกิอะไหล 5.8

เปลี่ยนกรองน้ํามันเครื่อง 1.4

ลดลิฟทลง 1.2

เติมน้ํามันเครื่องใส 3.3

เช็คน้ํากลั่น / เติม 2.2

เปลี่ยน / เปากรองอากาศ 1.9

ตรวจระดับน้ํามัน (สตารท+ดึงกานดู) 2.8

เติมน้ํายาตางๆ และตรวจทั่วไป 1.5

ลางทําความสะอาดหองเครื่องยนต 2.0

เช็คระบบไฟตางๆ 1.9

เช็คลมยางและนอตลอ 3.3

เคลื่อนรถไปลาง 3.0

จอดรถรอลาง 31.2

ลางรถ 11.3

จอดรอตรวจสอบขั้นสุดทาย 0.8

ตรวจสอบขั้นสุดทาย 2.8

ขับทดสอบและนําไปจอด 1.1

ลูกคามารับรถ -

Total 160.5

Description Distance (m) Time (min.) Remarks

Symbol

1. การบันทึกงาน
2. การวเิคราะหงาน
3. การปรับปรุงงาน
4. การเปรียบเทียบ

ประเมินผลการ
ปรับปรุงงาน

5. การประยุกตใชการศึกษา
การทํางาน
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1. การเพิ่มราคาสินคา 

2. บรหิารคาลวงเวลาใหมีประสิทธิภาพ

3. ใชวัตถุดิบที่มีคุณภาพพอดี 

4. การบริหารสินคาคงคลังใหมีประสิทธิภาพ 

5. ลดตนทุนการขนสง

6. ลดตนทุนเชื้อเพลิง พลังงานไฟฟา

7. เพิ่มเปอรเซ็นตการใชงานเครื่องจักร (% Utility) 

8. ลดตนทุนการซอมบํารุงเครื่องจกัร

9. ลดการสญูเสีย การสูญเปลา 

หลักพืน้ฐานของการลดตนทุน
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5S
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กาํหนดมาตรฐาน

ติดตามและปรบัปรุง

รักษา 3 ส.สุขลักษณะ

ตรวจประจําและใหคะแนน

กระตุนและจูงใจ

สรางจติสํานึกสรางนิสัย

ทําความสะอาดและตรวจสอบทําใหดเูหมือนใหมสะอาด

การควบคุมดวยสายตา

จัดเกบ็อยางดพีรอมใชงาน

อะไร ที่ไหน เทาใด

เห็นงาย หยบิงาย เกบ็งาย

สะดวก

กาํหนดมาตรฐาน

กาํจดัความสูญเปลา

มีเฉพาะของที่จําเปนใน

จํานวนที่เหมาะสม

สะสาง

การดาํเนินการหลกัสําคัญ5 ส.
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กิจกรรมขอเสนอแนะ (SUGGESTION)

ระบบที่คนในองคกรสามารถนําเสนอสิ่งที่ตนเอง

คิด ไมวาจะมาจากการกระทํา จากการสงัเกต จาก

คําแนะนําของคนอืน่ หรือจากการทีไ่ดเห็นกรณีศึกษามา

จากที่ใด ใหแกองคกร เพื่อใหเกิดผลที่เปนประโยชนทั้ง

ทางตรงหรือทางออมแกองคกร อันจะกลับมาเปนประโยชน

ตอตนเองในที่สดุ
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กระบวนการกิจกรรมขอเสนอแนะระบบกลุม

เจาของความคิด

ทีมงานตนเอง

หัวหนาทีม

หัวหนาทีมอื่น

ผูบริหารระดับสูง

คณะกรรมการ

นําเสนอ

ระดมสมอง ทําขอเสนอ

หารือ

นําเสนอเปนลายลักษณอักษร

เสนอของบประมาณ

ทีมงานตนเอง

หนวยงานที่ปฏิบัติ

อนุมัติ

เริ่มทดลองปฏบิตัิจริง

กําหนดมาตรฐาน

รางวัลทีไ่ดรบั
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ขั้นตอนการเขียนขอเสนอแนะ 2. การเขียนขอเสนอแนะ

ขั้นตอนการเขียนขอเสนอแนะ

1. สรปุเนือ้หาใจความของแนวคิด 2-3 บรรทัด

2. อธิบายวิธีการที่ทาํอยูเดิม มีขอบกพรองอยางไร

3. เขียนขอเสนอแนะ รายละเอียดการปรบัปรุง

4. แสดงผลอางอิงเปนตัวเลข หรือรูปภาพ

5. เขียนประโยชน และผลที่เกิดขึ้น

6. ความคิดนีส้ามารถไปใชทีใ่ดไดบาง
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ขีดเส้นบนแกน  ทั้งที่เป็นแกนของเครนและแกนของคาน เพื่อให้ทราบตําแหน่งที่

ตรงกันของฝาแม่พิมพ์ตัวผู้และตัวเมีย

ข้อเสนอแนะ

1. ลดเวลาการติดตั้งแม่พมิพ์ลง 50% ลดคนติดตั้ง จาก 5 คน เหลือ 3 คน

2. เครื่องทํางานได้ผลิตได้มากขึ้น

ข้อดี

รูปภาพก่อนทํา

รูปภาพหลังทํา

1. การเปลี่ยนแม่พิมพ์ในแต่ละครัง้ จะวางแม่พิมพต์ัวหนึ่งไว้บนแท่นวางก่อน

2. ต่อมาใช้เครนยกแม่พมิพ์มาสวมให้เสาทุกเสาตรงกับรูทุกรูของแม่พิมพ์

3. หย่อนเม่พมิพ์ลงให้ตรงตําแหน่ง

4. การเล็งให้เสาของแม่พิมพ์ตรงกับรูทุกรูในเวลาเดียวกัน ต้องใช้ประสบการณ์

อย่างมาก ทําให้เสียเวลาในการติดตั้งแม่พิมพ์ และเนื่องจากแม่พิมพ์มีน้ําหนกั

มาก จึงต้องใช้เครนในการยกทําให้การปรับระยะเป็นไปได้ลําบากยิ่ง

5. ปกติการติดตั้งแม่พิมพ์แต่ละตัวจะใช้เวลาอย่างต่ํา 1 ชั่วโมง ทาํใหเ้ครื่องต้อง

หยดุงาน และไม่สามารถผลิตสินค้าที่มีจํานวนน้อยได้

ลักษณะปัจจุบัน

สามารถนําไปใช้กับการวางแม่พิมพ์ทุกขนาดในทุกแผนกที่มีการตั้งแม่พิมพ์การประยุกต์ใช้งานอื่น

ให้ขีดเส้นตําแหนง่แม่พิมพ์ตัวเมีย กับแม่พิมพ์ตัวผู้ ตรงจุดที่ติดตั้งได้ง่ายที่สุดด้วยสีแดง   เพื่อเป็นจุดปรับตําแหน่งของ

แม่พิมพ์เวลาติดตั้ง

สรปุเนื้อหาของ

ข้อเสนอ

ชื่อผู้เสนอ : นายประเสรฐิ  อยูร่อด           

หน่วยงาน : แผนกแม่พิมพ์ ฝ่ายผลิต

หวัข้อเสนอแนะ:  ปรับปรุงวธิีการติดตั้งแม่พิมพ์เพื่อลดเวลาติดตั้ง                           

ผู้บังคับบัญชา : นายสมบัติ  พงษ์เทพกร    ที่ปรึกษา: นายลิขิต  โสนทอง

เลขที่รับ  1100 วนัทีร่ับ3/01/44แบบฟอร์มกิจกรรมข้อเสนอแนะ
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การจัดตั้งกิจกรรมขอสเนอแนะ 1. คณะกรรมการที่เกี่ยวของ

คณะกรรมการสงเสริมกิจกรรม

ขอเสนอแนะ

คณะกรรมการดาํเนินงานกิจกรรม

ขอเสนอแนะ
คณะกรรมการตดัสินขอเสนอแนะ

ทีมงานเทคนิคกิจกรรม

ขอเสนอแนะ

ทีมงานประชาสัมพันธกิจกรรม

ขอเสนอแนะ

ทีมงานอํานวยการกิจกรรม

ขอเสนอแนะ
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Six Sigma
Six Sigma คอื เครื่องมือและแนวคิดในการปรับปรุง

คุณภาพในองค์กรเพื่อลดความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในกระบวนการ

ต่างๆ ให้เหลือน้อยที่สุดโดยใช้หลักการทางสถิติ และมุ่นเน้น

ลูกค้าเป็นหัวใจสําคัญในการแก้ไขปัญหาเพื่อการปรับปรุงและ

พัฒนากระบวนการรวมทั้งลดผลกระทบและค่าใช้จ่าย โดยชื่อ

ของ Six Sigma นั้นได้มาจากแนวความคิดที่ว่าโอกาสที่เกิดขึ้น 

3.4 ครั้งต่อการผลิตหรือการปฏิบตัิงาน 1 ล้าน ระดับสมรรถนะ

ขององค์กรโดยส่วนใหญ่จะอยูท่ี่ 2 Sigma หรือ 3 Sigma 
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Six Sigma เปนกระบวนการในการพัฒนาคุณภาพ โดยการลด
ขอบกพรอง หรือความสูญเสียตอสินคาและบริการ คุณภาพใน
ความหมายของทฤษฎีนี้ จะเกิดขึ้นได เมื่อมีการลดขอบกพรองหรือลด
ตนทุนโดยอาศัยวิธีการทางสถิติ ในรูปแบบ การกระจายแนวโนมออกจาก
มาตรฐานกลาง Six Sigma ประกอบดวย 3 อยาง คือ

• การวัดในเชิงสถิติ
• กลยุทธทางการดําเนินการ
• ปรัชญา หรือแนวความคิด

แนวคิด SIX SIGMA

196



ความหมายเชิงตัวเลขของ 6 ซิกมา

• ± 1σ มีคาการยอมรบั  เทากับ 68.27 %

• ± 2σ  มีคาการยอมรบั  เทากับ 95.45 %

• ± 3σ  มีคาการยอมรบั  เทากับ 99.73 %

• ± 4σ  มีคาการยอมรบั  เทากับ 99.9937 %

• ± 5σ  มีคาการยอมรบั  เทากับ 99.999943 %

• ± 6σ  มีคาการยอมรบั  เทากับ 99.9999996 %

Michael Harley ผูคิดคนวิธกีาร 6 ซิกมา กลาววา

“6σ คือ เปาหมายขั้นที่สุดของการจัดการเพื่อบรรลุ
เปาหมายคุณภาพ”
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99.99966% Good (6 Sigma)

จดหมายสูญหายจํานวน 20,000 ฉบบั ต่อชั่วโมง

น้ําดื่มไมส่ะอาด มีเกือบจะ 15 นาที ต่อวัน

การผ่าตัดผิดพลาด 5,000 ครั้งต่อสัปดาห์

การลงจอดของเครื่องบินผดิพลาด 2 ครั้งต่อวัน

มีการจ่ายยาผิดพลาด 200,000ครั้ง ต่อปี

ไฟฟ้าดับเกือบจะ 7 ชั่วโมง ต่อเดือน

99% Good (3.8 Sigma)

Six Sigma ดีกว่าอย่างไร

จดหมายสูญหายจํานวน 7 ฉบับ ต่อชั่วโมง

น้ําดื่มไมส่ะอาด มีเพียง  นาที ในช่วง 7 เดือน

การผ่าตัดผิดพลาด 1.7 ครัง้ต่อสัปดาห์

การลงจอดของเครื่องบินผดิพลาด ทุกๆ 5 ปี

มีการจ่ายยาผิดพลาดเพียง 68 ครั้ง ต่อปี

ไฟฟ้าดับเกือบจะเพียง 1 ชั่วโมงในช่วง  3-4 ปี
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• การลดขอบกพรอง (Defect Reduction)

• การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต (Yield Improvement)

• เพิ่มความพอใจของลูกคา (Improved Customer Satisfaction)

• เพิ่มรายไดสทุธิ (Higher Net Income)

เปาหมายของ 6

199



ขั้นตอนการวิเคราะห Six Sigma

- วิเคราะหขอมูล

- วิเคราะห

กระบวนการ

- วิเคราะหหาตนตอ

ของความผันแปร

- ประยุกตใช  

Graphical  

Analysis Tools

- ประยุกตใช  

Statistical 

Analytical Tools

- สรุปรากเหงาของ

ปญหา 

- คนหาทางเลือกที่

เปนไปได

- คัดเลือกทางเลือก

- ทดลองเพื่อหาทาง

เลือกที่ดีที่สุด

- สราง "Should be"    

Process Map

- ปรับปรุงกระบวนการ  

 โดยใช FMEA

-วิเคราะหความ   

คุมคา/คุมทุน

- กําหนดกลยุทธใน   

การควบคุมผล

- จัดทําแผน ควบคุมผล

- ปรับปรุงคูมอื

ปฏิบัติงาน

- จัดทําแผนฝกอบรม

Analyze Improve ControlMeasure

- คนหาความผันแปร

ของกระบวนการ

- กําหนดตัวชีวัดของ

กระบวนการ

- กําหนดชนดิของขอมูล

 ที่จะเก็บ

- กําหนดวิธีการเก็บ

ตัวอยาง

- ทําการวิเคราะหระบบ

การวัดผล

- ทําการเก็บขอมูล

-วิเคราะหขีด

ความสามารถของ

กระบวนการ

Define

- กําหนดขอบเขต

ของปญหา

- คนหาลูกคาและ

ความตองการของ

ลูกคา

- จัดทําผัง CTQ

- เขียนProcessMap

-กําหนดขอบเขต

ของโครงการ

-ปรับปรุง Project

Charter

DMAIC 
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โครงสรางเพื่อการบริหาร Six Sigma

ทีมนําสูงสุด

แมทัพ แมทัพ แมทัพ

อัศวินพี่เลี้ยง อัศวินพี่เลี้ยง อัศวินพี่เลี้ยง

อัศวิน อัศวิน อัศวิน อัศวิน อัศวิน อัศวิน

ทมีสมาชิก ทมีสมาชิก

หัวหนางาน ผูจัดการ
กระบวนการ

สมาชิก
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องค์ประกอบสําคัญที่มีบทบาทต่อ SIX SIGMA

1.Champion(ทีมนําสูงสุด) คือผูบริหารระดับสูง

(Executive-Level Management)

2. Master Black Belt(อัศวินพี่เลี้ยง)

คือ ผูชํานาญการดานเทคนิค และเครื่องมือสถิติ  

3. Black belt (แมทัพ)คือ ผูบริหารโครงการ (Project Manager) และผู

ประสานงาน (Facilitator )

4. Green belt(อัศวิน) คือพนักงานที่ทําหนาที่โครงการ  

5. Team Member(สมาชิกทีม) มีสมาชิก 4-6 คน เปนตัวแทนของคนทํางา
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ลกัษณะของการปรับปรุงกระบวนการ 

Black Belt Project QCCKaizen

ไมตองทํางานประจํา•งาน = งานประจํา+งาน

ปรับปรุง

•งาน = งานประจํา+งาน

ปรับปรุง

•ลดความผันแปรใน

กระบวนการ

•ผิดพลาด 3.4 ครั้งในลาน

ครั้ง

•วัดผลการปรับปรุงได

•ลดลงเปน % จากเดิม

•ไมจําเปนตองวัดได แตตอง

รูสึกดีขึ้น

•พัฒนาแบบกาวกระโดด•ปรับปรุงเปนกลุม เปนทีม•ปรับปรุงทีละเล็กละนอย

อยางตอเนื่อง

Management OrientedGroup OrientedIndividual Oriented
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จะตองสอดคลองกับทิศทาง

องคกร

สอดคลองกับทิศทางของ

หนวยงาน

ไมจําเปนตองสอดคลองกับ

องคกร

วิธีการทางสถิติ7 เครื่องมือนักคิดสามัญสํานึก-ประสบการณ

ไมตองทํางานประจําทํารวมกับงานประจําทํารวมกับงานประจํา

ใชเงินลงทุนมากใชเงินลงทุนบางใชเงินทุนนอย

ผลกระทบตอองคกรผลกระทบตอหนวยงานผลกระทบนอย

รวมกันหลายหนวยงานเนนพื้นที่ในกลุมทุกพื้นที่ ทุกแหง

3-5 คน/กลุม5-7 คน/กลุมทําคนเดียวได

2-4 เดือน/กลุม/โครงการ4-6 เดือน/กลุม/โครงการจํานวนการทํากิจกรรม

ปริมาณมาก

Black Belt ProjectQCCKaizen

ขอแตกตาง
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หลกั 5 GEN : 5 G ใน HOKOKU
• เพื่อตอบคําถาม “เราควรจะเข้าไปเก็บข้อมูลในสภาพแวดลอ้ม แบบใด ข้อมูลนัน้จึง

สามารถสะท้อนถึงปัญหาที่เกิดขึน้ได”้

• จากคําถามข้างต้น แสดงว่า เราต้องรูข้้อมูลจริง ๆ เข้าใจจริง ๆ มีเทคนิคหนึง่ของญี่ปุ่นที่
นํามาใช้คือ “5 Gen” (บางทีเรียก “5G”) หรือ แปลเป็นไทยว่า “5 จริง” ได้แก่

• Genba พื้นที่จริง สถานที่เกิดเหตุจริง

• Genbutsu ของจริง  ใช้ข้อเท็จจริง

• Genjisu สถานการณ์จริง ของการเกิดข้อมูล

• Genri หลักทฤษฏี ใช้ทฤษฏีที่ถูกต้องมายืนยันผลของข้อมูล

• Gensoku ใช้หลักการพื้นฐานในการแก้ปัญหาและปรับปรุงพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง
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"ระบบเพื่อมุงใหเกิดการบรรลุ วัตถุประสงคขององคกรหรือ

ผูบริหารโดยสงเสริมและเชื่อมโยง ศักยภาพ ความสามารถ
ขององคกร ใหเกิดสมรรถนะที่สูงขึ้น ดวย การกระจาย

นโยบายไปสูการปฏิบตัิ อยางมีเอกภาพ ให เกดิการใช

ทรัพยากรหลักอยางคุมคา และเกิดประโยชนสูงสุด โดย อาศัย 

แนวความคิดดานคุณภาพ และวงจรการพัฒนา PDCA 

(PDCA Cycle)"

Hoshin kanri : การบริหารนโยบายสไตรญี่ปุน

Hoshin Kanri จึงเปนระบบการบริหารนโยบายที่คํานึงถึง ทิศทาง (Direction) เปาหมาย 

(Target) และวิธีการ (Means) ไปพรอมๆ กัน เนนการทํางานรวมกันของทรัพยากร

ทั้งหลาย ดวยแนวคิดดานคุณภาพ เพื่อบรรลุจุดมุงหมายสูงสุด อันหนึ่งอันเดียวกัน 

TQM
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ขั้นตอนที่ 1 การวัดระบบโดยรวม:
หมายถึง การประเมินองคกรของตนเอง ดวยความเชื่อที่วา "ไมมีสิ่งใดทีส่มบรูณ

พรอมกัน" บนพื้นฐานของ "ขอเท็จจริงและขอมูล (Fact and Data)" ซึ่งอาศัย 

SWOT Analysis มาชวยวิเคราะห เพื่อพิจารณาทั้งปจจัยภายในและภายนอกของ

องคกร สิ่งที่ผานมา และกําลังจะเกิดขึน้

ขั้นตอนที่ 2 การกําหนดจุดมุงหมายหลัก:
หมายถึง การกําหนด ทิศทาง เปาหมาย ภาพฝนขององคกรในอนาคต ดวยความ

เชื่อที่วา "ทุกคนตองการทําในสิ่งที่ตนเชื่อวาถูกตอง"

ขั้นตอนที่ 3 การทําความเขาใจสถานการณและสภาพแวดลอม:

ทําความเขาใจสถานการณและสภาพแวดลอมขององคกรตนเอง 

ใหครอบคลุม 3 ดานนี้ 1.ดานความคาดหวังของลูกคา (Customer 

Expectation) 2. ดานจุดมุงหมายหลัก 3. ดานของการวัดเปรียบเทียบสมรรถนะ 

(Benchmarking)

ขั้นตอนการบริหารนโยบายแบบ Hoshin Kanri
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ขั้นตอนที่ 4 การกําหนดทรัพยากรในการบรรลุ:

กําหนดและพิจารณาความเปนไปไดทางทรัพยากร โดยพิจารณาจาก

ทั้ง 2 ประเภทกิจกรรม คือ กิจกรรมเพื่อการพัฒนา (Strategic Operation) 

และ กิจกรรมเพื่องานประจํา (Normal Operation) 

ขั้นตอนที่ 5 การกําหนดกระบวนการ/งานของระบบ :
การกระจายนโยบายทําใหเกิดการบริหารที่เปดโอกาสใหมีการเห็น

พองกัน คือ มีสวนรวมในการเหน็ชอบ เพื่อใหมีการปรับเปลี่ยนระบบอยางมี

นัยสําคัญ

ขั้นตอนการบริหารนโยบายแบบ Hoshin Kanri
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 Hou ko ku โฮ โคะ คุ {ほうこく}  = Report, 

 รายงาน, แจ้ง, บอกสถานะ, บอกเล่า, ชี้แจง
 Ren ra ku เรน รา คุ {れんらく}   = Co-operation,

 ประสานงาน, เตรียมข้อมูล, สนับสนุน
 Sou dan โซ ดัง {そうだん}  = Discussion, 

 ปรึกษาหารือ, ระดมสมอง, วิเคราะห์หาทางแก้ปัญหา

HORENSO
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HORENSO  ส่วนรวมเพื่อความสําเร็จของหน่วยงาน

การรายงาน

รายงานข่าวสารหรือสถาน
กรณ์ที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบตังิานให้หัวหน้าทราบ 
ไม่ว่างานนั้นสําเร็จหรือไม่
จะช่วยแก้ปัญหาได้ทันก่อน
เกิดปัญหาใหญ่ตามมา

การติดต่อประสานงาน 

อยา่งต่อเนื่อง

การพบปะพูดคุยในเรื่อง
งาน ข้อมูลในงาน ความ
เคลื่อนไหวที่เกิดขึ้น ข้อมูล
จากเพื่อร่วมงานทั้งภายใน
และภายนอก

การปรึกษาหารือ

การที่ทุกคนได้แสดงความ
คิดเห็นในปัญหาที่เกิดขึ้น
จากงาน มีการอธบิายและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เพื่อหาจุดของปัญหาและ
ช่วยกันแก้ปัญหา

เทคนิคที่ช่วยให้พนักงานมีจิตสํานึกที่ดีในการสังเกตถึงความผิดปกติในการ
ทํางานและรายงานต่อไปยังหัวหน้าเพื่อการแก้ไขต่อไป โดยสามารถนํา

ปัญหาที่พบได้จากการสังเกตถึงความผิดปกติมากําหนดการทําไคเซน เพื่อ
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
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หลังจากนัน้ประเทศญี่ปุนไดพัฒนาขึ้นมาจน

เปนวิธีการที่ไดผลดี โดยเรียกกันวา TQC 

(Total Quality Control) หรือ CWQC”

(Company-Wide Quality Control)  ตอนหลัง

เปลี่ยนชื่อเปน TQM : Total Quality  

Management ซึ่งเปนทีน่ยิมไปทั่วโลก

ความเปนมาของ TQM

เกดิขึ้นที่สหรัฐอเมริกาเปนอันดับแรก  โดยนํามาใชใน

สายการผลติของภาคอุตสาหกรรม เรียกวา   การควบคุม

คุณภาพเชงิสถติ ิ(Statistical Quality  Control : SQC)

Joseph M .Juran
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คําที่มคีวามหมายเดียวกัน

TQC = Total Quality Control

CWQC = Company- Wide Quality Control

TQM = Total Quality Management 
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แนวทางการบริหารที่มุงเนนคุณภาพโดยสมาชิกทุก

คนในองคการมีสวนรวมและมุงหมายผลงานระยะยาว

ดวยการสรางความพึงพอใจใหแกลูกคา รวมทั้งสราง

ผลประโยชนใหสมาชิกขององคการและสังคม

Total Quality Management : TQM
 การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกร

TQM  เปนกิจกรรมที่พนักงานทุกคน ทุกระดับ และทุกหนวยงานทําหรือ

ชวยกันทําเปนกิจวัตรประจํา เพื่อปรบัปรุงงานอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง 

โดยทําอยางมีระบบ ทําอยางเชิงวิชาการ อิงขอมูล และมีหลักการที่

สมเหตสุมผล เพื่อจุดมุงหมายที่ทาํใหลกูคาพึงพอใจในคุณภาพของสินคา

และบริการ"
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แบบที่ 1 เนนไปที่การปรับปรุงอยางตอเนือ่ง

แบบที่ 2 ระบบ TQM สุด hot ของอเมริกา MBNQA

แบบที่ 3 สไตลญี่ปุนการใหรางวัล Deming Prize

แบบที่ 4 TQM สไตลญี่ปุนแบบบาน TQM (TQM house)

แบบที่ 5 แบบ TQM ตํารับอเมริกา 8 องคประกอบ
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คณุภาพตามแนวคิด TQM 
องคประกอบทั้ง 6 ของคณุภาพ 

1. คุณภาพ (Quality) ของสินคา  บริการ และคุณภาพของงานประจํา 

2. ตนทุน (Cost) คาใชจายในการผลิตการใหบรกิาร  และการทาํงานที่มีผลตอ

ราคาสินคาที่ถูกตองและตรงเวลาที่นัดหมาย 

3. การสงมอบ(Delivery) ในจํานวนที่ถูกตอง ไปในสถานที่ ที่ถูกตอง และตรง

เวลาที่นัดหมาย

4. ความปลอดภัย (Safety) ของผูใชสินคาและบรกิารรวม ความปลอดภัยในการ

ทํางานของพนักงานซึ่งจะมีผลตอคุณภาพของสินคาและบรกิาร 

5. ขวัญกาํลังใจของพนักงาน(Morale) เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการ

ของลูกคาไดอยางตอเนื่อง 

6. สิ่งแวดลอม(Environment) โดยคํานึงถึงคุณภาพของสิ่งแวดลอมควบคูไปดวย 
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2.1 กําหนดนโยบายการบริหารงานแบบมีสวนรวม เปนนโยบายที่ไดรับการยอมรับจากระดับ

สูงสุดขององคกรถึงระดับพนักงาน 

2.2 จัดโครงสรางการบริหารงานใหมีชั้นการบริหารงานนอย หรือการบริหารงานแบบระนาบ

และสรางความเชื่อมโยง โดยกําหนดระบบความสัมพันธที่ชัดเจน 

2.3 สรางความเชื่อมั่นใหกับพนักงาน คือ ทําใหพนักงานมีความเชื่อมั่นตอระบบการบริหาร

แบบมีสวนรวม สงผลใหพนักงานกลาคิด กลาทํา และการแสดงออก 

2.4 สรางความเชื่อมั่นใหกับหนวยงาน คือ ใหหนวยงานมีความเปนอิสระในการทํางานเพื่อ

แกไขปรับปรุงงานของตนเอง โดยไมมีความกังวล 

2.5 จัดการฝกอบรมพนักงานทุกระดับ เพื่อพัฒนาความรูความสามารถ ทัศนคติตอองคกร 

2.6 กําหนดอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบใหหนวยงานสามารถประสานความรวมมือ

ของพนักงาน 

2.7 สรางทีมงานประสิทธิภาพดวยกิจกรรมกลุมคุณภาพ เชน กิจกรรม 5ส. กิจกรรมQCC 

ขอเสนอแนะปรับปรุง และการบํารุงรักษาแบบมีสวนรวม 

2.8 ใหทุกหนวยงานทํางานโดยยึดกระบวนการ และความตอเนื่องของกระบวนการให

ความสําคัญตั้งแตปจจัยนําเขา(Input) วิธีการทํางาน (Process) และผลงาน(Output 

วิธีการดําเนินงาน การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกร
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Identification of the 

Organization Profile
ประมวลลักษณะสําคัญขององค ตามเกณฑ และกําหนดจุด

ปรับปรุงแกไข GAP iระหวางเกณฑและสภาพคาวามเปนจริง

TQM for Top Management
ผูบริหารระดับสูงรวมกําหนด ภาพรวม องคประกอบ 

คานิยม โลกทัศนของทีคิวเอ็ม ระบบการสงเสริมทีคิวเอ็ม 

แนวทางที่ที่สุดในการนํามาประยุกตใชใหเหมาะกับองคกร 

โดยกําหนด HOQ, Value, Vision, Mission, Organization 

Culture, Performance Expectation (Objective)

Determine Hoshin

Deployment 
กําหนด Hoshin kanri คือ จุดมุงประจําป และแปรนโยบาย (Policy 

Deployment) การวางแผนกลยุทธ (Strategic Planning) การบริหารกล

ยุทธ (Strategic Management) ใหเกิดสมรรถนะที่สูงขึ้น และกระจายไปสู

การปฏิบัติ อยางมีเอกภาพ ใชทรัพยากรอยางคุมคา และเกิดประโยชน

สูงสุด และกระจายตัวชี้วัด เปาหมาย กิจกรรม ลงหนวยงานสรางเปน

แผนปฏิบัติงานของแตละหนวยงาน
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ปรับปรุงงานเพื่อใหไดผลสําเร็จตามตัวชี้วัด เปาหมายที่ไดรับ

มอบหมาย โดยใชเครื่องมือ QCC 

ตรวจวินิจฉัย QC Story
ฝกฝนใหเจาของงานมีแนวิด ทักษะ หลักการ การปรับปรุง

คุณภาพงานที่ถูกตองและมีประสิทธิผล

ฝกผูบริหารระดบัสูงใหเขาใจวิธกีารและแนวคิดในการตรวจ

วินิจฉัยการปรับปรุงงานของลูกนองเพื่อใหสามารถชี้แนะการ

ปรับปรุงงานแบบ QC Story แกลูกนอง

Cross Function 

Management

รวมกัน ออกแบบกระบวนการธุรกิจ และ การกําหนดดัชนีวัด

คุณภาพของกระบวนการปฏิบัติงานทั่วทั้งองคกรใหสอดคลอง

กัน โดยจัดทํา Business flow, Quality Deployment Matrix โดย

พิจารณาจาก ปจจัยตัดสินใจซื้อของลูกคา, ดัชนีวัดุณภาพของ

ธุรกิจ

Quality : Improvement

The QC story & The 7 QC 

tools
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นําเสนอใหคําชี้แนะ ผลการออกบบ กระบวนการธุรกิจและ

การกําหนดดัชนีชี้วัดคุณภาพของกระบวนการปฏิบัติงาน และ

ดัชนีวัดคุณภาพของกระบวนการปฏิบัติทั่วทั้งองคกรให

สอดคลองกันและกําหนด กระบวนการปฏิบัติงานที่สําคัญ

Daily Management
กําหนดหนาที่ ลกัษณะหรือดัชนีวัดคุณภาพของงานทุก

หนวยงานทั่วทั้งองคกรใหสนองตอบความตองการของ

กระบวนงานถัดไป กําหนดเครื่องมือและวิธีการวิเคราะห

ขอมูลคุณภาพงาน กําหนดหัวขอคุณภาพที่จะตองปรับปรุง 

ออกแบบกระบวนการและวิธีการปฏิบัติงาน แผนคุณภาพ

และแบบฟอรมการทํางานใหกอเกิดประสิทธิผลสงตอการ

เพิ่มคุณภาพของงาน

Problem  Solving การคนพบสภาพสิ่งผิดปกติ การแกไขอยางทันควัน การ

วิเคราะหสาเหตแุละปองกันการเกิดซ้ําและการรายงานอยาง

เปนระบบ ตรวจชี้แนะใหไดผลงานที่นําไปใชไดจริง

ทบทวนกระบวนการธุรกิจ

และการกระจายดัชนีวัด

คุณภาพกระบวนการปฏิบัติ
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ตรวจวินิจฉัยคุณภาพของกระบวนการ ประเด็นตรวจวินิจฉัย 

ขอพึงระวังและสิ่งที่ไมควรในการตรวจวินิจฉัย นําเสนอผล

การออกแบบกระบวนการและวิธิปฏิบัติงาน ใหคําแนะนําเพื่อ

ปรับปรุงวิธีปฏิบัติงานใหมีคุณภาพสูงสุดหรือที่เปนเลิศ

ประเมินความกาวหนา

ความหาวหนา  ระยะที่ 1 ทบทวนเรื่องที่ไดดําเนินการ ประเมินความคืบหนาและ

ประสิทธิผลของการนํา TQM มาใช (Q C D S M E) แผนการ

สรางความยั่งยืนของระบบ QC Story  

ตรวจวินิจฉัยคุณภาพของ

กระบวนการปฏิบัติงาน

การดําเนินการในระยะที่ 2
เสริมความแกรง อบรมและนํามาปฏิบัติ

1. KAIZEN 

2. Decision Making and Problem solving

3. APQP : Advanced Product Quality Plan

4. QA System 

5. 7 New QC Tools
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7. Other 
Techniques

Intrinsic Technology

C
on

ce
pt

s

T
ec

hn
iq

ue
s

V
eh

ic
le

s

Company Goals and Strategies

Customer Satisfaction

1. Market in 1. Policy 
management

7. Management by 
Fact

2. Next Processes 
are Customer

3. Process 
Orientation

4. Standardization

5. Prevention

6. PDCA

1. 7 QC Tools

2. New 7 QC 
Tools

3. Statistical 
Techniques

4. QC Story

5. ECRS

6. QFD
4.Bottom Up 
Activities (QCC 
Kaizen /work 
Improvement)

2. Cross 
Function 
Management

3. Daily 
Management

Motivational Approaches

Kano’s TQM house
Prof .Dr. Noriaki Kano
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ฐานราก คือ Intrinsic Technology และ Information Technology  

จะตองมีความพรอมทางเทคโนโลยีเฉพาะดาน  และเทคโนโลยี

สารสนเทศ ที่กาวหนาทัดเทียมคูแขง

พื้นคอนกรีตที่แข็งแรง คือ Motivational   Approach การที่

ผูบริหารผลักดัน  จูงใจรวมทั้งสรางบรรยากาศใหพนกังานมี

ความมุงมั่นในการคิดปรับปรุงงานอยูเสมอ  มใีจสูไมทอถอย 

องคประกอบ  Kano’s TQM house
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เสาหลักตนกลาง คือ Techniques  เครื่องมอืทีใ่ชในการรวบรวม

แยกแยะขอมูลขาวสาร   วิเคราะหหาสาเหตุ  และชวยในการ

วางแผนและดําเนินการปรับปรุงแกไขตามแนวคิด(เสาหลักขวา) 

เพือ่ปรับปรุงในชองทางตางๆ  (เสาหลักกลาง)

เสาหลักตนซาย คือ QC Concepts  แนวคิดเพือ่ใหพนักงาน

ยึดถอืเปนแนวทางในการปรับปรุงในชองทางตางๆ 

เสาตนขวา คือ Vehicles ชองทางในการปรับปรุงของพนักงาน

ภายในองคการ   ซึ่งมีหลายชองทาง 

องคประกอบ  Kano’s TQM house
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คานบาน คือ Goal & Strategy  จะตองมีการกําหนดยุทธศาสตร

และเปาที่ชัดเจนเพือ่พนักงานในทุกระดับจะไดรูถึงทิศทางและ

เปาหมายทีจ่ะเดินไป

หลังคาบาน คือ  การสรางความมัน่ใจในคุณภาพของสินคา

และบริการใหแกลูกคาดวยการดําเนินการตามกรอบ 

Customer Satisfaction, Employee Satisfaction และ 

Environment

องคประกอบ  Kano’s TQM house
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1.  ประกอบด้วยชุดเครื่องมอืการปรับปรุงงาน QC Techniques 

The Seven QC Tools เครื่องมือพื้นฐานในการทาํ QC  7 อย่าง 

The Seven New QC Tools เครื่องมอืใหมใ่นการทาํ QC 7 อย่าง พัฒนาขึ้น

โดย JUSE 

2.  สําหรับใชใ้นระดับจัดการ เหมาะสาํหรับวิเคราะห์ "ข้อมลูเชิงพรรณา" เพื่อ

แสวงหาแนวคดิใหม่ๆ  ซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑใ์หม่ๆ 

- Statistical Methods วิธีการทางสถิติ 

- Quality Function deployment (QFD) 

- Design of Experiment (DOE) 

- วิธีการอื่นๆ เช่น Industrial Engineering (IE) 

-Value Engineering (VE) หรือ Operations Research (OR) เป็นต้น

QC Techniques

JUSE 
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การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพ 

Quality Control Quality Assurance

Correction Prevention

Fire-Fighting Fire protection

Cost-Ineffective Cost effective

More expensive Less expensive

Cannot ensure delivery Can ensure delivery

Cannot fully satisfy 
customer

Can fully satisfy customer
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วงลอ PDCA : วงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle)

หลกัการที่เปนหวัใจของ Q.C. Circle  เพื่อที่จะนําไปสู

การดําเนนิการแกปญหา ปรับปรุง และพัฒนางานใหสาํเร็จ

ลุลวงไปตามเปาหมายที่ตั้งไว  คือ วงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle)

P

A C

D

ความสําเร็จ

Low Quality

High 
Quality

มาตรฐานการปฏิบัติงานมาตรฐานการปฏิบัติงาน

Low Quality

High 
Quality

มาตรฐานการปฏิบัติงานมาตรฐานการปฏิบัติงาน
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วงจรเดมมิ่ง ประกอบดวยขั้นตอน 4 ประการ

 เรียกวา  PDCA

P (Plan) คือ ขั้นตอนการวางแผน เพื่อเลือกปญหา  ตั้งเปา    

หมายการแกปญหา และวางแผนแกปญหา

D (Do)   คือ    ขั้นตอนการดําเนนิการแกไขปญหาตามแนว

ทางที่วางไว

C (Check)   คือ   ขั้นตอนการตรวจสอบ และเปรียบเทียบผล

A (Action)  คือ    การกาํหนดเปนมาตรฐานและปรับปรุงให

ดียิ่งขึ้น

A P

C D

A P

C D

A P

C D
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ขั้นตอนของการปรับปรุงคุณภาพ

1. กําหนดหัวขอที่จะปรับปรุง

2. กําหนดดัชนีชี้วัดและเปาหมาย

3. สํารวจสภาพปจจุบัน
และทบทวนเปาหมาย

4. วิเคราะหสาเหตุของปญหา

5. หามาตรการแกไขปญหา 
วางแผนปฏิบัติและปฏิบัติตามแผน6. ติดตามผลการแกไขปญหา

7. จัดทําเปนมาตรฐานและแกไข
ปญหาในสวนที่ยังไมไดตามแผน 
ทบทวนเปาหมาย

8. กําหนดหัวขอที่จะ
ปรับปรุงตอไป
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QCC Story

จัดตั้งกลุมกิจกรรม

เลือกปญหาและหัวขอ

เก็บขอมูลสภาพปญหา

ตั้งเปาหมาย

วิเคราะหสาเหตุสาํคัญ

คนหาสาเหตุยอย

วางแผนแกไข

ขั้นตอน  PDCA กระบวนการ QCC QCC TOOLS

ลงมือปฏิบัติ

วัดผลเทียบกับเปา

จัดทํามาตรฐาน

การปฏิบัติงาน

วางแผนทํา

กิจกรรมตอไป
วัดผลเทียบกับเปา

ปรับปรุงและลงมือปฏิบัติ

นําเสนอผลงาน

บรรลุเปาหมายไมบรรลุเปาหมาย

บรรลุเปาหมายไมบรรลุเปาหมาย

Plan
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ดวยความรวมใจของทุกคน
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กลุ่มบุคคลระดับพนักงานของ

บริษัทที่รวมตัวกับหัวหน้างานของตน

เพื่อทํากิจกรรม  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ทําการแก้ไขปัญหาที่เฉพาะเจาะจงของ

การควบคุมคุณภาพ  ซึง่เป็นปัญหา

เกี่ยวกับงานของแผนกหรือหน่วยงาน

ของตน โดยอาศัยเทคนิค PDCA  และ 

7 Tools of QCC
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P- Plan วางแผน

D- Do นําไปปฎิบัติ C- Check  ตรวจสอบผล A- Action  กําหนดมาตรฐาน

สรุปผลและวางแผน

นําเสนอผลงาน

การจัดตั้งกลุม

1. รวบรวมสมาชิก

2. เลือกผูนํา เลขา ทีป่รึกษา

3. ตั้งชื่อกลุม  คําขวัญ สัญลักษณ

4. จดทะเบยีนกลุม

คนหาปญหาและเลือกหัวขอ

ขั้นที่ 1. คนหาและเสนอปญหา

ขั้นที่ 2. ทําความเขาใจและสรุปปญหา

ขั้นที่ 3. วิเคราะหและเลือกปญหา

ขั้นที่ 4. ฟงความเห็นหัวหนางาน

ขั้นที่ 5. กําหนดหัวขอเรื่อง

ศึกษาสภาพปญหาและขอมูล

ตั้งเปาหมาย

วิเคราะหสาเหตุสําคัญ

คนหาสาเหตุยอย

วางแผนแกไข

กําหนดแผนการแกไข

เริ่มทํากิจกรรม
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การแกปญหาแบบ QCC

วิธีการแกปญหาอยางมีเหตุมีผล ตามวิธีแบบวิทยาศาสตร 

อยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยอาศัยมมุมองแบบ QCC  

7 ขั้นตอนของ QC  และเครื่องมือ 7  อยางของ QC

การแกปญหา

อยางมีเหตุมีผล

ตามวิธีวิทยาศาสตร

อยางมีประสิทธภิาพ

อยางมีประสิทธิผล

กุญแจ 3 ดอกสูความสําเร็จ

มุมมองแบบคิวซี

7 ขั้นตอนของ QC

เครื่องมือ 7 อยาง QC
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มุมมองของ QC

1. คุณภาพตองมากอน “ตองผลิตแตสินคาที่มีคุณภาพเทานั้น”
2. ความเปนลูกคานิยม “ผลิตสินคาที่ลูกคาตองการจริง ๆ เทานั้น”

3. ขั้นตอนตอไปคือลูกคา “อยาสงมอบผลิตภัณฑบกพรองไปสูขั้นตอนไป”
4. วงลอ PDCA “จงหมุนวงลอ PDCA อยางขยันขันแข็ง”
5. จิตสํานึกตอความเรงดวน “จงลงมือแกปญหาที่มีความเรงดวนกอน”
6. บริหารโดยขอเท็จจริง “จงพูดจากันดวยขอมูลและขอเท็จจริง”
7. ควบคุมกระบวนการผลิต “จงควบคุมวิธีการทํางานไมใช  ควบคุม     

ผลงานที่ทํา”
8. ควบคุมการกระจาย “สนใจตอการกระจายและคนหาสาเหตุของมัน”
9. ปองกันการเกิดซ้ํา “ตั้งมาตรการปองกันไมใหความผิดพลาดเกิดซ้ํา”
10. สรางมาตรฐานการปฎิบัติ “จัดทํา ปฎิบัติและใชประโยชนมาตรฐาน”
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ความหมาย QC  Story

• ขั้นตอนในการแกไขปญหาภายใตเงือ่นไขการพัฒนา

บุคลากรใหเขาใจถึงหลักการในการบริหารโครงการดวย

วงจร P-D-C-A  โดยมีขัน้ตอน  7 ประการ 
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หลัก PARETO 80:20

จํานวนปญหาที่เกิดขึ้นสวนมากมาจากสาเหตุหลักเพียงไมกี่สาเหตุ 
สาเหตุรองอีกหลายสาเหตุ มีผลเพียงเล็กนอยที่จะทําใหเกิดปญหา 

ดังนั้นการแกไขปญหาแกไขเพียงสาเหตุหลักจะทําใหปญหาลดลง

ไดมากหรืออาจจะทําใหสาเหตุเล็กลดลงไปไดแทนที่จะไปเสียเวลา

แกปญหาทุกสาเหตุ

เชน สรางเครื่องโรวน้ํายาขึ้นมาใหเร็วขึ้น จะแกปญหา PVC ไมติดที่เกิด

จาก  สาเหตุการโรวไมทั่วที่เกิดจาก  ความไมตั้งใจของพนักงาน น้ํายาเจล

ตัวกอน  พนักงานทํางานไมระมัดระวัง น้ํายาจับเปนกอน

ขั้นตอนที่  4 การกําหนดวิธกีารแกไขปญหา
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กราฟพาเรโต : ผงัภมูพิาเรโต :Pareto diagram
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ความหมาย

• แผนผังทีใ่ชแ้สดงความสัมพันธ์อย่าง
เป็นระบบระหว่างปัญหากับสาเหตุ
ทัง้หมดที่เป็นไปได้ทีอ่าจกอ่ให้เกิด
ปัญหานั้นๆ

• จะใช้เครื่องมือนี้ เพื่อค้นหาสาเหตุ
แหง่ปัญหา ใช้เป็นแนวทางในการ
ระดมสมอง(มจีดุหมาย/เป้าหมาย
เดียวกันที่กําหนดไว้ตรงหัวปลา)

กฎเหล็ก

• ต้องกาํหนดประโยคของปัญหาที่
ต้องการแกไ้ขไวท้ีห่ัวปลา

• อย่ารีบด่วนสรุป โดยอา้งอิงความเห็น
ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งในทันที

• ต้องมีการกําหนดลําดับก่อน-หลังของ
แต่ละประเด็นให้ชัดเจน

(ผังก้างปลา : Fishbone Diagram)

อิชิกาวา ไดอะแกรม Ishikava Diagram

ผังแสดงเหตุและผล (Cause-and-Effect Diagrams : CE Diagrams)
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โครงสร้าง ผังเหตุและผล  ( Cause – Effectdiagram)

สาเหตุ ผลลัพธ

ปญหา

Material

สาเหตุหลัก
สาเหตุรอง

สาเหตุยอย

Man

EnvironmentMachine Method
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1. แผนตรวจสอบ (Check Sheets)

2. ผังพาเรโต Pareto Diagrams

3. ผังแสดงเหตุและผล (ผังกางปลา)

(Cause-and-Effect Diagrams : CE Diagrams)

4. ฮิสโตแกรม (Histograms)

5. กราฟและรูปผัง (Graph and Charts)

6. แผนภูมิควบคุม (Control Charts)

7. ผังการกระจาย (Scatter Diagrams)

เครื่องมือ 7 อยางของ QC
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แผ่นตรวจสอบ (Check Sheets) ผังภูมิพาเรโต ผังก้างปลา

กราฟฮิสโตแกรม (Histograms)

0
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80

คุณภาพ

ต

การสงมอบผลิตภาพ

จ

มปลอดภยั

กราฟเส้น

กราฟเรดาห์
แผนภูมิควบคมุ ผังการกระจาย (SCATTER DIAGRAM)

เครื่องมอื 7 อย่างของ QC
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1. Relation Diagram อธิบายความสําพันธ์ของสาเหตุต่างอย่างต่อเนื่องจนนํามาสู่ปัญหา 

2. Affinity Diagram ระดมสมองแบบเป็นกลุ่ม โดยเขียนลงในบัตร แล้วนํามาจัดกลุ่ม 

3. Tree Diagram หาทางเลือกที่ดทีีสุ่ด โดยมีการถ่วงน้ําหนักตามหลักความน่าจะเป็น 

4. Arrow Diagram ในการสร้างเครือข่ายการทํางานเพื่อการควบคุม ให้เป็นไปตามเวลาที่

เหมาะสม 

5. Process Decision 

Program Chart 

:PDCA

แสดงแผนภูมิต่อเนื่อง (Flowchart) ของการตัดสินใจไปทีละขั้นเพื่อ

การเริ่มใหม่หรือก้าวต่อไปจนบรรลุวัตถุประสงค ์

6. Matrix Diagram แสดงความสําพนัธ์ของสาเหตุต่างๆ กับปัญหาต่างๆ ในหลายมิติ 

7. Matrix Data 

Analysis 

แสดงความสําพนัธ์ของสาเหตุต่างๆ กับปัญหาต่างๆ ในหลายมิติ (ใน

เชิงปริมาณ)

Seven New Q.C. Tools
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แผนผัง

ความสัมพันธ ์

(Relations 

Diagrams)

แผนผังต้นไม้

(Tree Diagrams)

ผังกลุ่มเชื่อมโยง

(affinitive Diagrams)

แผนผังแมทริกซ์ 

(Matrix Diagrams)
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from Tree diagram O O 1 O
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from Tree diagram O O 1 O

Evaluation Responsibilities

Remarks

แผนผังลกูศร 

(Arrow Diagrams)

Cost Reliability
Options
Design A

.30 .20
3 3

.90 .60 3.2 1 (tie)
Design B

.40 .10
4 1

1.6 .10 3.0 2
Design C

.25 .25
2 4

.50 1 2.5 3
Design D  

.10 .20
1 3

.10 .60 3.2 1 (tie)
1.05 .75
.26 .19
2 4

Importance 
Sum Score

Option 
Ranking(least important)

Strength

Importance score
Rank

Percentage weight

Percentage weight
Rank

Importance score

Percentage weight
Rank

Importance score

Percentage weight
Rank

Importance score
Sum of weights
Average weight

Criterion Ranking

Customer Acceptance
(most important)

.40
4

1.6

.30
3

.90

.25
1

.25

0.3
3

.90
1.25

2
.40

.25

.75

.10
1

.10

.20

.95

.24
3

Criteria

.40
4

3

1.6

.31
1

แบบแมทริกซ์ 

(Matrix Data Analysis)
Process Decisions 

Program Charts)

Seven New Q.C. Tools
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การจัดระบบบริหารเพื่อการประกันถึงคุณภาพที่

องคกรไดตกลงไวกับลูกคาใหบรรลุผลอยางแนนอน และ

ดําเนินการตามระบบและแผนที่วางไว ที่จะใหหลักประกัน

วา สินคาหรือบริการ เปนไปตามที่ลูกคาตองการ

โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการพัฒนาฝมือแรงงาน กรมพัฒนาฝมือแรงงาน

การประกันคุณภาพ
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ISO   International Organization for Standardization 

IEC   International Electrotechnical Commission 

ITU   International Telecommunication Union

ANSI    The American National Standards Institute 

CE        Conformite Europeene หรือ “European Conformity”

NAC      คณะกรรมการแหงชาติวาดวยการรับรองระบบงาน 

National Accreditation Council 

UL  Underwriters Laboratories Inc.“มาตรฐานระดับสมาคม ซึ่ง             

เปนหนวยงานหนึ่งในประเทศ USA  

ระดับสากล

ประเทศ/ภูมิ

ภาพ

สมาคม
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ลักษณะของระบบการบริหารคุณภาพและการรับรองมาตรฐานสากล

ระบบพื้นฐานสมัครใจ ระบบประกาศรางวัล ระบบตรวจรับรอง Accreditation

1. TQC

2. TQM

3. Best practice

4.  SOP Standard   

Operation Procedure

1. MBNQA = Malcom

Baldrige National 

Quality  Award

2. TQA  = Thailand 

Quality Award

1. ISO  GROUP

2.  ISO/IEC GROUP

3. HA

4. HACCP

5. FOOD SAFETY

6. มอก./TIS

7. BRC

8. SA 8000

9.  Agriculture Group :GAP,GAP
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การจดัการ
กระบวนการ

การใหความสําคัญ

กับผูรับบริการและ

ผูมีสวนไดสวนเสีย

 การมุงเนน
ทรัพยากรบุคคล

การนําองคกร  ผลลัพธ
การดําเนินการ

การวางแผนเชิง
ยุทธศาสตร&กลยุทธ

การวัด การวิเคราะห และการจดัการความรู 

ลักษณะสําคัญขององคกร

1

6

52

3

4

7

P

เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA
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ที่มา : National  Accreditation System of  Thailand

การไดรับการรับรองจาก CB ทีไ่ดรับการรองความสามารถ 
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ISO and ISO/IEC  Group

Technical Specification for Automotive Production 3. ISO/TS 16949

มาตรฐานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ10.  ISO 14064

Information  Security  Management Standard มาตรฐานบริหารความปลอดภัยระบบ

สารสนเทศ

7. ISO /IEC17799 : 2005

Quality Management Standard for Software product and related services8. ISO 90003 : 2004

มาตรฐานสากลดานความปลอดภัยระบบสารสนเทศ

Information  Security Standard

6. ISO 27001 : 2005

ระบบมาตรฐานสําหรับอุตสาหกรรมทางการแพทย5. ISO 13485 : 2003

มาตรฐานสําหรับหองปฏิบัติการทดสอบทางการแพทย9. ISO 15189 : 2003

Requirement for Food Safety Management System

ระบบการบรหิารงานความปลอดภัยดานอาหาร

4. ISO 22000 : 2005

มาตรฐาน ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (Environment Management System2. ISO 14001 : 2004

มาตรฐาน ระบบบริหารคุณภาพ1. ISO 9001:2008

ประเภทISO Group
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 มาตรฐาน มอก. ของประเทศไทย

ระบบการจัดการสุขลักษณะที่ดีในการสถานประกอบการGMP :Good  Manufacturing Practices

มาตรฐาน ระบบการรับรองความสามารถหองปฏิบตัิการ สอบ
เทียบ

มอก.17025-2548 (ISO/IEC 17025)

ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Occupational  health and Safety Assurance System

OHSAS  18001/มอก.18001 -2542

ระบบการวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤตทีต่องควบคมุในการ

ผลิตอาหาร (HACCP)

มอก.7000-2540

ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมอก.18001 - 2542

ระบบการจัดการสิ่งแวดลอมมอก. 14001-2548 (ISO 14001 : 2004

ระบบบริหารงานคุณภาพมอก.9001-2544 (ISO 9001 : 2000)

ประเภทมอก./TIS
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กลุมอาหารและสนิคาเกษตร : CODEX : Food Safety

Code of Conduct

Hazard  Analysis and Critical

Control Point

Good  Manufacturing Practices

Good Aquaculture 

Practice

คําเต็ม

ระบบการจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

ระบบการวเิคราะหอันตรายและจุด

วิกฤตที่ตองควบคุม

หลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิต

ระบบการจัดการคุณภาพดานการ

ผลิตทางการเกษตร 

ประเภทมาตรฐาน

กรมวิชาการเกษตร กระทรวง

เกษตร

CoC

Certification BodyHACCP 

- กรมวิชาการเกษตร
- คณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข

GMP

กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรGAP

โดยหนวยงานชื่อเรียก
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ผสําเร็จการ

ฝกที่มี

คุณภาพ

กระบวนการ

หลังการฝก
กระบวนการฝก

โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการพัฒนาฝมือแรงงาน กรมพัฒนาฝมือแรงงาน

เตรียมการ

กอนการฝก

นโยบายคณุภาพ

วัตถุประสงคคุณภาพ ตัวชี้วัด 

เปาหมาย  โครงการ

ควบคุมกรณีผิดพลาด แกไข 

และปองกัน เอกสารคุณภาพ

Steering Committee

การทบทวนฝายบริหาร

การวางแผนคุณภาพ

ตรวจประเมินภายใน

กระบวนการฝกของศูนยและสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน

ขอกําหนดมาตรฐานคุณภาพ การบรหิารระบบคณุภาพ

ขอกําหนดมาตรฐานคุณภาพ กอนการฝก

ขอกําหนดมาตรฐานคุณภาพ กระบวนการฝก

ขอกําหนดมาตรฐานคุณภาพ หลังการฝก

การบริหารจัดการคุณ
ภาพ

เอกสารคุณภาพ

Quality manual

Procedure manual

Work  Instruction

ขอกําหนดมาตรฐานคุณภาพการพัฒนาฝมือแรงงาน
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โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการพัฒนาฝมือแรงงาน กรมพัฒนาฝมือแรงงาน

ศึกษาและเตรียมการ

จัดตัง้คณะกรรมการทบทวนของฝายบริหาร

(Steering Committee)

ตัวแทนผายบริหาร 

(Quality Management 

Representative :QMR

จัดตัง้ WORKING  TEAM

Working Team ชางยนต

Working Team ชางเชื่อม

Working Team ชางไฟฟาฯ
จัดทาํเอกสารระบบบริหารคณุภาพ

คูมือคุณภาพ (Quality Manual)

คูมือขั้นตอนการทํางาน (Procedure Manual)

คุมือวิธีการทํางาน (W/I) และแผนคุณภาพ 

(Quality plan) นําไปปฏบิตัิงานจริง

ตรวจตดิตามคุณภาพภายใน

ตรวจประเมินภายนอก

ปรับปรุง ปรับระบบ ปรับวิธีการทํางาน ปรับเครื่องมือ

Working Team ชางกอสราง

Working Team ฯลฯ
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แนวคิด  Logistics
โลจิสติกส คือวิธีการและกระบวนการที่ทําใหเกิดคาใชจาย

และตนทุนโดยรวม  ในการกระจายสินคาใหต่ําที่สุด  เพือ่

การอาํนวยความสะดวกของกระบวนการไหลของสินคาตั้งแต
จุดเริ่มจนถึงมือผูบริโภค   

หลักการงาย ๆ ของโลจิสตกิสในระบบของการขนสง  คือไปใหถึงที่หมาย

อยางถูกตอง รวดเร็ว ทันเวลา 
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ขอบเขตของ Logistics ประกอบดวย

• การไหลของวัสดุ (Material Flows) : การจัดสง การขนสง การรับ การจัดเก็บ

และการเอาออกมาใชระหวางโรงงานและระหวางสายการผลิตภายในโรงงาน

• การไหลของสารสนเทศ (Information Flows) : การประมวลผลรายการที่
เกี่ยวโยงกับการไหลของสารสนเทศ  การวิเคราะหกจิกรรมในอดีต การพยากรณ การ

วางแผน และการวางกําหนดการกิจกรรมที่จะทําในอนาคต 

ลิจิสติกส ประกอบดวยรายละเอียดดังนี้ :

• การไหลของเงินทุน (Funds Flows) : การจายเงินที่เปนผลมาจากการ
เคลื่อนที่ของสินคาและขอมูล 

กจิกรรมที่แปรรูปวัสดุไมวาดวยวิธีการใด คือการผลิต ไมใช ลอจิสติกส : 
การสกัด  การทําใหเกิดกลิ่น การทอ การตัดเฉือน การประกอบ  ไมใช Logistics
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ลอจิสติกสภายในโรงงาน (In-plant Logistics)

ลอจิสติกสทิ่เกิดขึน้ระหวางกิจกรรมภายใน

โรงงาน ซึ่งปกตจิะปรากฏอยูในรูปของทารับและสง

สนิคา บางครั้งเรียกวา (Dock-to-dock  Logistics)

ลอจิสติกสขาเขา (In-bound Logistics)

การรับชิน้สวนจากผูจัดสงวัตถดุบิ 

เขาสูจดุรับเขา ทั้ง Supplier หรือ Sub 

Contractor

ลอจิสติกสขาออก (Out-bound Logistics)

การกระจายสินคาสําเร็จรูปไปสู

ผูบริโภค หรือศูนยกระจายสินคาของบริษัท

เพื่อสงตอไปยังจุดรับสนิคาของลูกคา
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กิจกรรมโลจิสตกิส (Logistics Activities)

พยากรณยอดขาย

บรรจุภัณฑ

จัดซื้อ

วางแผนผลิต

กําจัดของเสีย

ขนสงขาเขา

เคลื่อนยาย คลังสินคา

สินคาคงคลัง

สนับสนุนอะไหล

วางแผนเครื่อขาย

จัดการคําสั่งซื้อ

การขนสงขาออก

การคืนสินคา

การใหบริการลูกคา

ผูขายปจจัย โรงงาน ศูนยกระจายสนิคา รานคาปลีก ผูบริโภค
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Supply Chain Management
การจัดการโซอุปทาน

หมายถึง การจัดการในสวนของกระบวนการที่เกิดขึ้น ระหวางผูผลิต (ผูใหบริการ) กับ
ผูขายปจจัยผลิต (ซัพพลายเออร) เพื่อชวยลดตนทุนในการผลิต อันนําไปสูการเพิ่มผล

กําไรของกิจการไดในที่สุด โดยกระบวนการนี้จะเริ่มตั้งแตกระบวนการจัดซื้อ 
(Procurement) การผลิต(Manufacturing) การจัดเก็บ (Storage) เทคโนโลยี

สารสนเทศ (Information Technology) การจัดจําหนาย (Distribution) ตลอดจนการ
ขนสง (Transportation) ซึ่งมีผลสําคัญตอการสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา

สรุปแลวกลาวไดวา โลจิสติกสเปนสวนหนึ่งของกระบวนการการจดัการซัพพลายเชน ที่จะชวยใน

การวางแผน สนับสนุน การควบคุมการไหลของกิจกรรมตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล รวมทั้งการเก็บรักษาสินคาจากจุดเริ่มตน ไปสูจุดสุดทาย เพื่อตอบสนองความตองการ

ของลูกคาเปนสําคัญ
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ความแตกตางระหวาง ลอจิสติกสและโซอุปทาน

โซอุปทาน จะเปนการเคลื่อนยายระหวางองคกร ระหวางกลุมที่

มีกฎเกณฑแตกตางกนั  โซอุปทาน จะเกิดขึ้นเมือ่ 

Transport Inbound
Inventory

Oversea
Supplier

Cargo/
Freight 

Transport

Outbound
Inventory Transport Oversea 

Markets
Cargo/
Freight 

Transport
Factory 
Trade

Inbound
Inventory

Factory Outbound
Inventory

Transport

1. มีการสงผลิตภัณฑหรือบรกิารหนึ่งไปยังอีกองคกรหนึ่งที่มีการ

เปลีย่นแปลงสภาพความเปนเจาของ ไปยังอีกสภาพหนึ่งหรือบรเิวณที่

มีกฎเกณฑที่แตกตางกันออกไป  

2. การเคลื่อนยายนี้หากไมมีขอตกลงหรือขอกําหนดระหวางองคกรเกดิขึ้น 

(เชน ราคา จาํนวน คุณภาพ การเกบ็เงิน การตรวจสอบขอกําหนดของ

ผลิตภัณฑ) กจ็ะกลายเปน Logistic  

3. แตหากเปนคนละองคกร จะมีขอตกลง เราจะเรียกวา Supply Chain 
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โลจิสติกส เกีย่วของกับกิจกรรม

กิจกรรมหลัก (Key Activities) ไดแก

ระบบการขนสง (Transportation)

การบริหารสินคาคงคลงั ( Inventory Management)

ขบวนการสั่งซื้อ (Order Processing)

การจัดการดานขอมูล ( Information Management)

การจัดการดานการเงิน ( Financial Management)

กิจกรรมสนับสนุน ( Supporting Activities) ไดแก

การบริหารคลังสินคา ( Warehouse Management)

การจัดการควบคมุวัสดุในการผลิต ( Material Handling)

การจัดซื้อ ( Purchasing)

การบรรจุหีบหอ ( Packaging)

การบริหารความตองการของสินคา ( Demand Management)

จัดซื้อ

บริหารสินคาคงคลัง

กระจาย

ขอมูลและการเงิน

ขนสง
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ผลสาํเร็จที่ไดรับจากการบริหารโลจสิติกส
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ความ

ตองการ
กําหนดรายการ สั่งซื้อ

ไดรับ

ของ เก็บรักษา สงมอบ

หนวย งาน

ภายใน

ลูกคา

ผูขาย

กระบวนการจดัการเกี่ยวกับสินคาและพัสดุ

การบริหารจัดการ

สินคาคงคลัง

การบริหารจัดการ

คลังสินคา      

1. การแบงแยกจัดกลุมสนิคา

2. การพยากรณสินคา

3. การวิเคราะหและควบคุมปริมาณสินคาคงคลัง

- การหาระดับสินคาคงคลังสํารอง (Safety Stock)

- การหาจุดสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุด (Economic Order Quantities)

- การวางแผนความตองการวัตถุดิบ (Material Requirement Planning : 
MRP)

- การวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ (Enterprise Resource Planning : 
ERP)

4. วิธีการสั่งซื้อ

5. การตรวจสอบผูจัดสง (Supplier Audit)

- งานรับสินคา (Goods Receipt) 

- การตรวจพิสูจนทราบ (Identify goods)

- การตรวจแยกประเภท (Sorting goods)

- งานจัดเก็บสินคา (Put away) 

- งานดูแลรักษาสินคา (Holding goods)

- งานจัดสินคาเพื่อสง (Dispatch goods)

- การนําออกจากที่เก็บ (Picking)

- การจัดสง (Shipping)
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1. รับถูกและครบ   จัดกลุม

2. เก็บไมใหเสียหาย

3. ของอยูที่ใหน  มีมากใหม 

4. เก็บอยางไร เรียงอยางไร

5. สงของทันเวลา

1. รบั แยก จดั  
2. เก็บ เรียง รักษา

3. บรรจุ  สง 

Warehouse 

คลังสินคา
(ยุงกับตัวสินคา)

1. ตนทุนสินคาที่มีต่ําสุด

2. มีของพอใหทุกคนที่ขอและ สง

ไดถูกที่ ถูกเวลา

3. จัดกลุมสินคาไดดี

4. สรางและมีระบบดูแลและ

ติดตามรายการสินคา

1. มีมากนอยเพียงใด

2. พอใชงานหรือไม

3. สั่งซื้อเมื่อไร เทาไร

4. มีอะไรบางในสตอก

5. สั่งอยางไรใหถูกไม

แพง

Inventory

สินคาคง
(ยุงกับตัวเลข)

จุดมุงหมาย ที่ทํางานทําอะไรงาน

งาน คลังสนิคาและงานสินคาคงคลัง
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สินคาคงคลัง (Inventory) หมายถึงวัสดุหรือ

สินคาที่เก็บไวเพื่อใชประโยชนในการดําเนินงาน อาจ

เปนการดําเนนิงานผลติ ดําเนินการขาย หรือ

ดําเนนิงานเพื่อการปฎิบัติงาน  แบงไดเปน 4 ประเภท

ใหญๆ  

สินคาคงคลัง Inventory

1.วัตถุดิบ (Raw Material) 
2.งานระหวางทํา (Work-in-Process)
3.วัสดุซอมบํารงุ (Maintenance/Repair/Operating Supplies) 
4.สินคาสําเร็จรปู (Finished Goods)

มีลักษณะที่เปนสิ่งของที่สามารถโยกยายได 
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กิจกรรมหลักของการบริหารสินคาคงคลัง 
(Inventory Management )

1. การแบงแยกจัดกลุมสนิคา ดวยระบบ ABC

2. การพยากรณสนิคา

3. การวิเคราะหและควบคุมปริมาณสินคาคงคลัง

- การหาระดับสินคาคงคลังสํารอง (Safety Stock)

- การหาจุดสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุด (Economic Order Quantities)

- การวางแผนความตองการวัตถดุิบ (Material Requirement Planning : MRP)

- การวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ (Enterprise Resource Planning : ERP)

4. วิธีการสั่งซื้อ

5. การตรวจสอบผูจัดสง (Supplier Audit)
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ระบบที่ใชในการบรหิารสนิคาคงคลงั

1. ระบบจุดสั่งซื้อใหม (Re-order point : ROP)

2. ระบบการวางแผนความตองการวัสดุ 

(Material Requirement Plan : MRP)

3. ระบบทันเวลาพอดี (Just –In-Time : JIT)
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ระบบจุดสั่งซื้อใหม (Re-order point : ROP)

1. เนนการจัดเก็บพัสดุเปนสตอกไวในคลังเพื่อรองรับความตองการ

2. มีจุดต่ําสุด-สูงสุดไวคอยควบคุม

3. จะสั่งเมื่อถึงจดุสั่งหรือจุดต่ําสุดตามกําหนด

4. การสั่งซื้อในระบบนี้จะคํานึงถงึความประหยัด (EOQ)

5. การเก็บสตอกไมคอยใหความสําคัญกับความตองการที่เปลี่ยนไป

คํานึงถึงแตจุดต่ําสุด-สูงสุด และความตองการมีแบบสม่ําเสมอ

เนื่องจากระบบดังกลาว พิจารณาในเงื่อนไขที่ การใชพัสดุมีลักษณะ สม่ําเสมอ 

ดังนั้นบางชวงอาจมีของเหลือมากเพราะยังไมมีความตองการแตตองใหมีจํานวนหนึ่งเก็บไว ขณะที่บางชวง

ความตองการมาก จึงสั่งของมาใหไมทัน  
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ระบบการวางแผนความตองการวัสดุ : MRP

เนนการใชสารสนเทศเกี่ยวกับลูกคา ผูสงมอบและการผลิต ใน

การจัดการการไหลของวัสดุผานขั้นตอนตางๆ ของโรงงานนับตั้งแต

วัตถุดิบ จนกระทั่งเปนผลิตภัณฑสําเร็จรูป เพื่อกําหนดแผนการใชวัสดุ

และจัดทําเปนแผนการจัดหาวัสดุสําหรับผลิต

ระบบดึง (Pull System) หรือ ระบบทันเวลาพอดี (Just-In-Time)

ระบบการจัดซื้อสินคา ไดตรงตามความตอง ตรงเวลา ตรง SPEC 

ดวยสินคาที่มีคาใชจายต่ํา
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ลักษณะสินคาที่เก็บในคลัง  (Junk Inventory)

• Reject cargoes สินคาคืนจากลูกคา

• Damage cargoes สินคาเสียหาย

• Out of date goods สินคาลาสมัย

• Slow move cargoes สินคาซื้อมากแตใชนอย

• Sleepy cargoes สินคาไมเคลื่อนไหว

• Scrap & waste cargoes เศษซาก/ของเสีย

• Cargoes on paper สินคามีแตในบัญชีแตสนิคาจริงไมมี

• Non value cargoes สินคาไมมีราคา (แตทางบญัชียังคงมีมลูคา)
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1. วิธี ABC Inventory Analysis

 เปนการวิเคราะหเพื่อจําแนกความสําคัญของ
สินคาที่ควรควบคุมตามยอดขาย 
 ตอบคําถามไดวาควรเลือกบริหารจัดการสินคา
หมวดใดเปนพิเศษ

1. การแบงกลุมสินคา
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2. VEN Inventory Analysis
 เปนการวิเคราะหหรือควบคุมสินคาตามลําดับ
ความสําคัญของสินคา 
 V: Vital (สําคัญมาก รายการหลักขององคกร)
 E: Essential (รายการที่จําเปน)
 N: Non-essential (รายการที่ไมจําเปน)

การแบงกลุมสินคา : VEN Inventory Analysis
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การพยากรณสนิคา (Forecasting)

1. ประมาณการณจากขอมูลของปที่ผานมา 

2. การวางแผนงานประจําป (ยอดการผลิต/ยอดขาย)

3. วิธีการใชวิจารณญาณ (Judgment Method)

4. วิธีเดลฟาย (Delphi Method )

5. วิธีการพยากรณสาเหตุ (Linear/Multiple Regression)  

6. วิธีการพยากรณแบบอนุกรมเวลา ( Time Series Method )
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The Economic Order Quantity; EOQ

การคํานวณหาปริมาณของการสั่งซื้อสินคาที่จะทําให 

คาใชจายรวมต่ําที่สุด (ผลรวมของคาใชจายในการสั่งซื้อ 

(Ordering Cost) และคาใชจายในการเก็บรกัษาสินคา 

(Carrying Cost) )

ภายใตสมมติฐาน คือ

 ทราบอัตราการใชตอป
  ไดรับสินคาตรงเวลา

  อัตราการใชไมเปลี่ยนแปลง

1. EOQ : ปริมาณสั่งซื้อที่ประหยัด
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เทคนิคปริมาณการสั่งซื้อเปนชวง 

(Periodic Order Quantity : POQ)
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เทคนิคปริมาณการสั่งเปนชวง (Periodic Order Quantity : POQ)

กรณีทีค่วามตองการในแตละชวงเวลาไมเทากัน  ดังนั้นขนาดการ

สั่งซื้อควรเปลี่ยนไปตามความตองการของชวงเวลาที่ตางกัน การซื้อแบบ 

EOQ จะสั่งเทากันทุกครั้ง คือ

ชวงเวลา 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 รวม

ควมตองสินคา 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 150

สมมุติ คาใชจายเพื่อการจัดเก็บและคาใชจายเพื่อการ

สั่งซื้อและคํานวณ EOQ = 40 หนวยตอครั้ง แตถา

ชวงเวลา 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 รวม

ควมตองสินคา 10 15 12 16 15 12 18 14 22 16 150

เป
ลี่ยน

เป
น

ควรใช POQ แทน
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การสั่งซื้อ : กรณีไดรับสวนลดหากซื้อจํานวนมาก

สมมุติ ไดรับสวนลดชิ้นละ 10 สตางค หากซื้อแตละครั้ง

จํานวน 250 ชิ้น ควรจะซื้อครั้งละเทาไรดีเมื่อเทียบกับ EOQ

1. สั่งซื้อตาม EOQ ครั้งละ 200 ชิ้น  
2. สวนลดที่ไดรับหากซื้อครั้งละ 250 ชิ้น = สวนลดตอชิ้นxจํานวนที่ใช

= 0.1x  2,000
= 200 บาท

3. รายจาย Carrying Cost เพิ่มขึ้นเพราะสั่งตอครั้งมากขึ้น (จาก 200 เปน 250)

= (จํานวนซื้อที่ไดรบัสวนลด – จํานวนซื้อตาม EOQ)x คาจดัเกบ็ตอหนวย
2

= (250 – 200)x 10
2

= 250 บาท
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ระดับสินคาคงคลังเพื่อความปลอดภัย (Safety Stock)

ปริมาณสินคาหรือวัตถุดิบจํานวนหนึ่งที่ตองสํารองไวเพื่อ

ปองกันการขาดแคลนสินคาหรือวัตถุดิบ

สาเหตุที่อาจทําใหสินคาหรือวัตถุดิบขาดแคลน

1. อัตราความตองการสินคาที่เกิดขึ้นจริงสูงกวาที่คาดการณ

2. เวลาที่ใชในการสั่งซื้อและขนสง ไมเปนไปตามที่กําหนด

การตัดสินใจกําหนดสินคาสํารองเพื่อความปลอดภัย

1. คาเสียโอกาสในรายไดเมื่อเกิดสินคาไมพอจําหนาย (Cost of Stock out)

2. คาใชจายในการจัดเก็บรักษาสินคาสวนเพิ่ม (Cost of Carrying 

additional Inventory)
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การกําหนดสินคาคงคลังเพื่อความปลอดภัย 

(Safety Stock)

1. กรณี ชวงเวลาที่ใชในการสั่งซื้อ (Lead Time) แนนอน

2. กรณี ชวงเวลาที่ใชในการสั่งซื้อ (Lead Time) ไมแนนอน

เงื่อนไข :  การกาํหนดคา Safety Stock  วิธีนี้ตองสามารถ กาํหนดโอกาสที่

คาดวาจะขาย เพื่อเปนขอมูลในการตัดสนิใจ
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จุดสั่งซื้อ  (Reorder Point : ROP)

จุดเริ่มสัง่ซือ้ในขณะที่ยังมสีนิคาอยูพอขาย

ไดจนกวาสินคาใหมจะมาถึง  

จุดสั่งซื้อ  = จํานวนสินคาที่ตองมีไวเพื่อขายในชวงการสั่งซื้อ x

เวลาที่ตองใชในการสั่งซื้อ (Lead Time)

จดุสั่งซื้อกรณีไมมี Safety Stock
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การวางแผนความตองการวัสดุ 
Material Requirements Planning : MRP

กระบวนการวางแผนอยางเปนระบบเพื่อแปลงความ

ตองการผลิตภัณฑหรือวัสดุขั้นสุดทายที่กําหนดตามตารางการผลิต

หลัก (Master Production Schedule : MPS) ไปสูความตองการชิ้นสวน

ประกอบ (Assembly) ชิ้นสวนประกอบยอย (Subassembly) ชิ้นสวน 

(Parts) และ วัตถุดิบ (Raw Materials) ทั้งจํานวนและชนิดใหเพียงพอ

และทันเวลากับความตองการในแตละชวงเวลาตลอดระยะเวลา

ของการวางแผน

ผลที่ไดจาก MRP :

สารสนเทศในการตัดสินใจวาควรจะออใบสั่งวัสดุรายการใด  

ในชวงเวลาใด และควรจะสั่งจํานวนเทาใด

281



สารสนเทศที่ตองใชในระบบ MRP ประกอบดวย

1. แผนการผลิตหลัก หรือตารางการผลิตหลัก (Master  

Production Schedule)

2. แฟมขอมูลบัญชีรายการวัสดุ (Bill of Material File 

:BOM)

3. แฟมขอมูลสถานะคงคลัง (Inventory Status File)
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รายงานผลระบบ MRP

ระบบ MRP
MRP COMPUTER PROGRAM

ตารางการผลิตหลัก
(Master Production Plan)

แผนการผลิตหลัก

(ประจําป)
Order 

จากลูกคา

การ

พยากรณ

ยอดขาย

BOM
Bill Of Material

แฟมขอมูลสถานะวัสดุ

คงคลัง

(Inventory Status Files)

การปรับ

สูตรการ

ผลิต

การใชและ

นําเขาวัสดุ

รายงานขั้นตน

1. รายงานแผนกําหนดการออกใบสั่ง

2. รายงานการเปลี่ยนแปลงใบสั่งเดิม

3. สถานะวัสดุคงคลัง

รายงานขั้นสรุป

1. รายงานปญหาพิเศษ

2. รายงานผลการดําเนินงาน

3. รายงานแผนวัตถุดิบ แผนการผลิต

โครงสรางกระบวนการระบบ MRP

INPUT

PROCESS

OUTPUT
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ตัวอยางการประมวลผลของโปรแกรม MRP

หมายเลขชิ้นสวน :

Z012AB

Lead Time : 

1 สัปดาห

Safety Stock :

50 ชิ้น

ขนาดรุนการสั่ง :

Lot-for-Lots 

(LFL)

พัสดุคงคลังในมือ : 150 ชิ้น
(Inventory On  Hand)

การจัดสรร   : 40 ชิ้น

รายการ สัปดาหที่

1 2 3 4 5 6 7

ความตองการขั้นตน (Gross Requirements) 250 300

วัสดุระหวางสั่ง (On  Order) 50

พัสดุคงคลังพรอมใช (Available Inventory) 60 110 110 0 0

ความตองการสุทธิ (Net Requirements) 140 300

แผนการออกใบสั่ง (Planed-Order Release) 140 300
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หลักปฎิบัตกิารจัดซื้อจัดหา (PURCHASING)

1. จัดหาวัตถุดิบ ครบถวนตอเนื่องเพื่อปอนเขาสูการผลิต

2. รักษาระดับการลงทุน รักษาระดับวัตถุดิบคงคลัง และความสูญเปลาจากการเก็บ

3. ตนทนุการจัดหา มีระบบมาตรฐานการจัดหา และมีตนทุนที่เหมาะสม

4. พัฒนาผูจัดสงวัตถุดิบ สามารถพัฒนาผูจัดสงใหมีระบบการสงสินคาอยางมีคุณภาพ

5. มีเกณฑมาตรฐานวัตถุดิบ ทําใหมีวัตถุดิบนอยชนิดลง สามารถทดแทนกันได

6.ระดับราคาที่ต่ําสุด ราคาสินคา ราคาขนสงและบริการที่มีคุณภาพ ขอมูลการสงสินคา

7. พัฒนาตําแหนงทางการแขงขัน สรางความสามารถในการตอรองและการแขงขัน

8. สนองตอหนวยงานอื่น ประสานงานขอมูลเพื่อกําหนดแผนงานอยางมีประสิทธิภาพ

9. ประสิทธิภาพการทํางาน ติดตามประเมินผล ควบคุมตนทุน การจดัซื้อ
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กลุม สถานะ การตรวจสอบ

A : รายชื่อผูคาที่ไดรับการ

รับรอง (Certified Vendor 

List)

-เปนทางเลือกแรก

-มีความสัมพันธที่ใกลชิด

- ไมตองมีการตรวจสอบ

B: รายชื่อผูคาที่มี

คุณสมบัติ (Qualified 

Vendor List)

-กลุมผูจัดสงวัตถดิบที่ไดคัดเลือกไว

- ตรวจประเมินคุณภาพของธุรกิจแลว

-เสนอธุรกิจสวนที่ขยายตัวจากเดิม

ตรวจประเมินเล็กนอย

C : รายชื่อผูคาที่ผานการ

อนุมัติ (Approved Vendor 

List)

-ใชตามโอกาส

-สินคาไมสามารถจัดหาไดจากแหลงอื่น

-งานัวอยาง สินคาที่ไมเก็บสินคาคงคลัง

-เครื่องใชสํานักงาน

ขอการรับประกันหรือ

ตรวจสอบเต็มที่

การจําแนกกลุมผูจดัสงวตัถดุบิ
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กลุม A : ผูที่ไดรับการรับรอง

คือกลุมที่ดีกลุม เล็ก ๆ ซึ่งไมจําเปนตองกํากบัดูแลมากนักและตรวจสอบ

คุณภาพขั้นต่ําที่สุดกเ็พียงพอ  กลุมนี้ควรจะรวมผูจัดสงวัตถุดิบหลกั ๆ อยูดวย

กลุม B : ผูที่มีคุณสมบัติ  

ผูจัดสงวัตถุดิบที่มีสมรรถนะปานกลาง แตก็ใหเกิดตนทุนที่ไมปกตอิยู

บาง โดยทั่วไปสามารถยอมรับไดแตจําเปนตองมีการปรับปรุง

กลุม C : ผูทีผ่านการอนุมัติ

ประกอบดวยผูจัดสงวัถตุดิบรายอื่นที่เหลือทั้งหมด ขอมูลสมรรถนะของ

กลุมนี้จะมีทั้งคุณภาพต่ําหรือยังไมไดพิสูจน กลุมนี้จําเปนตองผานโครงการ

ประเมินคุณภาพกอนเพื่อจะปรับปรุงความสามารถหรือเพื่อตัดออกจากรายการ

ลักษณะของการปฎิบตัิตอกลุมในเกรดตาง ๆ
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กระบวนการจดัซือ้เพื่อลดตนทุนการจัดซื้อ

1. เจาหนาที่จดัซื้อตระหนักถึงความสําคัญและมีสวนทําใหกาํไรเพิ่มขึ้น

2. เจาหนาที่จดัซื้อแสวงหาผูขายรายอื่นคุณภาพเทากันแตราคาถูกกวา

3. เสนอจายเงินสดเพื่อแลกเปลี่ยนกับสวนลดที่คุมคากวา

4. ซื้อสินคาจนไดเงื่อนไขที่ผูขายลดราคาให แตไมไดหรอืไม

5. การรวมกับบริษัทอื่น รวมกลุมกันซื้อจะไดราคาถูก

6. ชวย Supplier ใหมีตนทุนลดลง จะไดขายของใหเราถูกขึ้น

7. ใหความสะดวกแกพนักงานขายของ Supplier เพื่อขอมูลที่จะไดรบั

8. ประชุมทุกฝายเพื่อทบทวน คุณสมบัติสินคา อาจลดบางรายการได

9. ซื้อจากหลายราย มีอํานาจตอรองและความกระตือรือลนจากคนขาย

10. วัตถุดิบที่ผลิตเอง มีรายการใดที่ซื้อขางนอกถูกกวา

11. กาํหนด Spec ที่พอดีโดยไมตองมาตัดเองและเกดิของเสีย

12. คนหาสนิคาจาก คูมือผูซื้อ คูมือการเลือกซื้อคอมพิวเตอร สอบถามผูรู 

ประสบการณจากลูกคาหรือผูขายอยางอื่น 
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การจัดซื้อแบบทันเวลา Just In Time Purchasing

ดูขั้นตอนการผลิตขั้นตอไปวาตองการอะไร  จํานวนเทาไร ในเวลาที่

ตองการเมื่อใด  และผลิตเพยีงเทานั้น

ผลิตใหไดในรุนที่ตองการ     ปริมาณที่ตองการ  เวลาที่ตองการพอดี

ขณะเดียวกันตอง

1. ลดระดับพัสดุคงคลังของงานระหวางผลิตทุกขั้นตอนใหอยูในระดับพอเพียง

2. มุงเนนการพัฒนาระบบคุณภาพอยางสมบูรณเพื่อรักษาระดับคุณภาพใหอยูใน

ระดับสูงอยางตอเนื่อง ไมมีของเสียในกระบวนการผลิต

3. มีการพัฒนาระบบการซอมบํารุงที่พนักงานทุกคนมีสวนรวม เพื่อความเชื่อมั่นใน

ประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องจักร

4. พยายามลดเวลาในการเตรียมการผลิต (Setup Time)  เพื่อลดขนาดรุนการผลิต

5. ลดชวงเวลานํา (Lead Time) และเพิ่มความยืดหยุนในการตอบสนองความ

ตองการของลูกคาใหมากขึ้น
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การจัดการในการรับ   การจัดเก็บ การจัดสงสินคาใหผูรับ

เพื่อกจิกรรมการขาย 

เปาหมายหลกัในการคลังสินคา

1. เพื่อใหเกดิการดําเนินการเปนระบบใหคุมกับการลงทุน  

2. การควบคุมคุณภาพของการเก็บ การหยิบสินคา 

3. การปองกัน ลดการสูญเสียจากการดําเนนิงาน

4. เพื่อใหตนทุนการดําเนนิงานต่าํที่สุด และการใช

ประโยชนเตม็ที่จากพื้นที่ 

(Warehouse Management)
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- งานรับสนิคา (Goods Receipt) 

- การตรวจพิสูจนทราบ (Identify goods)

- การตรวจแยกประเภท (Sorting goods)

- งานจัดเก็บสนิคา (Put away) 

- งานดูแลรักษาสินคา (Holding goods)

- งานจัดสินคา (Dispatch goods)

- การนําออกจากที่เก็บ (Picking)

- การจัดสง (Shipping)

กิจกรรมหลักของการคลังสินคา 
(Warehouse Activities)
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ปญหาของการมีสินคาคงคลังไมเหมาะสม 

ปญหาของการมีสินคามากเกินไป ปญหาของการมีสินคาไมเพียงพอ

1. เงินลงทุนในสินคาคงคลังไม

กอใหเกิดผลติผล

2. สินคาเสื่อมคุณภาพ และลาสมัย

3. การลดราคาที่มากเกินสมควร

4. คาใชจายในการดูแลรักษาสินคา

สูง : ดอกเบี้ย เบี้ยประกัน และ

คาใชจายคลัง     สินคา

1. สินคาขาดมือสรางความไมพอใจ

และสูญเสียลูกคา

2. เสียโอกาสที่จะไดรับกําไร

3. ทําใหบรรยากาศในรานคาและ

ภาพลักษณลดชั้นลง
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คาใชจายในการบริหารสินคาคงคลัง

ตนทุนของคาสินคาที่ซื้อ
(Cost of Inventory)

- Cost Space

- Service Cost

ตนทุนการสั่งซื้อ
(Ordering Cost)

ตนทุนความขาดแคลน
(Stock out cost)

ตนทุนการเก็บรักษา
(Carrying Cost)
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การไหลของสินคาในคลังสินคา (Product Flow)

Receiving Shippinglสงสินคตาผานคลังสินคา Cross docking

จดัเกบ็สํารอง 

เตรียมพื้นที่สํารอง

หยิบยกลังสินคา กระจาย

สินคาจากลัง

รวบรวม  แยกประเภท

บรรจภุัณฑ และการใชประโยชน

การสงสิน
คาตรงไป

สํารองเก็บ

สง
สิน
คา
ตร
งย
ังจุ
ดท
ีต่อ
งก
าร

การเติมใหเต็ม การเติมใหเต็ม
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หนาที่งานขั้นพื้นฐานของคลังสินคารับสินคา (Receiving)
- Schedule carrier   - Unload vehicle

- Inspect for damage  - Compare to P/O

นําไปเก็บ (Put-away)
- Identity product - Identify storage location

- Move product  - Updated records

เก็บรักษาสินคา (Storage)
-Equipment 

-Storage location (Population,Unit size,Cube)

เตรียมสงสินคา (Shipping Prepare)
- Packing - Labeling

- Staging

หยิบสินคา (Order Picking)
-Information - Walk & Pick 

- Batch Picking  - AS/RS

สงสินคา (Shipping)
- Schedule carrier   - Load vehicle

- Delivery  - Update record
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การจัดเก็บ (Storage)

การจัดเก็บชั่วคราว (Temporary Storage)  การเคลื่อนยาย

สินคาเพื่อสงผานไปยังผูใช

 การจัดเก็บกึ่งถาวร (Semi permanent storage) การเก็บสินคา

เพื่อ Stock  สินคาเกินตองการ  สินคากันชน (Buffer or safety 

stock) 
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 เพื่อเก็บรักษาสินคาใหมีพอใชและคงคุณภาพให
เหมือนเดิม
 สถานที่จัดเก็บ เรียกวา คลังสินคาหรือคลังวัสดุ 
 ควบคุมสภาพแวดลอมของคลังสินคา 
 ชั้นวางแข็งแรง จัดเรียงเปนหมวดหมู
 จัดสินคาเขาชั้นหรือหยิบสินคาใชวิธี FIFO
 ระบบรกัษาความปลอดภัย 
 การประกันภัย

การเก็บรักษาสินคาแบบ FIFO
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ประเภทของการจัดเก็บสนิคา

1. จัดเก็บแบบสุม (Randomized Storage) หรือแบบลอยตัว 

(floating Slot Storage)

- เก็บสินคาลงที่วางที่ใกลที่สุด

- เมื่อนําสินคาออกใช จะยึดหลัก FIFO (เขากอนออกกอน)

ขอดี  : ใชประโยชนพื้นที่ไดมากที่สุด  รวดเร็ว

298



ประเภทของการจัดเก็บสนิคา (ตอ)

2. จัดเก็บตามที่กําหนดไว (Dedicated Storage)  มีการระบุแหลงที่

เก็บที่แนนอน

1) จัดเก็บตามลําดับของชิ้นสวน (Part number sequence)

2) จัดเก็บตามอัตราการใช (Usage rates)

3) จัดเก็บตามระดับกิจกรรม (Activity level) 

4) จัดเก็บตามลําดับความเร็วที่ตองการใช (Sequence)
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การสงสินคา (Delivery or Shipping) หรือ สงผานคลัง (Cross docking)

 การตรวจสอบคําสั่งที่จะสงไป (Bill checking)

 การเลือกหยิบสินคา (Order picking / selection)

 การแยกประเภทสินคา (Consolidation)

 การจัดบรรจุภัณฑตามคําสั่ง (Packing)

 การบันทึกรายการในบรรจุภัณฑ (Detail record)

 การปรับปรุงรายการสินคาคงคลัง (Data Inventory Adjustment )
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ตรวจนับสินคา (Physical Inventory)

“ คือการตรวจนบัสนิคาคงคลังที่มีอยูจริงเพื่อเปรียบเทยีบกับ
จํานวนสินคาคงคลังที่มีในระบบ ”

© การตรวจนับตามกฎเกณฑของสรรพากร
- การตรวจนับประจําป (ปละ 1 ครั้ง)

© การตรวจนับเพื่อควบคุม
- การตรวจนับสินคาคงคลงัทั้งหมดประจําเดอืน

- การหมุนเวียนตรวจนับ (Rotating Inventory Count)
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ปญหาการนับสินคา

1. เปนเรื่องใหญ 1 ป บางแหงนับสินคาไมเกิน 2 ครั้ง 

2. การนับสินคาแตละครั้งกินเวลาหลายวัน หลายองคกรถึงกับ

ปดบริษัทเพื่อนับสินคาโดยเฉพาะ 

3. เมื่อนับสินคาเสร็จก็จะมีปญหาเกี่ยวกับสินคาใหแกไขไม

รูจักจบสิ้น 

4. ไมวาจะเปน สินคาขาด สินคาเกิน สินคาหาย สินคา

เสื่อมสภาพ หาสาเหตุของปญหาไมพบ ตองทําการ

ปรับปรุงบญัชีใหวุนวาย 

5. ใหนับสินคาทุกวัน เปนไปไมไดและไมขอทําดวย เอาเวลา

ไปทําอยางอื่นดีกวาเยอะ
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ผลการนับสินคาบอยครั้งหรือเปนรอบ

1. การนับสินคาหางมาก ปญหาที่เกิดขึ้นก็จะหายากมากขึ้น 
2. การนับสินคาถี่ก็จะหาสาเหตุของปญหาไดงาย
3. สนิคาของเราไมครบจํานวน หากเราเพิ่งนับสินคาไปเมือ่

สัปดาหที่ผานมา เราก็คนหาขอมูลของสัปดาหที่แลว 
4. ถานับสินคาปละครั้ง เราก็ตองคนหาขอมูลทั้งป ตองใหเวลา

ในการหาสาเหตุแตกตางกันอยางเห็นไดชัด
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เทคนิค Cycle Count : การนับสินคาเปนรอบ

1. แบงประเภทของสินคาตามความสําคัญของสินคาโดยใช

หลักการ ABC ของ Pareto 

1) สินคาที่แบงอยูในหมวด A หมายถึง สินคาที่มี

ความสําคัญกับองคกรมาก เปนสินคาที่สรางยอดขายหลัก

ใหกับองคกร 

2) สินคาที่อยูในหมวด B ก็เปนสินคาที่มีความสําคัญ

ปานกลาง

3) สินคาในหมวด C คือ สินคาที่มคีวามสําคัญนอยและที่

สําคัญมีเปนจํานวนมาก
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การตรวจสอบ อาจปฏิบัติไดดังนี้

 ตรวจนับสินคาคงคลังที่มีมูลคาหรือความสําคัญ

มากตามระบบ 80/20 ทุก 3 เดือน และสินคาที่มีมูลคา

หรือความสําคัญนอยทุก 6 เดือน

 ตรวจนับสินคาคงคลังที่มีมูลคาหรือความสําคัญ

มากตามระบบ 80/20 เปนจํานวนชิ้น และสินคาที่มี

มูลคาหรือความสําคัญนอยในรูปกระบะ

 ตรวจนับสินคาคงคลังเมื่อปริมาณลดลงถึงจุด

สั่งซื้อเนื่องจากปริมาณนอยจะนับไดสะดวก

 ใชบุคลากรทีม่ีประสบการณตรวจนับสนิคาคงคลัง

ที่มีมูลคาหรือความสําคัญมากและใชบุคลากรที่มีความ

ชํานาญนอยตรวจนับสินคาที่มีความสําคัญนอย

การตรวจสอบสินคาคงคลัง
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การวัดผลการปฏบิัติงานของคลังสินคา 

(Warehouse Performance Management)

KPIs สามารถวัดได 5 มิติ

 วัดดานการบรหิารตนทุน (Cost Management)

 วัดดานบรกิาร (Customer Service)

 วัดดานคณุภาพของผลงานที่ทํา (Quality)

 วัดดานผลิตภาพ (Productivity)

 วัดดานการบรหิารทรัพยสนิ (Asset Management)

*** ตองใช Key Performance Indicators : KPIs มาชวยวัด
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ตัวอยาง KPIs ของการปฏิบตัิงานคลังสินคา

 วัดดานการบรหิารตนทุน (Cost Management) เชน Cost per unit, Total 
operating cost, Cost of damage, Cost of service failures….

 วัดดานบริการ (Customer Service) เชน Order cycle time, Customer 
complaints,….

 วัดดานคุณภาพของผลงานที่ทํา (Quality) เชน Stock accuracy, Picking 
error, Damage stock, ….

 วัดดานผลิตภาพ (Productivity) เชน Picking rate, Unit shipped per 
employee, ….

 วัดดานการบรหิารทรัพยสิน (Asset Management) เชน Space utilization, 
Return on asset,….
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ตัวอยาง & การเก็บขอมูลเพื่อประเมินผลตาม KPIs
 % ความแมนยําของปริมาณสตอก (Stock accuracy)

เชน ตรวจนับสต็อค 100 รายการแตตรงตามที่บันทึกไว 98 รายการ สรุปวา % ความแมนยํา
ของ สต็อกเทากับ 98/100 = 98%

Yes2525CF655100

No43CS39799

Yes99BD12398

………

………

No67AD2352

Yes55AB0151

ผลที่ไดQuantity

(ตรวจนับจริง)
Quantity

(บันทึกไว)
รหัสสต็อกItem 

code

ลําดับ
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ตัวอยาง & การเก็บขอมูลเพื่อประเมินผลตาม KPIs

% มูลคาสินคาชํารดุเสียหาย (Damaged Stock) 

เชน ตรวจสอบสินคา จํานวน 200 รายการ  คิดเปนมูลคาเทากับ 

100,000 บาท ปรากฏวามีสินคาเสียหายจํานวน 32 รายการ คิดเปน

เงิน 5,500 บาท สรุป % มูลคาสินคาเสียหาย = 55,000/100,000 บาท  

= 5.50%
 รอบระยะเวลาการสั่งซื้อ (Order Cycle Time) 

คือ นับจํานวนวันตั้งแตไดรับคําสั่งซื้อจากลูกคาจนถึงวันสงมอบ

 ตนทุนของการปฏิบัติการคลังสินคา (Total operating 

Cost) 

คิดเทียบกับ ตนทุนรวมของโลจิสติกส หรือเทียบกับยอดขาย
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ตัวอยาง & การเก็บขอมูลเพื่อประเมินผลตาม KPIs

% การใชประโยชนจากพื้นที่จัดเก็บ (Storage utilization) 

เชน ชัน้จัดเก็บวางสินคาไดทั้งหมด 1,000 พาเลท ใชงานโดยเฉลี่ย 950 
พาเลท สรุปวา % การใชประโยชนจากพื้นที่จัดเก็บ = (950/1000)x100 = 
95%
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ตัวอยาง & การเก็บขอมูลเพื่อประเมินผลตาม KPIs

% การใชประโยชนจากอุปกรณ 

(Equipment utilization) 

เชน รถ Forklift มเีวลาทํางานใน 1 เดอืน

เทากับ 176 ชัว่โมงทํางาน แตในเดอืน

นัน้จอดซอม 10 ชั่วโมง และจอดไวเฉยๆ 

ไมไดทํางาน 36 ชั่วโมง ดงันั้น % การใช

ประโยชนจากรถ Forklift = ((176-10-36) 

/ 176) x100 = 73.90 %
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ตัวอยาง & การเก็บขอมูลเพื่อประเมินผลตาม KPIs

 อัตราความเร็วในการหยบิสนิคา (Picking Rate) 

เชน เมื่อวันที่ 1 ม.ค.50 พนักงานหยิบสินคา จํานวน 5 คน ทํางานวันละ 
8 ชั่วโมง (เวลาทํางานทั้งหมด = 5x8 = 40 ชั่วโมง) สามารถหยิบสินคาได 
2,500 ชิ้น  ดังนั้นอัตราความเรว็ในการหยิบสินคาเทากับ = 2,500/40 = 
62.5 ชิ้น/คน/ชั่วโมง
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ขั้นตอนการวิเคราะหตนทุนแบบ ABC

1. วิเคราะหและกาํหนดกิจกรรม (Determine activity)

2. ระบตุนทุนกจิกรรมและการวัดผลการปฏิบัติ

3. กําหนดตัวผลกัดนัตนทุนที่เกี่ยวของ (Cost drivers)

4. คําณวณตนทุนการผลิต โดยใชขอมูลจากตัวผลกัดัน

5. วิเคราะหคุณคาของกิจรรมแตละกจิกรรมเปน

ประเภท Non-value หรอื Value Activity)

6.  ประเมินความประสิทธิภาพของกจิกรรม

-กิจกรรมนั้นควรยกเลิกหรือไม

-กิจกรรมนั้นควรปรับปรุงหรือไม

-นําเอาวิธใีหมมาใช

-ควรควบคุมตนทุนกจิกรรมไหน
-สาเหตุที่ทําใหตนทนุกิจกรรมไมเพิ่มคา 
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ชนิดของยานพาหนะ

สรางโครงสรางระบบขนสง
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ลักษณะของการขนสงภายในโรงงงานที่ดี

1. ตองมีการเก็บชิ้นงานไวที่จุดกําเนิดจนถึงปริมาณการขนสง

ระดับที่ต่ําสุดจึงจะเคลื่อนยาย

2. ตองมีการจัดเตรียมชิ้นงานไวสําหรับการขนสง และใสภาชนะ

บรรจุ ที่เหมาะสมเพื่อไมใหเสียหาย

3. ตองมียานพาหนะเพื่อเคลื่อนยายชิ้นงาน (รถ คน เครื่องขน

ยาย)

4. ที่จุดหมายปลายทางตองมีการขนถายลงและจัดใหเรียบรอย
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ชนดิของยานพาหนะ

รถยก (Forklift)

รถเขน็ (Cart)

รถลากและรถพวง 

เครือจขายสายพาน (Conveyor Network)

Automated Guided Vehicle : AGVs
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1. หลักการขนสง : ใชเครื่องมือ อุปกรณขนยายที่เหมาะกับ ปริมาณงาน ความถี่

ในการขนสง เครือขายของชองทางการขนสงภายในโรงงาน

2. ทําเครื่องหมายในชองทางขนสง

3. ปลายสายการผลิต อยูในแนวเดียวกันและติดกบัชองทางขนสง

4. จดัเกบ็แพลเล็ตไวชั้นลาง อุปกรณชิ้นเล็กไวขางบน  ใช Forklift เพื่อการยก

ไมใชขนสง และใชแมแรงขนยาย ไมใชยก

5. อุปกรณชวยขนยาย จะลดปริมาณการเคลื่อนยายและงายตอการปฏิบัติงาน

6. ขนสงโดยรถเข็นที่มีบรรทุกชิ้นสวนผสมกนั โดยมีชิ้นสวนทุกชนิดที่ผูประกอบ

ตองใช ดกีวาขนไปทีละมาก ๆ แลวเหลือนํากลบั

7. ปรบัสภาพการขนสงใหเหมาะกบัสภาพบรรจภุัณฑทีลู่กคาตองการ

หลักการขนส่งในคลังสินค้า
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การจัดสงแบบ MILK RUN ในโรงงาน

การจัดเสนทางวนซ้ําเปนรอบโดยมีตารางเวลาที่

แนนอนและเปนประจํา จัดสงหรือจดัเก็บชิ้นงาน ณ จดุเดิม

ตามเสนทางและรอบเวลาที่กําหนด  พนักงาน Milk Run 

วางลังที่มีชิ้นงานเต็มไว

และเก็บลังเปลาบนชั้น

วางที่เรียงเปนแถวติด

ขอบ “เกาะ” ของฝายผลิต 

และเดินรอบ “เกาะ”

(ตามผังเปนรูปเลข 8 : 

ตามโครงสรางโรงงานที่

กําหนด) ทุก  30 นาที 

เพื่อเก็บและสงชิ้นสวน

แกผพนักงานผูผลิต
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RFID :
Radio Frequency Identification
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RFID : Reader
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-CargoWiz (http://www.softtruck.com/Cost_%20Savings.htm ) 

ทดลองใชงานไดฟรี 20 วัน 

- Loadplanner (http://www.loadplanner.com/) ทดลองใชงานได

ฟรี 30 วัน

- Cube-IQ (http://www.magiclogic.com/)

- Ortec’s optimization solution 

ซอฟทแวรสําหรับคํานวณการจัดเรียงสินคา
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วิธีปรับปรุงความสามารถในการมองเห็นคลังสินคา

1. ติดปายแสดงตําแหนงโครงสรางคลังสินคา

2. การบงชีท้าขนถายสินคา

3. การบงชีพ้ื้นที่

4. การบงชีช้ั้นวาง

5. การบงชีช้อง

6. การกําหนดทิศทางของชั้นวาง

7. การกําหนดชองและการทําดัชนี
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การกําหนดทิศทางของขั้นวาง

ภาพตางกันตรงไหน
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การจัดระบบหมายเลขชิ้นงาน

ปญหาวิธีการจัดเรียงตาม    หมายเลขชิ้นงาน

1. ชิ้นงานที่ถูกนําไปใชบอยอยูในสุด เขาถึงไดยาก

2. ชิ้นงานที่ไวใชในสินคาตัวเดียวกัน อาจอยูหางกัน

3. คุณลักษณะชิ้นงานที่คลายกันอยูใกลกัน ทําใหหยิบผิดได

4. ถามีชนิดใหมเขามาก็ตองขยับทุกรายการ

1. ความถี่ของการใช  ใชบอย มีที่เฉพาะ เขาถึงงาย 

ใชไมบอย  จัดเปนชองที่พลวัต

2. ปริมาณ  ชิ้นงานปริมาณมากและใชบอย ใชชั้นแบบไหล

ใชนอยและไมบอย เก็บในชั้นวางหรือหิ้ง

3. จุดหมายปลายทาง  ชิ้นงานที่ประกอบดวยกันวางรวมกัน

4. แหลงที่มา  มาจากรายที่มีปญหาบอย วางใกลกันชวยตรวจสอบงาย

5. ของเหลว เปนผง  ที่ใชบอย  เก็บในไซโล หรือ สงแบบอัตโนมัติ
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ลักษณะความเสียหายที่เกิดกับสิ่งของ

1. ความเสียหายเชิงกล (Mechanical Damage)

2. การคลายประจุไฟฟาเชงิสถติ (Electrostatic Discharge)

3. การกัดกรอน

4. การปนเปอน

5. ฝุนละออง

6. ความรอนและแสง

7. การขโมย
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การปองกันความเสียหายโดยตรงที่ตัวสินคา 

ออกแบบบรรจุภัณฑใหมีฝาปดปองกันฝุนมีฝุนเกาะที่ชิ้นสวน2

พนน้ํายากันสนิมที่ชิ้นสวนกอนบรรจุลงในบรรจุภัณฑหรือ

ปดผนึกบรรจุภัณฑเพื่อปองกันความชื้นจากภายนอก

ชิ้นสวนเปนสนิม3

ออกแบบบรรจุภัณฑใหภายในมีสวนกั้นแบง (Partition) 

เพื่อปองกันไมใหชิ้นสวนที่อยูติดกันเกิกการกระแทนกกัน

และใชบรรจุภัณฑที่ผลิตขึ้นจากวัสดุที่สามารถปองกัน

สินคาเมื่อไดรับแรงกระแทกจกาปจจัยภายนอกได

ชิ้นสวนไดรับการกระแทก1

การปองกันความเสียหายลักษณะของความเสียหายลําดับ

328



การปองกันความเสียหายที่บรรจุภัณฑของสินคา 

นําบรรจุภัณฑวางบนอุปกรณ Pallet และรัดดวยเชือกหรือสายรัดให

แนนเพื่อทําใหบรรจุภัณฑทั้งหมดรวมกันเปนกลุมเดียวซึ่งติดแนนกับ 

Pallet

บรรจุภัณฑไดรับการกระแทกจาก

การตกหลน

5

นําบรรจุภัณฑใสลงใน Mesh Pallet และใช Mesh Pallet ซอนกัน

เพื่อใหโครงสรางของ Mesh Pallet ทําหนาที่รับน้ําหนักแทน

บรรจุภัณฑที่อยูดานลางถูกกดทับ

จากบรรจุภัณฑที่ดานบนซึ่งมี

น้ําหนักมากกวา

6

นําบรรจุภัณฑวางบนอุปกรณ Pallet เพื่อหลีกเลี่ยงไมใหบรรจุภัณฑ

ตองวางสัมผัสกับพื้นรถโดยตรง

บรรจุภัณฑโดนน้ําที่อยูบนพื้นรถ4

การปองกันความเสียหายลักษณะของความเสียหายลําดับ
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การปองกันสินคาสูญหายในระหวางการขนสง 

พนักงานขับรถขนสงทําการตรวจสอบ

หมายเลข Security seal ใหตรงกับ

หมายเลขในเอกสารควบคุม

พนักงานขับรถขนสงนําSecurity 

seal ไปทําการลอกที่ประตูรถทุก

บาน

พนักงานขับรถขนสงตรวจสอบ

ความเรียบรอยของการลอกดวย 

Security seal อีกครั้ง

พนักงานขับรถขนสงและตัวแทนผูผลิต

รวมกันตรวจสอบความเรียบรอยของ

การลอกดวย Security seal วาอยูในสภาพ

สมบูรณและทําการตรวจสอบหมายเลข

บน Security seal ใหตรงกับหมายเลขใน

เอกสารควบคุม หากตรงกันใหทั้งสอง

ฝายเซ็นชื่อรับรองความถูกตองในเอกสาร

ควบคุม

พนักงานขับรถขนสงทําการตัดลอก 

Security seal และเก็บซากไวเปน

หลักฐาน

Transportation

ผูสงมอบ ผูรบัสนิคา
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แผ�นท่ี 1 

แนวทางการปฏิบัติงาน เจ�าหน�าท่ีผู�ควบคุมงาน 
โครงการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานตามความต�องการของสถานประกอบกิจการ 

 
ภารกิจ แนวทางการปฏิบัติ 

1. เตรียมความพร�อมก�อนเข�า 
สปก. 

1. เรียนรู�เนื้องานของทุกภาคส�วน เพ่ือระบุ กิจกรรม วิธีการตรวจสอบการทํา
กิจกรรม  ผลสําเร็จท่ีต�องเกิด  เอกสารท่ีใช�และการใช� เวลาหรือลําดับการทํา 
ใครเป-นคนทํา จากข�อมูล 
     - รายละเอียดโครงการ 
     - TOR 
     - แผนงานของท่ีปรึกษา 
     - หลักวิชา การเพ่ิมผลิตภาพและการสูญเสีย 
2. เรียนรู�เบ้ืองต�น การประกอบธุรกิจของสถานประกอบการเพ่ือคุยได�อย�าง
เข�าใจในธุรกิจของสปก. จาก Google  
3. เรียนรู�การทํางานของท่ีปรึกษา 
4. ใบสมัครของสถานประกอบการ เพ่ือเรียนรู�เบ้ืองต�น 
5. บทบาท และภารกิจท่ีต�องปฏิบัติ วิธีการรายงาน การติดตาม 

2. จัดทํารายการและแผนการ
ทํางาน 

1. ทํา check list การทํางาน ระยะเวลาการตรวจเช็ค เพ่ือการติดตาม 
ควบคุม (แบบเช็คลิส การตรวจประเมินคุณภาพ) 
2. กําหนดรายการและเกณฑLการวัดผลสําเร็จของงานท่ีต�องการ 
3. งานท่ีท่ีปรึกษาต�องปฏิบัติ  และผลสําเร็จของงาน  

3. สร�างความคุ�นเคยกับ ท่ี
ปรึกษา 

1. เชิญท่ีปรึกษาหรือเข�าพบเบ้ืองต�น (แบบไม�เป-นทางการ) เพ่ือทําความ
เข�าใจในโครงการและความต�องการเบ้ืองต�น (จาก Check list, TOR 
โครงการ) 
2. แจ�งข�อมูลสถานประกอบการ สภาพธุรกิจ ความต�องการ (จากใบสมัคร) 
3. แนวทางท่ีต�องการให�สถานประกอบการดําเนินการ (การจัดคน การจัด
เวลา ผู�ติดต�อ ข�อมูล เอกสารฯลฯ) 
4. ผลท่ีสถานประกอบการจะได�รับจาการทําโครงการ 
5. กติกา ข�อตกลงวิธีการทํางานร�วมกัน 
    - เวลานัดหมาย  การเดินทาง เข�าสถานท่ีทํางานในสถานประกอบการ 
    - การส�งเอกสาร รายงาน รายละเอียดรายงาน 
    - การสรุปงานประจําวันและความก�าวหน�า 
    - การลงนามเอกสาร ทางราชการ 
    - ผู�ติดต�อประสานงาน วิธีการประสานงาน 
    - ข�อมูลและสารสนเทศท่ีต�องการ  
     - ความร�วมมือท่ีต�องการจากสถานประกอบการ 



แผ�นท่ี 2 

ภารกิจ แนวทางการปฏิบัติ 
    - กระบวนการตรวจรับ วิธีการ  รายการท่ีจะตรวจรับ เง่ือนไขผลงานท่ีจะ
ไม�รับงาน ระยะเวลาและเอกสาร จํานวนท่ีต�องจัดส�ง  
       (ตามเอกสาร TOR) 
6. งานท่ีท่ีปรึกษาต�องทํา และผลสําเร็จ วิธีการวัดผลงานและการยอมรับ
ผลงาน การจ�ายเงินงวด 
7. แจ�งการทําแผนงานของท่ีปรึกษา รูปแบบและการนําส�ง ต�องทําให�
สถาบัน/ศูนยLฯ (ตามแบบอย�าง การเขียนโครงการ) 
8. สรุป บทบาทหน�าท่ี และสิ่งท่ีต�องทํา ของ สปก.  ท่ีปรึกษา  เจ�าหน�าท่ีศูนยL 
อย�างชัดเจน ใครทําอะไร เม่ือไร อย�างไร 
9. รับฟWงสิ่งท่ีท่ีปรึกษาต�องการจาก สถาบัน/ศูนยL  
10. ขอแผนการทํางานเบ้ืองต�น เพ่ือคุยกับสถานประกอบการ (ถ�าทําได�ทัน) 
11. อธิบายรูปแบบเอกสารการอบรม วิธีปฏิบัติการอบรมของกรมฯ 
          ใบสมัคร, แบบฟอรLมหลักสูตร/การอนุมัติหลักสูตร, ตารางการ
อบรม,ใบประเมินผลความรู� ทักษะ,รายชื่อผู�เข�าอบรม 
      เอกสารท่ีท่ีปรึกษาต�องใช�สําหรับการอบรมตามกระบวนการของกรมฯ 

3. สร�างความคุ�นเคยกับ สปก 1. เข�าพบผู�บริหารท่ีมีอํานาจ และทําความเข�าใจในโครงการและความ
ต�องการเบ้ืองต�น 
2. เรียนรู�โครงสร�าง กระบวนการทํางาน บุคลากร สภาพปWญหาหลัก 
ช�วงเวลาท่ีเหมาะสมกับการเริ่มโครงการ 
3. ผู�มีอํานาจตัดสินใจ  ผู�รับผดิชอบโครงการ และทําความรู�จัก แลกเปลี่ยน
วิธีการติดต�อนัดหมาย 
4. เง่ือนไข และข�อจํากัดของบริษัท ในการทําโครงการ 
5. การอํานวยความสะดวกด�านสถานท่ี อุปกรณLการอบรม  
6. แนวทางการทํางานของท่ีปรึกษา และข�อมูลสารสนเทศท่ีต�องการ (ขอ
ข�อมูลจากท่ีปรึกษา) 

3. ร�วมทําความเข�าใจกับ
ผู�เก่ียวข�องท้ัง 3 ฝZาย 

เชิญสามฝ	ายประชุมวางแผนเริ่มต�นโครงการร�วมกัน 

1. ตกลงทําความเข�าใจในวิธีการทํางาน และผลท่ีแต�ละฝZายต�องการ 
o ความต�องการของ สปก. 
o ความต�องการของท่ีปรึกษา และผลการทํางานท่ี สปก. จะได�รับ 
o การเตรียมตัวของ สปก. ข�อปฏิบัติของ สปก   
o ข�อจํากัด เง่ือนไข ข�อห�าม ของ สปก. 
o การเตรียมตัวของท่ีปรึกษาท่ีมีต�อการให�คําปรึกษากับ สปก. ท่ี สปก. 

ต�องการ และท่ีปรึกษาจะทําได� 
2. เรียนรู�ลักษณะการทําธุรกิจ กระบวนการทํางาน ปWญหาและข�อผิดพลาด 
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ของกันและกัน  
3. วางแผนการทํางาน และเตรียมคนเข�าร�วม เวลาร�วมกิจกรรม การเตรียม
อุปกรณL สถานท่ี 
4. แนะนําทีมงาน และผู�ประสานงาน การติดต�อ 
5. ถ�าได�แผนทํางานของท่ีปรึกษาทัน ร�วมกันพิจารณาและตกลงในการ
ดําเนินการตามแผน 

4. จัดวัน Kick off 1. แจ�ง สปก. ทราบวัน เวลา และเชิญผู�บริหาร สปก. สถาบัน/ศูนยL ร�วมงาน 
2. เป]ดงาน ถ�าเป-นไปได�ควรเป-นผู�บริหารระดับสูง เพ่ือแสดงถึงความมุ�งม่ัน
ของ สปก. 

5. ติดตามการทํางานท่ีปรึกษา 1. ติดตามการทํางานตามแผนงานท่ีกําหนด (ตามข้ันตอนในแผนงาน หรือท่ี
ปรึกษาปรับเปลี่ยน) 
     - ทําตามข้ันตอนท่ีกําหนด 
     - วัตถุประสงคLของ ข้ันตอนการทําท่ีต�องการให�สําเร็จ 
     - การตรวจเช็คงานและติดตามงานของท่ีปรึกษา 
     - การจัดลําดับการให�คําปรึกษาในข้ันตอนนั้น 
     - การสอนและพัฒนาพนักงาน ในข้ันตอนนั้น 
     - การฝากการบ�าน และงานท่ีท่ีปรึกษาจะทําในลําดับต�อไป 
     - การควบคุม ติดตามการทํางานของพนักงานท่ีได�มอบหมายให�ทํา 
     - การแก�ปWญหาของท่ีปรึกษา 
     - หลักวิชาการท่ีใช�หรือเกณฑLท่ีใช�ในการให�คําปรึกษา 
     - ความสําเร็จตามความต�องการของท่ีปรึกษา (ถามท่ีปรึกษา) 
     - ความมุ�งม่ัน ต้ังใจ พยายามและความอดทนของท่ีปรึกษา 
     - ปWญหาในการทํางานของท่ีปรึกษา (สังเกต และสอบถาม) 
2. ติดตามเนื้อหา วิธีการ ข้ันตอนการให�คําปรึกษาว�าท่ีปรึกษาทําเช�นใด ทํา
อะไร ทําอย�างไร 
3. ศึกษา วิเคราะหLความเป-นเหตุเป-นผล และผลสําเร็จตามตัวชี้วัดแต�ละ
ข้ันตอน  
       (ดูจากแผนและตัวชี้วัดแต�ละข้ันตอนท่ีท่ีปรึกษาส�งให� ศูนยL/สถาบัน 
TOR หรือ Check list) 
4. ประเมินการทํางานแต�ละครั้งท่ีทํา ประกอบด�วย 
    - เนื้องาน ตามแผน (วิธีการทํา) 
    - ผลงาน /ความสําเร็จตามตัวชี้วัด 
    - ความรู�/ความสามารถของแรงงานท่ีได�รับ (เรียบ ๆ เคียง ๆ ถาม และ
สังเกต) 
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    - ความพอใจในงานท่ี ผู�บรหิารสถานประกอบการได�รับ (คุย และ
สอบถามเม่ือเข�าในครั้งต�อไป) 
    - ความร�วมมือ ร�วมทํากิจกรรมของแรงงานและทีมงานของ สถาน
ประกอบการ 
    - สังเกตและค�นหาปWญหา และอุปสรรคL (ปWญหาจากคน จากเวลา จาก
อุปกรณL จากวิธีการทํา จากเครื่อง) 
5. ประเมินความเป-นไปได�ถึงความสําเร็จตามแผนงานและข้ันตอนการทํางาน 
6. รายงานผลการเข�าในแต�ละครั้ง (หากเป-นไปได� ทุกสิ้นวัน หรือ ก�อนเข�าใน
ครั้งต�อไป) 
7. การประพฤติ ปฏิบัติตนขณะติดตามงาน และบันทึกทุกขณะท่ีพบ 

• แก�ปWญหาให�ได�เม่ือพบปWญหา สามาถติดต�อได�ตลอดเวลา 

• มีการตามงานท่ีได�มอบหมายให�ทํา 

• สร�างสัมพันธLภาพท่ีดี มีเบอรLติดต�อระหว�างกันได�ตลอด 

• ไม�รู�ว�าท่ีปรึกษาทําอะไร ทําไปทําไม ต�องถามหรือแลกเปลี่ยนกับคน
อ่ืน 

• พนักงานไม�กล�าถามก็เป-นตัวแทนถามท่ีปรึกษาแทน 

• คุยความพอใจและความรู�ท่ีได�รับกับสถานประกอบการหรือผู�บริหาร
ท่ีคุมโครงการ 

• สังเกตพฤติกรรมของพนักงาน ความร�วมมือ และแจ�งให�ท่ีปรึกษา
ทราบเพ่ือแก�ไข 

• แจ�งให�ผู�บริหารได�ทราบผลท่ีได�รับในแต�ละครั้ง  
6. สํารวจสภาพปWญหาและแก�ไข 1. สรุปงานร�วมกันท้ัง 3 ฝZาย ปรึกษาทุกครั้งก�อนกลับ (สิ้นวัน) 

2. สรุปปWญหา อุปสรรค และผลสําเร็จท่ีเกิดข้ึน เม่ือจบในแต�ละครั้ง และร�วม
หาทางแก�ไขร�วมกัน 
3. ลักษณะของสภาพปWญหา (ตามข�อมูลใน Slide บรรยาย) โดยท่ัวไปได�แก� 
     1) ปWญหาจากคน (ความร�วมมือ ต้ังใจ  คนไม�มาหรือมาไม�ครบ ต�อต�าน  
ไม�ระวัง ไม�ทําตามท่ีมอบหมาย ไม�เข�าใจ ไม�มีความรู� สื่อสารไม�ตรงกัน ไม�ฟWง 
ทะเลาะกัน ไม�มีเวลา นิสัยและพฤติกรรม ฯลฯ) 
      2) ปWญหาจากวิธีการทํา ใช�วิธีท่ีไม�ถูกต�อง มีความผิดพลาดในการทํา 
ซับซ�อนไป ยากเกินไป ไม�สัมพันธLต�อเนื่องกัน ฯลฯ) 
      3) ปWญหาจากเครื่องมืออุปกรณL วัตถุดิบ  ชํารุด ไม�ครบ ไม�มี ใช�ไม�เป-น 
ใช�งานยาก  ใช�ไม�ตรงตามงาน  ไม�ชํานาญในการใช�งาน) 
     4) ปWญหาจากบรรยากาศและสิ่งแวดล�อม  อุณหภูมิ  สถานท่ี สิ่งของ
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เกะกะ   บรรยากาศบีบค�นจากคน จากงานเร�ง จากเพ่ือนร�วมงานหรือผู�
บังคับบัญหรือปWญหาส�วนตัว ฯลฯ     

7. เขียนรายงานการควบคุมงาน 1. การทํารายงานผลการติดตามในแต�ละครั้ง ให�พิจารณาจาก รายงานท่ีท่ี
ปรึกษาเขียน และการสังเกต การพูดคุยกับสถานประกอบการ (ตาม
แบบฟอรLมรายงานท่ีกรมฯ กําหนด) 
2. ประเด็นการรายงานท่ีควรมี  
    1) ผลการทํางานในครั้งก�อนท่ีค่ังค�างอยู� 
    2) งานท่ีทําในครั้งนี้ 
    3) ผลสําเร็จตามปริมาณงานท่ีกําหนดและคุณภาพของงานท่ีทํา  
    4) ความคืบหน�าการทํางานเม่ือเทียบกับแผนท่ีกําหนด ผลต�างเปdาหมาย 
ยอดสะสม และคาดการณLความเป-นไปได�ของความสําเร็จ 
    5) ความผิดพลาดและผิดปรกติท่ีเกิดข้ึน (โดยไม�คาดหมาย) 
    6) สภาพปWญหาและแนวทางแก�ไข 
    7)  รายการท่ีจะทําในครั้งต�อไป 
    8)  สิ่งท่ีมอบหมายให�ดําเนินการ (การบ�าน) 
    9)  ความเห็นของ สปก. และท่ีปรึกษา ท่ีได�จากการสํารวจพูดคุย (ถ�ามี)   

8. เรียนรู�การให�คําปรึกษา การ
เพ่ิมผลิตภาพแรงงานและลดการ
สูญเสีย 

1. ศึกษาตํารา หลักวิชาการ จากเอกสาร ตามกระบวนการและเครื่องมือท่ีใช�
ในสถานประกอบการตามท่ีปรึกษากําหนด (รายละเอียด เครื่องมือปรากฏใน 
slide PowerPoint บรรยาย) 
    ทบทวนการถ�ายทอดของท่ีปรึกษาในครั้งก�อน และเชื่อมโยงเนื้อหาท่ีจะ
ดําเนินการในครั้งนี้จากแผนปฏิบัติงานของท่ีปรึกษา 
2. ศึกษาการเข�าให�คําปรึกษาในครั้งแรก เพ่ือการวินิจฉัยองคLการของท่ี
ปรึกษา  

• การเตรียมความพร�อมของเครื่องมือ เช�น สมุดบันทึก 
แบบฟอรLม เอกสาร slide นําเสนอ ข�อมูลผลงาน 

• การเตรียมการสอบถามข�อมูล การจัดหมวดหมู� และลําดับการ
ถาม 

• การวางบุคลิก การใช�คําถาม การโต�ตอบปWญหากับผู�บริหาร 
3. ประเด็นการเรียนรู�   
    3.1 ประเด็นเนื้อหาวิชา 

• ความหมายของเครื่องมือในกระบวนการ 

• แนวคิดการดําเนินงานของเครื่องมือในกระบวนการ 

• ภาพรวมกระบวนการดําเนินงาน 
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• ข้ันตอนและหลักการปฏิบัติ 

• การใช�ครื่องมือสําหรับปฏิบัติการในแต�ละข้ันตอน 

• การประยุกตLสู�การปฏิบัติงานจริง 
3.2 กระบวนการและแนวปฏิบัติการถ�ายทอดของท่ีปรึกษา 

• การกระตุ�นและดึงดูดความสนใจ 

• การนําเสนอแนวคิดและถ�ายทอดองคLความรู� 

• ลําดับและวิธีการเสนอ วิธีการปฏิบัติงานให�กับสถาน
ประกอบการ 

• การกําหนดประเด็นการทํางานท่ึต�องการ 

• การสั่งงานและมอบหมายงาน 

• การใช�เทคนิคการพูด การถ�ายทอด 

• การกระตุ�นให�เกิดความใส�ใจและร�วมปฏิบัติ 

• การคิดและหลักวิธีการตอบข�อสงสัย หรือคําถามของท่ีปรึกษา 

• การมองและสรุปประเด็นของท่ีปรึกษา 

• การใข�วิธีการจัดการจัดปWญหา และการทํางานของท่ีปรึกษา 
4. วิธีการเรียนรู� 
     1)   สังเกตและบันทึกลําดับการนําเสนอเนื้อหา 
     2)   ฟWงการบรรยาย หรือสังเกตวิธีการ และเนื้อหาท่ีถ�ายทอด และ
เชื่อมโยง เนื้อหากับการดําเนินการในครั้งก�อนของท่ีปรึกษา เทียบกับ
แผนปฏิบัติของท่ีปรึกษา 
     3)   ขอเป-นผู�ช�วยในการดําเนินการหรืออํานวยความสะดวกแก�ท่ีปรึกษา 
     4)   ต้ังคําถามในใจ  จับประเด็นข�อสงสัย (เหตุผลท่ีท่ีปรึกษาทํา 
จุดประสงคLท่ีต�องการของท่ีปรึกษาในการทํา) และสอบถาม ให�ท่ีปรึกษา
อธิบาย 
      5)  ฝjกการเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษา ประกอบด�วย 

• วิธีการปฏิบัติจากงานท่ีมอบหมายให�ปฏิบัติ 

• จุดมุ�งหมายของงานท่ีมอบหมาย 

• การติดตามผลสําเร็จและประเมินผลสําเร็จ 
      6) ฝjกคิดและตอบผู�ถามในใจ กรณีมีแรงงาน สงสัยหรือสอบถามท่ี
ปรึกษา 
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ขั้นตอนพ้ืนฐานการทํางานของท่ีปรึกษา 
สําหรับการเป�นท่ีปรึกษาโครงการลดการสูญเสยีและเพ่ิมผลิตภาพการผลิต 

 
ภารกิจ แนวทางการปฏิบัติ 

1. ศึกษาข�อมูลเบ้ืองต�น 1. ศึกษางาน ได�แก� วัตถุประสงค'โครงการ ตัววัดความสําเร็จของงาน 
กระบวนการทํางานท่ีต�องปฏิบัติ 
2. ศึกษาธุรกิจท่ีรับผิดชอบเบ้ืองต�น (จากใบสมัคร และประสบการณ')  
3. ระบุ งานท่ีต�องปฏิบัติและการวัดผลสําเร็จของงาน จากโครงการและ 
TOR 

2. วางแผนการเข�าให�คําปรึกษา 1. กําหนดหลักการ แนวทางการ เครื่องมือ การแก�ป:ญหาท่ีเก่ียวข�อง
เบ้ืองต�น และประเมินระยะเวลา 
2. วางแผนการสํารวจข�อมูล และเอกสาร ท่ีควรใช�สําหรับการเข�าเป=นท่ี
ปรึกษา เพ่ือแจ�งสถานประกอบการ 
3. เตรียมการ การจัดระเบียบของแบบฟอร'ม สมุดบันทึก อุปกรณ'เครื่อง
เขียน เพ่ือสร�างความเชื่อม่ัน เชื่อถือของท่ีปรึกษา เพราะผู�ขอรับบริการ
อาจจะสังเกตการณ'ปฏิบัติงานและบุคลิกภาพของท่ีปรึกษา 
4. เตรียมหัวข�อการการสัมภาษณ' จัดเรียงลําดับหัวข�อเป=นเรื่อง ๆ  
5. กําหนดเวลาและเนื้อหาในการสัมภาษณ' ให�ครอบคลุมกับเนื้อหาท่ี
ต�องการนํามาวิเคราะห'ข�อมูล 

3. นัดวันเข�าวินิจฉัยองค'กร 1. นัดสัมภาษณ'ผู�บริหารระดับสูงในองค'กรเพ่ือต�องการข�อมูลโดยตรง จาก
ผู�กําหนดนโยบายและเปEาหมายของบริษัท เพ่ือนํามาวินัจฉัยให�ทราบ
แนวความคิดและนโยบายการบริหารงาน ความต�องการ ความเป=นมาของ
บริษัท การดําเนินของธุรกิจ ตลอดจนแนวโน�มของธุรกิจท่ีจะเข�าไปศึกษา
นั้น 

3. ศึกษา วิเคราะห'ข�อมูลสถาน
ประกอบการเพ่ือวินิจฉัยป:ญหาท่ี
พบ 

1. ลักษณะข�อมูลการวินิจฉัย  
   1)  วิเคราะห'พฤติกรรมภายในองค'กร วัฒนธรรม ระเบียบปฏิบัติ 
ทัศนคติและความเชื่อขององค'กร  
   2)  วิเคราะห'ระบบงานท่ีเก่ียวข�องกับการดําเนินงาน  เช�น การวางแผน 
การกําหนดนโยบาย การสื่อสาร การสั่งงานและการควบคุมงาน โครงสร�าง
ของการทํางาน  
   3)  จุดอ�อน จุดแข็ง ขององค'กรในแต�ละด�าน 
   4)  สภาพป:ญหา และผลกระทบท่ีองค'กรได�รับ 
   5)  ความมุ�งหวังท่ีได�จากการให�คําปรึกษา 
2. วิธีการสํารวจข�อมูล 
   1) สอบถามตัวต�อตัวหรือทีมงานท่ีเก่ียวข�องกับโครงการ  
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   2) การใช�แบบสอบถาม 
   3) การขอเอกสาร บันทึกผลการปฏิบัติงาน 
   4) การสังเกตการณ'โดยตรง โดยร�วมประชุมกับผู�บริหารเพ่ือรับทราบ
ป:ญหา และเฝEาสังเกตการณ'ท่ีเกิดข้ึน 
   5) อาศัยประสบการณ'ท่ีผ�านมา  
3. สอบถามและวินิจฉัยป:ญหาและรูปแบบท่ีเกิดข้ึน 
   1) ป:ญหาในกระบวนการทํางาน  
   2) ป:ญหาทางเทคนิคในพ้ืนท่ีผลิต 
   3) การบริการท่ัวไป 
   4) การจัดซ้ือการจัดเก็บวัถตุดิบ 
   5)  การผลิตและเทคโนโลยี 
   6)  ด�านทรัพยากรบุคคล 
   7) ด�านการเงิน บัญชี 
4. หากเป=นไปได� จะเสนอแนวคิด และแนวทางเบ้ืองต�นในการจัดการสภาพ
ป:ญหา เพ่ือประเมินความพึงพอใจในแนวทางการทํางานและความร�วมมือ
ท่ีจะเกิดข้ึน (หากมีความซับซ�อนจะขอนําเสนอในภายหลัง หรือในรูป
เอกสาร) 

4. ประมวลแนวทางการให�
คําปรึกษา 

1. ระบุป:ญหาท่ีเกิดจากการวินิจฉัยข�อมูลท่ีได�รับ และคัดเลือกประเด็น
ป:ญหาท่ีต�องการดําเนินการ โดยใช�หลักวิชาการและเครื่องมือการเลือก
ป:ญหา 
2. ประเมินและกําหนดเครื่องมือในการให�คําปรึษาเพ่ือดําเนินการ (ดูการใช�
งานเครื่องมือ ในเอกสาร PowerPoint) เพ่ือใช�แก�ป:ญหาท้ังทางด�าน
เทคนิคและการบริหารงาน ให�ตรงกับสภาพการเกิดป:ญหา 
3. กําหนดวิธีการและข้ันตอนการให�คําปรึกษา ในเชิงเทคนิค และการ
บริหารงาน  
4. เขียนแผนงาน พร�อมตัวชี้วัดผลความสําเร็จ และแผนการปฏิบัติ การให�
คําปรึกษา 

5. จัดทําหลักสูตรฝTกอบรม
ลูกจ�างของสถานประกอบการท่ี
เข�าร�วม  
(กรณีท่ีปรึกษาโครงการเพ่ิมผลิต
ภาพแรงงานตามความต�องกา
ของสถานประกอบการ) 

1. กําหนดหลักสูตรและเนื้อหาวิชา 
2. เตรียมเอกสารเพ่ือขออนุมัติหลักสูตรตามระเบียบการขออนุมัติหลักสูตร
ท่ีกรมพัฒนาฝUมือแรงงานกําหนด 
3. เอกสารประกอบการฝTกอบรมท่ีท่ีปรึกษาและผู�ควบคุมดําเนินการ 
o ใบลงทะเบียน ให�ผู�เข�ารับการฝTกอบรมลงทะเบียนในแต�ละวัน 
o เอกสารการประกอบการบรรยายของวิทยากรในแต�ละหัวข�อ 
o แบบทดสอบก�อนและหลังการอบรม แบบประเมินวิทยากร แบบ
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ประเมินผลโครงการ 

o เตรียมใบวุฒิบัตรสาหรับผู�ผ�านการอบรม 
6. การดําเนินการให�คําปรึกษา
และอบรมพัฒนาแรงงานผู�ร�วม
โครงการ 

1. จัดตั้งทีมงานรับผิดชอบโครงการ (ตามแต�ท่ีปรึกษาเห็นควร) 
2. คัดเลือกจุดงานท่ีร�วมดําเนินงานโครงการ 
3. ดําเนินการให+คําปรึกษาและฝ.กอบรม 
    1)  การละลายพฤติกรรม 
 แนะนําและทําความรู�จักเพ่ือสร�างความคุ�นเคยและปรับเปลี่ยน
แนวคิดให�ลดช�องว�างระหว�างท่ีปรึกษาและพนักงาน โดยการนํากิจกรรม
หรือกรณีศึกษา เพ่ือปรับสภาพความแตกต�างระหว�างกันและกัน  
     2) การสร+างพฤติกรรมใหม�หรือการพัฒนาพฤติกรรม โดยการ
ฝ.กอบรม หรือประชุมกลุ�ม  
 ทําความเข�าใจกับสภาพการณ'ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได� และมี
ความกล�าท่ีจะเผชิญกับป:ญหาเหล�านั้น อีกท้ังยังจะเรียนรู�และเข�าใจท่ีจะ
ประยุกต'แนวทางท่ีท่ีปรึกษาให�คําแนะนําไปแล�ว เพ่ือนําไปสู�การแก�ป:ญหา
ได�อย�างม่ันใจและมีความเชื่อม่ันสูงข้ึน 
 ท่ีปรึกษานําเสนอรายละเอียดของโครงการ ป:ญหาท่ีเกิดข้ึน
ผลกระทบท่ีได�รับท้ังสถานประกอบการ พนักงาน ผู�บริหารหากไม�มีการ
ดําเนินการแก�ไข แต�เม่ือมีการร�วมดําเนินโครงการแล�วผลกระทบดังกล�าว
จะลดลงหรือหมดไป 
    3)  การเรียนรู+กระบวนการทํางานและวิธีใช+เครื่องมือในกระบวนการ 
 ด�วยการอบรมให�ความรู�ในกระบวนการและเครื่องมือท่ีใช�ในการ
ทํางาน ท้ังในภาพรวมและรายละเอียดของเครื่องมือท่ีใช� และวิธีการทํางาน
ของพนักงานเพ่ือแก�ป:ญหาในงาน 
    4)  การมีส�วนร�วมกับท่ีปรึกษา 
 การจัดสรรเวลาปฏิบัติภารกิจตามความเหมาะสมและร�วมคิด ร�วม
วางแผนกับท่ีปรึกษาในการดําเนินกิจกรรม การวางแผนและออกแบบ
ตารางและวิธีการจัดเก็บข�อมูล การติดตามประเมินผลและลงมือปฏิบัติตาม
ข้ันตอน  
 การดําเนินกิจกรรม มีกระบวนการพ้ืนฐานคือ 
 1. ศึกษา Flow การทํางานก�อนการปรับปรุง และบทบาทหน�าท่ี 
ข�อมูลเวลา การสูญเสีย การใช�เครื่องจักรและอุปกรณ' การจัดทําเอกสาร
การทํางาน และเอกสารทางการเงิน  
 การสํารวจข�อมูลผลการปฏิบัติงานก�อนทําโครงการตามแบบฟอร'ม
และตารางตามวิธีการท่ึกําหนด  
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 2. วิเคราะห'ป:ญหาความสูญเสีย ป:ญหาความซํ้าซ�อนของงาน หรือ
ป:ญหาด�านผลิตภาพการผลิตท่ีเกิดจากกระบวนการทํางานเดิม 
 3. ระบุจุดป:ญหา และกําหนดเครื่องมือท่ีใช�สําหรับการลดป:ญหา 
(เทคนิคและเครื่องมือตาม slide PowerPoint) 
 4. เขียน Flow การทํางานตามแผนท่ีกําหนดข้ึนใหม�  
 5. กําหนดรูปแบบและสร�างอุปกรณ' ท่ีใช�ในการพัฒนา
กระบวนการนําร�อง (ทดลอง) 
 6. สํารวจและเปรียบเทียบข�อมูลผลการปฏิบัติงาน หลังการ
ปรับปรุง ตามแบบฟอร'มและตารางตามวิธีการท่ึกําหนด 
 7. ประเมินผลเบ้ืองต�นถึงความสําเร็จและล�มเหลวของ
กระบวนการท่ีพัฒนาข้ึนใหม� และปรับปรุงให�ได�ผลสําเร็จตามเปEาหมายท่ี
กําหนด 
4. ดําเนินการด+านเอกสารการฝ.กอบรม ตามกระบวนการท่ีกรมพัฒนา
ฝUมือแรงงานกําหนด 

7. ประมวลผลและสรุปตัวชี้วดั
ผลการดําเนินงานโครงการ 

1. การติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 
  เม่ือได�ผลสําเร็จในจุดงานต�นแบบ แล�วจะถ�ายทอดกระบวนการ
ปฏิบัติงานไปยังจุดงานทีเหลือเพ่ือให�นําผลการปฏิบัติไปใช�อย�างครบถ�วน
ทุกจุด  
 การรวบรวมข�อมูลการดําเนินงานในช�วงท่ีผ�านมาท้ังหมด ตาม
กระบวนการจัดเก็บข�อมูลและผลการทํากิจกรรม 
           เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงาน กับเปEาหมายของตัวชี้วัดของ
โครงการท่ีกําหนด 

8. สรุปผลการดําเนินงาน
โครงการ 

1. ท่ีปรึกษานําเสนอผลการดําเนินงานแก�ผู�บริหารสถานประกอบการ 
2. จัดเตรียมเอกสารและข�อมูลตามรายละเอียดของการรายงานผล 

9. การประเมินผลความพึงพอใจ
ของแรงงาน  สถานประกอบการ 
(กรณีท่ีปรึกษาโครงการเพ่ิมผลิต
ภาพแรงงานตามความต�องกา
ของสถานประกอบการ) 

1. ประเมินความพึงพอใจใน 2 กลุ�มได�แก� 1)สถานประกอบการและ2) 
แรงงานท่ีเข�าร�วมโครงการ 
2. วิธีการประเมินใช� ดัชนีวัดความพึงพอใจ (Customer Satisfaction 
Index) โดยมีป:จจัยสําหรับวัดความพึงพอใจตามแบบฟอร'มท่ีกําหนด 

10. จัดทําเอกสารรายงานผลการ
ปฏิบัติงานฉบับสมบูรณ' 
(กรณีท่ีปรึกษาโครงการเพ่ิมผลิต
ภาพแรงงานตามความต�องกา
ของสถานประกอบการ) 

1. จัดทํารายงานผลฉบับสมบูรณ' ตามแบบท่ีกรมพัฒนาฝUมือแรงงาน
กําหนด ประกอบด�วย 3 ส�วนคือ ส�วนนํา ส�วนเนื้อหา และส�วนอ�างอิง ใน 
แต�ละส�วนมี รายละเอียดดังนี้ 
(1) ส�วนนํา ประกอบด+วยส�วนต�าง ๆ ดังนี้ 

1) ปกนอก 



แผ�นท่ี 5 

ภารกิจ แนวทางการปฏิบัติ 
 
 

2) ปกรอง 
3) กิตติกรรมประกาศ 
8) บทคัดย�อภาษาไทย (อังกฤษ : ตามความเหมาะสม) 
5) สารบัญ 
6) สารบัญตาราง 
7) สารบัญภาพ 

(2) ส�วนเนื้อหาในส�วนของการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานและลดการสูญเสีย 
บทท่ี 1 บทนํา ประกอบด�วย 

ความเป=นมาและความสําคัญของป:ญหา 
วัตถุประสงค'ของโครงการ 
ขอบเขต 
วิธีการดําเนินงาน 
แผนการดําเนินงานโครงการ 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ 
ประโยชน'ท่ีได�รับจากการโครงการ 

บทท่ี 2 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง ประกอบด�วย 
แนวคิดท่ีเก่ียวข�องกับป:ญหาการเพ่ิมผลิตภาพและการลดการ
สูญเสีย 
ทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องกับป:ญหาการเพ่ิมผลิตภาพและการลดการ
สูญเสีย 
งานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับป:ญหาการเพ่ิมผลิตภาพและการลดการ
สูญเสีย (เท�าท่ีจําเป=น) 

 (3) ส�วนท่ี 3  การดําเนินงานตามโครงการของบริษัทท่ีร�วมโครงการ 
บทท่ี (เท�าจํานวนสถานประกอบการ) การดําเนินงานโครงการ (แยกตาม
บริษัท ท่ีร�วมโครงการ) ประกอบด�วย 
 ประวัติความเป=นมาของสถานประกอบการ 
 แผนผังกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process Flow) 
 การดําเนินธุรกิจ และกระบวนการผลิต  
 สภาพป:ญหาของบริษัทและการวิเคราะห' SWOT (ถ�ามี) 
 วัถตุประสงค'ของโครงการ 
 เปEาหมายและตัวชี้วัดผลสําเร็จ 
 แนวคิดและทฤษฏีท่ีใช�สนับสนุนการแก�ป:ญหา 
 วิธีการดําเนินการและแผนงาน 
 ผลการดําเนินการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานและลดการสูญเสีย 



แผ�นท่ี 6 

ภารกิจ แนวทางการปฏิบัติ 
 การพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน 
 สรุปผลการดําเนินงาน 
 ข�อเสนอแนะและอุปสรรคสําหรับบริษัท 
บทท่ี  (ต�อเนื่องจาก การดําเนินงานโครงการ)  บทสรุป 
 ผลการดําเนินงานเพ่ิมผลิตภาพแรงงานและลดการสูญเสีย 
โดยรวม 
 ผลการพัฒนาและฝTกอบรมเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพแรงงานและลดการ
สูญเสีย 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการและแรงงาน 
 ข�อเสนอแนะและอุปสรรค 
บรรณานุกรม 
ภาคผนวก 

11. นําเสนอผลงานต�อท่ีประชุม
กรมพัฒนาฝUมือแรงงานวันปkด
โครงการ 
(กรณีท่ีปรึกษาโครงการเพ่ิมผลิต
ภาพแรงงานตามความต�องกา
ของสถานประกอบการ) 
 

1. ทีมท่ีปรึกษา จัดเตรียม PowerPoint เพ่ือนําเสนอผลงานการทํา
โครงการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานตามความต�องการของสถานประกอบการ 
แก�ผู�ร�วมกิจกรรม การเปkดโครงการ และร�วมประชุมประเมินผลการ
ดําเนินงานโครงการ 

หมายเหตุ :   

 
































