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เอกสารฉบับนี้ เรียบเรียงขึ้นเพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาการเพ่ิมผลผลิต 
(IM13401 Productivity Improvement) ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม         
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เนื้อหาเอกสารฉบับนี้ประกอบด้วย แนวคิดและความส าคัญ
ของการเพ่ิมผลผลิต ความสูญเสีย การวัดการเพ่ิมผลผลิต การวางผังโรงงานและการผลิตแบบเซลลูลาร์ 
ระบบดึงและระบบการผลิตทันเวลาพอดี หลักบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมผลผลิต การบ ารุงรักษาและ       
การกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์เพ่ือการเพ่ิมผลผลิต รวมทั้งการพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวคิดผลิตภาพ      
สีเขียว ผู้เรียบเรียงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา ส าหรับเพ่ิมพูนความรู้
และความเข้าใจในด้านการเพ่ิมผลผลิตในอุตสาหกรรม ตลอดจนการน าความรู้ไปบูรณาการร่วมกับ      
องค์ความรู้ด้านอ่ืนๆ ได้อย่างเหมาะสม หากเนื้อหามีความผิดพลาดประการใดผู้เรียบเรียงขอน้อมรับ  
และขออภัยไว้ ณ โอกาสนี้ ซึ่งผู้เรียบเรียงจะแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึนในอนาคต 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 1 

แนวคิดและความส าคัญของการเพ่ิมผลผลิต 
 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

1. ความเป็นมาและวิวัฒนาการของการเพิ่มผลผลิต 

2. การผลิต 

3. ความหมายของการเพิ่มผลผลิต 

4. แนวทางการเพิ่มผลผลิต 

5. ความส าคัญของการเพิ่มผลผลิต 

6. ประโยชน์ที่ได้รับในการเพ่ิมผลผลิต 

7. เทคนิคการเพิ่มผลผลิต  
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม   
เมื่อศึกษาบทเรียนนี้จบแล้ว ผู้เรียนควรมีความรู้และทักษะดังนี้ 
1. ทราบถึงความเป็นมาและวิวัฒนาการของการเพิ่มผลผลิตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

2. เข้าใจและสามารถอธิบายความแตกต่างของความหมายการเพ่ิมผลผลิต  

3. สามารถเสนอแนะแนวทางการเพิ่มผลผลิตในรูปแบบต่างๆ ได้ 
4. ตระหนักถึงความจ าเป็น ความส าคัญของการเพิ่มผลผลิตและประโยชน์ที่ได้รับในการเพ่ิมผลผลิตที่  
5. น าเทคนิคในการเพ่ิมผลผลิตประยุกต์กับใช้ได้อย่างถูกต้อง เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขัน 
 

 

วิธีสอนและกิจกรรมประจ าบท 

1. มอบหมายให้ผู้เรียนศึกษารายละเอียดของเนื้อหาตามเอกสารประกอบการสอนประจ าบทที่ 1 
“แนวคิด ความหมายและความส าคัญของการเพิ่มผลผลิต” 

2. ชี้แจงค าอธิบายรายวิชา วัตถุประสงค์ เนื้อหาและเกณฑ์การให้คะแนนรายวิชา 
3. น าเข้าสู่บทเรียนโดยการบรรยายและสรุปเนื้อหาสาระส าคัญประกอบการน าเสนอด้วยโปรแกรม 
Microsoft Power Point  

4. อธิบายเนื้อหาทีละหัวข้อแล้วเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถซักถามได้ในประเด็นที่ไม่เข้าใจหรือสงสัย 
ก่อนจะอธิบายในหัวข้อต่อไป 

5. แบ่งกลุ่มผู้เรียน เพ่ือร่วมกันอภิปรายกรณีศึกษาในหัวข้อที่ได้รับมอบหมายตามแนวคิดและทฤษฎี      
ของเนื้อหาในบทเรียน 
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6. มอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดท้ายบท 

7. สรุปเนื้อหาที่ส าคัญและตอบข้อซักถามประจ าบท 

8. มอบหมายให้ผู้เรียนเตรียมศึกษารายละเอียดของเนื้อหาตามเอกสารประกอบการสอนประจ าบทต่อไป 
ตลอดจนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตามหนังสืออ่านประกอบที่ระบุในเอกสารอ้างอิงท้ายบท 

9. เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักศึกษาก่อนเลิกเรียน 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการเพ่ิมผลผลิต 

2. สื่อช่วยในการเรียนการสอน ประกอบด้วย โปรแกรม Microsoft Power Point  

3. หนังสืออ่านประกอบตามที่ระบุในเอกสารอ้างอิงท้ายบท 

4. สื่อการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์  
5. แบบฝึกหัดท้ายบท 

 

การวัดผลและการประเมินผล 

1. สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนจากการเรียนการสอนและกิจกรรมอ่ืนๆ ในชั้นเรียน อาทิ การเข้าเรียน      
ตรงต่อเวลา ความสนใจ การสื่อความหมายด้วยถ้อยค า และการสื่อความหมายโดยไม่ใช้ถ้อยค า 
2. สังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการพัฒนาด้านบุคลิกภาพและเจตคติที่พึงประสงค์ เช่น การแสดง 
ความคิดเห็น ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนการวางบทบาทเป็นผู้น าและผู้ตามได้เหมาะสม      
ตามโอกาส เป็นต้น 

3. ทดสอบความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาประจ าบทเรียน จากการสุ่มตัวแทนเพ่ือซักถามในประเด็นที่ได้
ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอนและการบรรยาย และการทดสอบความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาและ
แนวคิดท่ีได้จากการเรียนด้วยการถามปากเปล่า รวมทั้งจากเอกสารที่มอบหมายให้ศึกษาค้นคว้า  
4. ประเมินความรู้ความเข้าใจจากการตอบค าถามท้ายบทเรียน 

5. ทดสอบกลางภาคและปลายภาค 
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บทที่ 1 

แนวคิดและความส าคัญของการเพ่ิมผลผลิต 
 

แนวคิดหลัก 

1. สภาวการณ์ที่ต้องเผชิญกับการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา รวมทั้ง  
การติดต่อสื่อสารที่ไร้พรมแดน การเพ่ิมผลผลิตจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่ ส าคัญในการเพ่ิมศักยภาพ           
ในการแข่งขัน การเพิ่มผลผลิตได้รับการพัฒนาตั้งแต่อดีตสู่ปัจจุบัน เพ่ือจัดรูปแบบของการใช้ทรัพยากรที่มี
อย่างจ ากัดให้เกิดคุณค่าและประโยชน์สูงสุด 

2. การเพ่ิมผลผลิตเป็นกระบวนการในการปฏิบัติงานเพ่ือให้ได้สินค้า บริการหรืองานที่มีคุณภาพสอดคล้อง
กับความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยวิธีการในการลดต้นทุน ลดการสูญเสียทุกประเภท        
ที่ซ่อนอยู่ การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การใช้เทคโนโลยีเหมาะสม การพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน    
ในองคก์รและเทคนิควิธีการท างานต่างๆ เข้ามาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

3. แนวทางการเพ่ิมผลผลิต อาทิ ผลิตผลมากขึ้นแต่ปัจจัยน าเข้าเท่าเดิม ผลิตผลเพ่ิมขึ้นมากกว่า               
การเพ่ิมขึ้นของปัจจัยน าเข้า ผลิตผลมากขึ้นแต่ปัจจัยการผลิตลดลง ผลิตผลเท่าเดิมแต่ลดปัจจัยน าเข้า 
และผลิตผลเพ่ิมขึ้นแตป่ัจจัยการผลิตเพ่ิมข้ึนในอัตราส่วนที่น้อยกว่า 
4. ประโยชน์ที่ได้รับในการเพ่ิมผลผลิตการเพิ่มผลผลิตนั้นส่งผลทางตรงและทางอ้อมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ในด้านการพัฒนาจากระดับบุคคล สังคม ระดับชาติและนานาชาติ 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 ปัจจุบันทรัพยากรต่างๆ นับวันขาดแคลนและลดน้อยลง การเพ่ิมผลผลิตเป็นแนวคิดส าคัญซึ่ง    
ถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือให้สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอย่างจ ากัดให้เกิดคุณค่าและประโยชน์สูงสุด โดยพยายามให้
เกิดการสูญเสียและสูญเปล่าของทรัพยากรน้อยที่สุด ดังนั้น การเพ่ิมผลผลิตจึงมีความส าคัญต่อองค์กร          
ในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต ลดต้นทุนการผลิต อีกทั้งช่วยให้
พนักงานมีทัศนคติที่ดีและเพ่ิมขวัญก าลังใจในการท างาน เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ การเพิ่มพูนความรู้ 
ความสามารถและทักษะในการท างาน ตลอดจนการพัฒนาตนเองและงานที่ เกี่ยวข้องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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1. ความเป็นมาและวิวัฒนาการของการเพิ่มผลผลิต 

 การผลิตในยุคเริ่มแรกใช้แรงงานจากคนเป็นหลัก รูปแบบการท างานไม่ต้องอาศัยแนวคิด ทฤษฎี
และหลักการใดๆ ยุคแรกเริ่มการผลิตไม่มีการน าแนวคิดของการเพ่ิมผลผลิตอย่างเป็นรูปธรรมมา
ประยุกต์ใช้ ในเวลาต่อมากระบวนการผลิตได้ถูกพัฒนา โดยการน าเครื่องจักรเข้ามาท างานแทน
แรงงานคนท าให้ได้ผลผลิตเพ่ิมมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม การพัฒนาด้านการผลิตยังไม่สิ้นสุด  บุคคลที่มี
ความเชี่ยวชาญในศาสตร์แต่ละแขนงต่างมีความพยายามเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ดีขึ้น
เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน การผลิตในแต่ละยุคสมัยสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ยุค รายละเอียดดังนี้  
 1.1 ยุคก่อนปฏิวัติทางอุตสาหกรรม 

 การผลิตเริ่มมีมาแต่โบราณกาลนับตั้งแต่มนุษย์ยุคหินรู้จักการน าหินมาใช้ท าอาวุธแบบง่ายๆ       
เพ่ือใช้ป้องกันตัวและล่าสัตว์ การใช้ไฟเพ่ือให้เกิดแสงสว่าง ความอบอุ่นและประกอบอาหาร การน า    
หนังสัตว์และขนสัตว์มาผลิตเป็นเครื่องนุ่งห่ม ต่อมาในสมัยอียิปต์โบราณมีการท าอาชีพเกษตรกรรม               
เลี้ยงสัตว์ ท าเครื่องปั้นดินเผาและค้าขาย ดังภาพที่ 1.1 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สถาปัตยกรรมโบราณที่ถือเป็น
สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก อาทิ มหาพีระมิดแห่งกีซาและประภาคารฟาโรสแห่งอเล็กซานเดรีย
ประเทศอียิปต์ เมืองใต้พิภพ เดอรินกูยู (Derinkuyu) ประเทศตุรกี เป็นต้น ดังภาพที่ 1.2 และ 1.3 
สิ่งก่อสร้างเหล่านี้ได้ถูกสร้างขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ วิธีการท างานไม่มีมาตรฐานข้อก าหนดที่แน่นอนมีเพียงแต่
วิธีปฏิบัติอย่างง่ายๆ ไม่ซับซ้อนและใช้ทักษะฝีมือแรงงานจากคนทั้งสิ้น 

  

        
 

ภาพที่ 1.1 การผลิตยุคก่อนปฏิวัติทางอุตสาหกรรม 

ที่มา: https://7thingspacial.wordpress.com และ http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book 

 

https://7thingspacial.wordpress.com/
http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book
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ภาพที่ 1.2 มหาพีระมิดแห่งอียิปต์ 
ที่มา: https://www.emaze.com/@AZRZLRTT/The-Pyramids-of-Giza 

 

         
ภาพที่ 1.3 ประภาคารฟาโรสแห่งอเล็กซานเดรียและเดอรินกูยูประเทศตุรกี 

ที่ ม า : https://en.wikipedia.org/wiki/Lighthouse_of_Alexandria  แ ล ะ  https://feel-

planet.com/derinkuyu-underground-city 

 

 1.2 ยุคปฏิวัติทางอุตสาหกรรม (The Industrial Revolution)  

 การปฏิวัติทางอุตสาหกรรมเกิดขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 18 เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญในระบบ
และวิธีการผลิต โดยเปลี่ยนจากการใช้แรงงานคนและสัตว์มาเป็นเครื่องจักรกลที่สลับซับซ้อนและ         
มีประสิทธิภาพมากขึ้น การปฏิวัติเริ่มต้นในสหราชอาณาจักร จากนั้นจึงขยายไปยังยุโรปตะวันตก อเมริกา
เหนือ ญี่ปุ่น จนขยายไปทั่วทั้งโลกในเวลาต่อมา  
   1.2.1 สาเหตุของการปฏิวัติอุตสาหกรรม 

ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ จึงเกิดความสนใจที่จะประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์    
เพ่ือใช้ในการอุตสาหกรรม 

https://www.emaze.com/@AZRZLRTT/The-Pyramids-of-Giza
https://en.wikipedia.org/wiki/Lighthouse_of_Alexandria%20%20และ
https://feel-planet.com/derinkuyu-underground-city
https://feel-planet.com/derinkuyu-underground-city
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การส ารวจทางทะเลและการแสวงหาอาณานิคม ท าให้มีแหล่งวัตถุดิบและตลาดระบายสินค้า          
เป็นการกระตุ้นให้การค้าขยายตัวจึงสนับสนุนให้คิดประดิษฐ์เครื่องจักร 

ความมั่นคงและเสรีภาพทางการเมืองในยุโรปท าให้พ่อค้า นายทุนและนักอุตสาหกรรม มีสิทธิมีเสียง  
ในการปกครองประเทศ การอุตสาหกรรมจึงได้รับการสนับสนุนให้เจริญก้าวหน้า  
   1.2.2 การปฏิวัติอุตสาหกรรม 

   การปฏิวัติอุตสาหกรรมแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะแรกระหว่าง          
ปีค.ศ .1760-1840 เป็นระยะที่มีการประดิษฐ์เครื่องจักรช่วยในการผลิตและการปรับปรุงโรงงาน
อุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพ และการปฏิวัติ อุตสาหกรรมระยะที่  2 ระหว่างปีค.ศ.1861-1865           
เป็นการปรับปรุงการคมนาคมสื่อสาร ซึ่งเป็นผลมาจากความส าเร็จของอุตสาหกรรมเหล็กและ    
เครื่องจักรไอน้ า 
   (1) การปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะแรก เป็นการประดิษฐ์เพ่ือตอบสนองอุตสาหกรรมการทอผ้า            
ปีค.ศ.1733 จอห์น เคย์ (John Kay) แห่งเมืองแลงคาเชียร์ (Lancashire) ได้ประดิษฐ์กี่กระตุก (Flying 

Shuttle) ซึ่งช่วยให้ช่างทอผ้าสามารถผลิตผ้าได้มากกว่าเดิมถึง 2 เท่า ปีค.ศ. 1764 เจมส์ ฮาร์กรีฟส์ 
(James Hargreaves) สามารถผลิตเครื่องปั่นด้าย (Spinning Jenny) ได้ส าเร็จ ต่อมาในปีค.ศ.1769      
ริชาร์ด อาร์กไรต์ (Richard Arkwright) ได้ปรับปรุงเครื่องปั่นด้ายให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น และพัฒนา
เป็นเครื่องจักรกลที่ใช้พลังน้ าหมุนแทนพลังคนเรียกว่าวอร์เตอร์เฟรม (Water Frame) ท าให้เกิดโรงงาน
ทอผ้าตามริมฝั่งแม่น้ าทั่วประเทศมีการขยายตัวท าไร่ฝ้ายในอเมริกา ดังภาพที่ 1.4 จากนั้น เอลี วิทนีย์  
(Eli Whitney) สามารถประดิษฐ์ เครื่องแยกเมล็ดฝ้ายออกจากใย (Cotton Gin) เมื่อปีค.ศ.1793            
การพัฒนาอุตสาหกรรมการทอผ้าของอังกฤษเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องจนถึงคริสต์ศตวรรษที่  19            
ดังภาพที ่1.5 และภาพท่ี 1.6 
 

         
ภาพที่ 1.4 เครื่องปั่นด้ายที่ใช้พลังน้ าหมุน (Water Frame) 

ที่มา: https://www.thoughtco.com/industrial-revolution และ 

https://www.locallocalhistory.co.uk/brit-land/power 
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ภาพที่ 1.5 เอลี วิทนีย์    ภาพที่ 1.6 เครื่องแยกเมล็ดฝ้ายออกจากใย (Cotton Gin) 

ที่มา: https://th.wikipedia.org/wiki  และ 

http://etc.usf.edu/clipart/49800/49824/49824_cotton_gin.htm 
  

   การประดิษฐ์ที่พัฒนาควบคู่กับการทอผ้าคือ เจมส์วัตต์ (James Watt) วิศวกรและนักประดิษฐ์ 
ชาวสกอตแลนด์ ดังภาพที่ 1.7 ผู้ปรับปรุงเครื่องจักรไอน้ าจากเครื่องจักรนิวโคเมน ซึ่งแทบไม่พัฒนามา
มากกว่า 50 ปี เครื่องจักรของวัตต์เป็นต้นแบบของเครื่องจักรที่ใช้น้ ามันในปัจจุบัน เขาเป็นผู้บัญญัติศัพท์ 
แรงม้า เป็นวิธีค านวณประสิทธิภาพการท างานของเครื่องจักร และชื่อของเขาได้รับไปตั้งเป็นหน่วย
ก าลังไฟฟ้า ในระบบหน่วยเอสไอ เครื่องจักรไอน้ าแบบวัตต์ (Watt Steam Engine) ดังภาพที่  1.8     
เป็นกุญแจส าคัญน ามาซึ่งการปฏิวัติอุตสาหกรรม นับเป็นมรดกที่ทรงคุณค่าแก่มนุษยชาติ การพัฒนาและ
ปรับปรุงเครื่องจักรไอน้ าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นท าให้เกิดงานอุตสาหกรรมใหม่และเป็นประโยชน์ต่อ  
การเพ่ิมศักยภาพการผลิตทางอุตสาหกรรม นับเป็นจุดเริ่มสู่พัฒนาการของเครื่องจักรต่างๆ และมีผล
ต่อเนื่องแก่ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในทุกแขนง ตลอดจนน าไปสู่การปฏิวัติการขนส่ง      
แม้ว่าการท างานมีความซับซ้อนยิ่งขึ้น แต่ผลผลิตที่ได้เพ่ิมขึ้นและมีความละเอียด แม่นย ามากกว่าแรงงาน
จากคน 

   การเปลี่ยนแปลงการผลิตครั้งส าคัญในการปฏิวัติอุตสาหกรรมเป็นการผลิตชิ้นส่วนซึ่งสามารถ
สับเปลี่ยนกันได้  เครื่องกลึงและเครื่องกลอ่ืนๆ ในการปฏิวัติ อุตสาหกรรมท าให้การผลิตสินค้า                 
มีความละเอียดแม่นย าสูงและสามารถผลิตซ้ าเช่นเดิมได้เป็นจ านวนมาก อาทิ การผลิตปืนซึ่งในอดีต          
ผลิตได้ทีละกระบอกด้วยการน าชิ้นส่วนเข้าประกอบกันอย่างพอดีจนได้ออกมาเป็นหนึ่งกระบอก            
หากแต่ชิ้นส่วนในการประกอบปืนครั้งนั้นไม่สามารถใช้แทนกันกับชิ้นส่วนจากปืนกระบอกอ่ืนได้        
ด้วยความละเอียดแม่นย าในการผลิตซ้ าจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมท าให้ชิ้นส่วนต่างๆ ของปืนสามารถ
แลกเปลี่ยนทดแทนกันได้ และยังก่อให้เกิดการผลิตแบบจ านวนมากๆ จนส่งผลให้ราคาสินค้าจากการผลิต
ลดลงอย่างมาก 
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ภาพที่ 1.7 เจมส์วัตต์ (James Watt)     ภาพที่ 1.8 เครื่องจักรไอน้ าแบบวัตต์ (Watt Steam Engine) 

ที่มา: https://th.wikipedia.org/wiki/James Watt และ https://lucasislucas.wordpress.com          

 

   (2) การปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่ 2 เป็นการปรับปรุงการคมนาคมสื่อสารซึ่งเป็นผลมาจาก 
ความส าเร็จของอุตสาหกรรมเหล็กและเครื่องจักรไอน้ า ปีค.ศ. 1804 ริชาร์ด เทรวีทิก (Richard 

Trevitick) น าพลังงานไอน้ ามาขับเคลื่อนรถบรรทุก รถจักรไอน้ าจึงมีบทบาทส าคัญในอุตสาหกรรมขนส่ง 
รถจักรไอน้ าที่มีชื่อเสียงมากคือ หัวรถจักรไอน้ าร็อกเกต (Rocket) ของจอร์จ สตี- เฟนสัน (George 

Stephenson) ดังภาพที่ 1.9 ท าให้มีการเปิดบริการรถจักรไอน้ าบรรทุกสินค้าเป็นครั้งแรก ซึ่งในเวลา
ต่อมามีการดัดแปลงมารับส่งผู้โดยสารจึงถือเป็นจุดเริ่มต้นการเข้าสู่ยุคการใช้รถไฟเป็นผลท าให้ความเจริญ
ขยายตัวจากเขตเมืองไปสู่ชนบท และเปลี่ยนแปลงชนบทให้กลายเป็นเมือง 

 

      
 

ภาพที่ 1.9 หัวรถจักรไอน้ าร็อกเกต (Rocket) ของจอร์จ สตี- เฟนสัน (George Stephenson) 

ที่มา: https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Stephenson และ 

https://www.slideshare.net/guestfa8c20/industialisierung 

https://lucasislucas.wordpress.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Stephenson
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   1.2.3 ผลของการปฏิวัติอุตสาหกรรม ดังนี้ 
(1) ประชากรทั่วโลกเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์
เจริญก้าวหน้าขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งความสมบูรณ์ของอาหาร ระบบ สาธารณสุขและการดูแลสุขภาพ
อนามัย การเพ่ิมประชากรอย่างรวดเร็วท าให้เกิดการอพยพจากชนบทมาหางานท าในเมืองจนเกิดปัญหา
ความแออัดของประชากรในเขตเมือง 
(2) การก่อสร้างอาคารบ้านเรือนและสถาปัตยกรรมพัฒนาก้าวหน้ามากขึ้นเพราะการพัฒนาอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยีการก่อสร้างท าให้อาคารแข็งแรงขึ้น การออกแบบก่อสร้างหอไอเฟล (Eiffel Tower)      

กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 1889 ถือเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นการก่อสร้างที่ทันสมัยของโลก 

(3) ปัญหาสังคมต่างๆ เช่น ชุมชนแออัด การแพร่กระจายของโรค ปัญหาอาชญากรรม การใช้แรงงานเด็ก 
การเอารัดเอาเปรียบท าให้เกิดแนวคิดลัทธิสังคมนิยมของคาร์ล มาร์กซ์ (Karl Mark) เรียกร้องให้กรรมกร
รวมพลังกันเพ่ือก่อการปฏิวัติโค่นล้มระบบทุนนิยมท าให้ลัทธิสังคมนิยมมีบทบาทและอิทธิพลมากขึ้น 

(4) เกิดลัทธิเสรีนิยมซึ่งเป็นพ้ืนฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยและแนวคิดนี้แพร่หลายกว้างขวาง
ทั้งด้านการเมืองและเศรษฐกิจ 

(5) การปฏิวัติทางอุตสาหกรรมได้ขยายไปทั่วภูมิภาคต่างๆ ของโลก ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง         
ด้านเศรษฐกิจและสังคม การเมืองและท าให้ประเทศต่างๆ เหล่านี้มี “วัฒนธรรมร่วม” ตามตะวันตก 

   กล่าวได้ว่า การปฏิวัติอุตสาหกรรมก่อให้เกิดการแบ่งค่ายระหว่างลัทธิทุนนิยมกับลัทธิ สังคม
นิยมอย่างเป็นรูปธรรม ต่อมาในปีค.ศ.1889 ได้มีการประกาศให้วันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปีเป็น           
วันเมย์เดย์หรือวันแรงงานสากล (May Day) 

 

 1.3 ยุคการจัดการแบบวิทยาศาสตร์ (The Principles of Scientific Management) 

 ในปี ค.ศ.1900 เฟรดเดอริก ดับบลิว เทย์เลอร์ (Frederick W. Taylor) เป็นวิศวกรชาวอเมริกัน 
ดังภาพที่ 1.3 เป็นคนที่คิดวิธีการจัดการ โดยน าช่วงเวลาในการท างานมาสัมพันธ์กับชิ้นงานที่ผลิตขึ้น       
โดยได้รับการยกย่องเป็นบิดาแห่งการบริหารเชิงวิทยาศาสตร์ (Father of Scientific Management)      
ได้น าหลักการในการพัฒนาบริหารเชิงวิทยาศาสตร์ (Scientific Management) มาใช้ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต โดยค้นหาวิธีในการปรับปรุงการท างานอย่างเป็นมาตรฐานของพนักงาน           
ในเหมืองแร่แห่งหนึ่งและก าหนดเป็นมาตรฐานให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามท าให้ได้ผลผลิตที่เพ่ิมขึ้น      
การใช้มาตรฐานก าหนดวิธีการท างานเพ่ือให้สามารถควบคุม ลดความสิ้นเปลืองของวัตถุดิบ พลังงานและ
สามารถวัดผลของงานได้ รวมทั้งการเพ่ิมค่าตอบแทนให้แรงงานเพ่ือเป็นแรงจูงใจให้คนงานท างาน     
อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน ดังภาพที่ 1.20 
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 เทย์เลอร์ได้ปรับเปลี่ยนแนวความคิดเดิมที่มุ่งเน้นแต่ผลผลิตเพียงอย่างเดียวมาเป็นการศึกษา
ขั้นตอนในกระบวนการผลิตอย่างละเอียดเพ่ือค้นหาวิธีที่ดีที่สุดในระบบผลิต การเลือกงานให้เหมาะสมกับ
ความรู้ความสามารถและความช านาญเฉพาะทางของแต่ละคน การแบ่งงานให้แต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน 
และเหมาะสม จัดอบรมตามสาขางานที่รับผิดชอบตลอดจนสร้างแรงจูงใจในการท างานโดยให้ค่าตอบแทน 
ตามผลผลิตซึ่งน ามาสู่ผลิตผลที่เพ่ิมข้ึน เทเลอร์ได้เสนอหลักการบริหาร (Taylor’s Principles) ดังนี้  
(1) ใช้หลักวิทยาศาสตร์ความรู้ด้านการจัดองค์การแทนกฎการนับ (Rules of Thumb) 

(2) การยอมรับความกลมกลืนในกิจกรรมกลุ่มมากกว่าการไม่ปรองดองกัน 

(3) มุ่งสู่ความร่วมมือมากกว่าความไม่มีระเบียบของบุคคล 

(4) การท างานเพ่ือผลผลิตสูงสุดมากกว่าผลผลิตในวงจ ากัด 

(5) พัฒนาคนงานทุกคนให้ใช้ความสามารถสูงสุดและสร้างความมั่นคงให้แก่บริษัท 

 

       
ภาพที่ 1.20 เฟรดเดอริก ดับบลิว เทย์เลอร์และการท างานอย่างเป็นมาตรฐาน 

ที่มา: https://en.wikipedia.org/wiki/Frederick_Winslow_Taylor และ  

https://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_management 

 
 นอกจากผลงานของเทเลอร์แล้ว ยังมีนักวิชาการที่สนใจพัฒนาแนวคิดการจัดการในช่วงเวลา       
ที่ใกล้เคียงกันอีกจ านวนมากซึ่งสนับสนุนแนวความคิดของเทเลอร์ นักวิชาการคนส าคัญได้แก่ แฟร็งค์ 
บังเกอร์กิลเบรธและลิเลี่ยน มอลเลอร์กิลเบรธ (Frank Bunker Gilbreth and Lilian Moller Gilbreth) 

ดังภาพที่ 1.21 น าเสนอผลงานด้าน “การศึกษาเวลาและการเคลื่อนไหว” (Time and motion study) 

โดยน าเอาหลักการท างานแบบวิทยาศาสตร์มาใช้ในการท างานเพ่ือ (1) ค้นหาวิธีการและจ าแนกวิธีการ
ปฏิบัติที่ดีที่สุด (2) พยายามลดกฎเกณฑ์ในการท างานให้น้อยลง และ(3) พยายามน าเอาหลักการ 2 ข้อนี้
มาเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและลดชั่วโมงการท างานให้น้อยลง โดยจัดแบ่งระบบการท างานออกเป็นส่วนๆ  

https://en.wikipedia.org/wiki/Frederick_Winslow_Taylor%20และ
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เรียกว่า เธอร์บลิก (Therbligs) โดยน ามาจากการเขียนชื่อของกิลเบรธ (Gilbreth) โดยน าเอาอักษร
ท้ายสุดเขียนเป็นตัวแรกและเรียงต่อด้วยอักษรตัวถัดๆ ขึ้นมา เธอร์บลิกเป็นการเคลื่อนไหวพ้ืนฐาน       
โดยจัดล าดับขั้นตอนของการเคลื่อนไหวในการท างาน (วิเชียร, 2551)  

 เฮนรีแอลแกนต์ (Henry L. Gantt) เป็นอีกคนหนึ่งที่สนับสนุนแนวคิดการจัดการแบบวิทยาศาสตร์ 
ในปีค.ศ.1887 แกนต์ได้ร่วมงานกับเทย์เลอร์และเป็นผู้ติดตามเทย์เลอร์ไปในสถานที่ต่างๆ ดังภาพที่ 1.22 
แนวคิดที่แกนต์ได้น าเสนอคือ การจัดอันดับผลงานของพนักงานอย่างเปิดเผยให้พนักงานทุกคนได้รับรู้ 
โดยใช้แผนภูมิแท่งมาแสดงผลงานของพนักงานแต่ละคน ในวันที่พนักงานสามารถผลิต ได้ตามมาตรฐาน
แสดงด้วยแท่งสีด า ส่วนในวันที่ไม่สามารถผลิตได้ตามมาตรฐานแสดงด้วยแท่งสีแดง และมีการเสนอให้มี
การก าหนดตารางเวลาในการผลิต เทคนิคดังกล่าวปัจจุบันเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายซึ่งรู้จักกันในชื่อของ 
แผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) ใช้ส าหรับวางแผนและควบคุมงานโดยก าหนดกิจกรรมใดท าก่อน-หลัง หรือ
กิจกรรมใดสามารถท าพร้อมกัน รวมทั้งก าหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม (ปฐมและเสน่ห์, 2555) 
 

         
ภาพที่ 1.21 แฟร็งค์ บังเกอร์กิลเบรธ และ                            ภาพที่ 1.22 เฮนรี แอล แกนต์  
ลิเลี่ยน มอลเลอร์ กิลเบรธ  
ที่มา: http://holiibags.club/skifnew-frank-and-lillian-gilbreth-family.adp และ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Gantt 
 

 เฮนรี ฟอร์ด (Henry Ford) เป็นหนึ่งในบุคคลส าคัญในยุคเริ่มต้นการใช้หลักทางวิทยาศาสตร์ 
ฟอร์ดเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทฟอร์ดมอเตอร์ เป็นคนแรกที่ประยุกต์ระบบสายพานการผลิตเข้ากับการผลิต     
ยานยนต์ในจ านวนมากๆ ความส าเร็จนี้ไม่เพียงแต่ปฏิวัติการผลิตเชิงอุตสาหกรรมเท่านั้น แต่ยังมีอิทธิพล
อย่างมากกับวัฒนธรรมสมัยใหม่ โดยนักทฤษฎีสังคมหลายคนถึงกับเรียกช่วงประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ       
และสังคมช่วงนี้ว่า “แบบฟอร์ด (Fordism)” 

 

http://holiibags.club/skifnew-frank-and-lillian-gilbreth-family.adp
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 Henry Ford ผู้ประดิษฐ์รถยนต์คนแรกของโลก โดยเฉพาะการผลิตรถยนต์ Ford รุ่น Model T.  
ที่สามารถลดเวลาในการประกอบรถยนต์ น าระบบสายพานมาใช้ในการผลิต โดยให้อุปกรณ์ไหลไปตาม
สายพานและให้คนงานประกอบรถยนต์ทีละส่วนและท าให้ผลิตรถยนต์หนึ่งคันเพียงชั่วโมงครึ่ง การผลิต
รถยนต์ฟอร์ด โมเดลที จากเดิม 720 ชั่วโมง ราคา 850 ดอลลาร์ เหลือเพียง 1 ชั่วโมงครึ่ง 360 ดอลลาร์ 
ออกจ าหน่ายเป็นครั้งแรก ปรากฏว่าได้รับการตอบรับจากอเมริกันชนเป็นอย่างดี เพราะเป็นรถยนต์        
ที่สวยงาม แข็งแรงทนทานและมีราคาถูกกว่ารถยนต์ยี่ห้ออ่ืนในตลาดเกือบครึ่ง รถยนต์รุ่นนี้ผลิตจนถึง     
ปีค.ศ.2470 จ าหน่ายได้ทั้งหมดราว 15 ล้านคัน โดยการผลิตอย่างเป็นมาตรฐานในปริมาณสูงเรียกว่า  
การผลิตแบบมวลรวม (Mass Production) (Baldwin, 2000) ดังภาพที่ 1.23 

 หลังจากให้หลักการทางวิทยาศาสตร์ในการบริหารงาน พบว่า คนงานบางส่วนไม่ตอบสนองกับ
วิธีการดังกล่าว ต่อมาจึงเริ่มมีการศึกษาด้านจิตใจของคนซึ่งเรียกว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human 

Relation) เอลตัน เมโย (Elton Mayo) (ค.ศ. 1930) นักสังคมวิทยาท างานฝ่ายการวิจัยอุตสาหกรรม        
ของฮาร์วาร์ด (The Department of Industrial Research at Harvard) และได้รับการยกย่องเป็น 
“บิดาของการจัดการแบบมนุษยสัมพันธ์ หรือ การจัดการแบบเน้นพฤติกรรมศาสตร์” เมโยและคณะวิจัย
ศึกษาทัศนคติและปฏิกิริยาทางจิตวิทยาของคนงานการท างานตามสถานการณ์ท่ีต่างกัน พบว่า ไม่เพียงแต่
ปัจจัยทางกายภาพ เช่น แสงสว่าง อุณหภูมิ เสียง ความชื้น ฯลฯ มีผลต่อคนงานเท่านั้น ปัจจัยด้านจิตใจ 
ขวัญและก าลังใจมีส่วนช่วยให้คนงานท างานอย่างเต็มอกเต็มใจ และสามารถเพ่ิมผลผลิตในการท างานได้      
ดังภาพที่ 1.24 

 

    
 

ภาพที่ 1.23 การผลิตรถยนต์ Ford รุ่น Model T.                    ภาพที่ 1.24  เอลตัน เมโย 

ที่มา: http://www.carrushome.com/classic-car-1909-ford-model-t และ  
http://suttikan-dba04.blogspot.com/2012/10/10-1-55-elton-mayo.html 
 

http://www.carrushome.com/classic-car-1909-ford-model-t
http://suttikan-dba04.blogspot.com/2012/10/10-1-55-elton-mayo.html
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 จากผลการทดลอง Hawthorne Studies ได้ข้อสรุปที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ในการท างาน
โดยเกิดเป็นทฤษฏีแรงจูงใจของจอร์จเอลตัน เมโย (George Elton Mayo) ดังนี้ 
ปัจจยัทางด้านกายภาพหรือวิธีการบริหารงานแบบวิทยาศาสตร์ เช่น การให้รางวัลเป็นตัวเงิน      
ไม่ไดก้ าหนดเป็นปริมาณผลผลิต แต่ปัจจัยที่เป็นก าหนดปริมาณผลผลิตคือ ปัจจัยทางด้านสังคม 

พฤติกรรมการท างานของพนักงานถูกก าหนดโดยระบบการให้รางวัลและการลงโทษทางสังคม เช่น 
การให้ความเห็นอกเห็นใจ การให้ความนับถือและความจงรักภักดีต่อกลุ่ม ไม่ใช่ระบบการให้รางวัลและ
การลงโทษทางเศรษฐกิจซึ่งรางวัลทางใจมีผลต่อการท างานมากกว่าค่าตอบแทนที่เป็นเงิน โดยเฉพาะ
พนักงานชั้นสูง 
ความสัมพันธ์ภายในกลุ่มมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและทัศนคติของบุคคลซึ่งอิทธิพลของกลุ่มมี
ความส าคัญยิ่งต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน 

การเปิดโอกาสให้พนักงานมีสิทธ์คิดและตัดสินใจในงาน โดยมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาท าให้เกิด 
การยอมรับในตัวบุคคลซึ่งส่งผลให้การท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้นและการที่ตั้งระเบียบแบบแผน        
ขององค์กรไว้ โดยไม่พิจารณาถึงตัวบุคคลซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติย่อมไม่ได้ผลเสมอไป ดังนั้น การบริหารงาน      
จึงต้องใช้ทฤษฎีมนุษยสัมพันธ์ 
 ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 (ค.ศ. 1940–1960) สหรัฐอเมริกาได้มีบทบาทเพ่ิมขึ้นในสังคมโลก
กลายเป็นประเทศผู้น าทางอุตสาหกรรม วิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ได้ถูกน ามาใช้กับการผลิต เช่น     
ตัวแบบจ าลอง (Simulation) โปรแกรมเชิงเส้น เป็นต้น ปัจจุบันวิวัฒนาการของอุตสาหกรรมได้
เปลี่ยนแปลงโฉมใหม่ โดยการใช้คอมพิวเตอร์หรือสมองกลในการวางแผนและควบคุมระบบการท างาน  
ท าให้สามารถลดการใช้แรงงานคนลงได้อย่างมาก 

 

 1.4 ยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) 

 ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ตั้งแต่ปีค.ศ.1970 เป็นต้นมา การพัฒนาด้านต่างๆ อาทิ เศรษฐกิจ 
การค้า การสื่อสาร การคมนาคมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศญี่ปุ่น แม้เป็น
ประเทศแพ้สงคราม แต่ญี่ปุ่นกลับมามีบทบาทในวงการอุตสาหกรรมของโลก ญี่ปุ่นประสบความส าเร็จ
อย่างมากในการเข้าสู่ตลาดสินค้าของสหรัฐอเมริกาและประเทศอ่ืนๆ ทั่วโลกด้วยสินค้าภายใต้ยี่ห้อชั้นน า 
เช่น  SONY, PANASONIC, JVC, TOYOTA, NISSAN, HONDA, MITSUBISHI เป็นต้น  รวมทั้ งระบบ         
การบริหารงานของญี่ปุ่น อาทิ การผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just In Time Production) การผลิตแบบลีน 
(Lean Production) การบริหารคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management) การบ ารุงรักษาทวีผล
ที่ทุ กคนมีส่ วนร่วม  (Total Productive Maintenance) เป็นต้น  เทคนิคเหล่ านี้ ได้รับความนิยม        
อย่างกว้างขวางในเวลาต่อมา ดังภาพที่ 1.25 
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ภาพที่ 1.25 การผลิตรถยนต์ในระบบการบริหารงานของญี่ปุ่น 

ที่มา: https://www.thairath.co.th/content/451887 

 

 คริสต์ศตวรรษที่ 20 รวมไปถึงแนวโน้มในอนาคต ข้อมูลข่าวสารมีบทบาทต่อการบริหารการผลิต
เป็นอย่างมาก การใช้ระบบการผลิตโดยคอมพิวเตอร์ (Computer-integrated Manufacturing; CIM) 

การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange; EDI) และเวิลด์ไวด์เว็บ 
(World Wide Web; WWW.) ประกอบกับกระแสของโลกาภิวัตน์ท าให้สามารถสร้างเครือข่ายของ           
การติดต่อสื่อสารที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า การน าหลักการและทฤษฎีต่างๆ มาบูรณาการเข้า
ด้วยกันเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและสภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น  
 

   
 

ภาพที่ 1.26 กระบวนการผลิตโดยใช้แขนกล 

ที่มา: http://www.roboticstomorrow.com/article/2015/06/robots-help-with-lean- 

manufacturing และ https://www.roboticsbusinessreview.com/manufacturing/  

manufacturing_and_industrial_automation 

https://www.thairath.co.th/content/451887
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 นอกจากนี้ ปัจจุบันเครื่องจักรในงานอุตสาหกรรมใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยการคิดค้นวิจัยและ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องด้านวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (Manufacturing Automation and 

Robotics Engineering) หุ่ นยนต์ เริ่มมีบทบาททางด้ าน เทคโนโลยี อุตสาหกรรมในขณะที่ งาน           
ด้านอุตสาหกรรมมีความต้องการด้านแรงงานเป็นอย่างมาก การจ้างแรงงานจ านวนมากเพ่ือใช้ในงาน
อุตสาหกรรมท าให้ต้นทุนการผลิตของแต่ละโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ิมจ านวนสูงขึ้น และงานอุตสาหกรรม
บางงานไม่สามารถใช้แรงงงานเข้าไปปฏิบัติงานได้ เนื่องจากอันตรายและมีความเสี่ยงเป็นอย่างมาก             
หรือเป็นงานที่ต้องการความรวดเร็วและแม่นย าในการผลิตรวมทั้งเป็นการประหยัดระยะเวลาท าให้
หุ่นยนต์กลายเป็นทางออกของงานด้านอุตสาหกรรมและยังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้หุ่นยนต์      
มีความฉลาด มีระบบการคิดวิเคราะห์ การตัดสินใจแก้ปัญหาที่มีการท างานคล้ายคลึงกับสมองมนุษย์      
ดังภาพที่ 1.26 

 

ตารางท่ี 1.1 วิวัฒนาการของการเพิ่มผลผลิต 

ปีค.ศ. แนวคิด ผู้คิดค้น 

1776 Division of labor Adam Smith 

1790 Interchangeable parts Eli Whitney 

1911 Principles of scientific management Frederick W. Taylor 

1911 Motion study; sue of industrial psychology Frank and Lillian Gilbreth 

1912 Chart for scheduling activities Henry Gantt 

1913 Moving assembly line Henry Ford 

1915 Mathematical model for inventory management F. W. Harris 

1930 Hawthorne studies on worker motivation Elton Mayo 

1935 

 

Statistical for sampling and quality control H. F. Dodge, H. G. Romig, 

W. Shewhart, L. H. C. Tippett 

1940 Operations research applications in warfare Operations research groups 

1947 Linear programming George Dantzig 

1951s Commercial digital computers Sperry Univac 

1950s Automation Numerous 

1960s Extensive development of quantitative tools Numerous 

1975 Emphasis on manufacturing strategy W. Skinner 

1980s 

 

Emphasis on quality, flexibility, time-based 

competition, lean production  

Toyota, and 

Taiichi Ohno 

1990s Internet, supply chains Numerous 

ที่มา : Willian (2002) 

  



22 
 

2. การผลิต (Production) 

 ปัจจัยน าเข้า (Input) คือ ทรัพยากรต่างๆที่ใช้ในการผลิตสินค้าและบริการ ได้แก่ วัตถุดิบ เครื่องจักร 
อุปกรณ์ แรงงาน ระบบการจัดการ วิธีการ เงินลงทุน พลังงาน เป็นต้น 

 ผลผลิต (Output) คือ สิ่งที่ได้จากกระบวนการแปลงสภาพปัจจัยการผลิต ซึ่งท าให้มีมูลค่าสูงกว่า
ปัจจัยน าเข้า โดย ได้แก่ สินค้า (Goods) และบริการ (Service)  

 การผลิต (Production) หมายถึง กระบวนการแปลงสภาพ (Transformation) ปัจจัยน าเข้า (Input) 
ให้กลายเป็นสินค้าหรือบริการ (Output) ที่มีมูลค่าสูงขึ้น (Heizer and Render, 2004) 
  

 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการผลิต (Input) กับผลผลิต (Output) ในกระบวนการผลิตสินค้าหรือ
บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง รปูแบบการผลิตสามารถอาจเขียนไดด้ังนี้  
 

       Q = f (X1, X2, X3,…..Xn) 
   

โดยที่       Q   หมายถึง ปริมาณผลผลิต  

      X1, X2, … Xn  หมายถึง ปัจจัยการผลิตประเภทต่างๆ  
 

 กรณีการผลิตทางอุตสาหกรรมส่วนมากก าหนดปัจจัยการผลิตเป็นปัจจัยทุนและแรงงาน และกรณี         
การผลิตทางการเกษตรมักก าหนดปัจจัยการผลิตเป็นทีดิ่นกบัแรงงาน เป็นต้น ซึ่งหากเปลี่ยนแปลงปริมาณ 

ปัจจัยการผลิตตัวใดตัวหนึ่งท าให้ปริมาณผลผลิตเปลี่ยนแปลงไป ดังภาพที่ 1.27 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.27 กระบวนการแปรรูปจากปัจจัยน าเข้าสู่ผลผลิต 

 

 

กระบวนการ 
Process 

ปัจจัย X1 
 

ผลผลิต  
(Outputs) 

 

ปัจจัย X2 
 

ปัจจัย Xn 
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3. ความหมายของการเพิ่มผลผลิต 

 การเพ่ิมผลผลิตสามารถแบ่งนิยามความหมายออกเป็น 2 แนวคิด ประกอบด้วยแนวคิดทาง
วิทยาศาสตร์และแนวคิดทางเศรษฐกิจ สังคม รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 3.1 ความหมายของการเพิ่มผลผลิตตามแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ 
 การเพ่ิมผลผลิตหรือผลิตภาพ (Productivity) หมายถึง จ านวนผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ผลิตได้    
ต่อปัจจัยการผลิตที่ใช้ในการผลิตสินค้าหรือบริการหนึ่งหน่วย หรือการวัดประสิทธิผลของการใช้ทรัพยากร
โดยแสดงในรูปของอัตราส่วนระหว่างผลผลิต (Output) ที่เป็นสินค้าหรือบริการต่อปัจจัยน าเข้า (Input) 

ที่ใช้ไป เช่น แรงงาน ทรัพยากรอ่ืนๆ (ประสงค์ , 2547) ดังนั้นปริมาณผลผลิตเพ่ิมขึ้นแต่ผลิตภาพ           
อาจลดลงได้ (โกศล , 2546) ผลิตภาพสามารถจ าแนกได้ตามปัจจัยการผลิต เช่น ผลิตภาพแรงงาน  
(Labor productivity) ผลิตภาพทุน (Capital productivity) ผลิตภาพการผลิตรวม (Total factor 

productivity) เป็นต้น ซ่ึงสามารถวัดได้ 2 ลักษณะ คือ 

(1) กายภาพ (Physical Productivity)  คือ การวัดเป็นจ านวนชิ้น น้ าหนัก ความยาว เป็นต้น 

(2) มูลค่า (Value Productivity)   คือ การวัดเป็นมูลค่าของเงิน  

 ผลิตภาพ (Productivity : P)    = ผลิตผล (Output : O) / ปัจจัยการผลิต (Input : I) 

 ผลิตภาพ (Productivity : P)    =     ประสิทธิภาพ  +  ประสิทธิผล 

 ประสิทธิผล (Effectiveness)    =  ผลลัพธ์ (Outcome) / ปัจจัยน าเข้า (Input) 

หมายเหตุ ผลผลิต (Output) ที่น ามาใช้ในการค านวณต้องไม่เป็นผลิตผลที่เป็นของเสีย (Defect)  
 

 
ภาพที่ 1.28 ปัจจัยน าเข้าสู่ผลผลิตและผลการตอบสนองกลับ 

ที่มา: http://www.bbc.co.uk 
 

  3.1.1 ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง กระบวนการด าเนินงานที่มีลักษณะ ดังนี้ 
 ประหยัด (Economy) ได้แก่ ต้นทุน (Cost) ทรัพยากร (Resources) และเวลา (Time)        

 เสร็จทันตามเวลาที่ก าหนด (Speed)  

 คุณภาพ (Quality)  

http://www.bbc.co.uk/
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  3.1.2 ประสิทธิผล (Effective) หมายถึง ผลส าเร็จของงานที่เป็นไปตามความมุ่งหวัง (Purpose) 

ที่ก าหนด โดยมีตัวชี้วัด (Indicator) ที่ชัดเจน 

 ดังนั้น การเพิ่มผลผลิตตามแนวคิดทางวิทยาศาสตร์จึงเป็นการหาความสามารถในการผลิตที่                           
สามารถวัดค่าได้อย่างชัดเจน (โกศล, 2546) 
 

 แต่อย่างไรก็ตาม ในกระบวนการผลิตจริงไม่ใช่เฉพาะปัจจัยน าเข้าทั้งหมดเท่านั้นที่ออกมาเป็น
ผลผลิต จากการศึกษาพบว่า ร้อยละ 95 ของปัจจัยน าเข้าเท่านั้นที่มีส่วนในการผลิตสินค้าหรือบริการ 
อาทิ ชั่วโมงการท างานของพนักงาน การท างานของเครื่องจักร/วัตถุดิบและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่ เกิดขึ้น      
ในการผลิตเป็นปัจจัยน าเข้าที่แท้จริง ส่วนที่เหลือถูกใช้ไปในทางที่ไม่ก่อให้เกิดผลผลิต นั่นคือการสูญเปล่า 
สมการ ดังนี้ 

การเพ่ิมผลผลิต    =                 ผลผลิตที่ได้ 
       ปัจจัยน าเข้าแทจ้ริง + การสูญเปล่า  
 

ตัวอย่าง1.1 นายยินดีเป็นเจ้าของโรงงานเงาะกระป๋องในแต่ละวันนายยินดีต้องป้อนเงาะสดเข้าสู่
กระบวนการแปรรูปวันละ 1 ตัน พบว่า น้ าหนักเงาะที่สามารถน ามาผลิตเป็นเงาะกระป๋องได้นั้น           
เหลือเพียง 850 กิโลกรัมเท่านั้น อยากทราบว่าโรงงานของนายยินดีมีผลิตภาพเท่าใด 

 

   การเพ่ิมผลผลิต    =   850 กิโลกรัม  =  0.85 

        1,000 กิโลกรัม 

 

ตัวอย่าง1.2 โรงงานไทยสบายสามารถผลิตสินค้ามีมูลค่า 500,000 บาท โดยเสียต้นทุนในการด าเนินการ
ผลิตสินค้าเป็นเงิน 50,000 บาท อยากทราบว่าโรงงานสบายสบายมีผลิตภาพเท่าใด 

   การเพ่ิมผลผลิต    =   500,000 บาท  =  10 

        50,000 บาท 

 

ตัวอย่าง 1.3  โรงงานผลิตรถยนต์แห่งหนึ่งมียอดการผลิต ดังนี้ 
 

 

 

 

 

ปี 2550 2551 

จ านวนที่ผลิตได้ (คัน) 1,500 1,750 

จ านวนพนักงาน (คน/วัน) 800 1,000 

ผลิตภาพ   



25 
 

จากตัวอย่างที่ 1.3 พบว่า ปี2550 มีจ านวนการเพ่ิมผลผลิตสูงกว่าปี 2551 ถึงแม้ว่าปี 2551 สามารถผลิต
รถยนต์ได้ 1,750 คัน ซึ่งมากกว่าปี 2550 ถึง 250 คัน แต่อย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่าในปี 2551 จะ
สามารถเพ่ิมผลผลิตได้มากกว่าปี 2550   

ข้อพึงระวัง  “การเพ่ิมผลผลิต มิใช่ การเพ่ิมปริมาณการผลิต”  
 

 3.2 ความหมายของการเพิ่มผลผลิตตามแนวคิดทางเศรษฐกิจและสังคม   
 การเพ่ิมผลผลิตตามแนวคิดทางเศรษฐกิจและสังคม หมายถึง การแสวงหาแนวทางในการปรับปรุง
เศรษฐกิจและสังคมให้เข้ากับสภาวการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยการน าเทคนิคและวิธีการ
ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ ตลอดจนสร้างจิตส านึกในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
ความพยายามในการลดความสูญเสียทุกประเภทเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเอง องค์กร สังคม
และประเทศชาติ การเพ่ิมผลผลิตจึงเป็นดัชนีชี้วัดที่แสดงถึงระดับความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและ
สังคมซึ่งน าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีและความเจริญมั่นคงของประเทศอีกนัยหนึ่ง การเพ่ิมผลผลิต     
ตามแนวคิดนี้จึงเป็นลักษณะการปลูกผังจิตส านึก (Conscious of Mind) ซึ่งเป็นความสามารถหรือ       
พลังความก้าวหน้าของมนุษย์ในการแสวงหาแนวทางการปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นบนพ้ืนฐาน        
ความเชื่อที่ว่า มนุษย์สามารถท าสิ่งต่างๆ ในวันนี้ให้ดีกว่าที่ผ่านมาได้ 
 

4. แนวทางการเพิ่มผลผลิต  

 การเพ่ิมผลผลิต คืออัตราส่วนระหว่างผลผลิตและปัจจัยการผลิต แนวทางการเพ่ิมผลผลิตสามารถ
แบ่งออกได้เป็น 5 แนวทาง ดังต่อไปนี้ (จ าลักษณ์และคณะ, 2551) 

 4.1 ผลผลิตเพิ่มข้ึน ปัจจัยการผลิตเท่าเดิม  
 “ผลผลิตเพ่ิมขึ้น  ปัจจัยการผลิตเท่าเดิม” เหมาะส าหรับสภาวะเศรษฐกิจในสภาพปกติ                  
โดยการปรับปรุงวิธีการท างานเพ่ือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบท าให้ได้ผลผลิตเพ่ิมขึ้น แต่ไม่เพ่ิมปัจจัย
การผลิต อาทิ การฝึกอบรมทักษะการท างานของพนักงาน การบริหารงานด้วยระบบคุณภาพ             
การน าหลักการไคเซ็นมาประยุกต์ใช้ เป็นต้น  

        

 

 

 

 

 

 

ผลิตผล (ล้านบาท) 2550 2551 

มูลค่าเครื่องปรับอากาศ 1,000 1,200 

มูลค่าปัจจัยการผลิตรวม 500 500 

ผลิตภาพ   
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 4.2 ผลผลิตเพิ่มข้ึน ปัจจัยการผลิตลดลง  
 “ผลผลิตเพ่ิมขึ้น ปัจจัยการผลิตลดลง” ช่วยให้อัตราผลผลิตมีค่าสูงสุดมากกว่าแนวทางอ่ืนๆ 
หากแต่ค่อนข้างยาก โดยต้องพยายามปรับปรุงวิธีการท างานในกระบวนการผลิตเพ่ือลดความสูญเสีย         
ที่เกิดขึน้ให้มากที่สุด                                                                                           

 

 

 

 

 

 4.3 ผลิตผลเท่าเดิม ปัจจัยการผลิตลดลง  
   “ผลิตผลเท่าเดิม ปัจจัยการผลิตลดลง” เหมาะส าหรับการเพ่ิมผลิตในช่วงสภาวะเศรษฐกิจ
ถดถอย โดยมีเป้าหมายในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การประหยัดพลังงาน การลดความ
ฟุ่มเฟือย การขจัดเวลาสูญเสียในระหว่างกระบวนการ เช่น เวลาการติดตั้งเครื่องจักร เวลารอคอยระหว่าง
กระบวนการ เวลาว่างงานของพนักงาน เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 4.4 ผลผลิตเพิ่มข้ึน ปัจจัยการผลิตเพิ่มขึ้นในอัตราส่วนที่น้อยกว่าการเพิ่มของผลผลิต 

 “ผลผลิตเพ่ิมขึ้น ปัจจัยการผลิตเพ่ิมขึ้นในอัตราส่วนที่น้อยกว่าการเพ่ิมของผลผลิต” เหมาะส าหรับ 
ในสภาวะเศรษฐกิจก าลังเติบโต กล่าวคือ ช่วงของการขยายกิจการโดยจ้างแรงงาน/เครื่องจักรเพ่ิม                  
การน าเทคโนโลยีช่วยในการผลิต ซึ่งต้องลงทุนด้านปัจจัยการผลิตที่เพ่ิมขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับผลิตผล       
ที่เพ่ิมข้ึน อัตราส่วนของผลิตผลที่เพ่ิมข้ึนต้องมีค่ามากกว่าการเพิ่มของปัจจัยการผลิต 

 

 

 

 

 

 

 

ผลิตผล (ล้านบาท) 2550 2551 

มูลค่าเครื่องปรับอากาศ 1,000 1,200 

มูลค่าปัจจัยการผลิตรวม 500 350 

ผลิตภาพ   

ผลิตผล (ล้านบาท) 2550 2551 

มูลค่าเครื่องปรับอากาศ 1,000 1,000 

มูลค่าปัจจัยการผลิตรวม 500 400 

ผลิตภาพ   

ผลิตผล (ล้านบาท) 2550 2551 

มูลค่าเครื่องปรับอากาศ 1,000 1,300 

มูลค่าปัจจัยการผลิตรวม 500 600 

ผลิตภาพ   
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 4.5 ผลผลิตลง ปัจจัยการผลิตลดลงในอัตราส่วนที่มากกว่าการลดลงของผลผลิต 

 “ผลผลิตลง ปัจจัยการผลิตลดลงในอัตราส่วนที่มากกว่าการลดลงของผลผลิต” เหมาะส าหรับ        
ในสภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือความต้องการของสินค้าและบริการลดลง โดยเฉพาะสินค้าฟุ่มเฟือยที่ไม่มี
ความจ าเป็น โดยผู้ผลิตต้องการลดปริมาณการผลิตลงเพ่ือลดปัจจัยการผลิตให้มากกว่าการลดลงของ
ผลผลิต การลดปัจจัยการผลิตให้น้อยลงมีหลายวิธี เช่น การลดเวลาปรับตั้งเครื่องจักร การบ ารุงรักษา
เครื่องจักรเพ่ือให้มีอายุการใช้งานได้นานขึ้น ซ่ึงสามารถผลิตสินค้าได้อย่างมีคุณภาพ เป็นต้น 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 1.2 สรุปแนวทางการเพ่ิมผลผลิต 
 

แนวทางการเพิ่มผลผลิต 

ผลิตผล ปัจจัยการผลิต 

           

          

           

         

         

 

 แนวทางการเพ่ิมผลผลิตดังที่ได้กล่าวมาทั้ง 5 แนวทาง ในทางปฏิบัติต้องพิจารณาแนวทาง         
ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับองค์กรและสถานการณ์ในขณะนั้นมากที่สุด รวมทั้งวิเคราะห์ความต้องการ
ของตลาดที่มีต่อสินค้าหรือบริการเหล่านั้นๆ เพ่ือเลือกแนวทางใดแนวทางหนึ่งทีท่ าให้เกิดอัตราการเพ่ิมขึ้น
ของผลิตผล 

 

5. ความส าคัญของการเพิ่มผลผลิต 

 จากสภาวการณ์ที่ต้องเผชิญกับการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา  
รวมทั้งการติดต่อสื่อสารที่ไร้พรมแดนซึ่งน าไปสู่การถ่ายโอนสินค้า แรงงาน ตลอดจนความคิด องค์ความรู้
และสติปัญญาท าให้เกิดลักษณะโลกาภิวัตน์อย่างรวดเร็ว (Globalization) ดังนั้นการพัฒนาองค์กรให้         
เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ความผันผวนและความไม่แน่นอนต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น โดยอาศัยเทคนิคและ

ผลิตผล (ล้านบาท) 2550 2551 

มูลค่าเครื่องปรับอากาศ 1,000 800 

มูลค่าปัจจัยการผลิตรวม 500 300 

ผลิตภาพ   
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วิธีการที่ถูกต้องในการด าเนินการเป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยให้ประสบผลส าเร็จ การเพ่ิมผลผลิตเป็นอีกหนึ่ง
หลักการที่ส าคัญในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน เนื่องจาก 

 5.1 คุณภาพชีวิตท่ีดี 
 การยกระดับมาตรฐานการครองชีพเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ ดีขึ้นนับเป็นเป้าหมายส าคัญสูงสุด           
ของการเพ่ิมผลผลิต เนื่องจากการเพ่ิมผลผลิตเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ธุรกิจอยู่รอดในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ า 
หรือมีผลประกอบการที่ดีขึ้นในช่วงที่เศรษฐกิจรุ่งเรือง กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ หากประชากรของประเทศ    
มีรายได้ที่สามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีชีวิตความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อันจะน าไปสู่ความ
เจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและความมั่นคงโดยรวมของประเทศ 

 5.2 ทรัพยากรมีจ ากัด  
 แนวคิดในการเพ่ิมผลผลิตค านึงถึงประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิด
ประโยชน์มากที่สุด สูญเสียน้อยที่สุดและมุ่งปรับปรุงการท างานให้ดีขึ้นอยู่เสมอ โดยน าเทคนิคต่างๆ เข้า
มาประยุกต์ใช้ อาทิ กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (QCC) การฝึกอบรมทักษะการท างาน (Training) การวิเคราะห์
คุณค่า (Value Analysis) การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การใช้ความเรียบง่ายของผลิตภัณฑ์ 
(Product Simplification) การศึกษาวิธีการท างาน (Work Study) เป็นต้น 

 5.3 การแข่งขัน 

 การวัดการเพ่ิมผลผลิตเป็นเครื่องมือที่ใช้ส าหรับวัดผลการด าเนินงานและความสามารถของธุรกิจ 
โดยแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตต่อทรัพยากรที่ใช้ กล่าวคือ การท างานที่มีประสิทธิภาพและ       
ใช้ต้นทุนต่ ากว่าท าให้ได้เปรียบคู่แข่งขัน รวมทั้งการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับองค์กรอ่ืนเพ่ือเป็น
แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงองค์กรต่อไปในอนาคต 

 

6. ประโยชน์ที่ได้รับในการเพิ่มผลผลิต 

 การเพ่ิมผลผลิตสามารถเป็นประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา
จากระดับบุคคล สังคม จนถึงระดับชาติ 
 6.1 ประโยชน์ต่อองค์กร 

 การเพ่ิมผลผลิตช่วยให้องค์กรสามารถผลิตและท างานในอัตราที่สูงขึ้น ความสามารถในการสร้างผล
ก าไรที่มากขึ้น ขยายโอกาสทางธุรกิจ สร้างความมั่นคงให้กับองค์กร ลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย      
ในการท างาน ยกระดับคุณภาพสินค้า ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านการอนุรักษ์พลังงาน ใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า
และน าเทคโนโลยีด้านพลังงานเข้ามามีบทบาทในองค์กร ส่งผลให้องค์กรด าเนินการอย่างเป็นระบบ         
แบบแผนและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
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 6.2 ประโยชน์ต่อพนักงาน 

 พนักงานถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญยิ่งต่อการเพ่ิมผลผลิต หากอัตราการเพ่ิมขึ้นของผลิตผลมากขึ้น
กว่าเดิม พนักงานจะได้รับผลตอบแทนและสวัสดิการเพ่ิมขึ้น มีความมั่นคงในการท างาน รวมทั้งพนักงาน
ได้เรียนรู้และพัฒนาความสามรถในการท างานได้อย่างถูกต้อง สร้างสภาพแวดล้อมและความปลอดภัย      
ในการท างานที่ด ี

 6.3 ประโยชน์ต่อผู้บริโภค 

 ผู้บริโภคได้รับประโยชน์จากการเพ่ิมผลผลิตทางด้านคุณภาพของสินค้า ราคา ความหลากหลาย
ของสินค้า นอกจากนี้ ผู้บริโภคยังได้รับประโยชน์จากการปรับปรุงการบริการในรูปแบบต่างๆ และ    
ความสะดวกสบายในการซ้ือสินค้าและบริการ อีกท้ังความปลอดภัยในการใช้สินค้า 
 6.4 ประโยชน์ต่อรัฐบาลและประเทศชาติ 
 เมือ่องค์กรและพนักงานได้รับประโยชน์ รัฐบาลสามารถเรียกเก็บภาษีรายได้มากขึ้น โครงการต่างๆ 
สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนกินดีอยู่ดี สภาพแวดล้อมในสังคมดีขึ้น ประเทศ
พัฒนาเจริญก้าวหน้า ตามล าดับ 

 

7. เทคนิคการเพิ่มผลผลิต (Productivity Techniques)  

 การเพ่ิมผลผลิตเป็นแนวคิดที่พัฒนาขึ้นเพ่ือให้รู้คุณค่าของทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด โดยการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด แนวทางในการปรับปรุงการเพ่ิมผลผลิตคือ การลดความ
สูญเสียทุกประเภทที่ซ่อนอยู่และการแสวงหาวิธีการในการปรับปรุงให้ดีขึ้นอยู่เสมอ โดยอาศัยเทคนิค      
ในศาสตร์แขนงต่างๆ เพ่ือน าไปสู่ผลิตผลที่เพ่ิมขึ้น ดังนั้น ทุกคนในองค์การต้องมีความพยายามร่วมกัน       
ในการปรับปรุงเพราะผลประโยชน์ที่ได้จากการปรับปรุงการเพ่ิมผลผลิตนั้นกลับคืนสู่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง     
ทุกคนอันจะน าไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี  เทคนิคการเพ่ิมผลผลิตสามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ประเภท             
ดังนี้ (เดชา, 2558) 

  7.1 เทคนิคการเพิ่มผลผลิตแบบเน้นงาน เป็นการเพ่ิมผลผลิตโดยอาศัยหลักการวิเคราะห์งาน 
ประกอบด้วย 

การศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา (Motion and Time Study) เป็นเทคนิคหนึ่งที่ส าคัญและสามารถ
น ามาใช้ในการเพ่ิมผลผลิต โดยการหาวิธีการท างานที่ดีและก าหนดมาตรฐานการท างานซึ่งท าให้การ
ท างานมีประสิทธิภาพและต้นทุนการผลิตลดลง 
กายรศาสตร์ (Ergonomics) เป็นศาสตร์เกี่ยวกับการปรับสภาพงานให้เหมาะกับสมรรถนะการท างาน
ของมนุษย์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ โดยมีความเชื่อว่า การท าให้คุณภาพชีวิตและการท างานดีขึ้นจะ
น าไปสู่การเพ่ิมผลผลิตในที่สุด 
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 7.2 เทคนิคการเพิ่มผลผลิตแบบเน้นเทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการท าให้ผลิตเพ่ิมข้ึน
ประกอบด้วย 

การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ (Computer Aided Design; CAD) เป็นการใช้คอมพิวเตอร์
ช่วยในการออกแบบและเขียนผลิตภัณฑ์ ซ่ึงสามารถช่วยลดเวลา ลดต้นทุนและเพ่ิมคุณภาพในการผลิต 

การใช้คอมพิว เตอร์ช่ วย ในการผลิต  (Computer Aided Manufacturing; CAM) เป็ นการใช้
คอมพิวเตอร์มาช่วยในการวางแผนและควบคุมกระบวนการผลิต ก าหนดตารางการผลิต การจัดล าดับ  
การท างานของเครื่องจักร การสมดุลสายการประกอบ และการกระบวนการทางการผลิต รวมถึง          
การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุมเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตด้วยระบบ CAM สามารถช่วยลดเวลา        
การค านวณ การวางแผน การควบคุมและท าให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์สูงขึ้น 

การผลิตโดยประสานงานจากคอมพิวเตอร์ (Computer Integrated manufacturing; CIM) เป็น    
การท างานร่วมกันระหว่างระบบ CAD และ CAM มีการเชื่อมต่อระบบการสารสนเทศและส่งข้อมูลถึงกัน        
ทั้งระบบการผลิต ระบบ CAM สามารถลดเวลาในการผลิต เพ่ิมความเที่ยงตรงและลดจ านวนของเสีย       
ที่เกิดขึ้น 

การผลิตแบบยืดหยุ่น (Flexible Manufacturing System; FMS) เป็นการจัดระบบการผลิตที่ช่วยให้
ผลิตชิ้นส่วนได้หลายแบบโดยใช้เครื่องจักรชุดเดียวกัน ระบบนี้สามารถจัดขั้นตอนการท างานใหม่             
ได้อย่างรวดเร็วโดยผ่านทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
การใช้หุ่นยนต์ช่วยในการผลิต (Robot) เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ช่วยให้ผลผลิตมีความเที่ยงมากขึ้น 
สามารถท างานแทนแรงงานคนในสภาพการท างานที่ไม่ปลอดภัยและสามารถท างานได้หลายประเภท  
โดยการใช้โปรแกรมสั่งงานเทคโนโลยีกลุ่ม (Group technology) เป็นการรวมกลุ่มเครื่องจักรเพ่ือ          
ผลิตชิ้นส่วนประเภทเดียวกันในปริมาณมากๆ แล้วส่งไปยังหน่วยงานต่อไป เช่น การผลิตชิ้นงานหนึ่งชิ้น
ต้องผ่านกระบวนการกลึง เจาะ ไสและคว้าน เครื่องจักรเหล่านี้ต้องอยู่เรียงติดกัน เมื่อชิ้นงานผ่าน
เครื่องกลึงจะส่งไปยัง เครื่องเจาะ เครื่องไสและเครื่องคว้าน ตามล าดับ จนได้ชิ้นงานส าเร็จ  
 7.3 เทคนิคการเพิ่มผลผลิตแบบเน้นพนักงาน เป็นการเพ่ิมผลผลิตขององค์กรโดยให้พนักงาน     
มีกิจกรรมร่วมในการผลิต ประกอบด้วย 

กิจกรรมกลุ่ม (Group activity) เป็นเทคนิคท่ีใช้กันแพร่หลายในงานอุตสาหกรรม ได้แก่ กิจกรรมกลุ่ม
ควบคุมคุณภาพ (Quality Control Circle; QCC) กิจกรรม 5 ส (5S) ระบบการเสนอแนะ (Suggestion 

System) เป็นต้น กิจกรรมกลุ่มดังกล่าวมุ่งเน้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร 

ระบบค่าแรงจูงใจ (Wage incentive system) เป็นระบบให้เงินเพ่ิมเพ่ือเป็นกระตุ้นให้พนักงาน       
เพ่ิมผลการผลิตที่ตนเองสามารถท าได้ ซึ่งในภาพรวมสามารถท าให้อัตราการผลิตสูงขึ้น ระบบค่าแรงจูงใจ
มีความสัมพันธ์กับการศึกษาเวลาเป็นอย่างมาก 
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 7.4 เทคนิคการเพิ่มผลผลิตแบบเน้นผลิตภัณฑ์ เป็นการเพ่ิมผลผลิตโดยการพิจารณาถึงผลิตภัณฑ์
เป็นหลัก ประกอบด้วย 

วิศวกรรมคุณค่า (Value Engineering; VE) เป็นกิจกรรมการท างานกลุ่มเพ่ือพัฒนาหรือดัดแปลง
ผลิตภัณฑ์ให้มีประโยชน์ใช้สอยได้มากขึ้น โดยมีต้นทุนการผลิตต่ าลง เช่น การแสวงหาวัสดุทดแทนที่มี
ต้นทุนต่ า แตคุ่ณสมบัติวัสดุใกล้เคียงของเดิมมาใช้ในการผลิต 

การเลือกใช้ชิ้นส่วนที่เป็นมาตรฐาน การใช้ชิ้นส่วนในการประกอบที่มีมาตรฐานซึ่งชิ้นส่วนเหล่านี้
สามารถหาได้โดยทั่วไปในท้องตลาด แทนชิ้นส่วนที่ออกแบบเฉพาะสามารถช่วยให้ต้นทุนต่ าลง รวมทั้ง 
การควบคุมพัสดุคงคลังท าได้ง่ายขึ้น เช่น การออกแบบขนาดสกรูที่ใช้ในการประกอบควรเลือกใช้สกรู        
ที่มีขายในท้องตลาดทั่วไปแทนการออกแบบให้ใช้สกรูที่ต้องจ้างสั่งท าพิเศษ 

 7.5 เทคนิคการเพิ่มผลผลิตแบบเน้นวัสดุ เป็นเทคนิคในการเพ่ิมผลผลิตที่ใช้ระบบการจัดการ
เกี่ยวกับวัสดุเพ่ือลดต้นทุนการสั่งซื้อและการเก็บรักษา อาท ิ

การจัดการวัสดุ  (Material management) เป็นการวางแผนออกแบบและจัดการระบบวัสดุ          
ซึ่งครอบคลุมถึงการจัดซื้อ จัดส่ง การเคลื่อนย้ายตลอดจนการเก็บรักษา เพ่ือให้มีใช้ตามปริมาณและ           
เวลาที่ต้องการ ระบบการจัดการวัสดุที่นิยมใช้ เช่น ระบบ ABC โดยแยกความส าคัญของวัสดุออกเป็น        
3 ระดับ คือระดับส าคัญมาก (A) ระดับส าคัญปานกลาง (B) ระดับส าคัญน้อย (C) จากนั้นให้ความส าคัญ
กับการควบคุมวัสดุในแต่ละระดับ 

ระบบความต้องการของวัสดุ (Material Requirement Planning; MRP) เป็นการวางแผนจัดการ
วัสดุโดยใช้ข้อมูล ระบบ MRP น าข้อมูล 3 ชุด มาค านวณความต้องการวัสดุต่อไป คือ 

  รายการวัสดุแสดงรายการที่ใช้ประกอบเป็นผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป 

  แผนการผลิตหลักแสดงเวลาด าเนินการผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป 

  รายงานสถานภาพวัสดุ แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับวัสดุ จ านวน ระยะเวลาในการสั่งซื้อ  
ระบบทันเวลาพอดี (Just In Time; JIT) เป็นระบบสื่อสารที่ควบคุมการผลิตให้ทันเวลาเพ่ือผลิตสินค้า
ในปริมาณที่จ าเป็นเท่านั้น (Work-In-Process; WIP) และสินค้าส าเร็จรูปคงคลังต่ าสุด (Finished good 

inventories)  

การศึกษากระบวนการ (Process analysis) คือการพัฒนาวิธีการท างาน หรือการศึกษาขั้นตอนของ
การปฏิบัติงาน โดยการวิเคราะห์การท างานของมือทั้งสอง (Left and right hand chart)  

 หมายเหตุ นอกจากเทคนิคที่ได้กล่าวมาข้างต้นสามารถน ามาประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมผลผลิตแล้วนั้น   
การลดความสูญเปล่าในกระบวนท างานเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส าคัญในการเพ่ิมผลผลิตและประสิทธิภาพ   
การท างาน ซ่ึงจะกล่าวต่อไปในบทที่ 2  
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บทสรุป 

 การเพ่ิมผลผลิต (Productivity) เป็นหัวใจส าคัญในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการแข่งขัน   
ธุรกิจต่างๆ เร่งปรับตัวให้สามารถผลิตสินค้าและบริการให้มีคุณภาพสูงขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและ           
มีประสิทธิผล สร้างความได้เปรียบคู่แข่งขัน จากการใช้ทรัพยากรหรือปัจจัยการผลิตเท่าเดิมหรือลดลง      
ทั้งด้านแรงงานและทุน ตลอดจนมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้  การเพ่ิมผลผลิตใน
ภาคอุตสาหกรรมของประเทศเพ่ือการแข่งขันระดับประเทศ ภายใต้กรอบกติกาการค้าโลกโดยมุ่งสู่     
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม การมีมาตรฐานการด ารงชีพที่ดีขึ้นและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชากรในที่สุด  
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แบบฝึกหัดท้ายบทท่ี 1 

 
1. บ่งชี้ให้เห็นถึงความหมายที่แตกต่างระหว่างแนวคิดการเพ่ิมผลผลิตตามแนวคิดทางวิทยาศาสตร์และ
ความหมายทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2. การเพ่ิมผลผลิตและการเพ่ิมปริมาณการผลิตเหมือนกันหรือไม่ อย่างไร พร้อมทั้งยกตัวอย่างอธิบาย      
ให้เข้าใจ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

3. โรงงานเสื้อผ้าแห่งหนึ่ง ผลิตเสื้อผ้าแฟชั่นได้วันละ 300 ตัว เสื้อมีมูลค่าตัวละ 100 บาท ใช้วัตถุดิบ      
ในการผลิตแต่ละวันทั้งสิ้น 1500 บาท ถ้าท่านเป็นที่ปรึกษาให้กับโรงงานแห่งนี้ ท่านจะมีแนวทางการเพ่ิม
ผลผลิตอย่างไรบ้าง จงอธิบาย พร้อมทั้งยกตัวอย่างแสดงวิธีคิดค านวณให้เห็นอย่างชัดเจน  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4. การเพ่ิมผลผลิตส่งผลต่อการเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันในเชิงธุรกิจและการพัฒนาประเทศ
อย่างไรบ้าง จงอธิบาย 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

5. ยกตัวอย่างกรณีศึกษาเพ่ือน ามาอภิปรายร่วมกันภายใต้หัวข้อ “การเพ่ิมผลผลิตเพ่ือการบริการ”         
มากลุ่มละ 1 ตัวอย่าง  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 2 

ความสูญเสีย 

 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

1. ความหมายและความส าคัญของความสูญเสีย 

2. ประเภทของความสูญเสีย 

3. ความสูญเสียเนื่องจากการผลิตมากเกินไป (Overproduction) 

4. ความสูญเสียเนื่องจากการเก็บวัสดุคงคลัง (Inventory) 

5. ความสูญเสียเนื่องจากการขนส่ง/ขนถ่ายล าเลียง (Transportation) 

6. ความสูญเสียเนื่องจากการเคลื่อนไหว (Motion) 

7. ความสูญเสียเนื่องจากกระบวนการผลิต (Processing) 

8. ความสูญเสียเนื่องจากการผลิตของเสีย (Defect) 

9. ความสูญเสียเนื่องจากการรอคอย (Delay) 

10.ความสูญเสียเนื่องจากการใช้บุคลากรที่มีความรู้/ความสามารถได้ไมเ่ต็มประสิทธิภาพ 

(Employees unutilized skills) 

11. แนวทางการปรับปรุงการเพ่ิมผลผลิตโดยการลดความสูญเสีย 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม   
เมื่อศึกษาบทเรียนนี้จบแล้ว ผู้เรียนควรมีความรู้และทักษะ ดังนี้ 
1. สามารถบ่งชี้ประเภทของความสูญเสียในกระบวนการผลิตได้ 
2. สังเกตและค้นหาสาเหตุของความสูญเสียที่ซ่อนอยู่ในกระบวนการผลิตได้ 
3. ตระหนักต่อความส าคัญถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความสูญเสีย 

4. สามารถเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือลดความสูญเสียต่างๆ ที่เกิดขึ้นได ้

 

วิธีสอนและกิจกรรมประจ าบท 

1. มอบหมายให้ผู้เรียนศึกษารายละเอียดของเนื้อหาตามเอกสารประกอบการสอนประจ าบทที่ 2     

“ความสูญเสีย” 

2. ชี้แจงค าอธิบายรายวิชา วัตถุประสงค์ เนื้อหาและเกณฑ์การให้คะแนนรายวิชา 
3. น าเข้าสู่บทเรียนโดยการบรรยายและสรุปเนื้อหาสาระส าคัญประกอบการน าเสนอด้วยโปรแกรม 
Microsoft Power Point  
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4. อธิบายเนื้อหาทีละหัวข้อแล้วเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถซักถามได้ในประเด็นที่ไม่เข้าใจหรือสงสัย 
ก่อนจะอธิบายในหัวข้อต่อไป 

5. แบ่งกลุ่มผู้เรียน เพ่ือร่วมกันอภิปรายกรณีศึกษาในหัวข้อที่ได้รับมอบหมายตามแนวคิดและทฤษฎี         
ของเนื้อหาในบทเรียน 

6. มอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดท้ายบท 

7. สรุปเนื้อหาที่ส าคัญและตอบข้อซักถามประจ าบท 

8. มอบหมายให้ผู้เรียนเตรียมศึกษารายละเอียดของเนื้อหาตามเอกสารประกอบการสอนประจ าบทต่อไป 
ตลอดจนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตามหนังสืออ่านประกอบที่ระบุในเอกสารอ้างอิงท้ายบท 

9. เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักศึกษาก่อนเลิกเรียน 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการเพ่ิมผลผลิต 

2. สื่อช่วยในการเรียนการสอน ประกอบด้วย โปรแกรม Microsoft Power Point  

3. หนังสืออ่านประกอบตามที่ระบุในเอกสารอ้างอิงท้ายบท 

4. สื่อการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์  
5. แบบฝึกหัดท้ายบท 

 

การวัดผลและการประเมินผล 

1. สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนจากการเรียนการสอนและกิจกรรมอ่ืนๆ ในชั้นเรียน อาทิ การเข้าเรียน          
ตรงต่อเวลา ความสนใจ การสื่อความหมายด้วยถ้อยค า และการสื่อความหมายโดยไม่ใช้ถ้อยค า 

2. สังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการพัฒนาด้านบุคลิกภาพและเจตคติที่พึงประสงค์ เช่น การแสดง 
ความคิดเห็น ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนการวางบทบาทเป็นผู้น าและผู้ตามได้เหมาะสม     
ตามโอกาส เป็นต้น 

3. ทดสอบความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาประจ าบทเรียน จากการสุ่มตัวแทนเพ่ือซักถามในประเด็น          
ที่ได้ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอนและการบรรยาย และการทดสอบความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหา
และแนวคิดท่ีได้จากการเรียนด้วยการถามปากเปล่า รวมทั้งจากเอกสารที่มอบหมายให้ศึกษาค้นคว้า  
4. ประเมินความรู้ความเข้าใจจากการตอบค าถามท้ายบทเรียน 

5. ทดสอบกลางภาคและปลายภาค 

 

 

 



39 

 

 

บทท่ี 2 

ความสูญเสีย 

 

แนวคิดหลัก 

1. ความสูญเปล่าหรือความสูญเสียเป็นการกระท าใดๆ ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ และสามารถเกิดขึ้นได้           
ในชีวิตประจ าวันหรือระหว่างการท างาน 

2. ความสูญเสียเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจโดยตรง อาจมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปัญหาที่แฝงอยู่  
3. ความสูญเสียทั้ง 8 ประการเป็นสิ่งที่สามารถควบคุมและจัดการได้ ซึ่งจ าเป็นที่ต้องหลีกเลี่ยงและ      
ขจัดความสูญเสียในด้านต่างๆ ให้น้อยลงอย่างต่อเนื่อง เพ่ือท าให้องค์การสามารถใช้ทรัพยากรที่มี          
อย่างจ ากัดให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

4. การขจัดความสูญเสียจ าเป็นต้องมีความรู้ สังเกต ค้นหาสาเหตุของความสูญเสียและหาแนวทาง          
แก้ไขป้องกัน ซึ่งเป็นทางหนึ่ งในการเพ่ิมผลผลิตเพ่ือสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขันและ           
สร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กรในระยะยาว  
5. การลดความสูญเสียเป็นหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่ต้องร่วมกันด าเนินการอย่างจริงจัง   
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 “ความสูญเปล่า”หรือ“ความสูญเสีย” (Waste) ภาษาญี่ปุ่นใช้ค าว่า มูดะ (MUDA) ซึ่งเป็นบ่อเกิด
แห่งความด้อยประสิทธิภาพหรือสิ่งที่เสียไปกับขั้นตอนการท างานโดยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆ           
ในการท างานซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจ าวันทั่วไปหรือระหว่างการท างานหรือกระบวนการผลิต 
ผลกระทบจากความสูญเสียท าให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการต่ าลง เช่น เวลาท างาน
ยาวนานขึ้น จ านวนของเสียเพ่ิมขึ้น สินค้าคุณภาพต่ า ต้นทุนสูงและการส่งสินค้าล่าช้า เป็นต้น                
ปัญหาเหล่านี้ส่งผลต่อธุรกิจโดยตรง ซึ่งมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปัญหาที่แฝงอยู่ ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงาน        
ต้องพยายามหาสาเหตุที่แท้จริงที่ก่อให้เกิดความสูญเสียและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น          
จึงจะสามารถขจัดความสูญเสียให้ลดน้อยลงได้ ดังนั้น การเพ่ิมผลผลิตโดยการลดความสูญเสีย            
เป็นแนวทางหนึ่งที่ส าคัญสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานได้เป็นอย่างดี  
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1. ความหมายและความส าคัญของความสูญเสีย 

 ความสูญเสีย (Waste/Loss)  

ความสูญเสีย หมายถึง ความสูญเปลาของทรัพยากรตางๆ อาทิ วัตถุดิบ เวลา แรงงาน เป็นต้น ความสูญ
เปลาเหล่านี้สามารถหลีกเลี่ยงได 

 การบริหารเพ่ือควบคุมความสูญเสีย (Waste Control)  

การบริหารเพ่ือควบคุมความสุญเสีย หมายถึง การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ที่ท าให้เกิดความสูญเปลาของ
ทรัพยากรในองคกรต่ าที่สุด   

 ความส าคัญของการควบคุมความสูญเสีย Louis Allen กลาววา ยิ่งลดความสูญเสียได้มากเพียงใดยิ่ง
เพ่ิมผลก าไรมากข้ึน สรุปความส าคัญไดดังนี้ 
 การควบคุมความสูญเสียอยางเปนระบบเป็นหลักประกันความเสี่ยงเพ่ือให้องค์กรมั่นใจ 

 การเพ่ิมผลผลิต (Productivity) ขององคกรสงผลตอขวัญและก าลังใจของผูปฏิบัติงาน 

 การควบคุมความสูญเสียเปนการสงวนไว้ซึ่งทรัพยากรมนุษยทีม่ีความส าคัญของทุกองคกร 

 การควบคุมความสูญเสียท าให้ใชทรัพยากรตางๆในการผลิตอย่างคุม้คาและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 

 

2. ประเภทความสูญเสีย  
 ปัจจุบันการแสวงหาแนวทางเพ่ือลดโอกาสที่ก่อให้เกิดความสูญเสียเป็นอีกแง่มุมหนึ่งของ                   
การบริหารความเสี่ยงองค์กรในสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจที่ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นและสภาวะเศรษฐกิจ      
ที่ก าลังถดถอยลง ส่งผลให้ธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆ ต้องปรับตัวเพ่ือความอยู่รอด โดยแสวงหาวิถีทาง     
ในการปรับปรุงและจัดการกับระบบการผลิตเพ่ือลดต้นทุนและสร้างผลก าไรให้มากขึ้น นับว่าเป็นสิ่งส าคัญ
ทีช่่วยให้ธุรกิจสามารถด าเนินต่อไปได้     
 บริษัทTOYOTA ประเทศญี่ปุ่นก่อตั้งเมื่อพ.ศ.2476 โดยตระกูลโตโยดะ อาชีพท านา แต่มีบุตรชาย
คนหนึ่งไม่อยากเป็นชาวนา เมื่อเห็นมารดาทอผ้าจึงคิดประดิษฐ์เครื่องปั่นด้ายที่ใช้กลไกพลังน้ าหมุน       
และคิดประดิษฐ์เครื่องทอผ้าและมีการจดลิขสิทธิ์ จากนั้นจึงพัฒนามาผลิตรถยนต์และก่อตั้งเป็น           
บริษัท TOYOTA ขึ้นมาจนถึงปัจจุบัน บริษัท TOYOTA ถือเป็นบริษัทที่ก่อก าเนิดขึ้นมาจากการคิดค้น 
และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง มีการบูรณาการระหว่างการคิดสร้างสรรค์ (Creative) และการคิดปรับปรุง 
อยู่ตลอด (Kaizen) และได้สร้างวิถีแห่ง TOYOTA (TOYOTA WAY) เมื่อปี ค.ศ.2001 

 ระบบการผลิตแบบ Toyota หรือที่เรียกว่า TOYOTA WAY คิดค้นโดย Shigeo Shingo และ 
Taiichi Ohno ในปีค.ศ.1950 โดยสร้างพฤติกรรมนิยมในองค์กรให้เป็นปรัชญาการท างานของผู้บริหาร
และพนักงานทุกคน (Toyota Production System; TPS) มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือน าไปใช้ขจัด         
ความสูญเสียในกระบวนการผลิต ลดความสูญเปล่าในวงจรการผลิตในระบบให้น้อยที่สุด และมุ่งเน้น
ประสิทธิภาพสูงสุด บริษัท โตโยต้ามอเตอร์แห่งประเทศญี่ปุ่นได้ระบุถึงสาเหตุของความสูญเปล่า            
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7 ประการ (Seven wastes to eliminate) ในปัจจุบันนอกจากความสูญเสียที่ส าคัญทั้ง 7 ประการ ยังมี
ความสูญเสียที่ไม่อาจมองข้าม นั่นคือ ความสูญเสียเนื่องจากศักยภาพหรือความคิดสร้างสรรค์ของ
พนักงานที่ไม่ถูกน ามาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ (Employees unutilized skills) รายละเอียดของ       
ความสูญเสียทีก่ล่าวถึงในบทเรียนนี้ประกอบด้วย ความสูญเสีย 8 ประการ ความสูญเสียในแต่ละประเภท
มีสาเหตุเกิดจากสภาพการท างานมีปัญหาในบริบทที่แตกต่างกันออกไปซึ่งส่งผลกระทบต่อองค์กรและมี
แนวทางการแก้ไข รายละเอียดดังต่อไปนี้  
 1. ความสูญเสียเนื่องจากการผลิตมากเกินไป (Overproduction waste) 

 2. ความสูญเสียเนื่องจากการเก็บวัสดุคงคลัง (Inventory waste) 

 3. ความสูญเสียเนื่องจากการขนส่ง/ขนถ่ายล าเลียง (Transportation waste) 

 4. ความสูญเสียเนื่องจากการเคลื่อนไหว (Motion waste) 

 5. ความสูญเสียเนื่องจากกระบวนการผลิต (Processing waste) 

 6. ความสูญเสียเนื่องจากการผลิตของเสีย (Defect waste) 

 7. ความสูญเสียเนื่องจากการรอคอย (Wait/Delay waste) 

8. ความสูญเสียเนื่องจากการที่ไม่สามารถใช้บุคลากรที่มีความรู้/ความสามารถได้เต็มประสิทธิภาพ 

(Employees unutilized skills) 

  

3. ความสูญเสียเนื่องจากการผลิตมากเกินไป (Overproduction) 

 การผลิตปริมาณมากเกินความต้องการ หมายถึงการผลิตสิ่งที่ไม่จ าเป็นในเวลาที่ไม่จ าเป็นและ          
ในปริมาณที่ไม่จ าเป็น (วิทยาและคณะ, 2549) ซึ่งเป็นการผลิตชิ้นงานที่ยังไม่มีความต้องการใช้งานในเวลา
อันใกล้หรือเป็นการผลิตล่วงหน้าเป็นเวลานาน ดังภาพที่ 2.1 

 
ภาพที่ 2.1 ความสูญเสียเนื่องจากการผลิตมากเกินไป 

ที่มา: https://hashllp.wordpress.com/2015/10/19/5-reasons-why-overproduction-is-

harmful 

https://hashllp.wordpress.com/2015/10/19/5-reasons-why-overproduction-is-harmful
https://hashllp.wordpress.com/2015/10/19/5-reasons-why-overproduction-is-harmful
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   การผลิตชิ้นงานมากเกินความจ าเป็นเนื่องจากขาดความสมดุลระหว่างอุปสงค์กับอุปทาน       
เช่น ปัญหาสินค้าเกษตรราคาตกต่ า เพราะผลผลิตในตลาดมีมากเกินความต้องการของผู้บริโภค           
จนต้องปล่อยเน่าทิ้งหรือขายในราคาที่ต่ ากว่าต้นทุน เป็นต้น ซึ่งสามารถป้องกันปัญหาต่างๆ เหล่านี้        
โดยการใช้หลักของความพอเหมาะไมม่ากเกินไปและไม่น้อยเกินไป โดยการคาดการณ์การใช้การพยากรณ์
ข้อมูลในอดีตมาช่วยในการวางแผนล่วงหน้า เป็นต้น หากยังคงผลิตผลงานมากเกินความจ าเป็นหรือ
ผลิตผลงานมากกว่าความต้องการของผู้รับบริการท าให้องค์กรมีการใช้ทรัพยากรในการบริหารจัดการ       
อย่างสิ้นเปลือง เช่น งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และเวลาไปในการผลิตงานที่ไม่จ าเป็น ซึ่งท าให้
ต้นทุนในการผลิตและค่าใช้จ่ายด้านสถานที่ในการจัดเก็บชิ้นงานเพ่ิมขึ้น 

3.1 สาเหตุของความสูญเสียเนื่องจากการผลิตมากเกินไป เนื่องจาก (นิพนธ์, 2547) 

(1) แนวคิดเดิมที่ว่าการผลิตครั้งละจ านวนมากๆ (Mass production) ท าให้ต้นทุนต่อหน่วยต่ าที่สุด         
โดยไม่ได้ค านึงถึงปริมาณงานระหว่างท าในกระบวนการ(Work In Process; WIP) และท าให้กระบวน      
การผลิตขาดความยืดหยุ่น ดังภาพที่ 2.2 

(2) การผลิตโดยไม่ได้พยากรณ์ความต้องการล่วงหน้าจึงเกินจากความต้องการมากเกินไป  
(3) การผลิตเพ่ือรองรับความต้องการสินค้าในกรณีที่เกิดความบกพร่องหรือของเสียในปริมาณ               
ที่ไม่เหมาะสมหรือมากจนเกินไป  
(4) ความพยายามในการใช้เครื่องจักรและแรงงานในการผลิตให้มากที่สุดโดยไม่ค านึงถึงความสมดุล       
สายการผลิต  
(5) การขาดความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเนื่องจากเครื่องจักรมีขนาดใหญ่และระยะเวลา       
ในการปรับตั้งเครื่องจักรนาน 

 3.2 ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความสูญเสียเนื่องจากการผลิตมากเกินไป 

(1) การสูญเสียพื้นที่ไปกับการจัดเก็บชิ้นงานส าเร็จรูปและชิ้นงานระหว่างกระบวนการผลิต 

(2) เมื่อผลิตจ านวนมากท าให้เกิดของเสียและความผิดพลาดในระหว่างการท างานเพ่ิมขึ้น ซึ่งเป็นการ
เสียเวลา วัตถุดิบ แรงงานและพลังงานไปโดยเปล่าประโยชน์ไม่ก่อให้เกิดมูลค่า 
(3) ต้นทุนจม เนื่องจากต้องเสียค่าใช้จ่ายในการผลิตแต่ไม่ก่อให้เกิดผลก าไร 

(4) ความไม่ปลอดภัยในการท างาน เนื่องจากท างานเป็นระยะเวลานานก่อให้เกิดความเมื่อยล้าและ
ประสิทธิภาพในการท างานต่ าลง อาจท าให้เกิดอุบัติเหตุ สร้างความเสียหายให้กับชีวิตและทรัพย์สิน 

(5) ค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นในการปรับตั้งเครื่องจักร ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาเครื่องจักร  
(6) ใช้เวลาในการผลิตเพ่ิมขึ้นเพราะการผลิตครั้งละปริมาณมากๆ มีผลท าให้เวลาเฉลี่ยที่ใช้ในแต่ละ
กระบวนการยาวนานขึ้นและเกิดความล่าช้า 
(7) เกิดปัญหาต่างๆ เพ่ิมมากขึ้นและซับซ้อนจนยากต่อการแก้ไข โดยไม่สามารถระบุได้ว่าจะเริ่มแก้ไข
ปัญหาจากสิ่งใดเป็นก่อนและหลัง   
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ภาพที่ 2.2 การผลิตมากเกินไป 

ที่มา: http://leanmanufacturingtools.org/114/waste-of-overproduction-causes-symptoms-

examples-and-solutions 
 

 3.3 แนวทางการแก้ไขความสูญเสียเนื่องจากการผลิตมากเกินไป 

(1) พยากรณ์ความต้องการเพื่อไม่ผลิตชิ้นงานส าเร็จรูปในปริมาณที่มากเกินความต้องการ 
(2) ผลิตในปริมาณที่ต้องการเท่านั้น   

(3) ก าจัดข้ันตอนที่เป็นคอขวด (Bottle-neck) ในกระบวนการเพ่ือลดรอบเวลาการผลิต 

(4) จัดล าดับขั้นตอนการท างานและจัดสมดุลการผลิต (Line balancing) 

(5) ผลิตเป็นชุดเล็กๆ  

(6) ใช้เทคนิคการผลิตแบบดึง (Pull production) 

(7) ดูแลและบ ารุงรักษาเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ  

(8) ใช้เครื่องจักรที่มีขนาดเล็กลงเพ่ือลดเวลาในการปรับตั้ง 
(9) ฝึกพนักงานให้มีทักษะหลายอย่างในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้สามารถท างานได้หลากหลายหน้าที่             
ในกรณีทีป่ัญหาเกิดข้ึน 

 

4. ความสูญเสียเนื่องจากการมีวัสดุคงคลัง (Inventory Waste) 

 วัสดุคงคลังหรือสินค้าคงเหลือ (Inventory) เป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับธุรกิจเพราะจัดเป็นสินทรัพย์
หมุนเวียนประเภทหนึ่งซึ่งธุรกิจพึงมีไว้เพ่ือให้การผลิตหรือการขายสามารถด าเนินไปได้อย่างราบรื่น      
แต่การมีสินค้าคงคลังมากเกินไปอาจเป็นปัญหากับธุรกิจส่งผลกระทบถึงสภาพคล่องของธุรกิจได้ 
เนื่องจากต้นทุนการเก็บรักษา สินค้าเสื่อมสภาพ หมดอายุ ล้าสมัย ถูกขโมยหรือสูญหาย นอกจากนี้            
ทั้งก่อให้เกิดการสูญเสียโอกาสในการน าเงินที่จมอยู่กับสินค้าคงคลังนี้ไปหาประโยชน์ในด้านอ่ืนๆ           
ในทางตรงกันข้าม ถ้าธุรกิจมีสินค้าคงคลังน้อยเกินไปอาจประสบปัญหาสินค้าขาดแคลนไม่เพียงพอ 
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(Stock out) สูญเสียโอกาสในการขายสินค้าให้แก่ลูกค้าและอาจต้องสูญเสียลูกค้าไปในที่สุด รวมทั้ง     
หากถ้าสิ่งที่ขาดแคลนนั้นเป็นวัตถุดิบที่ส าคัญ การด าเนินงานทั้งการผลิตและการขายอาจต้องหยุดชะงัก
ท าให้ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของธุรกิจในอนาคตได้ ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการในการจัดการ
สินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม  
 วัสดุคงคลังหรือพัสดุคงคลัง หมายถึงวัสดุที่อยู่ในรูปของ (1) สินค้าส าเร็จรูป (Finish good)           

(2) วัตถุดิบคงเหลือจากกระบวนการผลิต (Raw material) (3) วัตถุดิบที่อยู่ในระหว่างกระบวนการผลิต
เรียกว่า งานระหว่างกระบวนการ (Work-In-Process; WIP) และ (4) วัสดุประเภทอะไหล่ส าหรับการซ่อม
บ ารุง ดังภาพที่ 2.3 และ 2.4  

 

    
 

ภาพที่ 2.3 วัสดุคงคลังในรูปของสินค้าส าเร็จรูปและอะไหล่ส าหรับใช้ส าหรับซ่อมบ ารุง 
ที่มา: https://financesonline.com/top-3-inventory-management-solutions-comparison-

tradegecko-brightpearl และ http://www.aftermarketguide.com/2017/01/09/get-with-the-

program-12-steps-to-inventory-recovery 

 

 

 
 

ภาพที่ 2.4 วัสดุคงคลังในรูปของวัตถุดิบที่อยู่ในระหว่างกระบวนการผลิต 

ที่มา: http://takuminotie.com/english/2015/11/06/wipwork-in-process 

 

http://www.aftermarketguide.com/2017/01/09/get-with-the-program-12-steps-to-inventory-recovery
http://www.aftermarketguide.com/2017/01/09/get-with-the-program-12-steps-to-inventory-recovery
http://takuminotie.com/english/2015/11/06/wipwork-in-process
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วัสดุคงคลังสามารถจ าแนกออกเป็น 5 ประเภท ประกอบด้วย 

    วัสดุคงคลังตามวัฏจักร (Cycle stock)  

   วัสดุคงคลังตามวัฏจักรเป็นวัสดุที่ใช้ในการผลิต ซ่ึงช่วงเวลาหนึ่งจะมีปริมาณมากและ        
ค่อยๆ ลดลงเมื่อถูกใช้ไปในกระบวนการผลิตจนกระทั่งลดลงจนถึงจุดสั่งซื้อซ้ า (Re-order point)          

เมื่อมีวัสดุจากการสั่งซื้อหรือสั่งผลิตเข้ามา วัสดุคงคลังจะมีปริมาณเพ่ิมข้ึนอีกครั้ง ซ่ึงมีลักษณะเป็นฟันปลา  
    วัสดุคงคลังส ารอง (Safety stock) 

   วัสดุคงคลังส ารองเป็นส่วนที่ เก็บไว้ เ พ่ือรองรับความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น เช่น           
การตัดสินใจของลูกค้า ความล่าช้าในการขนส่ง ปัญหาด้านคุณภาพ ความเร็วในการท างานและ       
ความหลากหลายของสินค้า โดยไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับปริมาณความต้องการสินค้า ดังนั้น การตัดสินใจ
ผลิตวัสดุคงคลังส ารองมากน้อยเพียงใดต้องพิจารณาจากความแปรผันของผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต 

    วัสดุคงคลังที่อยู่ระหว่างการขนส่ง (In-transit stock) 

   ส าหรับเงื่อนไขทางการค้าวัสดุคงคลังที่อยู่ ระหว่างการขนส่ง เป็นของผู้ รับตั้ งแต่            
ออกจากโรงงานแต่ในช่วงเวลาที่วัสดุอยู่ ระหว่างการเดินทางผู้ซื้อยังไม่สามารถน ามาใช้งานได้หรือ          
อีกทางหนึ่งหากลูกค้ายังมิได้ตรวจรับสินค้าเป็นที่เรียบร้อย สินค้านั้นยังถือว่าเป็นวัสดุคงคลังของผู้ขาย 

    วัสดุคงคลังเพ่ือรองรับผลการคาดการณ์ (Anticipation Stock)  

   วัสดุคงคลังเพ่ือรองรับผลการคาดการณ์เป็นวัสดุคงคลังที่มีไว้เพ่ือรองรับการคาดการณ์ 
ความต้องการของลูกค้าทีเ่กิดข้ึนในอนาคต เช่น โรงงานผลิตเครื่องปรับอากาศเก็บเครื่องปรับอากาศที่เป็น
ผลิตภัณฑ์ไว้เป็นวัสดุคงคลังเพ่ือรองรับความต้องการของลูกค้าในช่วงฤดูร้อน  
    วัสดุคงคลังที่ไม่เคลื่อนไหว (Dead Stock) 

   วัสดุคงคลังที่ไม่เคลื่อนไหวเป็นวัสดุคงคลังที่หมดอายุ เสียหาย ล้าสมัย เสื่อมคุณภาพ       
ไม่สามารถน ามาใช้งานได้ ซ่ึงวัสดุคงคลังประเภทนี้ท าให้เปลืองพ้ืนที่ในการจัดเก็บวัสดุคงคลังประเภทอ่ืน
โดยที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์และมูลค่าเพ่ิม ดังภาพที่ 2.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.5 ประเภทของวัสดุคงคลัง 

 
 
 

 
วัสดุคงคลังท่ีไม่เคลื่อนไหว (Dead stock) 

วัสดุคงคลัง 

เวลา 
วัสดุคงคลังรองรับผลการคาดการณ์ (Anticipation Stock) 

วัสดุคงคลังท่ีอยู่ระหว่างการขนส่ง (In-transit stock) 

วัสดุคงคลังส ารอง (Safety Stock) 

วัสดุคงคลังตามวัฏจักร (Cycle Stock) 
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 4.1 สาเหตคุวามสูญเสียเนื่องจากการมีวัสดุคงคลัง เนื่องจาก 

(1) เพ่ือรักษาการผลิตให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  
(2) ผู้ขายปัจจัยการผลิตไม่มีความแน่นอนในการจัดส่งท าให้ส่งผลกระทบต่อการผลิตและลูกค้า 
(3) ป้องกันปญัหาการขาดแคลนวัตถุดิบตามฤดูกาลหรือความไม่แน่นอนในการส่งสินค้าและคุณภาพสินค้า
เนื่องจากสภาพอากาศตามฤดูกาล 

(4) เพ่ือให้ได้รับส่วนลดจากการสั่งซื้อสินค้าในปริมาณมากซึ่งท าให้ราคาต่อหน่วยต่ า 
(5) ป้องกันการเปลี่ยนแปลงทางด้านราคาของสินค้าและผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อที่เกิดข้ึน 

(6) สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตลอดเวลา 
 4.2 ผลกระทบจากการมีวัสดุคงคลัง  
(1) เพ่ิมพ้ืนที่ในการจัดเก็บ แต่หากพ้ืนที่ในการจัดเก็บไม่เพียงพออาจต้องลงทุนเพ่ือสร้างคลังสินค้าใหม่
หรือเช่าพื้นที่ในการจัดเก็บซึ่งท าให้เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

(2) เสียค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา (Inventory carrying costs) เช่น สินค้าประเภทผัก ผลไม้ต้องเก็บในที่
อุณหภูมิต่ า การจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยให้กับสินค้า ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าประกันภัย เป็นต้น 

(3) วัสดุเสื่อมคุณภาพ ล้าสมัย ช ารุด และสูญหาย  

(4) ต้นทุนจม หรือสูญเสียในรูปของดอกเบี้ย 

(5) เพ่ิมการจ้างแรงงานในการจัดการเพ่ือควบคุมการเข้า-ออกของสินค้า  

(6) เกิดความสับสนในการจัดการ ถ้าหากระบบการควบคุมวัสดุคงคลังไม่มีประสิทธิภาพ 

(7) เส้นทางการไหลถูกกีดขวางเนื่องจากปริมาณวัสดุคงคลังเพ่ิมจ านวน ดังภาพที่ 2.6 
 

   
 

ภาพที่ 2.6 ปัญหาที่เกิดจากการมีวัสดุคงคลังมาก 

ที่มา: https://www.slideshare.net/Harbrick/8-wastes-presentation 

  

 



47 

 

 4.3 แนวทางการแก้ไขความสูญเสียเนื่องจากการมีวัสดุคงคลัง 
(1) ระบบดึง (Pull system) ควบคุมปริมาณวัสดุคงคลัง เนื่องจากระบบดึงเป็นระบบที่ช่วยจ ากัด       
การปล่อยงานที่เข้าระบบให้สอดคล้องกับความส าเร็จของงาน กล่าวคือระบบดึงช่วยให้ปล่อยงานเข้ามา
เติมเต็มวัสดุคงคลังที่ว่างลงเท่านั้น 

(2) การควบคุมปริมาณวัสดุคงคลังอย่างต่อเนื่อง 
(3) ก าหนดระดับในการจัดเก็บและจุดสั่งซื้อซ้ าที่ชัดเจน (Re-order point)    

(5) ระบบเข้าก่อน-ออกก่อน (First in first out) เพ่ือป้องกันไม่ให้วัสดุคงคลังเสื่อมสภาพ หมดอายุ          
การใช้งานหรือล้าสมัย  
(6) การจ าแนกสินค้าคงคลังแบบเอบีซี (ABC) ระบบนี้เป็นวิธีการจ าแนกวัสดุคงคลังออกเป็นประเภท         
โดยพิจารณาปริมาณและมูลค่าของสินค้าคงคลังแต่ละรายการเป็นเกณฑ์ ดังนี้ 
 ประเภท A เป็นวัสดุคงคลังที่มีปริมาณ 5-15% ของวัสดุคงคลังทั้งหมด มูลค่ารวมร้อยละ 70-80    
 ประเภท B เป็นวัสดุคงคลังที่มีปริมาณ 30% ของวัสดุคงคลังทั้งหมด มูลค่ารวมร้อยละ 15  
 ประเภท C เป็นวัสดุคงคลังที่มีปริมาณ 50-60% ของวัสดุคงคลังทั้งหมด มูลค่ารวมร้อยละ 5-10   
 4.4 ปัจจัยในการก าหนดปริมาณของสินค้าคงคลัง 
 การพิจารณาถึงปริมาณของสินค้าคงคลังในระดับที่ถูกต้องนั้นค่อนข้างยาก จึงจ าเป็นส าหรับ
ผู้ประกอบการที่ต้องทราบถึงสิ่งที่สามารถน ามาช่วยในการก าหนดปริมาณของสินค้าคงคลังในระดับ         
ที่เหมาะสม ได้แก่  

(1) จุดมุ่งหมายหลักในการมีสินค้าคงคลัง โดยปกติแล้วสินค้าคงคลังมีไว้เพ่ือให้การด าเนินธุรกิจ          
เป็นไปอย่างราบรื่น ไม่สะดุดหรือหยุดชะงัก แต่บางครั้งธุรกิจอาจมีจุดมุ่งหมายอ่ืน เช่น ถ้าคาดการณ์ว่า
ราคาสินค้ามีแนวโน้มจะสูงขึ้นในอนาคต อาจเก็งก าไรโดยเลือกเก็บสินค้าคงคลังในปัจจุบันเพ่ือขาย      
ในราคาที่สูงขึ้นในอนาคตท าให้ปริมาณของสินค้าคงคลังจึงมีจ านวนมาก หรือบางครั้งได้รับข้อเสนอ
ส่วนลดเงินสดจากผู้ขายปัจจัยการผลิต (Supplier) โดยต้องสั่งซื้อสินค้าเป็นจ านวนมาก กรณีนี้จึงต้อง
เปรียบเทียบถึงผลดีจากส่วนลดเงินสดที่ได้รับและผลเสียจากค่าใช้จ่ายการบริหารสินค้าคงคลังที่เพ่ิมขึ้น 

(2) ยอดขายในอดีตของธุรกิจ โดยผู้ประกอบการสามารถน ายอดขายที่เกิดขึ้นในอดีตของตนมาพยากรณ์
ยอดขายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้การก าหนดปริมาณสินค้าคงคลังของธุรกิจแปรผันโดยตรงกับ
ยอดขายที่พยากรณ์ได้ ถ้าขายยอดขายมากอาจต้องมีปริมาณสินค้าคงคลังในระดับค่อนข้างมาก               
เพ่ือรองรับการขายที่พยากรณ์ไว้  
(3) การซื้อขายตามฤดูกาล (Seasonal selling) ธุรกิจที่มีการซื้อขายตามฤดูกาล เช่น ธุรกิจขายร่ม        
เมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูฝนยอดขายอาจมากกว่าปกติ ดังนั้น ระดับของปริมาณสินค้าคงคลังในในช่วงฤดูฝนจะมาก
ขึ้นตามปริมาณของยอดขายที่เพ่ิมขึ้น หลังจากนั้นยอดขายลดลงมาสู่ระดับปกติ ซึ่งระดับของปริมาณ
สินค้าคงคลังควรลดลงตาม เป็นต้น 
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(4) คุณสมบัติของสินค้า ได้แก่ วงจรชีวิต ความคงทน ขนาด รูปลักษณ์ เป็นต้น อาทิ ธุรกิจขายผักหรือ
ผลไม้วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์สั้น จึงไม่ควรมีปริมาณสินค้าคงคลังมาก เนื่องจากถ้าขายไม่หมดผักหรือผลไม้นั้น
อาจเน่าเสียหายได้ในเวลาค่อนข้างเร็ว นอกจากนี้ สินค้าบางชนิดแม้ว่าจะเก็บได้นาน อาจเสื่อมสภาพ 
หมดอายุหรือเสียหายได้ ธุรกิจต้องมีสินค้าเผื่อปลอดภัย (Safety Stock) เพ่ือรองรับไม่ให้การขายชะงัก 

(5) การแบ่งประเภทของสินค้า โดยแบ่งประเภทตามปริมาณการขาย ธุรกิจมีการผลิตสินค้าหลายประเภท
ซึ่งในแต่ละประเภทอาจขายได้ปริมาณมากน้อยแตกต่างกัน การก าหนดปริมาณของสินค้าคงคลัง         
ตามความส าคัญของสินค้าแต่ละประเภท เช่น สินค้าที่มีความส าคัญมากคือสินค้าที่ขายได้ปริมาณมาก   
จึงควรมีปริมาณของสินค้าคงคลังมาก ส่วนสินค้าที่มีความส าคัญน้อยคือขายได้ปริมาณน้อยควรมีปริมาณ
ของสินค้าคงคลังน้อย เป็นต้น  

(6) ความนิยมในตัวสินค้า ถ้าธุรกิจมีสินค้าประเภทล้าสมัย ปริมาณสินค้าคงเหลือของสินค้าชนิดนี้           
ควรมีปริมาณน้อยกว่าสินค้าประเภทอ่ืนในสายการผลิตของธุรกิจนั้น นอกจากนี้  ความนิยมของลูกค้า        
ยังเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยที่ธุรกิจไม่สามารถควบคุมได้ แต่ในอีกมุมมองของสินค้าที่เป็นที่นิยม   
หากมีแนวโน้มจะขายได้เพ่ิมขึ้น ธุรกิจอาจต้องพิจารณาการมีสินค้าเผื่อปลอดภัยในการก าหนดปริมาณ
ของสินค้าคงคลัง เพ่ือป้องกันการขาดแคลนสินค้าซึ่งจะน ามาซึ่งการสูญเสียลูกค้า 
(7) ความไม่แน่นอนในการจัดส่งสินค้าของผู้ขายปัจจัยการผลิต (Suppliers) การสั่งซื้อวัตถุดิบจาก         
ผู้ขายปัจจัยการผลิต โดยปกติระยะเวลาการสั่งซื้อสินค้า (Lead time) ค่อนข้างแน่นอน แต่อย่างไรก็ตาม 
ถ้ามีเหตุการณ์ฉุกเฉินอาจเกิดความล่าช้าเกิดขึ้น ทั้งนี้ อาจเกิดจากเหตุการณ์ไม่คาดฝันต่างๆ ที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้  เช่น เกิดอุบัติ เหตุรถขนส่งชนกันขึ้น ดังนั้นในการก าหนดปริมาณของสินค้าคงคลัง 
ผู้ประกอบการก็ควรจะต้องมีสินค้าเผื่อปลอดภัยเก็บไว้ด้วย เพ่ือป้องกันไม่ให้ธุรกิจหยุดชะงักและ         
สูญเสียโอกาสในการขายอันอาจเกิดจากความไม่แน่นอนของการจัดส่งสินค้านี้  
(8) การน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการบริหารสินค้าคงคลัง โดยเฉพาะการสื่อสารและการด าเนิน
รายการทางการค้ากับลูกค้า เนื่องจากหากการสื่อสารผิดพลาดท าให้เสียโอกาสในการขาย รวมทั้ง      
การตอบสนองต่อค าสั่งซื้อจากลูกค้าล่าช้าท าให้คาดการณ์ปริมาณสินค้าคงคลังเพ่ือรองรับการขายได้ยาก
ดังนั้น การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมด้านการสื่อสารและการด าเนินรายการ     
ทางการค้ากับลูกค้าได้รวดเร็ว การคาดการณ์ปริมาณสินค้าคงคลังมีความแน่นอนมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 

(9) การเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐ ได้แก่ กฎหมาย ข้อก าหนดและระเบียบข้อบังคับต่างๆ              
ซึ่งท าให้เกิดทั้งโอกาสหรืออุปสรรคต่อการด าเนินธุรกิจ และส่งผลโดยตรงต่อปริมาณสินค้าคงคลัง       
ของธุรกิจแต่ละประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับธุรกิจที่ขึ้นกับนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ 

(10) ต้นทุนของสินค้าคงคลัง (Inventory cost) การก าหนดปริมาณสินค้าคงคลังต้องค านึงถึง        
ต้นทุนที่เกิดขึ้น โดยจุดมุ่งหมายหลักคือ ปริมาณของสินค้าคงคลังที่เหมาะสมและมีต้นทุนในการบริหาร        
ต่ าที่สุด 
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5. ความสูญเสียเนื่องจากการขนส่ง/ขนถ่ายล าเลียง (Transportation Waste) 

 ความสูญเสียที่แอบแฝงอยู่ในกระบวนงานในชีวิตประจาวันอีกหนึ่งสาเหตุคือ การสูญเสียจาก      
การขนถ่ายล าเลียงที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิม การขนถ่ายล าเลียงเป็นการเคลื่อนย้ายวัสดุหรือสิ่งของจาก          
ที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งตามก าหนดการ โดยที่วัสดุหรือสิ่งของนั้นต้องยังคงสภาพเดิม (ชัยนนท์ , 2552)      
การขนถ่ายล าเลียงเป็นการท างานที่เริ่มตั้งแต่ก่อนท างาน ระหว่างที่ก าลังท างานหรือภายหลังจาก       
การท างาน ตลอดจนการขนย้ายวัตถุดิบ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือไปจัดเก็บไว้ชั่วคราว ณ ที่ใดที่หนึ่ง         
เพ่ือส าหรับรอการใช้งานในคราวต่อไป นอกจากต้องเสียค่าใช้จ่ายในด้านงบประมาณ แรงงานและ     
อุปกรณ์ขนส่งยังอาจท าให้งานอุปกรณ์เกิดความเสียหายหรือสูญหายระหว่างการขนส่ง ที่ส าคัญอาจท าให้
เกิดความล่าช้าในการท างาน และต้องเสียเวลาในการรอคอย เช่น ถ้าพนักงานไม่ได้ก าหนดช่วงเวลา      
หรือเส้นทางในการรับ-ส่งไว้ให้ชัดเจน อาจท าให้เกิดความล่าช้าในการส่ง หรือส่งผิดต าแหน่ง หรือสูญหาย
ระหว่างการส่งได ้

 การขนถ่ายล าเลียง หมายถึง การขนถ่ายล าเลียงวัสดุหรือสิ่งของจากที่หนึ่งไปยังอีกที่ หนึ่ง         
ตามก าหนดการ โดยที่วัสดุหรือสิ่งของนั้นต้องยังคงสภาพเดิม (ชัยนนท์ , 2552) ถ้าพิจารณาประเภท        
เวลาที่ใช้ในแต่ละกิจกรรม สามารถจ าแนกเวลางานออกเป็น 3 ประเภท  ได้แก่ เวลาที่ใช้ในการผลิตจริง 
เวลาที่เป็นเวลาส่วนเกินและเวลาไร้ประสิทธิภาพ เวลาที่ใช้ในกิจกรรมการขนถ่ายล าเลียงจัดเป็น           
ประเภทเวลาส่วนเกินคือ เวลาที่ใช้ไปในการท างาน แต่ไม่เกิดผลของงาน ความสูญเสียประเภทนี้            
เกิดขึน้ได้เสมอในกระบวนการท างานที่ขาดประสิทธิภาพหรือความบกพร่องของระบบ  
 5.1 สาเหตุความสูญเสียเนื่องจากการขนถ่ายล าเลียง เนื่องจาก 

(1) การออกแบบผังโรงงานไม่เหมาะสม 

(2) ระยะทางในการขนถ่ายล าเลียงทีซ่ับซ้อนเกินความจ าเป็น 

(3) ระบบการขนถ่ายล าเลียงไม่สัมพันธ์กัน ดังภาพที่ 2.7 

(4) วัสดุคงคลังในรูปของงานระหว่างกระบวนการมากเกินไปท าให้กีดขวางเส้นทางการขนถ่ายล าเลียง 
 5.2 ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการขนถ่ายล าเลียง 
(1) การใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ได้ไม่คุ้มค่าหรือไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

(2) การไหลของงานไม่ต่อเนื่อง  
(3) เกิดความล่าช้าในกระบวนการท างาน 

(4) ต้นทุนด้านค่าใช้จ่ายจากการขนถ่ายล าเลียงสูง เช่น ค่าเชื้อเพลิง ค่าแรงงาน เป็นต้น 

(5) ผลผลิตต่อชั่วโมงการท างานต่ า 
(6) สินค้าเสียหายในระหว่างกระบวนการขนถ่ายล าเลียง 
(7) พนักงานเกิดความเมื่อยล้าท าให้ประสิทธิภาพการท างานลดลง 
8) ก่อให้เกิดอุบัติเหตุระหว่างการขนถ่ายล าเลียง 
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ภาพที่ 2.7 การปรับปรุงระบบการขนถ่ายล าเลียงไม่สัมพันธ์กัน   
ที่มา: https://goleansixsigma.com/8-wastes 

 

5.3 แนวทางการแก้ไขความสูญเสียเนื่องจากการขนถ่ายล าเลียง 

(1) ออกแบบผังโรงงานใหม่โดยค านึงถึงระยะทางที่สั้นที่สุดและลดเส้นทางที่ซ้ าซ้อน ดังภาพที่ 2.8 

(2) จัดล าดับเครื่องจักรตามกระบวนการไหลในระบบการผลิตเพ่ือให้การไหลเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
(3) เลือกเครื่องมือหรืออุปกรณ์ท่ีเหมาะสมและปลอดภัยเข้ามาช่วยในการขนถ่ายล าเลียง 
(4) การน าระบบอัตโนมัติมาช่วยในกระบวนการผลิตท าให้สามารถท างานได้อย่างรวดเร็วและลดอุบัติเหตุ
อันเกิดจากการเคลื่อนย้ายด้วยแรงงานคน 

(5) ค านึงถึงขีดจ ากัดของคนในการออกแบบงานขนถ่ายล าเลียง 

 
ภาพที่ 2.8 การออกแบบผังโรงงานตามกระบวนการไหลในระบบการผลิต 

ที่มา: http://www.lnsresearch.com/research-library/research-articles  

https://goleansixsigma.com/8-wastes
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6. ความสูญเสียเนื่องจากการเคลื่อนไหว (Motion Waste) 

 การเคลื่อนไหวที่ไม่จ าเป็น (การเคลื่อนไหวมากเกินไป) เช่น การหยิบของที่อยู่ไกลเกินเอ้ือม
บ่อยครั้ง หรือการก้ม-เงยอยู่ตลอดเวลาในระหว่างท างาน การจัดโต๊ะท างานหรือห้องท างานที่ท าให้        
เกิดการเคลื่อนไหวที่ไม่จ าเป็นระหว่างการท างานมากจนเกินไป รวมถึงการออกแบบกระบวนการท างาน 
ที่มีการขึ้นลงบันได หรือระหว่างอาคารโดยไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมแก่งาน ล้วนแล้วแต่เป็นความสูญเสีย 
จากการเคลื่อนไหวที่ไม่จ าเป็นทั้งสิ้น  
 การท างานที่ต้องใช้การเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกาย หากเคลื่อนไหวด้วยท่าทางหรือสัดส่วน 
ที่ไม่เหมาะสมกับร่างกายของผู้ปฏิบัติงานเป็นเวลานานๆ  หรือการเคลื่อนไหวที่ไม่จ าเป็น อาจก่อให้เกิด
ความสูญเสียอันเนื่องมาจากความเมื่อยล้า เกิดความล่าช้าในการท างาน คุณภาพของงานไม่สม่ าเสมอ 
รวมทั้งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของบุคลากร เป็นต้น หากสามารถปรับปรุงวิธีการเคลื่อนไหวของร่างกาย   
ให้ท างานได้อย่างถูกวิธีจะสามารถช่วยลดความเมื่อยล้า ลดเวลาที่สูญเสียในขั้นตอนการท างานให้สามารถ
ท างานได้อย่างความสะดวกรวดเร็วและงานมีคุณภาพ ตลอดจนสามารถช่วยลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นได้ 
(วันชัย, 2545)  

 
ภาพที่ 2.9 การศึกษางานช่วนอัตราผลผลิต 

ที่มา: Jain and Aggarwal, 2014 

 

 การศึกษางาน (Work Study) เป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยลดความสูญเสียเนื่องจากการเคลื่อนไหว       
และเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน การศึกษางานประกอบด้วย 2 ส่วน คือการศึกษาวิธีการ (Method 

Study) กับการวัดงาน (Work Measurement) ดังภาพที่ 2.9 การศึกษางานเริ่มต้นขึ้นในปีค.ศ.1900  

โดย Frederick W. Taylor โดยการหาเวลามาตรฐานของงาน ส่วนการศึกษาวิธีการท างานคิดค้นขึ้น       
โดย Frank B. Gilbreth ศึกษาวิธีการเคลื่อนไหวเรียกว่า การออกแบบการท างาน (Methods Design) 

หรือการวิเคราะห์การท างาน (Methods Analysis) หมายความถึงการวิเคราะห์ขั้นตอนการเคลื่อนไหว 
ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเครื่องมือ เครื่องจักรและการวางผังในการปฏิบัติงาน ดังภาพที่ 2.10 และ 2.11 

(รัชต์วรรณ, 2552) 
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ภาพที่ 2.10  ระยะการปฏิบัติงานหลักการยศาสตร์ 
ที่มา: http://www.buildings.com/article-details/articleid/5654/title/guide-to-ergonomics-at-

the-office-and-in-the-field 
 

 
ภาพที่ 2.11 การนั่งและการยืนปฏิบัติงานหลักการยศาสตร์ 
ที่มา: http://officescene.co.za/9-tips-to-organize-your-ergonomic-work-station-and-office-

chair 

 6.1 สาเหตุของความสูญเสียเนื่องจากการเคลื่อนไหว เนื่องจาก 

(1) การจัดวางผังการปฏิบัติงานไม่เหมาะสม  
(2) การจัดวางอุปกรณ์หรือเครื่องจักรไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการท างาน 

(3) มาตรฐานหรือวิธีการท างานไมถู่กต้อง 
(4) ขาดการฝึกอบรมทักษะการท างานตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง 
 6.2 ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความสูญเสียเนื่องจากการเคลื่อนไหว 

(1) พนักงานเกิดความเมื่อยล้าและความเครียดในการท างานท าให้ประสิทธิภาพการท างานต่ าลง 

(2) ขาดประสิทธิภาพในการใช้แรงงาน พลังงาน เครื่องจักรและเงินทุน  
(3) เกิดความล่าช้าในกระบวนการผลิตเนื่องจากระยะทางหรือชั่วโมงการท างานที่เพ่ิมข้ึน 

http://www.buildings.com/article-details/articleid/5654/title/guide-to-ergonomics-at-the-office-and-in-the-field
http://www.buildings.com/article-details/articleid/5654/title/guide-to-ergonomics-at-the-office-and-in-the-field
http://officescene.co.za/9-tips-to-organize-your-ergonomic-work-station-and-office-chair
http://officescene.co.za/9-tips-to-organize-your-ergonomic-work-station-and-office-chair
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(4) ก่อให้เกิดอุบัติเหตุและความไม่ปลอดภัยในระหว่างการปฏิบัติงาน 

(5) ปริมาณของเสียและข้อบกพร่องในกระบวนการผลิตเพ่ิมขึ้น 

 6.3 แนวทางการแก้ไขความสูญเสียเนื่องจากการเคลื่อนไหว 

(1) ศึกษาการเคลื่อนไหวและปรับปรุงวิธีการท างานให้เกิดการเคลื่อนไหวน้อยที่สุด โดยเป็นไปตาม
หลักการยศาสตร์ (Ergonomic) เพ่ือน ามาก าหนดเป็นมาตรฐานวิธีการท างานที่ถูกต้อง 
(2) ใช้หลักการประหยัดของการเคลื่อนที่ (Motion Economy) 

(3) วางผังการปฏิบัติงานและผังเครื่องจักร อุปกรณ์ให้มีความสอดคล้องกัน 

(4) ปรับปรุงเครื่องมือและอุปกรณ์ในการท างานเพ่ือให้การท างานสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

(5) ฝึกอบรมทักษะวิธีปฏิบัติงานที่ถูกต้องให้กับพนักงาน 

 

7. ความสูญเสียเนื่องจากกระบวนการผลิต (Processing Waste) 

 กระบวนการผลิตนับเป็นกระบวนการหลักที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์ หากกระบวนการผลิต
ล้าสมัยหรือเกิดความบกพร่องจากกระบวนการท างานหรือเครื่องจักรส่งผลให้ชั่วโมงการท างานเพ่ิมขึ้น 
ชิ้นงานบกพร่อง/ชิ้นงานเสียและไมก่่อให้เกิดมูลค่า  
  7.1 สาเหตุความสูญเสียจากกระบวนการผลิต เนื่องจาก 

(1) ศึกษากระบวนการผลิตไม่ละเอียดท าให้ล าดับขั้นตอนการท างานและวิธีการท างานไม่ถูกต้อง 
(2) ขั้นตอนการท างานซ้ าซ้อน 

(3) การดูแลบ ารุงรักษาเครื่องจักรไม่เหมาะสม 

(4) การมองข้ามข้อบกพร่องเนื่องจากความเคยชินกับกระบวนการท างานที่เป็นอยู่ 
 7.2 ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความสูญเสียเนื่องจากกระบวนการผลิต 

(1) สูญเสียปัจจัยการผลิตไปอย่างเปล่าประโยชน์โดยไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมแก่ผลิตภัณฑ์ 

(2) ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยสูงขึ้น 

(3) การท างานขาดความคล่องตัวและมีงานคงค้างในระหว่างกระบวนการผลิตมาก 

(4) สูญเสียเวลาในการเตรียมและเวลาในการผลิตชิ้นงาน 

 7.3 แนวทางการแก้ไขความสูญเสียเนื่องจากกระบวนการผลิต 

(1) ศึกษาและทบทวนล าดับและวิธีการปฏิบัติงานอย่างละเอียด 

(2) วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและความจ าเป็นของกระบวนการท างาน โดยใช้หลักการ 4W 1H ได้แก่      
ท าอะไร (What) ท าเมื่อไร (When) ท าที่ไหน (Where) ใครเป็นคนท า (Who) ท าไมต้องท าเช่นนั้น 
(Why) และค าถามสุดท้าย ท าโดยวิธีอ่ืนที่เหมาะสมกว่าได้หรือไม่ (How) เพ่ือหาค าตอบของปัญหา        
และด าเนินการแก้ไขในล าดับต่อไป 
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(3) วิเคราะห์กระบวนการผลิตเพ่ือหาแนวทางปรับปรุงหรือแก้ไขเพ่ือให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นและเกิดการสูญเสียน้อยที่สุด โดยหลัก ECRSคือการก าจัด (Eliminate) การรวมกัน (Combine) 

การจัดใหม่ (Rearrange) และการท าให้ง่าย (Simplify) เข้ามาช่วยในการปรับปรุงกระบวนการผลิต 

(4) ออกแบบกระบวนการท างานให้เหมาะสม 

(5) ปรับปรุงรูปแบบผลิตภัณฑ์และเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมเพ่ือให้ง่ายต่อการผลิต 

 

8. ความสูญเสียเนื่องจากการผลิตของเสียและงานแก้ไข (Defect Waste) 

 แนวคิดของระบบการผลิตดั้งเดิมมักเชื่อว่าการตรวจสอบช่วยให้การเกิดของเสียในกระบวนการ
ผลิตลดน้อยลง ซึ่งเป็นความเข้าในที่ผิดเพราะการตรวจสอบเป็นกระบวนการในการเลือกและตัดสินใจว่า
ของที่ผลิตขึ้นมานั้นเป็นของดีหรือของเสีย ใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ แต่ไม่ได้เป็นการช่วยค้นหาและขจัดสาเหตุ    
ที่แท้จริงของของเสียที่เกิดข้ึน 

 การท างานในชีวิตประจ าล้วนแต่ต้องเสี่ยงกับการผลิตผลงานที่มีข้อผิดพลาดข้อบกพร่องซึ่งอาจจะ
มากหรือน้อยแตกต่างกันไปตามแต่ความสามารถ กระบวนการท างานและปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง 
อย่างไรตาม หากสามารถป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดเหล่านั้นจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งกับบุคคล        
และองค์กร เพราะเมื่อมีการผลิตผลงานที่มีจุดบกพร่องต้องการน าชิ้นงานเหล่านั้นไปแก้ไขใหม่ เพ่ือให้ได้
ผลงานที่ตรงตามความต้องการของผู้รับหรืออาจต้องน าชิ้นงานไปก าจัดทิ้ง ซึ่งถือว่าเป็นความสูญเสีย
เนื่องจากการผลิตของเสียและงานแก้ไขเพราะต้องเสียเงินลงทุน แรงงานและเวลาไปเปล่าประโยชน์        
ดังภาพที่ 2.12 

 

 
ภาพที่ 2.12 ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความสูญเสียเนื่องจากการผลิตของเสียและงานแก้ไข 

ที่มา: http://murphyniall.blogspot.com/the-seven-wastes-of-lean-manufacturing.html 

 

http://murphyniall.blogspot.com/the-seven-wastes-of-lean-manufacturing.html
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 8.1 สาเหตุความสูญเสียเนื่องจากการผลิตของเสียและงานแก้ไข เนื่องจาก 

(1) การท างานของผู้ปฏิบัติงานไม่ถูกต้องเนื่องมาจากไม่ทราบถึงขั้นตอนการท างานที่ถูกต้องอย่างแท้จริง 
จึงท าให้เกิดการท างานข้ามข้ันตอน เป็นต้น 

(2) ความเมื่อยล้าของพนักงาน 

(3) อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ช ารุดหรือไม่เที่ยงตรง 
(4) วัสดุหรือวัตถุดิบที่น ามาใช้ในการผลิตไม่ตรงตามมาตรฐานที่ก าหนด 

(5) ไม่ให้ความส าคัญกับสาเหตุที่ก่อให้เกิดของเสียและด าเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง 
 8.2 ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความสูญเสียเนื่องจากการผลิตของเสียและงานแก้ไข 

(1) เกิดความสูญเปล่าของปัจจัยการผลิต เช่น วัตถุดิบ แรงงานและพลังงาน เป็นต้น 

(2) สูญเสียเวลาในการผลิตเนื่องจากชิ้นงานไม่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้  
(3) การท างานซ้ าเพ่ือแก้ไขงานที่บกพร่องและใช้เวลาเพิ่มในการผลิตชิ้นงานใหม ่ 
(4) เกิดการเปลี่ยนแปลงตารางการผลิตที่ก าหนดไว้ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อค าสั่งซื้อของลูกค้า 

(5) ก่อให้เกิดต้นทุนการก าจัดของเสียและต้นทุนการเสียโอกาส 

(6) สิ้นเปลืองพ้ืนที่ในการจัดเก็บของเสีย 

 8.3 แนวทางการแก้ไขความสูญเสียเนื่องจากการผลิตของเสียและงานแก้ไข 

(1) ก าหนดมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องพร้อมทั้งติดไว้ ณ จุดปฏิบัติงาน 

(2) อบรมพนักงานให้สามารถปฏิบัติงานตามมาตรฐานการท างานได้อย่างถูกต้องครบทุกขั้นตอน 

(3) พนักงานต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการท างานอย่างเคร่งครัดทุกขั้นตอน 

(4) ตรวจสอบมาตรฐานวัสดุหรือวัตถุดิบก่อนน าเข้ากระบวนการผลิต 

(5) การออกแบบผลิตภัณฑ์และปรับปรุงวิธีการท างานให้ง่ายขึ้น 

(6) ตรวจสอบและบ ารุงรักษาอุปกรณ์/เครื่องจักรอยู่เสมอ 

(7) การสอบเทียบเครื่องมือวัดเพ่ือความแม่นย าและเที่ยงตรง  
(8) ก าหนดเป้าหมายของการผลิตของเสียเป็นศูนย์ (Zero Defect) ด าเนินการตรวจสอบและประเมิน 
ของเสียที่เกิดข้ึนจริงตามหลักสถิติ 
(9) ค้นหาสาเหตุที่แท้จริงในการเกิดของเสียเพื่อหาแนวทางการแก้ไขให้ตรงประเด็น 

 

9. ความสูญเสียเนื่องจากการรอคอย (Waiting/Delay Waste) 

 กิจกรรมพ้ืนฐานของการปฏิบัติการใดๆ ประกอบด้วยกระบวนการหลายขั้นตอน ซึ่งในแต่ละ
ขั้นตอนเกิดจากการไหลของวัตถุดิบหรือสินค้าผ่านกระบวนการ เช่น ชิ้นส่วนในระบบผลิต ระบบบริการ  
(ผู้ให้บริการและผู้เข้ารับบริการ) งานในระบบคอมพิวเตอร์ เป็นต้น การไหลของงานเหล่านี้เป็นไปตาม
เส้นทางของล าดับการท างาน แต่หากกระบวนการท างานขาดสมดุลอาจท าให้เกิดการรอคอยขึ้นในระบบ 
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ส่งผลให้รอบเวลาในการท างานยาวนานขึ้น (รอบเวลาการท างานเท่ากับผลรวมของเวลาของกระบวนการ
ท างาน เวลาปรับตั้งเครื่องจักรและเวลารอคอย) (วิทยา, 2553) ดังภาพที่ 2.13  

 การสูญเสียจากการรอคอยที่มักจะเกิดขึ้นจากการท างานที่ไม่สัมพันธ์กัน เช่น การรอชิ้นงานจาก
ขั้นตอนการผลิตก่อนหน้า การรอฟังค าสั่งการ การรอเจ้าหน้าที่เปิดอาคารสถานที่ การรอเอกสารต้นเรื่อง 
การรอพิจารณาลงนาม การรออนุมัติให้สามารถด าเนินการต่อได้ การรอคิวเพ่ือใช้งานอุปกรณ์/เครื่องมือ
ต่างๆ การรองบประมาณ/ทุนสนับสนุนการวิจัยเพ่ือใช้ในการด าเนินกิจกรรม การรอคอย บุคคลที่นัด
หมาย หรือการรอคอยการแก้ไขงานให้มีความถูกต้อง เป็นต้น การรอคอยเหล่านี้ อาจท าให้กระบวนการ
ท างานในภาพรวมต้องหยุดชะงักลงจนอาจท าให้ไม่สามารถท างานได้ตรงตามเวลาที่ก าหนด ทั้งยังท าให้
เสียเวลาในการท างานหรือผลิตชิ้นงาน เกิดต้นทุนค่าเสียโอกาส เกิดความหงุดหงิดจนน าไปสู่ความขัดแย้ง 
และส่งผลท าให้เกิดการขาดขวัญก าลังใจในการท างานได้ 

 

ภาพที่ 2.13 การรอคอยในกระบวนการผลิตเนื่องจากระยะเวลาการด าเนินการแตกต่างกัน 

ที่มา: http://www.calendarspots.com/blog/how-to-create-and-manage-a-waiting-list 
  

 9.1 สาเหตุความสูญเสียจากการรอคอย เนื่องจาก 

(1) การจัดล าดับขั้นตอนการท างานที่ไม่มีประสิทธิภาพ 

(2) ขาดสมดุลระหว่างจ านวนพนักงานท างาน เครื่องจักรและปริมาณงาน 

(3) ขาดการประสานงานระหว่างการรับเข้าและกระบวนการปฏิบัติงาน 

(4) ระยะเวลาการด าเนินการในแต่ละขั้นตอนที่สัมพันธ์กันมีความแตกต่างกันมาก 

 9.2 ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความสูญเสียเนื่องจากการรอคอย 

(1) วัตถุดิบคงค้างในระหว่างกระบวนการท างานเพ่ิมขึ้น 

(2) ขั้นตอนการท างานเปลี่ยนไปจากแผนการท างานที่ก าหนดไว้ 
(3) กระบวนการผลิตไม่มีความแน่นอน 

(4) สูญเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์จากการรอคอย 

(5) ต้นทุนการเสียโอกาส 

http://www.calendarspots.com/blog/how-to-create-and-manage-a-waiting-list
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 9.3 แนวทางการแก้ไขความสูญเสียเนื่องจากการรอคอย 

(1) วางแผนและจัดล าดับการผลิตให้สมดุล 

(2) จัดสรรอัตราก าลังให้เหมาะสมกับจ านวนและลักษณะของงาน 

(3) ฝึกอบรมพนักงานให้มีทักษะการปฏิบัติงานหลากหลายด้าน 

(4) บ ารุงรักษาเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

(5) คิดค้นหาขั้นตอนหรือวิธีการใหม่ๆ เพ่ือให้การไหลของกระบวนการท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

10. ความสูญเสียเนื่องจากการใช้บุคลากรที่มีความรู้/ความสามารถไม่ได้เต็มประสิทธิภาพ 

(Employees unutilized skills) 

 ในอดีตภารกิจหรืองานขององค์กรต่างๆ ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมากนักเพราะผู้ผลิตเป็นศูนย์กลาง 
ไม่ใช่ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เช่น โรงงานผลิตสินค้าส่วนใหญ่ เป็นการผลิตแบบการประหยัดโดยขนาด  
(Mass Production) ผู้ผลิตเป็นผู้ก าหนดเวลาและปริมาณการผลิต ดังนั้นกระบวนการท างานจึงถูก
ก าหนดไว้อย่างชัดเจน รูปแบบการบริหารคนแบบเดิมใช้แนวคิด“Put the right man on the right 

job” คือการสรรหาคนให้เหมาะสมกับงานที่ได้ก าหนดไว้  
 เมื่อธุรกิจเปลี่ยนแปลง การแข่งขันรุนแรงขึ้น สภาพแวดล้อมมีความซับซ้อนมากขึ้น ท าให้องค์กร
ปัจจุบันและอนาคตต้องปรับตัว ท าให้กระทบต่อโครงสร้างการบริหารงานที่ต้องปรับบ่อยขึ้น ต าแหน่งงาน
แต่ละต าแหน่งจึงต้องปรับเปลี่ยนตาม ในหลายองค์กรเริ่มเห็นสัญญาณการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ได้ชัดเจน
มากขึ้นจากจ านวนครั้งที่มีการปรับผังการบริหารองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆในแต่ละปี เช่น งานบางงาน
ใช้บริการจากภายนอก (Outsource) ท าจะมีประสิทธิภาพมากกว่า งานบางงานต้องปรับเพราะกลยุทธ์
ขององค์กรเปลี่ยน แนวคิดการบริหารสมัยใหม่เข้ามาท าให้มีการรื้อโครงสร้างองค์กร บางครั้งปรับเปลี่ยน
เพราะผังการบริหารงานแบบเดิมท าให้เกิดปัญหาหลายประการ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม ปัญหาส าคัญ 
อีกประการหนึ่งที่หลายองค์กรก าลังประสบอยู่คือ Put the wrong job on the right man หมายถึง 
การมีคนเก่งมีความรู้ความสามารถสูง แต่มอบหมายงานที่ไม่เหมาะสมให้กับบุคคลคนนั้น 

 10.1 สาเหตุความสูญเสียเนื่องจากการที่ไม่สามารถใช้บุคลากรได้เต็มประสิทธิภาพ เนื่องจาก 

(1) ผู้ปฏิบัติงานต้องการได้งานไว้ก่อนโดยไม่สนใจว่างานนั้นเป็นสิ่งที่ตนเองชอบหรือไม่  
(2) ผู้มอบหมายงานอาจไม่รู้ว่าบุคคลนั้นอาจมีความสามารถในด้านอ่ืนที่โดดเด่นกว่า 
(3) การอนุรักษ์งานเดิมให้คงอยู่โดยไม่สนใจว่าใครจะมาด ารงต าแหน่ง  
(4) การฝากคนเข้าท างานให้ไม่ได้ผู้ปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับต าแหน่งงานนั้นๆ 

(5) บางครั้งองค์กรได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาด ารงต าแหน่งที่ถูกต้องและเหมาะสม         
ในช่วงแรก เมื่อเวลาผ่านไปต าแหน่งบางต าแหน่งขาดผู้ด ารงต าแหน่งจึงโอนงานมาให้ชั่วคราว สุดท้าย       
คนที่เก่งในต าแหน่งงานหนึ่งต้องไปท างานที่ตัวเองไม่ถนัด โดยลืมความช านาญของบุคคลคนนั้นไป 
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(6) บุคคลที่มีความรู้ความสามารถมากมักได้รับมอบหมายงานเพ่ิมเสมอ บางครั้งต้องใช้เวลาหมดไปกับ
งานที่ตัวเองไม่ถนัดมากกว่างานที่ตัวเองถนัด  
 10.2 ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความสูญเสียเนื่องจากไม่สามารถใช้บุคลากรได้เต็มประสิทธิภาพ 

(1) เมื่อเวลาผ่านไป ผู้ปฏิบัติงานอาจจะเริ่มรู้สึกเบื่องานเพราะไม่ใช่สิ่งที่ถนัดมากที่สุด  

(2) บุคคลากรลาออกไปท างานที่องค์กรอ่ืน 

(3) เมื่อมีการลาออก องค์กรเสียเงินและเวลาในการพัฒนาพนักงานใหม่อีกครั้ง 
(4) การเพ่ิมต าแหน่งงานใหม่ โดยองค์กรยังยึดการมีต าแหน่งงานเดิมต่อไปท าให้ต าแหน่งงานเพ่ิมมากขึ้น 
ทั้งที่ภาระงานโดยรวมขององค์กรเท่าเดิม บุคลากรจึงต้องปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามความรู้ ความสามารถ
ของตนเอง 
 10.3 แนวทางการแก้ไขความสูญเสียเนื่องจากไม่สามารถใช้บุคลากรได้เต็มประสิทธิภาพ 

(1) พิจารณาทั้งผู้ปฏิบติงานและงานควบคู่กัน 

(2) สอบถามพนักงานถึงความสามารถที่โดดเด่นมากที่สุดในตัวเอง 
(3) พิจารณางานที่พนักงานอยากท ามากท่ีสุดตามความถนัดและเชี่ยวชาญก่อนต าแหน่งอ่ืน 

(4) ผู้บริหารระดับสูงควรให้ความส าคัญต่อ “Put the right job on the right man” เพราะการที่มี      
คนเก่งอยู่ในองค์กรแล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่หรือมอบหมายงานผิดที่ผิดทาง อาจสูญเสียศักยภาพ
ในการแข่งขันได ้

(5) พิจารณางานที่เหมาะสมกับความสามารถให้บุคลากรในองค์กรด้วยแนวทางต่างๆ เช่น ท างาน        
ในต าแหน่งเดิมแต่เพ่ิมงานด้านที่ถนัดเพ่ิมหรือสร้างงาน (ต าแหน่ง) ใหม่ที่เกี่ยวกับความช านาญของ
ผู้ปฏิบัติงาน เป็นต้น 

 

11. แนวทางการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตโดยการลดความสูญเสีย มีแนวทางดังนี้ 
(1) ค้นหาจุดบกพร่องของขั้นตอนการด าเนินงานโดยพิจารณาตามความสูญเสีย 8 ประการ  
(2) วางแผนการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด  

(3) ควบคุมและตรวจสอบอยู่เสมอ  

(4) มีนโยบายการท างานที่แน่ชัดและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

(5) ติดตามผลการด าเนินงาน ดังภาพที่ 2.14 และ ตารางที่ 2.1 

 ความสูญเปล่าหรือความสูญเสียซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งความด้อยประสิทธิภาพหรือสิ่งที่เสียไปกับ
ขั้นตอนการท างานโดยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆ เป็นปัจจัยที่ผู้ปฏิบัติงานต้องสามารถระบุ/บ่งชี้ให้ได้
อย่างชัดเจน นอกจากนี้ การวัดนับว่าเป็นกระบวนการที่ส าคัญอีกประการหนึ่งที่ผู้ปฏิบัติงานต้องคิด
ค านวณให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ เพ่ือน าไปเปรียบเทียบ ปรับปรุงและพัฒนาในล าดับต่อไป หัวข้อเรื่องการวัด
การเพ่ิมผลผลิต ซึ่งจะกล่าวต่อไปในบทที่ 3 
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ตารางท่ี 2.1 สรุปความสูญเสีย 8 ประการ 
ตัวย่อ ชื่อเต็ม ลักษณะของความสูญเสีย 

D Defect การผลิตของเสียและงานแก้ไข  
O Overproduction การผลิตมากเกินความจ าเป็น 

W Waiting การรอคอย 

N Not Using Staff Talent ความรู้ความสามารถไม่ถูกใช้อย่างเต็มที่ 
T Transportation การขนถ่าย/ล าเลียง 
I Inventory วัสดุคงคลัง 
M Motion การเคลื่อนไหว 

E Excessive Processing กระบวนการผลิตที่มากเกินจ าเป็น 

 

 

 
 

 

 

 

ภาพที่ 2.14 ความสูญเสีย 8 ประการ 
 

บทสรุป  
 ความสูญเสียหรือความสูญเปล่าทั้ง 8 ประการที่ได้กล่าวมาในข้างต้นเป็นสาเหตุของความสิ้นเปลือง 
ความสูญเปล่าของทรัพยากรการผลิตท าให้ประสิทธิภาพการท างานและผลผลิตตกต่ าท าให้องค์กร         
ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังนั้นการลดความสูญเสียจึงถือเป็นหน้าที่ของผู้บริหารและ               
พนักงานทุกคน โดยต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจ การสังเกต หาสาเหตุและแนวทางแก้ไขป้องกัน          
เพ่ือลดความสูญเสียให้หมดไป ส่งผลให้องค์กรมีศักยภาพทางการแข่งขันสูงขึ้น 

สิ้นเปลืองทรัพยากร ประสิทธิภาพการท างานต่ า ด้อยศักยภาพทางการแข่งขัน ไม่บรรลุเป้าหมาย 



60 

 

เอกสารอ้างอิง 
 

ชัยนนท์ ศรีสุภินานนท์. 2552. การออกแบบผังโรงงานเพื่อเพิ่มผลผลิต. พิมพ์ครั้งที่ 1, พิมพลักษณ์  
 กรุงเทพฯ ไอกรุ๊ป เพรส. 

วันชัย ริจิรวนชิ. 2541. หลักการเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรม. เทคนิคและกรณีศึกษา.กรุงเทพมหานคร:  
 โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

นิพนธ์ บัวแก้ว. 2547. รู้จักระบบการผลิตแบบลีน (Introduction to Lean Manufacturing). 

 พิมพ์ครั้งที่ 9, กรุงเทพมหานคร: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย–ญี่ปุ่น) 
วันชัย ริจิรวนชิ. 2545. การศึกษาการท างานหลักการกรณีศึกษา. พิมพค์รั้งที่ 3. จุฬาลงกรณ์ 
 มหาวิทยาลัย. 
รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม. 2552. การศึกษางานอุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ: ท้อป 

วิทยา สุหฤทด ารง, ยุพา กลอนกลาง และสุนทร ศรีลังกา. 2550. ม่งุสู่ลีนด้วยการจัดการสายธารคุณค่า  
 (Value stream management). กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ อี.ไอ.สแควร์ พับลิซซิ่ง 
 

Jain K.C. and Aggarwal L.N. 2014. Production planning, control and industrial  

 management (6th ed.) Aggarwal, India. 

http://murphyniall.blogspot.com/2015/04/the-seven-wastes-of-lean-manufacturing.html 

http://www.calendarspots.com/blog/2015/06/01/how-to-create-and-manage-a-waiting 

http://officescene.co.za/9-tips-to-organize-your-ergonomic-work-station-and-office-chair 

http://www.buildings.com/article-details/articleid/5654/title/guide-to-ergonomics 

http://www.lnsresearch.com/research-library/research-articles/a-guide-to-leveraging 

https://goleansixsigma.com/8-wastes 

https://www.slideshare.net/Harbrick/8-wastes-presentation 

http://takuminotie.com/english/2015/11/06/wipwork-in-process 

https://financesonline.com/top-3-inventory-management-solutions-comparison- 

 tradegecko-brightpearl  

http://www.aftermarketguide.com/2017/01/09/get-with-the-program-12-steps-to- 

 inventory-recovery 

http://leanmanufacturingtools.org/114/waste-of-overproduction-causes-symptoms- 

 examples-and-solutions 

https://hashllp.wordpress.com/2015/10/19/5-reasons-why-overproduction-is-harmful 

http://murphyniall.blogspot.com/2015/04/the-seven-wastes-of-lean-manufacturing.html
http://www.calendarspots.com/blog/2015/06/01/how-to-create-and-manage-a-waiting
http://officescene.co.za/9-tips-to-organize-your-ergonomic-work-station-and-office-chair
http://www.buildings.com/article-details/articleid/5654/title/guide-to-ergonomics
http://www.lnsresearch.com/research-library/research-articles/a-guide-to-leveraging
https://goleansixsigma.com/8-wastes
https://www.slideshare.net/Harbrick/8-wastes-presentation
http://takuminotie.com/english/2015/11/06/wipwork-in-process
https://financesonline.com/top-3-inventory-management-solutions-comparison-
http://www.aftermarketguide.com/2017/01/09/get-with-the-program-12-steps-to-
http://leanmanufacturingtools.org/114/waste-of-overproduction-causes-symptoms-
https://hashllp.wordpress.com/2015/10/19/5-reasons-why-overproduction-is-harmful


61 

 

แบบฝึกหัดท้ายบทท่ี 2 

 

1. จงอธิบายถึงเหตุผลและความส าคัญในการลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการท างาน 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. สาเหตุความสูญเสียที่สามารถเกิดขึ้นได้นอกเหนือจากความสูญเสียที่เกิดจากสาเหตุหลัก 8 ประการ    
ที่กล่าวมาในบทเรียนแล้วนั้น ยังสามารถเกิดความสูญเสียจากสาเหตุใดอีกบ้างที่สามารถเกิดข้ึนได้       
พร้อมทั้งบอกท่ีมาของสาเหตุ ผลกระทบและแนวทางการแก้ไขปัญหา 

สาเหตุ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ผลกระทบ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แนวทางการแก้ไขปัญหา 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. โรงงานซุปเปอร์เจ๋ง เป็นโรงงานหนึ่งที่ต้องการลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการรอคอยในระหว่าง
กระบวนการผลิต จงบอกแนวทางการแก้ไขปัญหาที่สามารถน ามาใช้ปฏิบัติได้จริงมาให้เข้าใจ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4. กระบวนการตรวจสอบเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส าคัญและจ าเป็นในการควบคุมคุณภาพและป้องกัน        
ความผิดพลาดของผลิตภัณฑ์ แต่หากกระบวนการตรวจสอบใช้เวลานานและท าซ้ าๆ หลายๆ ครั้ง            
เช่น การถอนเงินจากธนาคารจ านวน 1,000,000บาท ดังนั้นกระบวนการตรวจสอบถือว่าเป็นความสูญเสีย
หรือไม่อย่างไร จงอธิบายมาให้เข้าใจ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5. จงอธิบายวัสดุคงคลังแต่ละประเภท ดังนี้ 
(A) วัสดุคงคลังตามวัฏจักร (Cycle stock)  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(B) วัสดุคงคลังส ารอง (Safety stock) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(C) วัสดุคงคลังที่อยู่ระหว่างการขนส่ง (In-transit stock) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(D) วัสดุคงคลังเพ่ือรองรับผลการคาดการณ์ (Anticipation stock)  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(E) วัสดุคงคลังที่ไม่เคลื่อนไหว (Dead stock) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 1 

แนวคิดและความส าคัญของการเพ่ิมผลผลิต 
 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

1. ความเป็นมาและวิวัฒนาการของการเพิ่มผลผลิต 

2. การผลิต 

3. ความหมายของการเพิ่มผลผลิต 

4. แนวทางการเพิ่มผลผลิต 

5. ความส าคัญของการเพิ่มผลผลิต 

6. ประโยชน์ที่ได้รับในการเพ่ิมผลผลิต 

7. เทคนิคการเพิ่มผลผลิต  
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม   
เมื่อศึกษาบทเรียนนี้จบแล้ว ผู้เรียนควรมีความรู้และทักษะดังนี้ 
1. ทราบถึงความเป็นมาและวิวัฒนาการของการเพิ่มผลผลิตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

2. เข้าใจและสามารถอธิบายความแตกต่างของความหมายการเพ่ิมผลผลิต  

3. สามารถเสนอแนะแนวทางการเพิ่มผลผลิตในรูปแบบต่างๆ ได้ 
4. ตระหนักถึงความจ าเป็น ความส าคัญของการเพิ่มผลผลิตและประโยชน์ที่ได้รับในการเพ่ิมผลผลิตที่  
5. น าเทคนิคในการเพ่ิมผลผลิตประยุกต์กับใช้ได้อย่างถูกต้อง เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขัน 
 

 

วิธีสอนและกิจกรรมประจ าบท 

1. มอบหมายให้ผู้เรียนศึกษารายละเอียดของเนื้อหาตามเอกสารประกอบการสอนประจ าบทที่ 1 
“แนวคิด ความหมายและความส าคัญของการเพิ่มผลผลิต” 

2. ชี้แจงค าอธิบายรายวิชา วัตถุประสงค์ เนื้อหาและเกณฑ์การให้คะแนนรายวิชา 
3. น าเข้าสู่บทเรียนโดยการบรรยายและสรุปเนื้อหาสาระส าคัญประกอบการน าเสนอด้วยโปรแกรม 
Microsoft Power Point  

4. อธิบายเนื้อหาทีละหัวข้อแล้วเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถซักถามได้ในประเด็นที่ไม่เข้าใจหรือสงสัย 
ก่อนจะอธิบายในหัวข้อต่อไป 

5. แบ่งกลุ่มผู้เรียน เพ่ือร่วมกันอภิปรายกรณีศึกษาในหัวข้อที่ได้รับมอบหมายตามแนวคิดและทฤษฎี      
ของเนื้อหาในบทเรียน 
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6. มอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดท้ายบท 

7. สรุปเนื้อหาที่ส าคัญและตอบข้อซักถามประจ าบท 

8. มอบหมายให้ผู้เรียนเตรียมศึกษารายละเอียดของเนื้อหาตามเอกสารประกอบการสอนประจ าบทต่อไป 
ตลอดจนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตามหนังสืออ่านประกอบที่ระบุในเอกสารอ้างอิงท้ายบท 

9. เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักศึกษาก่อนเลิกเรียน 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการเพ่ิมผลผลิต 

2. สื่อช่วยในการเรียนการสอน ประกอบด้วย โปรแกรม Microsoft Power Point  

3. หนังสืออ่านประกอบตามที่ระบุในเอกสารอ้างอิงท้ายบท 

4. สื่อการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์  
5. แบบฝึกหัดท้ายบท 

 

การวัดผลและการประเมินผล 

1. สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนจากการเรียนการสอนและกิจกรรมอ่ืนๆ ในชั้นเรียน อาทิ การเข้าเรียน      
ตรงต่อเวลา ความสนใจ การสื่อความหมายด้วยถ้อยค า และการสื่อความหมายโดยไม่ใช้ถ้อยค า 
2. สังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการพัฒนาด้านบุคลิกภาพและเจตคติที่พึงประสงค์ เช่น การแสดง 
ความคิดเห็น ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนการวางบทบาทเป็นผู้น าและผู้ตามได้เหมาะสม      
ตามโอกาส เป็นต้น 

3. ทดสอบความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาประจ าบทเรียน จากการสุ่มตัวแทนเพ่ือซักถามในประเด็นที่ได้
ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอนและการบรรยาย และการทดสอบความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาและ
แนวคิดท่ีได้จากการเรียนด้วยการถามปากเปล่า รวมทั้งจากเอกสารที่มอบหมายให้ศึกษาค้นคว้า  
4. ประเมินความรู้ความเข้าใจจากการตอบค าถามท้ายบทเรียน 

5. ทดสอบกลางภาคและปลายภาค 
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บทที่ 1 

แนวคิดและความส าคัญของการเพ่ิมผลผลิต 
 

แนวคิดหลัก 

1. สภาวการณ์ที่ต้องเผชิญกับการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา รวมทั้ง  
การติดต่อสื่อสารที่ไร้พรมแดน การเพ่ิมผลผลิตจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่ ส าคัญในการเพ่ิมศักยภาพ           
ในการแข่งขัน การเพิ่มผลผลิตได้รับการพัฒนาตั้งแต่อดีตสู่ปัจจุบัน เพ่ือจัดรูปแบบของการใช้ทรัพยากรที่มี
อย่างจ ากัดให้เกิดคุณค่าและประโยชน์สูงสุด 

2. การเพ่ิมผลผลิตเป็นกระบวนการในการปฏิบัติงานเพ่ือให้ได้สินค้า บริการหรืองานที่มีคุณภาพสอดคล้อง
กับความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยวิธีการในการลดต้นทุน ลดการสูญเสียทุกประเภท        
ที่ซ่อนอยู่ การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การใช้เทคโนโลยีเหมาะสม การพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน    
ในองคก์รและเทคนิควิธีการท างานต่างๆ เข้ามาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

3. แนวทางการเพ่ิมผลผลิต อาทิ ผลิตผลมากขึ้นแต่ปัจจัยน าเข้าเท่าเดิม ผลิตผลเพ่ิมขึ้นมากกว่า               
การเพ่ิมขึ้นของปัจจัยน าเข้า ผลิตผลมากขึ้นแต่ปัจจัยการผลิตลดลง ผลิตผลเท่าเดิมแต่ลดปัจจัยน าเข้า 
และผลิตผลเพ่ิมขึ้นแตป่ัจจัยการผลิตเพ่ิมข้ึนในอัตราส่วนที่น้อยกว่า 
4. ประโยชน์ที่ได้รับในการเพ่ิมผลผลิตการเพิ่มผลผลิตนั้นส่งผลทางตรงและทางอ้อมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ในด้านการพัฒนาจากระดับบุคคล สังคม ระดับชาติและนานาชาติ 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 ปัจจุบันทรัพยากรต่างๆ นับวันขาดแคลนและลดน้อยลง การเพ่ิมผลผลิตเป็นแนวคิดส าคัญซึ่ง    
ถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือให้สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอย่างจ ากัดให้เกิดคุณค่าและประโยชน์สูงสุด โดยพยายามให้
เกิดการสูญเสียและสูญเปล่าของทรัพยากรน้อยที่สุด ดังนั้น การเพ่ิมผลผลิตจึงมีความส าคัญต่อองค์กร          
ในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต ลดต้นทุนการผลิต อีกทั้งช่วยให้
พนักงานมีทัศนคติที่ดีและเพ่ิมขวัญก าลังใจในการท างาน เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ การเพิ่มพูนความรู้ 
ความสามารถและทักษะในการท างาน ตลอดจนการพัฒนาตนเองและงานที่ เกี่ยวข้องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

 

 

1. ความเป็นมาและวิวัฒนาการของการเพิ่มผลผลิต 
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 การผลิตในยุคเริ่มแรกใช้แรงงานจากคนเป็นหลัก รูปแบบการท างานไม่ต้องอาศัยแนวคิด ทฤษฎี
และหลักการใดๆ ยุคแรกเริ่มการผลิตไม่มีการน าแนวคิดของการเพ่ิมผลผลิตอย่างเป็นรูปธรรมมา
ประยุกต์ใช้ ในเวลาต่อมากระบวนการผลิตได้ถูกพัฒนา โดยการน าเครื่องจักรเข้ามาท างานแทน
แรงงานคนท าให้ได้ผลผลิตเพ่ิมมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม การพัฒนาด้านการผลิตยังไม่สิ้นสุด  บุคคลที่มี
ความเชี่ยวชาญในศาสตร์แต่ละแขนงต่างมีความพยายามเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ดีขึ้น
เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน การผลิตในแต่ละยุคสมัยสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ยุค รายละเอียดดังนี้  
 1.1 ยุคก่อนปฏิวัติทางอุตสาหกรรม 

 การผลิตเริ่มมีมาแต่โบราณกาลนับตั้งแต่มนุษย์ยุคหินรู้จักการน าหินมาใช้ท าอาวุธแบบง่ายๆ       
เพ่ือใช้ป้องกันตัวและล่าสัตว์ การใช้ไฟเพ่ือให้เกิดแสงสว่าง ความอบอุ่นและประกอบอาหาร การน า    
หนังสัตว์และขนสัตว์มาผลิตเป็นเครื่องนุ่งห่ม ต่อมาในสมัยอียิปต์โบราณมีการท าอาชีพเกษตรกรรม               
เลี้ยงสัตว์ ท าเครื่องปั้นดินเผาและค้าขาย ดังภาพที่ 1.1 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สถาปัตยกรรมโบราณที่ถือเป็น
สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก อาทิ มหาพีระมิดแห่งกีซาและประภาคารฟาโรสแห่งอเล็กซานเดรีย
ประเทศอียิปต์ เมืองใต้พิภพ เดอรินกูยู (Derinkuyu) ประเทศตุรกี เป็นต้น ดังภาพที่ 1.2 และ 1.3 
สิ่งก่อสร้างเหล่านี้ได้ถูกสร้างขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ วิธีการท างานไม่มีมาตรฐานข้อก าหนดที่แน่นอนมีเพียงแต่
วิธีปฏิบัติอย่างง่ายๆ ไม่ซับซ้อนและใช้ทักษะฝีมือแรงงานจากคนทั้งสิ้น 

  

        
 

ภาพที่ 1.1 การผลิตยุคก่อนปฏิวัติทางอุตสาหกรรม 

ที่มา: https://7thingspacial.wordpress.com และ http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book 

 

https://7thingspacial.wordpress.com/
http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book
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ภาพที่ 1.2 มหาพีระมิดแห่งอียิปต์ 
ที่มา: https://www.emaze.com/@AZRZLRTT/The-Pyramids-of-Giza 

 

         
ภาพที่ 1.3 ประภาคารฟาโรสแห่งอเล็กซานเดรียและเดอรินกูยูประเทศตุรกี 

ที่ ม า : https://en.wikipedia.org/wiki/Lighthouse_of_Alexandria  แ ล ะ  https://feel-

planet.com/derinkuyu-underground-city 

 

 1.2 ยุคปฏิวัติทางอุตสาหกรรม (The Industrial Revolution)  

 การปฏิวัติทางอุตสาหกรรมเกิดขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 18 เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญในระบบ
และวิธีการผลิต โดยเปลี่ยนจากการใช้แรงงานคนและสัตว์มาเป็นเครื่องจักรกลที่สลับซับซ้อนและ         
มีประสิทธิภาพมากขึ้น การปฏิวัติเริ่มต้นในสหราชอาณาจักร จากนั้นจึงขยายไปยังยุโรปตะวันตก อเมริกา
เหนือ ญี่ปุ่น จนขยายไปทั่วทั้งโลกในเวลาต่อมา  
   1.2.1 สาเหตุของการปฏิวัติอุตสาหกรรม 

ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ จึงเกิดความสนใจที่จะประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์    
เพ่ือใช้ในการอุตสาหกรรม 

https://www.emaze.com/@AZRZLRTT/The-Pyramids-of-Giza
https://en.wikipedia.org/wiki/Lighthouse_of_Alexandria%20%20และ
https://feel-planet.com/derinkuyu-underground-city
https://feel-planet.com/derinkuyu-underground-city
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การส ารวจทางทะเลและการแสวงหาอาณานิคม ท าให้มีแหล่งวัตถุดิบและตลาดระบายสินค้า          
เป็นการกระตุ้นให้การค้าขยายตัวจึงสนับสนุนให้คิดประดิษฐ์เครื่องจักร 

ความมั่นคงและเสรีภาพทางการเมืองในยุโรปท าให้พ่อค้า นายทุนและนักอุตสาหกรรม มีสิทธิมีเสียง  
ในการปกครองประเทศ การอุตสาหกรรมจึงได้รับการสนับสนุนให้เจริญก้าวหน้า  
   1.2.2 การปฏิวัติอุตสาหกรรม 

   การปฏิวัติอุตสาหกรรมแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะแรกระหว่าง          
ปีค.ศ .1760-1840 เป็นระยะที่มีการประดิษฐ์เครื่องจักรช่วยในการผลิตและการปรับปรุงโรงงาน
อุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพ และการปฏิวัติ อุตสาหกรรมระยะที่  2 ระหว่างปีค.ศ.1861-1865           
เป็นการปรับปรุงการคมนาคมสื่อสาร ซึ่งเป็นผลมาจากความส าเร็จของอุตสาหกรรมเหล็กและ    
เครื่องจักรไอน้ า 
   (1) การปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะแรก เป็นการประดิษฐ์เพ่ือตอบสนองอุตสาหกรรมการทอผ้า            
ปีค.ศ.1733 จอห์น เคย์ (John Kay) แห่งเมืองแลงคาเชียร์ (Lancashire) ได้ประดิษฐ์กี่กระตุก (Flying 

Shuttle) ซึ่งช่วยให้ช่างทอผ้าสามารถผลิตผ้าได้มากกว่าเดิมถึง 2 เท่า ปีค.ศ. 1764 เจมส์ ฮาร์กรีฟส์ 
(James Hargreaves) สามารถผลิตเครื่องปั่นด้าย (Spinning Jenny) ได้ส าเร็จ ต่อมาในปีค.ศ.1769      
ริชาร์ด อาร์กไรต์ (Richard Arkwright) ได้ปรับปรุงเครื่องปั่นด้ายให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น และพัฒนา
เป็นเครื่องจักรกลที่ใช้พลังน้ าหมุนแทนพลังคนเรียกว่าวอร์เตอร์เฟรม (Water Frame) ท าให้เกิดโรงงาน
ทอผ้าตามริมฝั่งแม่น้ าทั่วประเทศมีการขยายตัวท าไร่ฝ้ายในอเมริกา ดังภาพที่ 1.4 จากนั้น เอลี วิทนีย์  
(Eli Whitney) สามารถประดิษฐ์ เครื่องแยกเมล็ดฝ้ายออกจากใย (Cotton Gin) เมื่อปีค.ศ.1793            
การพัฒนาอุตสาหกรรมการทอผ้าของอังกฤษเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องจนถึงคริสต์ศตวรรษที่  19            
ดังภาพที ่1.5 และภาพท่ี 1.6 
 

         
ภาพที่ 1.4 เครื่องปั่นด้ายที่ใช้พลังน้ าหมุน (Water Frame) 

ที่มา: https://www.thoughtco.com/industrial-revolution และ 

https://www.locallocalhistory.co.uk/brit-land/power 
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ภาพที่ 1.5 เอลี วิทนีย์    ภาพที่ 1.6 เครื่องแยกเมล็ดฝ้ายออกจากใย (Cotton Gin) 

ที่มา: https://th.wikipedia.org/wiki  และ 

http://etc.usf.edu/clipart/49800/49824/49824_cotton_gin.htm 
  

   การประดิษฐ์ที่พัฒนาควบคู่กับการทอผ้าคือ เจมส์วัตต์ (James Watt) วิศวกรและนักประดิษฐ์ 
ชาวสกอตแลนด์ ดังภาพที่ 1.7 ผู้ปรับปรุงเครื่องจักรไอน้ าจากเครื่องจักรนิวโคเมน ซึ่งแทบไม่พัฒนามา
มากกว่า 50 ปี เครื่องจักรของวัตต์เป็นต้นแบบของเครื่องจักรที่ใช้น้ ามันในปัจจุบัน เขาเป็นผู้บัญญัติศัพท์ 
แรงม้า เป็นวิธีค านวณประสิทธิภาพการท างานของเครื่องจักร และชื่อของเขาได้รับไปตั้งเป็นหน่วย
ก าลังไฟฟ้า ในระบบหน่วยเอสไอ เครื่องจักรไอน้ าแบบวัตต์ (Watt Steam Engine) ดังภาพที่  1.8     
เป็นกุญแจส าคัญน ามาซึ่งการปฏิวัติอุตสาหกรรม นับเป็นมรดกที่ทรงคุณค่าแก่มนุษยชาติ การพัฒนาและ
ปรับปรุงเครื่องจักรไอน้ าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นท าให้เกิดงานอุตสาหกรรมใหม่และเป็นประโยชน์ต่อ  
การเพ่ิมศักยภาพการผลิตทางอุตสาหกรรม นับเป็นจุดเริ่มสู่พัฒนาการของเครื่องจักรต่างๆ และมีผล
ต่อเนื่องแก่ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในทุกแขนง ตลอดจนน าไปสู่การปฏิวัติการขนส่ง      
แม้ว่าการท างานมีความซับซ้อนยิ่งขึ้น แต่ผลผลิตที่ได้เพ่ิมขึ้นและมีความละเอียด แม่นย ามากกว่าแรงงาน
จากคน 

   การเปลี่ยนแปลงการผลิตครั้งส าคัญในการปฏิวัติอุตสาหกรรมเป็นการผลิตชิ้นส่วนซึ่งสามารถ
สับเปลี่ยนกันได้  เครื่องกลึงและเครื่องกลอ่ืนๆ ในการปฏิวัติ อุตสาหกรรมท าให้การผลิตสินค้า                 
มีความละเอียดแม่นย าสูงและสามารถผลิตซ้ าเช่นเดิมได้เป็นจ านวนมาก อาทิ การผลิตปืนซึ่งในอดีต          
ผลิตได้ทีละกระบอกด้วยการน าชิ้นส่วนเข้าประกอบกันอย่างพอดีจนได้ออกมาเป็นหนึ่งกระบอก            
หากแต่ชิ้นส่วนในการประกอบปืนครั้งนั้นไม่สามารถใช้แทนกันกับชิ้นส่วนจากปืนกระบอกอ่ืนได้        
ด้วยความละเอียดแม่นย าในการผลิตซ้ าจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมท าให้ชิ้นส่วนต่างๆ ของปืนสามารถ
แลกเปลี่ยนทดแทนกันได้ และยังก่อให้เกิดการผลิตแบบจ านวนมากๆ จนส่งผลให้ราคาสินค้าจากการผลิต
ลดลงอย่างมาก 
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ภาพที่ 1.7 เจมส์วัตต์ (James Watt)     ภาพที่ 1.8 เครื่องจักรไอน้ าแบบวัตต์ (Watt Steam Engine) 

ที่มา: https://th.wikipedia.org/wiki/James Watt และ https://lucasislucas.wordpress.com          

 

   (2) การปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่ 2 เป็นการปรับปรุงการคมนาคมสื่อสารซึ่งเป็นผลมาจาก 
ความส าเร็จของอุตสาหกรรมเหล็กและเครื่องจักรไอน้ า ปีค.ศ. 1804 ริชาร์ด เทรวีทิก (Richard 

Trevitick) น าพลังงานไอน้ ามาขับเคลื่อนรถบรรทุก รถจักรไอน้ าจึงมีบทบาทส าคัญในอุตสาหกรรมขนส่ง 
รถจักรไอน้ าที่มีชื่อเสียงมากคือ หัวรถจักรไอน้ าร็อกเกต (Rocket) ของจอร์จ สตี- เฟนสัน (George 

Stephenson) ดังภาพที่ 1.9 ท าให้มีการเปิดบริการรถจักรไอน้ าบรรทุกสินค้าเป็นครั้งแรก ซึ่งในเวลา
ต่อมามีการดัดแปลงมารับส่งผู้โดยสารจึงถือเป็นจุดเริ่มต้นการเข้าสู่ยุคการใช้รถไฟเป็นผลท าให้ความเจริญ
ขยายตัวจากเขตเมืองไปสู่ชนบท และเปลี่ยนแปลงชนบทให้กลายเป็นเมือง 

 

      
 

ภาพที่ 1.9 หัวรถจักรไอน้ าร็อกเกต (Rocket) ของจอร์จ สตี- เฟนสัน (George Stephenson) 

ที่มา: https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Stephenson และ 

https://www.slideshare.net/guestfa8c20/industialisierung 

https://lucasislucas.wordpress.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Stephenson
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   1.2.3 ผลของการปฏิวัติอุตสาหกรรม ดังนี้ 
(1) ประชากรทั่วโลกเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์
เจริญก้าวหน้าขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งความสมบูรณ์ของอาหาร ระบบ สาธารณสุขและการดูแลสุขภาพ
อนามัย การเพ่ิมประชากรอย่างรวดเร็วท าให้เกิดการอพยพจากชนบทมาหางานท าในเมืองจนเกิดปัญหา
ความแออัดของประชากรในเขตเมือง 
(2) การก่อสร้างอาคารบ้านเรือนและสถาปัตยกรรมพัฒนาก้าวหน้ามากขึ้นเพราะการพัฒนาอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยีการก่อสร้างท าให้อาคารแข็งแรงขึ้น การออกแบบก่อสร้างหอไอเฟล (Eiffel Tower)      

กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 1889 ถือเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นการก่อสร้างที่ทันสมัยของโลก 

(3) ปัญหาสังคมต่างๆ เช่น ชุมชนแออัด การแพร่กระจายของโรค ปัญหาอาชญากรรม การใช้แรงงานเด็ก 
การเอารัดเอาเปรียบท าให้เกิดแนวคิดลัทธิสังคมนิยมของคาร์ล มาร์กซ์ (Karl Mark) เรียกร้องให้กรรมกร
รวมพลังกันเพ่ือก่อการปฏิวัติโค่นล้มระบบทุนนิยมท าให้ลัทธิสังคมนิยมมีบทบาทและอิทธิพลมากขึ้น 

(4) เกิดลัทธิเสรีนิยมซึ่งเป็นพ้ืนฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยและแนวคิดนี้แพร่หลายกว้างขวาง
ทั้งด้านการเมืองและเศรษฐกิจ 

(5) การปฏิวัติทางอุตสาหกรรมได้ขยายไปทั่วภูมิภาคต่างๆ ของโลก ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง         
ด้านเศรษฐกิจและสังคม การเมืองและท าให้ประเทศต่างๆ เหล่านี้มี “วัฒนธรรมร่วม” ตามตะวันตก 

   กล่าวได้ว่า การปฏิวัติอุตสาหกรรมก่อให้เกิดการแบ่งค่ายระหว่างลัทธิทุนนิยมกับลัทธิ สังคม
นิยมอย่างเป็นรูปธรรม ต่อมาในปีค.ศ.1889 ได้มีการประกาศให้วันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปีเป็น           
วันเมย์เดย์หรือวันแรงงานสากล (May Day) 

 

 1.3 ยุคการจัดการแบบวิทยาศาสตร์ (The Principles of Scientific Management) 

 ในปี ค.ศ.1900 เฟรดเดอริก ดับบลิว เทย์เลอร์ (Frederick W. Taylor) เป็นวิศวกรชาวอเมริกัน 
ดังภาพที่ 1.3 เป็นคนที่คิดวิธีการจัดการ โดยน าช่วงเวลาในการท างานมาสัมพันธ์กับชิ้นงานที่ผลิตขึ้น       
โดยได้รับการยกย่องเป็นบิดาแห่งการบริหารเชิงวิทยาศาสตร์ (Father of Scientific Management)      
ได้น าหลักการในการพัฒนาบริหารเชิงวิทยาศาสตร์ (Scientific Management) มาใช้ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต โดยค้นหาวิธีในการปรับปรุงการท างานอย่างเป็นมาตรฐานของพนักงาน           
ในเหมืองแร่แห่งหนึ่งและก าหนดเป็นมาตรฐานให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามท าให้ได้ผลผลิตที่เพ่ิมขึ้น      
การใช้มาตรฐานก าหนดวิธีการท างานเพ่ือให้สามารถควบคุม ลดความสิ้นเปลืองของวัตถุดิบ พลังงานและ
สามารถวัดผลของงานได้ รวมทั้งการเพ่ิมค่าตอบแทนให้แรงงานเพ่ือเป็นแรงจูงใจให้คนงานท างาน     
อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน ดังภาพที่ 1.20 
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 เทย์เลอร์ได้ปรับเปลี่ยนแนวความคิดเดิมที่มุ่งเน้นแต่ผลผลิตเพียงอย่างเดียวมาเป็นการศึกษา
ขั้นตอนในกระบวนการผลิตอย่างละเอียดเพ่ือค้นหาวิธีที่ดีที่สุดในระบบผลิต การเลือกงานให้เหมาะสมกับ
ความรู้ความสามารถและความช านาญเฉพาะทางของแต่ละคน การแบ่งงานให้แต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน 
และเหมาะสม จัดอบรมตามสาขางานที่รับผิดชอบตลอดจนสร้างแรงจูงใจในการท างานโดยให้ค่าตอบแทน 
ตามผลผลิตซึ่งน ามาสู่ผลิตผลที่เพ่ิมข้ึน เทเลอร์ได้เสนอหลักการบริหาร (Taylor’s Principles) ดังนี้  
(1) ใช้หลักวิทยาศาสตร์ความรู้ด้านการจัดองค์การแทนกฎการนับ (Rules of Thumb) 

(2) การยอมรับความกลมกลืนในกิจกรรมกลุ่มมากกว่าการไม่ปรองดองกัน 

(3) มุ่งสู่ความร่วมมือมากกว่าความไม่มีระเบียบของบุคคล 

(4) การท างานเพ่ือผลผลิตสูงสุดมากกว่าผลผลิตในวงจ ากัด 

(5) พัฒนาคนงานทุกคนให้ใช้ความสามารถสูงสุดและสร้างความมั่นคงให้แก่บริษัท 

 

       
ภาพที่ 1.20 เฟรดเดอริก ดับบลิว เทย์เลอร์และการท างานอย่างเป็นมาตรฐาน 

ที่มา: https://en.wikipedia.org/wiki/Frederick_Winslow_Taylor และ  

https://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_management 

 

 นอกจากผลงานของเทเลอร์แล้ว ยังมีนักวิชาการที่สนใจพัฒนาแนวคิดการจัดการในช่วงเวลา       
ที่ใกล้เคียงกันอีกจ านวนมากซึ่งสนับสนุนแนวความคิดของเทเลอร์ นักวิชาการคนส าคัญได้แก่ แฟร็งค์ 
บังเกอร์กิลเบรธและลิเลี่ยน มอลเลอร์กิลเบรธ (Frank Bunker Gilbreth and Lilian Moller Gilbreth) 

ดังภาพที่ 1.21 น าเสนอผลงานด้าน “การศึกษาเวลาและการเคลื่อนไหว” (Time and motion study) 

โดยน าเอาหลักการท างานแบบวิทยาศาสตร์มาใช้ในการท างานเพ่ือ (1) ค้นหาวิธีการและจ าแนกวิธีการ
ปฏิบัติที่ดีที่สุด (2) พยายามลดกฎเกณฑ์ในการท างานให้น้อยลง และ(3) พยายามน าเอาหลักการ 2 ข้อนี้
มาเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและลดชั่วโมงการท างานให้น้อยลง โดยจัดแบ่งระบบการท างานออกเป็นส่วนๆ  
เรียกว่า เธอร์บลิก (Therbligs) โดยน ามาจากการเขียนชื่อของกิลเบรธ (Gilbreth) โดยน าเอาอักษร

https://en.wikipedia.org/wiki/Frederick_Winslow_Taylor%20และ
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ท้ายสุดเขียนเป็นตัวแรกและเรียงต่อด้วยอักษรตัวถัดๆ ขึ้นมา เธอร์บลิกเป็นการเคลื่อนไหวพ้ืนฐาน       
โดยจัดล าดับขั้นตอนของการเคลื่อนไหวในการท างาน (วิเชียร, 2551)  

 เฮนรีแอลแกนต์ (Henry L. Gantt) เป็นอีกคนหนึ่งที่สนับสนุนแนวคิดการจัดการแบบวิทยาศาสตร์ 
ในปีค.ศ.1887 แกนต์ได้ร่วมงานกับเทย์เลอร์และเป็นผู้ติดตามเทย์เลอร์ไปในสถานที่ต่างๆ ดังภาพที่ 1.22 
แนวคิดที่แกนต์ได้น าเสนอคือ การจัดอันดับผลงานของพนักงานอย่างเปิดเผยให้พนักงานทุกคนได้รับรู้ 
โดยใช้แผนภูมิแท่งมาแสดงผลงานของพนักงานแต่ละคน ในวันที่พนักงานสามารถผลิต ได้ตามมาตรฐาน
แสดงด้วยแท่งสีด า ส่วนในวันที่ไม่สามารถผลิตได้ตามมาตรฐานแสดงด้วยแท่งสีแดง และมีการเสนอให้มี
การก าหนดตารางเวลาในการผลิต เทคนิคดังกล่าวปัจจุบันเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายซึ่งรู้จักกันในชื่อของ 
แผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) ใช้ส าหรับวางแผนและควบคุมงานโดยก าหนดกิจกรรมใดท าก่อน-หลัง หรือ
กิจกรรมใดสามารถท าพร้อมกัน รวมทั้งก าหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม (ปฐมและเสน่ห์, 2555) 
 

         
ภาพที่ 1.21 แฟร็งค์ บังเกอร์กิลเบรธ และ                            ภาพที่ 1.22 เฮนรี แอล แกนต์  
ลิเลี่ยน มอลเลอร์ กิลเบรธ  
ที่มา: http://holiibags.club/skifnew-frank-and-lillian-gilbreth-family.adp และ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Gantt 
 

 เฮนรี ฟอร์ด (Henry Ford) เป็นหนึ่งในบุคคลส าคัญในยุคเริ่มต้นการใช้หลักทางวิทยาศาสตร์ 
ฟอร์ดเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทฟอร์ดมอเตอร์ เป็นคนแรกที่ประยุกต์ระบบสายพานการผลิตเข้ากับการผลิต     
ยานยนต์ในจ านวนมากๆ ความส าเร็จนี้ไม่เพียงแต่ปฏิวัติการผลิตเชิงอุตสาหกรรมเท่านั้น แต่ยังมีอิทธิพล
อย่างมากกับวัฒนธรรมสมัยใหม่ โดยนักทฤษฎีสังคมหลายคนถึงกับเรียกช่วงประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ       
และสังคมช่วงนี้ว่า “แบบฟอร์ด (Fordism)” 

 

 Henry Ford ผู้ประดิษฐ์รถยนต์คนแรกของโลก โดยเฉพาะการผลิตรถยนต์ Ford รุ่น Model T.  
ที่สามารถลดเวลาในการประกอบรถยนต์ น าระบบสายพานมาใช้ในการผลิต โดยให้อุปกรณ์ไหลไปตาม

http://holiibags.club/skifnew-frank-and-lillian-gilbreth-family.adp
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สายพานและให้คนงานประกอบรถยนต์ทีละส่วนและท าให้ผลิตรถยนต์หนึ่งคันเพียงชั่วโมงครึ่ง การผลิต
รถยนต์ฟอร์ด โมเดลที จากเดิม 720 ชั่วโมง ราคา 850 ดอลลาร์ เหลือเพียง 1 ชั่วโมงครึ่ง 360 ดอลลาร์ 
ออกจ าหน่ายเป็นครั้งแรก ปรากฏว่าได้รับการตอบรับจากอเมริกันชนเป็นอย่างดี เพราะเป็นรถยนต์        
ที่สวยงาม แข็งแรงทนทานและมีราคาถูกกว่ารถยนต์ยี่ห้ออ่ืนในตลาดเกือบครึ่ง รถยนต์รุ่นนี้ผลิตจนถึง     
ปีค.ศ.2470 จ าหน่ายได้ทั้งหมดราว 15 ล้านคัน โดยการผลิตอย่างเป็นมาตรฐานในปริมาณสูงเรียกว่า  
การผลิตแบบมวลรวม (Mass Production) (Baldwin, 2000) ดังภาพที่ 1.23 

 หลังจากให้หลักการทางวิทยาศาสตร์ในการบริหารงาน พบว่า คนงานบางส่วนไม่ตอบสนองกับ
วิธีการดังกล่าว ต่อมาจึงเริ่มมีการศึกษาด้านจิตใจของคนซึ่งเรียกว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human 

Relation) เอลตัน เมโย (Elton Mayo) (ค.ศ. 1930) นักสังคมวิทยาท างานฝ่ายการวิจัยอุตสาหกรรม        
ของฮาร์วาร์ด (The Department of Industrial Research at Harvard) และได้รับการยกย่องเป็น 
“บิดาของการจัดการแบบมนุษยสัมพันธ์ หรือ การจัดการแบบเน้นพฤติกรรมศาสตร์” เมโยและคณะวิจัย
ศึกษาทัศนคติและปฏิกิริยาทางจิตวิทยาของคนงานการท างานตามสถานการณ์ท่ีต่างกัน พบว่า ไม่เพียงแต่
ปัจจัยทางกายภาพ เช่น แสงสว่าง อุณหภูมิ เสียง ความชื้น ฯลฯ มีผลต่อคนงานเท่านั้น ปัจจัยด้านจิตใจ 
ขวัญและก าลังใจมีส่วนช่วยให้คนงานท างานอย่างเต็มอกเต็มใจ และสามารถเพ่ิมผลผลิตในการท างานได้      
ดังภาพที่ 1.24 

 

    
 

ภาพที่ 1.23 การผลิตรถยนต์ Ford รุ่น Model T.                    ภาพที่ 1.24  เอลตัน เมโย 

ที่มา: http://www.carrushome.com/classic-car-1909-ford-model-t และ  
http://suttikan-dba04.blogspot.com/2012/10/10-1-55-elton-mayo.html 
 

 จากผลการทดลอง Hawthorne Studies ได้ข้อสรุปที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ในการท างาน
โดยเกิดเป็นทฤษฏีแรงจูงใจของจอร์จเอลตัน เมโย (George Elton Mayo) ดังนี้ 

http://www.carrushome.com/classic-car-1909-ford-model-t
http://suttikan-dba04.blogspot.com/2012/10/10-1-55-elton-mayo.html
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ปัจจยัทางด้านกายภาพหรือวิธีการบริหารงานแบบวิทยาศาสตร์ เช่น การให้รางวัลเป็นตัวเงิน      
ไม่ไดก้ าหนดเป็นปริมาณผลผลิต แต่ปัจจัยที่เป็นก าหนดปริมาณผลผลิตคือ ปัจจัยทางด้านสังคม 

พฤติกรรมการท างานของพนักงานถูกก าหนดโดยระบบการให้รางวัลและการลงโทษทางสังคม เช่น 
การให้ความเห็นอกเห็นใจ การให้ความนับถือและความจงรักภักดีต่อกลุ่ม ไม่ใช่ระบบการให้รางวัลและ
การลงโทษทางเศรษฐกิจซึ่งรางวัลทางใจมีผลต่อการท างานมากกว่าค่าตอบแทนที่เป็นเงิน โดยเฉพาะ
พนักงานชั้นสูง 
ความสัมพันธ์ภายในกลุ่มมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและทัศนคติของบุคคลซึ่งอิทธิพลของกลุ่มมี
ความส าคัญยิ่งต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน 

การเปิดโอกาสให้พนักงานมีสิทธ์คิดและตัดสินใจในงาน โดยมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาท าให้เกิด 
การยอมรับในตัวบุคคลซึ่งส่งผลให้การท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้นและการที่ตั้งระเบียบแบบแผน        
ขององค์กรไว้ โดยไม่พิจารณาถึงตัวบุคคลซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติย่อมไม่ได้ผลเสมอไป ดังนั้น การบริหารงาน      
จึงต้องใช้ทฤษฎีมนุษยสัมพันธ์ 
 ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 (ค.ศ. 1940–1960) สหรัฐอเมริกาได้มีบทบาทเพ่ิมขึ้นในสังคมโลก
กลายเป็นประเทศผู้น าทางอุตสาหกรรม วิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ได้ถูกน ามาใช้กับการผลิต เช่น     
ตัวแบบจ าลอง (Simulation) โปรแกรมเชิงเส้น เป็นต้น ปัจจุบันวิวัฒนาการของอุตสาหกรรมได้
เปลี่ยนแปลงโฉมใหม่ โดยการใช้คอมพิวเตอร์หรือสมองกลในการวางแผนและควบคุมระบบการท างาน  
ท าให้สามารถลดการใช้แรงงานคนลงได้อย่างมาก 

 

 1.4 ยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) 

 ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ตั้งแต่ปีค.ศ.1970 เป็นต้นมา การพัฒนาด้านต่างๆ อาทิ เศรษฐกิจ 
การค้า การสื่อสาร การคมนาคมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศญี่ปุ่น แม้เป็น
ประเทศแพ้สงคราม แต่ญี่ปุ่นกลับมามีบทบาทในวงการอุตสาหกรรมของโลก ญี่ปุ่นประสบความส าเร็จ
อย่างมากในการเข้าสู่ตลาดสินค้าของสหรัฐอเมริกาและประเทศอ่ืนๆ ทั่วโลกด้วยสินค้าภายใต้ยี่ห้อชั้นน า 
เช่น  SONY, PANASONIC, JVC, TOYOTA, NISSAN, HONDA, MITSUBISHI เป็นต้น  รวมทั้ งระบบ         
การบริหารงานของญี่ปุ่น อาทิ การผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just In Time Production) การผลิตแบบลีน 
(Lean Production) การบริหารคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management) การบ ารุงรักษาทวีผล
ที่ทุ กคนมีส่ วนร่วม  (Total Productive Maintenance) เป็นต้น  เทคนิคเหล่ านี้ ได้รับความนิยม        
อย่างกว้างขวางในเวลาต่อมา ดังภาพที่ 1.25 
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ภาพที่ 1.25 การผลิตรถยนต์ในระบบการบริหารงานของญี่ปุ่น 

ที่มา: https://www.thairath.co.th/content/451887 

 

 คริสต์ศตวรรษที่ 20 รวมไปถึงแนวโน้มในอนาคต ข้อมูลข่าวสารมีบทบาทต่อการบริหารการผลิต
เป็นอย่างมาก การใช้ระบบการผลิตโดยคอมพิวเตอร์ (Computer-integrated Manufacturing; CIM) 

การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange; EDI) และเวิลด์ไวด์เว็บ 
(World Wide Web; WWW.) ประกอบกับกระแสของโลกาภิวัตน์ท าให้สามารถสร้างเครือข่ายของ           
การติดต่อสื่อสารที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า การน าหลักการและทฤษฎีต่างๆ มาบูรณาการเข้า
ด้วยกันเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและสภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น  
 

   
 

ภาพที่ 1.26 กระบวนการผลิตโดยใช้แขนกล 

ที่มา: http://www.roboticstomorrow.com/article/2015/06/robots-help-with-lean- 

manufacturing และ https://www.roboticsbusinessreview.com/manufacturing/  

manufacturing_and_industrial_automation 

https://www.thairath.co.th/content/451887


21 
 

 นอกจากนี้ ปัจจุบันเครื่องจักรในงานอุตสาหกรรมใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยการคิดค้นวิจัยและ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องด้านวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (Manufacturing Automation and 

Robotics Engineering) หุ่ นยนต์ เริ่มมีบทบาททางด้ าน เทคโนโลยี อุตสาหกรรมในขณะที่ งาน           
ด้านอุตสาหกรรมมีความต้องการด้านแรงงานเป็นอย่างมาก การจ้างแรงงานจ านวนมากเพ่ือใช้ในงาน
อุตสาหกรรมท าให้ต้นทุนการผลิตของแต่ละโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ิมจ านวนสูงขึ้น และงานอุตสาหกรรม
บางงานไม่สามารถใช้แรงงงานเข้าไปปฏิบัติงานได้ เนื่องจากอันตรายและมีความเสี่ยงเป็นอย่างมาก             
หรือเป็นงานที่ต้องการความรวดเร็วและแม่นย าในการผลิตรวมทั้งเป็นการประหยัดระยะเวลาท าให้
หุ่นยนต์กลายเป็นทางออกของงานด้านอุตสาหกรรมและยังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้หุ่นยนต์      
มีความฉลาด มีระบบการคิดวิเคราะห์ การตัดสินใจแก้ปัญหาที่มีการท างานคล้ายคลึงกับสมองมนุษย์      
ดังภาพที่ 1.26 

 

ตารางท่ี 1.1 วิวัฒนาการของการเพิ่มผลผลิต 

ปีค.ศ. แนวคิด ผู้คิดค้น 

1776 Division of labor Adam Smith 

1790 Interchangeable parts Eli Whitney 

1911 Principles of scientific management Frederick W. Taylor 

1911 Motion study; sue of industrial psychology Frank and Lillian Gilbreth 

1912 Chart for scheduling activities Henry Gantt 

1913 Moving assembly line Henry Ford 

1915 Mathematical model for inventory management F. W. Harris 

1930 Hawthorne studies on worker motivation Elton Mayo 

1935 

 

Statistical for sampling and quality control H. F. Dodge, H. G. Romig, 

W. Shewhart, L. H. C. Tippett 

1940 Operations research applications in warfare Operations research groups 

1947 Linear programming George Dantzig 

1951s Commercial digital computers Sperry Univac 

1950s Automation Numerous 

1960s Extensive development of quantitative tools Numerous 

1975 Emphasis on manufacturing strategy W. Skinner 

1980s 

 

Emphasis on quality, flexibility, time-based 

competition, lean production  

Toyota, and 

Taiichi Ohno 

1990s Internet, supply chains Numerous 

ที่มา : Willian (2002) 
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2. การผลิต (Production) 

 ปัจจัยน าเข้า (Input) คือ ทรัพยากรต่างๆที่ใช้ในการผลิตสินค้าและบริการ ได้แก่ วัตถุดิบ เครื่องจักร 
อุปกรณ์ แรงงาน ระบบการจัดการ วิธีการ เงินลงทุน พลังงาน เป็นต้น 

 ผลผลิต (Output) คือ สิ่งที่ได้จากกระบวนการแปลงสภาพปัจจัยการผลิต ซึ่งท าให้มีมูลค่าสูงกว่า
ปัจจัยน าเข้า โดย ได้แก่ สินค้า (Goods) และบริการ (Service)  

 การผลิต (Production) หมายถึง กระบวนการแปลงสภาพ (Transformation) ปัจจัยน าเข้า (Input) 
ให้กลายเป็นสินค้าหรือบริการ (Output) ที่มีมูลค่าสูงขึ้น (Heizer and Render, 2004) 
  

 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการผลิต (Input) กับผลผลิต (Output) ในกระบวนการผลิตสินค้าหรือ
บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง รปูแบบการผลิตสามารถอาจเขียนไดด้ังนี้  
 

       Q = f (X1, X2, X3,…..Xn) 
   

โดยที่       Q   หมายถึง ปริมาณผลผลิต  

      X1, X2, … Xn  หมายถึง ปัจจัยการผลิตประเภทต่างๆ  
 

 กรณีการผลิตทางอุตสาหกรรมส่วนมากก าหนดปัจจัยการผลิตเป็นปัจจัยทุนและแรงงาน และกรณี         
การผลิตทางการเกษตรมักก าหนดปัจจัยการผลิตเป็นทีดิ่นกบัแรงงาน เป็นต้น ซึ่งหากเปลี่ยนแปลงปริมาณ 

ปัจจัยการผลิตตัวใดตัวหนึ่งท าให้ปริมาณผลผลิตเปลี่ยนแปลงไป ดังภาพที่ 1.27 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.27 กระบวนการแปรรูปจากปัจจัยน าเข้าสู่ผลผลิต 

 

 

กระบวนการ 
Process 

ปัจจัย X1 
 

ผลผลิต  
(Outputs) 

 

ปัจจัย X2 
 

ปัจจัย Xn 
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3. ความหมายของการเพิ่มผลผลิต 

 การเพ่ิมผลผลิตสามารถแบ่งนิยามความหมายออกเป็น 2 แนวคิด ประกอบด้วยแนวคิดทาง
วิทยาศาสตร์และแนวคิดทางเศรษฐกิจ สังคม รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 3.1 ความหมายของการเพิ่มผลผลิตตามแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ 
 การเพ่ิมผลผลิตหรือผลิตภาพ (Productivity) หมายถึง จ านวนผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ผลิตได้    
ต่อปัจจัยการผลิตที่ใช้ในการผลิตสินค้าหรือบริการหนึ่งหน่วย หรือการวัดประสิทธิผลของการใช้ทรัพยากร
โดยแสดงในรูปของอัตราส่วนระหว่างผลผลิต (Output) ที่เป็นสินค้าหรือบริการต่อปัจจัยน าเข้า (Input) 

ที่ใช้ไป เช่น แรงงาน ทรัพยากรอ่ืนๆ (ประสงค์ , 2547) ดังนั้นปริมาณผลผลิตเพ่ิมขึ้นแต่ผลิตภาพ           
อาจลดลงได้ (โกศล , 2546) ผลิตภาพสามารถจ าแนกได้ตามปัจจัยการผลิต เช่น ผลิตภาพแรงงาน  
(Labor productivity) ผลิตภาพทุน (Capital productivity) ผลิตภาพการผลิตรวม (Total factor 

productivity) เป็นต้น ซ่ึงสามารถวัดได้ 2 ลักษณะ คือ 

(1) กายภาพ (Physical Productivity)  คือ การวัดเป็นจ านวนชิ้น น้ าหนัก ความยาว เป็นต้น 

(2) มูลค่า (Value Productivity)   คือ การวัดเป็นมูลค่าของเงิน  

 ผลิตภาพ (Productivity : P)    = ผลิตผล (Output : O) / ปัจจัยการผลิต (Input : I) 

 ผลิตภาพ (Productivity : P)    =     ประสิทธิภาพ  +  ประสิทธิผล 

 ประสิทธิผล (Effectiveness)    =  ผลลัพธ์ (Outcome) / ปัจจัยน าเข้า (Input) 

หมายเหตุ ผลผลิต (Output) ที่น ามาใช้ในการค านวณต้องไม่เป็นผลิตผลที่เป็นของเสีย (Defect)  
 

 
ภาพที่ 1.28 ปัจจัยน าเข้าสู่ผลผลิตและผลการตอบสนองกลับ 

ที่มา: http://www.bbc.co.uk 
 

  3.1.1 ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง กระบวนการด าเนินงานที่มีลักษณะ ดังนี้ 
 ประหยัด (Economy) ได้แก่ ต้นทุน (Cost) ทรัพยากร (Resources) และเวลา (Time)        

 เสร็จทันตามเวลาที่ก าหนด (Speed)  

 คุณภาพ (Quality)  

http://www.bbc.co.uk/
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  3.1.2 ประสิทธิผล (Effective) หมายถึง ผลส าเร็จของงานที่เป็นไปตามความมุ่งหวัง (Purpose) 

ที่ก าหนด โดยมีตัวชี้วัด (Indicator) ที่ชัดเจน 

 ดังนั้น การเพิ่มผลผลิตตามแนวคิดทางวิทยาศาสตร์จึงเป็นการหาความสามารถในการผลิตที่                           
สามารถวัดค่าได้อย่างชัดเจน (โกศล, 2546) 
 

 แต่อย่างไรก็ตาม ในกระบวนการผลิตจริงไม่ใช่เฉพาะปัจจัยน าเข้าทั้งหมดเท่านั้นที่ออกมาเป็น
ผลผลิต จากการศึกษาพบว่า ร้อยละ 95 ของปัจจัยน าเข้าเท่านั้นที่มีส่วนในการผลิตสินค้าหรือบริการ 
อาทิ ชั่วโมงการท างานของพนักงาน การท างานของเครื่องจักร/วัตถุดิบและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่ เกิดขึ้น      
ในการผลิตเป็นปัจจัยน าเข้าที่แท้จริง ส่วนที่เหลือถูกใช้ไปในทางที่ไม่ก่อให้เกิดผลผลิต นั่นคือการสูญเปล่า 
สมการ ดังนี้ 

การเพ่ิมผลผลิต    =                 ผลผลิตที่ได้ 
       ปัจจัยน าเข้าแทจ้ริง + การสูญเปล่า  
 

ตัวอย่าง1.1 นายยินดีเป็นเจ้าของโรงงานเงาะกระป๋องในแต่ละวันนายยินดีต้องป้อนเงาะสดเข้าสู่
กระบวนการแปรรูปวันละ 1 ตัน พบว่า น้ าหนักเงาะที่สามารถน ามาผลิตเป็นเงาะกระป๋องได้นั้น           
เหลือเพียง 850 กิโลกรัมเท่านั้น อยากทราบว่าโรงงานของนายยินดีมีผลิตภาพเท่าใด 

 

   การเพ่ิมผลผลิต    =   850 กิโลกรัม  =  0.85 

        1,000 กิโลกรัม 

 

ตัวอย่าง1.2 โรงงานไทยสบายสามารถผลิตสินค้ามีมูลค่า 500,000 บาท โดยเสียต้นทุนในการด าเนินการ
ผลิตสินค้าเป็นเงิน 50,000 บาท อยากทราบว่าโรงงานสบายสบายมีผลิตภาพเท่าใด 

   การเพ่ิมผลผลิต    =   500,000 บาท  =  10 

        50,000 บาท 

 

ตัวอย่าง 1.3  โรงงานผลิตรถยนต์แห่งหนึ่งมียอดการผลิต ดังนี้ 
 

 

 

 

 

ปี 2550 2551 

จ านวนที่ผลิตได้ (คัน) 1,500 1,750 

จ านวนพนักงาน (คน/วัน) 800 1,000 

ผลิตภาพ   
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จากตัวอย่างที่ 1.3 พบว่า ปี2550 มีจ านวนการเพ่ิมผลผลิตสูงกว่าปี 2551 ถึงแม้ว่าปี 2551 สามารถผลิต
รถยนต์ได้ 1,750 คัน ซึ่งมากกว่าปี 2550 ถึง 250 คัน แต่อย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่าในปี 2551 จะ
สามารถเพ่ิมผลผลิตได้มากกว่าปี 2550   

ข้อพึงระวัง  “การเพ่ิมผลผลิต มิใช่ การเพ่ิมปริมาณการผลิต”  
 

 3.2 ความหมายของการเพิ่มผลผลิตตามแนวคิดทางเศรษฐกิจและสังคม   
 การเพ่ิมผลผลิตตามแนวคิดทางเศรษฐกิจและสังคม หมายถึง การแสวงหาแนวทางในการปรับปรุง
เศรษฐกิจและสังคมให้เข้ากับสภาวการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยการน าเทคนิคและวิธีการ
ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ ตลอดจนสร้างจิตส านึกในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
ความพยายามในการลดความสูญเสียทุกประเภทเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเอง องค์กร สังคม
และประเทศชาติ การเพ่ิมผลผลิตจึงเป็นดัชนีชี้วัดที่แสดงถึงระดับความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและ
สังคมซึ่งน าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีและความเจริญมั่นคงของประเทศอีกนัยหนึ่ง การเพ่ิมผลผลิต     
ตามแนวคิดนี้จึงเป็นลักษณะการปลูกผังจิตส านึก (Conscious of Mind) ซึ่งเป็นความสามารถหรือ       
พลังความก้าวหน้าของมนุษย์ในการแสวงหาแนวทางการปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นบนพ้ืนฐาน        
ความเชื่อที่ว่า มนุษย์สามารถท าสิ่งต่างๆ ในวันนี้ให้ดีกว่าที่ผ่านมาได้ 
 

4. แนวทางการเพิ่มผลผลิต  

 การเพ่ิมผลผลิต คืออัตราส่วนระหว่างผลผลิตและปัจจัยการผลิต แนวทางการเพ่ิมผลผลิตสามารถ
แบ่งออกได้เป็น 5 แนวทาง ดังต่อไปนี้ (จ าลักษณ์และคณะ, 2551) 

 4.1 ผลผลิตเพิ่มข้ึน ปัจจัยการผลิตเท่าเดิม  
 “ผลผลิตเพ่ิมขึ้น  ปัจจัยการผลิตเท่าเดิม” เหมาะส าหรับสภาวะเศรษฐกิจในสภาพปกติ                  
โดยการปรับปรุงวิธีการท างานเพ่ือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบท าให้ได้ผลผลิตเพ่ิมขึ้น แต่ไม่เพ่ิมปัจจัย
การผลิต อาทิ การฝึกอบรมทักษะการท างานของพนักงาน การบริหารงานด้วยระบบคุณภาพ             
การน าหลักการไคเซ็นมาประยุกต์ใช้ เป็นต้น  

        

 

 

 

 

 

 

ผลิตผล (ล้านบาท) 2550 2551 

มูลค่าเครื่องปรับอากาศ 1,000 1,200 

มูลค่าปัจจัยการผลิตรวม 500 500 

ผลิตภาพ   
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 4.2 ผลผลิตเพิ่มข้ึน ปัจจัยการผลิตลดลง  
 “ผลผลิตเพ่ิมขึ้น ปัจจัยการผลิตลดลง” ช่วยให้อัตราผลผลิตมีค่าสูงสุดมากกว่าแนวทางอ่ืนๆ 
หากแต่ค่อนข้างยาก โดยต้องพยายามปรับปรุงวิธีการท างานในกระบวนการผลิตเพ่ือลดความสูญเสีย         
ที่เกิดขึน้ให้มากที่สุด                                                                                           

 

 

 

 

 

 4.3 ผลิตผลเท่าเดิม ปัจจัยการผลิตลดลง  
   “ผลิตผลเท่าเดิม ปัจจัยการผลิตลดลง” เหมาะส าหรับการเพ่ิมผลิตในช่วงสภาวะเศรษฐกิจ
ถดถอย โดยมีเป้าหมายในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การประหยัดพลังงาน การลดความ
ฟุ่มเฟือย การขจัดเวลาสูญเสียในระหว่างกระบวนการ เช่น เวลาการติดตั้งเครื่องจักร เวลารอคอยระหว่าง
กระบวนการ เวลาว่างงานของพนักงาน เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 4.4 ผลผลิตเพิ่มข้ึน ปัจจัยการผลิตเพิ่มขึ้นในอัตราส่วนที่น้อยกว่าการเพิ่มของผลผลิต 

 “ผลผลิตเพ่ิมขึ้น ปัจจัยการผลิตเพ่ิมขึ้นในอัตราส่วนที่น้อยกว่าการเพ่ิมของผลผลิต” เหมาะส าหรับ 
ในสภาวะเศรษฐกิจก าลังเติบโต กล่าวคือ ช่วงของการขยายกิจการโดยจ้างแรงงาน/เครื่องจักรเพ่ิม                  
การน าเทคโนโลยีช่วยในการผลิต ซึ่งต้องลงทุนด้านปัจจัยการผลิตที่เพ่ิมขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับผลิตผล       
ที่เพ่ิมข้ึน อัตราส่วนของผลิตผลที่เพ่ิมข้ึนต้องมีค่ามากกว่าการเพิ่มของปัจจัยการผลิต 

 

 

 

 

 

 

 

ผลิตผล (ล้านบาท) 2550 2551 

มูลค่าเครื่องปรับอากาศ 1,000 1,200 

มูลค่าปัจจัยการผลิตรวม 500 350 

ผลิตภาพ   

ผลิตผล (ล้านบาท) 2550 2551 

มูลค่าเครื่องปรับอากาศ 1,000 1,000 

มูลค่าปัจจัยการผลิตรวม 500 400 

ผลิตภาพ   

ผลิตผล (ล้านบาท) 2550 2551 

มูลค่าเครื่องปรับอากาศ 1,000 1,300 

มูลค่าปัจจัยการผลิตรวม 500 600 

ผลิตภาพ   
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 4.5 ผลผลิตลง ปัจจัยการผลิตลดลงในอัตราส่วนที่มากกว่าการลดลงของผลผลิต 

 “ผลผลิตลง ปัจจัยการผลิตลดลงในอัตราส่วนที่มากกว่าการลดลงของผลผลิต” เหมาะส าหรับ        
ในสภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือความต้องการของสินค้าและบริการลดลง โดยเฉพาะสินค้าฟุ่มเฟือยที่ไม่มี
ความจ าเป็น โดยผู้ผลิตต้องการลดปริมาณการผลิตลงเพ่ือลดปัจจัยการผลิตให้มากกว่าการลดลงของ
ผลผลิต การลดปัจจัยการผลิตให้น้อยลงมีหลายวิธี เช่น การลดเวลาปรับตั้งเครื่องจักร การบ ารุงรักษา
เครื่องจักรเพ่ือให้มีอายุการใช้งานได้นานขึ้น ซ่ึงสามารถผลิตสินค้าได้อย่างมีคุณภาพ เป็นต้น 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 1.2 สรุปแนวทางการเพ่ิมผลผลิต 
 

แนวทางการเพิ่มผลผลิต 

ผลิตผล ปัจจัยการผลิต 

           

          

           

         

         

 

 แนวทางการเพ่ิมผลผลิตดังที่ได้กล่าวมาทั้ง 5 แนวทาง ในทางปฏิบัติต้องพิจารณาแนวทาง         
ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับองค์กรและสถานการณ์ในขณะนั้นมากที่สุด รวมทั้งวิเคราะห์ความต้องการ
ของตลาดที่มีต่อสินค้าหรือบริการเหล่านั้นๆ เพ่ือเลือกแนวทางใดแนวทางหนึ่งทีท่ าให้เกิดอัตราการเพ่ิมขึ้น
ของผลิตผล 

 

5. ความส าคัญของการเพิ่มผลผลิต 

 จากสภาวการณ์ที่ต้องเผชิญกับการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา  
รวมทั้งการติดต่อสื่อสารที่ไร้พรมแดนซึ่งน าไปสู่การถ่ายโอนสินค้า แรงงาน ตลอดจนความคิด องค์ความรู้
และสติปัญญาท าให้เกิดลักษณะโลกาภิวัตน์อย่างรวดเร็ว (Globalization) ดังนั้นการพัฒนาองค์กรให้         
เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ความผันผวนและความไม่แน่นอนต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น โดยอาศัยเทคนิคและ

ผลิตผล (ล้านบาท) 2550 2551 

มูลค่าเครื่องปรับอากาศ 1,000 800 

มูลค่าปัจจัยการผลิตรวม 500 300 

ผลิตภาพ   
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วิธีการที่ถูกต้องในการด าเนินการเป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยให้ประสบผลส าเร็จ การเพ่ิมผลผลิตเป็นอีกหนึ่ง
หลักการที่ส าคัญในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน เนื่องจาก 

 5.1 คุณภาพชีวิตท่ีดี 
 การยกระดับมาตรฐานการครองชีพเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ ดีขึ้นนับเป็นเป้าหมายส าคัญสูงสุด           
ของการเพ่ิมผลผลิต เนื่องจากการเพ่ิมผลผลิตเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ธุรกิจอยู่รอดในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ า 
หรือมีผลประกอบการที่ดีขึ้นในช่วงที่เศรษฐกิจรุ่งเรือง กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ หากประชากรของประเทศ    
มีรายได้ที่สามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีชีวิตความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อันจะน าไปสู่ความ
เจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและความมั่นคงโดยรวมของประเทศ 

 5.2 ทรัพยากรมีจ ากัด  
 แนวคิดในการเพ่ิมผลผลิตค านึงถึงประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิด
ประโยชน์มากที่สุด สูญเสียน้อยที่สุดและมุ่งปรับปรุงการท างานให้ดีขึ้นอยู่เสมอ โดยน าเทคนิคต่างๆ เข้า
มาประยุกต์ใช้ อาทิ กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (QCC) การฝึกอบรมทักษะการท างาน (Training) การวิเคราะห์
คุณค่า (Value Analysis) การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การใช้ความเรียบง่ายของผลิตภัณฑ์ 
(Product Simplification) การศึกษาวิธีการท างาน (Work Study) เป็นต้น 

 5.3 การแข่งขัน 

 การวัดการเพ่ิมผลผลิตเป็นเครื่องมือที่ใช้ส าหรับวัดผลการด าเนินงานและความสามารถของธุรกิจ 
โดยแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตต่อทรัพยากรที่ใช้ กล่าวคือ การท างานที่มีประสิทธิภาพและ       
ใช้ต้นทุนต่ ากว่าท าให้ได้เปรียบคู่แข่งขัน รวมทั้งการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับองค์กรอ่ืนเพ่ือเป็น
แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงองค์กรต่อไปในอนาคต 

 

6. ประโยชน์ที่ได้รับในการเพิ่มผลผลิต 

 การเพ่ิมผลผลิตสามารถเป็นประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา
จากระดับบุคคล สังคม จนถึงระดับชาติ 
 6.1 ประโยชน์ต่อองค์กร 

 การเพ่ิมผลผลิตช่วยให้องค์กรสามารถผลิตและท างานในอัตราที่สูงขึ้น ความสามารถในการสร้างผล
ก าไรที่มากขึ้น ขยายโอกาสทางธุรกิจ สร้างความมั่นคงให้กับองค์กร ลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย      
ในการท างาน ยกระดับคุณภาพสินค้า ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านการอนุรักษ์พลังงาน ใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า
และน าเทคโนโลยีด้านพลังงานเข้ามามีบทบาทในองค์กร ส่งผลให้องค์กรด าเนินการอย่างเป็นระบบ         
แบบแผนและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
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 6.2 ประโยชน์ต่อพนักงาน 

 พนักงานถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญยิ่งต่อการเพ่ิมผลผลิต หากอัตราการเพ่ิมขึ้นของผลิตผลมากขึ้น
กว่าเดิม พนักงานจะได้รับผลตอบแทนและสวัสดิการเพ่ิมขึ้น มีความมั่นคงในการท างาน รวมทั้งพนักงาน
ได้เรียนรู้และพัฒนาความสามรถในการท างานได้อย่างถูกต้อง สร้างสภาพแวดล้อมและความปลอดภัย      
ในการท างานที่ด ี

 6.3 ประโยชน์ต่อผู้บริโภค 

 ผู้บริโภคได้รับประโยชน์จากการเพ่ิมผลผลิตทางด้านคุณภาพของสินค้า ราคา ความหลากหลาย
ของสินค้า นอกจากนี้ ผู้บริโภคยังได้รับประโยชน์จากการปรับปรุงการบริการในรูปแบบต่างๆ และ    
ความสะดวกสบายในการซ้ือสินค้าและบริการ อีกท้ังความปลอดภัยในการใช้สินค้า 
 6.4 ประโยชน์ต่อรัฐบาลและประเทศชาติ 
 เมือ่องค์กรและพนักงานได้รับประโยชน์ รัฐบาลสามารถเรียกเก็บภาษีรายได้มากขึ้น โครงการต่างๆ 
สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนกินดีอยู่ดี สภาพแวดล้อมในสังคมดีขึ้น ประเทศ
พัฒนาเจริญก้าวหน้า ตามล าดับ 

 

7. เทคนิคการเพิ่มผลผลิต (Productivity Techniques)  

 การเพ่ิมผลผลิตเป็นแนวคิดที่พัฒนาขึ้นเพ่ือให้รู้คุณค่าของทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด โดยการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด แนวทางในการปรับปรุงการเพ่ิมผลผลิตคือ การลดความ
สูญเสียทุกประเภทที่ซ่อนอยู่และการแสวงหาวิธีการในการปรับปรุงให้ดีขึ้นอยู่เสมอ โดยอาศัยเทคนิค      
ในศาสตร์แขนงต่างๆ เพ่ือน าไปสู่ผลิตผลที่เพ่ิมขึ้น ดังนั้น ทุกคนในองค์การต้องมีความพยายามร่วมกัน       
ในการปรับปรุงเพราะผลประโยชน์ที่ได้จากการปรับปรุงการเพ่ิมผลผลิตนั้นกลับคืนสู่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง     
ทุกคนอันจะน าไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี  เทคนิคการเพ่ิมผลผลิตสามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ประเภท             
ดังนี้ (เดชา, 2558) 

  7.1 เทคนิคการเพิ่มผลผลิตแบบเน้นงาน เป็นการเพ่ิมผลผลิตโดยอาศัยหลักการวิเคราะห์งาน 
ประกอบด้วย 

การศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา (Motion and Time Study) เป็นเทคนิคหนึ่งที่ส าคัญและสามารถ
น ามาใช้ในการเพ่ิมผลผลิต โดยการหาวิธีการท างานที่ดีและก าหนดมาตรฐานการท างานซึ่งท าให้การ
ท างานมีประสิทธิภาพและต้นทุนการผลิตลดลง 
กายรศาสตร์ (Ergonomics) เป็นศาสตร์เกี่ยวกับการปรับสภาพงานให้เหมาะกับสมรรถนะการท างาน
ของมนุษย์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ โดยมีความเชื่อว่า การท าให้คุณภาพชีวิตและการท างานดีขึ้นจะ
น าไปสู่การเพ่ิมผลผลิตในที่สุด 
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 7.2 เทคนิคการเพิ่มผลผลิตแบบเน้นเทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการท าให้ผลิตเพ่ิมข้ึน
ประกอบด้วย 

การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ (Computer Aided Design; CAD) เป็นการใช้คอมพิวเตอร์
ช่วยในการออกแบบและเขียนผลิตภัณฑ์ ซ่ึงสามารถช่วยลดเวลา ลดต้นทุนและเพ่ิมคุณภาพในการผลิต 

การใช้คอมพิว เตอร์ช่ วย ในการผลิต  (Computer Aided Manufacturing; CAM) เป็ นการใช้
คอมพิวเตอร์มาช่วยในการวางแผนและควบคุมกระบวนการผลิต ก าหนดตารางการผลิต การจัดล าดับ  
การท างานของเครื่องจักร การสมดุลสายการประกอบ และการกระบวนการทางการผลิต รวมถึง          
การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุมเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตด้วยระบบ CAM สามารถช่วยลดเวลา        
การค านวณ การวางแผน การควบคุมและท าให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์สูงขึ้น 

การผลิตโดยประสานงานจากคอมพิวเตอร์ (Computer Integrated manufacturing; CIM) เป็น    
การท างานร่วมกันระหว่างระบบ CAD และ CAM มีการเชื่อมต่อระบบการสารสนเทศและส่งข้อมูลถึงกัน        
ทั้งระบบการผลิต ระบบ CAM สามารถลดเวลาในการผลิต เพ่ิมความเที่ยงตรงและลดจ านวนของเสีย       
ที่เกิดขึ้น 

การผลิตแบบยืดหยุ่น (Flexible Manufacturing System; FMS) เป็นการจัดระบบการผลิตที่ช่วยให้
ผลิตชิ้นส่วนได้หลายแบบโดยใช้เครื่องจักรชุดเดียวกัน ระบบนี้สามารถจัดขั้นตอนการท างานใหม่             
ได้อย่างรวดเร็วโดยผ่านทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
การใช้หุ่นยนต์ช่วยในการผลิต (Robot) เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ช่วยให้ผลผลิตมีความเที่ยงมากขึ้น 
สามารถท างานแทนแรงงานคนในสภาพการท างานที่ไม่ปลอดภัยและสามารถท างานได้หลายประเภท  
โดยการใช้โปรแกรมสั่งงานเทคโนโลยีกลุ่ม (Group technology) เป็นการรวมกลุ่มเครื่องจักรเพ่ือ          
ผลิตชิ้นส่วนประเภทเดียวกันในปริมาณมากๆ แล้วส่งไปยังหน่วยงานต่อไป เช่น การผลิตชิ้นงานหนึ่งชิ้น
ต้องผ่านกระบวนการกลึง เจาะ ไสและคว้าน เครื่องจักรเหล่านี้ต้องอยู่เรียงติดกัน เมื่อชิ้นงานผ่าน
เครื่องกลึงจะส่งไปยัง เครื่องเจาะ เครื่องไสและเครื่องคว้าน ตามล าดับ จนได้ชิ้นงานส าเร็จ  
 7.3 เทคนิคการเพิ่มผลผลิตแบบเน้นพนักงาน เป็นการเพ่ิมผลผลิตขององค์กรโดยให้พนักงาน     
มีกิจกรรมร่วมในการผลิต ประกอบด้วย 

กิจกรรมกลุ่ม (Group activity) เป็นเทคนิคท่ีใช้กันแพร่หลายในงานอุตสาหกรรม ได้แก่ กิจกรรมกลุ่ม
ควบคุมคุณภาพ (Quality Control Circle; QCC) กิจกรรม 5 ส (5S) ระบบการเสนอแนะ (Suggestion 

System) เป็นต้น กิจกรรมกลุ่มดังกล่าวมุ่งเน้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร 

ระบบค่าแรงจูงใจ (Wage incentive system) เป็นระบบให้เงินเพ่ิมเพ่ือเป็นกระตุ้นให้พนักงาน       
เพ่ิมผลการผลิตที่ตนเองสามารถท าได้ ซึ่งในภาพรวมสามารถท าให้อัตราการผลิตสูงขึ้น ระบบค่าแรงจูงใจ
มีความสัมพันธ์กับการศึกษาเวลาเป็นอย่างมาก 
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 7.4 เทคนิคการเพิ่มผลผลิตแบบเน้นผลิตภัณฑ์ เป็นการเพ่ิมผลผลิตโดยการพิจารณาถึงผลิตภัณฑ์
เป็นหลัก ประกอบด้วย 

วิศวกรรมคุณค่า (Value Engineering; VE) เป็นกิจกรรมการท างานกลุ่มเพ่ือพัฒนาหรือดัดแปลง
ผลิตภัณฑ์ให้มีประโยชน์ใช้สอยได้มากขึ้น โดยมีต้นทุนการผลิตต่ าลง เช่น การแสวงหาวัสดุทดแทนที่มี
ต้นทุนต่ า แตคุ่ณสมบัติวัสดุใกล้เคียงของเดิมมาใช้ในการผลิต 

การเลือกใช้ชิ้นส่วนที่เป็นมาตรฐาน การใช้ชิ้นส่วนในการประกอบที่มีมาตรฐานซึ่งชิ้นส่วนเหล่านี้
สามารถหาได้โดยทั่วไปในท้องตลาด แทนชิ้นส่วนที่ออกแบบเฉพาะสามารถช่วยให้ต้นทุนต่ าลง รวมทั้ง 
การควบคุมพัสดุคงคลังท าได้ง่ายขึ้น เช่น การออกแบบขนาดสกรูที่ใช้ในการประกอบควรเลือกใช้สกรู        
ที่มีขายในท้องตลาดทั่วไปแทนการออกแบบให้ใช้สกรูที่ต้องจ้างสั่งท าพิเศษ 

 7.5 เทคนิคการเพิ่มผลผลิตแบบเน้นวัสดุ เป็นเทคนิคในการเพ่ิมผลผลิตที่ใช้ระบบการจัดการ
เกี่ยวกับวัสดุเพ่ือลดต้นทุนการสั่งซื้อและการเก็บรักษา อาท ิ

การจัดการวัสดุ  (Material management) เป็นการวางแผนออกแบบและจัดการระบบวัสดุ          
ซึ่งครอบคลุมถึงการจัดซื้อ จัดส่ง การเคลื่อนย้ายตลอดจนการเก็บรักษา เพ่ือให้มีใช้ตามปริมาณและ           
เวลาที่ต้องการ ระบบการจัดการวัสดุที่นิยมใช้ เช่น ระบบ ABC โดยแยกความส าคัญของวัสดุออกเป็น        
3 ระดับ คือระดับส าคัญมาก (A) ระดับส าคัญปานกลาง (B) ระดับส าคัญน้อย (C) จากนั้นให้ความส าคัญ
กับการควบคุมวัสดุในแต่ละระดับ 

ระบบความต้องการของวัสดุ (Material Requirement Planning; MRP) เป็นการวางแผนจัดการ
วัสดุโดยใช้ข้อมูล ระบบ MRP น าข้อมูล 3 ชุด มาค านวณความต้องการวัสดุต่อไป คือ 

  รายการวัสดุแสดงรายการที่ใช้ประกอบเป็นผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป 

  แผนการผลิตหลักแสดงเวลาด าเนินการผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป 

  รายงานสถานภาพวัสดุ แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับวัสดุ จ านวน ระยะเวลาในการสั่งซื้อ  
ระบบทันเวลาพอดี (Just In Time; JIT) เป็นระบบสื่อสารที่ควบคุมการผลิตให้ทันเวลาเพ่ือผลิตสินค้า
ในปริมาณที่จ าเป็นเท่านั้น (Work-In-Process; WIP) และสินค้าส าเร็จรูปคงคลังต่ าสุด (Finished good 

inventories)  

การศึกษากระบวนการ (Process analysis) คือการพัฒนาวิธีการท างาน หรือการศึกษาขั้นตอนของ
การปฏิบัติงาน โดยการวิเคราะห์การท างานของมือทั้งสอง (Left and right hand chart)  

 หมายเหตุ นอกจากเทคนิคที่ได้กล่าวมาข้างต้นสามารถน ามาประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมผลผลิตแล้วนั้น   
การลดความสูญเปล่าในกระบวนท างานเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส าคัญในการเพ่ิมผลผลิตและประสิทธิภาพ   
การท างาน ซ่ึงจะกล่าวต่อไปในบทที่ 2  
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บทสรุป 

 การเพ่ิมผลผลิต (Productivity) เป็นหัวใจส าคัญในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการแข่งขัน   
ธุรกิจต่างๆ เร่งปรับตัวให้สามารถผลิตสินค้าและบริการให้มีคุณภาพสูงขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและ           
มีประสิทธิผล สร้างความได้เปรียบคู่แข่งขัน จากการใช้ทรัพยากรหรือปัจจัยการผลิตเท่าเดิมหรือลดลง      
ทั้งด้านแรงงานและทุน ตลอดจนมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้  การเพ่ิมผลผลิตใน
ภาคอุตสาหกรรมของประเทศเพ่ือการแข่งขันระดับประเทศ ภายใต้กรอบกติกาการค้าโลกโดยมุ่งสู่     
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม การมีมาตรฐานการด ารงชีพที่ดีขึ้นและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชากรในที่สุด  
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แบบฝึกหัดท้ายบทท่ี 1 

 
1. บ่งชี้ให้เห็นถึงความหมายที่แตกต่างระหว่างแนวคิดการเพ่ิมผลผลิตตามแนวคิดทางวิทยาศาสตร์และ
ความหมายทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2. การเพ่ิมผลผลิตและการเพ่ิมปริมาณการผลิตเหมือนกันหรือไม่ อย่างไร พร้อมทั้งยกตัวอย่างอธิบาย      
ให้เข้าใจ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

3. โรงงานเสื้อผ้าแห่งหนึ่ง ผลิตเสื้อผ้าแฟชั่นได้วันละ 300 ตัว เสื้อมีมูลค่าตัวละ 100 บาท ใช้วัตถุดิบ      
ในการผลิตแต่ละวันทั้งสิ้น 1500 บาท ถ้าท่านเป็นที่ปรึกษาให้กับโรงงานแห่งนี้ ท่านจะมีแนวทางการเพ่ิม
ผลผลิตอย่างไรบ้าง จงอธิบาย พร้อมทั้งยกตัวอย่างแสดงวิธีคิดค านวณให้เห็นอย่างชัดเจน  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4. การเพ่ิมผลผลิตส่งผลต่อการเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันในเชิงธุรกิจและการพัฒนาประเทศ
อย่างไรบ้าง จงอธิบาย 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

5. ยกตัวอย่างกรณีศึกษาเพ่ือน ามาอภิปรายร่วมกันภายใต้หัวข้อ “การเพ่ิมผลผลิตเพ่ือการบริการ”         
มากลุ่มละ 1 ตัวอย่าง  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 4 

การวางผังโรงงานและการผลิตแบบเซลลูลาร์เพ่ือเพิ่มผลผลิต 

 

หัวข้อเนื้อหา 
1. ความหมายของการวางผังโรงงาน 

2. วัตถุประสงค์ของการวางผังโรงงาน 

3. ความส าคัญของการวางผังโรงงาน 

4. เป้าหมายพื้นฐานของการวางผังโรงงาน 

5. ปัจจัยที่ใช้พิจารณาในการวางผังโรงงาน 

6. ประเภทของผังโรงงานและรูปแบบการผลิต 

7. ประโยชน์ของการวางผังโรงงาน 

8. ขั้นตอนการวางผังโรงงาน 

9. หลักเกณฑ์ในการวางผังโรงงาน 

10. ระบบการผลิตแบบเซลลูล่าร์ (Cellular manufacturing system; CMS) 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม   
เมื่อศึกษาบทเรียนนี้จบแล้ว  ผู้เรียนควรมีความรู้และทักษะดังนี้ 
1. เข้าใจและอธิบายความหมายและความส าคัญของการวางผังโรงงานเพ่ือการเพ่ิมผลผลิตได้ 
2. อธิบายลักษณะและความแตกต่างในการวางผังโรงงานในแต่ละรูปแบบได้ 
3. บ่งชี้ลักษณะของการวางผังโรงงานที่เหมาะสมกับประเภทผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตได้ 
4. อธิบายหลักเกณฑ์และลักษณะในการวางผังโรงงานเพ่ือการผลิตแบบเซลลูลาร์ได้ 
5. วิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงการวางผังการผลิตจากเดิมไปเป็นการผลิตแบบเซลลูลาร์ 
 

วิธีสอนและกิจกรรมประจ าบท 

1.มอบหมายให้ผู้ เรียนศึกษารายละเอียดของเนื้อหาตามเอกสารประกอบการสอนประจ าบทที่ 4          
“การวางผังโรงงานและการผลิตแบบเซลลูลาร์เพ่ือเพ่ิมผลผลิต” 

2.ชี้แจงค าอธิบายรายวิชา วัตถุประสงค์ เนื้อหาและเกณฑ์การให้คะแนนรายวิชา 

3.น าเข้าสู่บทเรียนโดยการบรรยายและสรุปเนื้อหาสาระส าคัญประกอบการน าเสนอด้วยโปรแกรม 
Microsoft Power Point  
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4.อธิบายเนื้อหาทีละหัวข้อแล้วเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถซักถามได้ในประเด็นที่ไม่เข้าใจหรือสงสัย  
ก่อนอธิบายในหัวข้อต่อไป 

5.แบ่งกลุ่มผู้เรียน เพ่ือร่วมกันอภิปรายกรณีศึกษาในหัวข้อที่ได้รับมอบหมายตามแนวคิดและทฤษฎี       
ของเนื้อหาในบทเรียน 

6.มอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดท้ายบท 

7. สรุปเนื้อหาที่ส าคัญและตอบข้อซักถามประจ าบท 

8. มอบหมายให้ผู้เรียนเตรียมศึกษารายละเอียดของเนื้อหาตามเอกสารประกอบการสอนประจ าบทต่อไป 
ตลอดจนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตามหนังสืออ่านประกอบที่ระบุในเอกสารอ้างอิงท้ายบท 

9. เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักศึกษาก่อนเลิกเรียน 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการเพ่ิมผลผลิต 

2. สื่อช่วยในการเรียนการสอน ประกอบด้วย โปรแกรม Microsoft Power Point  

3. หนังสืออ่านประกอบตามที่ระบุในเอกสารอ้างอิงท้ายบท 

4. สื่อการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์  
5. แบบฝึกหัดท้ายบท 

 

การวัดผลและการประเมินผล 

1. สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนจากการเรียนการสอนและกิจกรรมอ่ืนๆ ในชั้นเรียน  อาทิ การเข้าเรียน        
ตรงต่อเวลา ความสนใจ การสื่อความหมายด้วยถ้อยค าและการสื่อความหมายโดยไม่ใช้ถ้อยค า 

2. สังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการพัฒนาด้านบุคลิกภาพและเจตคติที่พึงประสงค์ เช่น  การแสดง 
ความคิดเห็น ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนการวางบทบาทเป็นผู้น าและผู้ตามได้เหมาะสม        
ตามโอกาส เป็นต้น 

3. ทดสอบความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาประจ าบทเรียน จากการสุ่มตัวแทนเพ่ือซักถามในประเด็น          
ที่ได้ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอนและการบรรยาย และการทดสอบความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา
และแนวคิดท่ีได้จากการเรียนด้วยการถามปากเปล่า รวมทั้งจากเอกสารที่มอบหมายให้ศึกษาค้นคว้า  
4. ประเมินความรู้ความเข้าใจจากการตอบค าถามท้ายบทเรียน 

5. ทดสอบกลางภาคและปลายภาค 
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บทที่ 4 

การวางผังโรงงานและการผลิตแบบเซลลูลาร์เพ่ือเพิ่มผลผลิต 

 

แนวคิดหลัก 

1.การวางผังโรงงานหรือสถานที่ท างานอย่างเหมาะสมช่วยลดต้นทุน ระยะทาง ระยะเวลา การปฏิบัติงาน
สะดวก ความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2.การวางผังโรงงานเป็นการจัดวางต าแหน่งของวัตถุดิบ คนและเครื่องจักรให้มีความเหมาะสมที่สุด          
โดยก าหนดรูปแบบของการผลิตและการเคลื่อนที่ของสิ่งของให้มีประสิทธิภาพสูงสุดภายในบริเวณและ
พ้ืนที่จ ากัด ตลอดจนความปลอดภัยและความพึงพอใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน 

3.การผลิตแบบเซลลูลาร์ (Cellular Manufacturing: CM) เป็นแนวคิดของระบบการผลิตแบบผสมผสาน
ที่มีความยืดหยุ่น โดยการจัดกลุ่มเครื่องจักรตามขั้นตอนการผลิต จัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ตามลักษณะ
กระบวนการผลิตที่คล้ายกันและแจกแจงกลุ่มของผลิตภัณฑ์ลงสู่เซลล์ 
4.การควบคุมตัวเองโดยอัตโนมัติเป็นวิธีการน าเครื่องมือหรือเครื่องจักรเข้ามาใช้แทนคนในการป้องกัน
ความผิดพลาดทีอ่าจเกิดข้ึนทุกๆ กระบวนการท างานและช่วยให้การไหลของวัสดุในระบบราบรื่นยิ่งขึ้น 

5.ปัจจัยส าคัญของความส าเร็จในการจัดการผลิตแบบเซลลูลาร์ได้แก่ การท างานเป็นทีม ระบบ5ส.         
การจัดการด้วยสายตา (Visual Management) และการบ ารุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous 

maintenance) 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 การออกแบบผั ง โรงงานหรือสถานที่ ท า งาน เ พ่ือให้ เหมาะสมกับ เครื่ องจั กร  อุปกรณ์         
กระบวนการผลิตหรือการให้บริการ การวางผังที่ดีสามารถช่วยลดต้นทุนในการบริหารงานให้ต่ าลง      
การท างานมีความสะดวก มีประสิทธิภาพ และปลอดภัยมากขึ้น โดยก าหนดต าแหน่งของคน เครื่องจักร 
วัตถุดิบและสิ่งสนับสนุนการผลิตอันเป็นปัจจัยส าคัญของระบบการผลิตให้เหมาะสม เพ่ือให้เกิดเวลาว่าง  
ในสายการผลิตน้อยและใช้เวลาการผลิตให้สั้นที่สุดอันยังผลให้เกิดประโยชน์ในด้านต้นทุนการผลิตที่ต่ าลง 
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานทั้งทางตรงและทางอ้อม ใช้ พ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ        
เป็นข้อไดเ้ปรียบในเชิงเศรษฐศาสตร์ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่แข่งขันอยู่ในตลาด 
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1. ความหมายของการวางผังโรงงาน 

 การวางผังโรงงาน (Plant layout) เป็นการจัดวางต าแหน่งของผู้ปฏิบัติงาน วัตถุดิบ เครื่องจักร 
วัสดุอุปกรณ์ วัตถุอ่ืนๆ และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการผลิต ให้มีความเหมาะสมที่สุด 
เพ่ือช่วยสนับสนุนกระบวนการผลิตภายใต้ข้อจ ากัดของอาคารและพ้ืนที่จ ากัด โดยท าให้การด าเนิน     
การผลิตเกิดประโยชน์ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการท างาน สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและ
เพ่ือประสิทธิภาพสูงสุด (สมศักดิ์, 2544) 

 การวางผังโรงงานในภาคการผลิตมุ่งเน้น “การเคลื่อนที่ของสิ่งของ” เพ่ือความสูญเสียเนื่องจาก
ระยะทางในการขนถ่ายล าเลียงที่มากเกินความจ าเป็นและไม่สัมพันธ์กัน ซึ่งแตกต่างจากภาคธุรกิจบริการ
ส่วนใหญ่ที่มุ่งเน้นความส าคัญต่อ “การเคลื่อนที่ของคน”และ“การเคลื่อนที่ของข้อมูล” อาทิ 
ห้างสรรพสินค้า ซ่ึงค านึงถึงสถานที่ตั้งบนพื้นที่ที่ผู้มาใช้บริการสามารถเข้าถึงได้ง่าย มีทางเข้า-ออกสะดวก 

เช่น ประตูอัตโนมัติหรือบันไดเลื่อน เป็นต้น เคาเตอร์ให้บริการข้อมูลและค าแนะน าต่างๆ การติดป้ายชื่อ
แผนกที่ชัดเจน รวมถึงการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ด้วยแสงไฟสีต่างๆ ที่ดึงดูดใจผู้พบเห็น  

 

2. วัตถุประสงค์ของการวางผังโรงงาน 

 การวางผังโรงงานหรือสถานประกอบการเพ่ือให้ได้ใช้พ้ืนที่อย่างคุ้มค่า ปลอดภัย กระบวนการผลิต
และการท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญดังต่อไปนี้ (วันชัย, 2541) 

(1) เพ่ือลดระยะทางและเวลาในการเคลื่อนย้ายวัสดุ 
(2) เพ่ือช่วยลดเวลาในการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบและขจัดปัญหาด้านการท างานมากเกินไป 

(3) เพ่ือความสะดวกในการด าเนินงาน โดยแบ่งเนื้อที่ในโรงงานได้อย่างเหมาะสม เช่น ช่องทางเดิน พ้ืนที่
เก็บสินค้า พ้ืนที่พักวัตถุดิบ จุดปฏิบัติงาน ที่พักชิ้นงานที่เป็นสินค้าส าเร็จรูป 

(4) เพ่ือขจัดสิ่งรบกวน การสั่นสะเทือนของพ้ืนที่ ฝุ่นละออง ความร้อน กลิ่น การถ่ายเทอากาศ 

(5) เพ่ือจัดแผนงานต่างๆ ให้ท างานในกรอบความรับผิดชอบชัดเจน ให้เอ้ือต่อกระบวนการผลิตและ       
ง่ายต่อการควบคุม 

(6) เพ่ือการจัดวางพ้ืนที่ให้มีประโยชน์อย่างเต็มที่ 
(7) เพ่ือลดความเสี่ยงต่อปัญหาด้านสุขภาพและสร้างความปลอดภัยให้กับคนงาน 

 

3. ความส าคัญของการวางผังโรงงาน 

 การวางผังโรงงานเป็นกิจกรรมในการก าหนดต าแหน่งของคน เครื่องจักร วัสดุและสิ่งสนับสนุน       
การผลิตให้อยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสม ก่อให้เกิดกระบวนการผลิตที่เหมาะสม ลดเวลาสูญเปล่า (Idle 

Time) การไหลของวัสดุเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ระยะเวลาการผลิตสั้นลง ความยืดหยุ่นสูง เมื่อมีการปรับปรุง
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หรือเปลี่ยนแปลงท าได้สะดวกและเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตทีต่่ าลง ดังนั้นการวางผัง
โรงงานให้เหมาะสมจึงมีความส าคัญดังต่อไปนี้ (นิตยา, 2554) 
(1) ช่วยให้เกิดความสมดุล (ปริมาณงานต่อหน่วย) ในการปฏิบัติงานหรือกระบวนการผลิต  
(2) ช่วยลดสิ่งรบกวนต่างๆ ที่เกิดจากเครื่องจักร/เครื่องมือขณะปฏิบัติงาน เช่น เสียง การสั่นสะเทือน 
กลิ่นควัน ฝุ่นและเศษโลหะ เป็นต้น 

(3) ช่วยลดอุบัติเหตุและอันตรายที่จะเกิดกับผู้ปฏิบัติงานเนื่องจากการติดตั้งเครื่องจักร/เครื่องมือถูกต้อง
ตามหลักการ เช่น ฐานเครื่องจักรถูกยึดแน่นไม่สั่นสะเทือน เครื่องจักรไม่วางชิดกันจนเกินไป เป็นต้น 

(4) สร้างสุขภาพจิตที่ดีแก่ผู้ปฏิบัติงานท าให้บรรยากาศการท างานดี เช่น สถานท างานมีระบบการถ่ายเท
อากาศและแสงสว่างเพียงพอ เป็นต้น 

(5) ใช้ประโยชน์จากสถานที่ของโรงงานอย่างมีประสิทธิภาพพ้ืนที่ทุกตารางหน่วยอย่างคุ้มค่า 
(6) ช่วยขจัดการสูญเสียเวลาในการเดินไปมาขณะปฏิบัติงานหรือในการขนย้ายวัตถุดิบอุปกรณ์ต่างๆ 

(7) ช่วยให้มีความยืดหยุ่นตัวต่อการเปลี่ยนแปลง โดยการวางแผนโรงงานต้องเว้นระยะพ้ืนที่ไว้ส าหรับ
กรณีท่ีต้องโยกย้ายหรือเพ่ิมเติมเครื่องจักรอุปกรณ์ใหม่ๆ 

 

4. เป้าหมายพื้นฐานของการวางผังโรงงาน 

 การออกแบบผังโรงงานเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนเพราะเป็นการวางแผนที่เกี่ยวข้องกับงาน        
หลายด้านที่มีความสัมพันธ์กันมากบ้างน้อยบ้างและงานแต่ละด้านมีผลกระทบต่อผลก าไรทั้งสิ้น         
การออกแบบผังโรงงานที่ไม่ถูกต้องท าให้ต้นทุนการผลิตเพ่ิมสูงขึ้น เนื่องจากการใช้ทรัพยากรการผลิต
อย่างไม่มีประสิทธิผล เป้าหมายพื้นฐานของการวางผังโรงงาน ดังนี้ (นิตยา, 2554) 

(1) การวางผังโรงงานที่ดีต้องรวมคน วัสดุ เครื่องจักร กิจกรรมสนับสนุนการผลิตและข้อพิจารณาอ่ืนๆ       
ที่ยังผลท าให้การรวมตัวกันเหมาะสมและการไหลราบรื่นที่สุด 

(2) การเคลื่อนที่ในระยะทางสั้นที่สุด ผังโรงงานที่ดีคือ ผังโรงงานที่มีระยะทางการเคลื่อนที่ของการขนถ่าย
วัสดุระหว่างกิจกรรมหรือระหว่างหน่วยงานสั้นที่สุด 

(3) การไหลของวัสดุต้องเป็นไปอย่างต่อเนื่องไปยังหน่วยงานต่อๆ ไปโดยไม่มีการวกวนกลับไปกลับมา 
หรือเคลื่อนที่ตัดกันไปมา 
(4) การใช้พื้นท่ีให้เป็นประโยชน์มากที่สุดทั้งแนวนอนและแนวตั้ง 
(5) พนักงานมีความพึงพอใจและมั่นใจในความปลอดภัย การผังโรงงานที่ไม่ดีเป็นเหตุให้เกิดอันตรายและ
อุบัติเหตุต่อคนและทรัพย์สินของโรงงาน 

(6) ความยืดหยุ่นของผังโรงงานที่ดีต้องสามารถปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงโดยเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด 
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5. ปัจจัยท่ีใช้พิจารณาในการวางผังโรงงาน 

(1) ความต้องการส าหรับผลิตภัณฑ์ ซึ่งเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตมีวัตถุประสงค์แตกต่างกันไปตามการผลิต
แต่ละชนิด การวางแผนที่ดีควรมีความยืดหยุ่นเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในการใช้เครื่องจักร กล่าวคือ
การวางแผนล่วงหน้าส าหรับการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการผลิต 

(2) การเสี่ยงภัยต่อความล้าสมัยของเครื่องจักร ซึ่งอาจล้าสมัยเร็วเพราะโรงงานผลิตได้พยายามปรับปรุง
และผลิตรูปแบบใหม่ๆ จึงเป็นความเสี่ยงในการลงทุนซื้อเครื่องจักรที่ใกล้ล้าสมัยมาติดตั้งใช้ในโรงงาน 

(3) คุณภาพของผลผลิตเป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องค านึงในการวางแผนผังโรงงานเพราะวัตถุประสงค์การผลิตคือ
ต้องการให้สินค้ามีคุณภาพสูง ดังนั้นหากคุณภาพของสินค้าลดลงเพราะการติดตั้งเครื่องจักรไม่ถูกต้อง 
หรือสาเหตุจากการใช้เครื่องจักรล้าสมัยท าให้สินค้านั้นล้าสมัยด้วยเช่นกัน ดังนั้นจึงควรใช้เครื่องจักรใหม่
เพ่ือคุณภาพของสินค้า ทั้งยังเป็นการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิตได้  
(4) ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาเครื่องจักรท าให้เสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเครื่องจักรน้อยลง  
 

6. ประเภทของผังโรงงานและรูปแบบการผลิต 

 รูปแบบการผลิตสามารถแบ่งออกได้หลายรูปแบบตามช่วงเวลา ชนิด ปริมาณการผลิต และวิธีการ
ล าเลียง ซึ่งรูปแบบการผลิตที่แตกต่างกันเหล่านี้จ าเป็นต้องสัมพันธ์กับการวางผังโรงงาน เพ่ือให้การไหล
ของกระบวนการท างานมีความคล่องตัว ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

 6.1 การจ าแนกรูปแบบการผลิต รูปแบบการผลิตสามารถจ าแนกได้หลายวิธีตามความแตกต่าง
ของเวลา ชนิด ปริมาณการผลิตและวิธีการล าเลียง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
   6.1.1 รูปแบบการผลิตตามช่วงเวลา สามารถจ าแนกออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 

   การผลิตตามค าสั่งผลิต (Made-to-order) เป็นการผลิตที่คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
เปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย ดังนั้น การผลิตตามค าสั่งจึงไม่สามารถคาดการณ์ไว้
ล่วงหน้าในการเตรียมวัตถุดิบที่ใช้และการผลิตได้    

   การผลิตแบบคาดการณ์ (Made-to-stock) เป็นการผลิตตามการพยากรณ์ความต้องการ 
ของตลาด และผลิตสินค้าตามคุณลักษณะที่เป็นมาตรฐานเดียวกันเพ่ือสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายโดยส่วนใหญ่ การผลิตแบบคาดการณ์สามารถเตรียมจัดหาวัตถุดิบและการเตรียมกระบวนการ
ผลิตล่วงหน้าได้ 
 

   6.1.2 รูปแบบการผลิตตามปริมาณการผลิต สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 

   การผลิตปริมาณน้อย ส่วนใหญ่เป็นการผลิตตามค าสั่ง มีลักษณะเฉพาะตามความต้องการ
ของลูกค้าเฉพาะรายหรือเฉพาะกลุ่มเท่านั้น เช่น เครื่องประดับ อุปกรณ์ด าน้ า อุปกรณ์กีฬา เป็นต้น          
การผลิตแบบนี้มีปริมาณการผลิตต่อครั้งต่ าหรือผลิตครั้งละชิ้นเดียวแต่ใช้เวลาในการผลิตนาน 
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   การผลิตปริมาณมาก เป็นการผลิตตามความต้องการของตลาดเป้าหมายส่วนใหญ่ที่ได้
พยากรณ์ความต้องการไว้ล่วงหน้า เช่น เครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์ บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป เป็นต้น การผลิต
แบบนี้มีปริมาณการผลิตต่อครั้งจ านวนมากและใช้ระยะเวลาในการผลิตต่อชิ้นสั้น 
 

   6.1.3 รูปแบบการผลิตตามวิธีการล าเลียง สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ 

   การผลิตแบบโครงการ (Project manufacturing) เป็นการผลิตตามค าสั่ง ลักษณะ
ผลิตภัณฑ์มีขนาดใหญ่ ราคาสูงมาก คุณสมบัติของเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการของลูกค้าและ         
มีลักษณะเฉพาะตัว เช่น การต่อเรือด าน้ า การต่อเครื่องบิน เป็นต้น  
   การผลิตแบบกลุ่มหรือการผลิตแบบล็อต (Batch/lot production) เป็นการผลิตที่มี
ลักษณะเฉพาะกลุ่มของผลิตภัณฑ์ซึ่งในแต่ละกลุ่มผลิตตามมาตรฐานเดียวกัน ลักษณะการจัดเครื่องจักร/

อุปกรณ์ของการผลิตแบบกลุ่มมีการจัดเครื่องจักรตามหน้าที่การใช้งานเป็นสถานี โดยชิ้นงานไหลผ่านไป
แต่ละสถานีตามล าดับขั้นตอนของงาน การผลิตแบบกลุ่มสามารถใช้ได้กับการผลิตตามค าสั่งซื้อและ       
การผลิตเพ่ือรอจ าหน่าย  
   การผลิตแบบต่อเนื่อง (Continuous process) เป็นการผลิตเพียงชนิดเดียวในปริมาณมาก
อย่างต่อเนื่องโดยใช้เครื่องจักรที่มีลักษณะเฉพาะ การผลิตหรือแปรรูปทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นวัตถุดิบ
ในการผลิตล าดับต่อไป เช่น การกลั่นน้ ามัน การผลิตสารเคมี การท ากระดาษ การผลิตปูนซีเมนต์ เป็นต้น 

 

 6.2 การจ าแนกประเภทของการวางผังโรงงาน 

 การวางผังโรงงานเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้องค์กรเกิดความได้เปรียบในด้านการแข่งขัน การจัดวาง
เครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ส าหรับการผลิตต้องทราบถึงลักษณะของโรงงาน กระบวนการผลิต 
ความเหมาะสมในการน าไปใช้งาน รวมทั้งข้อมูลการใช้งานของเครื่องจักร การวางผังโรงงานสามารถ
จ าแนกประเภทได้ดังต่อไปนี้ 
   (1) การวางผังแบบอยู่กับที่ (Fixed Position Layout) 

   (2) การวางผังตามกระบวนการผลิต (Process Layout) 

   (3) การวางผังตามลักษณะผลิตภัณฑ์ (Product Layout) 

   (4) การวางผังแบบผสม (Mixed Layout) 
 

   6.2.1 การวางผังแบบอยูก่ับท่ี (Fixed-Position Layout)  
   การวางผังการผลิตแบบอยู่กับที่ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมีขนาดใหญ่ ซึ่งไม่สะดวกในการเคลื่อนย้าย 
เช่น เครื่องบิน เรือเดินสมุทร เขื่อน อาคาร เป็นต้น การวางผังลักษณะนี้จึงให้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตอยู่กับที่
หรือไม่ไหลไปตามกระบวนการผลิต ในทางตรงกันข้ามทรัพยากรการผลิตที่จ าเป็นต่างๆ จะเคลื่อนที่แทน 
(แรงงาน วัตถุดิบอุปกรณ์เครื่องจักร พลังงาน) เช่น การก่อสร้างสะพานลอย หรือสะพานลอยรถยนต์      
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โดยการน าเอาปัจจัยการผลิตต่างๆ วัตถุดิบ เครื่องผสมปูนซีเมนต์ เหล็กเส้น แรงงาน ปูนซีเมนต์ ไม้แบบ 
รถขุดเจาะ เสาเข็ม เข้ามาในพ้ืนที่ที่จะสร้าง ซ่ึงกว่าจะเสร็จสมบูรณ์ใช้เวลาในการด าเนินการนานนับเดือน 
แต่ปัจจุบันใช้เทคโนโลยีในการผลิตคานหรือเสาเข็มมาก่อน หลังจากนั้นจึงเคลื่อนย้ายมาประกอบ        
ในบริเวณท่ีตั้งจึงท าให้รวดเร็วและใช้เวลาในการก่อสร้างลดลงจากเดิมมาก ดังภาพที่ 4.1 และภาพท่ี 4.2 

 
ภาพที่ 4.1 การวางผังแบบอยู่กับที่ 
ที่มา: http://www.scrigroup.com 

 

   
ภาพที่ 4.2 การประกอบเครื่องบินและเรือโดยการวางผังการผลิตแบบอยู่กับท่ี 

ที่มา: http://lib.convdocs.org และ http://comeyumchawithme.blogspot.com 

 

ข้อดีของการวางผังแบบอยู่กับที่ 
(1) ค่าใช้จ่ายในการลงทุนวางผังการผลิตต่ า 
(2) การควบคุมและตรวจสอบระหว่างกระบวนการผลิตท าได้ง่าย 

(3) การเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการผลิตท าได้ง่าย 

(4) การจัดล าดับการผลิตไม่ซับซ้อน 

(5) การท างานเป็นทีมท าให้ทราบผู้รับผิดชอบชัดเจน 

 

http://www.scrigroup.com/
http://lib.convdocs.org/
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ข้อด้อยของการวางผังแบบอยู่กับที่ 
(1) เครื่องจักรที่ใช้ค่อนข้างมีขนาดใหญ่ ซึ่งยากต่อการเคลื่อนย้าย 

(2) ใช้พื้นที่ในการวางเครื่องจักรมาก 

(3) การผลิตต้องเคลื่อนย้ายเครื่องจักรต่างๆ เข้าหาชิ้นงาน 

(4) อัตราการผลิตต่ า ใช้เวลาในการผลิตนาน 

   6.2.2 การวางผังแบบกระบวนการผลิตหรือหน้าที่ (Process/Functional Layout)  

   การวางผังตามกระบวนการเป็นการวางผังตามกลุ่มของเครื่องจักร หรือหน้าที่การท างาน เช่น 
โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ประกอบด้วย ขั้นตอนการขึ้นรูป-กลึง-ตัด-เจาะ-เชื่อม-ประกอบ ซึ่งมีการแยก
แผนกในการท างานอย่างชัดเจน เป็นต้น ส่วนงานบริการ อาทิ โรงพยาบาลมีการจัดวางผังแบบ         
กระบวนการผลิตเช่นเดียวกัน โดยแบ่งออกเป็นแผนกต่างๆ ตามการบริการ เช่น แผนกสูตินารี             
แผนกฉุกเฉิน แผนกทันตกรรม แผนกX-Ray แผนกปฏิบัติการทดสอบ ห้องอาหาร ห้องจ่ายยา เป็นต้น 
มหาวิทยาลัยแบ่งการบริหารงานภายในมหาวิทยาลัยแบ่งออกเป็นคณะและส านักต่างๆ ส่วนธนาคารแยก
การบริการออกอย่างชัดเจน แม้ในปัจจุบันธนาคารได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นลักษณะครบวงจร           
ในการให้บริการของพนักงานหนึ่งคน แต่ยังคงแยกแผนกเฉพาะกิจ เช่น แผนกสินเชื่อ แผนกแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ เป็นต้น ดังภาพที่ 4.3 และภาพท่ี 4.4 

ข้อดีของการวางผังแบบกระบวนการผลิต 

1. มีความยืดหยุ่นต่อกรณีเกิดการเปลี่ยนแปลงในการผลิตและการขาดแคลนวัตถุดิบ 

2. ใช้เงินลงทุนในการซื้อเครื่องจักรต่ า  
3. เครื่องจักรสามารถทดแทนกันได้กรณีเครื่องจักรเสียหาย 

4. ผู้ปฏิบัติงานสามารถดูแลเครื่องจักรแทนกันได้ภายในแผนกเดียวกัน กรณีขาดผู้ปฏิบัติงาน 

ข้อด้อยของการวางผังแบบกระบวนการผลิต 

1. จัดสมดุลการผลิตได้ยาก  

2. งานรอระหว่างกระบวนการผลิตมาก (Work In Process) เช่น การรอเคลื่อนย้ายระหว่างข้ันตอน 

3. ระยะทางการเคลื่อนย้ายไกลก่อให้เกิดความเสียหายด้านคุณภาพ เวลาและต้นทุนการขนย้าย 

4. ใช้พื้นที่ในการจัดวางผังมาก เนื่องจากแต่ละแผนกต้องมพ้ืีนที่ส าหรับการจัดเก็บ การเตรียมวัตถุดิบและ
เส้นทางการขนถ่าย 

5. ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยสูงเนื่องจากเป็นการผลิตแบบสั่งท า ซึ่งเป็นงานลักษณะท าเฉพาะตามความ
ต้องการของลูกค้าและปริมาณการผลิตต่ า  
6. สูญเสียเวลาในการปรับตั้งเครื่องจักรบ่อยเพ่ือรองรับการผลิตในแต่ละผลิตภัณฑ์ 

7. การวางแผนและควบคุมการผลิตท าได้ยาก เนื่องจากมีความหลากหลายทั้งผลิตภัณฑ์ เครื่องจักร 
วัตถุดิบและการส่งมอบ 
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ภาพที่ 4.3 การวางผังการผลิตแบบกระบวนการผลิต 

ที่มา: http://www.scrigroup.com 

 

 
ภาพที่ 4.4 การวางผังตามกระบวนการผลิตในงานบริการ 
ที่มา: http://www.1morenews.com/3922.html 

 

   6.2.3 การวางผังแบบผลิตภัณฑ์ (Product Layout)  

   การวางผังตามชนิดผลิตภัณฑ์ เหมาะสมส าหรับผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวหรือน้อยชนิดและ             
ผลิตเป็นจ านวนมาก (Mass production) และผลิตแบบต่อเนื่อง เช่น การผลิตน้ าอัดลม การผลิต
ปูนซีเมนต์ ผลิตอาหารกระป๋อง เป็นต้น เนื่องจากกการผลิตแบบนี้เป็นการผลิตปริมาณมากจึงใช้สายพาน
ในกระบวนการผลิต การส่งวัตถุดิบทางสายหรือทางท่อและผลิตตลอดเวลา การเตรียมการผลิตต้องใช้
เวลานาน อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่การผลิตแบบนี้มีลักษณะการจัดวางเป็นแบบเส้นตรง ซึ่งอาจเกิดปัญหา
ในการจัดพ้ืนที่ ดังนั้น การแก้ไขปัญหาส าหรับการวางผังการผลิตแบบผลิตภัณฑ์เพ่ือท าให้ระยะทาง         
การผลิตสั้นลงโดยการจัดสายการผลิตแบบตัวยู (U-shaped layout) จุดเด่นของการผลิตแบบตัวยู คือ
บริเวณงานเข้าและงานออกใกล้กันสามารถใช้คนเพียงคนเดียวในการท างาน ซึ่งงานที่ท ามีหลายทักษะ        
ท าให้ไม่เกิดความน่าเบื่อและเมื่อยล้า รวมทั้งสามารถลดพ้ืนที่การท างานและการขนถ่ายได้อีกด้วย        
ดังภาพที่ 4.5 และภาพท่ี 4.6 

http://www.scrigroup.com/
http://www.1morenews.com/3922.html
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ภาพที่ 4.5 การวางผังการผลิตแบบผลิตภัณฑ์ 

ที่มา: http://www.scrigroup.com 
 

 
ภาพที่ 4.6 การวางผังการผลิตแบบผลิตภัณฑ์ในโรงงานผลิตอาหาร 

ที่มา: http://standard.jetsgroup.com/en/Buildings/References/Food-processing-plants.aspx 
 

ข้อดีของการวางผังแบบผลิตภัณฑ์ 

1. ลดขั้นตอนและเวลาในการขนย้าย เช่น การขนย้ายวัตถุดิบ  
2. ระยะเวลาในการผลิตต่อหน่วยสั้น ท าให้ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยต่ าลง 
3. จัดสมดุลสายการผลิตง่าย  

4. การจัดการและควบคุมการท างานได้ง่าย เนื่องจากเป็นการผลิตแบบไหล  

ข้อเสียของการวางผังแบบผลิตภัณฑ์ 

1. ต้นทุนในการลงทุนเครื่องจักร/อุปกรณ์สูง 
2. หากระบบสนับสนุนวัตถุดิบบกพร่องหรือเครื่องจักรเครื่องหนึ่งเกิดความเสียหายสามารถส่งผลกระทบ
ทั้งสายการผลิต  

3. เมื่อเกิดของเสียหากไม่สามารถตรวจสอบสาเหตุได้อย่างแน่ชัดอาจท าให้เกิดความสูญเสียอย่างมาก
เนื่องจากกระบวนการผลิตเป็นแบบต่อเนื่อง  
4. ไม่มีความยืดหยุ่นต่อการผลิตแบบหลากหลายผลิตภัณฑ์ โดยต้องหยุดสายการผลิตทั้งหมดเมื่อเปลี่ยน
ผลิตภัณฑ์ 

http://www.scrigroup.com/
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   6.2.4 การวางผังแบบผสมผสาน (Combination Layout/ Mixed Layout) 

   การวางผังแบบผสมผสานเป็นการวางผังโรงงานแบบผสมระหว่างการวางผังแบบผลิตภัณฑ์และ
แบบกระบวนการผลิตเพ่ือให้เหมาะสมกับการด าเนนงานและการใช้พ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อาทิ          
การวางผังการผลิตแบบเซลลูลาร์ (Cellular layout) การวางผังการผลิตแบบยืดหยุ่น (Flexible 

manufacturing system: FMS) และการจัดสายการผลิตแบบผสม (Mixed-model assembly line) 

เป็นต้น 

  
ภาพที่ 4.7 การวางผังการผลิตแบบผสมผสาน  

ที่มา: www.gotopac.com 
 

 

   6.2.5 การวางผังแบบกลุ่มเทคโนโลยี (Group technology) 

   การวางผังแบบกลุ่มเทคโนโลยีในสายการผลิตคล้ายกับการวางผังตามชนิดผลิตภัณฑ์ตาม
แนวคิดของกลุ่มเทคโนโลยีที่ใช้เครื่องจักรร่วมกัน (Part family) ซึ่งเหมาะสมกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีการ
ผลิตมาก (Singh and Rajamani, 1966) ดังภาพที่ 4.8 และภาพท่ี 4.9 

 

 
ภาพที่ 4.8 การวางเครื่องจักรตามกลุ่มเทคโนโลยี 
ที่มา: http://www.wisegeek.com/what-is-a-flexible-manufacturing-system.htm 

http://www.wisegeek.com/what-is-a-flexible-manufacturing-system.htm
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ภาพที่ 4.9 การวางผังแบบกลุ่มเทคโนโลยี 
ที่มา: http://slideplayer.com/slide/8422352 
 

   การจัดรูปแบบผังโรงงานควรให้สอดคล้องกันรูปแบบการผลิตเพ่ือช่วยให้กระบวนการผลิต
เป็นไปอย่างราบรื่นและต่อเนื่อง การผลิตเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ สินค้าที่ได้มีคุณภาพและต้นทุนต่ า เช่น 
การผลิตแบบคาดการณ์ส่วนใหญ่ปริมาณในการผลิตมาก หากเป็นการผลิตแบบต่อเนื่องควรวางผังโรงงาน
แบบตามผลิตภัณฑ์ ถ้าหากเป็นการผลิตแบบล็อตควรวางผังโรงงานแบบตามหน้าที่ เป็นต้น นอกจากนี้ 
การวางผังโรงงานที่ควรมีความยืดหยุ่นเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอีกด้วย ดังตารางที่ 4.1 
 

ตารางที่ 4.1 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการวางผังโรงงานและรูปแบบการผลิต 

 
ที่มา: Nigel Slack, Stuart Chambers and Robert Johnston, 2004. 

http://slideplayer.com/slide/8422352
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7. ประโยชน์ของการวางผังโรงงาน 

 การออกแบบผังโรงงานช่วยท าให้การด าเนินการผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังต่อไปนี้ 
 (1) สมดุลในกระบวนการผลิต คือช่วยให้ปริมาณงานต่างๆ ในหน่วยผลิตมีความสมดุลของงาน
ระหว่างคนกับเครื่องจักรท าให้ขั้นตอนการผลิต การขนย้ายวัสดุ การด าเนินการผลิตเป็นไปได้            
อย่างสม่ าเสมอและราบรื่น 

 (2) ลดเงินลงทุนส าหรับเครื่องจักร การวางผังโรงงานเป็นการวางแผนจัดการด้านเครื่องมือ
เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ช่วยให้สามารถก าหนดเครื่องจักรได้อย่างเหมาะสมแก่กระบวนการผลิต         
และประหยัดค่าใช้จ่ายในด้านการลงทุน 

 (3) ลดอันตรายและอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับคนงาน การวางผังโรงงานช่วยให้การวางผังติดตั้ง
เครื่องมือเครื่องจักรภายในบริเวณโรงงานได้ถูกต้อง ซ่ึงช่วยป้องกันและลดอุบัติเหตุที่จะเกิดข้ึนให้น้อยลง 
 (4) ใช้พ้ืนที่ภายในโรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ โรงงานประกอบด้วยพ้ืนที่ในการเตรียมวัตถุดิบ          
การผลิต การประกอบ การบรรจุ การตรวจสอบ การขนส่ง การเก็บวัสดุ งานบริการและอ่ืนๆ ซึ่งถ้าจัด   
ผังโรงงานโดยจัดคนเข้าท างานกับเครื่องจักรได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีการประสานงานอย่างทั่วถึงส่งผล
ให้การท างานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 (5) ลดสิ่งรบกวนที่เกิดจากเครื่องจักร สิ่งรบกวนที่เกิดจากการใช้เครื่องจักรในระหว่างการ
ปฏิบัติงาน เช่น เสียง การสั่นสะเทือน ฝุ่น ควัน กลิ่นและเศษวัสดุต่างๆ ซึ่งอาจท าให้เกิดอันตรายต่อ
สุขภาพผู้ปฏิบัติงาน ดังนั้น การวางผังโรงงานที่ดีและเหมาะสมสามารถช่วยขจัดสิ่งรบกวนที่เกิดจาก
เครื่องจักรเหล่านี้ได ้

 (6) สภาพแวดล้อมในการท างานดีขึ้น การวางผังโรงงานที่ถูกแบบแผน มีระบบไหลเวียนอากาศ 
แสงสว่างพอเพียง ถูกสุขลักษณะและองค์ประกอบอ่ืนๆ ช่วยให้บรรยากาศในการท างานดี คนท างานรู้
ปลอดภัย พึงพอใจในการท างานและมีทัศนคติที่ดีต่อการท างาน ทั้งช่วยสร้างสุขภาพจิตที่ดีให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานอีกด้วย 

 (7) การใช้แรงงานที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การวางผังโรงงานที่เหมาะสมช่วยให้ผู้ปฏิบัติงาน
ท างานได้เต็มที ่ขจัดเวลาสูญเปล่าในการเดินไปมาขณะท างานและเวลาการขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  
 (8) ลดค่าใช้จ่ายในการขนย้ายวัสดุ การจัดวางเครื่องมือที่เป็นระบบช่วยลดระยะทางใน          
การเคลื่อนย้ายวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิตจนกระทั่งออกมาเป็นผลผลิตหรือสินค้าส าเร็จรูป ลดจ านวน
การขนย้ายวัสดุในระบบงานต่างๆ ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการขนย้ายหรือแรงงานลงได ้

 (9) มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น การวางผังโรงงานที่ดีต้องมีความยืดหยุ่น
เพียงพอ การเว้นระยะพ้ืนที่หรือช่องทางเดินไว้ส าหรับการขนย้าย โยกย้าย สับเปลี่ยนต าแหน่งและ
เพ่ิมเติมเครื่องจักรส าหรับออกแบบกระบวนการผลิตใหม่หรือสามารถปรับจัดใหม่ในกรณีที่มีความจ าเป็น
ทีอ่าจเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต โดยมีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด 
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 (10) ประโยชน์อ่ืนๆ เช่น ลดแรงงานทางอ้อม ลดความสูญเสีย การควบคุมดูแลสะดวก           
การปรับปรุงสภาพการท างานได้ง่ายขึ้น การประหยัดพลังงานและด้านการบริการอื่นๆ เป็นต้น 

 

8. ขั้นตอนการวางผังโรงงาน 

 ขั้นตอนในการวางผังโรงงานแบบที่เป็นระบบ หมายถึง การวางผัง โรงงานอย่างเป็นระบบ           
มีประสิทธิภาพ ผู้ท าการวางผังโรงงานต้องมีความรู้ความเข้าใจถึงขั้นตอนการปฏิบัติในการวางผังโรงงาน
อย่างถูกต้อง ดังนี้ (สมศักดิ์, 2544) 

 8.1 การเก็บรวมรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการประกอบการวางแผน 

 (1) จ านวนลักษณะของแรงงานและเครื่องมือเครื่องจักร/อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการผลิต 

 (2) ขนาดของก าลังการผลิต 

 (3) ความต้องการพ้ืนที่ใช้สอยในการจัดเก็บวัตถุดิบสินค้าคงเหลือและผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป 

 (4) ขนาดและลักษณะทางเดิน เส้นทางไหลหรือการเคลื่อนย้ายวัสดุไปตามจุดต่างๆ  

 (5) ลักษณะขนาดความกว้าง ความยาวของโรงงาน  
 (6) ลักษณะอุปกรณ์พิเศษที่จ าเป็นต้องวางในพ้ืนทีโ่รงงาน 

 8.2 การวางแผนผังกระบวนการผลิต  
 การวางแผนผังกระบวนการผลิต ผู้วางแผนต้องก าหนดบริเวณส าหรับติดตั้งเครื่องจักร การผลิต 
ห้องเครื่องมือ ห้องเก็บวัสดุ ส านักงานและบริเวณอ่ืนๆ เป็นส่วนประกอบ โดยการวางแผนและก าหนด
รายละเอียดพ้ืนที่ใช้สอย ดังนี้ 
 (1) วิธีการวาดรูป (Drawing) ผู้วางผังต้องวาดผังตามมาตราส่วน ก าหนดพ้ืนที่จัดวาง เมื่อได้ข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องแล้วน าไปปรึกษากับฝ่ายต่างๆ เพ่ือแสดงความคิดเห็น จากนั้นน าข้อเสนอแนะต่างๆ มาร่าง          
ผังโรงงานใหม่อีกครั้ง ซึ่งช่วยให้การวางผังโรงงานออกมาสมบูรณ์และเหมาะสมมากที่สุด วิธีการวาดรูป
เหมาะส าหรับโรงงานที่น าไปใช้ในการวางผังกระบวนการผลิตและมีเครื่องจักรจ านวนมาก บริเวณผลิต          
มีพ้ืนที่กว้างขวางเพียงพอ ดังภาพที่ 4.10 

 (2) วิธีการสร้างแผ่นภาพจ าลอง (Templates) โดยใช้กระดาษแข็งตัดให้เป็นรูปร่างต่างๆ ตัดเป็น
รูปร่างเครื่องจักรแบบต่างๆ แล้วน าไปวางบนแผ่นกระดาษแข็งที่จัดไว้เป็นพ้ืนที่โรงงาน โดยมีการย่อ
มาตราส่วนก าหนดไว้ให้เล็กลงเพ่ือความสะดวกในการวัดระยะต่างๆ 

 (3) วิธีการสร้างหุ่นจ าลอง (Models)  

 การวางผังโรงงานอุตสาหกรรมโดยการสร้างหุ่นจ าลองในปัจจุบันเป็นที่นิยมใช้กันมาก                 
เพราะสะดวกในการเคลื่อนย้ายหุ่นจ าลองของเครื่องจักรเมื่อต้องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงผังโรงงานใหม่ 
หุ่นจ าลองท าจากไม้ซึ่งทาสีที่แตกต่างกัน โดยขนาดลดลงไปตามขนาดมาตราส่วน แล้วน าไปวางลงบนแผ่น
พ้ืนรูปโรงงาน ตามขนาดสัดส่วนที่ได้ก าหนดต าแหน่งไว้ ดังภาพที่ 4.11 
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ภาพที ่4.10 การวาดผังกระบวนการผลิต 

ที่มา: http://www.pinsdaddy.com/production-facility-layout 

  

 
ภาพที่ 4.11 การสร้างหุ่นจ าลองผังกระบวนการผลิต 

ที่มา: http://www.modelbuilders.net/blog/bid/135846/Plant-layout-models-can-save-time-

and-money 

 

 8.3 การจัดท าแผนภูมิการไหลกระบวนการผลิต (Process Flow Chart)  

 แผนภูมิการไหล คือแผนผังบริเวณท างานและต าแหน่งของเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับการผลิต            
โดยก าหนดสเกลหรือไม่ก าหนดก็ได้ สามารถแบ่งแผนภูมิการไหลออกได้เป็น 2 ชนิด คือ 

การไหลของวัสดุ (Material type) เป็นการแสดงถึงการเคลื่อนที่ของวัตถุดิบในกระบวนการผลิต 

การไหลของคน (Man type) เป็นการแสดงถึงการเคลื่อนที่ของคนในการท างาน 
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 แผนภูมิการไหลของกระบวนการผลิตเป็นการบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการผลิต         
โดยก าหนดสัญลักษณ์แทนกิจกรรมต่างๆ ไว้ เพ่ือให้เข้าใจกระบวนการผลิตได้ง่ายขึ้น ซึ่งสมาคม
วิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (American Society of Mechanical Engineer: ASME) 

เป็นผู้ก าหนดสัญลักษณ ์ประกอบด้วยสัญลักษณ์กิจกรรม 6 แบบ ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4.2 สัญลักษณก์ิจกรรมในกระบวนการผลิต 

กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม 

การด าเนินงาน (Operation) การเปลี่ยนแปลงแปรสภาพวัตถุดิบ การถอดประกอบวัสดุ  
การเตรียมวัสดุและอ่ืนๆ ซึ่งเป็นการด าเนินการอย่างใด
อย่างหนึ่ง 

การตรวจสอบ (Inspection) การตรวจสอบนับจ านวน พิจารณาถึงคุณสมบัติ  จ านวน
และปริมาณว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือตามที่ได้ก าหนด
ไว้หรือไม่  

การขนส่ง (Transportation) การเคลื่อนย้ายวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์จากที่หนึ่งไปยัง         
อีกที่หนึ่ง เพ่ือให้การผลิตหรือการจัดเก็บด าเนินไปอย่าง
ต่อเนื่อง 

การรอคอย (Delay) ขั้นตอนที่วัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์หยุดรอ หยุดชั่วขณะ หรือ
รอการขนย้าย เพ่ือให้หน่วยผลิตที่อยู่ถัดไปว่างจึงส่งเข้า
หน่วยผลิต  

การเก็บรักษา (Storage) การรักษาวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ไว้ใช้ส าหรับกระบวน         
การผลิตและเก็บไว้ส าหรับน าออก 

 

กิจกรรมผสม (Multiple operation) หรือ
การรวมกิจกรรม (Combined activity) 

สัญลักษณ์แบบผสมนี้เป็นการรวมกันของกิจกรรมหลายๆ 
กิจกรรม  
·วงกลมหมายถึงการด าเนินงาน 

·สี่เหลี่ยมหมายถึงการตรวจสอบไปพร้อมๆกัน ณ บริเวณ
หน่วยผลิต 

 

 ขั้นตอนการวางผังโรงงานที่กล่าวมาข้างต้นเป็นการเตรียมการเบื้องต้นก่อนท าการวางผังโรงงาน 
โดยใช้เทคนิคต่างๆ เช่น การวาดรูป การสร้างแผ่นภาพและการสร้างหุ่นจ าลอง หลังจากนั้นจัดท า  
แผนภูมิการไหลของกระบวนการผลิตเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
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9. หลักเกณฑ์ในการวางผังโรงงาน 

การวางผังโรงงานหรือสถานประกอบการมีหลักเกณฑ์ท่ีใช้ในการพิจารณา ดังต่อไปนี้ 
(1) ความคล่องตัวในการเคลื่อนย้ายวัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่าย 

(2) การประสานงานในแต่ละแผนกงานต้องสอดคล้องกัน เพ่ือให้ด าเนินการผลิตสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน  
(3) ใช้ประโยชน์พ้ืนที่ทุกส่วนในบริเวณโรงงานให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 

(4) อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรต่างๆ ต้องมีทางผ่านเข้าถึงได้ง่าย สะดวกและไม่กีดขวางทางเดิน 

(5) บริเวณโรงงานควรมีแสงสว่างที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน เครื่องจักรควรมีการจัดไว้ให้เป็นสัดส่วนและ
เป็นระเบียบเพื่อช่วยลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดข้ึนได ้

(6) หลีกเลี่ยงการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ระหว่างการผลิตโดยไม่จ าเป็น และควรเลือกใช้อุปกรณ์
ในการขนถ่ายให้เหมาะสมกับลักษณะงานเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการท างาน 

(7) เคลื่อนย้ายวัสดุทางเดียว โดยเส้นทางในกระบวนการผลิตควรที่เป็นเส้นทางเดียวกัน โดยไม่ควรสวน
ทางกันไปมา เพราะอาจท าให้เกิดความสับสน ล่าช้าในการท างานหรือเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ 
(8) ระยะทางการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ต้องมีระยะทางที่สั้นที่สุดเพ่ือให้การด าเนินการผลิต
เป็นไปได้อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ ประหยัดและลดต้นทุนการผลิต 

(9) ค านึงความปลอดภัยเป็นส าคัญอันดับแรกในการท างาน อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรต่างๆ ที่ใช้ใน
โรงงานต้องมีป้ายแสดงเตือนภัย เพ่ือให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนและควรปลูกฝังจิตส านึกให้กับพนักงาน
หรือบุคลากรที่เก่ียวข้อง เช่น ถังดับเพลิง ประตูฉุกเฉิน สัญญาณเตือนภัย แสงสว่างเพียงพอ และอ่ืนๆ  
(10) สภาพแวดล้อมในการท างานที่ดี คนงานมีความพึงพอใจในการท างาน การออกแบบผังของโรงงาน
ควรมีอากาศถ่ายได้สะดวก การถ่ายเทความร้อน การควบคุมเสียง การสั่นสะเทือน ห้องพักผ่อน                   
ห้องพยาบาลและสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ช่วยให้การปฏิบัติงานของพนักงานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

10. ระบบการผลิตแบบเซลลูล่าร์ (Cellular manufacturing system; CMS) 

 การผลิตแบบเซลลูลาร์ (Cellular Manufacturing: CM) เป็นแนวคิดของระบบการผลิตแบบ
ผสมผสานที่มีความยืดหยุ่น โดยการจัดกลุ่มเครื่องจักรตามขั้นตอนการผลิต จัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ตามความ
คล้ายกันในด้านกระบวนการผลิต และแจกแจงกลุ่มของผลิตภัณฑ์ลงสู่เซลล์ แต่อย่างไรก็ตาม ระบบผลิ ต
แบบเซลลูลาร์สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพให้กระบวนการผลิตตามที่ต้องการได้นั้นต้องมีการจัดกลุ่ม
เครื่องจักรและกลุ่มผลิตภัณฑ์ให้มีลักษณะสอดคล้องกัน การจัดสรรทรัพยากรลงในแต่ละกลุ่มผลิต 
เรียกว่า การจัดเซลล์การผลิต (Cell Formation: CF)  
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 การผลิตแบบเซลลูลาร์เป็นวิธีการบริหารจัดการที่ท าให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพและ          
ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Zhang, 2011) โดยการเคลื่อนที่ระหว่างเซลล์ (Intra-cellular) 

และการเคลื่อนที่ภายในเซลล์ (Inter-cellular) เพ่ือให้การขนถ่ายวัสดุระหว่างเครื่องจักรมีค่าน้อยที่สุด 
เครื่องจักรต้องมีการใช้ประโยชน์มากที่สุด (Saidi-Mehrabad, and Ghezavati, 2008) ระบบผลิตแบบ
เซลลูลาร์เป็นการน าเอาข้อดีของระบบการผลิตแบบตามกระบวนการท างานและการผลิตแบบผลิตภัณฑ์ 
มารวมเข้าด้วยกัน ซึ่งระบบนี้สามารถช่วยลดเวลาน า (Lead Time) เนื่องจากจ านวนครั้งในการติดตั้ง
เครื่องจักรลดลงเมื่อมีการเปลี่ยนชิ้นงานที่ต้องผลิต (รัฐพงศ์ แม่นย า และคณะ 2554) การจัดเรียงรูปร่าง
ของเซลล์ (Cell shapes) อาจจัดเรียงเซลล์แบบเส้นตรง เซลล์รูปตัวแอล รูปตัวยู หรือรูปตัวเอส          
ตามความเหมาะสม ดังภาพที่ 4.12 

        
 

                              
ภาพที่ 4.12 การจัดเรียงเซลล์แบบต่างๆ 

ที่มา: http://www.slideshare.net/dredmonds/work-cell-layouts 

 

 เซลล์แต่ละเซลล์ในการผลิตประกอบด้วย คนและเครื่องจักรที่ต้องใช้ในการด าเนินการผลิต         
ในขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการหรือส่วนของกระบวนการ โดยเครื่องจักรจะถูกจัดเรียงตามล าดับของ
กระบวนการผลิต เช่น กระบวนการในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องต้องใช้การบรรจุกระป๋อง การไล่
อากาศ การปิดฝา การฆ่าเชื้อ เป็นต้น เซลล์ในการผลิตจะรวมอุปกรณ์และเครื่องมือส าหรับการด าเนินการ
เข้าไว้ด้วยกัน และจัดเรียงตามล าดับของกระบวน จากภาพที่ 4.13 การผลิตสินค้าส าเร็จรูป ประกอบด้วย
ชิ้นส่วน W X Y และ Z กระบวนการผลิตเป็นการผลิตแบบเซลล์ ได้แก่ เซลล์ W ส าหรับผลิตชิ้นส่วน W 

เซลล์ X ส าหรับผลิตชิ้นส่วน X เซลล์ Y ส าหรับผลิตชิ้นส่วน Y และ เซลล์ Z ส าหรับผลิตชิ้นส่วน Z 
หลังจากนั้นน ามาประกอบระหว่าง Y กับ W และ X กับ Z สุดท้ายน ามาประกอบเป็นผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป 
ดังภาพที่ 4.13 

http://www.slideshare.net/dredmonds/work-cell-layouts
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ภาพที่ 4.13 การวางผังการผลิตแบบเซลลูลาร์ 
ที่มา: http://www.mdcegypt.com 

 

ข้อดีของการผลิตแบบเซลลูลาร์  
(1) ลดระยะทางและความสิ้นเปลืองท าให้เกิดความล่าช้าจากการขนส่ง รวมทั้งการขนถ่ายที่ไม่จ าเป็น   

(2) ใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
(3) ก าจัดสินค้าคงคลังประเภทชิ้นงานระหว่างกระบวนการ (WIP) ที่มากเกินไป 

(4) ลดสาเหตุในการเกิดข้อบกพร่องและปัญหาของเครื่องจักรที่ท าให้เกิดความล่าช้า 
(5) ลดเวลาน าในการผลิต (Production lead time) ท าให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

ข้อด้อยของการวางผังแบบเซลลูลาร์ 
(1) การผลิตที่ไม่สมดุลของเซลล์เพราะแต่ละเซลลใ์ช้เครื่องจักรต่างกันท าให้ใช้เวลาผลิตที่ต่างกันด้วย 

(2) การลงทุนเครื่องจักรใหม่ที่มีขนาดเล็กลงตามขนาดของเซลล์และใช้หลายเครื่องจึงต้องมีการลงทุนเพ่ิม 

(3) การจัดการแรงงานในการปฏิบัติงานแต่ละเซลล์เพราะต้องจัดฝึกอบรมให้มีความสามารถหลากหลาย 
เพ่ือท างานแทนกันหรือช่วยกันได้ภายในเซลล์จึงท าให้เสียเวลางานส่วนหนึ่งไป 
 

 10.1 องค์ประกอบของการผลิตแบบเซลลูลาร์ 
 การผลิตแบบเซลล์ประยุกต์ปรัชญาหลักของเทคโนโลยีการจัดกลุ่ม (Group technology)             

เป็นแนวคิดการผลิตที่มุ่งเน้นการจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ทีค่วามคล้ายกันไว้ด้วยกัน (Part families) และจัดกลุ่ม
เครื่องจักรแบบเซลล์ย่อย (Machine cell) ซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะของชิ้นงานที่ท าการผลิตโดยเครื่องจักร 
การผลิตแบบเซลลูลาร์ประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญในการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

 

http://www.mdcegypt.com/
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  10.1.1 เซลล์การผลิต (Manufacturing cell) 

  อุปกรณ์และเครื่องจักรถูกจัดเรียงเซลล์ไว้ใกล้ๆ กันตามล าดับขั้นตอนของกระบวนการผลิต        
เพ่ือช่วยลดระยะทางการขนส่งและขนย้ายที่ไม่จ าเป็น รวมทั้งให้เกิดการไหลที่ราบรื่น โดยอาจจัดเรียง
เซลล์เซลรูปตัวยู รูปตัวซี รูปตัวแอลหรือรูปตัวเอส ตามความเหมาะสม รูปแบบการจัดเรียงเหล่านี้ท าให้   
จุดสุดท้ายของกระบวนการอยู่ใกล้กับจุดเริ่มต้นเพ่ือให้ระยะทางที่พนักงานต้องเดินไปเริ่มต้นรอบต่อไป   
สั้นที่สุด ดังภาพที่ 4.14 

 
ภาพที่ 4.14 การจัดเรียงเซลล์รูปแบบต่างๆ 

ที่มา: http://file.scirp.org/Html/1-8601133_5448.htm 

 

   10.1.2 ความเชี่ยวชาญหลายด้าน (Multitasking skills) 

   การท างานในเซลล์หนึ่งๆ ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับเครื่องจักรมีความจ าเป็นอย่างมาก 
พนักงานควบคุมเครื่องจักรจ าเป็นต้องเรียนรู้วิธีการควบคุมเครื่องจักรแต่ละเครื่อง เพ่ือรองรับ
กระบวนการผลิตให้ด าเนินไปอย่างราบรื่น แต่การให้พนักงานหนึ่งคนควบคุมเครื่องจักร เพียงเครื่องใด
เครื่องหนึ่งในเซลล์อาจก่อให้เกิดความสูญเปล่า โดยเซลล์หนึ่งเซลล์อาจด าเนินการได้ด้วยพนักงานหนึ่งคน
หรือพนักงานหลายๆ คนท างานร่วมกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดของเซลล์ รอบเวลาในการผลิตและปริมาณ       
การผลิต 

   การหมุนเวียนงาน (Job rotation) คือการสับเปลี่ยนหมุนเวียนพนักงานไปปฏิบัติภาระงานอ่ืน
ในช่วงระยะเวลาหนึ่งตามแผนที่องค์กรได้ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่อง วัตถุประสงค์หลักของการหมุนเวียนงาน
คือลดความจ าเจในการปฏิบัติงานของพนักงานท าให้พนักงานมีทักษะงานหลายด้าน และการมอบหมาย
งานมีความยืดหยุ่นมากขึ้น แม้การหมุนเวียนงานจะสามารถช่วยบรรเทาความน่าเบื่อและจ าเจจากงานลง 
แต่อาจเป็นในช่วงสั้นๆ (อรวรรณ, 2554) การหมุนเวียนงานสามารถท าได้โดยการฝึกอบรมข้ามสายงาน 
(Cross-training) พนักงานสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้แตกต่างกันภายในเซลล์ ซึ่งสามารถตอบสนองต่อ           
การเปลี่ยนแปลงในการผลิต โดยการปรับเปลี่ยนต าแหน่งได้ตามความจ าเป็น รวมทั้งเป็นการสร้างความ
ภาคภูมิใจให้แก่พนักงานอีกด้วย  
 

http://file.scirp.org/Html/1-8601133_5448.htm
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   10.1.3 ขนาดเครื่องจักร 
   การผลิตแบบเซลลูลาร์เหมาะกับเครื่องจักรขนาดเล็กมากกว่าเครื่องจักรขนาดใหญ่เพราะ
เป้าหมายของการผลิตแบบเซลลูลาร์เพียงเพ่ือผลิตชิ้นงาน 1-3 ชิ้น ณ ช่วงเวลาหนึ่ง หรือเครื่องจักรขนาด
เล็กหลายเครื่องในการผลิตชิ้นงานตามค าสั่งซื้อจากความต้องการของลูกค้าแทนการผลิตครั้งละมากๆ 
เครื่องจักรขนาดเล็กมีข้อดีคือ ราคาถูก การติดตั้ง (Set-up) และการซ่อมบ ารุงดูแลรักษาง่ายและรวดเร็ว
สามารถช่วยประหยัดเนื้อที่ในการจัดวาง ลดระยะทางการเดิน ลดพ้ืนที่ในการจัดเก็บชิ้นงานระหว่าง
กระบวนการที่อาจสะสมมากเกินไป นอกจากนี้ เครื่องจักรขนาดเล็กมีความยืดหยุ่นมากกว่าเพราะ
สามารถเคลื่อนย้ายไปยังสถานีงานอ่ืนๆ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น 

   10.1.4 การควบคุมตัวเองโดยอัติโนมัติ (Autonomation) 

   การควบคุมตัวเองโดยอัติโนมัติ หรือเรียกว่า JIDOKA เป็นวิธีการหนึ่งที่น าเครื่องมือหรือ
เครื่องจักรเข้ามาใช้แทนคนเพ่ือป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นทุกขณะในกระบวนการท างาน          
ป้องกันไม่ให้มีสินค้าเสียหายหรือสินค้าไม่ได้มาตรฐานเกิดขึ้นและลดแรงงานคนในการควบคุมการท างาน
ของเครื่องจักรตลอดเวลา ทัง้ยังช่วยให้การไหลของวัสดุในระบบมีประสิทธิภาพอีกด้วย ดังภาพที่ 4.15 

   การควบคุมตัวเองโดยอัติโนมัติประกอบด้วยหลักการ 3 ประการ คือ (1) การแยกการท างาน
ของพนักงานกับการท างานของเครื่องจักรออกจากกัน (2) การพัฒนาอุปกรณ์หรือเครื่องมือเพ่ือป้องกัน
การท าให้สินค้าเสียหายหรือไม่ได้คุณภาพ และ (3) การประยุกต์ใช้ Jidoka กับกระบวนการประกอบ
ชิ้นส่วนต่างๆ ในกรณีทีเ่กิดความผิดปกติหรือความผิดพลาดขึ้นกับชิ้นงาน ระบบอัตโนมัติจสามารถหยุดยั้ง
การส่งชิ้นงานที่เสียหายหรือไม่ได้มาตรฐานไปยังกระบวนการในขั้นตอนถัดไปทันทีเพราะชิ้นงานเหล่านั้น
ส่งผลให้ได้มาซึ่งสินค้าส าเร็จรูปที่ ไม่ได้มาตรฐานเช่นกัน และสินค้าชิ้นนั้นอาจส่งไปยังลูกค้าได้ 
(Suthikarnnarunai, 2008) เช่น ระบบ JIDOKA ในบริษัท TOYOTA เริ่มจากการติดตั้งสัญญาณไฟฟ้า 
(Andon) ที่สามารถแจ้งชื่อรถ รุ่นและข้อมูลต่างๆ ท าให้พนักงานทราบว่าต้องประกอบชิ้นส่วน/อะไหล่ 
รุ่นใด หากในขณะปฏิบัติงานพบข้อผิดพลาด เช่น พนักงานใส่หรือประกอบชิ้นส่วนผิดพลาดจากที่ก าหนด 
สัญญาณเตือนจะดังข้ึนและต้องหยุดการผลิตทันท ี(Liker, 2004) ดังภาพที่ 4.16 
 

 
ภาพที่ 4.15 การควบคุมตัวเองโดยอัติโนมัติ 
ที่มา: http://www.lean.org 

http://www.lean.org/
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ภาพที่ 4.16 การติดตั้งสัญญาณไฟฟ้า (Andon) ในกระบวนการผลิตรถยนต์ 
ที่มา: https://www.ame.org/target/articles/2013/beginners-guide-lean-standardized-work-

%E2%80%94-linchpin-lean 

  

 10.2 แนวทางการปรับการผลิตเป็นแบบเซลลูลาร์ 
 การผลิตแบบเซลลูล่าร์ในระบบการผลิตสามารถท าให้การผลิตมีความยืดหยุ่นต่อปริมาณและ
ประเภทผลิตภัณฑ์ การผลิตแบบเซลลูล่าร์สามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตได้ง่ายท าให้สามารถผลิต
สินค้าหลากหลายรูปแบบในเซลล์หรือส่วนการผลิตเดียวกัน เพ่ือปรับให้เข้ากับความต้องของลูกค้า        

การปรับเปลี่ยนการผลิตแบบเดิมมาเป็นแบบเซลลูลาร์มีแนวทางดังต่อไปนี้ 
   10.2.1 ระบุสภาพการท างานปัจจุบัน 

   การระบุสภาพการท างานปัจจุบันท าความเข้าใจในสภาวะงานจริง ขั้นตอนนี้ช่วยให้ระบุได้ว่า
กระบวนการใดบ้างท่ีต้องปรับปรุงเพ่ือเข้าสู่การผลิตแบบเซลลูลาร์และผลที่ได้น ามาใช้ในการเปรียบเทียบ
เพ่ือประเมินการปรับปรุง การระบุสภาพการท างานในปัจจุบันประกอบด้วย  
   (1) การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสมผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต โดยส่วนผสม
ผลิตภัณฑ์สามารถพิจารณาได้จากแผนภูมิพาเรโต (Pareto chart) บริษัทที่มีความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑ์ต่ า (Low variety) หรือมีผลิตภัณฑ์เพียงไม่มีชนิดแต่ผลิตในปริมาณมากๆ (High volume) 

สามารถปรับเปลี่ยนมาเป็นการผลิตแบบเซลลูลาร์ได้ง่ายกว่าบริษัทที่มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์สูง 
เนื่องจากการผลิตที่มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ต่ าสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาในการปรับเปลี่ยน
เครื่องจักร นอกจากนี้ การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรที่ใช้ในการผลิต เช่น จ านวนกะต่อวัน 
จ านวนวันท างานต่อเดือน จ านวนชั่วโมงท างานต่อกะ อัตราส่วนของพนักงานต่อการปฏิบัติงาน ปริมาณ
ความต้องการสินค้าต่อเดือนและอัตราการหมนุวียนของสินค้าคงคลัง เป็นต้น  
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   (2) การจัดท าเอกสารเกี่ยวกับแผนผังและการไหล ได้แก่ การวิเคราะห์เส้นทางของ
กระบวนการ (Product route analysis) สามารถระบุกระบวนการผลิตที่มีความคล้ายกันในแต่ละ
ผลิตภัณฑ์ได้ เพ่ือแบ่งกลุ่มของผลิตภัณฑ์และคัดเลือกกระบวนการที่สามารถผลิตในเซลล์ที่มีล าดับของ
การใช้เครื่องจักรแบบเดียวกันได้ เรียกว่า ตระกลูผลิตภัณฑ์ (Product family) และการวิเคราะห์         
ผังกระบวนการ (Process map) สามารถแสดงให้เห็นการวางผังเครื่องจักร (Equipment layout) และ
เส้นทางการไหลของผลิตภัณฑ์ในกระบวนการ อาทิ ระยะทางการไหลของผลิตภัณฑ์ในแต่ละขั้นตอน       
การผลิต ปริมาณชิ้นงานในระหว่างกระบวนการผลิตและจ านวนพนักงานในสายการผลิต เป็นต้น           
ตัวอย่าง การท าน้ ามะนาว แผ่นแสดงงานมาตรฐานการท าน้ ามะนาวตั้งแต่ข้ันตอนที ่1-6 ดังภาพที่ 4.17 

 

 
ภาพที่ 4.17 แผ่นงานมาตรฐาน 

ที่มา: http://www.velaction.com 

 

   (3) การจับเวลาในกระบวนการผลิต เป็นการวัดรอบเวลาในการผลิตของเครื่องจักรแต่ละเครื่อง          
ที่ปฏิบัติงานอยู่ ในกระบวนการ รวมทั้งรอบการท างานของคน บันทึกโดยแผ่นจับเวลา (Time 

observation sheet) เช่น การป้อนหรือหยิบชิ้นงานออก การจับเวลาจ าเป็นต้องท าหลายๆ ครั้ง เพ่ือ
น ามาค านวณหารอบเวลาในการผลิตโดยเฉลี่ย เวลาน าของกระบวนการและอัตราส่วนการเพ่ิมคุณค่า 
(Value-added ratio) (อัตราส่วนของเวลาที่ใช้ไปในการท างานของเครื่องจักรหรือการท างานที่เกี่ยวข้อง
กับผลิตภัณฑ์อย่างแท้จริง) และเวลาน ารวมของกระบวนการ ตัวอย่างการท าน้ ามะนาว แผ่นจับเวลาใน
การท าน้ ามะนาว พบว่า รอบเวลาในการผลิต 78 วินาที ดังภาพที่ 4.18 

 
 

http://www.velaction.com/
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ภาพที่ 4.18 แผ่นงานเชื่อมโยงการท างานที่เป็นมาตรฐาน 

ที่มา: http://www.velaction.com 

 

   (4) การค านวณก าลังการผลิตของกระบวนการและค่าแทคไทม์ (Takt time) การหาก าลัง       
การผลิตของกระบวนการท าให้ทราบเวลาท างานของแรงงาน (Manual time) พร้อมกับเวลาท างานของ
เครื่องจักร (Machine time) แต่ละจุดปฏิบัติการในกระบวนการและความสามารถในการผลิตชิ้นงาน      
ในเวลาที่ก าหนด ส่วนค่าแทคไทม์คือ อัตราการผลิตที่ท าให้สามารถบรรลุถึงความต้องการของผลิตภัณฑ์
แต่ละตัวเพ่ือให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า โดยหาจากอัตราส่วนระหว่างเวลาท างานในแต่ละวัน
กับปริมาณความต้องการในแต่ละวัน ตัวอย่างการท าน้ ามะนาว ค่าแทคไทมก์ารท าน้ ามะนาว 90 วินาที        
   (5) แผ่นงานเชื่อมโยงการท างานที่เป็นมาตรฐาน (Standard work combination sheet) 

เพ่ือแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเวลาท างานของแรงงาน เวลาท างานของเครื่องจักรและเวลาที่ใช้ไป            
ในการเดินของแต่ละขั้นตอนในแต่ละจุดปฏิบัติการ  

   10.2.2 การจัดเรียงองค์ประกอบของกระบวนการ 

   เมื่อเข้าใจสภาวะปัจจุบันแล้ว การระดมสมองเพ่ือจัดเรียงองค์ประกอบของกระบวนการใหม่ให้
เป็นการวางผังแบบเซลลูลาร์ โดยการพิจารณาจากองค์ประกอบพ้ืนฐาน 4 ด้าน ได้แก่ วิธีการ (Method) 

เครื่องจักร (Machine) วัสดุ (Material) และคน (Man) 

   (1) การออกแบบผังการผลิตใหม่แบบเซลลูลาร์แนวทางดังต่อไปนี้ ดังภาพที่ 4.19 และ 4.20 

จัดวางเครื่องจักรตามล าดับขั้นของกระบวนการผลิต 

จัดวางเครื่องจักรใกล้กันเพื่อให้มีที่ว่างส าหรับชิ้นงานระหว่างกระบวนการน้อยที่สุด  
ผังกระบวนการควรวางเป็นรูปตัวยู (U) หรือตัวซี (C) เพ่ือลดระยะทางการเดินระหว่างรอบการผลิต               
โดยให้เครื่องจักรเครื่องสุดท้ายอยู่ใกล้กับเครื่องจักรเครื่องแรกมากท่ีสุด 

การไหลของกระบวนการเป็นแบบทวนเข็มนาฬิกา เพราะส่วนใหญ่ผู้ปฏิบัติงานถนัดมือขวา 

http://www.velaction.com/
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ภาพที่ 4.19 การปรับเปลี่ยนการวางผังการผลิตแบบเซลลูลาร์ 
ที่มา: http://www.teiminc.com/product_flow.htm 

 

                 

   

 
ภาพที่ 4.20 การปรับเปลี่ยนการวางผังการผลิตแบบเซลลูลาร์ 
ที่มา: http://www.xrtraining.com/cellular-manufacturing 
 

   (2) การเคลื่อนย้ายเครื่องจักร โดยต้องมีการประสานงานระหว่างงานผลิต ซ่อมบ ารุง ขนส่ง 
งานวิศวกรรมและแม่บ้านเพ่ือให้การเคลื่อนย้ายเป็นไปอย่างราบรื่น 

   (3) การจัดท าเอกสารวิธีการปฏิบัติงานแบบใหม่ ขั้นตอนนี้ต้องปรับและแก้ไขแผ่นงานแสดง
มาตรฐานและวิธีปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐาน 

   (4) ทดสอบการปรับปรุงโดยการสังเกตการท างานและจับเวลาของกระบวนการผลิตแบบใหม่
เพ่ือตรวจสอบและเปรียบเทียบประสิทธิภาพการท างานระหว่างแบบเดิมกับแบบปรับปรุง 
   10.2.2 การปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง 
   การปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่องเริ่มต้นขึ้นเมื่อผังใหม่เข้าที่ แม้ว่าการจัดเรียงผังใหม่         
เป็นการผลิตแบบเซลลูลาร์ท าให้เวลาน าสั้นลง แต่อย่างไรก็ตาม กระบวนการผลิตสามารถปรับปรุงได้อีก

http://www.teiminc.com/product_flow.htm
http://www.xrtraining.com/cellular-manufacturing
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เรื่อยๆ เป้าหมายการปรับปรุงได้แก่ รอบเวลาในการผลิต ข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์เวลาในการปรับตั้ง
เครื่องจักรและการเกิดเหตุขัดข้องของอุปกรณ์ เป็นต้น 

 

 10.3 ปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จในการจัดการผลิตแบบเซลลูลาร์  

   10.3.1 การท างานเป็นทีม 

   “ ทีม” หมายถึง คนกลุ่มเล็กๆ ที่มีจุดมุ่งหมายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีการร่วมมือกัน         
ในการท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้บรรลุผลส าเร็จ ซึ่งแต่ละคนในทีมมีทักษะความสามารถในการท างานที่เติมเต็ม    
ซึ่งกันและกัน และทุกคนยึดมั่นในเป้าหมายเดียวกัน พร้อมทั้งมีส่วนในความรับผิดชอบต่อเป้าหมายนั้น
ร่วมกัน ภายในทีมมีปฎิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกด้วยกันและปฎิสัมพันธ์กับผู้น าทีม โดยสมาชิกของทีม
คาดหวังให้ผู้น าทีมช่วยจัดหาทรัพยากร แนะน าแนวทางที่ เหมาะสมในการท างาน  (Coaching)               
ในยามจ าเป็นและช่วยเชื่อมต่อทีมเข้ากับส่วนงานอื่นๆขององค์กร (สุรีพร, 2549) 

   ความส าเร็จในการผลิตแบบเซลลูลาร์ต้องอาศัยหลักของการท างานเป็นทีม ซึ่งในแต่ละเซลล์
การปฏิบัติการที่แตกต่างกันถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกันตามล าดับก่อนและหลังพนักงานต้องประสาน       
การท างานร่วมกัน โดยมีเป้าหมายในการผลิตให้เป็นไปตามยอดปริมาณการผลิตและเป็นไปอย่างราบรื่น 
พนักงานจ าเป็นต้องมีการเรียนรู้การปฏิบัติในทักษะหลายด้านเพ่ือควบคุมการไหลของงาน  
   10.3.2 กิจกรรม 5ส 

   การผลิตแบบเซลลูลาร์ไม่สามารถสัมฤทธิ์ผลได้ ถ้าหากสภาพแวดล้อมในการท างาน           
ไม่เป็นระเบียบ สกปรก น ามาซึ่งเหตุของความสูญเปล่า ดังนั้น การเตรียมสภาพสถานที่ท างานขั้นพ้ืนฐาน
เป็นขั้นตอนแรกในการเริ่มต้นที่ดีเพ่ือเข้าสู่การผลิตแบบเซลลูลาร์ กิจกรรม 5ส เป็นกิจกรรมพ้ืนฐานที่ช่วย
เตรียมความพร้อมด้านสภาพแวดล้อมในที่ท างานท าให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้ศักยภาพของตนได้อย่าง 
เต็มความสามารถ สร้างทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงาน นอกจากนั้น กิจกรรม 5ส ยังเป็นพ้ืนฐานเบื้องต้น         
เพ่ือเตรียมพร้อมต่อการบริหารใหม่ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้ต่อไป กิจกรรม 5ส แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้  
สะสางเป็นการจัดแยกระหว่างสิ่งที่จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานกับสิ่งของที่ไม่จ าเป็นต้องใช้             
ในการปฏิบัติงานให้ออกจากกันอย่างชัดเจน 

สะดวกเป็นการจัดสิ่งของที่จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานให้ถูกที่ถูกทางเพ่ือให้เป็นระเบียบเกิด      
ความสะดวกและปลอดภัยในการหยิบใช้งานมากที่สุด 

สะอาดเป็นการก าจัดสิ่งสกปรก ฝุ่นละอองและสิ่งไม่พึงประสงค์ให้หมดไป 

สุขลักษณะเป็นการรักษาและปรับปรุงการปฏิบัติ 3 ส แรก โดยก าหนดเป็นมาตรฐานและปฏิบัติ          
ให้ถูกต้องอย่างต่อเนื่อง 
สร้างนิสัยเป็นการมีความสามารถที่จะปฏิบัติในวิธีการต่างๆ เพ่ือช่วยสนับสนุนในการสร้างสภาพ
ภายในสถานที่ท างานเกิดอุปนิสัยที่ดีและมีระเบียบวินัย 
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   10.3.2 การจัดการด้วยสายตา (Visual management)  

   การจัดการด้วยสายตา คือการปรับปรุงเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับการจัดการและกระบวนการ
ต่างๆ โดยใช้หลักการของการมองเห็นในการรับรู้ข้อมูลที่รวดเร็ว ดังนั้น การมองเห็นด้วยสายตา เช่น         
สี รูปร่าง กราฟ ไฟสี ไฟกระพริบ ด้วยสายตา เนื่องจากสายตาสามารถสังเกตเห็นความผิดปกติหรือ         
การเปลี่ยนแปลงและตอบสนองเพ่ือการจัดการต่างๆ ให้กลับคืนสู่สภาวะปกติได้เร็วที่สุด อาทิ การใช้สี  
เพ่ือบอกความแตกต่างโดยสีแดงแสดงสภาพการท างานรีบด่วนหรือปริมาณของวัสดุที่ควรพึงระวัง         
สีแดงกระพริบเพ่ือบอกว่ามีความผิดพลาดหรืออันตราย ซึ่งผู้รับผิดชอบต้องเข้ามาแก้ไขโดยด่วน              
การใช้แสงสีเขียวเพื่อบ่งบอกถึงการท างานที่อยู่ในภาวะปกต ิเป็นต้น 

   10.3.3 การบ ารุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous maintenance)  
   การบ ารุงรักษาด้วยตนเองเป็นการพัฒนาพนักงานปฏิบัติการ (Operators) หรือผู้ควบคุม
เครื่องจักรให้สามารถด าเนินการบ ารุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้อยู่ได้ด้วยตนเอง โดยการบ ารุ งรักษาอย่างง่าย 
ไม่ซับซ้อนท าให้พนักงานรู้สึกถึงการมีส่วนร่วมและสร้างความเป็นเจ้าของเครื่องจักรร่วม นอกจากนี้      
ยังสามารถช่วยลดภาระงานของพนักงานฝ่ายซ่อมบ ารุงลงได้อีกทางหนึ่ง ตลอดจนการฝึกอบรมพนักงาน
ให้ได้รับทราบและเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติในการบ ารุงรักษาด้วยตนเองได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย         
เพ่ือช่วยป้องกันเหตุขัดข้องของเครื่องจักรที่ต้นเหตุของปัญหา อาท ิ

การท าความสะอาดประจ าวัน (Daily cleanliness) เป็นการดูแลท าความสะอาดเครื่องจักร/อุปกรณ์ 
รวมถึงพ้ืนที่งานทั่วไปให้สะอาดปราศจากสนิม ฝุ่น น้ ามัน 

การท าความสะอาดแบบตรวจสอบ (Cleanliness inspection) เป็นการท าความสะอาดร่วมกับ         
การพิจารณาสังเกต เพ่ือค้นหาสิ่งผิดปกติของเครื่องจักร เช่น รอยแตก รอยรั่ว น็อตที่หลวม เสียงเครื่อง
เดินผิดปกติ เสียงลมรั่ว เสียงสายพานหลวม กลิ่นไหม้ การสั่นสะเทือน เป็นต้น 

การท าความสะอาดแบบบ ารุงรักษา (Cleanliness maintenance) เป็นการท าความสะอาด        
แบบตรวจสอบ หากพนักงานค้นพบสิ่งที่ผิดปกติเล็กๆ น้อยๆ ไม่ว่าจากตัวเครื่องจักรหรือชิ้นงานสามารถ
ปรับปรุงหรือปรับแต่งแก้ไขได้ทันที แต่ในกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเองผู้ปฏิบัติงานต้องติดต่อ
พนักงานฝ่ายซ่อมบ ารุงโดยตรงมาด าเนินการแทน ทั้งนี้การบ ารุงรักษาด้วยตนเองต้องมีมาตรฐานเดียวกัน 
โดยการระบุชิ้นส่วนที่ต้องดูแลท าความสะอาด ตรวจสอบและหล่อลื่น รวมถึงการจดบันทึกและระบุปัญหา
ที่พบลงในใบตรวจสอบประจ าเครื่อง (Venkatesh, 2006) 

 การวางผังโรงงานและการผลิตแบบเซลลูลาร์ เป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยเพ่ิมผลผลิตขององค์กร     
ในขั้นตอนแรกก่อนเริ่มต้นของกระบวนการปฏิบัติ หลังจากนั้นในขั้นตอนต่อไปของกระบวนการท างาน 
ระบบดึงและระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดีเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่สามารถช่วยในการเพ่ิมผลผลิต       
ในระดับปฏิบัติงาน โดยยึดความต้องการของลูกค้าเป็นส าคัญและพยายามตอบสนองความต้องการ          
ของลูกค้าให้ได้หลากหลาย คุณภาพสูง รวดเร็วและต้นทุนต่ า  ซึ่งจะกล่าวต่อไปในบทที่ 5 
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บทสรุป 

การออกแบบผังโรงงานมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อการด าเนินกิจการโดยรวมขององค์กร ซึ่งเป็น
ขั้นตอนแรกในการด าเนินธุรกิจ เนื่องจากการออกแบบและวางผังโรงงานสามารถส่งผลกระทบในการ
ด าเนินงานขั้นต่อไป การวางผังโรงงานเป็นการออกแบบงานหลายๆ ด้านขององค์กร อาทิ ขนาดของ
โรงงาน การออกแบบผลิตภัณฑ์ การวางแผนกระบวนการผลิต ตลอดจนการจัดหาเงินทุน รวมทั้งปัญหาที่
อาจจะเกิดขึ้นในการใช้พ้ืนที่ ดังนั้น ผู้ออกแบบจ าเป็นต้องทราบถึงขั้นตอนการผลิตเพ่ือจัดสถานที่
ปฏิบัติการและจัดวางเครื่องจักรต่างๆ ให้เหมาะสมส่งผลให้การผลิตมีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและ
มีประสิทธิภาพสูงสุด 
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แบบฝึกหัดท้ายบทท่ี 4 

 

1. การวางผังโรงงานมีผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์การอย่างไร 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2. เหตุใดจึงควรวางรูปแบบผังโรงงานให้สอดคล้องกับกระบวนการผลิต 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

3. เหตุใดจึงมีค ากล่าวทีว่่า “การวางผังโรงงานเป็นการช่วยเพ่ิมผลผลิต” อธิบายมาให้เข้าใจ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

4. การจัดร้านอาหารแบบฟาสต์ฟูดหรือแบบบริการตนเองตามรูปด้านล่างอยู่บนพ้ืนฐานของรูปแบบ       
การจัดวางผังแบบใด พร้อมทั้งอธิบาย 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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5. จากแผนภาพข้างล่าง อยากทราบว่าที่บริเวณ A ควรมีการจัดวางผังโรงงานรูปแบบใด 

 
 

ก. แบบเซลลูลาร์ (Cellular Layout)   

ข. แบบผลิตภัณฑ์ (Product Layout) 

ค. แบบงานอยู่กับที่ (Fixed-position Layout)   

ง. แบบกระบวนการผลิต (Process Layout) 

 

6. จากรูปกระบวนการผลิตอาหารมีการจัดวางผังโรงงานรูปแบบใด 

 
 

ก. แบบเซลลูลาร์ (Cellular Layout)   

ข. แบบผลิตภัณฑ์ (Product Layout) 

ค. แบบงานอยู่กับที่ (Fixed-position Layout)   

ง. แบบกระบวนการผลิต (Process Layout) 

 

7. ปัญหาคอขวด (Bottleneck) มักเกิดข้ึนกับการจัดวางผังโรงงานรูปแบบใด 

ก. การจัดวางผังแบบผลิตภัณฑ์ (Product Layout) 

ข. การจัดวางผังแบบกระบวนการผลิต (Process Layout) 

ค. การจัดวางผังแบบเซล (Cellular Layout) 

ง. การจัดวางผังตามต าแหน่งงานหรือชิ้นงานอยู่กับที่ (Fixed-Position Layout) 
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8. ถ้าโรงงาน B มีการผลิตสินค้ามากชนิดแต่มีปริมาณน้อยควรจัดวางผังโรงงานรูปแบบใด 

ก. จัดวางผังโรงงานแบบผลิตภัณฑ์ (Product layout) 

ข. จัดวางผังโรงงานแบบกระบวนการผลิต (Process layout) 

ค. จัดวางผังโรงงานแบบตามต าแหน่งงานหรือชิ้นงานอยู่กับที่ (Fixed Position layout) 

ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง 
 

9. จากรูปเป็นการออกแบบพื้นที่ในการท างานมีการจัดวางผังการท างานแบบใด 

 
 

10. โรงพยาบาลมีแผนกต่างๆ เช่น แผนกทันตกรรม แผนกสูตินารีเวช แผนกอายุรเวช แผนกอายุกรรม 
ห้อง X – Ray แผนกการเงิน แผนกจ่ายยา ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ซึ่งคนไข้จะต้องไปเข้ารับบริการ       
ตามแผนกต่างๆ ท่านคิดว่าโรงพยาบาลควรมีการวางผังแบบใดจึงเหมาะสมที่สุด  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

11. จงออกแบบผังโรงงานให้สัมพันธ์กับกระบวนการผลิตชิ้นส่วน A-E ให้เหมาะสมที่สุด อธิบายพร้อมทั้ง
วาดรูปประกอบ 

 

ก. แบบเซลลูลาร์ (Cellular Layout) 

ข. แบบผลิตภัณฑ์ (Product Layout) 

ค. แบบงานอยู่กับท่ี (Fixed-position Layout)  

ง. แบบกระบวนการผลิต (Process Layout) 
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เฉลย 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 5 

ระบบดึงและระบบการผลิตทันเวลาพอดีเพื่อเพิ่มผลผลิต 

 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

1. แนวคิดเก่ียวกับกลยุทธ์แบบผลัก (Push Strategy) 

2. แนวคิดเก่ียวกับกลยุทธ์แบบดึง (Pull Strategy) 

3. กลยุทธ์แบบผลัก–ดึง (Push-Pull Strategy) 

4. ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี  
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม   
เมื่อศึกษาบทเรียนนี้จบแล้ว ผู้เรียนควรมีความรู้และทักษะดังนี้ 
1. เข้าใจและสามารถอธิบายวัตถุประสงค์และข้อดี-ข้อเสียของระบบผลัก ระบบดึงและระบบการผลิต
แบบทันเวลาพอดีได้ 
2. ทราบถึงความส าคัญและประโยชน์ของการบริหารจัดการโดยใช้กลยุทธ์ผลักและกลยุทธ์ดึงและ         
แบบทันเวลาพอดีได้ 
3. อธิบายหลักการและวิธีการท างานของระบบผลัก ระบบดึงและระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดีได้ 
4. เสนอแนะแนวทางเพ่ือปรับเปลี่ยนระบบการผลิตแบบเดิมสู่ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดีได้ 
5. วิเคราะห์กรณีศึกษาได้อย่างถูกต้อง โดยน าองค์ความรู้ด้านกลยุทธ์ผลักและกลยุทธ์ดึงและระบบ          
การผลิตแบบทันเวลาพอดีมาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมเพ่ือการเพ่ิมผลผลิต 

        
วิธีสอนและกิจกรรมประจ าบท 

1. มอบหมายให้ผู้เรียนศึกษารายละเอียดของเนื้อหาตามเอกสารประกอบการสอนประจ าบทที่ 5           
“ระบบดึงและระบบการผลิตทันเวลาพอดีเพ่ือเพ่ิมผลผลิต” 

2. ชี้แจงค าอธิบายรายวิชา วัตถุประสงค์ เนื้อหาและเกณฑ์การให้คะแนนรายวิชา 

3. น าเข้าสู่บทเรียนโดยการบรรยายและสรุปเนื้อหาสาระส าคัญประกอบการน าเสนอด้วยโปรแกรม 
Microsoft Power Point 

4. อธิบายเนื้อหาทีละหัวข้อแล้วเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนสามารถซักถามได้ในประเด็นที่ไม่เข้าใจหรือ       
สงสัยก่อนจะอธิบายในหัวข้อต่อไป 

5. แบ่งกลุ่มผู้ เรียนเพ่ือร่วมกันอภิปรายกรณีศึกษาในหัวข้อที่ ได้รับมอบหมายตามแนวคิดและ          
ทฤษฎีของเนื้อหาในบทเรียน 
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6. มอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดท้ายบท 

7. สรุปเนื้อหาที่ส าคัญและตอบข้อซักถามประจ าบท 

8. มอบหมายให้ผู้เรียนเตรียมศึกษารายละเอียดของเนื้อหาตามเอกสารประกอบการสอนประจ าบทต่อไป 
ตลอดจนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตามหนังสืออ่านประกอบที่ระบุในเอกสารอ้างอิงท้ายบท 

9. เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักศึกษาก่อนเลิกเรียน 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการเพ่ิมผลผลิต 

2. สื่อช่วยในการเรียนการสอน ประกอบด้วย โปรแกรม Microsoft Power Point  

3. หนังสืออ่านประกอบตามที่ระบุในเอกสารอ้างอิงท้ายบท 

4. สื่อการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์  
5. แบบฝึกหัดท้ายบท 

 

การวัดผลและการประเมินผล 

1. สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนจากการเรียนการสอนและกิจกรรมอ่ืนๆ ในชั้นเรียน  อาทิ การเข้าเรียน       
ตรงต่อเวลา ความสนใจ การสื่อความหมายด้วยถ้อยค า และการสื่อความหมายโดยไม่ใช้ถ้อยค า 
2. สังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการพัฒนาด้านบุคลิกภาพและเจตคติที่พึงประสงค์ เช่น  การแสดง    
ความคิดเห็น ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนการวางบทบาทเป็นผู้น าและผู้ตามได้เหมาะสม        
ตามโอกาส เป็นต้น 

3. ทดสอบความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาประจ าบทเรียน จากการสุ่มตัวแทนเพ่ือซักถามในประเด็น          
ที่ได้ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอนและการบรรยาย และการทดสอบความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา
และแนวคิดท่ีได้จากการเรียนด้วยการถามปากเปล่า รวมทั้งจากเอกสารที่มอบหมายให้ศึกษาค้นคว้า  
4. ประเมินความรู้ความเข้าใจจากการตอบค าถามท้ายบทเรียน 

5. ทดสอบกลางภาคและปลายภาค 
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บทท่ี 5 

ระบบดึงและการผลติทนัเวลาพอดีเพื่อเพิ่มผลผลิต 

 

แนวคิดหลัก 

1. กลยุทธ์ผลัก (Push strategy) เป็นการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า เพ่ือการตัดสินใจ การผลิต
และการกระจายสินค้า เหมาะส าหรับตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงน้อย 

2. กลยุทธ์แบบดึง (Pull strategy) เป็นแนวคิดในการท าธุรกิจแบบใหม่ โดยมุ่งเน้นเพ่ือตอบสนองต่อ
ตลาดที่มคีวามต้องการหลากหลาย 

3. ระบบดึงเป็นการผลิตสินค้าหรือบริการตามความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าเท่านั้น ซึ่งลูกค้าเป็นผู้ท า
หน้าที่ปล่อยสัญญาณกระตุ้นการเบิกวัสดุและผลิต 

4. ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี (JIT) เป็นระบบผลิตที่ยึดความต้องการของลูกค้าเป็นส าคัญและ
พยายามตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้หลากหลาย คุณภาพสูง รวดเร็วและต้นทุนต่ า   
5. ความส าเร็จในการน าระบบดึงและระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดีมาใช้ต้องอาศัยความร่วมมือจาก 
ทุกฝ่าย ทุกระดับ รวมทั้งผู้ส่งมอบภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารองค์กร 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 กลยุทธ์ผลัก (Push strategy) และกลยุทธ์แบบดึง (Pull strategy) มีรากฐานมาจากศาสตร์
ทางด้านโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน ในปัจจุบันกลยุทธ์ดังกล่าวได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง 
การจัดการโซ่อุปทาน (Supply chain management) เป็นศาสตร์ที่ก่อเกิดตั้งแต่เริ่มการค้าขายหรือ
แลกเปลี่ยนสินค้าและการด าเนินธุรกิจทุกแขนง รวมทั้งการด าเนินชีวิตประจ าวัน เช่น ลูกค้าสั่งซื้อราดหน้า 
1 ชามจัดเป็นอุปสงค์หรือความต้องการของลูกค้าและเมื่อร้านค้าท าราดหน้าเสร็จพร้อมน าไปเสิร์ฟให้กับ
ลูกค้าตามที่ลูกค้าสั่งจัดเป็นอุปทานหรือการแปรสภาพวัตถุดิบให้กลายเป็นสินค้าส าเร็จ จากนั้นขนส่งไปยัง
ลูกค้าตามก าหนด กระบวนการดังกล่าวมีหลายส่วนเกี่ยวข้องกัน เช่น ผู้จัดหาวัตถุดิบ โรงงานผู้ผลิต
ส่วนผสมของราดหน้า เช่น เส้นใหญ่ เส้นหมี่ น้ าปลาฯลฯ และร้านค้า เป็นต้น โดยผ่านกระบวนการแปร
รูปจนถึงมือผู้บริโภคเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าและท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจมากที่สุด 

(ดวงพรรณ, 2549) 
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1. แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์ผลัก (Push strategy)  

 การด าเนินธุรกิจในอดีตผู้ประกอบการส่วนใหญ่มักใช้กลยุทธ์ผลักในการตัดสินใจผลิตและ         
การกระจายสินค้าเพ่ือผลักสินค้าหรือบริการเข้าสู่ท้องตลาด กลยุทธ์ผลักโดยทั่วไปใช้การพยากรณ์         
ความต้องการของลูกค้า ผู้ประกอบการน าค าสั่งซื้อที่ได้รับจากคลังสินค้าของผู้ค้าปลีกมาพยากรณ์อุปสงค์
หรือความต้องการซื้อสินค้าของลูกค้าและผลิตเพ่ือจัดเก็บ (Make-to-stock) ดังนั้น กลยุทธ์ผลักจึงอาจ           
ไม่เหมาะน ามาใช้ในการตอบสนองต่อตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ผู้ประกอบการได้ประโยชน์จาก
การผลิตครั้งละปริมาณมากๆ ท าให้ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยต่ าหรือการประหยัดจากขนาดในการผลิต 
(Economies of scale) ส่งผลต่อการก าหนดราคาสินค้าในขั้นสุดท้าย ซึ่งผู้ประกอบการส่วนใหญ่เชื่อว่า
การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคข้ึนกับราคาสินค้าเป็นหลัก ดังภาพที ่5.1 

 

 
ภาพที่ 5.1 กลยุทธ์ผลัก 

ที่มา: http://catalog.flatworldknowledge.com/bookhub/reader 

 

 ปัจจุบันผู้บริโภคหรือลูกค้ามีอ านาจในการต่อรองซื้อสินค้ามากข้ึน อีกท้ังปัจจัยการตัดสินใจซื้อไม่ได้
ขึ้นอยู่กับราคาเพียงอย่างเดียวส่งผลให้สินค้าในตลาดมีความหลากหลายจึงไม่สามารถผลิตครั้งละมากๆ
เช่นในอดีตที่ผ่านมา ผู้ประกอบการจึงต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาวการณ์โดยการน ากลยุทธ์ดึงเข้ามาปรับใช้
แทนกลยุทธ์ผลัก 

 

2. แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์ดึง (Pull strategy) 

 กลยุทธ์ดึงเป็นแนวคิดในการท าธุรกิจแบบใหม่ซึ่งผู้ประกอบการมุ่งตอบสนองความต้องการ         
ของลูกค้าเป็นหลัก โดยผลิตสินค้าหรือบริการตามความต้องการของลูกค้า (Make-to-order) และผลิต  
ในปริมาณท่ีพอดีกับความต้องการของลูกค้าเท่านั้น ดังนั้น ระบบการผลิตและจัดเก็บสินค้าของกลยุทธ์ดึง
จึงมีความสัมพันธ์โดยตรงกับความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง องค์กรจึงไม่มีการเก็บสินค้าคงคลังไว้
และผลิตตามค าสั่งซื้อเท่านั้นท าให้มีต้นทุนในการด าเนินการต่ า ในปัจจุบันธุรกิจส่วนใหญ่ด าเนิการ          
โดยมุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer oriented) อุปสงค์ของลูกค้าเป็นตัวก าหนดรูปแบบของสินค้า
หรือบริการทีเ่กิดข้ึนในอนาคต ดังภาพที่ 5.2 
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ภาพที่ 5.2 กลยุทธ์ดึง 
ที่มา: http://catalog.flatworldknowledge.com/bookhub/reader 

 

 ลักษณะการผลิตแบบเดิมเป็นระบบผลัก มีการผลิตคราวละมากๆ โดยผู้ผลิตเป็นผู้ก าหนดจ านวน
การผลิต (Product-out) เพ่ือผลิตสินค้าส าเร็จรูปและชิ้นส่วนประกอบไว้ให้เพียงพอต่อความต้องการ          
ในอนาคต ตารางการผลิตมาจากการพยากรณ์ปริมาณความต้องการซึ่งวัสดุถูกเคลื่อนย้ายจากจุด
ปฏิบัติการต้นทาง (Upstream) ไปยังจุดปฏิบัติการที่อยู่ปลายทาง (Downstream) ทันทีที่มีวัสดุเข้ามา 
การมาถึงของวัสดุเป็นตัวส่งสัญญาณให้ท าการผลิต  ระบบผลักมีเวลาน ายาวนาน (Lead time)          

ผังการผลิตด าเนินการแยกตามแผนกและหน้าที่ พ้ืนที่ในโรงงานใช้เป็นที่วางสินค้าและสุ่มตัวอย่าง          
เพ่ือตรวจสอบคุณภาพ ลักษณะดังกล่าวส่งผลให้ผลิตภาพต่ าก่อเกิดความสูญเปล่าจากการผลิตมากเกิน
ความต้องการที่แท้จริง (Over production) ค่าใช้จ่ายสูง เกิดปัญหาคอขวด (Bottleneck) การส่งมอบ  
ไม่ทันเวลาและมีความยืดหยุ่นต่ า ดังนั้น กลยุทธ์ดึงจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยลดความสูญเปล่าที่เป็นผลมา
จากระบบผลัก กล่าวคือในระบบดึง ลูกค้าภายนอก (External customer) เปรียบเสมือนเป็นผู้ปล่อย
สัญญาณ “ย้อนกลับ” ไปยังกระบวนการผลิตที่อยู่ปลายทางหรือลูกค้าภายใน ( Internal customer) 

กระตุ้นการเบิกวัสดุและการผลิต ดังนั้น ระบบดึงเหมาะส าหรับการน ามาใช้กับการผลิตสินค้าที่ม ี         
ความหลากหลายและปริมาณความต้องการสินค้าคงที่ตลอดปี แต่ระบบดึงอาจไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ 
ส าหรับกระบวนการผลิตที่มีสินค้าเพียงชนิดเดียวและไม่มีความหลากหลายหรือปริมาณความต้องการ
สินค้าเป็นแบบตามฤดูกาล ดังภาพที่ 5.3 

 ระบบดึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดความสูญเปล่าของกระบวนการ เนื่องจากการด าเนินการในระบบดึง
เน้นการตรวจสอบคุณภาพและการป้องกัน ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของพนักงานทุกคนในระบบการผลิต 
โดยไม่ยอมให้มีผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องเข้าสู่สถานีงานหรือไม่ให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องในสถานีและ  
ไม่ยอมให้มีผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องออกไปจากสถานีงานที่ตนรับผิดชอบ ระบบดึงสามารถแบ่งออกเป็น      
2 มุมมอง ดังนี้ 
ระบบดึงในมุมมองการผลิตคือ การผลิตชิ้นงานตามปริมาณความต้องการของลูกค้าเท่านั้น 

ระบบดึงในมุมมองการควบคุมวัสดุคือ การเบิกสินค้าคงคลังตามปริมาณความต้องการของ            
จุดปฏิบัติการเท่านั้น โดยวัสดุไม่ถูกจ่ายออกไปจนกว่าจะได้รับสัญญาณจากปลายทาง  

http://catalog.flatworldknowledge.com/bookhub/reader
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ภาพที่ 5.3 การผลิตเพ่ือเก็บและการผลิตตามความต้องการของลูกค้า  
ที่มา: http://www.allaboutlean.com/push-pull/make-to-oder-stock 

 

 2.1 ข้อดีของระบบดึง 
(1) เพ่ิมผลิตภาพโดยลดความสูญเปล่าที่ก่อให้เกิดต้นทุน (สินค้าคงคลังและการผลิตมากเกินไป)  
(2) สามารถมองเห็นปัญหาที่ต้องปรับปรุงได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น 

(3) บริการลูกค้าและรับรู้ถึงความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงประเด็น เนื่องจากลดเวลาน าที่ยาวนาน
ตั้งแตก่ารวางแผนการผลิตจนถึงการจัดส่งสินค้า 
(4) พนักงานพัฒนาทักษะในการท างานมากขึ้น เมื่อเกิดปัญหาสามารถปรับปรุงการไหลของงานได้ทันที 
(5) มีความยืดหยุ่นมากข้ึน เนื่องจากงานที่เข้ามาในระบบเป็นงานที่จ าเป็นต่อการด าเนินการเท่านั้น 

 

 2.2 ปัจจัยท่ีควรค านึงถึงในการน าระบบดึงมาประยุกต์ใช้ ประกอบด้วยเงื่อนไข ต่อไปนี้ 
(1) ผู้น าทุกระดับขององค์กรต้องมุ่งมั่นเพ่ือบรรลุสู่ระบบการผลิตแบบดึง 
(2) ฝึกอบรมทักษะความรู้เพ่ือเพ่ิมความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงานหลากหลายด้านให้พนักงาน ซึ่งพนักงาน
ต้องสามารถย้ายจากกระบวนหนึ่งไปอีกกระบวนการหนึ่งในสายการผลิตได้ 
(3) ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ผลิตตามวัสดุที่มีมาเป็นการผลิตเมื่อได้รับสัญญาณเท่านั้น รวมทั้งการเปลี่ยน
ลักษณะการท างานเพ่ือความคล่องตัวในการท างานหรือการเคลื่อนย้ายไปยังจุดปฏิบัติการต่างๆ ได้ง่าย 

(4) ปรับกระบวนการให้สอดคล้อง (Synchronize) ตามความต้องการของกระบวนการในขั้นตอนถัดไป
และความต้องการของลูกค้า 
(5) ติดตั้งเครื่องจักรขนาดเล็กและเฉพาะทางมากข้ึน  
(6) ตรวจสอบการท างานของเซลล์ทุกวันเพ่ือแก้ปัญหาและก าจัดอุปสรรคทันที 
 แตอ่ย่างไรก็ตาม การใช้กลยุทธ์ดึงอาจค่อนข้างยากต่อการน าไปปฏิบัติ เนื่องจากเวลาในการจัดหา
วัตถุดิบและการผลิตที่ใช้เวลายาวนานท าให้ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็ว 
รวมทั้งกลยุทธ์ดึงไม่สามารถใช้ประโยชน์จากการประหยัดจากขนาดการผลิต (Economies of scale) 

การตัดสินใจในการผลิตและการกระจายสินค้าขึ้นอยู่กับการตอบสนองต่ออุปสงค์หรือความต้องการของ
ลูกค้า ทั้งยังส่งผลต่อการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การบรรทุกเต็มคันรถยากต่อการปฏิบัติส าหรับ
ระบบดึง ดังภาพที่ 5.4 ดังนั้น ในเชิงธุรกิจจึงน าแนวคิดระหว่างกลยุทธ์ดึงและกลยุทธ์ผลักมาผสาน

http://www.allaboutlean.com/push-pull/make-to-oder-stock
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ประโยชน์ร่วมกัน โดยการพยากรณ์ปริมาณการผลิตบนพ้ืนฐานความต้องการของลูกค้าเพ่ือให้สามารถ
ผลิตสินค้าที่มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ ในขณะเดียวกันปริมาณสินค้าส ารองไว้ในคลังสินค้า       
ที่เหมาะสมเพ่ือรองรับความต้องการที่ไม่แน่นอน การประยุกต์ใช้แนวคิดดังกล่าวนั้นประสบความส าเร็จ
หรือไมข่ึ้นอยู่กับลักษณะของธุรกิจและความต้องการของลูกค้าในแต่ละธุรกิจเป็นหลัก (Cachon, 2004) 

 

 
ภาพที่ 5.4 กลยุทธ์แบบผลักและกลยุทธ์แบบดึง 
ที่มา: http://marketbusinessnews.com/financial-glossary/just-time-definition-meaning 

 

3. กลยุทธ์แบบผลัก–ดึง (Push-pull strategy) 

 กลยุทธ์ผลัก-ดึงเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ปกติในช่วงแรกด าเนินการโดยใช้กลยุทธ์ผลักและ
ต่อมาเป็นการด าเนินการโดยใช้กลยุทธ์ดึง ซึ่งจุดเชื่อมต่อระหว่างกลยุทธ์การดึงและการผลัก เรียกว่า 
ขอบเขตของการดึงและการผลัก ดังภาพที่ 5.5  
 

 
ภาพที่ 5.5 กลยุทธ์ผลัก-ดึง 
ที่มา: https://www.slideshare.net/rupamjash/chapter-1-42406936 

https://www.slideshare.net/rupamjash/chapter-1-42406936
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 ตัวอย่าง บริษัทคอมพิวเตอร์เฉพาะบุคคลแห่งหนึ่งผลิตสินค้าเพ่ือจ าหน่ายต่างประเทศ การตัดสินใจ
ในการผลิตและการกระจายสินค้าตามข้อมูลการพยากรณ์ในระบบผลัก ส่วนระบบดึงเป็นการผลิตสินค้า
ตามค าสั่งซื้อ กล่าวคือชิ้นส่วนคงคลังในระดับพ้ืนฐานจัดการโดยการพยากรณ์ แต่การประกอบขั้นตอน
สุดท้ายเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการเฉพาะของลูกค้า ดังนั้น ระบบผลักจึงเป็นขั้นตอนของการผลิต
ชิ้นส่วนก่อนการประกอบ ส่วนระบบดึงเป็นขั้นตอนของการประกอบขั้นสุดท้ายที่มาจากอุปสงค์ที่แท้จริง
ของลูกค้า 
 การด าเนินธุรกิจในช่วงต้นน้ าของโซ่อุปทานใช้กลยุทธ์ผลัก (Push strategy) โดยการพยากรณ์
แนวโน้มอุปสงค์ของลูกค้าที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เนื่องจากช่วงต้นน้ ามีเวลาน าที่ยาวนานและซับซ้อนกว่า          
ช่วงปลายน้ าจึงจ าเป็นต้องน ากลยุทธ์ผลักเพ่ือให้สามารถตอบสนองต่ออุปสงค์ลูกค้าที่ดึงเข้าในโซ่อุปทาน
ได้อย่างทันท่วงท ีน าไปสู่การลดจ านวนสินค้าคงคลังเพ่ือความปลอดภัย (Safety Stock) ส าหรับการผลิต
สินค้าขั้นสุดท้าย เช่นบริษัท Dell ใช้กลยุทธ์ผลัก-ดึงในการด าเนินงาน ทั้งยังเป็นแนวคิดมุ่งสู่ลูกค้า 
(Customization) ท าให้เกิดความแตกต่างของสินค้าในใจผู้บริโภคจากการสร้างความแตกต่างด้วยการรอ
เพ่ือการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเฉพาะบุคคล (Delayed differentiation) ดังภาพที่ 5.6 รวมทั้ง
ช่วยยืดระยะเวลาเพ่ือรวบรวมสินค้าที่จะจัดส่งไปยังสถานที่เดียวกันหรือใกล้กันเป็นจ านวนมากๆ           
ในการจัดส่งเพียงครั้งเดียวส่งผลให้สามารถลดต้นทุนในการจัดส่งต่อหน่วยลดลง (Reddy and Reddy, 

2001)  

 
ภาพที่ 5.6 กลยุทธ์ผลัก-ดึงในการด าเนินงานของบริษัท Dell  

ที่มา: https://www.slideshare.net/3abooodi/supply-chain-integration 

 

4. ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just In Time; JIT)   

 วิกฤติทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นหลายครั้งในอดีตที่ผ่านมา หลายองค์กรต่างได้รับผลกระทบจาก         
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจดังกล่าว รวมทั้งสภาวะการแข่งขันที่ รุนแรง องค์กรจึงมุ่งพัฒนา              
ขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงธุรกิจเพ่ือสร้างความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนในทุกสถานการณ์       
ให้กับตนเอง โดยการมุ่งหาองค์กรที่ประสบความส าเร็จและเรียนรู้คุณลักษณะของการด าเนินงานและ       
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การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศเพ่ือเป็นแนวทางในการน ามาประยุกต์ใช้  โดยทั่วไปคุณลักษณะขององค์กร        
ที่สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้นั้นต้องกระบวนการผลิตที่สามารถผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน คุณภาพสูง 
ต้นทุนต่ าและสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว ทั้งในด้านการส่งมอบ การออกแบบ การเปลี่ยนแปลง
ขนาดรุ่นการผลิตและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ดังภาพที่ 5.7 

 

 
ภาพที่ 5.7 ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี 
ที่มา: http://marketbusinessnews.com/financial-glossary/just-time-definition-meaning 

 

 ในปีค.ศ.1980 ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี (JIT) เป็นระบบการผลิตที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด    
ในขณะนั้น ซึ่งป็นเทคนิคหนึ่งในการเพ่ิมผลผลิตโดยมุ่งเน้นคุณภาพสูงและต้นทุนต่ า ต่อมาได้รับการพัฒนา
และส่งเสริมโดยกลุ่มของบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศญี่ปุ่น และถูกน าไปใช้ในหลายๆ องค์กร       
ของญี่ปุ่นและแพร่หลายไปท่ัวโลก ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดีมีชื่อเรียกหลากหลายชื่อที่แตกต่างกัน
ออกไป เช่น บริษัท IBM เรียกว่าการผลิตแบบไหลต่อเนื่อง (Continuous flow manufacturing)          
บริษัท Hewlett Packard เรียกว่าการผลิตแบบไร้สต๊อก (Stockless production) บริษัท General 

Motors เรียกว่าการผลิตแบบสอดคล้อง (Synchronized Production) และบริษัทในญี่ปุ่นหลายๆ 
บริษัท เรียกว่าระบบการผลิตแบบโตโยต้า (Toyota production system) เป็นต้น 

ระบบ JIT ใช้กลยุทธ์แบบดึงในกระบวนการผลิต ดังนั้น การตรวจสอบคุณภาพและการป้องกัน
เป็นความรับผิดชอบของพนักงานในหน้าที่ของตนเอง โดยไม่ยอมให้มีผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องเข้าสู่สถานีงาน
ที่รับผิดชอบ รวมทั้งไม่ให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องและไม่ยอมให้มีผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องออกไปจาก
สถานีงานที่รับผิดชอบ 

 

 

http://marketbusinessnews.com/financial-glossary/just-time-definition-meaning
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 4.1 วัตถุประสงค์ของระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี 
 ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดีสามารถลดความสูญเปล่าที่ส าคัญในหลายประการ อาทิ            
ความสูญเปล่าจากการมีวัสดุคงคลังส ารองมากเกินความจ าเป็น ความสูญเปล่าจากการผลิตมากเกินไป 
ความสูญเปล่าจากการรอคอยและความสูญเปล่าจากการขนย้าย เป็นต้น รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
   4.1.1 วัสดุคงคลังส ารองมากเกินความจ าเป็น 

   วัสดุคงคลัง (Inventory) หมายถึงวัสดุหรือสินค้าต่างๆ ที่เก็บไว้เพ่ือใช้ประโยชน์ส าหรับ
ด าเนินงาน อาจเป็นการด าเนินการผลิต การขายหรือด าเนินงานอื่นๆ สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท  
วัตถุดิบ (Raw material) คือสิ่งของหรือชิ้นส่วนที่ซื้อมาใช้ในการผลิต  
งานระหว่างท า (Work-in-process) คืองานที่อยู่ในระหว่างขั้นตอนการผลิตหรือรอคอยเพ่ือการผลิต
ในขั้นตอนต่อไป วัสดุคงคลังประเภทนี้ยังผ่านกระบวนการผลิตไม่ครบทุกข้ันตอน  
วัสดุซ่อมบ ารุง (Maintenance/ Repair/ Operating supplies) คือชิ้นส่วนหรืออะไหล่เครื่องจักร        
ที่ส ารองไว้เพ่ือเปลี่ยนเมื่อชิ้นส่วนเดิมเสียหรือหมดอายุการใช้งาน  
สินค้าส าเร็จรูป (Finished goods) คือชิ้นงานที่ผ่านกระบวนการผลิตครบทุกขั้นตอนพร้อมจ าหน่าย 
 

 
ภาพที่ 5.8 ประเภทของวัสดุคงคลัง 
ที่มา: http://www.managementguru.net/inventory-control-an-introduction/ 

 

 วัสดุคงคลังเป็นสิ่งจ าเป็นซึ่งมีไว้เพ่ือให้มั่นใจว่าการผลิตสามารถด าเนินการได้อย่างราบรื่นและ
สินค้าสามารถรองรับความต้องการที่ไม่แน่นอนได้ตลอดเวลา ในทางตรงกันข้ามหากมีวัสดุคงคลังมาก      
เกินความจ าเป็นท าให้ต้นทุนเพ่ิมเนื่องจากต้องเพ่ิมพ้ืนที่ในการจัดเก็บวัสดุคงคลังเหล่านั้น ดอกเบี้ยจาก
ต้นทุนจม จ านวนพนักงานที่เพ่ิมขึ้นส าหรับงานเอกสารและการก ากับดูแล เป็นต้น ระบบการผลิต          
แบบทันเวลาพอดีจึงถูกคิดค้นขึ้นมาเพ่ือเป้าหมายหลักในการแก้ไขปัญหาการมีวัสดุคงคลังส ารอง            
ที่มากเกินความจ าเป็น โดยพยายามควบคุมการมีวัสดุคงคลังในระบบทั้งหมดเพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการเก็บ
รักษาต่ าที่สุด (Carrying Cost) โดยการผลิต 1 ต่อ 1 กล่าวคือการผลิตเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีความต้องการ        
ในสินค้าจากลูกค้าเท่านั้น เมื่อผลิต 1 หน่วย ต้องขายได้ 1 หน่วยเช่นกัน  
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   4.1.2 ความสูญเปล่าจากการผลิตมากเกินความต้องการ  
   ความสูญเสียจากการผลิตมากเกินความต้องการที่แท้จริงของตลาด เนื่องจากสภาวะการตลาด
มีความผันผวนขึ้นลงอยู่ตลอดเวลาท าให้บริษัทไม่สามารถวางแผนการผลิตได้อย่างแม่นย าและสอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดส่งผลให้สินค้าขาดบ่อยครั้ง ผู้ผลิตจึงพยายามผลิตสินค้าให้เกินความต้องการ       
ที่แท้จริงของตลาดเพ่ือป้องกันปัญหาสินค้าขาดแคลน ส่วนระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดีจะผลิตสินค้า
ต่อเมื่อมีความต้องการจากลูกค้าเกิดข้ึนเท่านั้น 

   4.1.3 ความสูญเปล่าจากการรอคอย   
   ความสูญเปล่าจากการรอคอย เช่น การรอคอยจากการสะสมของงานหรือใบสั่งงาน            
ตามข้ันตอนการผลิต การรอคอยท าให้การไหลของงานหยุดชะงักและไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมกับผลิตภัณฑ์
หรือบริการ แต่กลับท าให้เวลาผ่านไปโดยสูญเปล่าส่งผลต่อต้นทุนที่เพ่ิมขึ้นและช่วงเวลาน าในการส่งมอบ
ยาวนานขึ้น ซึ่งระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดีพยายามลดเวลาในการรอคอยให้น้อยที่สุด โดยการผลิต
ในปริมาณน้อยๆ แต่ผลิตบ่อยๆเพ่ือลดการสะสมของงานระหว่างกระบวนการ 

   4.1.4 ความสูญเปล่าจากการขนย้าย  
   การขนย้ายวัสดุภายในโรงงานถือว่าเป็นความสูญเปล่าอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต 
ทั้งนี้เนื่องจากการเคลื่อนย้ายวัสดุจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งไม่ก่อให้เกิดมูลค่า แต่มีค่าใช้จ่ายการขนย้าย
เพ่ิมขึ้น ซึ่งระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดีจึงพยายามลดระยะทางและเวลาในการขนย้าย 

   4.1.5 ความสูญเปล่าจากการเคลื่อนไหว  
   ความสูญเปล่าจากการเคลื่อนไหวเกิดจากการเคลื่อนไหวที่ไม่จ าเป็น การเคลื่อนไหว                 
ทีไ่มก่่อให้เกิดมูลค่าหรือการเคลื่อนไหวที่ไม่ถูกตามหลักการยศาสตร์ท าให้ใช้เวลาในการท างานมากเกินไป 
ซึ่งส่งผลต่อความเหนื่อยล้าและประสิทธิภาพของงาน ซึ่งระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดีมีเป้าหมาย          
เพ่ือผลิตสินค้าและบริการตามความต้องการของลูกค้าเท่านั้น 

   4.1.7 ความสูญเปล่าจากการผลิตของเสียหรอืผลิตภัณฑ์ไม่มีคุณภาพ   
   ความสูญเปล่าจากการผลิตของเสียก่อให้เกิดผลที่ตามมา เช่น เกิดความล่าช้าในการส่งมอบ 
เสียเวลาในการผลิตใหม่หรือแก้ไขงาน เสียค่าใช้จ่ายด้านวัตถุดิบและแรงงานเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะชื่อเสียง
ของบริษัทหากของเสียเหล่านั้นส่งไปยังลูกค้าและก่อให้เกิดความรู้สึกในแง่ลบที่มีต่อองค์กรในวงกว้าง          
ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งด้านการตลาดในอนาคตอีกด้วย 

 4.2 ความแตกต่างระหว่างการผลิตแบบเดิมและการผลิตแบบทันเวลาพอดี 
 ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดีมีลักษณะที่แตกต่างกับระบบการผลิตแบบเดิมในหลายประการ 
อาทิ การผลิตแบบเดิมให้พนักงานท างานตามความช านาญเฉพาะอย่าง แต่การผลิตแบบทันเวลาพอดี
จ าเป็นต้องอบรมพนักงานให้มีทักษะในการท างานได้หลากหลายหน้าที่ เป็นต้น ความแตกต่างระหว่าง 
การผลิตแบบเดิมและการผลิตแบบทันเวลาพอดีสามารถสรุปได้ดังนี้ ดังตารางที่ 5.1 
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   4.2.1 ลักษณะของการผลิต 

   การผลิตแบบเดิมเน้นความสมดุลสายการผลิต โดยแบ่งงานออกเป็นหน่วยงานย่อยๆ ตามความ
ช านาญ ในขณะที่การผลิตแบบ JIT มุ่งเน้นความคล่องตัวในการผลิตโดยปรับเปลี่ยนการผลิตมาเป็น          
แบบเซลลูล่าร์ พนักงานต้องสามารถปฏิบัติงานได้หลากหลายหน้าที่ตามกระบวนการผลิตที่ถูกปรับเปลี่ยน
ตามค าสั่งซื้อของลูกค้า 
   4.2.2 กลยุทธ์ในการผลิต 

   กลยุทธ์การผลิตแบบเดิมมีการก าหนดสายการผลิตที่แน่นอนโดยการพยากรณ์ความต้องการ
ระยะยาว ส่วนการผลิตแบบ JIT สามารถเปลี่ยนแปลงการผลิตได้ทันทีเพ่ือสนองตอบความต้องการ       
ที่แท้จริงของตลาด 

   4.2.3 การปฏิบัติงาน 

   การผลิตแบบเดิมมีการมอบหมายงานให้พนักงานท าเฉพาะงานที่ช านาญเท่านั้น โดยไม่มีการ
เปลี่ยนงานเพื่อให้เกิดความช านาญเฉพาะอย่าง ในขณะที่การผลิตแบบ JIT มุ่งให้พนักงานมีความคล่องตัว
ในการท างาน โดยสามารถเปลี่ยนงานจากงานหนึ่งไปอีกงานหนึ่งได้ทันทีที่ได้รับมอบหมาย 

   4.2.4 วัสดุคงคลังส ารอง 
   การผลิตแบบเดิมวางแผนการผลิตเพ่ือให้มีสินค้าเพียงพอเพ่ือขาย โดยการผลิตเกินเพ่ือเก็บ
จ านวนหนึ่งส าหรับแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีความต้องการมากขึ้น หรือหยุดผลิตเนื่องจากเครื่องจักรเสีย 
ในขณะที่ระบบการผลิตแบบ JIT ให้ความส าคัญกับการบ ารุงรักษาเครื่องจักรแทนการผลิตเพ่ือป้องกัน
ความผิดพลาด 

   4.2.5 อัตราการผลิตและตรวจสอบคุณภาพ 

   ระบบการผลิตแบบเดิมมีการผลิตตามแผนการผลิตที่ได้พยากรณ์ไว้ล่วงหน้า จากความต้องการ
สินค้าตลอดทั้งปี และมีการตรวจสอบงานชิ้นที่ไม่ได้คุณภาพ ซึ่งเมื่อพบชิ้นงานเสียจะส่งไปแก้ไข          
นอกสายการผลิต ส่วนการผลิตแบบ JIT ผลิตตามค าสั่งของลูกค้าเท่านั้นและตรวจสอบคุณภาพ         
ด้วยตนเองพร้อมทั้งแก้ไขทันทีที่เกิดปัญหาขึ้น  
   4.2.6 อุปกรณ์และเครื่องจักรในการผลิต 

   การผลิตแบบเดิมมีการจัดวางเครื่องจักรอุปกรณ์ตามสถานีการผลิตและใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ 
โดยเดินเครื่องจักรอย่างเต็มสมรรถนะ แต่ระบบการผลิตแบบ JIT วางแผนการจัดวางเครื่องจักร/อุปกรณ์
การผลิตให้อยู่ใกล้กันตามล าดับขั้นตอนการผลิต และเดินเครื่องจักรตามความจ าเป็นในการผลิตเท่านั้น 

   4.2.7 จ านวนการผลิต 

   การผลิตแบบเดิมนิยมผลิตเป็นจ านวนมากๆ (Mass production) เพ่ือประหยัดโดยขนาด 
(Economy of scale) ขณะที่ระบบการผลิตแบบ JIT ผลิตจ านวนน้อยๆ เฉพาะค าสั่งซื้อที่ลูกค้าต้องการ
เท่านั้น  
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   4.2.8 ระบบการสั่งซื้อวัตถุดิบ 

   ระบบการผลิตแบบเดิมสั่งซื้อวัตถุดิบเก็บไว้เพ่ือเตรียมการผลิต ป้องกันการขาดแคลนวัตถุดิบ     
ที่ใช้ในการผลิตท าให้มีต้นทุนการสั่งซื้อและต้นทุนการเก็บรักษาเกิดขึ้น โดยค านวณจ านวนการสั่งซื้อ
วัตถุดิบเพ่ือให้ต้นทุนต่ าที่สุด โดยอาศัยหลักของระบบปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุด (Economic 

Order Quantity; EOQ) ส่วนระบบการผลิตแบบ JIT มีการสั่งซื้อวัตถุดิบมาเฉพาะเท่าท่ีต้องการใช้เท่านั้น 
แต่สั่งซื้อบ่อยครั้งมากขึ้นเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดต้นทุนการเก็บรักษา ตลอดจนการสร้างพันธมิตรกับผู้ขาย
วัตถุดิบโดยท าสัญญาซื้อขายระยะยาว   
 

ตารางท่ี 5.1 ความแตกต่างระหว่างการผลิตแบบเดิมและการผลิตแบบทันเวลาพอดี 
การผลิตแบบเดิม 

(Traditional production) 

การผลิตแบบทันเวลาพอดี 
(JIT production) 

1.จัดสายการผลิตแบบผลิตภัณฑ์หรือ           
แบบกระบวนการผลิตอย่างใดอย่างหนึ่ง 

1. จัดสายการผลิตแบบเซลลูลาร์ (Cellular)          
มุ่งเน้นความคล่องตัวของการผลิต 

2. ก าหนดกลยุทธ์การผลิตในระยะยาวและ 

ค่อนข้างแน่นอน 

2. กลยุทธ์การผลิตสามารถปรับเปลี่ยนได้ทันที 
ตามความต้องการของตลาด 

3. พนักงานท างานตามลักษณะของความช านาญ
เฉพาะอย่างเท่านั้น  

3. พนักงานมีทักษะในการท างานได้หลากหลายหน้าที่  

4. มีวัสดุคงคลังส ารอง (Safety stock)              
เพ่ือจ าหน่ายในช่วงที่ไม่สามารถท าการผลิตได้  

4. ไม่มีวัสดุคงคลังส ารอง  

5. อัตราการผลิตคงที่และมีหน่วยงานท าหน้าที่ 
ตรวจสอบคุณภาพของสินค้า 

6. อัตราการผลิตยืดหยุ่นสูงและตรวจสอบคุณภาพ
ด้วยตนเอง พร้อมสามารถแก้ไขได้ทันที 

6. จัดวางอุปกรณ์การผลิตตามสถานีการผลิต  
ใช้เครื่องจักรที่มีขนาดใหญ่และทันสมัย  

7. จัดวางอุปกรณ์การผลิตให้อยู่ติดกัน เครื่องจักร
ขนาดเล็กและสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทันที 

7. ผลิตจ านวนมากๆ (Mass production) 

เพ่ือให้มีความประหยัดมากท่ีสุด 

8. ผลิตจ านวนน้อยหรือเพียงพอเฉพาะความต้องการ 

ของลูกค้าเท่านั้น 

8. สั่งซื้อวัตถุดิบจัดเตรียมไว้เพ่ือป้องกัน          
การขาดแคลนวัตถุดิบ 

9. สั่งซื้อวัตถุดิบตามความต้องการใช้ในการผลิต
เท่านั้น 

 

 อย่างไรก็ตาม ระบบการผลิตแบบเดิมและระบบการผลิตแบบ JIT มีข้อดี-ข้อเสียแตกต่างกัน 
โรงงานอุตสาหกรรมบางแห่งยังคงใช้ระบบการผลิตแบบเดิม และบางแห่งน าระบบการผลิตแบบ JIT          

มาปรับใช้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้บริหารและข้อจ ากัดต่างๆ ในการน ามาประยุกต์ใช้อย่างความเหมาะสม         
ในแต่ละองค์กร 
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 4.3 แนวทางปรับเปลี่ยนเพื่อเข้าสู่ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี 
 (1) การจัดสมดุลการไหลในสายการผลิต โดยจัดให้แต่ละสถานีงานมีภาระงานเท่ากันและสามารถ
รองรับการผลิตที่หลากหลาย 

 (2) ปริมาณการผลิตขนาดเล็ก (Small lot size) แต่มีความถี่ในการสั่งสูง ระบบ JIT พยายาม
ควบคุมวัสดุคงคลังให้อยู่ในระดับน้อยที่สุดเพ่ือไม่ก่อให้เกิดต้นทุนในการจัดเก็บและต้นทุนค่าเสียโอกาส 
ในปริมาณการผลิตเท่ากับความต้องการ  
 (3) เครื่องจักรขนาดเล็กเนื่องจากเครื่องจักรเล็กใช้ระยะเวลาสั้นในการปรับตั้งก่อนเริ่มด าเนินงาน 
(Short setup time) การเปลี่ยนแปลงรุ่นการผลิตตามความต้องการของลูกค้าจึงสามารถท าได้รวดเร็ว  
 (4) สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับผู้ส่งมอบ ระบบการผลิตแบบ JIT ต้องการความสัมพันธ์
บนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันเพ่ือยกระดับและเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยผู้ส่งมอบ
ต้องมีความน่าเชื่อถือทั้งด้านคุณภาพ ราคาและการส่งมอบ (ตรงเวลา สถานที่และครบตามจ านวน)  
 (5) พัฒนาพนักงานให้มีทักษะความช านาญหลากหลายเพ่ือสร้างความยืดหยุ่นในการท างาน 
กล่าวคือ พนักงานคนเดียวสามารถควบคุมหรือปฏิบัติงานได้หลากหลายประเภทตามกระบวนการ          
ที่เปลี่ยนแปลง เช่น งานผลิต งานซ่อมบ ารุงและงานตรวจสอบ เป็นต้น เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง           
ที่อาจเกิดข้ึนในระหว่างการท างาน      
 (6) ระบบการบ ารุงรักษาที่มีประสิทธิผล เครื่องจักรต้องมีความพร้อมในการใช้งานตลอดเวลา              
การบ ารุงรักษาเชิงป้องกันจึงมีความส าคัญและเป็นสิ่งจ าเป็นในระบบ JIT โดยเฉพาะอย่างยิ่งการซ่อม
บ ารุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตที่ทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance; TPM)          

ซึ่งจะกล่าวถึงในบทที่ 7 ต่อไป 

 (7) ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงอย่างสม่ าเสมอ (Consistently high quality level) คุณภาพของ
ผลติภัณฑ์เป็นสิ่งจ าเป็นมากในระบบการผลิตแบบ JIT หลักการควบคุมคุณภาพของ JIT เน้นผู้ปฏิบัติงาน
เป็นผู้ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพด้วยตนเองเรียกว่า คุณภาพ ณ แหล่งก าเนิด (Quality at the 

source)  

 (8) การปรับปรุงการท างานอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) เป้าหมายของ JIT คือ
การพัฒนาอย่างไม่สิ้นสุด โดยมุ่งเน้นการผลิตที่ไหลลื่นอย่างคล่องตัว ความสม่ าเสมอของวัสดุที่มีคุณภาพ
ทั่วทั้งระบบโดยไม่เกิดการสะดุด การปรับปรุงการท างานสามารถท าได้มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับ
ความสามารถในการขจัดอุปสรรคในระบบให้หมดไปและพัฒนาระบบการผลิตที่เป็นเลิศ เข้ามาแทน  
ดังนั้น การปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่ต้องด ารงอยู่คู่กับระบบ JIT ไปตลอด 
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 4.4 ประโยชน์จากการผลิตแบบทันเวลาพอดี 
 (1) ช่วยยกระดับคุณภาพสินค้าให้สูงขึ้นและลดของเสียจากการผลิตให้น้อยลง เนื่องจากหากพบ
ข้อบกพร่องคนงานที่รับชิ้นส่วนต้องรีบแจ้งให้คนงานที่ผลิตทราบทันทีเพ่ือหาสาเหตุและแก้ไขให้ถูกต้อง  
 (2) ตอบสนองความต้องการของตลาดได้เร็วเนื่องจากการผลิตมีความคล่องตัวสูง การเตรียม        
การผลิตใช้เวลาน้อย สายการผลิตสามารถผลิตสินค้าได้หลากหลายชนิด  
 (3) ลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บและการขนย้ายวัสดุคงคลัง เพราะการมีวัสดุคงคลังเป็นไปตาม          
ความต้องการของตลาดอย่างแท้จริง โดยการพยากรณ์การผลิตในระยะสั้นมีความแม่นย ามากข้ึน  
 (4) พนักงานมีความรับผิดชอบต่องานของตนเอง โดยผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเพ่ือส่งต่อให้พนักงาน
คนต่อไป ซึ่งเปรียบเหมือนเป็นลูกค้าและมีความรับผิดชอบต่องานของส่วนรวม กล่าวคือพนักงานทุกคน
ต้องช่วยกันแก้ไขเมื่อมีปัญหาเกิดข้ึนเพ่ือไม่ให้การผลิตหยุดชะงักเป็นเวลานาน 

 กลยุทธ์แบบดึงและระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดียึดหลักการสนองตอบความต้องการของลูกค้า
เป็นส าคัญเพ่ือคุณภาพ ความรวดเร็วและต้นทุนต่ า ซึ่งนับว่าเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ท างานท าให้ผลผลิตเพ่ิมขึ้นตามไปด้วย นอกจากทั้ง 2 แนวทางที่ได้กล่าวมาในบทนี้ ยังมีเทคนิคอ่ืนๆ  
ด้านการบริหารจัดการเพื่อช่วยเพ่ิมผลผลิตได้อีกหลากหลายแนวทาง ซึ่งจะกล่าวต่อไปในบทที่ 6 

 

บทสรุป 

 แนวคิดของการจัดการแบบผลักและแบบดึงเกิดขึ้นในระบบการผลิตจากการปรับตัวของธุรกิจ     
ท าให้ผสมผสานแนวคิดท้ังสองเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิตและการจัดการสินค้าคงคลัง
ได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดีเป็นหนึ่งในระบบการผลิตที่พัฒนามาจาก
กลยุทธ์ดึง โดยยึดความต้องการของลูกค้าเป็นศูนย์กลางสามารถสนองตอบความต้องการของลูกค้า      
ได้หลากหลาย คุณภาพสูง รวดเร็วและต้นทุนต่ า ซึ่งช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงธุรกิจ         
แต่อย่างไรก็ตาม ธุรกิจจะสามารถบรรลุผลส าเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือ ยึดมั่นในพันธกิจขององค์กร
จากของทุกฝ่าย ทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้บริหารต้องสามารถสื่อสารเพ่ือความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงาน
ทุกระดับ โดยเฉพาะระดับล่างซึ่งเป็นพนักงานส่วนใหญ่ขององค์กร เพ่ือให้พนักงานเข้าใจแนวคิด       
องค์ความรู้และแนวทางการปฏิบัติ พร้อมทั้งให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตาม การด าเนินกลยุทธ์ของ
องค์กรจึงเป็นไปอย่างเข็มแข็งและทิศทางเดียวกัน ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ส่งมอบ
ภายนอกเพ่ือส่งวัตถุดิบหรือสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยต้นทุนที่เหมาะสม  
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แบบฝึกหัดท้ายบทท่ี 5 

 

1. ระบบการผลิตแบบผลักต่างจากระบบการผลิตแบบดึงอย่างไร จงอธิบายมาให้เข้าใจ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2. คลินิกเสริมความงามส่วนใหญ่ด าเนินการโดยอาศัยกลยุทธ์ผลักหรือกลยุทธ์ดึง จงอธิบาย 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

3. กลยุทธ์ดึงเหมาะสมกับธุรกิจประเภทใด เพราะเหตุใด 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

4. กลยุทธ์ผลัก-ดึงเหมาะสมกับธุรกิจประเภทใด เพราะเหตุใด 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

5. กลยุทธ์ผลัก/กลยุทธ์แบบดึงและการบริหารจัดการแบบทันเวลาพอดีมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน
อย่างไร  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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6. กรณีศึกษา โรงแรมได้ขายห้องประชุมใหญ่ของโรงแรมให้กับงานประชุมเต็มวันงานหนึ่ง ซึ่งงานประชุม
นี้เสร็จสิ้นในเวลา 17.00 น. ต่อมาภายหลัง มีลูกค้ามาติดต่อขอใช้ห้องดังกล่าวส าหรับจัดงานเลี้ยงฉลอง
มงคลสมรสที่จะเริ่มงานภายในเวลา 18.00 น. ผู้จัดการแผนกจัดเลี้ยงได้ปฏิเสธรับงานเลี้ยงที่เข้ามาใน
ภายหลังโดยให้เหตุผลว่าไม่สามารถปรับเปลี่ยนห้องประชุม จัดตกแต่งห้องให้พร้อมเป็นห้องจัดเลี้ยงฉลอง
มงคลสมรสได้ทันเวลา เนื่องจากรายละเอียดปลีกย่อยในการด าเนินการมากมายและต้องใช้เวลานาน           
อีกทั้งก าลังคนภายในแผนกมีไม่มากเพียงพอ ผู้จัดการแผนกจัดเลี้ยงจึงได้ปฏิเสธรับงานนี้ที่เป็นงานที่มี
รายได้สูงมาก  
6.1 ท่านเห็นด้วยกับการตัดสินใจของผู้จัดการหรือไม่ เพราะเหตุใด 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

6.2 ท่านคิดว่าจะน าแนวความคิดของการบริหารจัดการแบบทันเวลาพอดีเข้ามาแก้ไขปัญหานี้อย่างไร        
จงอธิบาย 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 6 

หลักบริหารจัดการเพ่ือการเพ่ิมผลผลิต 

 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

1. การเพ่ิมผลผลิตโดยหลักการ 3T    

2. การเพ่ิมผลผลิตโดยหลักการ 4 Zero 

3. การเพ่ิมผลผลิตโดยหลักการ 5R 

4. การเพ่ิมผลผลิตโดยหลักการ ECRS 

5. การเพ่ิมผลผลิตด้วยวงจร PDCA 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม   
เมื่อศึกษาบทเรียนนี้จบแล้ว ผู้เรียนควรมีความรู้และทักษะดังนี้ 
1. เข้าใจหลักการและสามารถวิเคราะห์เวลาการท างานการตามหลักการ 3T พร้อมทั้งเสนอแนะ          
แนวทางการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือเพ่ิมผลผลิตได้ 
2. เข้าใจหลักการและสามารถวิเคราะห์การท างานเพ่ือลดปริมาณของเสีย ระยะเวลารอคอย วัสดุคงคลัง
และอุบัติเหตุในกระบวนการตามหลักการ 4 Zero พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไข          
เพ่ือเพ่ิมผลผลิตได้ 
3. เข้าใจและสามารถวิเคราะห์การท างานตามหลักการ 5R พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไข
เพ่ือเพ่ิมผลผลิตได้ 
4. เข้าใจและสามารถวิเคราะห์การท างานเพ่ือลดความสูญเปล่าตามหลักการ ECRS พร้อมทั้งเสนอแนะ
แนวทางการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือเพ่ิมผลผลิตได้ 
5. เข้าใจและสามารถน าขั้นตอนของ PDCA มาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงการท างานหรือแก้ไขปัญหา         
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

 

วิธีสอนและกิจกรรมประจ าบท 

1. มอบหมายให้ผู้เรียนศึกษารายละเอียดของเนื้อหาตามเอกสารประกอบการสอนประจ าบทที่ 6     
“หลักบริหารจัดการเพ่ือการเพ่ิมผลผลิต” 

2. ชี้แจงค าอธิบายรายวิชา วัตถุประสงค์ เนื้อหาและเกณฑ์การให้คะแนนรายวิชา 
3. น าเข้าสู่บทเรียนโดยการบรรยายและสรุปเนื้อหาสาระส าคัญประกอบการน าเสนอด้วยโปรแกรม 
Microsoft Power Point  
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4. อธิบายเนื้อหาทีละหัวข้อแล้วเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถซักถามได้ในประเด็นที่ไม่เข้าใจหรือสงสัย 
ก่อนจะอธิบายในหัวข้อต่อไป 

5. แบ่งกลุ่มผู้เรียนเพ่ือร่วมกันอภิปรายกรณีศึกษาในหัวข้อที่ได้รับมอบหมายตามแนวคิดและทฤษฎี    
ของเนื้อหาในบทเรียน 

6. มอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดท้ายบท 

7. สรุปเนื้อหาที่ส าคัญและตอบข้อซักถามประจ าบท 

8. มอบหมายให้ผู้เรียนเตรียมศึกษารายละเอียดของเนื้อหาตามเอกสารประกอบการสอนประจ าบทต่อไป 
ตลอดจนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตามหนังสืออ่านประกอบที่ระบุในเอกสารอ้างอิงท้ายบท 

9. เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักศึกษาก่อนเลิกเรียน 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการเพ่ิมผลผลิต 

2. สื่อช่วยในการเรียนการสอน ประกอบด้วย โปรแกรม Microsoft Power Point  

3. หนังสืออ่านประกอบตามที่ระบุในเอกสารอ้างอิงท้ายบท 

4. สื่อการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์  
5. แบบฝึกหัดท้ายบท 

 

การวัดผลและการประเมินผล 

1. สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนจากการเรียนการสอนและกิจกรรมอ่ืนๆ ในชั้นเรียน  อาทิ การเข้าเรียน      
ตรงต่อเวลา ความสนใจ การสื่อความหมายด้วยถ้อยค า และการสื่อความหมายโดยไม่ใช้ถ้อยค า 
2. สังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการพัฒนาด้านบุคลิกภาพและเจตคติที่พึงประสงค์ เช่น การแสดง 
ความคิดเห็น ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนการวางบทบาทเป็นผู้น าและผู้ตามได้เหมาะสม           
3. ทดสอบความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาประจ าบทเรียน จากการสุ่มตัวแทนเพ่ือซักถามในประเด็นที่ได้
ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอนและการบรรยาย และการทดสอบความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา     
และแนวคิดท่ีได้จากการเรียนด้วยการถามปากเปล่า รวมทั้งจากเอกสารที่มอบหมายให้ศึกษาค้นคว้า  
4. ประเมินความรู้ความเข้าใจจากการตอบค าถามท้ายบทเรียน 

5. ทดสอบกลางภาคและปลายภาค 
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บทที่ 6 

หลักบริหารจัดการเพ่ือเพิ่มผลผลิต  

 

แนวคิดหลัก 

1. การเพ่ิมผลผลิตโดยอาศัยหลักบริหารจัดการตามองค์ประกอบของเวลา (3T) โดยการค้นหาเวลาที่ใช้  
ในการท างานแต่ไม่ได้ผลผลิตและเวลาไร้ประสิทธิภาพ เพ่ือก าจัดเวลาเหล่านี้ให้เหลือน้อยที่สุด 

2. การเพ่ิมผลผลิตโดยหลักการ 4 Zero ได้แก่ ของเสียเป็นศูนย์ การรอเป็นศูนย์ วัสดุคงคลังเป็นศูนย์ 
และอุบัติเหตุเป็นศูนย์ 
3. การเพ่ิมผลผลิตโดยหลักการ 5R ประกอบด้วยการเลือกใช้คนให้ถูกกับงาน การเลือกงานให้เหมาะสม
กับคน การเลือกอุปกรณ์เครื่องมือให้เหมาะสมกับคนและงาน การเลือกเวลาและโอกาสที่เหมาะสม 
ภายใต้สถานที่ที่ถูกต้อง 
4. ECRS เป็นวิธีการลดความสูญเปล่า ประกอบด้วยการก าจัด การรวมกัน การจัดใหม่และการท าให้ง่าย 

5. PDCA เป็นกระบวนการปรับปรุงการท างาน ประกอบด้วยขั้นตอนการสร้างมาตรฐาน (Standard) 

ปฏิบัติตามมาตรฐาน (Do) ตรวจสอบเทียบกับมาตรฐาน (Check) และแก้ไขปรับปรุง (Act) กรณี         
ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 การเพ่ิมผลผลิตขององค์กรก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องส่งผลให้มีการขยายตัว         
ทางเศรษฐกิจและสามารถแข่งขันได้ในตลาดการค้าโลก โดยผลที่ได้รับจากการเพ่ิมผลผลิต เช่น ด้านก าไร
แก่องค์กร ด้านความมั่นคงในการท างานและค่าจ้างพนักงาน ด้านคุณภาพสินค้าและบริการที่ดี        
ให้กับลูกค้า ด้านภาษีและรายรับอ่ืนๆ แก่ภาครัฐ ซึ่งผลประโยชน์เหล่านี้ท าให้ผู้ประกอบการ พนักงาน 
ลูกค้า สิ่งแวดล้อมและประเทศชาติมีความเป็นอยู่ที่ดี 
 การเพ่ิมผลผลิตจ าเป็นต้องต้องมีการบริหารงานอย่างเป็นระบบ (Management of productivity) 

มีกฎระเบียบเพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้น การบริหารจัดการ
กิจกรรมการเพ่ิมผลผลิตภายในองค์การจ าเป็นต้องมีการวางแผน การจัดรูปแบบ วิธีการ การสื่อสาร         
การจูงใจเพ่ือเสริมสร้างความสามารถของบุคลากรในองค์กรในการพัฒนาปรับปรุงการเพ่ิมผลผลิต        
อย่างต่อเนื่อง (การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต, 2558) 
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1. การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิตโดยหลักการ 3T    

 การเพ่ิมผลผลิตโดยหลักการ 3T คือ การค้นหาเวลาสูญเปล่าในกระบวนการผลิตและก าจัดเวลา
เหล่านั้นซึ่งไม่ก่อให้เกิดผลิตผล (output) ออกไปจากกระบวนการผลิต โดยใช้อักษรย่อที (T) แทนเวลา 
ในภาษาอังกฤษ (Time) ได้แก่ (สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2546) 

 เวลาในการผลิตจริง (T1) คือ     
 เวลาที่ใช้ในการผลิตจริง คือเวลาที่ใช้ในการผลิตสินค้าหรือบริการ โดยผลลัพธ์ที่ได้เป็นผลผลิต  
 เวลาในการท างานแต่ไม่ได้ผลผลิต (T2) คือ 

 เวลาที่ใช้ในการท างานแต่ไม่ได้ผลผลิต คือเวลาที่ใช้ในกระบวนการท างานหรือกระบวนการผลิต 
แต่ไม่ได้ผลผลิตเพ่ิมหรือไม่เกิดผลิตผล เรียกว่างานส่วนเกิน ซึ่งงานส่วนเกินเกิดขึ้นตามธรรมชาติของ
กระบวนการท างานหรือการผลิตที่ไม่มีประสิทธิภาพและสามารถเกิดขึ้นได้เสมอๆ โดยมีสาเหตุมาจาก 

 การออกแบบผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการผลิตที่ซับซ้อน กล่าวคือ การมีขั้นตอนการผลิตหลาย
ขั้นตอน ซึ่งในแต่ละขั้นตอนต้องใช้เวลาในการท างานมาก หรือผลิตภัณฑ์มีการออกแบบไม่เหมาะสมกับ
ระบบการผลิตท าให้ต้องเสียเวลาในการปรับปรุงแก้ไขผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามที่ออกแบบ 

 วิธีการท างานไม่สอดคล้องกับกระบวนการผลิตหรือวิธีการท างานที่ไม่สอดคล้องกับสรีระ        
ของร่างกาย เช่น การท างานที่ต้องหันกลับไปกลับมาเพ่ือหยิบชิ้นส่วนมาประกอบท าให้เกิดความเมื่อยล้า
จากการท างานและเสียเวลาในการหันกลับไปกลับมา เป็นต้น 

 เวลาไร้ประสิทธิภาพ (T3)  
 เวลาที่ไร้ประสิทธิภาพ (Ineffective Time) คือเวลาที่ไม่ได้ท าอะไรและไม่เกิดผลิตผลใดๆ ในการ
ด าเนินการผลิต โดยทั่วไปการผลิตหรือการท างานมักเกิดการรบกวนท าให้เวลาในการผลิตต่อหน่วย
ผลิตภัณฑ์สูงขึ้น เวลาที่เพ่ิมขึ้นนี้เรียกว่า เวลาไร้ประสิทธิภาพ การรบกวนการท างานใดๆ ท าให้งานผลิต
หรือการท างานต้องหยุดชะงักลงชั่วคราวโดยปราศจากการผลิตหรือผลงาน ซึ่งเวลาสูญเปล่าเหล่านี้ท าให้
อัตราผลผลิตลดลง เวลาไร้ประสทธิภาพถ้าเกิดขึ้นภายในองค์กรหรือกระบวนการผลิตส่งผลให้การ
ด าเนินงานล่าช้าน ามาซึ่งต้นทุนที่สูงขึ้นโดยไม่จ าเป็น จนสามารถท าให้องค์กรไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้ทันท่วงที หรืออาจท าให้องค์กรขาดความสามารถในการแข่งขันและประสบความ
ล้มเหลวในอนาคตได้ ดังนั้น การขจัดเวลาไร้ประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ควรค านึงถึง รูปแบบของเวลา
ไร้ประสิทธิภาพสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ คอื  
 เวลาไร้ประสิทธิภาพจากแหล่งภายนอกที่เหนือการควบคุมจากภายในองค์กร อาทิ ไฟฟ้าดับ
สาเหตุจากหม้อแปลงระเบิด น้ าท่วม เป็นต้น 

 เวลาไร้ประสิทธิภาพภายใต้การควบคุม ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
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    เวลาไร้ประสิทธิภาพเนื่องจากความบกพร่องของการบริหารจัดการ เกิดจากแรงงานหรือ
เครื่องจักรหยุดท างานอันเนื่องมาจากการบริหารจัดการไม่มีการวางแผนงาน ขาดการอ านวยการ
ประสานงาน ขาดการจัดล าดับของงานและการควบคุมงาน อาทิ การผลิตสินค้ามากชนิดเกินความจ าเป็น 
เครื่องจักรหยุดชะงักขณะเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตส าหรับผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันท าให้การท างาน 
ไม่ต่อเนื่อง ความบกพร่องในการจัดหาวัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่จ าเป็นอ่ืนๆ ส่งผลให้เกิดการรอคอย 
การหยุดชะงักเนื่องจากความขาดแคลนหรือความบกพร่องในการบ ารุงรักษาเครื่องจักร/อุปกรณ์ท าให้ 
ต้องมีการหยุดงานเพราะเครื่องจักรช ารุดหรือผลผลิตเสียหาย ซึ่งต้องเสียเวลาในการผลิตใหม่ซ้ าอีกครั้ง 
รวมทั้งสภาพการท างานที่ไม่เหมาะสมท าให้แรงงานไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น เป็นต้น  
    เวลาไร้ประสิทธิภาพจากคนท างาน เนื่องจากคนท างาน เช่น การขาด ลา มาสาย          
ความเกียจคร้านในการท างาน การแกล้งถ่วงงานหรือหลบงาน การท างานอย่างไม่ระมัดระวังท าให้งาน
เกิดความเสียหาย คนงานไม่รักษากฏเกณฑห์รือกฏข้อบังคับในการรักษาความปลอดภัยท าให้เกิดอุบัติเหตุ
โดยประมาท เป็นต้น  
 การเพ่ิมผลผลิตโดยอาศัยหลักการบริหารจัดการตามองค์ประกอบของเวลา (3T) ดังภาพที่ 6.1 
สามารถท าได้โดยการค้นหาเพ่ือลดเวลาที่ใช้ในการท างานแต่ไม่ได้ผลิตผล (T2) และก าจัดเวลา            
ไร้ประสิทธิภาพ (T3) ให้เหลือน้อยที่สุด โดยให้เหลือเพียงเวลาที่ใช้ในการผลิตจริง (T1) เพียงอย่างเดียว
เท่านั้น  
 

  
 

ภาพที่ 6.1 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านเวลา 
ที่มา: http://www.timefor.co.uk/effective-use-of-time/ และ 

https://empxtrack.com/blog/performance-management-effective-use-of-time 

 

https://empxtrack.com/blog/performance-management-effective-use-of-time
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2. การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิตโดยหลักการ 4 ศูนย์ (4 Zero)  

 ฟิลิป บี ครอสบี (Philip B. Crosby) เป็นปรมาจารย์คุณภาพโดยเฉพาะทางด้านการตลาด         
จาก Western Reserve University ดังภาพที่ 6.2 เข้ารับราชการทหารเรือในสงครามเกาหลี หลังจาก
นั้นได้ท างานเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ โดยเริ่มจากเป็นผู้ตรวจสอบสายพานการผลิต (Line inspector) 

ต่อมาในปี ค.ศ.1979 ครอสบีเข้าท างานในบริษัท ไอทีที (ITT) และภายใน 14 ปี เขาได้เป็นประธาน         
กลุ่มบริษัทและผู้อ านวยการฝ่ายคุณภาพของบริษัทไอทีที โดยรับปรึกษาคุณภาพทั่วโลก ต่อมาครอสบี
ลาออกจากบริษัทไอทีทีเพ่ือก่อตั้ง Philip Crosby Associates Incorporated วิทยาลัยคุณภาพใน          
รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ครอสบีได้ให้นิยามความหมายด้านคุณภาพไว้ 4 ประการ ดังนี้ 
(1) คุณภาพ หมายถึงการกระท าตามมาตรฐาน (Conformance to standards) พนักงานต้องทราบว่า
มาตรฐานของผลงานที่แท้จริงและต้องท าให้ได้ตามนั้น 

(2) คุณภาพมาจากการป้องกันของเสีย (Defect prevention) มิใช่การแก้ไขของเสีย การฝึกอบรมและ
การมีวินัยเป็นสิ่งแรกที่สามารถช่วยป้องกันของเสียได้ 
 (3) คุณภาพในฐานะมาตรฐานการท างานต้องปราศจากของเสีย (Defect-free) การไม่มีของเสียเท่านั้น
เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 

 (4) คุณภาพประหยัดเงิน (Saves money) การท าให้ถูกตั้งแต่แรกท าให้ประหยัดต้นทุนในการท างาน 
(บรรยงค,์ 2548) 

 
ภาพที่ 6.2 ฟิลิป บี ครอสบี (Philip B. Crosby) 

ที่มา: http://alchetron.com/Philip-B-Crosby 
           
 2.1 แนวทางการปรับปรุงคุณภาพของครอสบีประกอบด้วย 14 ขั้น ดังนี้ ดังตารางที่ 6.1 

 ขั้นที ่1 ผู้บริหารต้องมีนโยบายต่อการจัดการคุณภาพอย่างชัดเจน (Make clear management's 

commitment to quality) วิธีการคือการเขียนเป็นนโยบายให้ชัดเจน ลักษณะเป็นค ามั่นสัญญามากกว่า
เป็นขอ้ความสั้นๆ เช่น ใช้ข้อความว่า “เราจะท าตามมาตรฐานที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด” เป็นต้น 



143 

 

 ขั้นที่ 2 จัดตั้งทีมปรับปรุงคุณภาพโดยมีตัวแทนจากแต่ละฝ่าย (Set up quality improvement 

teams) การแต่งตั้งตัวแทนต้องให้ทุกคนในองค์การรู้สาระหลักของการจัดการคุณภาพ ซึ่งอาจวัดความรู้
โดยใช้แบบสอบถาม เมื่อพนักงานมีความรู้และเข้าใจในเรื่องของคุณภาพแล้วจึงจัดทีมขึ้น ประธานของทีม
ควรท างานเต็มเวลา ส่วนสมาชิกอ่ืนๆ ควรท าบางส่วน เนื่องจากประธานต้องเป็นผู้น าให้แก่คนอ่ืนๆ         
และควรเป็นคนที่เห็นความส าคัญของการปรับปรุงคุณภาพอย่างจริงจัง ส าหรับความรับผิดชอบของทีม 
ดังต่อไปนี้ 
จัดวางโปรแกรมการปรับปรุงคุณภาพท้ังหมด 

เป็นตัวแทนของแต่ละฝ่าย เมื่อมาอยู่ในทีม 

เป็นตัวแทนของทีม เมื่ออยู่ที่ฝ่าย  
น าการตัดสินใจของทีมไปปฏิบัติในฝ่ายของตน 

คิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
 ขั้นที ่3 ก าหนดการวัดคุณภาพเพ่ือแสดงปัญหาที่เป็นอยู่หรือปัญหาที่อาจเกิดได้ในอนาคต (Set in 

place quality measurement) การวัดควรเป็นไปตามวัตถุประสงค์และสะดวกต่อการปรับปรุงแก้ไข
ส่วนมากฝ่ายควบคุมคุณภาพเป็นผู้วัดและรวบรวมข้อร้องเรียนต่างๆ เพ่ือแสดงให้เห็นถึงระดับของ    
ปัญหาและสื่อสารให้พนักงานเข้าใจ วิธีการสื่อสารควรน าเสนอโดยใช้หน่วยนับ เช่น จ านวนของเสีย          
ต่อหน่วย เปอร์เซ็นต์ของเสีย การจ าแนกตามระดับความรุนแรง สาเหตุที่มา ความรับผิดชอบส าหรับ      
การแก้ไขปัญหา เป็นต้น 

 ขั้นที่ 4 ก าหนดต้นทุนคุณภาพและวิธีการใช้ต้นทุนคุณภาพซึ่งเป็นเครื่องมือในการจัดการ 
(Determine the cost of quality) ครอสบีกล่าวว่า ต้นทุนคุณภาพควรมีไม่เกินร้อยละ 2.5 ของยอดขาย 
และวิธีลดต้นทุนคุณภาพที่ดีที่สุดคือ การป้องกัน 

 ขั้นที่ 5 ยกระดับการตระหนักถึงระดับคุณภาพและความห่วงใยส่วนตัวต่อชื่อเสียงด้านคุณภาพ 
ของบริษัทให้เกิดกับพนักงานทุกคน (Raise the level of quality awareness) โดยการประชุมระหว่าง
ผู้บริหารกับพนักงานเป็นประจ าถึงปัญหาการไม่ท าตามเงือ่นไข ส่วนอีกทางหนึ่งโดยการสื่อสารให้กระจาย
ไปทั่วทั้งองค์การ เช่น การส่งจดหมายข่าว การจัดงาน และการติดป้ายประกาศความรับผิดชอบ      
หน้าที่ของทีมงานปรับปรุงคุณภาพ โปรแกรมปรับปรุงคุณภาพควรไปอย่างช้าๆ และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
 ขั้นที่ 6 ลงมือแก้ปัญหาตามที่ยกมาในขั้นก่อน (Take corrective action on the problems) 

ครอสบีเสนอแนะให้แบ่งทีมแก้ปัญหาออกเป็น 4 ระดับ โดยผู้บริหารทีมในแต่ละระดับประชุมเป็นประจ า 
เช่น ประชุมทุกวัน ทุกสัปดาห์ หรือทุกเดือนเพ่ือหาทางแก้ไขปัญหาส าคัญตามทีไ่ด้จัดล าดับไว้ 
 ขั้นที่ 7 วางแผนจัดโปรแกรมของเสียเป็นศูนย์ (Plan a zero defects program)  

 ขั้นที่ 8 ฝึกอบรมหัวหน้างานเพ่ือให้สามารถท างานในส่วนที่รับผิดชอบตามกระบวนการปรับปรุง
คุณภาพได้ส าเร็จ (Train supervisors) ครอสบีกล่าวว่า หัวหน้างานเป็นสื่อกลางในการน าการท างานลง
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ไปสู่ระดับล่างจึงจ าเป็นต้องให้การฝึกอบรม โดยหลักสูตรการฝึกอบรมควรเริ่มด้วยการกระตุ้นให้ตระหนัก
ถึงคุณภาพหลังจากนั้นเป็นการฝึกอบรมเฉพาะที่เกี่ยวกับโปรแกรมของเสียเป็นศูนย์ วัตถุประสงค์            
เพ่ือให้หัวหน้างานเชื่อมั่นในหลักการของโปรแกรมและสามารถอธิบายวิธีการขจัดของเสียแก่ผู้ อ่ืนได้        
ซ่ึงครอสบีเล็งเห็นว่าสิ่งส าคัญท่ีท าให้เกิดความเข้าใจคือ คู่มือในการฝึกอบรมและควรมีการฝึกอบรมซ้ า 
 ขั้นที่ 9 กิจกรรมงานวันของเสียเป็นศูนย์ (Zero defects day) เพ่ือให้พนักงานตระหนักว่าได้เกิด
การเปลี่ยนแปลงขึ้นแล้วในองค์การ ซึ่งเป็นการแสดงความผูกพันต่อสาธารณะและการแสดงแบบแผน   
การท างานของตนเอง อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ด้านคุณภาพในองค์กรนับตั้งแต่ผู้บริหาร
ระดับสูงลงมากระทั่งถึงพนักงาน 

 ขั้นที่ 10 ก าหนดเป้าหมายและกระตุ้นให้บุคคลและกลุ่มก าหนดเป้าหมายการปรับปรุงคุณภาพ 
(Goal setting) หัวหน้าควรเป็นผู้น ากลุ่มในการก าหนดเป้าหมายแต่ละระยะ ซึ่งต้องเป็นเป้าหมายที่
สามารถวัดได้และไม่ซ้ าซ้อนกกับเป้าหมายของโปรแกรม เช่น ก าหนดเป้าหมายในการลดของเสียลง     
ร้อยละ 20 ในระยะเวลา 1 เดือน เป็นต้น 

 ขั้นที่ 11 กระตุ้นให้พนักงานแจ้งปัญหาการปรับปรุงคุณภาพให้แก่ผู้บริหารทราบเพ่ือให้เกิด         
การแก้ไขสาเหตุที่ผิดพลาดให้ได้ตามจุดมุ่งหมาย (Encourages employees to communicate) เช่น 
การจัดท าตูเ้สนอแนะให้พนักงานเขียนแจ้งปัญหา วิธีนี้เป็นวิธีที่ใช้ได้ผลดี แต่ที่ส าคัญคือเมื่อได้รับการแจ้ง
ปัญหามาแล้วต้องเอาไปแก้ไขอย่างจริงจัง  
 ขั้นที่ 12 ทุกคนที่เข้าร่วมโปรแกรมต้องรู้สึกยอมรับ (Recognize and Appreciate) โดยการสนใจ
ความรู้สึกของคนเข้าร่วมโปรแกรมสังเกตดูพฤติกรรมและพยายามสร้างการยอมรับ 

 ขั้นที่ 13 จัดตั้งกลุ่มที่ปรึกษาคุณภาพเพ่ือปรึกษาหารือในระดับเบื้องต้น (Establish quality 

councils) เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์และหาทางออกที่ดีร่วมกันท าให้การด าเนินงาน
และการแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรอบคอบ 

 ขั้นที่ 14 จัดท าโปรแกรมแบบเดิมซ้ า (Do it all over again) เพราะโปรแกรมคุณภาพไม่มีสิ้นสุด 
ครอสบีเน้นเสมอว่า การจัดการคุณภาพเป็นการเดินทาง มิใช่เป้าหมาย (Bovee and et.al., 1993) 

  

ตารางท่ี 6.1 สรุปแนวคิดการจัดโปรแกรมปรับปรุงคุณภาพ 14 ขั้นตอนของครอสบี  
ขั้นตอน โปรแกรมคุณภาพ 14 ขั้นตอน 

ขั้นที่ 1 ผู้บริหารต้องมีนโยบายต่อการจัดการคุณภาพอย่างชัดเจน 

ขั้นที่ 2 จัดตั้งทีมปรับปรุงคุณภาพโดยตัวแทนจากแต่ละฝ่าย 

ขั้นที่ 3 ก าหนดการวัดคุณภาพเพ่ือแสดงปัญหาที่เป็นอยู่หรือเป็นปัญหาที่อาจเกิดข้ึนได้ในอนาคต 

ขั้นที่ 4 ก าหนดต้นทุนคุณภาพและวิธีการใช้ต้นทุนคุณภาพ 

ขั้นที่ 5 ยกระดับความตระหนักด้านคุณภาพต่อชื่อเสียงของบริษัทให้เกิดกับพนักงานทุกคน 
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ตารางท่ี 6.1 (ต่อ) 
ขั้นตอน โปรแกรมคุณภาพ 14 ขั้นตอน 

ขั้นที่ 6 ลงมือแก้ปัญหา 
ขั้นที่ 7 วางแผนจัดโปรแกรมของเสียเป็นศูนย์ 
ขั้นที่ 8 ฝึกอบรมหัวหน้างาน เพ่ือให้สามารถท างานตามกระบวนการปรับปรุงคุณภาพได้ส าเร็จ 

ขั้นที่ 10 ก าหนดเป้าหมายและกระตุ้นให้บุคคลและกลุ่มก าหนดเป้าหมายการปรับปรุงคุณภาพ 

ขั้นที่ 11 แจ้งปัญหาให้แก่ผู้บริหารทราบเพ่ือแก้ไขสาเหตุที่ผิดพลาดให้ได้ตามจุดมุ่งหมาย 

ขั้นที่ 12 ทุกคนที่เข้าร่วมโปรแกรมต้อรู้สึกยอมรับ 

ขั้นที่ 13 จัดตั้งกลุ่มที่ปรึกษาเพ่ือปรึกษาหารือกันในเบื้องต้นอย่างสม่ าเสมอ 

ขั้นที่ 14 จัดท าโปรแกรมแบบเดิมซ้ า 
 

 แนวคิดดังกล่าวท าให้ครอสบีเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ได้แก่“ของเสียเป็นศูนย์” (Zero Defect) 
และ “การท าให้ถูกตั้งแต่แรก” (Do It Right The First time) ครอสบีจัดท าโปรแกรมปรับปรุงคุณภาพ
เพ่ือเพ่ิมผลผลิตซึ่งมีพ้ืนฐานมาจากหลักการจัดการคุณภาพที่สมบูรณ์ 5 ประการ ได้แก่ 

 คุณภาพ หมายถึงการท าตามมาตรฐาน (Quality means conformance, not elegance) 

 คุณภาพมีความส าคัญเป็นอันดับต้นๆ (No such thing as a quality) 

 การท างานให้ถูกต้องตั้งแต่ครั้งแรกท าให้มีต้นทุนที่ถูกกว่า (Do the job right the first time) 

 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพคือต้นทุนคุณภาพ (Performance indicator; Cost of quality) 

 มาตรฐานของงานคือของเสียเป็นศูนย์ (Performance standard; Zero defects) 

 สรุปได้ว่า หลักการที่ครอสบีเน้น ได้แก่ การท าตามมาตรฐาน การแก้ไขปัญหาคุณภาพ การท าให้
ถูกตั้งแต่แรกและการยึดเป้าหมายของเสียเป็นศูนย์ ดังภาพที่ 6.3 

 

ภาพที่ 6.3 เป้าหมายในการปรับปรุงคุณภาพ 

ที่มา: https://www.slideshare.net/Zerodefects/zero-defects 
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 2.2 หลักการของ 4 ศูนย์ (4 Zero)   

 ครอสบีเชื่อว่าคุณภาพที่สูงขึ้นสามารถช่วยลดต้นทุน เพ่ิมผลผลิตและสร้างก าไรให้กับองค์การ
ต้นทุนคุณภาพเป็นเครื่องมือเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการปรับปรุงคุณภาพได้ ส าหรับบทบาทของบุคคล 
ในองค์กร ครอสบีให้ความส าคัญกับบทบาทของผู้บริหารระดับสูงมากและให้ความส าคัญกับนักวิชาชีพ  
ในระดับปานกลาง ส่วนพนักงานระดับล่างมีบทบาทจ ากัดเฉพาะการรายงานปัญหาต่อผู้บริหารระดับสูง 
ครอสบีวัดความส าเร็จของการจัดการคุณภาพจากขั้นตอนต่างๆ โดยเน้นความง่ายในการปฏิบัติ          
โดยอาศัยเครื่องมือคุณภาพเบื้องต้นช่วย ดังภาพที่ 6.4 หลักการของ 4 ศูนย์ (4 Zero) ประกอบด้วย 

(Mathis, and Jackson, 1999) 

   (1) ของเสียเป็นศูนย์ (Zero defect) คือการไม่ให้มีของเสียในกระบวนการผลิต โดยอาศัย
เครื่องมือคุณภาพช่วยในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการท างาน เนื่องจากเมื่อมีของเสียต้องเสียเวลา          
ในการซ่อมแซมหรือต้องผลิตใหม่และสิ้นเปลืองวัตถุดิบ ดังนั้นจึงพยายามไม่ให้มีของเสียเกิดขึ้น         
การท างานบกพร่องหรือการมีของเสียมากส่งผลให้องค์กรมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น ทั้งการตรวจสอบ ปรับปรุง
และแก้ไขงานหรือต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อวัตถุดิบเพ่ิม โดยองค์กรควรปลูกฝังให้คนงานปฏิบัติงานด้วย
ความรับผิดชอบในหน้าที่ตนให้ดีที่สุด  
   (2) การรอเป็นศูนย์ (Zero delay) การรอเป็นการเสียเวลาและสูญเปล่าอย่างเห็นได้ชัด          
ในกระบวนการผลิต หากมีการรอเกิดขึ้น เช่น การรอเครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ วัตถุดิบ คน นับว่าเป็น     
การสูญเปล่าและสูญเสียทั้งสิ้น ดังนั้น ผู้บริหารควรมีการวางแผนการท างานทุกขั้นตอนของกระบวน    
การผลิต ตั้งแต่เริ่มต้นการผลิตจนถึงมือลูกค้า เช่น เครื่องจักรต้องพร้อมท างานโดยไม่ต้องเสียเวลา        
ในการซ่อมแซมเพราะมีการบ ารุงรักษาอยู่เสมอหรือวัตถุดิบมีพร้อมเข้าสู่กระบวนผลิต เป็นต้น  
   (3) วัสดุคงคลังเป็นศูนย์ (Zero inventory) วัสดุคงคลังประกอบด้วย 3 ลักษณะคือ วัตถุดิบ
ผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป เนื่องจากการมีวัสดุคงคลังหมายถึงองค์การ
ต้องเสียค่าใช้จ่ายและเสียเวลาเพ่ิมขึ้นในการจัดเก็บ ค่าขนย้ายวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป ซึ่งองค์กร
ควรสั่งวัตถุดิบให้พอดีและทันต่อการผลิต เมื่อผลิตแล้วเสร็จควรจัดส่งถึงมือลูกค้าทันทีโดยไม่จ าเป็นต้อง
เสียค่าเช่าโกดังในการจัดเก็บสินค้า ผู้บริหารต้องมีการวางแผนและจัดการวัสดุคงคลังเป็นศูนย์ ซึ่งนับว่า
เป็นการเพ่ิมผลผลิตและลดต้นทุนอีกวิธีหนึ่งที่ส าคัญ  
   (4) อุบัติเหตุเป็นศูนย์ (Zero accident) คือการไม่เกิดอุบัติเหตุ เมื่อเกิดอุบัติเหตุย่อมท าให้เกิด
ความสูญเสียต่างๆ แก่องค์การ หากเกิดอุบัติเหตุแม้บาดเจ็บเพียงเล็กน้อยหรือเสียชีวิตย่อมเป็นการสูญเสีย
ทรัพยากรบุคคลอันมีค่า รวมทั้งขวัญและก าลังใจในการท างาน อุบัติ เหตุก่อให้เกิดการสูญเปล่า         
ด้านแรงงานและวัสดุที่ใช้ไปอีกด้วย ดังนั้น พนักงานในองค์กรทุกคนควรตระหนัก ระมัดระวังและ  
ป้องกันอันตรายเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการท างาน ซึ่งการออกแบบกระบวนการผลิตจึงต้องเอ้ือต่อ
การท างาน แสงสว่างที่เหมาะสม อากาศถ่ายเทได้สะดวก ไม่อับทึบ อุณหภูมิพอเหมาะ หากมีการใช้วัสดุ 
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ที่เป็นสารพิษต้องมีการให้ความรู้และควบคุมอย่างใกล้ชิดและระมัดระวังมากยิ่งขึ้น การลดอุบัติเหตุให้เป็น
ศูนย์นับว่าเป็นการเพ่ิมผลผลิตทางหนึ่งที่มิอาจมองข้ามไป 

 แต่อย่างไรก็ตาม ตามหลักการของ 4 Zero เป็นหลักการในอุดมคติเท่านั้นคือไม่สามารถเกิดขึ้นจริง 
เพียงแต่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ของเสีย การรอคอย วัสดุคงคลังและอุบัติ เหตุมีค่าน้อยที่สุดจนเข้าใกล้ศูนย์
และสามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าได้เป็นอย่างดี 
 

 
ภาพที่ 6.4 เครื่องมือคุณภาพในการช่วยลดของเสีย 

ที่มา: http://www.bmpcoe.org/library/books/ex-se/17i22.html 

 

3. การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิตโดยหลักการความถูกต้อง 5 ประการ (5R) 

 หลักการความถูกต้อง 5 ประการ (5R) ย่อมาจากค าว่า “5 Right” ประกอบด้วย การเลือกคนให้
ถูกกับงาน การเลือกงานให้เหมาะสมกับคน การเลือกอุปกรณ์ เครื่องมือให้เหมาะสมกับคนและงาน        
การเลือกเวลาและโอกาสที่เหมาะสมภายใต้สถานที่ที่ถูกต้อง ซึ่งหลักในการปฏิบัติหลักของ 5R ดังนี้  
(สิทธิชัย, 2558) 

 3.1 การเลือกใช้คนให้ถูกกับงาน (Right man)  
 นักปรัชญาจีนโบราณนามว่า ขงจื้อ กล่าวว่า “ต้องใช้คนให้ถูกกับงาน” (Put the right man on 

the right job) หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง ผู้ปกครองต้องชาญฉลาดในการมองเห็นว่างานชนิดใดเหมาะกับคน
ประเภทใด โดยดูจากบุคลิกภาพ อุปนิสัย ทักษะและศักยภาพ แต่ปัญหาคือการใช้คนให้ถูกกับงานนั้น        
ผู้ใช้ต้องเป็นผู้ซึ่งเหมาะสมกับงานตั้งแต่ต้นจึงสามารถเลือกคนที่เหมาะสมกับงานได้ เมื่อคนได้ท างาน      
ตรงกับความรู้ความสามารถย่อมเกิดผลงานที่ดีมีประสิทธิภาพและมีความพร้อมที่จะท างานที่ได้รับ
มอบหมายอย่างเต็มที ่(สมคิด, 2548) 
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 3.2 การเลือกงานให้เหมาะสมกับคน (Right job)  
 บางครั้งคนเก่งด ารงต าแหน่งที่ถูกต้องและเหมาะสมในช่วงแรก แต่เมื่อเวลาผ่านไป งานบางงาน      
ไม่มีคนท า/ขาดผู้ด ารงต าแหน่งชั่วคราว/ขาดผู้ด ารงต าแหน่งงานถาวร อาจมีการโอนย้ายงานไปมา ในที่สุด
คนที่เก่งในต าแหน่งงานหนึ่งอาจต้องไปท างานที่ตัวเองไม่ช านาญ บางครั้งใช้เวลาหมดไปกับงานที่ตนเอง
ไม่ถนัดมากกว่างานที่ตนเองถนัด เหตุการณ์นี้มักเกิดขึ้นกับคนที่มีความสามารถเพราะคนที่ไม่เก่งผู้บริหาร
จะไม่ค่อยมอบงานเพ่ิม จากปัญหาดังกล่าว การมีคนเก่งอยู่ในองค์กรแต่ไม่ได้น ามาใช้อย่างเต็มที่หรือ      
ใช้งานผิดส่งผลให้สูญเสียศักยภาพในการแข่งขันได้ ดังนั้น การบริหารองค์กรในปัจจุบันจ าเป็นอย่างยิ่ง      
ทีต้่องพิจารณาทั้งคนและงานควบคู่กันไป (Put the right job on the right man) ตลอดจนภารกิจและ
กลยุทธ์หลักขององค์กรส่งผลให้องค์กรมีศักยภาพในการแข่งขันที่เพ่ิมข้ึน (ณรงค์วิทย์, 2558) 

 3.3 การเลือกอุปกรณ์เครื่องมือให้เหมาะสมกับคนและงาน (Right tool)  
 การเลือกอุปกรณ์เครื่องมือให้ถูกกับงานและคนเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งเพราะการใช้อุปกรณ์เครื่องมือ
ไม่เหมาะกับงานย่อมท าให้เสียทั้งเวลาและวัตถุดิบซึ่งเป็นการสิ้นเปลือง ตลอดจนความปลอดภัย          
ในระหว่างการท างาน 

 3.4 การเลือกเวลาและโอกาสที่เหมาะสม (Right time)  
 การก าหนดเวลาหรือโอกาสในการผลิตสินค้า การส่งสินค้า/วัตถุดิบ เนื่องจากเวลาและโอกาส          
มีความส าคัญในกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร หากเวลาและโอกาสที่ไม่เหมาะสมย่อมท าให้การส่งสินค้า/
วัตถุดิบช้ากว่าก าหนดส่งผลต่อกระบวนการผลิต นับว่าเป็นการสูญเสียอย่างยิ่ง 
 3.5 สถานที่ที่ถูกต้อง (Right place)  

 การระบุสถานที่ในการจัดส่งเพ่ือให้ได้สินค้า/วัตถุดิบที่ถูกต้องตามคุณภาพ ปริมาณที่ครบถ้วน เวลา
ที่ตรงกับความต้องการ ราคาที่เหมาะสม นอกจากนี้ การจัดส่งวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิตของโรงงาน
ตามเวลาและสถานที่ที่ก าหนดเพ่ือลดการมีสินค้าคงคลังและสถานที่จัดเก็บวัตถุดิบ 

 

4. การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิตโดยหลักการ ECRS   

 ECRS หมายถึงหลักการที่ประกอบด้วย การก าจัด (Eliminate) การรวมกัน (Combine)            
การจัดใหม่ (Rearrange) และการท าให้ง่าย (Simplify) ซึ่งเป็นหลักการอย่างง่าย ดังนี้ 
 (1) การลดขั้นตอนการท างานที่ไม่จ าเป็น (Eliminate; E) 

 การลดขั้นตอนการท างานที่ไม่จ าเป็นในกระบวนการเป็นการพิจารณาการท างาน ณ สภาพปัจจุบัน
และพยายามก าจัดความสูญเปล่าทั้ง 7 ประการที่พบออกไป อาทิ การผลิตมากเกินไป การรอคอย           
การเคลื่อนที่/เคลื่อนย้ายที่ไม่จ าเป็น การท างานที่ไม่เกิดประโยชน์ การเก็บสินค้าที่มากเกิ นไป           
การเคลื่อนย้ายที่ไม่จ าเป็นและของเสีย  
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 (2) การรวมข้ันตอนการท างานเข้าด้วยกัน (Combine; C) 

 การรวมขั้นตอนการท างานเข้าด้วยกันเพ่ือประหยัดเวลาหรือแรงงานในการท างาน อาทิ เทคนิค
การขนส่งแบบ Milk Run เป็นต้น เช่น เดิมพนักงานตรวจสอบคุณภาพต้องตรวจสอบสินค้าส าเร็จรูป         
และวัตถุดิบ แตท่ี่ผ่านมาท างานไม่ทันโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่วัตถุดิบเข้าและต้องส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า
ในเวลาไล่เรี่ยกัน เนื่องจากหากไม่มีผลการตรวจสอบจะไม่สามารถส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าหรือน าวัตถุดิบ 
ไปผลิต การด าเนินการโดย“การรวมเข้าด้วยกัน” หลักการคือการตั้งค าถามว่า พนักงานตรวจสอบ
คุณภาพจ าเป็นต้องรับสินค้าด้วยหรือไม่ ค าตอบคือไม่ เพียงแต่มาเก็บตัวอย่างไปตรวจสอบ ดังนั้น 
พนักงานตรวจสอบคุณภาพสามารถสอนวิธีการเก็บตัวอย่างกับพนักงานรับสินค้าและให้พนักงานรับสินค้า
เก็บตัวอย่าง ส่วนด้านสินค้าส าเร็จรูปสามารถแก้ไขปัญหาเช่นเดียวกันกล่าวคือ การให้พนักงานผลิต           
เป็นผู้ตรวจสอบสินค้าที่ตนเองผลิต ส่วนพนักงานตรวจสอบคุณภาพให้มีหน้าที่เพียงการสุ่มตรวจเท่านั้น  

 (3) การจัดล าดับงานใหม่ (Rearrange; R) 

 การจัดล าดับงานใหม่ให้เหมาะสมเป็นขั้นตอนของการจัดขั้นตอนการผลิต/บริการใหม่เพ่ือลด         
การเคลื่อนทีโ่ดยไม่จ าเป็นหรือการรอคอย  

 (4) ปรับปรุงวิธีการท างาน (Simplify; S) 

 การปรับปรุงวิธีการท างานหรือการสร้างอุปกรณ์ช่วยให้ท างานได้ง่ายขึ้น เช่น โรงงานหนึ่งมีปัญหา
เกี่ยวกับลายมือของพนักงานที่เขียนมาบนเอกสารที่ได้รับท าให้หน่วยงานที่ได้เอกสารนั้นต้องท าการเดา 
ส่งผลให้เกิดการผลิตสินค้าผิดรุ่น ผิดขนาด ผิดฉลาก หากโรงงานท าการเปลี่ยนแบบฟอร์มของเอกสารใหม่
โดยลดการเขียน ปรับแบบฟอร์มเป็นแบบช่องให้เลือกท าเครื่องหมายในรุ่น ขนาด ฉลากที่ต้องการแทน 
หรอืบริษัทหนึ่งแต่ละแผนกใช้ชื่อเรียกสินค้าแตกต่างกันท าให้สับสนเป็นอย่างมาก ซึ่งวิธีที่ท าให้ง่ายขึ้นคือ
การใช้รหัสสินค้าเป็นแบบตัวเลขแทนชื่อเรียกสินค้าเพ่ือป้องกันความสับสนของพนักงาน เป็นต้น          

(Don and Slocum, 1992) 

 

 4.1 เทคนิคการตั้งค าถาม 5W1H 

 เทคนิคการตั้งค าถาม 5W1H เป็นแนวทางในการตรวจพิจารณาปัญหาอย่างรอบคอบ ซึ่งเป็น         
การวิเคราะห์ทั้งระบบหรือบางส่วนของระบบ การวิเคราะห์ปัญหาโดยการใช้เทคนิค 5W1H ในขั้นตอน
ของการวิเคราะห์ข้อมูลและทดสอบสมมติฐาน ดังนั้นในการวางแผนควบคุมการผลิตผู้จัดการโรงงานหรือ 
ผู้ประกอบกิจการควรใช้หลัก 5W+1H ร่วมกับหลักการ ECRS โดยการตั้งค าถามเป็นขั้นตอนตามล าดับ 
(Daft, 1993) ดังภาพที่ 6.5  
 “What” + “Why” เพ่ือค้นหาจุดประสงค์ที่แท้จริงในการท างานนั้น  
ท าอะไร? ท าไมต้องท า? ท าอย่างอ่ืนทดแทนได้หรือไม่? 
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 “When” + “Why” เพ่ือพิจารณาล าดับการท างานที่เหมาะสม  
ขั้นตอนนี้ท าตอนไหน? ท าไมข้ันตอนนี้ต้องอยู่ล าดับนี้ โดยท าก่อนหน้าหรือหลังจากนี้ได้หรือไม่? 
 “Where” + “Why” เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของสถานที่ท างาน  
ท าท่ีไหน? ท าไมต้องท าท่ีนี่? สามารถย้ายไปท างานที่อ่ืนได้หรือไม่? 
 “Who” + “Why” เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของคนที่ท างาน  
ใครเป็นคนท า? ท าไมต้องเป็นคนนี้ท า? สามารถให้คนอ่ืนช่วยท าแทนได้หรือไม่? 
 “How” + “Why” เพ่ือหาวิธีการท างานใหม่ๆ ที่ดีกว่าเดิม  
ขั้นตอนที่ท าอยู่ท าอย่างไร? ท าไมต้องท าอย่างนี้ด้วย? มีวิธีการอ่ืนที่ง่ายและรวดเร็วกว่านี้ไหม? 

หมายเหตุ หลัก E-C-R-S ไม่จ าเป็นต้องใช้ทั้งหมดพร้อมกัน ผู้ปรับปรุงสามารถเลือกใช้เพียงตัวใดตัวหนึ่ง 
ได้ตามความเหมาะสม 

 
ภาพที่ 6.5 การใช้หลักการ 5W1H ร่วมกับหลักการ ECRS 

ที่มา: http://artoflean.com/index.php/2011/01/05/breaking-the-dysfunctional-cycle 

 

 4.2 ประโยชน์ที่สถานประกอบการได้รับ 

(1) พนักงานทุกระดับแสดงศักยภาพในการปรับปรุงงานด้วยตน 

(2) การท างานราบรื่นไม่ติดขัด 

(3) สามารถน าไปปรับใช้ได้ในสถานประกอบการโดยไม่จ าเป็นต้องลงทุนเพ่ิมแต่อย่างใด 

(4) ลดการท างานในกระบวนการที่เกิดความสูญเปล่าได้เป็นอย่างดี  
(5) สามารถปฏิบัติและวัดผลได้ทันที  
 

 

 

http://artoflean.com/index.php/2011/01/05/breaking-the-dysfunctional-cycle
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5. การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิตด้วยวงจร PDCA 

 PDCA หรือเรียกว่าวงล้อเดมมิง เป็นวงจรที่พัฒนามาโดยวอล์ทเตอร์ ซิวฮาร์ท (Walter Shewhart) 
ผู้บุกเบิกการใช้สถิติส าหรับวงการอุตสาหกรรม และต่อมาวงจรนี้เริ่มเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นเมื่อ ดับเบิ้ลยู 
เอดวาร์ด เดมมิ่ง (W. Edwards Deming) ดังภาพที่ 6.6 ปรมาจารย์ด้านการบริหารคุณภาพเผยแพร่ให้
เป็นเครื่องมือส าหรับการปรับปรุงกระบวนการท างานของพนักงานภายในโรงงานให้ดียิ่งขึ้น เครื่องมือ   
ชนิดนี้ช่วยค้นหาปัญหาอุปสรรคในแต่ละขั้นตอนการผลิตด้วยตนเอง ต่อมาพบว่าแนวคิดในการใช้วงล้อ 
PDCA นั้นสามารถน ามาใช้ได้กับทุกกิจกรรมจึงท าให้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง PDCA เป็นอักษรน า
ของศัพท์ภาษาอังกฤษ 4 ค า ได้แก่ (Shewhart, 1939; 1980) 

 การวางแผน        =     P : Plan         

 การปฏิบัติตามแผน      =     D : DO          

 การตรวจสอบ / ประเมินผลและน าผลประเมินมาวิเคราะห์ =     C : Check         

 การปรับปรุงด าเนินการให้เหมาะสมตามผลการประเมิน   =     A : Action        

 
ภาพที่ 6.6 ดับเบ้ิลยู เอดวาร์ด เดมม่ิง (W. Edwards Deming) 

ที่มา: https://www.simplilearn.com/deming-vs-juran-vs-crosby-comparison-article 

 

 PDCA เป็นวงจรของการบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีความสัมพันธ์และ
เกี่ยวข้องกัน ดังนี้ (Edwards, 1986) ดังภาพที่ 6.7 

 (1) การวางแผน (Plan) หมายถึงการวางแผนการด าเนินงานเป็นส่วนประกอบแรกของวงจร       
ที่มีความส าคัญ เนื่องจากการวางแผนเป็นจุดเริ่มต้นของงานและเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้การท างาน            
ในส่วนอ่ืนๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล การวางแผนในวงจรเดมมิ่งเป็นการหาองค์ประกอบของปัญหา     
โดยวิธีการระดมความคิด การหาสาเหตุปัญหา การหาวิธีการแก้ปัญหา การจัดท าตาราง การปฏิบัติงาน 
การก าหนดวิธีด าเนินการ การก าหนดวิธีการตรวจสอบและประเมินผล ซ่ึงมีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
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 ตระหนักและก าหนดปัญหาที่ต้องการแก้ไขหรือปรับปรุงให้ดีขึ้น โดยประสานความร่วมมือ
ระหว่างสมาชิกเพ่ือระบุปัญหาที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานร่วมกัน จากนั้นน ามาศึกษาและวิเคราะห์        
หาแนวทางการแก้ไขในล าดับถัดไป 

 เก็บรวบรวมข้อมูล ส าหรับการวิเคราะห์และตรวจสอบการด าเนินงานหรือหาสาเหตุของปัญหา
เพ่ือใช้ในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ควรวางแผนและด าเนินการเก็บข้อมูลให้เป็นระบบ เข้าใจง่าย
และสะดวกต่อการน ามาใช้งาน เช่น ตารางตรวจสอบ แผนภูมิ แผนภาพหรือแบบสอบถาม เป็นต้น 

 อธิบายปัญหาและก าหนดทางเลือก วิเคราะห์ปัญหาเพ่ือใช้ก าหนดสาเหตุของข้อบกพร่อง 
ตลอดจนแสดงสภาพปัญหาที่เกิดข้ึน นิยมใช้วิธีการเขียนและวิเคราะห์แผนภูมิหรือแผนภาพ เช่น แผนภูมิ
ก้างปลา แผนภูมิพาเรโตและแผนภูมิการควบคุม เป็นต้น เพ่ือให้สมาชิกทุกคนในกลุ่มเกิดความเข้าใจ         
ในสาเหตุและปัญหาอย่างชัดเจนและร่วมระดมความคิด (Brainstorm) ในการแก้ปัญหาโดยสร้าง
ทางเลือกต่างๆ ที่เป็นไปไดใ้นการตัดสินใจเพ่ือวิเคราะห์และตัดสินใจเลือกวิธีที่เหมาะสมที่สุดมาด าเนินการ 
 เลือกวิธีการแก้ไขปัญหาหรือปรับปรุงการด าเนินงาน โดยร่วมกันวิเคราะห์และวิจารณ์ทางเลือก
ต่างๆ ผ่านการระดมความคิดและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของสมาชิก เพ่ือตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ไข
ปัญหาที่เหมาะสมที่สุดในการด าเนินงานให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจต้อง
ท าวิจัยและหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือก าหนดทางเลือกใหม่ที่มีความน่าจะเป็นในการแก้ปัญหาได้มากกว่าเดิม 
 

  
ภาพที่ 6.7 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยวงจร PDCA 

ที่มา: https://www.simplilearn.com/deming-vs-juran-vs-crosby-comparison-article 

   

 (2) การปฏิบัติตามแผน (Do) หมายถึงการด าเนินการตามแผน ประกอบด้วย การมีโครงสร้าง
รองรับการด าเนินการ วิธีการด าเนินการและผลของการด าเนินการ  
 (3) ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน (Check) หมายถึงการประเมินแผน ประกอบด้วย การประเมิน
โครงสร้างที่รองรับการด าเนินการ การประเมินขั้นตอนการด าเนินงานและการประเมินผลของ           

https://www.simplilearn.com/deming-vs-juran-vs-crosby-comparison-article
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การด าเนินงานตามแผนที่ตั้งไว้ การประเมินดังกล่าวเป็นลักษณะของการประเมินตนเอง โดยไม่จ าเป็นต้อง
ต้ังคณะกรรมการขึ้นมาใหม่อีกชุดเพ่ือมาประเมินแผนหรือสร้างเครื่องมือ/แบบประเมินที่ยุ่งยากซับซ้อน 

 (4) การปรับปรุงแก้ไข (Act) หมายถึงการน าผลการประเมินมาพัฒนาแผน ประกอบด้วย การน าผล
การประเมินมาวิเคราะห์ เพ่ือทราบขั้นตอนการปฏิบัติงานใดที่ควรปรับปรุงหรือพัฒนาสิ่งที่ดีอยู่แล้ว          
ให้ดีขึ้นได้อีกและสังเคราะห์รูปแบบการด าเนินการใหม่ที่เหมาะสมส าหรับการด าเนินการในครั้งต่อไป 

 

 5.1 การปฏิบัติงานทุกข้ันตอนของวงจร PDCA มีข้อควรพิจารณา ดังภาพที่ 6.8 

(1) วงจร PDCA เป็นการเริ่มสิ่งใหม่ๆโดยก าหนดขอบข่ายก่อนน าไปปฏิบัติ ทบทวนแก้ไขข้อผิดพลาด
จนกว่าจะได้ผลดีและเป็นที่ยอมรับขององค์การมาตรฐาน 

(2) การปฏิบัติงานควรมีการติดต่อสื่อสารอย่างใกล้ชิดเพ่ือให้ทราบขั้นตอนการด าเนินงาน โดยเฉพาะ
ระหว่างผู้วางแผนกับผู้ปฏิบัติ 
(3) ก าหนดเป้าหมายที่เหมาะสม องค์กรควรใช้ข้อมูลที่แท้จริงในการก าหนดเป้าหมายจากนั้นจึงก าหนด
เป็นมาตรฐานการด าเนินงานซ่ึงท าให้การปรับปรุงมีประสิทธิภาพและด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
(4) การก าหนดเป้าหมายของแผนครั้งต่อไป ซ่ึงต้องพิจารณาจากปัจจัยแวดล้อมเป็นส าคัญ  
 

 
ภาพที่ 6.8 องค์ประกอบของวงจร PDCA 

ที่มา: https://www.guru99.com/a-complete-guide-to-test-process-improvement.html 

 

 5.2 ประโยชน์ของวงจร PDCA 

   5.2.1 PDCA เพ่ือป้องกัน 

การน าวงจร PDCA ไปใช้ท าให้ผู้ปฏิบัติมีการวางแผน การวางแผนที่ดีช่วยป้องกันปัญหา ลดความ
สับสนในการท างาน ลดการใช้ทรัพยากรมากหรือน้อยเกินความพอดีและลดความสูญเสียในแบบต่างๆ 

https://www.guru99.com/a-complete-guide-to-test-process-improvement.html
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การท างานที่มีการตรวจสอบเป็นระยะๆท าให้การปฏิบัติงานมีความรัดกุมขึ้นและแก้ไขปัญหา            
ได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น 

การตรวจสอบที่น าไปสู่การแก้ไขปรับปรุงท าให้ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่เกิดซ้ าอีกหรือลดความรุนแรง          
ของปัญหาซ่ึงเป็นการน าความผิดพลาดมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
   5.2.2 PDCA เพ่ือแก้ไขปัญหา 
เมื่อพบสิ่งที่ไม่เหมาะสม/ไม่สะอาด/ไม่สะดวก/ไม่มีประสิทธิภาพ/ไม่ประหยัดควรด าเนินการแก้ไขทันท ี

การแก้ปัญหาด้วยการตรวจสอบ เมื่อเจอปัญหาจึงน ามาวางแผนเพ่ือด าเนินการตามวงจร PDCA ต่อไป 

   5.2.3 PDCA เพ่ือปรับปรุง 
   การปรับปรุงเป็นการเสาะแสวงหาสิ่งต่างๆ หรือวิธีการที่ดีกว่าเดิมอยู่เสมอเพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตและสังคม สิ่งส าคัญคือต้องเริ่ม PDCA ที่ตนเองก่อนมุ่งไปที่บุคคลอ่ืน 

 การด าเนินกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมผลผลิต โดยแนวทางของ PDCA ให้เป็นไปอย่างมีระบบและครบถ้วน 
สามารถท าให้กิจกรรมการเพ่ิมผลผลิตมีความเหมาะสมกับองค์กร โดยเริ่มจากการส ารวจสถานการณ์        
ขององค์กรในประเด็นต่างๆ เพ่ือน ามาใช้เป็นข้อมูลป้อนเข้าส าหรับการวางแผนและก าหนดแนวทาง     
การด าเนินงาน การตรวจสอบประเมินผลเป็นระยะท าให้สามารถปรับแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์
อย่างทันท่วงที การวิเคราะห์ผลส าเร็จของโครงการท าให้ทราบจุดอ่อนและจุดแข็งของการด าเนินงาน         
เพ่ือการด าเนินงานในคราวต่อไป สามารถยกระดับการปรับปรุง พัฒนาได้อย่างเหมาะสมและ                
เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง แต่อย่างไรก็ตาม ในกระบวนการผลิตระบบการบ ารุงรักษาเป็นกุญแจส าคัญ
ดอกหนึ่งซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดังนั้น ระบบการบ ารุงรักษาจึงเป็น     
อีกแนวทางที่ช่วยเพ่ิมผลผลิตขององค์กร ซึ่งจะกล่าวต่อไปในบทที่ 7 

 

บทสรุป 

 การบริหารจัดการเพ่ือการเพ่ิมผลผลิต (Management of productivity) เป็นแนวคิดที่ส าคัญ        
ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือให้สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอย่างจ ากัดให้เกิดคุณค่าและประโยชน์สูงสุด โดยพยายาม
ให้เกิดการสูญเสียและสูญเปล่าของทรัพยากรให้น้อยที่สุด การบริหารจัดการเพ่ือการเพ่ิมผลผลิตเป็น     
การบริหารงานอย่างเป็นระบบระเบียบเพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล          
ลดความสูญเสีย แก้ปัญหาในกระบวนการผลิต รวมทั้งช่วยเสริมสร้างความสามารถของบุคลากรในองค์กร
เพ่ือให้พนักงานมีทัศนคติที่ด ีตลอดจนเป็นการเพ่ิมขวัญก าลังใจในการท างาน   
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แบบฝึกหัดท้ายบทท่ี 6 

 

1. โรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์แห่งหนึ่ง เครื่องจักรที่เป็นเครื่องปั๊มโลหะสภาพที่มีปัญหาขาดแผนงานที่ดี 
ท าให้เกิดการรอแม่พิมพ์ รอช่างเครื่อง รอรถยก โรงงานแห่งนี้พบว่า  มีการเดินไปเดินมาของพนักงาน       
โดยแยกไม่ออกว่าเป็นพนักงานขนย้ายหรือพนักงานประจ าเครื่องท าให้เกิดการท างานไร้ประสิทธิภาพ  
ของพนักงาน ท่านมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้โรงงานแห่งนี้อย่างไรบ้าง จงอธิบายมาโดยละเอียด 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2. โรงงานผลิตของเล่นเพ่ือการส่งออกต่างประเทศแห่งหนึ่งต้องการเปลี่ยนองค์กร โดยเจ้าของบริษัท
ก าหนดปรัชญาการบริหารงานว่า “Strive for perfection in everything you do” ถ้าท่านเป็น
ผู้จัดการโรงงานแห่งนี้ท่านมีแนวทางในการวางแผนเพื่อสนองนโยบายนี้อย่างไร จงอธิบาย  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

3. จงยกตัวอย่างปัญหาที่ต้องแก้ไขหรือวิธีการปรับปรุงการปฏิบัติงาน โดยการน าหลักการของ PDCA   
มาประยุกต์ใช้ จงอธิบายแต่ละขั้นตอนมาโดยละเอียด 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ทางแก้ปัญหาของโรงงานนี้ก็คือ ให้โรงงานเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการใหม่ มีการท า 
แผนงานล่วงหน้า เพ่ือจัดตารางเวลาให้ต่อเนื่องกัน ไม่ซ้อนทับกันหรือเหลื่อมกันมากนัก อีกท้ัง 
โรงงานยังควรเปลี่ยนแปลงเสื้อผ้าที่ใช้ เช่น ให้พนักงานขนย้ายสวมชุดสีส้มสะดุดตา ถ้าภายใน 

โรงงานมีการขนย้ายก็จะพบพนักงานเสื้อสีส้มเดินไปเดินมา เป็นผลท าให้พนักงานประจ าเครื่อง 
หรือช่างเครื่องที่ใส่เสื้อสีเทาไม่กล้าเดินไปเดินมาเพราะสะดุดตา เช่นกัน ผลก็คือ ท าให้ลดเวลาที่ 
ไร้ประสิทธิภาพของพนักงาน เพ่ิมจิตส านึกในการท างานตามหน้าที่ เพราะถ้าพนักงานขนย้ายหยุด 

กับท่ีก็แสดงว่าการท างานไร้ประสิทธิภาพ เช่นกัน 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 7 

การบ ารุงรักษาเพื่อการเพิ่มผลผลิต 
 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

1. กิจกรรม 5ส 

2. การบ ารุงรักษา 
3. การเพ่ิมประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร 

4. การวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (Overall Equipment Effectiveness; OEE) 

5. การด าเนินกิจกรรมการบ ารุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (TPM Implementation) 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม   
เมื่อศึกษาบทเรียนนี้จบแล้ว ผู้เรียนควรมีความรู้และทักษะดังนี้ 
1. อธิบายความส าคัญ หลักการ5ส และการน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือการเพิ่มผลผลิตได้ 
2. เข้าใจและอธิบายความส าคัญของระบบการบ ารุงรักษาที่ส่งผลต่อการเพิ่มผลผลิตได้ 
3. บ่งชี้การบ ารุงรักษาในแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้อง   
4. ระบคุวามสูญเสียที่เกิดจากเครื่องจักรออกเป็นหมวดหมู่ได้อย่างถูกต้อง 
5. สามารถค านวณหาค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (OEE) ได้ 
6. เสนอแนะแนวทางการด าเนินงานกิจกรรมการบ ารุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วมให้ได้ 
 

วิธีสอนและกิจกรรมประจ าบท 

1. มอบหมายให้ผู้เรียนศึกษารายละเอียดของเนื้อหาตามเอกสารประกอบการสอนประจ าบทที่ 7      
“การบ ารุงรักษาเพ่ือการเพ่ิมผลผลิต” 

2. ชี้แจงค าอธิบายรายวิชา วัตถุประสงค์ เนื้อหาและเกณฑ์การให้คะแนนรายวิชา 

3. น าเข้าสู่บทเรียนโดยการบรรยายและสรุปเนื้อหาสาระส าคัญประกอบการน าเสนอด้วยโปรแกรม 
Microsoft Power Point  

4. อธิบายเนื้อหาทีละหัวข้อแล้วเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถซักถามได้ในประเด็นที่ไม่เข้าใจหรือสงสัย 
ก่อนจะอธิบายในหัวข้อต่อไป 

5. แบ่งกลุ่มผู้เรียน เพ่ือร่วมกันอภิปรายกรณีศึกษาในหัวข้อที่ได้รับมอบหมายตามแนวคิดและทฤษฎี        
ของเนื้อหาในบทเรียน 

6. มอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดท้ายบท 
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7. สรุปเนื้อหาที่ส าคัญและตอบข้อซักถามประจ าบท 

8. มอบหมายให้ผู้เรียนเตรียมศึกษารายละเอียดของเนื้อหาตามเอกสารประกอบการสอนประจ าบทต่อไป 
ตลอดจนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตามหนังสืออ่านประกอบที่ระบุในเอกสารอ้างอิงท้ายบท 

9. เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักศึกษาก่อนเลิกเรียน 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการเพ่ิมผลผลิต 

2. สื่อช่วยในการเรียนการสอน ประกอบด้วย โปรแกรม Microsoft Power Point  

3. หนังสืออ่านประกอบตามที่ระบุในเอกสารอ้างอิงท้ายบท 

4. สื่อการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์  
5. แบบฝึกหัดท้ายบท 

 

การวัดผลและการประเมินผล 

1. สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนจากการเรียนการสอนและกิจกรรมอ่ืนๆ ในชั้นเรียน อาทิ การเข้าเรียน     
ตรงต่อเวลา ความสนใจ การสื่อความหมายด้วยถ้อยค า และการสื่อความหมายโดยไม่ใช้ถ้อยค า 
2. สังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการพัฒนาด้านบุคลิกภาพและเจตคติที่พึงประสงค์ เช่น  การแสดง 
ความคิดเห็น ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนการวางบทบาทเป็นผู้น าและผู้ตามได้เหมาะสม         
ตามโอกาส เป็นต้น 

3. ทดสอบความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาประจ าบทเรียน จากการสุ่มตัวแทนเพ่ือซักถามในประเด็นที่ได้
ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอนและการบรรยาย และการทดสอบความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาและ
แนวคิดท่ีได้จากการเรียนด้วยการถามปากเปล่า รวมทั้งจากเอกสารที่มอบหมายให้ศึกษาค้นคว้า  

4. ประเมินความรู้ความเข้าใจจากการตอบค าถามท้ายบทเรียน 

5. ทดสอบกลางภาคและปลายภาค 
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บทที่ 7 

การบ ารุงรักษาเพื่อการเพิ่มผลผลิต 
 

แนวคิดหลัก 

1. 5ส เป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการด าเนินกิจกรรมขององค์กร เพ่ือจัดระเบียบความเรียบร้อยสถานที่ท างาน 
ก่อให้เกิดสภาพการท างานที่ดี ปลอดภัยน าไปสู่การเพ่ิมผลผลิตที่สูงขึ้น 

2. ระบบบ ารุงรักษามีวัตถุประสงค์เพ่ือยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ/เครื่องจักร/อุปกรณ์และป้องกัน
ความสูญเสียอันเนื่องมาจากเครื่องจักร 
3. การบ ารุงรักษาสามารถแบ่งออกเป็น 6 ประเภท ประกอบด้วย การบ ารุงรักษาหลังเกิดเหตุขัดข้อง  
การบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน การบ ารุงรักษาเชิงแก้ไข การป้องกันการบ ารุงรักษา การบ ารุงรักษาทวีผลและ
การบ ารุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม 

4. การบ ารุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วมมุ่งเน้นการปรับปรุง 2 ส่วน คือการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การท างานของคนและประสิทธิภาพการท างานของเครื่องจักร 

5. การวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (OEE) เป็นผลคูณของอัตราการเดินเครื่อง (Availability) 
ประสิทธิภาพการเดินเครื่อง (Performance rate) และอัตราคุณภาพ (Quality rate) 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 การผลิตหรือการบริการมักหลีกเลี่ยงงานส าคัญประการหนึ่งไปไม่ได้ นั่นคือการซ่อมและบ ารุงรักษา 
ถึงแม้ว่างานซ่อมและบ ารุงรักษาไม่ใช่งานผลิตโดยตรง แต่งานซ่อมและบ ารุงรักษามีบทบาทช่วยให้       
การผลิตและการบริการขององค์กรเป็นไปอย่างราบรื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบันการผลิตและการบริการ
จ าเป็นต้องอาศัยอุปกรณ์และเครื่องจักรมากขึ้น เพราะเมื่อเครื่องจักรเกิดขัดข้องหรือไม่สามารถใช้งานได้
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพการผลิตและการบริการ โดยจ าเป็นต้องเริ่มจากกิจกรรมพ้ืนฐานเป็น
ส าคัญและค่อยๆ พัฒนาระบบการบ ารุงรักษาข้ันสูงขึ้นไป  
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1. กิจกรรม 5ส 

 5ส เป็นกิจกรรมพ้ืนฐานของการท ากิจกรรมในองค์กร เพ่ือก่อให้เกิดสภาพการท างานที่ดี มีระเบียบ 
ปลอดภัยน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการท างานของหน่วยงานและผลิตภาพที่สูงขึ้น 
(สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2546) 

 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานเริ่มจากการน าระบบของ 5ส ซึ่งเป็นกิจกรรมพ้ืนฐานตั้งแต่         
การดูแลตนเอง อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร สถานประกอบการ สถานที่ท างาน ตลอดจนการท างาน
ทั่วไป 5ส สามารถช่วยให้การท างานในทุกระดับด าเนินการได้อย่างถูกวิธี ปลอดภัยและบรรลุผลสัมฤทธิ์
อย่างมีประสิทธิภาพ (โกศล, 2546) 

 1.1 วัตถุประสงค์ในการท ากิจกรรม 5ส 

 การด าเนินกิจกรรม 5ส นอกจากความสวยงามและความเป็นระเบียบเรียบร้อยที่จะได้รับ          
ยังมีเป้าหมายเพ่ือการเพ่ิมผลผลิต โดยมุ่งเน้นคุณภาพ ความปลอดภัยและประสิทธิภาพการท างาน  
เป้าหมายด้านคุณภาพ เครื่องจักร/อุปกรณ์ที่ได้รับการดูแลและบ ารุงรักษาอย่างสม่ าเสมอส่งผล        
ต่อชิ้นงานมีคุณภาพปราศจากของเสีย เครื่องจักร/อุปกรณ์ปราศจากการช ารุดอันเกิดจากการจัดเก็บ          
ทีไ่มถู่กต้อง  
เป้าหมายด้านความปลอดภัย กิจกรรม 5ส ช่วยให้พ้ืนที่ในการปฏิบัติงานสะอาด เป็นระเบียบและ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงานเนื่องจากไม่มีสิ่งกีดขวางที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ  
เป้าหมายด้านประสิทธิภาพ กิจกรรม 5ส ช่วยให้ประสิทธิภาพในการท างานดีขึ้น ไม่แออัดวุ่นวาย   
การจัดวางสิ่งของอย่างเป็นระเบียบ ง่ายแก่การค้นหา รวมทั้งสร้างขวัญและก าลังใจในการท างาน         
แก่พนักงาน 

 1.2 ประโยชน์จากกิจกรรม 5ส 

ประโยชน์ด้านพนักงาน เมื่อด าเนินกิจกรรม 5ส ในองค์กรเป็นผลส าเร็จบรรลุตามเป้าหมายสามารถ
ช่วยให้พนักงานพัฒนาการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ สภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการท างาน พนักงาน         
มีสุขภาพกายและใจในการท างานทีดี่ ตลอดจนช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล 

ประโยชน์ด้านธุรกิจหรือองค์กร ลูกค้ามีความเชื่อถือด้านคุณภาพของสินค้าและบริการ ต้นทุนการผลิต
ลดลง องค์กรมผีลก าไรสูงขึ้น ธุรกิจมีความสามารถทางการแข่งขันเพ่ิมมากขึ้น (Hellriegle and Slocum, 

1992) 

 1.3 องค์ประกอบของ 5ส 

 กิจกรรม 5ส ประกอบด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะและสร้างนิสัย ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 
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   1.3.1 สะสาง (SEIRI) 

   สะสาง หรือ เซริ คือการแยกของที่จ าเป็นต้องใช้กับของที่ไม่จ าเป็นต้องใช้ออกจากกันหรือ
ก าจัดออกไป สภาพของสถานที่ท างานไม่ควรมีสิ่งของเก็บไว้เป็นจ านวนมากทั้งที่สามารถใช้ได้หรือ      
อาจจะใช้ได้ รวมไปถึงสิ่งของบางอย่างที่ไม่สามารถใช้งานได้ การเก็บของมากเกินความจ าเป็นก่อให้เกิด 
ความสิ้นเปลืองหรือความสูญเสียมากกว่าประโยชน์ที่ได้รับ ดังนั้น เพ่ือขจัดความสิ้นเปลืองในการเก็บ
สิ่งของทีม่ากเกินไปจึงต้องมีการสะสางให้เหลือเพียงสิ่งของที่จ าเป็นเท่านั้น ดังภาพที่ 7.1 

 

 
ภาพที่ 7.1 กิจกรรม ส สะสาง 
ที่มา: http://bbasicsllc.com/lm.imodule-5ss.htm 

 

วิธีการจัดการ ส.สะสาง  
(1) ก าหนดนโยบายที่ชัดเจน ก าหนดบทบาทหน้าที่ของพนักงานแต่ละคน  
(2) ท าตามเป้าหมายและแนวทางที่ก าหนดไว้ 
(3) ก าหนดพ้ืนท ากิจกรรมอย่างชัดเจน มีมาตรฐานในการบ่งชี้ถึงของสิ่งใดจ าเป็นหรือไม่จ าเป็น               
พร้อมเหตุผลในการพิจารณาและก าหนดระยะเวลาในการสะสาง 
(4) แยกประเภทของสิ่งของที่มีออกเป็นประเภท (ดังตารางที่ 7.1) 

(5) ส ารวจความส าคัญ/ความจ าเป็น/ความถี่ในการใช้งาน ตลอดจนคุณค่าของสิ่งของต่างๆ 

(6) วางสิ่งของที่ใช้บ่อยไว้ใกล้ตัวและสิ่งของทีใ่ช้ไม่บ่อยนักไว้ไกลตัว เช่น ตู้เก็บของ ห้องเก็บของ เป็นต้น 

(7) ก าหนดพ้ืนที่วางสิ่งและแผนผังการจัดวางต าแหน่งสิ่งของต่างๆ เหล่านั้น พร้อมทั้งติดป้ายชื่อสิ่งของ 
ให้ตรงกับต าแหน่งที่วาง 
(8) ตั้งคณะกรรมการพิจารณาเก่ียวกับการจัดท า ส. สะสาง เพื่อการตรวจสอบและประเมินผล 
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ตารางท่ี 7.1 แนวทางการจัดการส.สะสาง 
 

สิ่งของจ าเป็น 

ใช้บ่อย  ทุกวัน/ทุกสัปดาห์ เก็บไว้ใกล้ตัวหรือบริเวณท่ีท างาน 

ใช้เป็นบางครั้ง  ทุกเดือน/ทุก 2 เดือน เก็บไว้ใกล้กระบวนการที่ใช้ 
นานๆ ใช้ครั้งหนึ่ง ประมาณ 2 ครั้ง/ปี เก็บไว้นอกบริเวณท างาน 

สิ่งของไม่จ าเป็น ไม่ใช้แล้ว - ขจัดออกไปจากหน่วยงาน 

( มีค่า-ขาย / ไม่มีค่า-ทิ้ง ) 
 

ประโยชน์ของการจัดการ ส.สะสาง 
 ใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ได้มากขึ้น 

 ลดความสิ้นเปลืองวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ 

 เกิดความผิดพลาดในการท างานน้อยลง 
 ลดจ านวนการจัดเก็บสินค้า 
 

   1.3.2 สะดวก (Seiton) 

   สะดวก หรือ เซตง คือการจัดวางของที่จ าเป็นต้องใช้งานไว้ในพ้ืนที่ที่สะดวกต่อการใช้งาน         
เพ่ือประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการท างาน เมื่อสถานที่ท างานเหลือแต่เพียงสิ่งของที่จ าเป็น      
ในการปฏิบัติงานจากการสะสาง ขั้นตอนต่อไปเป็นการจัดสิ่งของให้อยู่เป็นหมวดหมู่ มีป้ายชัดเจนและ
เหมาะสมต่อสภาพการใช้งานที่ทุกคนสามารถเข้าใจได้ง่าย เพ่ือช่วยลดเวลาในการค้นหา การหยิบและ 
การจัดเก็บท าให้การผลิตสินค้าและการบริการรวดเร็วและถูกต้อง ดังภาพที่ 7.2 

 

 
ภาพที่ 7.2 กิจกรรม ส สะดวก 

ที่มา: http://bbasicsllc.com/lm.imodule-5ss.htm 
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วิธีการจัดการ ส. สะดวก 

(1) ก าหนดต าแหน่งสิ่งของต่างๆ ให้ชัดเจนเพ่ือสะดวกในการน าไปใช้ 
(2) มีป้ายชื่อสิ่งของตรงกับต าแหน่งจัดวาง 
(3) มีแผนผังแสดงต าแหน่งของสิ่งของ 
(4) ภาชนะบรรจุสิ่งของแต่ละประเภทควรค านึงถึงขนาด น้ าหนักและปริมาณ 

(5) ก าหนดปริมาณจัดเก็บเป็นมาตรฐานที่ชัดเจนเพ่ือสะดวกในการน าออกไปใช้และการเก็บรักษา 
(6) แต่งตั้งผู้ดูแลรับผิดชอบ (ดังตารางที่ 7.2) 

 

ตารางท่ี 7.2 แนวทางการจัดการส.สะดวก 

ประเภท จุดที่ต้องให้ความสนใจกับกิจกรรม ส.สะดวก 

สถานที่ บริเวณ พ้ืน ทางเดิน บริเวณปฏิบัติงาน ฝาผนัง ตู้ ชั้นเก็บของ ห้องท างาน 
โต๊ะท างาน กระดานติดประกาศ โกดัง 

ผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบ งานระหว่างกระบวนการผลิต ชิ้นส่วนของเสีย            
ชิ้นงานที่ต้องแก้ไข 

เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรในกระบวนการผลิต เอกสารประจ าเครื่อง เครื่องมือ
ทั่วไป เครื่องมือประเครื่องจักร แม่พิมพ์ สายพาน รถเข็น รถยก 
น้ ามันเครื่อง ระบบลม ระบบไฟฟ้า เครื่องมือวัด มาตรวัด ฯลฯ 

 

ประโยชน์ของการจัดการ ส.สะดวก 

 ลดเวลาการค้นหา 
 สามารถเห็นความแตกต่างหรือชนิดของสิ่งของได้ง่ายขึ้น 

 ตรวจสอบสิ่งของต่างๆ ได้ง่ายและรวดเร็ว 

 เพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน 

 ลดการสูญหายของสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ 

 ปลอดภัยในการท างาน 

 

   1.3.3 สะอาด (Seiso) 

   สะอาด หรือ เซโซ คือการท าความสะอาด เช็ดถู ปัดกวาด ขจัดข้อบกพร่องเล็กๆน้อยๆ ซึ่งเป็น
สาเหตุของความสกปรกและขยะในสถานที่ท างาน กิจกรรม ส.สะอาดเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญ       
เพราะความสะอาดน ามาซึ่งคุณภาพของสินค้าและบริการ การท าความสะอาดอุปกรณ์/เครื่องมือ/

เครื่องใช้ และสถานที่ท างานเพ่ือให้ปราศจากฝุ่นละอองและคราบสกปรก อีกทั้งเป็นการตรวจสอบสภาพ
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ของเครื่องมือหากพบว่ามีการช ารุดสามารถซ่อมแซมได้ทันที ดังภาพที่ 7.3 การท าความสะอาดเพ่ือน าไปสู่
การเพ่ิมผลผลิตมี 3 ระดับ คือ 

   (1) การท าความสะอาดประจ าวัน (Daily cleanliness) การท าความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของ
หน้าที่ประจ าวัน การปัดกวาดเช็ดถูพ้ืนที่ทั่วไป พ้ืนที่ท างาน ทางเดิน เครื่องจักร อุปกรณ์เพ่ือให้ปราศจาก
สนิม ฝุ่น น้ ามัน รวมไปถึงการท าความสะอาดใหญ่ประจ าปี (1-2ครั้งต่อปี) เพ่ือสร้างความรู้สึกการมีส่วน
ร่วมและความเป็นเจ้าของ 
   (2) การท าความสะอาดแบบตรวจสอบ (Cleanliness inspection) เมื่อการท าความสะอาด
ประจ าวันจนปฏิบัติเป็นปกติประจ าวันแล้ว นอกจากนี้สามารถรวมการท าความสะอาดแบบตรวจสอบเข้า
กับการท าความสะอาดประจ าวันเพ่ือค้นหาสิ่งผิดปกติของเครื่องจักรหรือบริเวณปฏิบัติ ซึ่งพนักงาน
สามารถฝึกหัดการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ดังต่อไปนี้ 
 การมองเห็น  : รอยแตก รอยรั่ว น๊อตหลวม อุณหภูมิผิดปกติ  
 การได้ยิน  : เสียงผิดปกติของเครื่องจักร เสียงลมรั่ว เสียงสายพานหลวม 

 การชิมรส  : รสชาติอาหาร 
 กลิ่น   : กลิ่นอับ กลิ่นไหม้ของเครื่องจักร 
 สัมผัส  : การสั่นสะเทือนของเครื่องจักร อุณหภูมิร้อนหรือเย็นกว่าปกติ 
   (3) การท าความสะอาดแบบบ ารุงรักษา (Cleanliness maintenance) เมื่อพนักงานตรวจพบ
สิ่งผิดปกติจากเครื่องจักรหรือชิ้นงานและสามารถปรับปรุงหรือปรับแต่งแก้ไขได้ด้วยตนเองถือเป็นส่วน
หนึ่งของการท าความสะอาดแบบตรวจสอบ แต่หากพนักงานไม่สามารถแก้ไขได้ต้องสามารถติดต่อ
พนักงานซ่อมบ ารุงเพ่ือมาด าเนินการอย่างรวดเร็ว พนักงานประจ าเครื่องควรมีใบตรวจสอบและบันทึก
ประวัติการผิดปกติและการซ่อมส าหรับเป็นข้อมูลที่ช่วยในการวางแผนดูแลรักษาเครื่องจักรต่อไป 

 

 
ภาพที่ 7.3 กิจกรรม ส.สะอาด 

ที่มา: http://bbasicsllc.com/lm.imodule-5ss.htm 

http://bbasicsllc.com/lm.imodule-5ss.htm
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วิธีการจัดการ ส.สะอาด 

(1) ท าความสะอาดสถานที่ พ้ืนที่ท างาน อุปกรณ์และเครื่องจักร 
(2) ทาสี ตีเส้น แบ่งเขตพ้ืนที่รับผิดชอบและก าหนดจุดวางของต่างๆ 

(3) ขจัดสาเหตุของสิ่งสกปรก 

(4) ก าหนดแผนการท าความสะอาด เช่น ก าหนดผู้รับผิดชอบ ก าหนดพ้ืนที่ในการความสะอาด ตลอดจน
วิธีและการใช้อุปกรณ์ท าความสะอาด  
(5) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 

ประโยชน์จากการการ ส.สะอาด 

 สถานประกอบการมีสภาพแวดล้อมการท างานทีดี่ สะอาดและปลอดภัย 

 เครื่องจักร อุปกรณ์มีความเที่ยงตรง อายุการใช้งานยาวนาน ประสิทธิภาพในการท างานสูงขึ้น 

 ผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพน้อยลง  
 ลดต้นทุนในการผลิต ลดอัตราของเสียและเพ่ิมผลิตภาพ 

 สร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้เกิดกับลูกค้า 

 

   1.3.4 สุขลักษณะ (SEIKETSU) 

   สุขลักษณะ หรือ เซเค็ทซึ คือการรักษามาตรฐานที่ดีของความเป็นระเบียบเรียบร้อยและ        
ความสะอาดในสถานที่ท างาน/ส านักงานให้อยู่ในสภาพที่ดีตลอดเวลา โดยการรักษามาตรฐานการปฏิบัติ 
3ส แรก รวมทั้งพยายามหาทางปรับปรุง ค้นหาสาเหตุต่างๆ เพ่ือยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้น ดังภาพที่ 7.4 

 

 
ภาพที่ 7.4 กิจกรรม ส.สุขลักษณะ 

ที่มา: http://bbasicsllc.com/lm.imodule-5ss.htm 

 

 

วิธีการจัดการ ส.สุขลักษณะ 
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(1) เขียนคู่มือเกี่ยวกับแนวทางในการท า ส.สุขลักษณะ 

(2) ก าหนดบ่งชี้ให้ชัดเจนถึงเงื่อนไขในการท า ส.สุขลักษณะ 

(3) ตรวจสอบการท าตามเงื่อนไขทุกระยะ 

(4) ก าหนดการดูแลรักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติงานของพนักงาน 

(5) พนักงานมีคู่มือการท างานและถือเป็นแนวปฏิบัติเช่นเดียวกัน 

(6) รักษากฎระเบียบการแต่งกายของพนักงานเพ่ือให้เป็นระเบียบและปลอดภัย 

ประโยชน์การจัดการ ส.สุขลักษณะ 

 บรรยากาศและสถานที่ท างานสะอาด เรียบร้อยเหมาะส าหรับการท างาน 

 พนักงานมั่นใจถึงความปลอดภัย ตลอดจนการมีสุขภาพใจและกายที่ดี 

 สภาพแวดล้อมปราศจากมลภาวะ 

 

   1.3.5 สร้างนิสัย (Shitsuke) 

   สร้างนิสัย หรือ ซิทสึเกะ คือการสร้างนิสัยในการปฏิบัติตามกฏระเบียบของหน่วยงาน       
อย่างเคร่งครัดและถูกต้อง การสร้างนิสัยหรือปฏิบัติจนเป็นนิสัยจ าเป็นต้องจัดท าเอกสารส าหรับเป็น
แนวทางเพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ดังภาพที่ 7.5 
 

 
ภาพที่ 7.5 กิจกรรม ส สร้างนิสัย 

ที่มา: http://bbasicsllc.com/lm.imodule-5ss.htm 
 

วิธีการจัดการ ส.สร้างนิสัย 

(1) การฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานในกฎระเบียบ กติกาและข้อบังคับต่างๆในการท างาน 

(2) พนักงานต้องท างานตามมาตรฐานที่ก าหนดทุกขั้นตอน โดยมีใบตรวจสอบและคู่มือมาตรฐานระบุ
วิธีการท างานตามล าดับขั้นตอนอย่างชัดเจน 

(3) ตรวจสอบพฤติกรรมของพนักงานเพ่ือให้แน่ใจว่าปฏิบัติงานตามกฎระเบียบที่หน่วยงานก าหนด 
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(4) มาตรฐานของกิจกรรมสะสาง สะดวก สะอาดและสุขลักษณะต้องชัดเจนและเข้าใจง่าย 

(5) ส่งเสริมและเสริมสร้างให้พนักงานมีวินัยต่อการรักษากฎระเบยีบและกติกาในการปฏิบัติ 
ประโยชน์ที่ได้จากการจัดการ ส.สร้างนิสัย 

 ลูกค้าเกิดเชื่อถือและไว้วางใจต่อองค์กร 
 ผลิตภัณฑ์หรือบริการตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
 ยกระดับมาตรฐานทางธุรกิจของสถานประกอบการหรือหน่วยงานให้สูงขึ้น 

 พนักงานมีความภาคภูมิใจในหน่วยงานของตนเอง 
 

จากที่ได้กล่าวมากิจกรรม 5ส เป็นกิจกรรมในการเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับองค์กรและพัฒนา
บุคลากรให้มีคุณภาพ กิจกรรม 5ส ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะและสร้างนิสัย ซึ่ง 3ส แรก
เป็นการพัฒนาสถานที่ ส่วน 2ส หลัง เป็นการพัฒนาคน ประโยชน์อย่างชัดเจนของการด าเนินกิจกรรม      
ที่ได้รับคือ สถานที่ท างานและสภาพแวดล้อมการท างานสะอาด ปราศจากสิ่งสกปรก บุคลากรมีสุขภาพ
กายและจิตที่ดี บุคลากรมีระเบียบวินัย ขจัดความสิ้นเปลืองของทรัพยากรคน วัสดุและงบประมาณและ
การลดการเก็บเอกสารที่ซ ้าซ้อน นอกจากนี้ 5ส ยังช่วยลดต้นทุนของหน่วยงานลง การด าเนินกิจกรรม        
5ส จึงก่อให้เกิดการท างานที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและความปลอดภัย ตลอดจนสร้างทัศนคติที่ดี       
ในการท างานของบุคลากรในหน่วยงาน สร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ  ดังนั้น
แนวทางในการด าเนินกิจกรรมเพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธิ์จึงเป็นสิ่งส าคัญซึ่งต้องด าเนินการอย่างเป็นระบบ 
ล าดับขั้นตอนการด าเนินการ 5ส สรุปไดดั้งภาพที่ 7.6 และตารางที่ 7.3 

 

 
ภาพที่ 7.6 องค์ประกอบของกิจกรรม 5 ส 

ที่มา: http://www.bloghse.com/2015/07/what-is-meaning-of-5s.html 
 

ตารางท่ี 7.3 การด าเนินกิจกรรม 5ส มีข้ันตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
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ขั้นตอน รายละเอียด 

ขั้นตอนที่ 1 ผู้บริหารระดับสูงประกาศนโยบายกิจกรรม 5ส อย่างเป็นทางการ  
โดยให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบอย่างทั่วถึง 

ขั้นตอนที่ 2 จัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องกิจกรรม 5ส แก่ผู้บริหาร หัวหน้างานและพนักงานทุกคน 

ขั้นตอนที่ 3 ตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรม 5ส ของหน่วยงาน 

ขั้นตอนที่ 4 ประกาศเจตนารมณ์ในการท ากิจกรรม 5ส ในทุกพ้ืนที่ ทุกส่วนงาน  
โดยพนักงานทุกคนมีส่วนร่วม 

ขั้นตอนที่ 5 จัดประชุมหัวหน้างานเพื่อชี้แจงแผนงานโครงการ 5ส  
บริเวณพ้ืนที่รับผิดชอบและแผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนที่ 6 ประชาสัมพันธ์โครงการ 5ส เพ่ือกระตุ้นให้พนักงานเกิดแรงจูงใจในการท างานร่วมกัน 

ขั้นตอนที่ 7 ด าเนินการ 5ส ตามแผนปฏิบัติงานที่ได้จัดท าไว้ โดยการใช้หลักการของวงจร          
การบริหารหรือการจัดการ (Management cycle/Deming's cycle) มาประยุกต์ใช้ 

ขั้นตอนที่ 8 คณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรม 5ส ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานการท ากิจกรรม    
ให้กับผู้บริหารระดับสูงทราบ 

 

2. การบ ารุงรักษา (Maintenance) 

 การใช้เครื่องจักรในยุคแรกๆ นั้นมักใช้ไปจนกว่าเครื่องจักรจะเกิดความเสียหายแล้วจึงซ่อมแซม       
ในภายหลัง ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายอ่ืนๆ ตามมามาก กระทั่งยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมได้น าระบบ        
การบ ารุงรักษามาใช้เพ่ือป้องกันการเกิดความเสียหายจากเครื่องจักร ลดระยะเวลาในการซ่อมเครื่องจักร
อุปกรณ์เม่ือเกิดเหตุขัดข้อง รวมทั้งเป็นการช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรอีกทางหนึ่ง ดังภาพที่ 7.7 

 2.1 จุดมุ่งหมายของการบ ารุงรักษา 
(1) เมื่อให้เครื่องมือสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิผล (Effectiveness) คือสามารถใช้เครื่องมืออุปกรณ์
ไดอ้ย่างเต็มความสามารถและตรงกับวัตถุประสงค์มากท่ีสุด 

(2) เครื่องจักรอุปกรณ์มีสมรรถนะการท างานสูง (Performance) และช่วยยืดอายุการใช้งานยาวนาน 
เพราะเมื่อใช้งานไประยะเวลาหนึ่งจะเกิดการสึกหรอ หากไม่มีการปรับแต่งหรือซ่อมแซมอาจท าให้
เครื่องมือเกิดการขัดข้อง ช ารุดเสียหายหรือท างานผิดพลาด 

(3) เครื่องจักรอุปกรณ์มีความเที่ยงตรงน่าเชื่อถือ (Reliability) คือการท าให้เครื่องมือเครื่องใช้มีมาตรฐาน 
ไม่มีความคลาดเคลื่อนใดๆ เกิดข้ึนในระหว่างการใช้งาน 

(4) ความปลอดภัย (Safety) ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายที่ส าคัญอย่างยิ่ง เครื่องจักรอุปกรณ์ต้องมีความปลอดภัย
เพียงพอต่อผู้ใช้งาน ซึ่งหากเครื่องจักรอุปกรณ์ท างานผิดพลาด ช ารุดเสียหายหรือไม่สามารถท างานได้
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ตามปกติอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บต่อผู้ปฏิบัติงาน การบ ารุงรักษาที่ดีสามารถช่วยควบคุม
การผิดพลาดที่จะเกิดข้ึนได้ 
(5) ลดมลภาวะของสิ่งแวดล้อม เครื่องจักรอุปกรณ์ที่ช ารุดเสียหายหรือขาดการบ ารุงรักษาท าให้เกิดปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ฝุ่นละอองหรือไอระเหยของสารเคมี เสียงดัง เป็นต้น ซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน
และผู้ที่เก่ียวข้อง 
(6) ประหยัดพลังงาน เครื่องจักรอุปกรณ์ต้องอาศัยพลังงานในการท างาน เช่น ไฟฟ้า น้ ามันเชื้อเพลิง   
หากได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพดี โดยไม่มีการรั่วไหลของน้ ามัน การเผาไหม้สมบูรณ์ การสิ้นเปลือง
พลังงานน้อยสามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย  

 

 
ภาพที่ 7.7 สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการวางแผนการบ ารุงรักษา  
ที่มา: http://www.dunlis.com/preventive-maintenance-services 

 

 2.2 ประเภทของการบ ารุงรักษา 

 การบ ารุงรักษาเป็นการผสมผสานระหว่างงานทางด้านเทคนิคและการบริหารจัดการเพ่ือคงไว้          
ซึ่งสภาพของเครื่องจักร/อุปกรณ์ หรือฟ้ืนฟูให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา การบ ารุงรักษาสามารถ
แบ่งออกเป็น 6 ประเภท ดังนี้ ดังภาพที่ 7.8 

   2.2.1 การบ ารุงรักษาหลังเกิดเหตุขัดข้อง (Breakdown Maintenance; BM) 

   การบ ารุงรักษาหลังเกิดเหตุขัดข้องเป็นการซ่อมเครื่องจักรหลังจากมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับ
เครื่องจักรซึ่งท าให้เครื่องจักรต้องหยุดท างานฉุกเฉิน โดยทั่วไปมักใช้กับเครื่องจักรที่ไม่มีความส าคัญ       
ต่อการผลิต คุณภาพ การส่งมอบและความปลอดภัย สามารถรอเวลาซ่อมแซมหรือแก้ ไขได้                      
โดยมีเครื่องจักรหรืออะไหล่ส ารอง วิธีการนี้ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในตรวจสอบและการบ ารุงรักษา         
แต่อย่างไรก็ตาม หากเลือกแนวทางการซ่อมเครื่องจักรหลังเกิดเหตุขัดข้องเพียงอย่างเดียวกับเครื่องจักร     
ทุกประเภทอาจไม่สามารถคาดการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละครั้งได้ รวมทั้งอาจก่อให้เกิด
ผลเสียอ่ืนๆ ตามมาอีกหลายประการ 

http://www.dunlis.com/preventive-maintenance-services
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   2.2.2 การบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance, PM) 

   การบ ารุงรักษาเชิงป้องกันเป็นการบ ารุงรักษาเพ่ือป้องกันการเกิดเครื่องจักรขัดข้องแบบฉุกเฉิน
และยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร การบ ารุงรักษาประเภทนี้มีกิจกรรมหลักคือ การบ ารุงรักษา
ประจ าวัน อาทิ การท าความสะอาด การหยอดน้ ามันหล่อลื่น การตรวจสอบตามระยะเวลา (การตรวจ 
การสึกหรอ การสั่นสะเทือน การบ ารุงรักษา) และการเปลี่ยนอะไหล่ตามระยะเวลา (การเปลี่ยนสายพาน 
ตลับลูกปืน) การบ ารุงรักษาเชิงป้องกันเพ่ือป้องกันและฟ้ืนฟูการเสื่อมสภาพของเครื่องจักรซึ่งส่งผลดี      
ต่อเครื่องจักรอุปกรณ์หากระยะเวลาในการตรวจสอบเหมาะสมและเพียงพอสามารถช่วยลดจ านวนครั้ง
ของการเกิดเหตุขัดข้องท าให้อายุการใช้งานของเครื่องจักรยาวนานขึ้น การบ ารุงรักษาเชิงป้องกันสามารถ
แบ่งออกเป็น 2 วิธี โดยพิจารณาต้นทุนในการบ ารุงรักษาเป็นเกณฑ์ ประกอบด้วย 

การบ ารุงรักษาตามระยะเวลา (Time Based Maintenance; TBM) เป็นการบ ารุงรักษาโดย       
การตรวจสอบและการเปลี่ยนชิ้นส่วนตามระยะเวลาที่ก าหนดในแผนการบ ารุงรักษา 
การบ ารุงตามสภาพ (Condition Based Maintenance; CBM) เป็นการบ ารุงรักษาโดยการตรวจ
สภาพอุปกรณจ์ากเครื่องมอืวิเคราะห์ตรวจสอบและติดตามผลเพ่ือเปลี่ยนชิ้นส่วนตามการใช้งาน 
 

   2.2.3 การบ ารุงรักษาเชิงแก้ไข (Corrective Maintenance, CM) 

   การบ ารุงรักษาเชิงแก้ไขเป็นการบ ารุงรักษาที่ เกี่ยวข้องกับการดัดแปลง ปรับปรุงแก้ไข
เครื่องจักรหรือชิ้นส่วนของเครื่องจักรที่มีจุดบกพร่องในช่วงการออกแบบหรือการสร้างเครื่องจักร เช่น 
ขนาดของชิ้นส่วน ชนิดของวัสดุเพ่ือลดการเสื่อมสภาพของเครื่องจักรและปรับปรุงเครื่องจักรให้ท างาน
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นส่งผลให้เวลาในการตรวจสอบเครื่องจักร/จ านวนครั้ง/ระยะเวลาการเกิด
เครื่องจักรขัดข้องน้อยลง ซึ่งเป็นการเพ่ิมระดับความน่าเชื่อถือ (Reliability) และเพ่ิมระดับความสามารถ
ในการซ่อมบ ารุง (Maintainability) ข้อมูลที่ได้จากการบ ารุงรักษาเชิงแก้ไขเป็นประโยชน์ต่อการออกแบบ
และสร้างเครื่องจักรในคราวต่อไป รวมทั้งการป้องกันการบ ารุงรักษาอีกด้วย 
 

   2.2.4 การป้องกันการบ ารุงรักษา (Maintenance Prevention, MP) 

   การป้องกันการบ ารุงรักษาเป็นการพัฒนาการของการออกแบบเครื่องจักรเพ่ือการบ ารุงรักษา
น้อยที่สุดหรือปราศจากการบ ารุงรักษาซึ่งเป็นการลดต้นทุนในการดูแลรักษาเครื่องจักรและลด          
การเสื่อมสภาพของเครื่องจักร โดยการเก็บข้อมูลความสูญเสียและค่าใช้จ่ายของการบ ารุงรักษาที่ผ่านมา
และน ามาวางแผนการปรับปรุงเครื่องจักรใหม่ด้วยเทคโนโลยีท าให้การท างานของเครื่องจักรมี
ประสิทธิภาพสูงสุด การป้องการบ ารุงรักษาเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ การสร้างเครื่องจักร การติดตั้ง
และการทดสอบ ตัวอย่างการใช้การป้องกันการบ ารุงรักษา เช่น แบตเตอรี่รถยนต์ในปัจจุบันเป็นแบตเตอรี่
แบบแห้งโดยไม่ต้องเติมน้ ากลั่นสามารถลดเวลาในการตรวจสอบและป้องกันความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจาก
การลืมเติมน้ ากลั่น เป็นต้น 
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   2.2.5 การบ ารุงรักษาทวีผล (Productive Maintenance) 

   การบ ารุงรักษาทวีผลเป็นวิวัฒนาการจากการบ ารุงรักษา โดยน าระบบการบ ารุงรักษาหลังเกิด
เหตุขัดข้อง (Breakdown Maintenance) การบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)           

การบ ารุงรักษาเชิงแก้ไข (Corrective Maintenance) และการป้องกันการบ ารุงรักษา (Maintenance 

Prevention) ผสมผสานเข้าไว้ด้วยกัน หน้าที่หลักของฝ่ายซ่อมบ ารุงไม่เพียงแต่มุ่งเน้นให้อัตราการเกิด
เหตุขัดข้องของเครื่องจักรลดน้อยลงเท่านั้น รวมถึงการส่งเสริมการเพ่ิมผลผลิตอีกด้วย จุดมุ่งหมายของ
การบ ารุงรักษาทวีผลเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตด้วยการลดต้นทุนโดยรวมตลอดอายุ                  
ของเครื่องจักร ตั้งแต่การออกแบบ การสร้าง การท างาน การบ ารุงรักษาและความสูญเสียอันเกิดขึ้น          
จากการสึกหรอของเครื่องจักร  
 

   2.2.6 การบ ารุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance; TPM) 

   การบ ารุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วมเป็นการบ ารุงรักษาทวีผลโดยพนักงานทุกคน        
ผ่านทางกิจกรรมกลุ่มย่อย ซึ่งเป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับทุกคนและทุกฝ่ายในองค์กร โดยมีเป้าหมายหลัก            
ในการปรับปรุงผลการด าเนินการขององค์การ ปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรให้สูงสุดไปพร้อมกับ
การสร้างความร่วมมือในการท างานของทุกคนในองค์กร การบ ารุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม
ประกอบด้วย 5 ส่วนทีส่ าคัญ ได้แก่ 

(1) ความร่วมมือจากทุกคนในองค์การเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดในการผลิต 

(2) สร้างระบบป้องกันความสูญเสียทุกประเภท 

(3) ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม 

(4) ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงจนถึงพนักงานปฏิบัติงาน 

(5) ด าเนินการเพื่อลดความสูญเสียโดยผ่านการท ากิจกรรมกลุ่มย่อย (Wlley, 1996) 
 

 
ภาพที่ 7.8 การพัฒนาระบบการบ ารุงรักษา 
ที่มา: https://www.slideshare.net/malonewanger/2-tpm-edit 
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 การบ ารุงรักษาเชิงรุก (Proactive Maintenance) คือการวางแผนกลยุทธ์ส าหรับการดูแล
เครื่องจักรเชิงรุก ซึ่งเป็นการคาดการณ์ถึงผลลัพธ์ล่วงหน้า การบ ารุงรักษาเชิงรุกเกิดจากความคาดหมาย
ของฝ่ายบ ารุงรักษาและบุคคลากรที่ปฏิบัติงานหรือผู้ควบคุมเครื่องจักรที่ต้องการให้เครื่องจักรและ 
อุปกรณ์มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ความปลอดภัยเนื่องจากสภาพการท างานที่ดีขึ้น ตลอดจนสิ่งแวดล้อม           
ขวัญก าลังใจของผู้ปฏิบัติงานอีกด้วย ได้แก่ การบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance; PM) 
การป้องกันการบ ารุงรักษา (Maintenance Prevention; MP) การบ ารุงรักษาทวีผล (Productive 

Maintenance) การบ ารุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance; TPM)  
 ส่วนการบ ารุงรักษาเชิงแก้ไข (Corrective Maintenance; CM) เป็นการบ ารุงรักษาเชิงรับ 
(Reactive Maintenance)คือการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายหลังเครื่องจักรเสียหายจนไม่
สามารถใช้งานต่อไปได้ ภายใต้แนวคิดที่ว่า “ใช้ไปจนกว่าจะเสีย (Run it till it breaks)” หลังจากนั้นจึง
ระดมสรรพก าลังเข้าซ่อมเพ่ือให้เครื่องจักรกลับมาใช้งานได้ตามปกติอย่างรวดเร็ว  (ธานี, 2546, 2547)            
ดังภาพที่ 7.9 

 

 
ภาพที่ 7.9 การบ ารุงรักษาเชิงรุก  
ที่มา: https://datumize.com/predictive-maintenance 

 

 2.3 วัตถุประสงค์ในการบ ารุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม 

 การบ ารุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วมได้ถูกพัฒนาขึ้นในประเทศญี่ปุ่นด้วยน าการบ ารุงรักษา
แบบทวีผลมาประยุกต์ใช้โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ตั้งแต่ผู้บริหาร ฝ่ายวางแผน ฝ่ายวิศวกรรม     
ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายบ ารุงรักษา รวมถึงผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่เกี่ยวข้องในองค์กร เป้าหมายในการบ ารุงรักษา          
ทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วมจะประสบความส าเร็จได้นั้นจ าเป็นต้องพัฒนาบุคลากรและพัฒนาเครื่องจักร
ควบคู่ไปพร้อมๆ กัน การพัฒนาบุคลากรมุ่งปรับเปลี่ยนทัศนคติในการท างานของพนักงานนอกเหนือจาก
การท างานให้ได้ตามเป้าหมาย รวมทั้งเมื่อเครื่องจักรที่ตนดูแลรับผิดชอบเกิดความผิดปกติต้องสามารถ

https://datumize.com/predictive-maintenance
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ตรวจพบได้อย่างรวดเร็วและสามารถแก้ไขปรับปรุงได้ในระดับเบื้องต้นเพ่ือให้เครื่องจักรนั้นสามารถ
กลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเร็ว ตลอดจนการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะให้สามารถดูแลรักษา
เครื่องจักรได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (พูลพร, 2545) 

 กิจกรรมบ ารุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วมมุ่ งเน้นการปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวม          
ของเครื่องจักรโดยการลดความสูญเสียที่เกิดข้ึนกับเครื่องจักร เพื่อให้เครื่องจักรท างานได้เต็มประสิทธิภาพ
และพร้อมใช้งานอยู่เสมอโดยผ่านกิจกรรมกลุ่มย่อย เป้าหมายหลักเพ่ือใช้วัดความส าเร็จของกิจกรรม 
TPM คือ  
 อุบัติเหตุเป็นศูนย์ (Zero accident) 

 ของเสียเป็นศูนย์ (Zero defect) 

 เครื่องจักรขัดข้องเป็นศูนย์ (Zero failure) 

 

3. การเพิ่มประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร 

 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต หมายถึงการเพ่ิมผลผลิตให้มากที่สุดและให้ลดปัจจัยการผลิต     
(คน วัตถุดิบ เครื่องจักร พลังงาน ฯลฯ) การด าเนินกิจกรรมเพ่ือปรับปรุงด้านปริมาณ อาทิ การเพ่ิม
ประสิทธิภาพของเครื่องจักร การเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน เป็นต้น การด าเนินกิจกรรม
เพ่ือปรับปรุงด้านคุณภาพ อาทิ การปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เป็นต้น รวมถึงการลดความสูญเสีย     
ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ทั้งนี้ความสูญเสียที่เกิดขึ้นไม่เพียงแต่เกิดกับเครื่องจักรเพียง          
อย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลโดยรวมของระบบผลิต (ดังภาพที่ 7.10) รายละเอียด
ดังต่อไปนี้ (Nakajima, 1988) 
 3.1 ความสูญเสียหลัก 16 ประการ (16 Major losses) 

 การบ ารุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วมไม่เพียงแต่พิจารณาความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักร
เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่รวมถึงความสูญเสียที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลโดยรวมของระบบการผลิต 
เป้าหมายคือ การลดความสูญเสียให้เป็นศูนย์ ความสูญเสียหลัก 16 ประการ สามารถแบ่งหมวดหมู่          
ออกได้เป็น 3 หมวด ดังต่อไปนี้ 
หมวดที่ 1 ความสูญเสียที่เป็นอุปสรรคต่อความสามารถในการท างานของเครื่องจักร แบ่งเป็น 2 ประการ 

 ความสูญเสียจากการหยุดเครื่องจักร (Shut down losses) 

 ความสูญเสียจากการปรับเปลี่ยนแผนการผลิต (Production adjustment losses) 

หมวดที่ 2 ความสูญเสียที่เป็นอุปสรรคต่อประสิทธิผลของเครื่องจักร แบ่งออกเป็น 6 ประการ 
 ความสูญเสียจากการขัดข้องของเครื่องจักร (Breakdown losses) 

 ความสูญเสียจากเตรียมงาน/ปรับตั้ง/ปรับแต่งเครื่องจักร (Set up and adjustment losses) 
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 ความสูญเสียจากการหยุดเล็กน้อยและการเดินเครื่องเปล่า (Minor stoppage and speed losses) 

 ความสูญเสียจากความเร็ว (Speed losses) 

 ความสูญเสียจากการผลิตของเสีย/ซ่อมแซม/น ากลับมาผลิตซ้ า (Defect and rework losses)   

 ความสูญเสียช่วงเริ่มต้นการผลิต (Startup losses) 

หมวดที่ 3 ความสูญเสียที่เป็นอุปสรรคต่อการท างานของคน แบ่งออกเป็น 5 ประการ 
 ความสูญเสียจากการจัดการ (Management losses) 

 ความสูญเสียจากการเคลื่อนไหว (Motion losses) 

 ความสูญเสียจากการเตรียม (Arrangement losses) 

 ความสูญเสียจากการขาดการน าระบบอัตโนมัติมาใช้ (Losses resulting off automated systems) 

 ความสูญเสียจากการเฝ้าติดตามและปรับแต่ง (Monitoring and adjustment losses) 

หมวดที่ 4 ความสูญเสียที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้ทรัพยากรเพื่อการผลิต สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประการ 

 ความสูญเสียผลผลิตต่อวัตถุดิบ (Yield losses) 

 ความสูญเสียด้านพลังงาน (Energy losses) 

 ความสูญเสียของเเม่พิมพ์ จิ๊กและฟิกซ์เจอร์ (Jig and figure losses) 

 

 
 

ภาพทื่ 7.10 ความสูญเสียหลัก 16 ประการ (16 Major Losses) 

ที่มา: http://www.macrolake.com/en/book/export/html/34 

 

 

http://www.macrolake.com/en/book/export/html/34
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 3.2 ความสูญเสียใหญ ่6 ประการ (6 Big losses) 

 ความสูญเสียใหญ่อยู่ในหมวดที่ 2 ของความสูญเสียหลัก 16 ประการ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรง          
ต่อประสิทธิภาพของเครื่องจักรและมีความส าคัญต่อการบ ารุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม            
การเก็บบันทึกความสูญเสียทั้ง 6 ประการใช้เพ่ือค านวณค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (OEE)            
ผลการวิเคราะห์สามารถทราบสาเหตุของความสูญเสียที่ท าให้ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรต่ า     
ความสูญเสีย 6 ประการ ประกอบด้วย (ดังภาพที่ 7.11) 

 ประการที่ 1 ความสูญเสียจากการขัดข้องของเครื่องจักร (Breakdown losses) 

 ความสูญเสียจากการขัดข้องของเครื่องจักร เป็นความสูญเสียที่ส่ งผลกระทบต่อค่าอัตรา              
การเดินเครื่อง (Availability) การขัดข้องของเครื่องจักรอาจเกิดได้ 2 กรณีคือ การขัดข้องชั่วคราวและ    
การขัดข้องแบบเรื้อรัง ซึ่งการสูญเสียประเภทนี้ท าให้เกิดการสูญเปล่าของเวลา ยอดการผลิตลดลงและ 
เกิดของเสียขึ้นในกระบวนการ 

 ประการที่ 2 ความสูญเสียจากการปรับตั้ง/ปรับแต่งเครื่องจักร (Setup and adjustment losses) 

 ความสูญเสียจากการเตรียมการ/ปรับตั้ง/ปรับแต่งเครื่องจักรเป็นความสูญเสียที่ส่งผลกระทบต่อ
อัตราการเดินเครื่องจักร (Availability) และส่งผลให้เวลาในการผลิตและจ านวนชิ้นงานที่ได้ลดลง        
เวลาเตรียมการเพ่ือการปรับตั้งและการปรับแต่งเป็นเวลาที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกัน เช่น เครื่องจักรเครื่องหนึ่ง
ต้องการเปลี่ยนรุ่นการผลิตจากรุ่น A เป็นรุ่น B จึงต้องท าการหยุดเครื่องจักรก่อน เพ่ือท าการถอดแม่พิมพ์ 
A ออกแล้วน าแม่พิมพ์ B ใส่เข้าไปแทนที่ เวลาในส่วนนี้จะเริ่มนับตั้งแต่หยุดเครื่องการผลิตชิ้นงาน A 

จนกระท่ังเครื่องจักรสามารถผลิตชิ้นงาน B ที่มีคุณภาพได้ชิ้นแรก เป็นต้น 

 ประการที่ 3 ความสูญเสียจากการหยุดเล็กน้อยและการเดินเครื่องตัวเปล่า (Minor stoppages 

and speed losses) 

 ความสูญเสียจากการหยุดเพียงเล็กน้อยและการเดินเครื่องเปล่าเป็นความสูญเสียที่ส่งผลให้
ประสิทธิภาพของเครื่องจักรลดลง (Performance rate) ค าจ ากัดความของความสูญเสียประเภทนี้ คือ  
การเดินเครื่องจักรเปล่า เช่น พนักงานป้อนชิ้นงานไม่สม่ าเสมอท าให้ขาดความต่อเนื่องของชิ้นงาน         
ที่เข้าเครื่องจักร  
การซ่อมหรือการกู้ให้เครื่องจักรสามารถเดินได้ตามปกติ เกิดเพียงในช่วงเวลาสั้นๆ เช่น กรณีที่มี
ชิ้นงานเข้าไปติดในเครื่องจักร พนักงานท าการหยุดเครื่องและแก้ไขโดยดึงชิ้นงานออกจากเครื่องจักร  
การบ ารุงรักษาเครื่องจักร เช่น การหยอดน้ ามันที่จุดหล่อลื่นซ่ึงต้องเสียเวลาในการหยุดเครื่องจักร 

 ประการที่ 4 ความสูญเสียจากความเร็วลดลง (Speed losses) 

 ความสูญเสียจากความเร็วลดลงเป็นความสูญเสียที่ส่งผลให้ค่าประสิทธิภาพของเครื่องจักรลดลง
(Performance rate) ความสูญเสียประเภทนี้วัดผลค่อนข้างยากซึ่งไม่สามารถบันทึกเวลาที่ เสียไป      
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หรือความถี่ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการสูญเสียความเร็วแฝงอยู่กับรอบการท างานของเครื่องจักร ความเร็วที่
สูญเสียอาจขึ้นอยู่กับสภาพและอายุการใช้งานของเครื่องจักร ดังนี้ 
ความแตกต่างระหว่างความเร็วจริงกับความเร็วที่ออกแบบ เช่น ฝ่ายวางแผนการผลิตวางแผนไว้ว่า         
จะผลิตชิ้นงานได้ 120 ชิ้นในเวลา 60 นาที หมายความว่าผลิตได้ 0.5 นาที/ชิ้น (60/120 นาที/ชิ้น)      
แต่ในทางปฏิบัติงานจริง การผลิตชิ้นงานได้ 120 ชิ้นต้องใช้เวลา 90 นาที (ไม่รวมเวลาการเกิดเหตุขัดข้อง
ของเครื่องจักร) หมายความว่าเวลาในการผลิตจริง คือ 0.75 นาที/ชิ้น (90/120 นาที/ชิ้น) ความแตกต่าง
ของเวลาผลิตจริงกับเวลาที่ก าหนดไว้ตั้งแต่ต้นตามประสิทธิภาพเครื่องจักร แสดงว่าการสูญเสียความเร็ว
เกิดข้ึนในระบบ 0.25 นาที/ชิ้น 

ความแตกต่างของจ านวนการผลิตจริงกับจ านวนการผลิตที่ออกแบบในเวลาที่เท่ากัน จากตัวอย่าง
ข้างต้น ชิ้นงานที่ออกแบบไว้ต้องผลิตได้ 2 ชิ้น/นาที (120/60 ชิ้น/นาที) แต่ผลิตจริงได้ 1.33 ชิ้นต่อนาที 
(120/90 ชิ้น/นาที) แสดงว่าผลิตได้จ านวนน้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในช่วงระยะเวลาเท่ากัน 

 ประการที่ 5 ความสูญเสียจากงานเสียและงานซ่อม (Defects and rework) 

 ความสูญเสียจากการผลิตงานเสียและงานซ่อมเป็นความสูญเสียด้านคุณภาพและส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของกระบวนการ ค่าที่บันทึกได้จากงานเสียและงานซ่อมน าไปคิดอัตราคุณภาพ (Quality 

rate) ความสูญเสียประเภทนี้เป็นความสูญเสียทางกายภาพ งานที่ต้องน ากลับมาซ่อมใหม่มีความสูญเสีย
ด้านเวลา สูญเสียพลังงานและสูญเสียก าลังคน โดยน าผลิตภัณฑ์ที่ต้องซ่อมเข้าสู่กระบวนการใหม่อีกครั้ง
เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์สามารถยอมรับได้ ผู้บันทึกข้อมูลควรแยกช่องการบันทึกในใบตรวจสอบออกจากกัน
ระหว่างจ านวนงานเสียกับจ านวนงานซ่อมเพ่ือรอการแก้ไข 

 ประการที่ 6 ความสูญเสียช่วงเริ่มต้นผลิต (Startup losses) 

 ความสูญเสียช่วงเริ่มต้นการผลิตเป็นความผันแปรของขนาดชิ้นงานท าให้ต้องมีการปรับตั้งและ
ปรับแต่งเครื่องจักรในระยะเวลาหนึ่งจึงจะคงที่ ซึ่งบางกระบวนการจ าเป็นต้องน าวัตถุดิบใส่เข้าไปใน
กระบวนการก่อนท าการผลิตจริง โดยของเสียจะออกมาในระยะเริ่มต้น ความสูญเสียช่วงเริ่มต้นมีมากหรือ
น้อยขึ้นอยู่กับลักษณะการผลิตของแต่อุตสาหกรรม เช่น กระบวนการฉีดพลาสติก เมื่อเปลี่ยนรุ่นการผลิต
หรือเปลี่ยนสีของผลิตภัณฑ์จ าเป็นต้องล้างสีเก่าในท่อให้หมดไปก่อน โดยใส่วัตถุดิบเข้าไปไล่สีเก่า           
การเกิดลักษณะแบบนี้ท าให้เกิดการสูญเสียช่วงเริ่มต้นซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่สามารถประหยัดได้ 
โดยการน าเม็ดพลาสติกที่ใช้แล้วกลับมาใช้ในช่วงเริ่มต้นของการไล่สี (Recycle) เป็นต้น 

 จากที่กล่าวมาข้างต้นความสูญเสียทั้ง 6 ประการ พบว่า ความสูญเสียล าดับที่ (1) และล าดับที่ (2) 
มีผลต่ออัตราการเดินเครื่องจักร (Availability) ถ้าความสูญเสียล าดับที่  (3) และ (4) มากส่งผลให้
ประสิทธิภาพการเดินเครื่องจักรต่ าลง (Performance rate) ถ้าความสูญเสียในล าดับที่ (5) และ (6) มาก
ส่งผลให้อัตราคุณภาพต่ า (Quality Rate) ดังนั้นประการส าคัญของความสูญเสีย 6 ประการ คือการแยก
ประเภทของความสูญเสียที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง 
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ภาพที่ 7.11 ความสูญเสียใหญ่ 6 ประการ (6 Big Losses) 

ที่มา: https://www.elseinc.com/lean-store/products/total-productive-maintenance 

  

4. การวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (Overall Equipment Effectiveness; OEE) 

 การวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรเป็นตัวชี้วัดหลักที่ส าคัญในกิจกรรมการบ ารุงรักษาทวีผล
แบบทุกคนมีส่วนร่วมเพ่ือลดความสูญเสียโดยการปรับปรุง (Individual Improvement) ค่า OEE แสดง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของเครื่องจักร ประกอบด้วย ตัวแปรหลัก 3 ค่าท่ีสัมพันธ์กัน ดังนี้ 
 อัตราการเดินเครื่อง (Availability) 

 ประสิทธิภาพการเดินเครื่อง (Performance Rate)  

 อัตราคุณภาพ (Quality Rate) (De Ron and Rooda, 2005) 

เมื่อน า 3 ค่านี้มาคูณร่วมกัน ผลที่ได้คือ คา่ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (OEE) 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร 

=   อัตราการเดินเครื่องจักร X ประสิทธิภาพการเดินเครื่องจักร X อัตราคุณภาพ X 100 
หมายเหตุ ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรระดับโลก (World Class) ≥ 85% 

อัตราการเดินเครื่องจักร (Availability)  
= เวลารับภาระงาน – (เวลาของการขัดข้อง + เวลาการปรับตั้ง/ปรับแต่ง) x 100 

เวลารับภาระงาน 
= เวลาเดินเครื่องจักร X 100 
   เวลารับภาระงาน 
 

https://www.elseinc.com/lean-store/products/total-productive-maintenance
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ในความเป็นจริง การบันทึกเวลาจากการหยุดเล็กๆน้อยๆ เวลาเดินเครื่องเปล่าและเวลาจากการสูญเสีย
ความเร็วได้ค่อนข้างยากเพราะเป็นการหยุดของเครื่องจักรเพียงช่วงสั้นๆ และเป็นเวลาสูญเสียที่แฝงอยู่ 
ดังนั้น ประสิทธิภาพการเดินเครื่องจักรสามารถใช้การค านวณแทนการจดบันทึกจากการท างานจริง ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.8 อัตราการท างานของเครื่องจักร (Equipment Operating Rate, EOR) 

 

ประสิทธิภาพการเดินเครื่องจักร (Performance Rate)  
= เวลาเดินเครื่องจักร – (เวลาหยุดเล็กๆน้อยๆ+เวลาเดินเครื่องเปล่า+เวลาจากการเสียความเร็ว) x 100 

เวลาเดินเครื่องจักร 
= เวลาเดินเครื่องจักรสุทธิ X 100 
     เวลาเดินเครื่องจักร 
 

หมายเหตุ เป้าหมายระดับโลก (World Class) ของค่าประสิทธิภาพการเดินเครื่อง ≥95% 

เวลาเดินเครื่องสุทธิ   = อัตราความเร็วของการท างาน X เวลาที่ท างานจริง 
 
อัตราความเร็วของการท างาน  = รอบเวลาการท างานมาตรฐาน (Standard Cycle Time) 

        รอบเวลาการท างานจริง (Actual Cycle Time) 
 

เวลาที่ท างานจริง    = ผลผลิตทั้งหมด X รอบเวลาการท างานจริง 
 

อัตราคุณภาพ (Quality Rate) 
= จ านวนชิ้นงานทั้งหมด – (จ านวนชิ้นงานเสีย + จ านวนชิ้นงานท าใหม่) x 100 

จ านวนชิ้นงานทั้งหมด 
= จ านวนชิ้นงานดี X 100 
  จ านวนชิ้นงานทั้งหมด 
หมายเหตุ เป้าหมายระดับโลก (World Class) ค่าอัตราคุณภาพ (Quality Rate) ≥ 99%  
ดังภาพที่ 7.12 
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ภาพที่ 7.12 เป้าหมายระดับโลกของการบ ารุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม  
ที่มา: http://www.macrolake.com/en/book/export/html/34 

 

ตัวอย่างที่ 1 เครื่องจักรเครื่องหนึ่งมีเวลาท างานทั้งหมดสัปดาห์ละ 48 ชั่วโมง ในช่วง 1 สัปดาห์เครื่องจักร
นี้มีเวลาหยุดตามแผน 6 ชั่วโมง เวลาสูญเสียจากเครื่องจักรหยุด 3 ชั่วโมง จงหาอัตราการเดินเครื่องของ
เครื่องจักรนี้ในหนึ่งสัปดาห์ 
 เวลารับภาระงาน  =  เวลาทั้งหมด - เวลาหยุดตามแผน 

       =  48 - 6 

       =  42 ชั่วโมง 
 เวลาเดินเครื่อง   =  เวลารับภาระงาน - เวลาสูญเสียจากเครื่องจักรหยุด 

       =  42 - 3  
       =  39 ชั่วโมง 
 อัตราการเดินเครื่อง = เวลาเดินเครื่อง / เวลารับภาระงาน 

       =  39 / 42  
       =  92.85% 

 

ตัวอย่างที่ 2 เวลาท างานของเครื่องจักรเครื่องหนึ่ง หลังจากมีการหักเวลาหยุดตามแผนและหักเวลา
สูญเสียที่ท าให้เครื่องต้องหยุดท างานแล้ว สุดท้ายเครื่องจักรมีเวลาจริงๆ เพียงแค่ 50 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
แต่ในขณะท างานตลอดสัปดาห์มีเวลาสูญเสียจากเครื่องเสียก าลังรวมกันแล้ว 8 ชั่วโมง จงหาประสิทธิภาพ
การเดินเครื่องของเครื่องจักรเครื่องนี้ใน 1 สัปดาห์ 

http://www.macrolake.com/en/book/export/html/34
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 เวลาเดินเครื่องสุทธิ =  เวลาเดินเครื่อง - เวลาสูญเสียจากเครื่องเสียก าลัง 
       =  50 - 8 

       =  42 ชั่วโมง 
 ประสิทธิภาพการเดินเครื่อง =  เวลาเดินเครื่องสุทธิ / เวลาเดินเครื่อง 
       =  42 / 50  

       =  84% 

 

ตัวอย่างที่ 3 เครื่องจักรเครื่องหนึ่งในหนึ่งวันผลิตชิ้นงานได้ 300 ชิ้น ในบรรดางาน 300 ชิ้นนี้มีชิ้นงานที่
เสียจนไม่สามารถแก้ไขได้จ านวน 45 ชิ้น และสามารถน ากลับไปแก้ไขได้จ านวน 15 ชิ้น จงหาอัตรา
คุณภาพของเครื่องจักรนี้ในวันดังกล่าว 

 อัตราคุณภาพ  =      จ านวนชิ้นงานที่ผลิตได้ทั้งหมด-จ านวนชิ้นงานที่เสียและท่ีซ่อม         
         จ านวนชิ้นงานที่ผลิตได้ทั้งหมด 

       =  300 - (45 + 15) / 300  

       =  80% 

 

ตัวอย่างที่ 4 จงค านวณหาค่า OEE ของกระบวนการผลิตต่อไปนี้ 
กระบวนการผลิต อัตราการเดินเครื่อง ประสิทธิภาพการเดินเครื่อง อัตราคุณภาพ 

กระบวนการผลิต A 100% 50% 100% 

กระบวนการผลิต B 90% 90% 90% 

กระบวนการผลิต C  70% 85% 99% 

 

 OEE กระบวนการผลิต A = (100% x 50% x 100%) = 50% 

 OEE กระบวนการผลิต B = (90% x 90% x 90%)  = 72.9% 

 OEE กระบวนการผลิต C = (70% x 85% x 99%)  = 58% 

 กระบวนการผลิต A มีอัตราการเดินเครื่องถึง 100% และอัตราคุณภาพถึง 100% แต่เมื่อพิจารณา
ประสิทธิภาพการเดินเครื่องมีเพียง 50% ท าให้ OEE เหลือเพียง 50% จากกรณีนี้สามารถวิเคราะห์ได้ว่า
กระบวนการผลิต A ไม่มีปัญหาเรื่องเครื่องจักรเสียหรือเครื่องจักรหยุดใดๆ รวมทั้งไม่มีปัญหาด้านคุณภาพ 
แต่กระบวนการผลิตท างานได้ช้ามากเพียงแค่ 50% ของก าลังการผลิตมาตรฐาน 

 กระบวนการผลิต B คาดว่าค่า OEE จะออกมาสูงเนื่องจากทั้ง 3 ปัจจัยอยู่ในเกณฑ์สูง แต่แท้จริง ค่า 
OEE ที่ออกมาคือเท่ากับ 72.9% เนื่องจากไม่สามารถเดินเครื่องได้ตลอด มีเวลาหยุดเครื่อง 10% เครื่อง
เดินได้ไม่เต็มก าลังขาด 10% และมีของเสียในปริมาณที่สูงถึง 10% 
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 กระบวนการผลิต C ถึงแม้ไม่มีปัญหาด้านคุณภาพ แต่เครื่องจักรเสียบ่อยและยังเดินไม่เต็มก าลัง         
แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าค่า OEE สูงกว่ากระบวนการผลิต A ทั้งนี้เนื่องจากตัวแปรที่ต่ าที่สุดส่งผลให้ค่า OEE 

ต่ าลง 
 ดังนั้น การปรับปรุง OEE จึงควรปรับปรุงตัวแปรที่มีค่าต่ าที่สุดก่อนเพราะมีผลมากที่สุดในการท าให้ 
ค่า OEE เพ่ิมข้ึน นอกจากนั้นยังท าได้ง่ายกว่าการท าให้ตัวแปรที่มีค่าสูงอยู่แล้วให้มีค่าสูงขึ้นไปอีก 

 

5. การด าเนินกิจกรรมการบ ารุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (TPM Implementation) 

 การส่งเสริมกิจกรรมการบ ารุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วมตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการจัดการ
องค์การ การแบ่งกลุ่มพนักงานแบ่งตามระดับบังคับบัญชาตามสายงาน ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งส าคัญมากส าหรับ
การติดต่อสื่อสาร ถ่ายทอดนโยบาย ตรวจสอบผลการด าเนินงานและการสนับสนุนการท ากิจกรรม          
รูปโครงสร้างการท ากิจกรรม TPM เป็นกลุ่มย่อยแบบซ้อน (Overlapping small group) ลักษณะ
โครงสร้างแบบนี้เป็นระบบเครือข่ายงานที่ซ้อนทับกันในทุกระดับชั้นตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงจนถึงพนักงาน
ปฏิบัติงาน หัวหน้ากลุ่มย่อยเป็นสมาชิกกลุ่มที่อยู่ระดับสูงขึ้นไปเปรียบเสมือนส่วนเชื่อมต่อระหว่างกลุ่ม        
ในแต่ละระดับซึ่งท าให้การติดต่อถ่ายทอดข่าวสาร นโยบายและเป้าหมายตั้งแต่ระดับล่างขึ้นบนและ       
จากระดับบนลงล่างหรือเรียกว่าการสื่อสาร 2 ทาง (Two ways communication) เนื่องจากกิจกรรม
กลุ่มย่อยของ TPM อยู่ในโครงสร้างซึ่งสอดคล้องกับการจัดโครงสร้างการบริหารงานตามหน้าที่ ดังนั้น 
เป้าหมายในการท ากิจกรรมของแต่ละกลุ่มย่อยสอดคล้องและสนับสนุนวัตถุประสงค์และเป้าหมาย     
ขององค์การอย่างชัดเจน 

 การด าเนินกิจกรรมการบ ารุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วมส่งผลกระทบต่อการปรับปรุง
องค์ประกอบขั้นพ้ืนฐานของบริษัท ซึ่งเน้นการปรับปรุง 2 ส่วน คือการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน
ของคนและประสิทธิภาพการท างานของเครื่องจักร เพ่ือให้การด าเนินกิจกรรมการปรับปรุงเป็นไปอย่าง      
มีประสิทธิภาพจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงปัจจัย 3 ประการที่ควรพิจารณา 
(1) การเพ่ิมความรู้และทักษะการท างานของพนักงาน 

(2) การปรับเปลี่ยนทัศนคติและสร้างแรงจูงใจเพ่ือยกระดับการด าเนินกิจกรรมให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  
(3) การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างาน 

 

 5.1 กิจกรรม 8 เสาหลักของ TPM ประกอบด้วย  
 5 เสาหลักของ TPM ในส่วนการผลิต และ 3 เสาหลักของการขยายสู่  TPM ทั่วทั้งองค์การ 

กล่าวคือ เสาหลักที่ 1, 2 และ 3 เป็นเสาหลักก่อนเริ่มด าเนินการให้เกิด TPM ในส่วนผลิต เสาหลักที่ 4 
เป็นขณะด าเนินการต้องมีการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะอยู่ตลอดเวลา ส่วนเสาหลักที่ 5 ถือเป็นขั้นสูงของ 
TPM ในส่วนผลิต เนื่องจากเป็นการปลูกฝังการบ ารุงรักษาให้ติดไปกับตัวเครื่องจักรอุปกรณ์ วัตถุดิบ 
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กรรมวิธีการผลิต วิธีการท างาน รวมถึงการออกแบบและวางผังโรงงานหรือกระบวนการ ส าหรับ         
เสาหลักที่  6, 7 และ 8 เป็นเสาหลักที่ด าเนินการเพ่ือขยาย TPM จากส่วนผลิตไปสู่ทั่วทั้งองค์การ           
(ดังภาพที่ 7.13 และภาพที่ 7.14) ส่งผลให้ประสิทธิภาพการผลิตสูงขึ้น ต้นทุนการผลิตลดต่ าลงองค์กรมี
ความเป็นเลิศทางการแข่งขัน (สุธี และ วลีพร, 2550) รายละเอียดดังต่อไปนี้ (สรุปได้ดังตารางที่ 7.4) 
 

 
ภาพที่ 7.13 กิจกรรม 8 เสาหลักของการบ ารุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม 

ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=I0LCALgepNg 

 

 
ภาพที่ 7.14 การบ ารุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วมมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

ที่มา: http://www.abmsindia.com/TPM.html 
 

   (1) การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง (Focus improvement) กิจกรรมที่มีหน้าที่เพ่ือลดความสูญเสีย      
ที่ เกิดขึ้นให้เป็นศูนย์ โดยการใช้เครื่องมือต่างๆ วิเคราะห์หาทางแก้ไขและป้องกันการกลับมาของปัญหา 
เครื่องมือที่ใช้ในกิจกรรมนี้คือ การวิเคราะห์ Why-Why การวิเคราะห์ P-M/ QC7Tools/ QCC/ 5W+1H 

การเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของปัญหา  

https://www.youtube.com/watch?v=I0LCALgepNg
http://www.abmsindia.com/TPM.html
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   (2) การบ ารุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous maintenance) เป็นกิจกรรมหลักที่ เป็น
เอกลักษณ์ของ TPM หลักการของการบ ารุงรักษาด้วยตนเอง อาจมองว่าเป็นเพียงการเปลี่ยนพนักงาน
เดินเครื่องให้เป็นผู้ที่สามารถตรวจสอบเครื่องจักรได้ แต่แท้จริงแล้วเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพความเป็น
เจ้าของโดยให้ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกว่าเครื่องจักรนั้นเป็นของฉัน เครื่องจักรนี้ เป็นเครื่องจักรที่ต้องไม่มี             
ความเสื่อมสภาพ เป็นเครื่องจักรที่ไม่ผลิตของเสีย เป็นเครื่องจักรที่ไม่เสีย สิ่งเหล่านี้คือหัวใจของ         
การบ ารุงรักษาด้วยตนเอง  
   (3) การวางแผนการบ ารุงรักษา (Planned maintenance) การวางแผนการบ ารุงรักษาให้กับ
เครื่องจักรเพ่ือให้แน่ใจว่าเครื่องจักรจะไม่เสียขณะใช้งานและค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาต่ าที่สุด  
   (4) การให้การศึกษาและฝึกอบรม (Training and education) หากต้องการให้เครื่องจักร         
มีประสิทธิภาพสูงองค์กรสามารถซื้อเข้ามาติดตั้งได้ หากต้องการระบบการควบคุมการผลิตที่ดีองค์กร
สามารถสามารถน าจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามาติดตั้ง แต่อย่างไรก็ตาม องค์กรไม่สามารถรักษา         
สิ่งต่างๆ เหล่านี้ไว้ได้ หากไม่มีบุคลากรที่มีความสามารถ ดังนั้นการพัฒนาคนให้มีความสามารถและ
ปรับปรุงงานอยู่ตลอดเวลาคือหัวใจของการพัฒนาคน การให้ความรู้ต้องเป็นการให้ความรู้ในสิ่งที่ต้องการ
และในเวลาที่ต้องใช้จึงจะเหมาะสม   
   (5) การบ ารุงรักษาเชิงคุณภาพ (Quality maintenance) การบ ารุงรักษา คือการซ่อมบ ารุง
เครื่องจักร ส่วนค าว่าคุณภาพ หมายถึงการผลิตสินค้าให้ได้ตามข้อก าหนด พบว่า การที่จะไม่ให้ของเสีย 
ถูกส่งไปยังลูกค้า องค์กรต้องไม่ผลิตของเสีย ซึ่งการที่มีของเสียถูกผลิตออกมานั้นเกิดจากการที่เครื่องจักร
ในกระบวนการผลิตมีความผิดปกติบางอย่างที่ท าให้เครื่องจักรท างานไม่สมบูรณ์ส่งผลให้เครื่องจักรผลิต
ของเสียออกมา ดังนั้นจึงต้องปรับปรุงเครื่องจักรจนสามารถผลิตสินค้าได้อย่างถูกต้อง โดยเริ่มจากการหา
ความสัมพันธ์ของชิ้นส่วนหรือค่าปรับตั้งต่างๆ กับปัญหาคุณภาพหรือเรียกว่า QA matrix (เมตริกที่ใช้ใน
การบ่งบอกความสัมพันธ์ของชิ้นส่วนของ เครื่องจักรและค่าที่ต้องปรับตั้งกับคุณภาพ) และหลังจากนั้น
ศึกษาคุณภาพท่ีออกมามีความแน่นอนในการผลิตอย่างไร หรือเรียกว่า การหาค่า Cp/Cpk ของเครื่องจักร 
   (6) การควบคุมตั้ งแต่ เริ่มต้น (Initial control) หัวใจส าคัญ  คือกิจกรรมที่ท าให้องค์กร
ด าเนินการเพ่ือป้องกันปัญหาเดิมที่พบอยู่ให้หายไปหรือลดลงให้ได้ตั้งแต่ตอนที่เริ่มต้นกิจกรรม ขั้นตอนนี้
ตรงกับส านวนที่ว่า “ท าให้ถูกต้ังแตค่รั้งแรก” มากที่สุด  
   (7) การจัดการความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน (Safety health and work 

place hygiene management) ความปลอดภัยในการท างานเป็นสิ่งที่ต้องให้ความส าคัญมากที่สุด 
เพราะหากการท างานที่มีอันตรายมีผลต่อการด าเนินกิจกรรมอ่ืนตามมา รวมทั้งขวัญและก าลังใจ         
ในการท างานของพนักงาน ตลอดจนส่งผลต่อชื่อเสียงขององค์กรอย่างแน่นนอน  
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   (8) การเพ่ิมประสิทธิภาพของการท างานสายส านักงาน  (Efficiencies administration)         
การด าเนินการต่างๆ ส่วนใหญ่เป็นการด าเนินการในส่วนของโรงงาน แต่อย่างไรก็ตาม การด าเนินการ      
ในส่วนของสายส านักงานมีความส าคัญไม่น้อยไปกว่ากัน เนื่องจากส านักงานเป็นส่วนสนับสนุนเพ่ือให้เกิด
การปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน เช่น การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการท างานของแต่ละคน
อย่างชัดเจน (Ljundberg, 1998) 

 

ตารางท่ี 7.4 แนวทางในการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

กิจกรรมหลัก 

หน่วยงาน/ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
ผลิต ซ่อมบ ารุง วิศวกรรม ประกันคณุภาพ ธุรการ 

1. การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง 
 (Specific Improvement) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.การบ ารุงรักษาด้วยตนเอง 
(Autonomous Maintenance) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.การบ ารุงรักษาตามแผน 

(Planned Maintenance) 
 

 

 

 

  

 

 

4.การพัฒนาความรู้และทักษะ 

(Education and Training) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6.การบ ารุงรักษาเชิงคุณภาพ 

(Quality Maintenance) 
 

 

 

 

  

 

 

5.การควบคุมขั้นต้น 

(Initial Control) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.การจัดการความปลอดภยั  
และสิ่งแวดล้อม (Safety and 

Environment Management) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร 

(Efficiencies administration) 
     

 

หมายเหตุ   ส าคัญ   ส าคัญมาก 

 

 นอกเหนือจากที่ได้กล่าวมาในบทก่อนหน้าทั้งการวางผังโรงงาน ระบบดึงและการผลิตทันเวลาพอดี 
เทคนิคด้านการบริหารต่างๆ ตลอดจนการบ ารุงรักษา อย่างไรก็ตาม องค์การจะสามารถพัฒนาไปได้มาก
น้อยเพียงใดในอนาคตย่อมต้องอาศัยบุคลากรเป็นส าคัญในการขับเคลื่อนทุกระบบ ดังนั้น การยกระดับ
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ความคิดสร้างสรรค์จึงเป็นปัจจัยส าคัญอย่างยิ่งส าหรับการพัฒนาองค์กรให้สามารถแข่งขันในเชิงธุรกิจได้
ซึ่งจะกล่าวต่อไปในบทที่ 8 

บทสรุป 

 อุตสาหกรรมในเชิงธุรกิจต้องการความเชื่อมั่นในการผลิตเป็นอย่างมาก นั่นคือความคาดหวังว่า   
การผลิตสามารถผลิตสินค้าได้ตามจ านวนที่ต้องการและคุณภาพที่ก าหนด ความพร้อมของเครื่องจักร        
ในการผลิตจึงเป็นปัจจัยส าคัญอย่างยิ่ง ทั้งนี้การพัฒนาไปสู่ระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล
อาจต้องเริ่มจากกิจกรรมพ้ืนฐานที่ดี นั่นคือ 5ส ซึ่งนับว่าเป็นก้าวแรกของการน าไปสู่การปรับปรุง        
การปฏิบัติงานและการเพ่ิมประสิทธิภาพในงาน รวมทั้งช่วยพัฒนาจิตส านึกในมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
จนกระทั่งการจัดการงานบ ารุงรักษาขั้นสูง เช่น ซอฟแวร์เพ่ืองานบ ารุงรักษา ซอฟแวร์เพ่ือการจัดการผลิต
และเทคโนโลยีเครื่องจักรที่สูงขึ้น เป็นต้น การบ ารุงรักษาเชิงรุกครอบคลุมตลอดช่วงการผลิต นับตั้งแต่
การวางแผน การผลิต การบ ารุงรักษาและอ่ืนๆ โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกคนที่เกี่ยวข้องตั้งแต่          
ฝ่ายบริหารระดับสูงจนถึงพนักงานปฏิบัติการ การบ ารุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (Total 

Productive Maintenance; TPM) เป็นการบ ารุงรักษาเครื่องจักรลักษณะหนึ่งที่มีประสิทธิภาพ นอกจาก
มุ่งพัฒนาเครื่องจักรอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ยังมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้
และทักษะควบคู่กันไป หากในแต่ละองค์กรสามารถน าไปประยุกต์ใช้อย่างถูกต้องและต่อเนื่องส่งผลให้
ประสิทธิภาพการผลิตสูงขึ้น ต้นทุนการผลิตลดต่ าลง องค์กรมีความสามารถทางการแข่งขันที่เป็นเลิศ  
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แบบฝึกหัดท้ายบทท่ี 7 

 

1. จงบงชี้ถึงความส าคัญในการด าเนินกิจกรรม 5ส ในงานอุตสาหกรรม 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2. จงอธิบายการบ ารุงรักษาหลังเกิดเหตุขัดข้อง การบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน การบ ารุงรักษาเชิงแก้ไข    
การป้องกันการบ ารุงรักษา การบ ารุงรักษาทวีผล และการบ ารุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม         
มาให้เข้าใจโดยสังเขป 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

3. เครื่องจักรมีเวลารับภาระงาน 40 ชั่วโมง แต่ใน 40 ชั่วโมงนั้นเกิดการขัดข้องของเครื่องจักร 5 ชั่วโมง 
และเวลาการปรับตั้ง ปรับแต่งอีก 10 ชั่วโมง จงหาอัตราการเดินเครื่อง (Availability) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4. โรงงานแห่งหนึ่งก าหนดเวลาการท างานของเครื่องจักรไว้ 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (ท างาน 6 วัน            
วันละ8 ชั่วโมง) แต่ในเวลา 48 ชั่วโมงนี้ จ าเป็นต้องหยุดเพ่ือตรวจสอบเครื่องจักรวันละ 1 ชั่วโมงและ       
วันเสาร์เกิดมีการปรับลดแผนการผลิตลง ท าให้สามารถปิดเครื่องจักรได้เร็วกว่าปกติ 2 ชั่วโมง จงหาอัตรา
การท างานของเครื่องจักร (EOR) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5. เครื่องจักรมีเวลาเดินเครื่อง 25 ชั่วโมง หรือ 1500 นาที มีรอบเวลาการท างานมาตรฐานเท่ากับ         
1 นาทีต่อชิ้น และมีรอบการท างานจริง เท่ากับ 1.2 นาทีต่อชิ้น ใน 25 ชั่วโมงนี้สามารถผลิตชิ้นงาน
ออกมาทั้งสิ้น 1,240 ชิ้น เป็นชิ้นงานเสีย 40 ชิ้น และเป็นชิ้นงานที่ต้องน ากลับไปท าใหม่ 200 ชิ้น 

จงหา  5.1 อัตราการเดินเครื่อง (Availability) 

 5.2 ประสิทธิภาพการเดินเครื่อง (Performance Rate)  

 5.3 อัตราคุณภาพ (Quality Rate) 

 5.4 ค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (OEE) 
 

อัตราการเดินเครื่อง (Availability) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ประสิทธิภาพการเดินเครื่อง (Performance Rate) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

อัตราคุณภาพ (Quality Rate) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (OEE) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 8 

การกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์เพื่อการเพิ่มผลผลิต 
 

 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

1. การท างานของสมองซีกซ้ายและสมองซีกขวา 
2. ความคิดสร้างสรรค์ 
3. การคิดนอกกรอบ 

4. ผู้น าองค์กรเพื่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
5. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล 

6. อุปสรรคของการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
7. การพัฒนาศักยภาพทางความคิดสร้างสรรค์ 
8. ขั้นตอนการคิดสร้างสรรค์ 
9. ประโยชน์ความคิดสร้างสรรค์ 
10.เทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบ  
11.ประโยชน์ของการใช้เทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบ  
12. แผนที่ความคิด 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม   
เมื่อศึกษาบทเรียนนี้จบแล้ว ผู้เรียนควรมีความรู้และทักษะดังนี้ 
1. เข้าใจวิธีการและสามารถฝึกฝนเพ่ือพัฒนาศักยภาพการคิดสร้างสรรค์และการคิดนอกกรอบได ้

2. ผสานองค์ความรู้ ประสบการณ์และสถานการณ์ปัจจุบันเข้าด้วยกันเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาทักษะ
ความคิดสร้างสรรค์ออกมาได้อย่างเหมาะสม 

3. สามารถเข้าใจและใช้กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ได้อย่างเหมาะสม 

4. น าเทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบ มาใช้ในการจัดระเบียบความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. น าเทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบ มาประยุกต์ใช้ในการท างานเป็นทีมได้ 
 

วิธีสอนและกิจกรรมประจ าบท 

1. มอบหมายให้ผู้เรียนศึกษารายละเอียดของเนื้อหาตามเอกสารประกอบการสอนประจ าบทที่ 8          
“การกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์เพ่ือการเพ่ิมผลผลิต” 
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2. ชี้แจงค าอธิบายรายวิชา วัตถุประสงค์ เนื้อหาและเกณฑ์การให้คะแนนรายวิชา 
3. น าเข้าสู่บทเรียนโดยการบรรยายและสรุปเนื้อหาสาระส าคัญประกอบการน าเสนอด้วยโปรแกรม 
Microsoft Power Point  

4. อธิบายเนื้อหาทีละหัวข้อแล้วเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนสามารถซักถามได้ในประเด็นที่ไม่เข้าใจหรือ         
สงสัยก่อนจะอธิบายในหัวข้อต่อไป 

5. แบ่งกลุ่มผู้เรียน เพ่ือร่วมกันอภิปรายกรณีศึกษาในหัวข้อที่ได้รับมอบหมายตามแนวคิดและทฤษฎี       
ของเนื้อหาในบทเรียน 

6. มอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดท้ายบท 

7. สรุปเนื้อหาที่ส าคัญและตอบข้อซักถามประจ าบท 

8. มอบหมายให้ผู้เรียนเตรียมศึกษารายละเอียดของเนื้อหาตามเอกสารประกอบการสอนประจ าบทต่อไป 
ตลอดจนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตามหนังสืออ่านประกอบที่ระบุในเอกสารอ้างอิงท้ายบท 

9. เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักศึกษาก่อนเลิกเรียน 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการเพ่ิมผลผลิต 

2. สื่อช่วยในการเรียนการสอน ประกอบด้วย โปรแกรม Microsoft Power Point 

3. หนังสืออ่านประกอบตามที่ระบุในเอกสารอ้างอิงท้ายบท 

4. สื่อการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์  
5. แบบฝึกหัดท้ายบท 

 

การวัดผลและการประเมินผล 

1. สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนจากการเรียนการสอนและกิจกรรมอ่ืนๆ ในชั้นเรียน อาทิ การเข้าเรียน      
ตรงต่อเวลา ความสนใจ การสื่อความหมายด้วยถ้อยค า และการสื่อความหมายโดยไม่ใช้ถ้อยค า 
2. สังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการพัฒนาด้านบุคลิกภาพและเจตคติที่พึงประสงค์ เช่น  การแสดง  
ความคิดเห็น ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนการวางบทบาทเป็นผู้น าและผู้ตามได้เหมาะสม         
ตามโอกาส เป็นต้น 

3. ทดสอบความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาประจ าบทเรียน จากการสุ่มตัวแทนเพ่ือซักถามในประเด็นที่ได้
ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอนและการบรรยาย และการทดสอบความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาและ
แนวคิดท่ีได้จากการเรียนด้วยการถามปากเปล่า รวมทั้งจากเอกสารที่มอบหมายให้ศึกษาค้นคว้า  

4. ประเมินความรู้ความเข้าใจจากการตอบค าถามท้ายบทเรียน 

5. ทดสอบกลางภาคและปลายภาค 
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บทที่ 8 

การกระตุ้นความคิดสร้างสรรคเ์พื่อเพิ่มผลผลิต 

 

แนวคิดหลัก 

1. ความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถทางสมองเกิดจากการผสานองค์ความรู้ ประสบการณ์ สิ่งเร้าและ
สถานการณ์ปัจจุบันเข้าด้วยกันเพ่ือน าไปสู่ผลลัพธ์ที่สิ่งที่แตกต่างจากเดิม 

2. การคิดดนอกกรอบเป็นการคิดอย่างสร้างสรรค์น ามาซึ่งการพัฒนานอกเหนือข้อจ ากัด 

3. ความคิดสร้างสรรค์เป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งนวัตกรรมและเป็นส่วนส าคัญต่อ        
การสร้างความส าเร็จและความสามารถทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน 

4. ความคิดสร้างสรรค์สามารถพัฒนาโดยการกระตุ้น/ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้แสดงออกอย่างเหมาะสม 
สามารถเกิดได้จากองค์ประกอบ 3 ประการคือ ความเชี่ยวชาญ ทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์และแรงจูงใจ 

5. อุปสรรคส าคัญในการขัดขวางการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ การรับรู้ วัฒนธรรมและอารมณ์ 
6. เทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบ ส าหรับจัดระเบียบความคิดและหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางความคิด 
โดยแยกกรอบความคิดออกเป็นแต่ละด้านอย่างชัดเจน เพ่ือมุ่งเน้นทิศทางใดทิศทางหนึ่งเฉพาะ 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 ปัจจัยส าคัญน าไปสู่การพัฒนาองค์กรในอนาคต คือการยกระดับความคิดเพ่ือสร้างสรรค์งาน         
ให้ดียิ่งขึ้น “ความคิดสร้างสรรค์” (Creative thinking) เป็นทักษะที่สามารถสร้างขึ้นได้ นอกเหนือจาก
พรสวรรค์ที่ติดตัวมา ความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่มีต้นทุนสูง ด้วยเหตุนี้ องค์กรจึงไม่แน่ใจถึงความคุ้มค่า
ระหว่างทรัพยากรที่ได้ลงทุนไปกับผลตอบแทนที่จะได้รับ แต่อย่างไรก็ตาม ความคิดสร้างสรรค์สามารถ
น ามาซึ่งความได้เปรียบทางการแข่งขันในเชิงธุรกิจอย่างแท้จริง ดังนั้น บริษัทในศตวรรษที่ 21 จ าเป็นต้อง
มีบุคลากรอีกประเภทหนึ่ง โดยมีคุณสมบัติที่ส าคัญคือความฉลาดทางอารมณ์สูง (EQ) ไม่หวั่นไหวหรือ
สูญเสียก าลังใจเมื่อผลงานถูกปฏิเสธ ประนีประนอมกับบุคคลที่แตกต่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการไม่ปฏิเสธ
ความคิดสร้างสรรค์และความคิดนอกกรอบของคนอ่ืน แต่น าสิ่งเหล่านั้นมาต่อยอดปรับแต่งให้เข้ากับ 
ความจริงจนกระทั่งทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องเห็นชอบและน ามาซึ่งผลสัมฤทธิ์ 
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1. การท างานของสมองซีกซ้ายและสมองซีกขวา 

 โรเจอร์ สเปอร์รี่ (Sperry R.W.) ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยา (Neurobiologist) ได้รับรางวัล
โนเบลในปี ค.ศ. 1981 ศึกษาระบบและโครงสร้างการท างานของสมองโดยท าการทดลองกับคนไข้ที่          
แกนเชื่อมสมองสองซีกได้รับบาดเจ็บ (Corpus collosum) ภายหลังการผ่าตัดปรากฏว่าสมองทั้งสองซีก
เรียนรู้และแยกกันอย่างเป็นเอกเทศ ท าให้เขาค้นพบความแตกต่างในการท างานระหว่างสมองซีกซ้าย  
และสมองซีกขวา พบว่า สมองซีกซ้ายท าหน้าด้านการใช้ภาษา การเขียน การอ่าน ทักษะด้านตัวเลข          
การใช้เหตุผล การควบคุม การพูด ทักษะด้านวิทยาศาสตร์ การควบคุมการท างานของมือขวา อาจเรียก
การท างานของสมองซีกนี้ได้ว่าเป็น “ส่วนของการตัดสิน” ส่วนสมองซีกขวาท าหน้าด้านความเข้าใจ    
การเห็นภาพสามมิติ ความรู้สึกดื่มด่ าต่อศิลปะ ความมีสุนทรียะด้านดนตรี เพลงและจินตนาการ          
ในการด าเนินชีวิต รวมทั้ง ควบคุมการท างานของมือซ้าย เรียกสมองส่วนนี้ว่า “ส่วนของการสร้างสรรค์”  
 กล่าวอีกนัยหนึ่ง สมองส่วนที่เรียกว่า อาร์คอมเพล็กซ์/อาร์เบรน (R-complex/ R-brian) เป็นส่วน
ก้านสมองที่อยู่ชั้นในสุด (Brain stem) ถัดออกมาเป็นสมองระบบลิมบิค (Limbic system) ซึ่งเป็นที่ตั้ง
ของจิตอารมณ์ (ความรู้สึกนึกคิด) เช่น อารมณ์ของการปกป้องดูแลลูกและผู้เยาว์ ความห่วงใยระหว่างกัน 
ความอดทนและความภักดี เป็นต้น ส่วนสมองชั้นนอกที่ เรียกว่าชั้นคอร์เท็กซ์ใหม่ ( Neocortex) 

เจริญเติบโตมากในสัตว์ชั้นสูงและมากที่สุดจนไม่สามารถวิวัฒนาการได้มากกว่านี้ ส าหรับคอร์เท็กซ์ของ
มนุษย์นั้นสามารถแบ่งออกเป็นซีกซ้าย ความเป็นเพศชาย (Patriachal) ข้อมูลความจ า เหตุผล ตัวเลขและ
วิทยาศาสตร์ ส่วนซีกขวา ความเป็นเพศแม่ (Matriachal) ความรักเมตตาและความละเอียดอ่อน ศิลปะ
และความปราณีต ทั้งหมดนี้รวมกันเป็นจิตแห่งความส านึกรับรู้ที่เรียกว่า“จิตวิญญาณ” (Consciousness) 

(ประสาน, 2543) 
 

 
ภาพที่ 8.1 ความแตกต่างในการท างานระหว่างสมองซีกซ้ายและสมองซีกขวา  

ที่มา: https://es.dreamstime.com/illustration/listo.html 
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 การค้นพบหน้าที่ที่แตกต่างกันของสมองทั้งสองส่วนช่วยให้สามารถใช้ประโยชน์จากสมองมากขึ้น 
การท างานของสมองมีความซับซ้อนมาก และสมองทั้งสองซีกท างานเชื่อมโยงกันอย่างเป็นเอกภาพในทุกๆ 
กิจกรรม สมองทั้งสองซีกจะคิดสลับกันไปมาระหว่างสมองซีกซ้ายกับสมองซีกขวา ดังนั้นการพัฒนาทักษะ
การคิดจ าเป็นต้องพัฒนาทั้งด้านของการใช้เหตุผลและการสร้างสรรค์ไปพร้อมๆ กัน ซึ่งไม่สามารถแยก
พัฒนาทักษะแต่ละด้านได้ การท าหน้าที่ของสมองสามารถแยกให้เห็นอย่างชัดเจน (เกรียงศักดิ์, 2545)  
ดังภาพที่ 8.1 ดังนั้น แม้ว่าสมองส่วนบนซีกซ้ายและขวามีลักษณะที่ตรงกันข้ามกัน แต่ความจริงแล้วสมอง
มีการท างานทีเ่สริมกันเพื่อให้ความคิดสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  
 

2. ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) 

 Guilford (1956) กล่าวไว้ว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถทางสมองที่สามารถคิดได้
หลากหลายแนวทางหรือคิดหาค าตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง เรียกว่า การคิดแบบอเนกนัย (Divergent 

thinking) คนที่มีลักษณะดังกล่าวจะเป็นคนกล้าคิด ไม่กลัวถูกวิพากษ์วิจารณ์และมีอิสระในการคิด 
ความคิดสร้างสรรค์ประกอบด้วยลักษณะดังนี้(1) ความคล่องแคล่วในการคิด (Fluency) คือความสามารถ
ของบุคคลในการหาค าตอบได้อย่างคล่องแคล่วรวดเร็วและมีค าตอบหลากหลายในเวลาจ ากัด             

(2) ความคิดยืดหยุ่นในการคิด (Flexibility) คือความสามารถของบุคคลในการคิดหาค าตอบได้หลาย
ประเภทและหลายทิศทาง (3) ความคิดริเริ่ม (Originality) คือความสามารถของบุคคลในการคิดหาสิ่ง
แปลกใหม่และเป็นค าตอบที่ไม่ซ้ ากับผู้อ่ืน (4) ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) คือความสามารถ       
ในการก าหนดรายละเอียดของความคิดเพ่ือบ่งบอกถึงวิธีสร้างและการน าไปใช้  
 Torrance (1962) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถของบุคคลในการคิดสร้างสรรค์
ผลิตผลหรือสิ่งแปลกใหม่ สิ่งต่างๆ เหล่านี้อาจเกิดจากการรวมความรู้ต่างๆ ที่ได้รับมาจากประสบการณ์
แล้วเชื่อมโยงกับสถานการณ์ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น ผลลัพธ์ที่ได้จะออกมาในรูปของผลผลิตทางศิลปะ วรรณคดี 
วิทยาศาสตร์ 
 อารี พันธ์มณี (2537) ได้กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นกระบวนการทางสมองที่คิดในลักษณะ
อเนกนัยอันน าไปสู่การคิดค้นสิ่งแปลกใหม่ โดยการคิดดัดแปลง/ปรุงแต่งความคิดเดิมจนเกิดสิ่งใหม่ 
รวมทั้ง การประดิษฐ์คิดค้น ตลอดจนวิธีการคิด ทฤษฎีและหลักการ ทั้งนี้ความคิดสร้างสรรค์มิใช่เพียงคิด
ในสิ่งที่เป็นไปได้หรือสิ่งที่เป็นเหตุผลเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่หมายรวมถึงการจินตนาการควบคู่ไปกับ
ความพยายามที่จะสร้างจินตนาการนั้นให้เป็นไปได้ เรียกว่าจินตนาการประยุกต์ 
 มณฑาทิพย์ ไชยศักดิ์ (2552) สรุปนิยามความคิดสร้างสรรค์ของไฮโมวิทซ์ (Haimowitz, 1973)  
โอเวน (Owen et al., 1980) กูดและโบรฟีย์ (Good and Brophy, 1980) และเรลลีและลีวิส (Reilly 

and Lewis, 1988) ไว้ว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นเรื่องซับซ้อนยากแก่การให้ค าจ ากัดความที่ตายตัว 
สามารถพิจารณาความหมายได้หลายมุมมอง ได้แก่ ความหมายในเชิงผลงาน (Product) คือผลงานที่มี
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คุณค่าและแปลกใหม่ ความหมายในเชิงกระบวนการ (Process) คือการบูรณาการเชื่อมโยงความสัมพันธ์
ของสิ่งของหรือความคิดที่แตกต่างกันมากๆ เข้าด้วยกัน ความหมายเชิงปัจเจกบุคคลคือ บุคคลนั้นต้องมี
ความคิดริเริ่มแปลกใหม่อยู่ในตัวเอง (Originality) เป็นผู้ที่มีความคิดคล่อง (Fluency) ยืดหยุ่น 
(Flexibility) และสามารถอธิบายรายละเอียดของความคิดได้ (Elaboration) นอกจากนี้ ถ้าพิจารณา        
ตามขอบเขตของความคิดสร้างสรรค์ หมายถึงการขยายขอบเขตความคิดออกไปจากกรอบความคิดเดิม       
ที่มีอยู่สู่ความคิดใหม่ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อน เพ่ือค้นหาค าตอบที่ดีที่สุดให้กับปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งหากพิจารณา
ตามผลของความคิดสร้างสรรค์ หมายถึงการคิดสรรค์สร้างสิ่งใหม่ๆ (Creative Thinking) ที่แตกต่าง      
ไปจากเดิมและใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี 
 การคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative thinking) หมายถึง ความสามารถในการมองความสัมพันธ์ของ 
สิ่งต่าง ๆ และขยายขอบเขตความคิดออกไปจากกรอบความคิดเดิมที่มีอยู่สู่ความคิดใหม่ๆ เพ่ือค้นหา
ค าตอบที่ดีที่สุดให้กับปัญหาที่ เกิดขึ้น การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม เป็นความคิด              
ที่หลากหลาย คิดได้กว้างไกลหลายแง่มุม เน้นทั้งปริมาณและคุณภาพ องค์ประกอบของความคิด
สร้างสรรค์ ได้แก่ ความคิดนั้นต้องเป็นสิ่งใหม่ไม่เคยมีมาก่อน (New original) ใช้งานได้ (Workable)  
และเหมาะสม (Appropriate) การคิดเชิงสร้างสรรค์จึงเป็นการคิดเพ่ือการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งเดิมไปสู่            
สิ่งใหม่ที่ดีกว่า ซึ่งได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงหรือที่เรียกว่า “นวัตกรรม” (เพ็ญนิดา, 2556) 
 

 
ภาพที่ 8.2 การผสานความสัมพันธ์น าไปสู่ความสามารถทางสมอง 
ที่มา: https://www.slideshare.net/zaid/introduction-to-critical-thinking_Types 

 

 สรุปได้ว่า ความคิดสร้างสรรค์ คือความสามารถทางสมองของบุคคลที่เกิดจากการผสานองค์ความรู้ 
ประสบการณ ์สิ่งเร้าและสถานการณ์ปัจจุบันเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งน าไปสู่ผลอย่างใดอย่างหนึ่งแตกต่างไปจาก
เดิมในการแก้ไขปัญหา การตัดสินใจและก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ ดังภาพที่ 8.2  
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3. การคิดนอกกรอบ 

 Edward De Bono (1970) กล่าวว่า ความคิดนอกกรอบ (Lateral thinking) คือการแก้ไขปัญหา
โดยใช้วิธีการทางเลือกและสร้างสรรค์ โดยอาศัยหลักการและเหตุผลที่ยังไม่เคยปรากฏ ซึ่งแนวคิดดังกล่าว
ควรได้มาซ่ึงการคิดแบบเป็นขั้นตอน ดังภาพที่ 8.3 

 ชลาธิป ชาญชัยฤกษ์ กล่าวว่า ความคิดนอกกรอบ (Thinking outside the box) คือการคิดอย่าง
สร้างสรรค์โดยไม่ยึดติดอยู่กับหลักการหรือข้อจ ากัดเดิม ซึ่งน าไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation) 

และการแก้ไขปัญหาอย่างสัมฤทธิ์ผล  
 พัฒนะ มรกตสินธุ์ กล่าวว่า ความคิดนอกกรอบ หมายถึงแนวความคิดใหม่อย่างสร้างสรรค์ที่แปลก
และแตกต่างจากแนวความคิดเดิมเพ่ือให้เกิดการพัฒนาเป็นแนวทางใหม่ 
 สรุปได้ว่า ความคิดนอกกรอบคือแนวคิดใหม่ โดยอาศัยการคิดอย่างสร้างสรรค์เพ่ือน าไปสู่ผลลัพธ์
หรือการแก้ไขปัญหานอกเหนือข้อจ ากัดเดิม 

 

 
 

ภาพที่ 8.3 การคิดนอกกรอบโดยเอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน (Edward De Bono ) 

ที่มา: http://mesosyn.com/mental1-10.html 

 

4. ผู้น าองค์กรเพื่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
 แม็กเกรเกอร์ กล่าวว่า องค์การที่ประสบความส าเร็จทั้งหลายทั่วโลกต่างให้ความส าคัญต่อ          
การใช้ความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากรในการสร้างนวัตกรรมขององค์การและการน าความคิดสร้างสรรค์           
ไปประยุกต์ใช้ในการท างาน (McGregor, 2007) ด้วยเหตุนี้ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) จึงเป็น
สมรรถนะที่ส าคัญประการหนึ่ง (Competency) ส าหรับการพัฒนาบุคลากร ทักษะการคิดสร้างสรรค์
สามารถช่วยในการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม (Amabile, 1988) 
ซ่ึงเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างคุณค่าเพ่ือตอบสนองพันธกิจและวิสัยทัศน์ของทุกองค์กร รวมถึงการมีส่วน
ส าคัญต่อความส าเร็จและความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนขององค์กร 
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 แต่อย่างไรก็ตาม อุปสรรคส าคัญของความคิดสร้างสรรค์เกิดจากความเคยชิน รูปแบบการใช้ชีวิต 
รวมถึงรูปแบบการท างาน ดังนั้น ผู้บริหารหรือผู้น าองค์กรจึงมีส่วนส าคัญในการช่วยผลักดันให้องค์กร       
เกิดการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การด าเนินการ 6 วิธี เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาองค์กร (Katz, 2554) ดังนี้ 
(1) ผู้บริหารเป็นนักวางแผนกลยุทธ์และกล้าตัดสินใจ รวมทั้งความสามารถในการจัดการความเสี่ยง  
(2) ผู้บริหารเปิดโอกาสให้พนักงานในองค์กรแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งเปิดใจยอมรับความคิดเห็น         
ที่แตกต่างและวิธีการใหม่ๆ   
(3) ข้อมูลสารสนเทศถูกต้อง ทันสมัยและบุคลากรในองค์กรสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลา 
(4) พัฒนาระบบการจัดการความรู้/ส่งเสริมให้พนักงานเข้าถึงแหล่งความรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

(5) ผู้บริหารให้การสนับสนุนแนวคิดสร้างสรรค์เพ่ือให้พนักงานได้มีส่วนร่วมคิดนวัตกรรม 

(6) การแสดงความยอมรับโดยการมอบรางวัลเมื่อความคิดนั้นบรรลุเป้าหมาย  
 วิธีดังกล่าวข้างต้นเป็นการสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ให้เกิดขึ้นในองค์กรและสร้างบรรยากาศองค์กร
แห่งนวัตกรรมให้เกิดขึ้น การส่งเสริมสภาพแวดล้อมของการท างานเพ่ือกระตุ้นให้เกิดปฏิสัมพันธ์และ        
การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันและกันโดยการออกแบบสถานที่ท างาน/กระบวนการท างาน                   
ให้มีบรรยากาศที่สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้ การวางต าแหน่งทีมงานและสวัสดิการสนับสนุน          
ที่เอ้ือต่อการท างานและผ่อนคลาย การท างานที่ปราศจากการเมืองในองค์กร ตลอดจนรางวัลส าหรับ
ผู้ส าเร็จเป็นขวัญและก าลังใจต่อไป 

 

5. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล 

 ความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลสามารถพัฒนาทักษะโดยการกระตุ้นหรือส่งเสริมและการเปิดโอกาส
ให้แสดงออกอย่างเหมาะสม จากการศึกษาวิจัยที่ผ่านมา พบว่า ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ของบุคคลที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง (จุฑารัตน์, 2557) ได้แก่ ทฤษฎีของศาสตราจารย์
เทเรซ่า อมาไบล์ (Teresa Amabile) แห่งมหาวิทยาลัยฮาวาร์ด กล่าวว่าความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล 

(Creativity) ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ประการ ได้แก่ ความเชี่ยวชาญ ทักษะและแรงจูงใจ 
(Amabile, 1999) รายละเอียดดังนี้ (ดังภาพที่ 8.4) 

ความเชี่ยวชาญ (Expertise) คือความรู้ทางด้านเทคนิคและการปฏิบัติหรือกระบวนการรวมทั้ง 
ความสามารถทางสติปัญญาหรือความฉลาดของบุคคล 

ทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative thinking skills) คือทักษะของบุคคลที่มีต่อการแก้ปัญหาต่างๆ 
อย่างยืดหยุ่นและมีจินตนาการ ซึ่งเป็นวิธีการ (Mechanism) ที่บุคคลประยุกต์พ้ืนฐานองค์ความรู้และ
ความช านาญมาใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหา โดยเกิดจากบุคลิกภาพ ประสบการณ์และแนวทางการ
ท างานหรือการด ารงชีวิตของแต่ละบุคคล  
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แรงจูงใจ (Motivation) เป็นตัวก าหนดพฤติกรรมและการกระท าที่เกิดขึ้นจริงของแต่ละบุคคลซึ่ง           
เกิดจากแรงขับเคลื่อนภายในแต่ละบุคคลและการส่งเสริมจากองค์กร 

หมายเหตุ องค์ประกอบด้านความเชี่ยวชาญและทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์เป็นคุณลักษณะเฉพาะบุคคล 
(Personality traits) ซึ่งมีความแตกต่างกันออกไป 

 

 
ภาพที่ 8.4 องค์ประกอบส าคัญที่มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ 
ที่มา: http://creativityseminar.blogspot.com 

 

6. อุปสรรคของการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
อุปสรรคที่ขัดขวางการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ประกอบด้วย 3 ประการ ได้แก่  
 6.1 อุปสรรคด้านการรับรู้ (Perceptual block)  

 อุปสรรคด้านการรับรู้ คือการที่ไม่สามารถมองเห็นปัญหาที่แท้จริงเป็นเหตุให้การแก้ปัญหานั้น
ด าเนินไปโดยปราศจากเป้าหมายที่ชัดเจนและแน่นอน อาทิ 
(1) การจ าแนกปัญหาที่แท้จริงจากปัญหาทั่วไป  
(2) การมองปัญหาแคบเกินไป โดยไม่ได้พิจารณาสภาพแวดล้อมของปัญหานั้น 

(3) เข้าใจค าจ ากัดความหรือนิยามของปัญหาท าให้สื่อความเข้าใจไมต่รงกัน 

(4) การใช้ประสาทสัมผัสในการสังเกต ประกอบด้วย ตา หู จมูกและกายสัมผัส ได้ไม่ดีนัก 

(5) การเล็งเห็นความสัมพันธ์ของวัตถุหรือเหตุการณ์ที่เก่ียวข้องกัน (Remote relationship)  

(6) การมองข้ามสิ่งที่ใกล้ตัวหรือสิ่งที่เด่นชัด บางครั้งความเคยชินกับปัญหาหรือสถานการณ์ที่คุ้นเคย       
อาจท าให้มองข้ามประเด็นที่ส าคัญ  

(7) ความล้มเหลวในการจ าแนกเหตุและผล เนื่องจากในหลายสถานการณ์อาจยากแก่การแยกแยะสาเหตุ
ที่ท าให้เกิดผลเช่นนั้น หรือผู้ที่มีประสบการณ์น้อยอาจด่วนสรุปสาเหตุและผลเร็วจนเกินไป 
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 6.2 อุปสรรคด้านวัฒนธรรม (Cultural block)  

 อุปสรรคด้านวัฒนธรรม เป็นผลเนื่องมาจากกฎเกณฑ์ของสังคมซึ่งเป็นสิ่งก าหนดให้บุคคล              
มีพฤติกรรมอยู่ในกรอบระเบียบแบบแผนส่งผลต่อการสกัดกั้นความท้าทายต่อการคิดค้นสิ่งใหม่ๆ และ   
การเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดข้ึนจากความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล อาท ิ

(1) การท าตามแบบอย่างภายใต้กรอบที่ไม่แตกต่างจากผู้อ่ืนท าให้รูปแบบพฤติกรรมและการมองปัญหา        
ที่คล้ายคลึงกัน ซ่ึงการยึดติดกับระเบียบแบบแผนมากไปท าให้บางครั้งไม่สามารถแก้ปัญหาได้ 
(2) การมุ่งเน้นความประหยัดท าให้บุคคลไม่พยายามใช้ความคิดในสิ่งที่แปลกใหม่ เนื่องจากข้อจ ากัด         
ด้านเงินทุนและเวลา รวมทั้งไม่แน่ใจในความส าเร็จในอนาคต 

(3) ความกลัว ไม่กล้าซักถามหรืออภิปรายในสิ่งที่ตนยังไม่เข้าใจท าให้ขาดความอยากรู้อยากเห็น            
และกลายเป็นคนขาดจิตส านึกแห่งการสืบค้น (Inquiring mind) 

(4) การมุ่งเน้นความร่วมมือหรือการแข่งขันกันมากเกินไป กล่าวคือบางคนอาจลดระดับความคิดเพ่ือให้
สอดคล้องกับความคิดของกลุ่ม ส่วนอีกทางหนึ่งมุ่งแข่งขันจนเกินไปมีผลท าให้บุคคลมุ่งเอาชนะ           
ท าให้ละเลยความคิดริเริ่ม 

(5) การยึดมั่นในเหตุผลและความจริงมากเกินไปหรือการหลงเชื่อความจริงในอดีตมากเกินไปท าให้บุคคล
ขาดความคิดสร้างสรรค์ เช่น หากทุกคนเชื่อว่าพาหนะที่เบากว่าอากาศเท่านั้นจึงสามารถบินได้อาจท าให้
ในปัจจุบันคงยังคงไม่มีผู้คิดค้นเครื่องบิน 

(6) การขาดการพิจารณาไตร่ตรองในความคิดเห็นที่ไม่สอดคล้องกับตน กล่าวคือคนส่วนใหญ่มีแนวโน้ม
ต่อต้านหรือไม่ยอมรับความคิดที่ไม่ตรงกับตนและยอมรับความคิดเห็นที่ตรงกับตนในทันที ลักษณะเช่นนี้ 
มีผลท าให้ไม่เกิดความคิดใหม่ 
(7) การมีความรู้เกี่ยวกับขอบข่ายงานที่ปฏิบัติมากหรือน้อยจนเกินไป กล่าวคือบุคคลที่มีความรู้น้อยหรือ
แคบเกินไปอาจไม่สามารถน าความรู้มาอภิปรายและสร้างสรรค์ให้เกิดความคิดริเริ่มใหม่ๆ ส่วนบุคคลที่มี
ความรู้มากหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญมักเชื่อว่า ความคิดของตนถูกต้องดีกว่าผู้อ่ืนเสมอจึงไม่รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น ลักษณะเช่นนี้อาจเป็นอุปสรรคต่อความคิดสร้างสรรค์ในองค์กร 

(8) การมีความเชื่อว่าความคิดฝันเป็นสิ่งไร้ค่า/ไร้สาระจึงไม่รับฟังความคิดในสิ่งแปลกใหม่ แต่แท้จริงนั้น
ประดิษฐกรรมใหม่ๆ มักเกิดจากการคิดฝันและจินตนาการ 
 

 6.3 อุปสรรคด้านอารมณ์ (Emotional block)  

 อุปสรรคด้านอารมณ์ เช่น ความโกรธ ความกลัว ความรัก ความชอบ ความเกลียด เป็นต้น ซึ่งเป็น
อุปสรรคที่ส าคัญ เนื่องจากอารมณ์ของบุคคลมีความส าคัญต่อปัญญาและเหตุผล ถ้าบุคคลใช้ภาวะทาง
อารมณ์สูงท าให้ความสามารถทางปัญญาและเหตุผลต่ าลง อารมณ์เป็นตัวสกัดกั้นความคิดและเหตุผล
ตลอดจนความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล อุปสรรคทางอารมณ์ท่ีส าคัญ อาท ิ
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(1) ความกลัวท าให้สูญเสียความคิดที่ดีเพราะเจ้าของความคิดไม่กล้าน าเสนอความคิดเพราะเกรงว่าผู้อ่ืน
อาจมองเป็นเรื่องไร้สาระ 

(2) การด่วนตัดสินใจยอมรับความคิดแรกที่เกิดขึ้นทันที โดยไม่เปิดโอกาสคิดหาแนวทางอ่ืนที่แตกต่าง
ออกไป ซึ่งในความเป็นจริงความคิดแรกอาจไม่ใช่ความคิดที่ดีที่สุดเสมอไป การยอมรับความคิดแรก      
เป็นการสกัดกั้นความคิดสร้างสรรค์ในล าดับถัดไป  
(3) การยึดติดกับความเชื่อของตนมากเกินไป คนส่วนใหญ่ยึดติดความเชื่อของตนและยากต่อการ
เปลี่ยนแปลงความคิดหรือข้อเสนอแนะของบุคคลอ่ืน รวมทั้งต่อต้านความคิดที่ไม่ตรงกับความคิด        
ของตนอีกด้วย 

(4) ความไม่อดทนอดกลั้นต่อการแสวงหาวิธีแก้ปัญหาที่ยุ่งยาก ซับซ้อน บุคคลทั่วไปมุ่งหวังผลส าเร็จสูง 
แตเ่มื่องานนั้นประสบปัญหาท าให้เกิดความคับข้องใจและมุ่งมั่นต่อการแก้ปัญหามากจนเกินไป  
(5) ความต้องการความปลอดภัย เมื่อมุ่งความปลอดภัยต่อตนเองมีผลท าให้ละเลยต่อโอกาสในการรับรู้         
สิ่งใหม่ๆ  
 

7. การพัฒนาศักยภาพทางความคิดสร้างสรรค์ ดังนี้ 
 7.1 การคิดเชิงบวก (Positive thinking) เป็นการฝึกฝนการคิดเกี่ยวกับประโยชน์ เช่น ถ้าตกงาน
อาจคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีในการมีเวลาพัฒนาตนเองแบบเต็มเวลา ถ้าเอกหักอาจคิดว่าเป็นโอกาสดีที่ได้เปิด
โอกาสให้กับคนดีๆ อีกหลายคนเข้ามาในชีวิต ถ้าเครียดอาจคิดว่าเป็นการทดสอบความแข่งแกรงของจิตใจ 
เป็นต้น 

 7.2 การคิดย้อนศร (Backward thinking) เป็นการคิดสวนทางกับผู้ อ่ืนท าให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์ท่ีดีได้ เช่น ธุรกิจบริการซ่อมรถฉุกเฉิน ธุรกิจการส่งสินค้าถึงบ้าน (Home delivery) เป็นต้น 

 7.3 การคิดในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ (Impossible thinking) เป็นการคิดบางสิ่งบางอย่างที่อาจเคยคิดว่า
เป็นไปไม่ได้ในอดีต แต่ในปัจจุบันเกิดขึ้นและเป็นไปได้ ความคิดสร้างสรรค์แบบนี้เห็นได้จากภาพยนตร์
หรือการ์ตูนที่ครั้งหนึ่งอาจคิดว่าเป็นไปไม่ได้ เมื่อนักวิทยาศาสตร์น าไปค้นคว้าวิจัยเพ่ือพยายามน าไปสู่
ความเป็นไปได้ เช่น การโคลนนิ่งสัตว์หรือมนุษย์ ธุรกิจการท่องเที่ยวในอวกาศ การเห็นหน้าแม้อยู่ห่างไกล
กัน อุปสรรคส าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพทางความคิด คือการน าเอาสภาพแวดล้อมภายนอกมาท าลาย
ต้นกล้าแห่งความคิดสร้างสรรค์ตั้งแต่แรกเริ่ม เช่น การถูกขัดขวางด้วยความคิดที่ว่าไม่อาจเกิดขึ้นได้จริง 
ไม่มีงบประมาณหรือผู้บริหารไม่สนับสนุน เป็นต้น 

 7.4 การคิดบนหลักความเป็นจริง (Thinking based principle) การฝึกคิดแบบนี้เป็นการคิด 
วิเคราะห์สิ่งต่างๆ โดยย้อนกลับไปหาหลักความเป็นจริงของสิ่งเหล่านั้น เช่น การผลิตเครื่องบินต้องเข้าใจ
ถึงหลักการเรื่องแรงโน้มถ่วงของโลกและความเร็วหนีแรงโน้มถ่วงของโลกจึงสามารถออกแบบเครื่องบินได้  
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 7.5 การคิดข้ามกล่องความรู้ (Lateral thinking) เป็นการน าเอาความรู้ที่มีมาผสมผสานเข้าด้วยกัน 
หากมีกล่องความรู้หลากหลายกล่องโอกาสในการคิดข้ามกล่องเพ่ือให้เกิดความคิดใหม่ๆ ยิ่งมากขึ้น
เช่นเดียวกัน เช่น สิ่งประดิษฐ์แอร์มุ้งมาจากกล่องความรู้ด้านแอร์กับกล่องความรู้ด้านมุ้ง เป็นต้น 

 

8. ขั้นตอนการคิดสร้างสรรค์ 
 Divito (1971) ได้ก าหนดขั้นตอนของการเกิดความคิดสร้างสรรค์ ดังนี้ 
(1) ขั้นวิเคราะห์ (Analysis) คือการเผชิญกับสถานการณ์หรือปัญหาต่างๆ โดยปัญหาถูกน ามาวิเคราะห์ 
ก าหนดนิยามเพ่ือก่อให้เกิดความเข้าใจปัญหาและส่วนประกอบ 

(2) ขั้นผสมผสาน (Manipulate) คือการวิเคราะห์ปัญหาเป็นการผสมผสานความคิดในการแก้ปัญหา    
ซึ่งต้องอาศัยความเข้าใจ 

(3) ขั้นพบอุปสรรค (Impasse) สามารถเกิดขึ้นได้บ่อยก่อนที่จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ส าเร็จ ซึ่งอาจพบ
วิธีการและความรู้สึกล้มเหลวในระหว่างกระบวนการแก้ปัญหา 
(4) ขั้นคิดออก (Eureka) เป็นการคิดแก้ปัญหาได้ทันทีทันใดหลังจากที่ได้ผ่านอุปสรรคมาท าให้เกิดความ
เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งในการแก้ปัญหานั้นๆ 

(5) ขั้นพิสูจน์ (Verification) เป็นการพิสูจน์ตรวจสอบความคิดเพ่ือยืนยันความคิดดังกล่าว 

 

9. ประโยชน์ความคิดสร้างสรรค์ 
(1) ความคิดสร้างสรรค์ท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงและแนวทางใหม่ๆ ในการด าเนินชีวิตและทางใหม่ๆ 
ในการแก้ปัญหาการท างานและชีวิต 

(2) การฝึกการคิดหรือพยายามคิดสิ่งแปลกใหม่เป็นประจ าท าให้เกิดทักษะและความเฉียบแหลมในการคิด
แก้ไขปัญหาต่างๆ เพ่ือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน  
(3) การพัฒนาขีดความสามารถในการคิดสร้างสรรค์จนสามารถเผชิญหน้าและแก้ปัญหาต่างๆ ได้ราบรื่น 
และเป็นผู้น าทางความคิดเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความภูมิใจในตนเอง 
(4) ยกระดับความสามารถและพัฒนาความคิดริเริ่ม ความสนใจในงานให้เพ่ิมมากขึ้น ตลอดจนใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ 
 

10. เทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบ (Six thinking hats) 

 เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน (Edward de Bono)ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการคิดชาวอังกฤษ ริเริ่มแนวความคิด
เกี่ยวกับการคิดนอกกรอบ (Lateral thinking) ศึกษาและคิดค้นวิธีคิด (Thinking method) เพ่ือช่วยให้
การคิดมีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์และครอบคลุมรอบด้านยิ่งขึ้น จากการวิจัย พบว่าการท างานของสมอง 
มีระบบข้อมูลแบบจัดการตนเอง (Self-organizing information system) นั่นคือการที่สมองจัดเก็บ
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ข้อมูลที่รับรู้ไว้เป็นกล่องๆ แต่อย่างไรก็ตาม แม้สมองมีความฉลาดสามารถจดจ าได้โดยอัตโนมัติเมื่อท า
อะไรซ้ าๆ เดิม แต่สมองมีจุดอ่อนที่สามารถคิดเฉพาะสิ่งที่มีประสบการณ์ผ่านมาท าให้คิดในสิ่งที่แตกต่าง
ไปจากเดิมได้ยาก จากการศึกษาวิจัยคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ พบว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่ทุกคนมี
และสามารถสร้างขึ้นได้ หากต้องฝึกฝนกระบวนการสร้างความคิดซึ่งท าให้ผู้คิดสามารถ “คิดข้ามกล่อง” 
โดยดึงข้อมูลชุดหนึ่งไปเชื่อมโยงกับข้อมูลอีกชุดหนึ่งและน ามาสร้างความสัมพันธ์เพ่ือก่อเกิดสิ่งใหม่ อาท ิ

ผลิตภัณฑ์/การบริการและระบบงานใหม่ๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการ/ความสะดวกสบายและ          
สร้างความประทับใจให้กับลูกค้า  
สร้างกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายและความต้องการที่ก าหนดไว้ 
พัฒนาและปรับปรุงแก้ไขเมื่อมีปัญหาหรืออุปสรรค 

ออกแบบนวัตกรรมใหม่เพ่ือสร้างโอกาสทางธุรกิจและสร้างความมั่งค่ังให้องค์กร 

 เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน เสนอวิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ (Six thinking hats) เป็นการจัดระเบียบการคิด
ท าให้การคิดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากความคิดสร้างสรรค์ถือเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นส าหรับ
ผู้บริหาร นอกจากช่วยสร้างสิ่งใหม่ๆ ยังสามารถช่วยในการคิดค้นกลยุทธ์และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบ สร้างวิธีคิดแบบมุมมองรอบด้านโดยแยกกรอบ
ความคิดออกเป็นแต่ละด้านอย่างชัดเจน เนื่องจากการคิดทุกด้านในเวลาเดียวกันมักก่อให้เกิดความสับสน 
ซึ่งหมวกแต่ละใบเป็นการน าเสนอทางเลือกที่เป็นไปได้ในมุมมองต่างๆ ของปัญหาโดยการสวมหมวก        
ทีละใบเพ่ือมุ่งเน้นไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งเฉพาะ วิธีการคิดนี้สามารถหลีกเลี่ยงความคิดที่ขัดแย้งกัน
และสามารถดึงศักยภาพของแต่ละบุคคลออกมาใช้โดยใช้สีของหมวกเป็นเครื่องหมายก าหนดมุมมอง     
หรือทิศทางการคิด ดังนี้ (ดังภาพที่ 8.5)  

 
ภาพที่ 8.5 การจัดระเบียบการคิดแบบหมวก 6 ใบ 

ที่มา: https://www.biggerplate.com/mindmaps/UbvRoAId/six-thinking-hats 

https://www.biggerplate.com/mindmaps/UbvRoAId/six-thinking-hats
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 10.1 หมวกสีขาว (White hat) หมายถึงข้อมูลเบื้องต้น เมื่อสวมหมวกสีขาวเป็นการใช้ความคิด
แบบไม่ใช้อารมณ์ มีเป้าประสงค์ที่ชัดเจนแน่นอน ตรงไปตรงมาและไม่ต้องการความคิดเห็น สีขาวเป็นสีที่
บ่งชี้ความเป็นกลาง ข้อเท็จจริง จ านวนตัวเลข โดยปกติมักใช้หมวกสีขาวตอนเริ่มต้นของกระบวน การคิด 
เช่น การประชุมเป็นพื้นฐานของความคิดที่ก าลังเกิดข้ึน หรือตอนท้ายของกระบวนการเพ่ือการประเมิน  
 10.2 หมวกสีแดง (Red hat) หมายถึงความรู้สึก สัญชาตญาณและลางสังหรณ์ เมื่อสวมหมวก         
สีแดงเป็นการบ่งบอกความรู้สึกว่าชอบ/ไม่ชอบ ดี/ไม่ดี การใช้ความคิดเชิงอารมณ์ส่วนใหญ่ไม่มีเหตุผล
ประกอบหรือการตระหนักรู้โดยฉับพลันท าให้เกิดงานสร้างสรรค์ การค้นพบทางวิทยาศาสตร์ วิธีคิดทาง
คณิตศาสตร์แบบก้าวกระโดด หรือความคิดความเข้าใจในสถานการณ์โดยทันทีซึ่งเป็นผลจากพ้ืนฐาน      
ด้านประสบการณ์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ เป็นการตัดสินที่ไม่อาจให้รายละเอียดหรืออธิบายได้ด้วยค าพูด           
เช่น เมื่อคุณเจอเพ่ือนคนหนึ่ง คุณสามารถจ าได้ในทันที เป็นต้น 

 10.3 หมวกสีด า (Black hat) หมายถึงข้อควรค านึงเชิงระมัดระวัง ควรท า/ไม่ควรท า การคิด      
ตามแนวทางทางธรรมชาติและสอดคล้องกับวิธีการคิดของตะวันตก ช่วยป้องกันไม่ให้ท าสิ่งผิดกฎหมาย        
เมื่อสวมหมวกสีด าเป็นการคิดอย่างมีเหตุและผล สิ่งใดผิด/สิ่งใดไม่สอดคล้องและสิ่งใดใช้ไม่ได้ ใช้ส าหรับ
การวิพากษ์วิจารณห์รือวิเคราะห์สิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างเป็นเหตุเป็นผลรองรับโดยไม่มีอารมณ์มาเกี่ยวข้อง  
 10.4 หมวกสีเหลือง (Yellow hat) หมายถึงการคาดการณ์ในเชิงบวก เช่น การมองโลกในแง่ดี  
การมองที่เป็นประโยชน์และการคิดที่ก่อให้เกิดผล การคิดเชิงบวกเป็นการเปิดโอกาสการพัฒนาและ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ส่วนความคิดเชิงลบช่วยป้องกันความผิดพลาด ความเสี่ยงและอันตรายที่อาจเกิดขึ้น 
ดังนั้น เมื่อสวมหมวกสีเหลืองเป็นการคิดเชิงบวก ผสมผสานความสงสัยใคร่รู้และความต้องการท าสิ่งต่างๆ 
ให้เกิดข้ึน 

 10.5 หมวกสีเขียว (Green hat) หมายถึงความคิดนอกกรอบมีความสัมพันธ์กับความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงแนวคิดและมุมมอง ซึ่งปกติถูกก าหนดจากระบบความคิด
ของประสบการณ์เดิม ความคิดนอกกรอบต้องอาศัยข้อมูลจากตนเอง เมื่อสวมหมวกสีเขียวเป็นการแสดง
ความคิดใหม่ๆ เพ่ือการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นหรือการคิดอย่างสร้างสรรค์ 
 10.6 หมวกสีน้ าเงิน (Blue hat) หมายถึงการควบคุมและการบริหารกระบวนการคิดเพ่ือให้เกิด
ความชัดเจน อาทิ ความคิดรวบยอด ข้อสรุป การยุติข้อขัดแย้ง การมองเห็นภาพและการด าเนินการ       
ที่มีขั้นตอนเป็นระบบ สวมหมวกน้ าเงินเป็นบทบาทของหัวหน้าท าหน้าที่ควบคุมบทบาทการท างาน       
ของสมาชิก ควบคุมสิ่งต่างๆ ให้อยู่ในระบบระเบียบที่ดีและถูกต้อง ควบคุมการด าเนินการประชุม          
การอภิปราย การใช้กระบวนการคิดและการสรุปผลเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามต้องการ  
 สรุป กระบวนการคิดแบบหมวก 6 ใบ ไม่มีรูปแบบตายตัวและไม่ก าหนดว่าควรสวมหมวกสีอะไร
ก่อนหรือหลัง เพียงแต่ใช้เพ่ือควบคุมการคิดโดยพิจารณาเลือกใช้วิธีคิดของหมวกแต่ละใบอย่างเหมาะสม 

สามารถสรุปได้ดังตารางที ่8.1 และดังภาพที่ 8.6 
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ภาพที่ 8.6 การบริหารความคิดโดยเทคนิคแบบหมวก 6 ใบ 

ที่มา: https://readingraphics.com/book-summary-six-thinking-hats 

 

ตารางท่ี 8.1 การบริหารความคิดโดย เดอ โบโน แบบหมวก 6 ใบ  
ภาพ สี ความหมาย 

 

หมวกสีขาว
(White Hat) 

สีขาวบ่งบอกความเป็นกลาง ข้อเท็จจริง จ านวนตัวเลข         
ไม่ต้องการความคิดเห็น 

 

หมวกสีแดง 
(Red Hat) 

สีแดงบ่งบอกอารมณ์และความรู้สึกชอบ/ไม่ชอบ ดี/ไม่ดี      
ไม่มีเหตุผลประกอบ 

 

หมวกสีด า 
(Black Hat) 

สีด าบ่งบอกการปฏิเสธ จุดด้อย อุปสรรค ข้อควรค านึงท าให้
การคิดมีความรอบคอบมากขึ้น 

 

หมวกสีเหลือง
(Yellow Hat) 

 

สีเหลืองบ่งบอกความสว่างสดใส จุดเด่น โอกาส สิ่งที่เป็น
ประโยชน์ ข้อมูลในเชิงบวก การเปิดโอกาสให้เกิดการพัฒนา 
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ 

 

หมวกสีเขียว
(Green Hat) 

 

สี เขียวบ่งบอกความอุดมสมบูรณ์และการเจริญเติบโต 
ความคิดใหม่ๆ เพ่ือการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นและการคิด      
อย่างสร้างสรรค์ 

 

หมวกสีน้ าเงิน
(Blue Hat) 

สีน้ าเงินบ่งบอกความรู้สึกสงบ การควบคุม การบริหาร
กระบวนการคิดหรือการจัดระเบียบการคิด 
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11. ประโยชน์ของการใช้เทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบ (Six thinking hats) 

(1) ลดความขัดแย้งในการประชุม เนื่องจากกระบวนการคิดแบบ Six thinking hats เป็นการคิดร่วมกัน
ในประเด็นเดียวกัน 

(2) การพิจารณาความคิดใหม่ๆ ได้อย่างรอบคอบ เนื่องจากระบบฝึกให้คิดทีละด้านมองทีละมุมท าให้         
สามารถเห็นภาพจริงที่ชัดเจน  
(3) ช่วยให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น โดยการดึงเอาศักยภาพของตนเองออกมา  

(4) ช่วยประหยัดเวลาในการประชุม เนื่องจากทุกคนในที่ประชุมมีความคิดแบบคู่ขนาน 

(5) จ ากัดโอกาสหรือช่องทางส าหรับการโต้เถียงหรือโต้แย้งกัน 

 

12. แผนที่ความคิด (Mind map) 

 แผนที่ความคิดเป็นการน าเอาทฤษฎีที่เกี่ยวกับสมองมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด แนวคิดนี้
ริเริ่มโดย โทนี บูซาน (Tony Buzan) ชาวอังกฤษ เป็นผู้น าความรู้ด้านสมองมาปรับใช้เพ่ือการเรียนรู้         
โดยพัฒนาจากการจดบันทึกด้วยปากกาหรือดินสอแบบตัวอักษรตามแนวบรรทัดมาเป็นการบันทึกด้วย      
“ค าภาพ” สัญลักษณ์แบบแผ่รัศมีออกรอบๆ ศูนย์กลางเหมือนการแตกแขนงของกิ่งไม้ โดยการใช้สีสัน       
ในการจดบันทึก การเขียนแผนที่ความคิดสามารถบันทึกได้ในทุกๆ ประเภท ทั้งชีวิตส่วนตัวและการงาน 
เช่น การวางแผน การตัดสินใจ การช่วยจ า การแก้ปัญหา การน าเสนอและการเขียนหนังสือ เป็นต้น        
การบันทึกลักษณะนี้เป็นการใช้ทักษะการท างานร่วมกันของสมองทั้งสองซีก กล่าวคือ ซีกซ้ายวิเคราะห์  
ค าภาษา สัญลักษณ์ ระบบ ล าดับ ความเป็นเหตุ-ผล ส่วนสมองซีกขวาท าหน้าที่สังเคราะห์คิดสร้างสรรค์
จินตนาการ ความงามและศิลปะ  
 12.1 หลักการเขียนแผนที่ความคิด  
 การเขียนแผนที่ความคิดใช้กระดาษแผ่นเดียว โครงสร้างตามธรรมชาติที่แผ่กระจายออกจากจุด
ศูนย์กลางเชื่อมด้วยเส้นโยง มีเครื่องหมาย สัญลักษณ์และรูปภาพที่ผสมผสานร่วมกันอย่างเรียบง่าย        
โดยใช้สีสันหลากหลาย วิธีการเขียนแผนที่ความคิด ดังนี้ (สุวิทย์, 2554) ดังภาพที่ 8.7 

(1) กระดาษเปล่าที่ไม่มีเส้นบรรทัด  

(2) วาดภาพสีหรือเขียนค าหรือข้อความที่สามารถสื่อหรือแสดงถึงประเด็นที่ต้องการรวบรวมความคิดไว้ 
ตรงกลางหน้ากระดาษและไม่ตีกรอบด้วยรูปทรงเรขาคณิต  

(3) ประเด็นส าคัญที่เป็นส่วนประกอบของหัวเรื่อง โดยเขียนเป็นค าที่มีลักษณะเป็นหน่วยหรือค าส าคัญ 

(Key word) สั้นๆ ที่มีความหมายบนเส้นซึ่งแต่ละเส้นต้องแตกออกมาจากศูนย์กลางซ่ึงไม่ควรเกิน 8 กิ่ง  
(4) แตกความคิดของประเด็นส าคัญในข้อ 3 ออกเป็นกิ่งหลายๆ กิ่ง โดยเขียนค าหรือวลีบนเส้นที่แตก
ออกไป ลักษณะของก่ิงควรเอนไม่เกิน 60 องศา  



207 
 

 
ภาพที่ 8.7 หลักการเขียนแผนที่ความคิด 

ที่มา: http://www.krujongrak.com/mindmap_to_mindmap/mindmap_to_mindmap.html 

  

(5) แตกความคิดรองที่เป็นส่วนประกอบของแต่ละกิ่งในข้อ 4 โดยเขียนค าหรือวลีแตกออกไปซึ่งสามารถ
แตกความคิดออกไปได้เรื่อยๆ  
(6) การเขียนค าควรเขียนด้วยค าส าคัญหรือค าหลักหรือเป็นวลีสั้นๆ ที่มีความหมายชัดเจน  

(7) ค าวลี สัญลักษณ์หรือรูปภาพใดที่ต้องการเน้นอาจใช้วิธีการสร้างความโดดเด่น เช่น การล้อมกรอบ 
หรือใส่กล่อง เป็นต้น  

(8) การตกแต่งด้วยความสนุกสนานโดยใช้ภาพและแนวคิดท่ีเชื่อมโยง ดังภาพที่ 8.8 และภาพท่ี 8.9 

 12.2 ประโยชน์ของการเขียนแผนที่ความคิด 

(1) ช่วยการเห็นภาพรวมของความสัมพันธ์ได้จากกระดาษแผ่นเดียว สร้างความเข้าใจได้อย่างรวดเร็วขึ้น 

(2) ช่วยในการจับประเด็นส าคัญและสรุปสาระส าคัญ เพ่ือน ามาสื่อสารให้ผู้อ่ืนสามารถเข้าใจได้ 
(3) ช่วยในการจัดล าดับความส าคัญก่อน–หลัง ท าให้สามารถท าความเข้าใจได้โดยง่าย 

(4) สามารถคิดต่อยอดได้เมื่อเห็นภาพรวม โดยน าข้อมูลที่ได้ไปคิดต่อได้อย่างเหมาะสม 

(5) ช่วยในการสร้างการจดจ าและทบทวน เมื่อน ามาใช้ในการฝึกอบรมท าให้ผู้อบรมเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น 
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ภาพที่ 8.8 แนวทางการเขียนแผนที่ความคิด (1) 

ที่มา: http://www.grammarmindmaps.com 

 

 

 
ภาพที่ 8.9 แนวทางการเขียนแผนที่ความคิด (2) 

ที่มา: http://www.wegointer.com/2015/01/basic-english-grammar 
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 การเพ่ิมผลผลิตเป็นกระบวนการในการปฏิบัติงานเพ่ือให้ได้สินค้า บริการหรืองานที่มีคุณภาพ
สอดคล้องกับความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยวิธีการในการลดต้นทุน ลดการสูญเสียทุก
ประเภท เพ่ือใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีเหมาะสม การพัฒนาศักยภาพของ
ผู้ปฏิบัติงานและเทคนิควิธีการท างานต่างๆ แต่อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
จะมีความส าคัญเพียงใดแต่ยังต้องด าเนินควบคู่ไปกับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล ซึ่งจะกล่าวต่อไป
ในบทที่ 9 

 

บทสุรป 

 การคิดเป็นทักษะที่สามารถเรียนรู้ ฝึกฝนและพัฒนาได้ การคิดอย่างถูกวิธีช่วยให้ผู้คิดสามารถคิด
อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนในการคิดอย่างสร้างสรรค์และสามารถแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้ง่าย
และรวดเร็วยิ่งขึ้น การคิดที่ดีต้องเปิดใจกว้างรับฟังค าแนะน าของผู้ อ่ืน ภายใต้หลักเหตุผลและไม่มี         
ความล าเอียงต่อพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง คิดในเชิงบวกและสร้างสรรค์ สุดท้ายสามารถตัดสินใจ        
ไดอ้ย่างถูกต้องเหมาะสม  
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แบบฝึกหัดท้ายบทท่ี 8  

 

จงตอบค าถามข้อ 1-4 โดยใช้ตัวเลือก ก-ฉ ทีถู่กที่สุดเพียงข้อเดียว  
ก. หมวกสีขาว (White Hat) ข. หมวกสีแดง (Red Hat)  ค. หมวกสีด า (Black Hat) 

ง. หมวกสีเหลือง (Yellow Hat) จ. หมวกสีเขียว (Green Hat) ฉ. หมวกสีน้ าเงิน (Blue Hat) 
 

1. การน ากล่องนมประดิษฐ์เป็นหมวกปีกกว้างเพ่ือความสบายในการสวมใส่ควรบุผ้าภายในตัวหมวก         
เป็นการคิดโดยสวมหมวกสีใด 

ตอบ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. การเลี้ยงกบในกล่องโฟม เป็นการคิดโดยสวมหมวกสีใด 

ตอบ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. นางสาวกล้วยหอมสามารถบอกชื่อผลไม้รสเปรี้ยวได้ 100 ชนิด ภายใน 1 นาท ี          
เป็นการคิดโดยสวมหมวกสีใด 

ตอบ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. นายอนุชิตน าขวดน้ าพลาสติกท่ีใช้แล้วไปท าแจกันดอกไม้และแก้วดื่มน้ าในค่ายลูกเสือชั่วคราว 

เป็นการคิดโดยสวมหมวกสีใด 

ตอบ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

5. ข้อใดคือความหมายของความคิดสร้างสรรค์. 
ก.  กระบวนการคิดของสมองในเรื่องที่ผ่านมา 
ข.  กระบวนการคิดของสมองในเรื่องอาชีพในอนาคต 

ค.  กระบวนการคิดของสมองที่คิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ท่ีแตกต่างไปจากเดิมและสามารถใช้ประโยชน์ได้ 
ง.  ถูกทุกข้อ 

 

6. ความคิดสร้างสรรค์เกิดข้ึนได้ต้องอาศัยองค์ประกอบที่ส าคัญ 3 ประการดังนี้ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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7. ภาพข้างล่างนี้เป็นภาพที่ยังไม่สมบูรณ์ ผู้วาดเริ่มลงมือวาด แต่ถูกขัดจังหวะเสียก่อน จึงให้ช่วยวาดต่อ
ให้สมบูรณ์ ซ่ึงวาดเป็นภาพอะไรก็ได้ตามที่ต้องการตามจินตนาการ (The test for creative thinking 

drawing production (TCT-DP) โดย Jellen และ Urban) 
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8. เขียนแผนที่ความคิด (Mind map) เกี่ยวกับการเพ่ิมผลผลิตในประเด็นใดประเด็นหนึ่งตามความถนัด 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 9 

การพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวคิดการเพ่ิมผลิตภาพสีเขียว 
 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

1. นิยามและกรอบแนวคิดการเพิ่มผลิตภาพสีเขียว 

2. คุณลักษณะงานตามแนวคิดการเพิ่มผลิตภาพสีเขียว 

3. หลักการของแนวคิดการเพิ่มผลิตภาพสีเขียว 

4. เครื่องมือตามแนวคิดการเพิ่มผลิตภาพสีเขียว 

5. ประโยชน์ของการเพิ่มผลิตภาพสีเขียว 

6. ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยตามแนวคิดการเพ่ิมผลิตภาพสีเขียว 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม   
เมื่อศึกษาบทเรียนนี้จบแล้ว ผู้เรียนควรมีความรู้และทักษะดังนี้ 
1. ทราบและเข้าใจแนวคิดการเพิ่มผลิตภาพสีเขียว  

2. อธิบายคุณลักษณะงานและหลักการตามแนวคิดการเพ่ิมผลิตภาพสีเขียวได้ 
3. เลือกใช้เครื่องมือและเทคนิคของการเพ่ิมผลิตภาพสีเขียวได้อย่างเหมาะสมกับสภาพปัญหาและ          
เป็นไปตามล าดับขั้นตอน 

4. บ่งชี้ประโยชน์ของการน าแนวคิดเพ่ิมผลิตภาพสีเขียวมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรม 

5. ทราบถึงกุญแจส าคัญในการขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยตามแนวคิดการเพ่ิมผลิตภาพ       
สีเขียวไปสู่เป้าหมาย 
 

 

วิธีสอนและกิจกรรมประจ าบท 

1. มอบหมายให้ผู้เรียนศึกษารายละเอียดของเนื้อหาตามเอกสารประกอบการสอนประจ าบทที่ 9             
“การพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวคิดการเพิ่มผลิตภาพสีเขียว” 

2. ชี้แจงค าอธิบายรายวิชา วัตถุประสงค์ เนื้อหาและเกณฑ์การให้คะแนนรายวิชา 

3. น าเข้าสู่บทเรียนโดยการบรรยายและสรุปเนื้อหาสาระส าคัญประกอบการน าเสนอด้วยโปรแกรม 
Microsoft Power Point  

4. อธิบายเนื้อหาทีละหัวข้อแล้วเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถซักถามได้ในประเด็นที่ไม่เข้าใจหรือสงสัย 
ก่อนจะอธิบายในหัวข้อต่อไป 
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5. แบ่งกลุ่มผู้เรียนเพ่ือร่วมกันอภิปรายกรณีศึกษาในหัวข้อที่ได้รับมอบหมายตามแนวคิดและทฤษฎี       
ของเนื้อหาในบทเรียน 

6. มอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดท้ายบท 

7. สรุปเนื้อหาที่ส าคัญและตอบข้อซักถามประจ าบท 

8. มอบหมายให้ผู้เรียนเตรียมศึกษารายละเอียดของเนื้อหาตามเอกสารประกอบการสอนประจ าบทต่อไป 
ตลอดจนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตามหนังสืออ่านประกอบที่ระบุในเอกสารอ้างอิงท้ายบท 

9. เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักศึกษาก่อนเลิกเรียน 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการเพ่ิมผลผลิต 

2. สื่อช่วยในการเรียนการสอน ประกอบด้วย โปรแกรม Microsoft Power Point  

3. หนังสืออ่านประกอบตามที่ระบุในเอกสารอ้างอิงท้ายบท 

4. สื่อการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์  
5. แบบฝึกหัดท้ายบท 

 

การวัดผลและการประเมินผล 

1. สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนจากการเรียนการสอนและกิจกรรมอ่ืนๆ ในชั้นเรียน  อาทิ การเข้าเรียน       
ตรงต่อเวลา ความสนใจ การสื่อความหมายด้วยถ้อยค า และการสื่อความหมายโดยไม่ใช้ถ้อยค า 
2. สังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการพัฒนาด้านบุคลิกภาพและเจตคติที่พึงประสงค์ เช่น  การแสดง 
ความคิดเห็น ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนการวางบทบาทเป็นผู้น าและผู้ตามได้เหมาะสม        
ตามโอกาส เป็นต้น 

3. ทดสอบความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาประจ าบทเรียน จากการสุ่มตัวแทนเพ่ือซักถามในประเด็นที่ได้
ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอนและการบรรยาย และการทดสอบความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาและ
แนวคิดท่ีได้จากการเรียนด้วยการถามปากเปล่า รวมทั้งจากเอกสารที่มอบหมายให้ศึกษาค้นคว้า  
4. ประเมินความรู้ความเข้าใจจากการตอบค าถามท้ายบทเรียน 

5. ทดสอบกลางภาคและปลายภาค 

 

  

 

 

 



217 
 

 

บทที่ 9 

การพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวคิดการเพ่ิมผลิตภาพสีเขียว 

 

แนวคิดหลัก 

1. การเพ่ิมผลิตภาพสีเขียวเป็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเพ่ิมผลิตภาพและการรักษา
สิ่งแวดล้อม โดยตระหนักถึงความส าคัญของการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันของระบบเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในองค์รวม  

2. คุณลักษณะงานตามแนวคิดการเพ่ิมผลิตภาพสีเขียว ประกอบด้วย การมีส่วนร่วม การปรับปรุง        
การขับเคลื่อนของข้อมูลและความสอดคล้องกับปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม 

3. แนวคิดการเพ่ิมผลิตภาพสีเขียวให้ความส าคัญกับยุทธศาสตร์การบูรณาการ ( Integrated Strategy)

ภายใต้หลักการด้านนิเวศวิทยาและหลักการด้านผลิตภาพ 

4. การเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิคของการเพ่ิมผลิตภาพสีเขียวจึงต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับ       
สภาพปัญหาและเป็นไปตามล าดับขั้นตอน 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 การเผชิญภัยคุกคามด้านสิ่งแวดล้อมยากที่จะหลีกเลี่ยงได้ อาทิ มลภาวะเป็นพิษ ก๊าซเรือนกระจก
ในชั้นบรรยากาศเพ่ิมปริมาณสูงข้ึนจนก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก (Climate change) 

อีกทั้งทรัพยากรธรรมชาติที่มีจ านวนจ ากัดส่งผลให้อนาคตอันใกล้ในหลายประเทศมีแนวโน้มประสบกับ
ภาวะขาดแคลนอาหารและน้ า ตลอดจนพ้ืนที่ท ากินที่มีความอุดมสมบูรณ์ลดขนาดลง รวมทั้งปัญหาความ
ยากจนกระจายตัวอยู่ทั่วทุกมุมโลกโดยเฉพาะในทวีปแอฟริกาและเอเชียมีแนวโน้มความรุนแรงยิ่งขึ้น 
“ความตระหนักและมีจิตส านึกร่วมกันในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม” จึงเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาคอุตสาหกรรมซึ่งได้รับการเรียกร้องมากที่สุดในฐานะเป็นตัวการส าคัญที่ก่อให้เกิด
ปัญหาสิ่งแวดล้อม แต่อย่างไรก็ตาม ภาคอุตสาหกรรมถือเป็นกลไกหลักที่สนับสนุนการเจริญเติบโตของ
ประเทศที่จ าเป็นต้องพัฒนาตนเองให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่งคงและสามารถแข่งขันในระดับโลกได้ ดังนั้น 

ภาคอุตสาหกรรมจึงพยายามอย่างต่อเนื่องในการศึกษาวิเคราะห์เพ่ือสรรหาหลักการ แนวคิด วิธีการ 
ตลอดจนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเพ่ือจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อม แนวทางการเพ่ิมผลิตภาพสีเขียว 
(Green productivity: GP) นับว่าเป็นกุญแจส าคัญในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้มีขีดความสามารถ
ในการแข่งขันควบคู่ไปกับการจัดการปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  (ส านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม, 2554) 
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1. นิยามและกรอบแนวคิดการเพิ่มผลิตภาพสีเขียว 

 การเพ่ิมผลิตภาพสีเขียว (Green productivity; GP) เป็นแนวคิดที่ได้รับความสนใจจาก
ผู้ประกอบการ นักวิชาการ และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมในการน าแนวคิดดังกล่าว
มาประยุกต์ใช้เพ่ือผลักดันการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันควบคู่ไปกับ      
การจัดการปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
 

 “Green Productivity is …a strategy for enhancing productivity and environmental 

performance for overall socio-economic development. It is the application of 

appropriate techniques, technologies, and management systems to produce 

environmentally compatible goods and services. Green Productivity can be applied in 

manufacturing, service, agriculture, and communities.”  
โดย Asian Productivity Organization (APO) 

 “การเพ่ิมผลิตภาพสีเขียวเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเพ่ิมผลิตภาพและ
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการประยุกต์ใช้อย่างถูกต้องสามารถส่งผลให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมในองค์รวมให้ดีขึ้นควบคู่กันไป และช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental impact)  
ที่เกิดจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในองค์กร ตลอดจนจากการผลิตสินค้าและบริการ นอกจากนี้ยังเป็น
เครื่องมือที่ประกอบไปด้วยเทคนิค เทคโนโลยีและระบบบริหารจัดการต่างๆ ที่เหมาะสมในการสรรค์สร้าง
สินค้าและบริการที่ เป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม อีกทั้ งสามารถน าไปประยุกต์ใช้ ได้กับทุกภาคส่วน              
ทัง้ภาคอุตสาหกรรม บริการ เกษตรกรรมและชุมชน”  
 

 

ภาพที่ 9.1 การด าเนินงานตามแนวคิดการเพ่ิมผลิตภาพสีเขียว 

ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, 2554 
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 การด าเนินงานตามแนวคิดการเพ่ิมผลิตภาพสีเขียวให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายจ าเป็นต้อง
อาศัยบุคลากรซึ่งมีวิสัยทัศน์เปิดรับการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจถึงความจ าเป็นในการปรับตัวให้ก้าวทันต่อ
สภาวการณ์ รวมทั้งการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous improvement) เพ่ือให้ผลลัพธ์ที่เกิดจาก
การด าเนินการคงอยู่กับองค์กรอย่างยั่งยืน (Sustainable development) ดังภาพที่ 9.1 

 การพัฒนาตามแนวคิดการเพ่ิมผลิตภาพสีเขียวจ าเป็นต้องตระหนักถึงความส าคัญของการพ่ึงพา
อาศัยกันของระบบเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม (Interdependency of economic, social, and 

environmental systems) โดยมุ่งเน้น 3 ประเด็น (GP’s triple focus) ได้แก่ (ภาพที่ 9.2) 

(1) สิ่งแวดล้อม (Environment) แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

(2) ความสามารถในการท าก าไร (Profitability) พิจารณาจากปัจจัยน าเข้า (Factor inputs) 

(3) คุณภาพ (Quality) ผ่านเสียงสะท้อนจากลูกค้าทั้งต่อสินค้าและบริการ รวมทั้งแนวทางการพัฒนา
สินค้าและบริการให้เกินความคาดหมายของลูกค้า (กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2553) 

 
ภาพที่ 9.2 การพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกันของระบบเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 

ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, 2554 
 

2. คุณลักษณะงานตามแนวคิดการเพิ่มผลิตภาพสีเขียว (4 Distinguishing characteristics of GP) 

 การด าเนินการตามแนวคิดผลิตภาพสีเขียวสามารถแบ่งคุณลักษณะของการด าเนินงานออกเป็น    
4 หมวด (Criteria) ดังต่อไปนี้ (สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2551) ดังภาพที่ 9.3 

 2.1 การมีส่วนร่วม (Integrated people-based approach)  

 การมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของคนในองค์กรและการท างานร่วมกันเป็นทีม (Worker involvement 

and team-based approach) สภาพแวดล้อมในการท างาน ความปลอดภัยของพนักงานและสวัสดิการ
สังคมต่างๆ ที่ได้รับ ปัจจัยเหล่านี้สามารถสร้างความเชื่อมั่นระหว่างคนในองค์กรและระบบการบริหาร
จัดการส่งผลให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของคนภายในองค์กรต่อการด าเนินการตามแนวคิดผลิตภาพ        
สีเขียว  



220 
 

 
ภาพที่ 9.3 คุณลักษณะงานตามแนวคิดการเพิ่มผลิตภาพสีเขียว 

ที่มา: http://slideplayer.com/slide 

 

 2.2 การปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลิตภาพ (Productivity improvement)  

 การปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) ผ่านกระบวนการท างาน
โดยใช้หลักการ KAIZEN หรือด าเนินการอยู่ในวัฏจักรของ PDCA (Plan, Do, Check, and Act)             
โดยมุ่งเน้นการน าไปสู่เป้าหมายของการเพ่ิมผลิตภาพ แต่แนวคิดผลิตภาพสีเขียวมีความแตกต่างที ่     
การมุ่งเน้นจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป 

 2.3 การขับเคลื่อนของข้อมูล (Information-driven improvement)  

 การจัดการเอกสารหลักฐานการด าเนินงาน (Documentation) และการรายงานผล (Reporting) 

เป็นส่วนหนึ่งของระบบการบริหารจัดการที่ก่อให้เกิดผลทั้งในเชิงคุณภาพและสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวคิด
ที่ว่า“อะไรก็ตามท่ีมีการวัดผล สิ่งนั้นจะส าเร็จ” (What gets measured gets done) ซึ่งเป็นแรงผลักดัน
ของความส าเร็จในการด าเนินการตามแนวคิดผลิตภาพสีเขียว เนื่องจากภายใต้กระบวนการท างานองค์กร
จ าเป็นต้องมีการวัดและประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ตัวชี้วัดการปฏิบัติงานตามแนวคิด
การเพ่ิมผลิตภาพสีเขียว (GP performance indicators) ส าหรับเอกสารหลักฐานการด าเนินงาน 
ประกอบด้วย บันทึก/รายงานการประชุม รายงานการเก็บข้อมูลต่างๆ ผลการส ารวจเกี่ยวกับลูกค้า/        
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รายงานสรุปความคืบหน้าการด าเนินงานของทีมด าเนินการ ระดับความส าเร็จ          
ในการบรรลุผลตามตัวชี้วัด  
 แต่อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ต้องค านึงถึงคือ การเก็บเอกสารมากเกินไปท าให้สิ้นเปลืองทรัพยากร 
เสียเวลาและเสียเงิน ส่วนการเก็บเอกสารน้อยเกินไปอาจท าให้เกิดข้อผิดพลาด ข้อบกพร่อง/เสียหายและ
ความล้มเหลวได้  
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 2.4 ความสอดคล้องกับปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental compliance)  

 กฎระเบียบข้อบังคับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมถือว่าเป็นประเด็นท้าทายที่ภาคอุตสาหกรรม        
ต้องเผชิญและต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับกฎระเบียบข้อบังคับดังกล่าวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในขณะที่
ผลผลิตเพ่ิมขึ้นพร้อมๆ กับการปลูกจิตส านึกภายในองค์กรให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคม (Social 

responsibility) มากยิ่งขึ้น 

 

3. หลักการของการเพิ่มผลิตภาพสีเขียว (Principles and framework of GP) 

 การด าเนินการตามแนวคิดการเพ่ิมผลิตภาพสีเขียวให้ความส าคัญกับยุทธศาสตร์การบูรณาการ 
(Integrated Strategy) ภายใต้หลักการ 2 ด้าน คือ หลักการด้านนิเวศวิทยาและหลักการด้านผลิตภาพ 
โดยการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงและปรับใช้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับองค์กร ซึ่งสามารถสร้าง
ความเข้มแข็งและความยั่งยืนในการพัฒนาได้อย่างสมดุล ดังตารางที่ 9.1 
 

ตารางท่ี 9.1 หลักการของการเพิ่มผลิตภาพสีเขียวภายใต้แนวคิดด้านนิเวศวิทยาและผลิตภาพ 
 

 
ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, 2554 
 

 3.1 หลักการด้านนิเวศวิทยา (Ecological principles) มุ่งเน้น 3 แนวคิดหลัก ประกอบด้วย 

(1) ภาระความรับผิดชอบ (Accountability) ของธุรกิจต่อกลุ่มคนทั้งระบบ โดยไม่เฉพาะเจาะจงแต่          
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเท่านั้น หลายธุรกิจน าหลักการนี้ไปใช้ในทางปฏิบัติเพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์           
ทางการตลาดและเพ่ิมความเชื่อม่ันให้แก่ผู้บริโภค  
(2) การเก็บภาษี/ค่าใช้จ่ายของผู้ก่อมลพิษ (Polluter pays) ซึ่งเป็นความรับผิดชอบต่อต้นทุนค่าใช้จ่าย
ส าหรับการจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental clean-up) ที่เกิดขึ้นจากผู้ก่อมลพิษ 
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นการจัดการที่ปลายท่อ (End-of-pipe systems) การจัดหาเทคโนโลยีใหม่ในการลด
แหล่งก่อมลพิษ (Source reduction) รวมทั้งการปลูกต้นไม้และสร้างสิ่งแวดล้อมสีเขียวในองค์กร 

(3) การระมัดระวัง/ป้องกัน (Precautionary approach) เป็นการเตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาที่อาจจะ
เกิดขึ้นและหลีกเลี่ยงผลกระทบเชิงลบ ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่ งที่ต้องใช้เครื่องมือช่วยในการป้องกัน              
อย่างต่อเนื่อง เช่น การป้องกันการเกิดมลพิษ การผลิตที่สะอาด (Cleaner production) การลดแหล่งก่อ
มลพิษ 
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 3.2 หลักการด้านผลิตภาพ (Productivity principles) มุ่งเน้น 3 แนวคิดหลัก ประกอบด้วย 

(1) ความสามารถในการท าก าไร (Profitability) เป็นรากฐานส าคัญในการด าเนินธุรกิจ การเพ่ิมผลิต
ภาพสีเขียวมีเป้าหมายในการเพ่ิมประสิทธิผลด้านต้นทุน (Cost effectiveness) เพ่ือวัดความคุ้มค่า         
ในการด าเนินการด้วยการประหยัด/ลดต้นทุนด้านวัตถุดิบผ่านกระบวนการจัดการทรัพยากร            
อย่างมีประสิทธิภาพ 

(2) ความได้เปรียบเชิงแข่งขัน (Competitive advantage) การรักษาต าแหน่งทางการตลาดของธุรกิจ 
น ามาสู่โอกาสในการแสวงหาผลก าไรและการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งด้านราคาและ
คุณภาพ การเพ่ิมผลิตภาพสีเขียวหมายรวมถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-friendliness) ของสินค้า
และบริการที่ก่อให้เกิดโอกาสในการด าเนินธุรกิจในรูปแบบใหม่ 
(3) การสร้างคน (People-building) มุ่งให้ความส าคัญกับบุคลากรใน 2 ระดับคือ ระดับแรก การกระตุ้น
และสร้างความเชื่อมั่นแก่พนักงาน/เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงาน และระดับที่สอง การสร้างพันธสัญญา
เพ่ือให้ผู้บริหารองค์กรให้ความส าคัญต่อการด าเนินงาน ซึ่งบุคลากรทั้งสองระดับจ าเป็นต้องเข้าใจถึง 
ความเสี่ยง และประโยชน์ที่จะได้รับจากการด าเนินกิจกรรมตามแนวคิดผลิตภาพสีเขียว ตลอดจน          
ความผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหากไม่มีการด าเนินการตามแนวคิดผลิตภาพสีเขียว 

 

4. เครื่องมือตามแนวคิดการเพิ่มผลิตภาพสีเขียว (GP tools) 

 ผลิตภาพเป็นอัตราส่วนผลผลิต (Output) ต่อปัจจัยน าเข้า (Input) แต่การปฏิบัติตามแนวคิด        
การเพ่ิมผลิตภาพสีเขียว มิได้มุ่งเน้นเฉพาะด้านปัจจัยน าเข้าและผลผลิต หากแต่รวมถึงกระบวนการ
ระหว่างด าเนินการด้วย (Throughput) ซึ่งให้ความส าคัญกับการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้            
การเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิคของการเพ่ิมผลิตภาพสีเขียวจึงต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับสภาพปัญหา
และเป็นไปตามล าดับขั้นตอน (WEF, 2010) ดังภาพที่ 9.4 

 
ภาพที่ 9.4 การใช้เครื่องมือตามแนวคิดการเพิ่มผลิตภาพสีเขียว 

ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, 2554 
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 เครื่องมือในการปฏิบัติตามแนวคิดการเพ่ิมผลิตภาพสีเขียวเป็นสิ่งที่สามารถช่วยหาข้อสรุป          
ในการด าเนินการทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ส าหรับเครื่องมือที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ตาม
แนวคิดผลิตภาพสีเขียว ดังนี้ (UNEP, 2011) 

 4.1 การประเมินวัฏจักรชีวิต (Life cycle assessment; LCA)  

 การประเมินวัฏจักรชีวิต เป็นการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์/
บริการต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ โดยพิจารณาบนพ้ืนฐานแนวคิดตั้งแต่เกิดจนตาย (From cradle to 

grave) ดังภาพที่ 9.5 

 
 

ภาพที่ 9.5 การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์/บริการต่อสิ่งแวดล้อม 

ที่มา: http://www.project-sas.com/life-cycle-assessment---lca.html 
 

 การประเมินวัฏจักรชีวิตเป็นการมุ่งหาข้อมูลเท็จจริงเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจในการปรับปรุง
กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์เพ่ือลดภาระที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม และเตรียมพร้อมรับมือกับมาตรการ
ข้อก าหนดด้านสิ่งแวดล้อมสากลต่างๆ ดังภาพที่ 9.6 การประเมินวัฏจักรชีวิตประกอบด้วย 3 ประเด็น
ได้แก่  
 การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory)  

 การวิเคราะห์ผลกระทบ (Impact analysis)  

 การวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุงกระบวนการ (Improvement analysis) 
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ภาพที่ 9.6 การประเมินวัฏจักรชีวิตอุตสาหกรรมการก่อสร้างอาคาร 
ที่มา: http://www.british-gypsum.com/environmental-challenges/life-cycle-assessments 

 

 4.2 การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม (Design for environment; DfE)  

 การออกแบบเพ่ือสิ่งแวดล้อม (Eco-design) เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพเชิงสิ่งแวดล้อม          
(Eco-efficiency) ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการปรับปรุงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ 
ซ่ึงน าไปสู่การลดต้นทุนการผลิตควบคู่ไปกับเพิ่มความสามารถในการท าก าไร ดังภาพที่ 9.7 
 

 
ภาพที่ 9.7 แนวคิดในการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม 

ที่มา: https://www.google.co.th/search?q=EcoDesign 

  

 อาทิ การเพ่ิมปริมาณการใช้วัตถุดิบ/ทรัพยากรที่มีการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่หรือสามารถ
หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้ในโรงงานอุตสาหกรรม การทดแทนวัตถุดิบ/ทรัพยากรที่อันตรายและปนเปื้อน
สารพิษด้วยตัวเลือกอ่ืนที่ไม่ปนเปื้อนสารพิษ (Non-toxic) หรือปนเปื้อนน้อยกว่า (เฉพาะสารพิษที่ไม่
อันตรายเท่านั้น) รวมทั้งการลดการใช้วัตถุดิบ/ทรัพยากรการผลิต (Material intensity) ซึ่งการออกแบบ

http://www.british-gypsum.com/environmental-challenges/life-cycle-assessments
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เพ่ือสิ่งแวดล้อมมิได้มุ่งเน้นเฉพาะการออกแบบผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่รวมถึงการออกแบบในส่วนของบรรจุ
ภัณฑ์เพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างครบวงจร นับว่าเป็นการเปิดประตูการค้าสู่ตลาดเฉพาะกลุ่ม 
(Niche market) ผ่านการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ อีกทั้งเป็นโอกาสในการสร้างนวัตกรรมใหม่เพ่ือสร้าง 
ความยั่งยืนและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการ ดังภาพที่ 9.8 
 

 
ภาพที่ 9.8 ผลิตภัณฑ์เพ่ือสิ่งแวดล้อม (Eco-products) 

ที่มา: https://ids.uni.edu/strengthinpackaging/category/eco-friendly 

  

 4.3 การจัดซื้อสีเขียว (Green purchasing)  

 การจัดซื้อสีเขียวเป็นการจัดซื้อผลิตภัณฑ์/บริการโดยพิจารณาความสมดุลด้านคุณภาพ ราคา           
การส่งมอบสินค้า/บริการ และการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิต ดังภาพที่ 9.9

วัตถุประสงค์เพ่ือกระตุ้นให้เกิดตลาดของผลิตภัณฑ์/บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green market) 

อย่างครบวงจรระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค โดยผู้ผลิตส่งเสริมนโยบายในการด าเนินธุรกิจที่สนับสนุนการใช้
วัตถุดิบในการผลิตสินค้า/บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco-friendly) มากขึ้น ในขณะเดียวกัน
พยายามผลักดันให้เกิดการจัดซื้อสินค้า/บริการดังกล่าวของผู้บริโภคเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนมากขึ้น          
ดังภาพที่ 9.10 

 

 
ภาพที่ 9.9 แนวคิดการจัดซื้อสีเขียว 

ที่มา: http://www.greencouncil.org/guidebook/guidebook.html 
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ภาพที่ 9.10 การด าเนินธุรกิจเพ่ือสนับสนุนการตลาดผลิตภัณฑ์/บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ที่มา: https://www.slideshare.net/concept-and-significance-of-green-purchasing 

 

 บางครั้งการจัดซื้อสินค้า/บริการที่มีการด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อมถูกมองข้ามเนื่องจากมีราคาที่สูง
กว่า ซ่ึงเป็นเรื่องปกติทีค่นทั่วไปจะตัดสินใจซื้อจากราคาท่ีมองเห็น (Price) มากกว่าต้นทุนที่แท้จริง (Cost) 

ในปัจจุบัน พบว่า ภาคอุตสาหกรรมมีการก าหนดเป็นนโยบายในการด าเนินธุรกิจ เช่น บริษัท Toshiba 

ประเทศไทย ซึ่งคุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ผู้บริหารบริษัทฯ กล่าวไว้ว่า “หากมีผู้ผลิตสองรายเสนอ
ขายสินค้าชนิดเดียวกันคุณภาพใกล้เคียงกัน รายแรกขายสินค้าในราคาสูงกว่ารายที่สองเล็กน้อย แต่สินค้า
ของรายแรกให้ความส าคัญกับสิ่งแวดล้อม บริษัทจะพิจารณาจัดซื้อสินค้าของรายแรกมากกว่ารายที่สอง 
ถึงแม้ว่าสินค้าของรายที่สองมีราคาถูกกว่าก็ตาม” เป็นต้น 

 

 4.4 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain management; SCM)  

 การน าจัดการห่วงโซ่อุปทานมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติตามแนวคิดการเพ่ิมผลิตภาพสีเขียว          
มุ่งสร้างความตระหนักถึงการประหยัด/ลดการใช้ทรัพยากรตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตัวแปรส าคัญของ SCM 

คือความร่วมมือกันภายในห่วงโซ่อุปทาน (Co-operation) ระหว่างผู้จัดหาวัตถุดิบ (Supplier) ผู้ผลิต
สินค้า/บริการ (Manufacturer, Service provider or processor) และผู้บริโภคในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในระบบ ความร่วมมือกันดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันและสร้างความได้เปรียบ
ในการแข่งขัน (Comparative advantage) ตลอดจนการมีศักยภาพในการเป็นผู้ที่มีความโดดเด่น       
และแตกต่างในตลาด (Market Niche) และได้รับส่วนแบ่งในการลดต้นทุนร่วมกัน ดังภาพที่ 9.11 
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ภาพที่ 9.11 ห่วงโซ่อุปทานสีเขียว 

ที่มา: http://supplychainbigairo.blogspot.com/2016/02/green-supply-chain.html 

 

 4.5 การวิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไร (Profitability analysis)  

 ต้นทุนที่เกิดขึ้นและประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินงานตามกรอบของการเพ่ิมผลิตภาพสีเขียว
จ าเป็นต้องสามารถวัดได้ การวัดความสามารถในการท าก าไรจึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการวัด         
การปฏิบัติงาน ส าหรับการวิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไรตามกรอบของการเพ่ิมผลิตภาพสีเขียว
ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในแง่การก าหนด/ตัดสินใจในความเป็นไปได้ (Feasibility) ของทางเลือกต่างๆ         
ที่น าไปใช้ปฏิบัติและการประเมินผลสมรรถนะโดยรวมขององค์กรจากการน าทางเลือกเหล่านั้นไปปฏิบัติ 
การวิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไรประกอบด้วยตัวชี้วัดทางการเงิน 3 ประการ ได้แก่ ระยะเวลา
คืนทุนอย่างง่าย (Simple payback), มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net present value; NPV) และอัตรา
ผลตอบแทนภายใน (Internal rate of return; IRR) ซ่ึงโดยทั่วไปความสามารถในการท าก าไรจะวัดในรูป
มูลค่าเงินโดยไม่มีการพิจารณาด้านต้นทุนและประโยชน์ที่ได้รับในเชิงสิ่งแวดล้อม แต่ในการด าเนินการ
ตามกรอบของการเพ่ิมผลิตภาพสีเขียวจ าเป็นต้องรวมถึงต้นทุนในเชิงสิ่งแวดล้อมที่สามารถวัดได้ 
(Measurable environmental costs) อีกด้วย 
 

 4.6 การประเมินต้นทุนโดยรวม (Total cost assessment; TCA)  

 การประเมินต้นทุนโดยรวมเป็นการแสดงผลเชิงปริมาณ ส าหรับโครงการที่มีการพิจารณาข้อมูล
ต้นทุนในเชิงสิ่งแวดล้อม ขอบเขตระยะเวลาที่เหมาะสมและตัวชี้วัดทางการเงินมาตรฐาน ซึ่งการประเมิน
ต้นทุนโดยรวมเป็นวิธีการเบ็ดเสร็จในการวิเคราะห์ต้นทุนที่เกิดขึ้นและประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนิน
แผนงานด้านการป้องกันการเกิดมลพิษ (Pollution prevention) หรือโครงการด้านการออกแบบ       
เชิงนิเวศ (Eco-design) การประเมินต้นทุนโดยรวมประกอบด้วยขั้นตอนการท าบัญชีต้นทุนรวม (Full 

cost accounting) ซึ่งแสดงให้เห็นต้นทุนทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท           
การประมาณการหนี้สินทางตรงและทางอ้อมหรือซ่อนเร้น (Hidden Liability) ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
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และต้นทุนต่างๆ ที่จับต้องได้น้อย (Less tangible costs) (ไม่อยู่ในรูปของทรัพย์สินที่จับต้องได้) รวมทั้ง
ต้นทุนการด าเนินโครงการตลอดระยะเวลาด าเนินงาน ทั้งนี้การประเมินต้นทุนโดยรวมตามกรอบของ        
การเพ่ิมผลิตภาพสีเขียวแตกต่างจากวิธีวิเคราะห์โครงการทั่วไป 4 ประเด็น ได้แก่ ดังภาพที่ 9.12 

(1) การท าบัญชีรายการ ตามกรอบของการเพ่ิมผลิตภาพสีเขียวจะรวมถึงรายการต้นทุน เงินออมและ
รายรับต่างๆ ที่เป็นทางอ้อม (การวิเคราะห์ทั่วไปส่วนใหญ่ละเว้นการพิจารณาในส่วนที่จับต้องได้น้อย เช่น 
การอบรม การทดสอบ หนี้สิน ภาพลักษณ์องค์กร) 
(2) ต้นทุนและเงินออมถูกก าหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของสายการผลิต/ผลิตภัณฑ์ แทนการน าไปรวมกับบัญชี
ค่าใช้จ่ายอื่น (Overhead accounts) 

(3) ขอบเขตของระยะเวลาในการค านวณความสามารถในการท าก าไรมีการขยายออกไปเพ่ือตอบสนองต่อ
ประโยชน์ที่ได้รับในระยะยาว  
(4) ตัวชี้วัดความสามารถในการท าก าไร รวมทั้งต้นทุนและเงินออมน าไปใช้ในการวิเคราะห์ 
 

 
 

ภาพที่ 9.12 การประเมินต้นทุนโดยรวมตามกรอบของการเพ่ิมผลิตภาพสีเขียว 

ที่มา: https://www.slideshare.net/OECD-GOV/workshop 

 

5. ประโยชน์ของการเพิ่มผลิตภาพสีเขียว (Manifold benefits of GP)  

 การน าแนวคิดการเพ่ิมผลิตภาพสีเขียวไปปฏิบัติก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในระยะกลางและระยะยาว 
และส่งผลต่อผู้ผลิตและผู้บริโภคก่อให้เกิดประสิทธิภาพที่เพ่ิมขึ้นจากการใช้ทรัพยากรรวมทั้งต้นทุน         
การผลิตและการจัดการของเสีย/ขยะมูลฝอยที่ลดลง (การพัฒนาด้านการเพ่ิมผลผลิตและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการ, 2553) 
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เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ผลิตภาพสีเขียวช่วยให้ธุรกิจลดต้นทุนการด าเนินการ 
ต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อม ป้องกันการเกิดของเสีย อีกทั้งใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นการลดหรือ
ก าจัดหนี้สินในระยะยาวสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive advantage) เพ่ิมอัตราการ
เจริญเติบโตของผลิตภาพ ตลอดจนส่งผลให้ส่วนแบ่งทางการตลาดและความสามารถในการท าก าไร
เพ่ิมข้ึน 

ปรับตัวตามบริบทโลก/แนวโน้มความเปลี่ยนแปลง แนวคิดการบูรณาการการจัดการสิ่งแวดล้อมและ
การเพ่ิมผลิตภาพเข้าด้วยกันผ่านการปฏิบัติตามแนวคิดการเพ่ิมผลิตภาพสีเขียวสามารถช่วยให้ธุรกิจ       
เกิดการพัฒนาตนเองจากข้อจ ากัดด้านทรัพยากรและเทคโนโลยี และสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปสู่
สภาวะตลาดเดียว (One-world market) เป็นแรงผลักดันให้ธุรกิจต้องตระหนักและให้ความส าคัญกับ
การพัฒนาและปรับตัวให้ทันกระแสการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิสาหกิจขนาดกลางและ         
ขนาดย่อม (SMEs)ซ่ึงในหลายๆ ประเทศรวมทั้งประเทศไทยมีแนวทางการพัฒนา/ส่งเสริมที่เฉพาะเจาะจง
ชัดเจนและให้ความส าคัญแก่ SMEs ล าดับต้นๆ เนื่องจากถือว่าเป็นผู้ประกอบการส่วนใหญ่ของประเทศ 

ประโยชน์ต่อคนและชุมชน บุคลากรของสถานประกอบการ อาทิ พนักงาน วิศวกร ผู้บริหารของ
โรงงานล้วนแล้วแต่ได้ประโยชน์จากการเพ่ิมผลิตภาพสีเขียว ทั้งจากผลประกอบการ/ค่าจ้าง/โบนัส         
ที่สมควรได้รับการปรับเพ่ิม สุขภาพร่างกายและจิตใจที่ ดี รวมทั้งสภาพแวดล้อมในการท างานและ          
มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการสร้างเสริมความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจภายในองค์กร นอกจากนี้ 
ส าหรับชุมชนใกล้เคียงกับสถานประกอบการ การปฏิบัติตามแนวคิดการเพ่ิมผลิตภาพสีเขียวส่งผลต่อ         
การสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกและสร้างสัมพันธภาพอันดีกับชุมชนอีกด้วย 

ส่งเสริมแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผู้วางแผนนโยบาย นักเศรษฐศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้าน     
การจัดการสิ่งแวดล้อมเริ่มสนับสนุนรูปแบบการพัฒนาในลักษณะที่มีการบูรณาการ โดยเชื่อว่า           
การขยายตัวทางเศรษฐกิจจ าเป็นต้องอยู่บนพื้นฐานของความยั่งยืน ซึ่งการเพิ่มผลิตภาพสีเขียวเป็นแนวคิด
หนึ่ งที่สามารถการขับเคลื่อนสังคมไปสู่รูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่ งยืน ( Sustainable 

production and consumption)  
 

6. ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยตามแนวคิดการเพิ่มผลิตภาพสีเขียว 

(Key success factors for industrial development with GP approach) 

 การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยตามแนวคิดการเพ่ิมผลิตภาพสีเขียวสามารถบรรลุผลส าเร็จ         
อย่างมีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนจ าเป็นต้องค านึงถึงปัจจัยแห่งความส าเร็จในการด าเนินงานในฐานะ
กุญแจส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปสู่เป้าหมายความส าเร็จประกอบด้วย 5 ปัจจัยหลัก ดังต่อไปนี้ 
 6.1 ความร่วมมือและเครือข่าย (Collaboration and networks)  

 การสร้างความร่วมมือและเครือข่ายเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญมากทีสุ่ดในการบรรลุผลส าเร็จภายใต้
แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยตามแนวคิดการเพ่ิมผลิตภาพสีเขียว โดยจ าเป็นต้องอาศัย        
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ความร่วมมือจาก 3 ภาคส่วนที่ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน 
ผ่านการบูรณาการร่วมกันในทุกขั้นตอน การประสานงานร่วมกันเป็นเครือข่ายอย่างเป็นระบบ               
การด าเนินงานที่สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยอยู่บนพ้ืนฐานของหลักวิชาการ           
ภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องและเป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ 
การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันจากการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ        
การพัฒนาอุตสาหกรรม ทั้งนี้ เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ให้แก่ภาคอุตสาหกรรมของประเทศโดยรวมอย่างมั่นคงและยั่งยืน 

 6.2 ทัศนคติและจิตส านึก (Attitude and awareness)  

 การสร้างทัศนคติและจิตส านึกที่ดีในการให้ความส าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม          
และสังคมควบคู่กันไปอย่างสมดุล กล่าวคือไม่มุ่งเน้นเฉพาะการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพ่ือ           
เพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพเพียงอย่างเดียว แต่ต้องให้ความส าคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม       
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจนการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก่ภาคสังคมและภาคประชาชน 
ซึ่งส่งผลต่อความส าเร็จในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทยจากระดับของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์          
อันเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศในองค์รวม ดังนั้น ทุกภาคส่วนจึงจ าเป็นต้องเสริมสร้างทัศนคติ  
และจิตส านึกให้แก่บุคลากรขององค์กรอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบเพ่ือผลักดันให้เกิดการเรียนรู้ เปิดใจ
ยอมรับความเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่ๆ รวมทั้งพัฒนาตนเองให้สามารถแข่งขันได้ภายใต้สภาวการณ์             
ที่เปลี่ยนแปลงไปของกระแสโลก 

 6.3 ธรรมาภิบาล (Good governance)  

 ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการการด าเนินงานขององค์กรภาครัฐและภาคเอกชน โดยส่งเสริม 
การด าเนินงานด้วยความเป็นธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปราศจากการคอร์รัปชั่น 
และขจัดปัญหาระบบอุปถัมภ์ ภาครัฐควรมีมาตรการการตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการ
อย่างจริงจัง สร้างจิตส านึกในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการในทุกระดับให้มีความถูกต้อง ชอบธรรม        
และอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ
และปฏิรูประบบการเมืองการปกครองโดยลดการแทรกแซงทางการเมืองเพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องและ 
เป็นรูปธรรมในการด าเนินนโยบายต่างๆ ในขณะที่ภาคเอกชนด าเนินการตามกฎระเบียบข้อบังคับ         
ที่ก าหนดไว้ ร่วมมือกับภาครัฐอย่างเต็มที่ ด าเนินกิจการอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ ลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างจริงจังเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน 

 6.4 การวางแผนการด าเนินงานและงบประมาณ (Planning and budgeting)  

 การวางแผนการด าเนินงานที่มีรายละเอียดและขั้นตอนการด าเนินงานที่ชัดเจน รวมถึงการจัดสรร
งบประมาณอย่างเพียงพอและเหมาะสม การกระจายความช่วยเหลือและการสนับสนุนอย่างทั่วถึง            
โดยที่งบประมาณไม่กระจุกตัวอยู่เฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่ง ซึ่งส่งผลต่อการผลักดันการด าเนินงานให้          
บรรลุความส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้แผนการด าเนินงานควรมีทั้งระยะสั้นและระยะยาว          
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เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการด าเนินงานและเกิดแรงขับเคลื่อนไปสู่ความส าเร็จในอนาคต นอกจากนี้ 
ควรบูรณาการแผนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง ใกล้เคียงและสอดคล้องกันอย่างเป็นระบบเพ่ือลด          
ความซ้ าซ้อนในการด าเนินงานและมีทิศทางการด าเนินงานที่ชัดเจนให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน        
อนึ่ง การด าเนินงานต้องอาศัยความมุ่งมั่นและจริงจัง ลงมือปฏิบัติอย่างรวดเร็วและมีความต่อเนื่อง  
ตลอดจนควรก าหนดให้มีการทบทวนแผนการด าเนินงานเป็นระยะๆ เพ่ือปรับแผนการด าเนินงาน         
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา 

 6.5 การติดตามและประเมินผล (Monitoring and evaluation)  

 การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนเป็นเครื่องมือในการควบคุมและก ากับ          
การด าเนินงานให้เป็นไปในทิศทางท่ีก าหนดไว้ ดังนั้น การด าเนินงานตามแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม
ไทยตามแนวคิดการเพ่ิมผลิตภาพสีเขียวทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงจ าเป็นต้องก าหนดกลไกการติดตาม
และประเมินผลอย่างชัดเจนและเป็นระบบ เพ่ือให้สามารถบรรลุผลส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไป
ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ และน าผลที่ได้รับจากการติดตามและประเมินมาพิจารณาปรับปรุง
แผนการด าเนินงานและการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินงานให้มีความเหมาะสมในระยะต่อไป 

 

บทสรุป 

 แนวคิดการเพ่ิมผลิตภาพสีเขียวเป็นการพ่ึงพาอาศัยกันของระบบเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งกระบวนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ในแต่ละภาคส่วนจ าเป็นต้องตระหนักถึงความส าคัญ
และร่วมมือกันในการผลักดันแนวคิดการเพ่ิมผลิตภาพสีเขียวไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม 
ทั้งนี้เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ภาคอุตสาหกรรมไทยในองค์รวมอย่างสมดุลและยั่งยืน  
แต่อย่างไรตาม การปรับเปลี่ยนไปสู่แนวคิดใหม่ๆ จ าเป็นต้องกล้าเสี่ยง/กล้าลองผิดลองถูกเพ่ือการ
เปลี่ยนแปลงจากสิ่งเดิมไปสู่สิ่งใหม่ กระบวนการเห็นชอบและสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและ          
การตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์/บริการ 
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แบบฝึกหัดท้ายบทท่ี 9 

 

1. แนวทางการเพ่ิมผลิตภาพสีเขียว (Green productivity: GP) มีความส าคัญอย่างไรต่อการพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมส าหรับประเทศไทย 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. เหตุใดจึงต้องพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันควบคู่ไปกับการจัดการปัญหา
สังคมและสิ่งแวดล้อม 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. หากไม่ด าเนินธุรกิจภาคอุตสาหกรรมตามแนวคิดการเพิ่มผลิตภาพสีเขียวจะเป็นอย่างไร 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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