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บทคดัย่อ 
 

การศกึษาค้นควา้ด้วยตนเองฉบบันี้เป็นการประยุกต์ใช้ระบบการผลติแบบลนีภายใน
โรงงานการผลิตของบรษิัท จอย สปอร์ต จ ากัด ซึ่งการศึกษา มวีตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึง
กระบวนการผลติเรอืคายคัในปจัจุบนัของบรษิทัฯ โดยน าระบบการผลติแบบลนีมาประยุกต์ใชก้บั
การท างานจรงิในการเพิม่มลูค่าการผลติ และปรบัปรุงการด าเนินงานภายในโรงงานการผลติเรอื
คายคั โดยใชข้อ้มลูปฐมภูมซิึง่ไดจ้ากการสมัภาษณ์ รวมทัง้การสงัเกตการณ์เก็บรวมรวบขอ้มูล
ด้วยตนเอง และข้อมูลทุติยภูมซิึ่งได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลตวัเลขต่างๆ จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องภายในบรษิัท จอย สปอร์ต จ ากัด ในการน าระบบการผลิตแบบลีนมาประยุกต์ใช ้      
ผู้ศึกษาได้มีการใช้เครื่องมอืต่างๆ ในการสร้างแผนภูมิสายธารคุณค่า ซึ่งสามารถแบ่งเป็น    
การออกแบบระบบการผลติ (Design Production System) การประยุกต์ใชก้ารไหล (Implement 
Flow) การประยกุตใ์ชร้ะบบดงึ (Implement Total System Pull)  

ผลการศึกษาพบว่าจากการประยุกต์ใช้ระบบการผลติแบบลนีในระบบการผลติจรงิ
ภายในโรงงานผลติเรอืคายคั รวมถงึท าการสรา้งแผนภูมสิายธารคุณค่าสถานการณ์อนาคตของ
บรษิทัฯ สามารถลดระยะเวลาทัง้หมดทีใ่ชใ้นการผลติ ผลรวมของรอบเวลาในกระบวนการผลติ
ของแต่ละสถานี และเวลาในการปรบัเปลีย่นและรอคอยก่อนเขา้สถานีการผลติเป็น 524 นาท ี 
304 นาท ีและ 220 นาท ีตามล าดบั โดยระยะเวลาภายในระบบการผลติมกีารลดลงทุกสถานี
การท างาน สามารถลดผลรวมของรอบเวลาในการผลติของแต่ละสถานีและความสูญเสยีลงได้ 
ท าใหต้น้ทุนการผลติต่อหน่วยลดลง และสามารถผลติในปรมิาณทีเ่พิม่ขึน้ 
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การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองนี้ ส าเรจ็ลุล่วงโดยมบุีคคลหลายฝ่ายทีใ่หค้วามอนุเคราะห์
ต่อผูศ้กึษาเป็นอย่างยิง่ ผู้ศกึษาขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารยจ์รรจา ลมิปภากุล 
ประธานกรรมการ ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.กติตมิา อคัรนุพงศ์ กรรมการ และอาจารย ์ดร.ษรินุิช 
นิ่มตระกูล อาจารยท์ี่ปรกึษา ซึง่ได้กรุณาให้ค าแนะน าเพิม่เตมิ ตลอดจนตรวจทานและแก้ไข
เนื้อหา ท าให้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองถูกต้องสมบูรณ์มากขึ้น นอกจากนี้ผู้ศึกษา
ขอขอบพระคุณ คุณนุชรตัน์ สนัตเิฟ่ืองกุล ผูอ้ านวยการฝ่ายบรหิารทัว่ไป คุณภาราดร แสงเสน 
วิศวกรโรงงาน ของบริษัท จอย สปอร์ต จ ากัด และอาจารย์เจษฎา จนัทวงษ์โส อาจารย์ที่
ปรกึษาโครงการ คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีทีไ่ดใ้หก้าร
สนบัสนุนในดา้นความรูต่้างๆ และช่วยเหลอืในการท างานวจิยัครัง้นี้เป็นอย่างดยีิง่  

ขอบคุณสมาชกิทุกท่านในครอบครวัทีใ่หก้ารส่งเสรมิสนับสนุน และเป็นก าลงัใจมาโดย
ตลอด โดยเฉพาะอย่างยิง่นางสาววรกมล จนิตนวศิษิฐ์ ที่ให้ความช่วยเหลอืและสนับสนุนเป็น
อยา่งด ีและขอขอบคุณเจา้หน้าทีบ่ณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทยทุกท่านทีใ่หค้วาม
ช่วยเหลอืเป็นอย่างดี และขอกราบขอบพระคุณอาจารยท์ุกท่านที่ประสทิธปิระสาทวชิาความรู้
ใหแ้ก่ผูศ้กึษารวมถงึบุคคลรอบขา้งทุกคนทีใ่หค้วามช่วยเหลอืและเป็นก าลงัใจ ตลอดจนคอยให้
ค าปรกึษาและค าแนะน า ซึง่ท าใหก้ารศกึษาในครัง้นี้ประสบผลส าเรจ็ดว้ยด ี
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
องคก์รและลกัษณะธรุกิจขององคก์ร 
 

ประวติัและลกัษณะธรุกิจขององคก์ร 
บรษิัท จอย สปอร์ต จ ากัด เป็นผู้ออกแบบ ผลิต และจ าหน่ายเรอืคายคัพลาสติก 

อุปกรณ์กฬีาทางน ้า และกระเป๋ากฬีากนัน ้า ภายใต้เครื่องหมายการคา้ “FeelFree” บรษิทัฯ ได้
จดทะเบยีนก่อตัง้เมื่อปี พ.ศ. 2543 ดว้ยทุนจดทะเบยีน 100 ลา้นบาท โดยส านักงานใหญ่ตัง้อยู่
ที ่9/11 ซอยรชัดาภเิษก 18 ถนนรชัดาภเิษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ ส่วนทีต่ ัง้
โรงงานผลติเรอืคายคัมพีืน้ที่โรงงานทัง้หมด 5 ไร่ ตัง้อยู่ที่ซอยธนสทิธิ ์ ถนนเทพารกัษ์ ต าบล
บางปลา อ าเภอบางปลา จงัหวดัสมุทรปราการ บรษิัทฯ มกี าลงัการผลิต 36,000 ล าต่อปี มี
พนักงานจ านวนประมาณ 300 คน แบ่งการท างานออกเป็นสองผลดั มลูค่าขายรวมเมื่อปี 2553 
มจี านวนประมาณ 400 ลา้นบาท โดยจ าหน่ายสนิคา้ทัง้ในประเทศและต่างประเทศผ่านตวัแทน
จ าหน่าย 51 ประเทศทัว่โลก คดิเป็นการขายภายในประเทศรอ้ยละ 18 และการส่งออกรอ้ยละ 
82 โดยรายละเอียดของการส่งออกเป็นดังนี้ ส่งออกไปยงัประเทศสหรฐัอเมรกิาร้อยละ 36 
ส่งออกไปยงัประเทศยุโรปรอ้ยละ 23 ส่งออกไปยงัประเทศออสเตรเลยีรอ้ยละ 18 และประเทศ
เอเชยีรอ้ยละ 5 ดงัแสดงในแผนภูมทิี ่1 จากการมยีอดขายเพิม่มากขึน้ในทุกๆ ปี ท าใหบ้รษิทัฯ 
สามารถขยายส่วนแบ่งการตลาดออกไปยงัประเทศต่างๆ ถอืเป็นบรษิทัที่ท าการผลติเรอืคายคั
ส่งออกรายใหญ่ของภมูภิาคเอเชยี  
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แผนภูมทิี ่1 รายละเอยีดของลกูคา้ 
ทีม่า : รายงานส าหรบัน าเสนอนกัลงทุนของ บรษิทั จอย สปอรต์ จ ากดั ประจ าปี 2554 
 

ดว้ยประสบการณ์ในการผลติ ส่งออก และจดัจ าหน่ายเรอืคายคัทัง้ในและต่างประเทศ
ตัง้แต่ปี 2543 จนถงึปจัจุบนั ท าใหเ้รอืคายคัทีบ่รษิทัฯ ผลติเป็นเรอืคายคัทีไ่ดร้บัการยอมรบัใน
หลายๆ ประเทศทัว่โลก ไม่ว่าจะเป็นประเทศสหรฐัอเมรกิา ประเทศในทวปียุโรป ออสเตรเลีย 
นิวซแีลนด ์และประเทศในภูมภิาคเอเชยี บรษิทัฯ มุ่งเน้นการท าธุรกจิเรอืคายคัแบบครบวงจร 
ตัง้แต่การจดัจ าหน่ายอุปกรณ์ชัน้น าที่เลอืกสรรอย่างมคีุณภาพ บรกิารหลงัการขาย และจดั
กจิกรรมส่งเสรมิการตลาด เพื่อใหเ้รอืคายคัของบรษิทัฯ เป็นส่วนหนึ่งทีส่รา้งความพงึพอใจใหแ้ก่
ลกูคา้ทุกราย ในปรชัญาการผลติทีว่่า “มุง่สรา้งความรูส้กึทีด่ทีีสุ่ดบนพืน้ผวิน ้าใหแ้ก่ลกูคา้” 

 
ผลิตภณัฑข์ององคก์ร 
บรษิทั จอย สปอรต์ จ ากดั ไดท้ าการพฒันาเทคโนโลยกีารผลติดว้ยตนเอง ซึง่เรยีกว่า

เครื่องขึ้นรูปชนิดแม่พมิพ์แบบหมุนด้วยเครื่องขึน้รูปที่ได้รบัการออกแบบและสรา้งขึ้นมาเป็น
พเิศษด้วยการขึน้รูปภายในแม่พมิพ์ชนิดหมุน ซึ่งจะได้ผลติภณัฑท์ี่เหมาะสม และสามารถใช้
งานได้ทนทานไม่ท าลายคุณภาพของผลติภณัฑ ์ไม่มรีอยรัว่ซมึทีเ่กดิจากแนวเชื่อมต่อ ซึ่งเป็น
กระบวนการผลติทีส่ าคญัในการผลติเรอืคายคั ทีจ่ะสามารถผลติผลติภณัฑท์ีส่รา้งความพงึพอใจ
ใหแ้ก่ลกูคา้ไดอ้ยา่งแทจ้รงิ โดยผลติภณัฑข์องบรษิทั จอย สปอรต์ จ ากดั มดีงันี้  
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รายละเอียดของลูกค้า

ประเทศสหรฐัอเมรกิา ประเทศไทย ยุโรป ออสเตรเลยี เอเชีย
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1. เรอืคายคัซึง่สามารถจ าแนกออกไดเ้ป็น 3 ประเภท ดงันี้ 
1.1 เรอืคายคัส าหรบันัง่ดา้นบน 
1.2 เรอืคายคัส าหรบัท่องเทีย่ว 
1.3 เรอืคายคัส าหรบัตกปลา 

2. อุปกรณ์กฬีาทางน ้าไดแ้ก่ กระเป๋ากฬีากนัน ้า ชุดเล่นเรอืคายคักนัน ้า เสือ้ชชูพี เป็นตน้ 
รูปภาพที่ 1 แสดงตวัอย่างสนิค้าของ บรษิทั จอย สปอรต์ จ ากดั ภายใต้เครื่องหมายการค้า 
“FeelFree” 
 

 

ภาพที ่1 ตวัอยา่งของผลติภณัฑ ์บรษิทั จอย สปอรต์ จ ากดั  

ในการศึกษาครัง้นี้ จะท าการศึกษาผลิตภัณฑ์เพียงชนิดเดียวคือเรือค ายัครุ่น     
EAGEL RUN 12 ซึง่เป็นสนิคา้ประเภทแฟชัน่และออกแบบใหม้ลีกัษณะเฉพาะตวัทีม่มีากมาย
หลากหลายรุ่นด้วยกนั และเป็นตลาดสนิค้าเฉพาะกลุ่ม อนัมคีวามต้องการของลูกค้าขึ้นลงไม่
สม ่าเสมอ เป็นลกัษณะการผลติตามฤดูกาล เช่น บางฤดูกาลมลีูกค้าสัง่สนิค้าจ านวนมากท าให้
ก าลงัการผลติไม่เพยีงพอต่อความต้องการของลูกค้า นอกจากนัน้บรษิทัฯ ยงัมกีารด าเนินการ
ผลติตามรายละเอยีดความต้องการของลูกคา้แต่ละรายดว้ย ท าใหผ้ลติภณัฑม์คีวามหลากหลาย 
และมีรายละเอียดปลีกย่อยสูงมาก วิธีที่ใช้ในการผลิตสินค้าจะเป็นการผลิตแบบกลุ่ม       
(Batch Production) โดยเรอืคายคัทุกล าจะผ่านกระบวนการผลติหลกัในเบือ้งต้นที่เหมอืนกนั 
แต่จะแตกต่างกนัในส่วนทีเ่ป็นการประกอบอุปกรณ์เสรมิ สสีนั และลวดลายของล าเรอื ซึง่ขึน้อยู่
กบัความตอ้งการของลกูคา้  

ส าหรบัส่วนแบ่งการตลาดในประเทศไทย บรษิทั จอย สปอรต์ จ ากดัเป็นผูผ้ลติ และ
จ าหน่ายเรอืคายคัรายเดยีวในประเทศไทยทีม่สี่วนแบ่งการตลาดมากทีสุ่ดถงึรอ้ยละ 85 ส่วนที่
เหลอือกีรอ้ยละ 15 จะเป็นการน าเขา้สนิคา้จากต่างประเทศ 

 
โครงสร้างองคก์ร 
บรษิทั จอย สปอรต์ จ ากดั ให้ความส าคญักบัโครงสรา้งองค์กรที่แขง็แกร่งเป็นอย่าง

มาก โดยถือว่าโครงสร้างองค์กรเป็นปจัจยัพื้นฐานของการพัฒนาศักยภาพในการพัฒนา
องคก์ร  บรษิทัฯ มกีารก าหนดหน้าทีง่านในแต่ละต าแหน่งไวอ้ย่างชดัเจน พนักงานทุกคนต้อง
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ท าความเขา้ใจถงึขอบเขตหน้าที่และสายการบงัคบับญัชาของตนเอง โดยมกีารจดัท าเป็นคู่มอื 
และขอ้แนะน าในการปฏบิตังิานในแต่ละหน้าทีอ่ย่างชดัเจน ซึ่งพนักงานทุกคนจะต้องปฏบิตัติาม
อย่างเคร่งครดัและถูกต้อง นอกจากนัน้บรษิัทฯ ยงัมกีารประเมนิผลการท างาน และมกีารวดั
ประสทิธภิาพการท างานในแต่ละต าแหน่ง มรีะบบค่าตอบแทนที่เป็นธรรม โดยพจิารณาจาก
ผลงานที่ท าได้และประโยชน์ที่องค์กรได้ร ับเป็นส าคัญ เพื่อการบริหารงานให้เป็ นไปตาม
วตัถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้จึงได้ก าหนดโครงสร้างของแผนผังองค์กรของการ
บรหิารงานดงัแผนภาพที ่1 

 
 
แผนภาพที ่1 แผนผงัองคก์รของ บรษิทั จอย สปอรต์ จ ากดั 
 

แผนผงัองค์กรของบรษิัท จอย สปอร์ต จ ากัด จะมกีรรมการผู้จดัการเป็นผู้บรหิาร
สูงสุด และมกีารแบ่งการบรหิารจดัการออกเป็นฝ่ายต่างๆ ประกอบไปดว้ย ฝ่ายผู้จดัการทัว่ไป 
ฝ่ายผู้อ านวยการขาย ฝ่ายการประกันคุณภาพ ฝ่ายโรงงาน ฝ่ายออกแบบ และฝ่าย            
การน าเขา้/ส่งออก  
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รายละเอยีดของแต่ละหน้าทีง่านภายในองคก์รมดีงันี้ 
1. กรรมการผูจ้ดัการ 

กรรมการผู้จดัการมหีน้าที่บริหารกจิการของบรษิทัฯ ตามวตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบั 
นโยบาย ระเบยีบ ขอ้ก าหนดค าสัง่ และมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอื มตทิีป่ระชุม
ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ด าเนินการหรอืปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปตามนโยบายแผนงานและงบประมาณที่
ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

2. ฝา่ยผูจ้ดัการทัว่ไป แบ่งออกเป็น 4 แผนก 
2.1 แผนกบัญชี มีหน้าที่หลักในการเก็บรวบรวมข้อมูลทางด้านบัญชีภายใน 

บรษิทัฯ ทัง้หมด และบนัทกึลงในโปรแกรมส าเรจ็รปูในเครื่องคอมพวิเตอร ์รวมทัง้น าขอ้มลูจาก
ระบบคอมพวิเตอร์มาประมวลผล จดัท างบการเงนิ วเิคราะห์งบการเงนิ ประเมนิความเสี่ยง
ทางดา้นการลงทุน ประมาณการตน้ทุน รายได ้ค่าใชจ้า่ย และงบประมาณ   

2.2 แผนกการเงนิ มหีน้าทีเ่กี่ยวกบัการเบกิจ่ายเงนิ การรบัเงนิ การเกบ็รกัษาเงนิ 
การน าส่งเงิน การค านวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย ควบคุมการน าฝากธนาคารประจ าวนั จดัท า
รายงานเงนิคงเหลอืประจ าวนั ตรวจสอบเอกสารของระบบ และจดัท างบกระทบยอดเงนิฝาก
ธนาคาร 

2.3 แผนกบุคคล มีหน้าที่หลักในการสรรหาคัดเลือกบุคลากรที่มีศักยภาพ
เหมาะสม และเขา้ท างานในต าแหน่งต่างๆ ภายในองคก์ร อกีทัง้ท าหน้าทีดู่แลพนักงานในบรษิทั
ฯ ทางดา้นการท างาน สวสัดกิาร การประกนัสงัคม รวมถงึการแนะน าอบรมใหค้วามรูใ้นทุกดา้น
ของการท างาน โดยเฉพาะอย่างยิง่ในการปฏบิตังิานภายในโรงงานซึ่งมกีารจ าแนกการท างาน
ออกเป็นหลายขัน้ตอน จงึมคีวามจ าเป็นอย่างมากในการที่จะต้องอาศยัความรู้ความสามารถ
เฉพาะทาง จึงต้องมีการพฒันาความรู้ความสามารถของพนักงานเพิ่มขึ้น เพื่อให้สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า และเทคโนโลยใีหม่ๆ นอกจากนัน้แผนกบุคคลยงัต้องมี
การวดัประสทิธภิาพในการท างานของพนกังานในแผนกต่างๆ ดว้ย 

2.4 แผนกจดัซื้อ มหีน้าที่ดูแลและรบัผิดชอบงานด้านธุรการและการจดัซื้อวสัดุ
อุปกรณ์เครื่องมอืเครื่องใช้ต่างๆ ทัง้ภายในส านักงาน และภายในโรงงาน นอกจากนัน้แผนก
จดัซื้อยงัมหีน้าที่ดูแลการจดัซื้อวตัถุดบิที่ใช้ในการผลติ เพื่อให้ตรงตามค าสัง่ซื้อของลูกค้าทัง้
ภายในและภายนอกประเทศ 

3. ฝา่ยผูอ้ านวยการขายแบ่งออกเป็น 2 แผนก 
3.1 แผนกขายในประเทศ มหีน้าที่ประสานงาน ติดต่อ รบัค าสัง่ซื้อ และบรกิาร

ลูกค้า ตลอดจนประมวลผลการท างานด้านการขายภายในประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลในการที่จะ
น าไปแกไ้ขปรบัปรงุประสทิธภิาพการท างานของบรษิทัฯ ใหม้คีุณภาพดยีิง่ๆ ขึน้ไป 
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3.2 แผนกขายต่างประเทศ มหีน้าที่ประสานงาน ตดิต่อ รบัค าสัง่ซื้อ และบรกิาร
ลูกค้าตลอดจนประมวลผลการท างานด้านการขายต่างประเทศ เพื่อเป็นขอ้มลูในการที่จะน าไป
แกไ้ขปรบัปรงุประสทิธภิาพการท างานของบรษิทัฯ ใหม้คีุณภาพดยีิง่ๆ ขึน้ไป 

4. ฝา่ยการประกนัคุณภาพ 
แผนกตรวจสอบผลติภณัฑม์หีน้าทีค่วบคุมคุณภาพการผลติเรอืคายคั โดยท าการ

ตรวจสอบทุกขัน้ตอนของกระบวนการผลติ เพื่อใหไ้ดผ้ลผลติตามมาตรฐานที่ก าหนดโดยลูกค้า 
และตามมาตรฐานทัว่ไปของเรอืคายคั เพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดความผดิพลาดเสยีหายมากเกิน
ความจ าเป็น ทัง้ยงัต้องค้นหา วเิคราะห์สาเหตุที่ท าให้เกิดความเสียหาย และท าการป้องกัน
ขอ้บกพรอ่งทีอ่าจเกดิขึน้ได ้ท าการจดบนัทกึการตรวจสอบ และรายงานผลการผลติ ทัง้นี้เพื่อให้
เรอืคายคัเป็นที่ยอมรบั และน่าเชื่อถอืต่อลูกค้าทัง้ในประเทศและต่างประเทศ รวมทัง้เพื่อเป็น
การช่วยลดตน้ทุนการผลติ  

5. ฝา่ยโรงงาน  
แผนกโรงงานของ บริษัท จอย สปอร์ต จ ากัด มีการด าเนินงานแยกออกจาก

ส านักงานใหญ่ เพื่อให้สะดวกและเอื้ออ านวยต่อกระบวนการผลติสนิคา้ ตวัโรงงานนัน้ตัง้ อยู่ที่
จงัหวดัสมุทรปราการ โดยโรงงานสามารถแบ่งออกเป็น 2 แผนกใหญ่ๆ ได้แก่ แผนกการผลติ 
แผนกประกอบ อย่างไรกด็ ีเนื่องด้วยเวลาทีจ่ ากดัผูศ้กึษาจะท าการศกึษาเฉพาะแผนกการผลติ
และแผนกประกอบเท่านัน้  

5.1 แผนกการผลติ จะแบ่งออกเป็น 3 สถานี ประกอบไปดว้ย 
5.1.1 สถานีแม่พมิพ์ ภายในสถานีนี้จะเป็นขัน้ตอนการผลติเรอืคายคัซึ่งจะ

เริม่ตน้จากการเตรยีมแมพ่มิพท์ีจ่ะใชข้ึน้รปูเรอืตามรุน่ และแบบทีลู่กคา้ต้องการโดยการท าความ
สะอาดแม่พมิพ์ก่อน แล้วจงึน าแม่พมิพ์มาท าการประกอบให้เรยีบรอ้ย โดยจะท าการใส่ผงเมด็
พลาสตกิลงในแม่พมิพ ์ในสดัส่วนและปรมิาณตามทีบ่รษิทัฯ ก าหนดไว ้รวมถงึสสีนัตามทีลู่กคา้
ตอ้งการ  

5.1.2 สถานีการขึน้รปู ภายในสถานีนี้จะเป็นขัน้ตอนในการน าผงเมด็พลาสตกิ
ไปอบให้ความรอ้น เพื่อใหเ้มด็พลาสตกิเกดิการหลอมละลายไหลไปตามรูปเรอืทีต่้องการ ด้วย
อุณหภมูทิีเ่หมาะสม เมือ่ครบก าหนดเวลาแลว้จงึปล่อยให้เยน็ตวัลง น าเอาเรอืออกจากแมพ่มิพ ์ 

5.1.3 สถานีปรบัความเยน็ ภายในสถานีน้ีจะเป็นขัน้ตอนในการเป่าลมใหไ้ด้
ตามมติแิละขนาดของเรอืทีถู่กตอ้ง และตรวจสอบโดยละเอยีดเกีย่วกบัความครบถว้นถูกต้องตรง
ตามค าสัง่ซือ้ของลกูคา้ รวมถงึมาตรฐานทีบ่รษิทัฯ ไดก้ าหนดไว ้เช่น การเกดิฟองอากาศทีใ่หญ่
และมากจนเกนิไปบนล าเรอื สทีีม่กีารผดิเพีย้นไปจากเดมิ และความหนาของเรอืคายคั เป็นต้น 
จากนัน้หากเรอืถูกต้องทุกประการไม่เกดิความผดิพลาดใดๆ จงึจะท าการส่งต่อเรอืคายคัไปยงั
สถานีการประกอบ 
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5.2 แผนกประกอบ จะแบ่งออกเป็น 3 สถานี ประกอบไปดว้ย 
5.2.1  สถานีประกอบ จะท าการตกแต่งเพื่อเก็บรายละเอียดความเรยีบร้อย

ของชิ้นงานโดยการขดัให้เงา หรอื พ่นด้าน ติดสติ๊กเกอร์ ก่อนน าไปท าการประกอบ ติดตัง้
อุปกรณ์เสรมิอื่นๆ เช่น เบาะรองนัง่ ฝาครอบ ลอ้เลื่อน เป็นต้น ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัความต้องการของ
ลกูคา้แต่ละรายเป็นหลกั 

5.2.2  สถานีบรรจุ มหีน้าทีห่ลกัในการห่อพลาสตกิเรอืคายคัคู่กบัไมพ้ายและ
ถุงเก็บของ ซึ่งจะมไีมพ้ายเป็นจ านวนมากเพื่อรองรบัความต้องการที่หลากหลาย รวมกบัการ
ปรบัใช้ให้ตรงตามลกัษณะของเรอื ประเภทของการใช้งาน และสถานทีใ่ช้งานจรงิ พนักงานใน
สถานีนี้จะต้องเลอืก และประกอบชิน้ส่วนของไมพ้ายให้ตรงกบัค าสัง่ซือ้ของลูกค้า และเมื่อห่อ
พลาสตกิเรอืคายคัคู่กบัไมพ้ายเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้จะน าไปเกบ็ไวท้ีค่ลงัสนิคา้ 

5.2.3  สถานีคลงัสนิคา้ มหีน้าที่หลกัในการรบัเรอืคายคัที่ท าการห่อพลาสตกิ
เสรจ็เรยีบรอ้ยคู่กบัไมพ้ายแลว้ ต่อมาจากสถานีบรรจุเพื่อทีจ่ะน าไปเกบ็ไวท้ีค่ลงัสนิคา้ เพื่อเก็บ
รกัษาสนิคา้ในขณะทีร่อการส่งต่อไปยงัลกูคา้อกีครัง้หนึ่ง 

6. ฝา่ยออกแบบ 
มหีน้าทีใ่นการออกแบบผลติภณัฑเ์รอืคายคัใหม้ปีระโยชน์ใชส้อยดทีีสุ่ด  พจิารณา

ถงึความสวยงาม  การจดัรปูร่างตกแต่งผวิ  สสีนั และการสรา้งโครงร่างขัน้ตอนของผลติภณัฑ์
ซึง่ต้องมกีารระบุรปูแบบพืน้ฐานว่าส่วนไหนเป็นส่วนตรง  ตรงไหนเป็นส่วนโคง้เวา้  ส่วนไหน
เป็นมมุ ส่วนใดทีส่มัผสักบัพืน้ผวิน ้า การรองรบัแรงกระแทกจากพืน้ผวิน ้า ตรงไหนควรทีจ่ะต้อง
เจาะร ู การใหข้นาดสดัส่วน  การประเมนิน ้าหนัก  ความแขง็แรงตลอดจนวตัถุดบิทีจ่ะน ามาใช้
นัน้ควรมคีุณสมบตัอิยา่งไร  เป็นตน้ ซึง่สามารถกล่าวไดว้่าเป็นการน าเอาเทคโนโลยทีีด่ทีีสุ่ด ล ้า
สมยัทีสุ่ดมาผสมผสานใหล้งตวักบัช่างฝีมอืในการออกแบบ 

7. ฝา่ยน าเขา้/ส่งออก 
ตรวจดูรายการสินค้าที่จะน าเข้าหรือส่งออกต่างประเทศ ศึกษาวิธีการขนส่ง 

ค านวณค่าขนส่ง และตดัสนิใจใช้วิธกีารที่ดทีี่สุดในการขนส่ง จดัเตรยีมสนิค้าที่จะส่งออก และ
ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้จ่าหน้านามผู้รบั และที่อยู่ไว้ถูกต้อง พรอ้มที่จะส่งแล้ว บนัทกึการส่งและ
ด าเนินการเกี่ยวกบัเรื่องความปลอดภยัของสนิคา้ หรอืวตัถุดบิทีน่ าออกมา การประกนัภยั การ
ควบคุมเงินตราต่างประเทศ ด าเนินการออกของซึ่งน าเข้าที่กรมศุลกากรพิกัด อัตราภาษี
ศุลกากร การค านวณภาษีขาเข้า การเก็บภาษี การคนืเงนิภาษีอากร การเลอืกเส้นทางขนส่ง
และการส่งมอบสนิคา้ใหผู้ร้บั ตรวจสนิคา้ทีไ่ดร้บัไวก้บัใบส าคญัแสดงหลกัฐานการจ่ายสนิคา้และ
เอกสารอื่นๆ บนัทกึสนิคา้ช ารดุหรอืการขาดจ านวนของสนิคา้ ท าการมอบสนิคา้ใหแ้ก่ผูร้บัมอบ 
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กระบวนการผลิต (Production Process) 
กระบวนการผลติของบรษิทัฯ จะเริม่มาจากเมื่อบรษิทัไดร้บัค าสัง่ซื้อเรอืคายคัมาจาก

ลูกค้าก็จะบนัทกึรายละเอยีดการสัง่ซื้อต่างๆ ตามที่ลูกค้าต้องการได้แก่ จ านวน รุ่น และแบบ
ของเรอืคายคั ส ีและลวดลายของเรอื อุปกรณ์เสรมิภายในล าเรอื รวมถงึวนัที่นัดรบัสนิคา้ แล้ว
จงึน ารายละเอียดค าสัง่ซื้อที่ได้รบัมาส่งผ่านไปยงัการวางแผนการผลิต เพื่อท าการประเมนิ
ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการผลติ ค านวณปรมิาณการใชว้ตัถุดบิจดัหา และจดัเตรยีมวตัถุดบิทีต่้องใชใ้น
กระบวนการผลิตเรอืคายคัตามค าสัง่ซื้อของลูกค้าทัง้หมด แล้วจึงน าวัตถุดิบมาตรวจสอบ
คุณภาพก่อนน าวตัถุดบิเข้าสู่กระบวนการผลติ หลงัจากนัน้จะท าการตรวจสอบคุณภาพของ
วตัถุดบิเพื่อใหม้ัน่ใจว่าวตัถุดบิอยู่ในสภาพทีด่ ีและสมบูรณ์ รวมถงึไดส้ดัส่วน และปรมิาณตาม
มาตรฐานทีบ่รษิทัฯ ไดม้กีารค านวณไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ ก่อนทีจ่ะน าวตัถุดบิเขา้สู่กระบวนการผลติ 
ในขัน้ตอนการผลติเรอืคายคันัน้จะเริม่ต้นจากสถานีแม่พมิพ์จะท าการเตรยีมแม่พมิพท์ี่จะใชข้ึน้
รูปเรอืตามรุ่นที่ต้องการ โดยการท าความสะอาดแม่พมิพ์ก่อน แล้วจงึน ามาท าการประกอบให้
เรยีบรอ้ย โดยจะท าการใส่ผงเมด็พลาสตกิลงในแม่พมิพ์ ในสดัส่วนและปรมิาณตามที่บรษิทัฯ 
ก าหนดไว้ และสสีนัตามที่ลูกค้าต้องการ ต่อจากนัน้สถานีขึน้รูปจะน าส่วนผสมไปอบให้ความ
รอ้นเพื่อใหเ้มด็พลาสตกิเกดิการหลอมละลายไหลไปตามรปูเรอืทีต่้องการ เมื่อครบก าหนดเวลา
แล้วจงึส่งผ่านไปยงัสถานีปรบัควมเยน็เพื่อปล่อยให้เยน็ตวัลง น าเอาเรอืออกจากแม่พมิพ ์เป่า
ลมใหไ้ดต้ามมติแิละขนาดของเรอืทีถู่กต้อง ก่อนทีจ่ะท าการส่งต่อไปตรวจสอบคุณภาพเพื่อทีจ่ะ
ตรวจสอบโดยละเอยีดเกีย่วกบัความถูกต้องตรงตามค าสัง่ซือ้ รวมถงึมาตรฐานทีก่ าหนดไว ้เช่น 
การเกดิฟองอากาศทีใ่หญ่ และมากจนเกนิไป สทีี่มกีารผดิเพีย้นไปจากเดมิ และความหนาของ
เรอืคายคั เป็นต้น จากนัน้หากเรอืถูกต้องทุกประการไม่เกดิความผดิพลาดใดๆ จงึจะท าการส่ง
ต่อไปยงัสถานีประกอบเพื่อท าการตกแต่งเกบ็รายละเอยีดความเรยีบรอ้ยของชิน้งานก่อนน าไป
ประกอบกบัอุปกรณ์เสรมิอื่นๆ ต่อไป เมื่อประกอบเสรจ็แล้วจะส่งเรอืไปยงัสถานีบรรจุเพื่อท า
การห่อพลาสติกคู่กับไม้พายและถุงเก็บของก่อนน าไปเก็บไว้ที่สถานีคลงัสนิค้ารอการขนส่ง
ต่อไปยงัลกูคา้อกีครัง้หนึ่ง 

การผลติในแต่ละสถานีงานจะมกีารตรวจสอบคุณภาพของงานทุกชิน้ ก่อนส่งต่อไปยงั
สถานีการผลิตต่อไปซึ่งการขนส่งระหว่างสถานีงานจะด าเนินการโดยให้พนักงานท าการ
เคลื่อนยา้ยงานไปยงัสถานีการผลติถดัไป ดงัแสดงในแผนภาพที ่2 
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แผนภาพที ่2 กระบวนการผลติเรอืของบรษิทั จอย สปอรต์ จ ากดั 
 
 

ไดร้บัค าสัง่ซือ้ 

วางแผนการผลติ 

การตรวจสอบคุณภาพ 

สถานีแม่พมิพ ์

สถานีขึน้รปู 

สถานีปรบัความเยน็ 

สถานีประกอบ 

สถานีบรรจ ุ

สถานีคลงัสนิคา้ 

ของเสยี 

ไมพ้าย 
การตรวจสอบขัน้สดุทา้ย 

การขนสง่ 
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ปัญหาและลกัษณะปัญหาท่ีเกิดขึ้นภายในองคก์ร 

 
ผูศ้กึษาไดส้มัภาษณ์ ผู้อ านวยการฝ่ายบรหิารทัว่ไป วศิวกรโรงงาน รวมถงึส ารวจและ

เก็บขอ้มูลภายในโรงงานในเบื้องต้นพบว่า ในแผนกการผลติและแผนกประกอบ มกีารสูญเสยี
เวลา ซึง่เกดิจากการรอคอย และเกดิของเสยีจากการผลติที่ไม่ไดม้าตรฐาน ในบางขัน้ตอนของ
กระบวนการผลติ รวมถงึความไม่เหมาะสมของลกัษณะ และวธิกีารท างาน ท าให้พนักงานไม่
สามารถท างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งก่อให้เกิดปญัหาในประเด็นต่างๆ ดงัแสดงใน
รปูภาพที ่2 

 

 

พนกังานจะท าการยก

เคลื่อนยา้ยจากสถานีหนึ่งไป

สถานีถดัไป 

 

การจดัวางเรอืจะวางตามที่

ว่างทีม่อียู่ท าใหย้ากต่อการ

คน้หา 

 

การจดัวางของในบางครัง้จะ

ขวางทางเดนิ 

 

พืน้ทีส่ถานีประกอบ          

จะอยูด่า้นในสุด ซึง่ห่างจาก

สถานีปรบัความเยน็  

 

อุปกรณ์ทีจ่ะใชใ้นการประกอบ

จะตอ้งไปเบกิของเป็นถุงตาม

รปูแบบเรอื 

 

การจดัวางเครือ่งมอืต่างๆ 

เพื่อใชง้านจะอยูใ่นรปูแบบ

ถาดใส่ของ 

 
ภาพที ่2 ปญัหาและลกัษณะปญัหาทีเ่กดิขึน้ภายในองคก์ร 
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ปัญหาท่ีพบส าหรบัแผนกการผลิตเรือคายคั 
1. บุคคลากรไมเ่พยีงพอต่อความตอ้งการผลติเรอืคายคั เนื่องมาจากความต้องการซือ้

เรอืคายคัมคีวามผนัผวนเป็นอยา่งมาก ในบางครัง้มปีรมิาณค าสัง่ซือ้เขา้มาเป็นจ านวนมากอย่าง
ต่อเนื่อง จงึท าให้พนักงานต้องมกีารท างานในหลายหน้าที่ ต้องใช้พนักงานที่มฝีีมอืและทกัษะ
ค่อนขา้งสงูในการท างานดา้นต่างๆ จงึท าใหบ้รษิทัฯ มคี่าแรงล่วงเวลาทีส่งูตามไปดว้ย 

2. ขาดอุปกรณ์ เครือ่งมอื เครือ่งใชท้ีจ่ าเป็น ท าใหเ้กดิความล่าชา้ในการปฏบิตังิาน 
3. ขาดการซ่อมบ ารุงเครื่องจกัร ท าให้เครื่องจกัรเสยีบ่อย จนท าให้เกิดการท างาน

ล่าชา้ 
4. ลักษณะและวิธีการท างานไม่มีประสิทธิภาพ ท าให้พนักงานเกิดการเมื่อยล้า 

ท างานไดไ้ม่เตม็ที ่(การก้ม และเงยเพื่อท าความสะอาดแม่พมิพ ์/ ตดิสติก๊เกอร)์ รวมทัง้ชิน้งาน
ทีไ่ดอ้อกมามคีวามผดิพลาด คลาดเคลื่อน จนบางครัง้กลายเป็นของเสยี 

5. การตัง้ค่าเครื่องจกัรมคีวามยุ่งยาก ใช้เวลานาน และมีการสูญเสียเวลาในการ
เปลีย่นแมพ่มิพ ์การเอาเหลก็มาเชื่อมต่อกบัแม่พมิพ ์เสยีเวลาในการตัง้เครื่องและเปลีย่นรุ่นเรอื
คายคัทีจ่ะผลติ 

6. เรอืคายคัที่ไดอ้อกมาเกดิฟองอากาศมากเพราะการหลอมเหลวไม่สมบูรณ์  เช่น 
การเรง่อุณหภมูหิรอืใชเ้วลาหมนุนานเกนิไป จนท าใหเ้รอืคายคัทีอ่อกมาเกดิฟองอากาศมาก 
 

ปัญหาท่ีพบส าหรบัแผนกประกอบเรือคายคั 
1. พนักงานจะต้องท าการเคลื่อนยา้ยชิน้งานจากสถานีท างานหนึ่งไปยงัสถานีท างาน

ถดัไป ซึ่งเรอืคายคัแต่ละล ามขีนาดค่อนข้างใหญ่ และมนี ้าหนักมาก รวมทัง้การมรีะยะห่าง
ระหว่างสถานีมาก ท าให้การเคลื่อนย้ายระหว่างสถานีเป็นไปอย่างล าบาก และต้องใช้เวลาใน
การเคลื่อนยา้ยระหว่างสถานีนาน ก่อใหเ้กดิการล่าชา้ในการด าเนินงาน 

2. การจดัวางล าเรอืทีผ่ลติเสรจ็แลว้ ไม่มกีารจดัวางอย่างเป็นระบบระเบยีบโดยจะวาง
ตามบรเิวณทีว่่างทีม่อียู่ ท าใหย้ากต่อการคน้หาเรอืทีจ่ะน ามาประกอบ และจัดส่งใหลู้กคา้แต่ละ
ราย ส่งผลท าใหใ้ชเ้วลาในการท างานนานกว่าปกต ิเพื่อการคน้หาล าเรอืทีถู่กตอ้ง 

3. การจดัวางเครื่องมอืเครื่องใช้ รวมถงึอุปกรณ์ในการปฏบิตังิาน ในบางครัง้จะวาง
เกะกะกดีขวางทางเดนิ และพื้นที่ปฏบิตังิาน ท าให้อุปกรณ์เหล่านัน้เกดิการช ารุดหรอืสูญหาย
ต้องมกีารจดัหาเครื่องมอือุปกรณ์มาเปลี่ยนแทน จงึท าให้สิ้นเปลอืงทรพัยากรในการผลติ และ
เกดิความล่าชา้ในการการท างานเป็นอย่างมาก 

4. การจดัวางสิง่ของเพื่อใชง้านจะอยู่ในรปูแบบถาดใส่ของ ท าใหช้ิน้ส่วนต่างๆ ปะปน
กนัจนยากต่อการคน้หา จงึท าใหเ้กดิการล่าชา้ในการท างานเป็นอย่างมาก 
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5. การเบกิใชช้ิน้ส่วนในการประกอบเรอื บรษิทัฯ ไม่มกีารควบคุมการเบกิจ่ายชิน้ส่วน
เหล่านัน้อย่างจรงิจงั จงึท าใหเ้สยีเวลาในการคน้หาชิน้ส่วนเป็นเวลานาน รวมถงึบางครัง้ชิน้ส่วน
สญูหาย จนกระทัง่ตอ้งท าการเบกิใหมเ่กดิความซ ้าซอ้นในการท างาน รวมทัง้สิน้เปลอืงตน้ทุนใน
การผลติอยา่งมาก 

6. การตรวจสอบคุณภาพของเรอืจะเกดิขึน้เกอืบทุกขัน้ตอน จงึท าให้มตี้นทุนในการ
ตรวจสอบคุณภาพค่อนขา้งสูง และสูญเสยีเวลาในการตรวจสอบคุณภาพ ท าใหก้ารผลติเป็นไป
อยา่งล่าชา้ และส่งมอบสนิคา้ไมท่นัตามก าหนด  

จากประเดน็ปญัหาขา้งตน้ สามารถสรปุไดด้งัตารางที ่1 และตารางที่ 2 โดยตารางที ่1 
แสดงปญัหาและสาเหตุของปญัหาในแผนกการผลติเรอืคายคัที่ควรด าเนินการปรบัปรุง ตารางที ่
2 แสดงปญัหาและสาเหตุของปญัหาในแผนกประกอบเรอืคายคัทีค่วรด าเนินการปรบัปรงุ 

 
ตารางที ่1 ปญัหาและสาเหตุของปญัหาในแผนกการผลติเรอืคายคัทีค่วรด าเนินการปรบัปรงุ 

 

 

 

 

 

แผนก ปจัจยั ปญัหาทีพ่บ สาเหตุของปญัหา 

การผลติ 

คน บุคลากรไมเ่พยีงพอ - ท างานหลายหน้าที ่

- จดัก าลงัคนไมเ่หมาะสมกบังาน 

 

เครือ่งมอื/

อุปกรณ์ 

ไมเ่พิม่อุปกรณ์ทีจ่ าเป็น - จดัอุปกรณ์ไมเ่หมาะสมกบัรายการผลติ 

เครือ่งจกัรใชง้านยากไม่

เหมาะสม 

- การท างานกบัเครือ่งจกัรท างานยาก

(ตอ้งกม้หลงั) 

เครือ่งมอืไมค่รบ ไมพ่อ - ไมไ่ดข้อซือ้หรอืขอซือ้แลว้ไมไ่ด้ 

เครือ่งมอืและเครือ่งจกัร

เสยีบ่อย 

- ขาดการซ่อมบ ารงุ 

วธิกีาร ผลติเรอืทีไ่มส่มบูรณ์ - ขาดเวลาการพฒันาเครือ่งจกัร 

- ระบบขาดการซ่อมบ ารงุรกัษา 
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ตารางที ่2 ปญัหาและสาเหตุของปญัหาในแผนกประกอบเรอืคายคัทีค่วรด าเนินการปรบัปรงุ 

 
ความส าคญัและผลกระทบของปัญหาท่ีเกิดขึ้นกบัองคก์ร 

 
จากปญัหาทีก่ล่าวมาขา้งตน้ถ้าหากองคก์รไมด่ าเนินการแกไ้ขจะส่งผลเสยีต่อองคก์รดงัน้ี 
1. ความสูญเสียเนื่องจากวิธีการท างานที่ไม่มปีระสิทธิภาพ เช่น การก้มเงย ด้วย

วธิีการท างานที่ไม่เหมาะสมในกระบวนการผลติต่างๆ  การเคลื่อนย้ายเรอื  การก้มหลงัติด
สติก๊เกอรก์ารท าความสะอาดแมพ่มิพ ์ก่อใหเ้กดิปญัหาคอื เกดิความสูญเสยีภายในกระบวนการ
ผลิต เกิดความล่าช้าในการท างาน ท าให้สูญเสียเวลาในการผลิต พนักงานท างานไม่เต็ม

แผนก ปจัจยั ปญัหาทีพ่บ สาเหตุของปญัหา 

ประกอบ 

เครือ่งมอื/

อุปกรณ์ 

เครือ่งมอืไมค่รบ 

ไมพ่อ 

- ไมไ่ดข้อซือ้หรอืขอซือ้แลว้ยงัไมไ่ด้ 

 

วธิกีาร 

เบกิของ - เบกิของมารวมกนัท าให้เสยีเวลาในการหา
ชิน้ส่วนมาท าการประกอบ 

ไมม่มีาตรฐานใน

การตดัสนิใจ 

- การควบคุมคุณภาพใชเ้วลาในการ

ตรวจสอบนาน 

วธิกีารท างานทีไ่ม่

เหมาะสม 

- เทคนิคการท างานทีต่่างกนัและมผีลกบัเวลา 

- การยืนยันส่งมอบระหว่างหน่วยงานไม่มี

ระบบการยนืยนัที่ชดัเจนถงึสถานะของเรอืใน

แต่ละกระบวนการว่าเสรจ็สิน้หรอืยงั 

- พนักงานต้องเดนิหาเรอืเพื่อน ามาประกอบ

ท าให้ต้องเคลื่อนที่เยอะ เช่น เดินไปหาเรือ 

เดนิไปเอาอะไหล่ เดนิไปเอาเครือ่งมอื 

ไมม่เีป้าหมาย 

และไมม่เีวลา  

การตดิตัง้ 

- ไม่รู้ว่าต้องประกอบวนัไหน ไม่มกีารจดัท า

เวลาการตดิตัง้ก าหนดเป้าหมายประจ าวนั 

สภาพ 

แวดลอ้ม 

พืน้ทีแ่คบ - วางเรอืปนกนั  

  (เรอืคายคัทีเ่สรจ็และยงัไม่เสรจ็) 
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ประสทิธภิาพ นอกจากนี้ยงัอาจท าใหเ้กดิอุบตัเิหตุในการท างานชิน้งานเสยีหายหากเกดิการตก
หล่น เกดิความเครยีดในการท างาน หากบรษิทัฯ ไม่เร่งด าเนินการแก้ไขปรบัปรุงกระบวนการ
ท างานใหเ้กดิประสทิธภิาพ จะท าใหอ้งคก์รไมส่ามารถแขง่ขนักบัคู่แขง่ขนัรายอื่นๆ ได้ 

2. ความสูญเสยีในเรื่องการรอคอย มกีารตรวจสอบคุณภาพของเรอืเกอืบทุกขัน้ตอน 
จงึท าให้มตี้นทุนในการตรวจสอบคุณภาพค่อนข้างสูง และการควบคุมคุณภาพนัน้เป็นไปได้
ค่อนขา้งยาก ซึ่งจะท าให้เกดิการรอคอยส่งผลให้การผลติเป็นไปอย่างล่าช้า การส่งมอบไม่ทนั
ก าหนด เสยีเวลา เกดิต้นทุนค่าเสยีโอกาส ขวญัและก าลงัใจต ่า เพราะเกดิความไม่แน่นอนใน
กระบวนการผลติ ท าใหพ้นกังานไมท่ราบถงึแผนงานและเป้าหมายในการปฏบิตังิาน 
 
วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 
 

1. เพื่อศกึษากระบวนการผลติเรอืคายคัในปจัจบุนัของบรษิทั จอย สปอรต์ จ ากดั 

2. เพื่อศกึษาการน าระบบการผลติแบบลนีมาประยุกต์ใช้กบัการท างานจรงิ เพื่อการ
เพิ่มมูลค่าการผลิตและปรับปรุงการด าเนินงานภายในโรงงานการผลิตเรือคายัค ให้มี
ประสทิธภิาพยิง่ขึน้ 
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 

1. ท าใหบ้รษิทั จอย สปอรต์ จ ากดั ทราบถงึปญัหาทีเ่กดิขึน้รวมทัง้สาเหตุของปญัหา
นัน้ แล้วน าแนวทางในการประยุกต์ใช้ระบบการผลติแบบลนีไปปรบัใช้ เพื่อให้เกิดการพฒันา
และปรบัปรุงประสทิธภิาพการผลติต่อไปในอนาคต โดยคาดว่าบรษิทัฯ จะใช้เวลาในการผลติที่
ต ่าที่สุด และมคีุณภาพสนิค้าที่ดทีี่สุด เช่น เมื่อลดเวลาในการรอคอยก็จะท าให้ต้นทุนลดลงไป
ดว้ย 

2. ท าให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนี้ได้ศึกษาถึงการประยุกต์ใช้ระบบการผลิต
แบบลนีและสามารถน ามาปรบัใชก้บับรษิทัฯ ตนเองได ้

3. ผูว้จิยัและนกัวชิาการ สามารถน าผลทีไ่ดร้บัจากการศกึษาวจิยัไปประยุกต์ใชใ้นการ
วจิยัอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการศกึษาการน าเทคนิคการผลติแบบลนีไปประยุกต์ใชใ้นกระบวนการ
ผลติ 
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บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
ในการศกึษาครัง้นี้ผูศ้กึษาไดท้ าการศกึษาการน าเทคนิคการผลติแบบลนีมาประยกุตใ์ช้

ภายในโรงงานผลติเรอืคายคัของบรษิทั จอย สปอรต์ จ ากดั ซึง่ผูศ้กึษาไดท้ าการรวบรวมแนวคดิ 
ทฤษฎ ีและทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่เนื้อหาในบทน้ีจะประกอบดว้ย 

1. ระบบการผลติแบบลนี 
2. วรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing) 

 
 วิวฒันาการของระบบการผลิตแบบลีน 

ววิฒันาการของระบบการผลติแบบลนี เริม่มาจากอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ในอดตี 
โดยในการผลติจะต้องอาศยัทกัษะความช านาญเชีย่วชาญเฉพาะดา้นของพนักงานเป็นหลกั ซึง่
ท าให้ผลติสนิค้าไดค้รัง้ละจ านวนน้อยชิ้น และการผลติสินคา้แต่ละชิ้นมคี่าใชจ้่ายสูงมาก ต่อมา  
เฮนร ีฟอรด์ ได้น าเอาระบบสายพานล าเลยีงมาใช้ในการประกอบรถยนต์ ท าให้สามารถผลติ
รถยนต์ได้ครัง้ละจ านวนมากๆ โดยใช้วธิกีารการศกึษาการท างาน และการใช้ชิ้นส่วนทดแทน 
ท าให้สามารถช่วยลดระยะเวลาในการผลิตลง ส่งผลให้ระบบการผลิตของฟอร์ดประสบ
ความส าเรจ็อย่างยิง่ในยุคนัน้ และในปี ค.ศ. 1926 เขาได้เขยีนหนังสอืเรื่อง "Today and 
Tomorrow" ทีอ่ธบิายเกี่ยวกบัลกัษณะการผลติแบบนี้ว่ามขีอ้ดแีละขอ้เสยีอย่างไร (เกยีรตขิจร, 
2550) 

จากความส าเรจ็ของบรษิัท ฟอร์ด ทาอิช ิโอโนะ วศิวกรของบรษิทั โตโยต้า ซึ่งเป็น
บรษิัทผลติรถยนต์ในประเทศญี่ปุ่น ได้น าเอาแนวความคดิของฟอร์ดไปท าการศึกษาต่อ แต่
พบว่าความสามารถของบรษิทัฯ ยงัไม่สามารถท าการผลติครัง้ละจ านวนมากๆ ได ้จงึไดท้ าการ
เปลี่ยนแปลงการผลติให้เป็นรูปแบบการผลติตามความต้องการของลูกค้า (การผลติแบบดงึ) 
โดยการศึกษา และน าเอาระบบซุปเปอร์มาเก็ตที่ไม่สามารถวางแผนการขายเป็นจ านวนที่
แน่นอนตายตวัได้ (ในแต่ละวนั) เนื่องจากลูกค้ามคีวามต้องการแตกต่างกนั ดงันัน้จงึต้องคอย
ตรวจเชค็ความตอ้งการและปรมิาณสนิคา้ทีเ่ปลีย่นแปลง และคอยเตมิสนิคา้อยูเ่สมอใหเ้หมาะสม 
กบัความตอ้งการพรอ้มกบัศกึษาการเพิม่ผลผลติ  และน ามาใชร้ว่มกบัระบบการผลติทนัเวลาพอด ี
(Just-In-Time Production Systems) (เกยีรตขิจร, 2550)



16 

ต่อจากนัน้ จอหน์ คราฟฟิค นักวจิยัของอเมรกินัซึง่ท างานอยู่ทีบ่รษิทั นิวยไูนเตดมอเตอร์ 
ไดน้ าหลกัการผลติดงักล่าวมาเขยีนเป็นปรชัญาในการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติโดยเป็นผูเ้สนอ
ค าว่า "ลนี" เป็นครัง้แรกลงในวารสาร “Sloan Management Review ปี ค.ศ. 1988” จนกระทัง่
ในปี ค.ศ. 1990 เจมส์ วอแมค็ สนใจเกี่ยวกบัการสัง่ซื้ออย่างประหยดัพรอ้มกบัเหน็ว่าญี่ปุ่น
ประสบความส าเรจ็ในเรื่องการก าจดัความสูญเปล่าจงึได้ศกึษาหลกัการดงักล่าวอย่างละเอยีด 
และไดน้ าหลกัการนี้ไปใชอ้ย่างเป็นระบบจนประสบความส าเรจ็ในดา้นการก าจดัความสูญเปล่า 
และช่วยสรา้งคุณค่าเพิม่ใหแ้ก่องคก์รโดย เจมส ์วอแมค็ ไดเ้ขยีนเกี่ยวกบัแนวคดิการผลติแบบ
ลนีลงในหนังสอืแมชชนีแดทเชนจเ์ดอะเวลิ์ด และให้หลกัการในการน าไปใช้ไว้ 5 ประการ คอื 
การนิยามคุณค่า การวเิคราะห์การไหลของคุณค่าการไหล การผลติแบบดงึหรอืการผลติแบบ
ทนัเวลาพอด ีและความสมบรูณ์แบบ (พชัรนิทร,์ 2548) 

กล่าวโดยสรุปไดว้่าววิฒันาการของระบบการผลติแบบลนีเริม่จากระบบการผลติแบบ
งานหตัถกรรมมาสู่ระบบการผลติแบบเน้นปรมิาณ จนกระทัง่พฒันาเป็นระบบการผลติแบบลนี 
ทีม่คีวามยดืหยุ่นในระบบการผลติสูง เพื่อรองรบักบัสภาพการผลติในปจัจุบนัซึง่วงจรชวีติของ
ผลติภณัฑส์ัน้ลง ในขณะทีต่อ้งพยายามลดตน้ทุนการผลติใหต้ ่าลงววิฒันาการของระบบการผลติ
แบบลนีแสดงในแผนภาพที ่3 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที ่3 ววิฒันาการของระบบการผลติแบบลนี (เกยีรตขิจร, 2550) 
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นิยามของลีน 
จากการทบทวนวรรณกรรมผูศ้กึษาพบว่ามบีุคคลหลายคนและองค์กรต่างๆ ไดใ้หค้ า

นิยามของการผลติแบบลนีไวด้งันี้ 
National Institute of Standards and Technology Manufacturing Extension 

Partnership (NIST-MEP) ซึง่เป็นส่วนหนึ่งของกรมการคา้ของสหรฐัฯ ไดใ้หน้ิยามของระบบการ
ผลติแบบลนีว่าเป็นระบบทีมุ่่งเน้นการจ าแนก และก าจดัความสูญเปล่าในกจิกรรมตลอดจนการ
พฒันาอย่างต่อเนื่องโดยท าให้การไหลของผลิตภัณฑ์เกิดมาจากการดึงของลูกค้าเพื่อการ
ตอบสนองความพงึพอใจของลกูคา้อยา่งสงูสุด (Spann et al., 1997) 

American Society for Quality (ASQ) ไดใ้หค้วามหมายของระบบการผลติแบบลนีไว้
ว่าเป็น การก าจดัของเสยีทัง้หมดในกระบวนการผลติทีโ่รงงานผลติ หลกัการของลนีรวมถงึการ
ลดเวลาการรอคอยให้เป็นศูนย ์การไม่เก็บสนิคา้คงคลงั การจดัตารางเวลาการผลติตามความ
ตอ้งการของลกูคา้ (ระบบการดงึของลกูคา้ภายในแทนทีร่ะบบผลกั) การไหลของกลุ่มผลติภณัฑ ์
(ลดขนาดกลุ่ม) การปรบัสมดุลการผลติและลดเวลาการผลติ (Monden, 1998) 

The APICS Dictionary (2000) ไดใ้หค้ าจ ากดัความของระบบการผลติแบบลนีไวว้่า 
ปรชัญาของการผลติจะเน้นไปทีก่ารลดจ านวนทรพัยากรทัง้หมด ซึง่รวมทัง้เวลาทีใ่ชใ้นกจิกรรม
ต่างๆ ของวสิาหกิจ โดยจะเกี่ยวกบัการระบุและการก าจดักิจกรรมต่างๆ ที่ไม่เพิม่ค่าในการ
ออกแบบการผลิต การจดัการห่วงโซ่อุปทาน และการจดัการกับลูกค้า ผู้ผลิตแบบลีนจะใช้
ทมีงานทีป่ระกอบดว้ยพนักงานทีม่ทีกัษะหลายดา้น และจะใช้เครื่องจกัรที่มคีวามอตัโนมัตเิพิม่
มากขึ้น มคีวามยดืหยุ่นสูง เพื่อที่จะผลติสนิค้าที่มคีวามหลากหลายในปรมิาณมากที่สุดเท่าที่
เป็นได ้

The MEP Lean Network (2000) ไดใ้หค้ าจ ากดัความของลนีไวว้่าคอื การจดัการที่
เป็นระบบในการระบุและก าจดัความสูญเปล่า กล่าวอกีนัยหนึ่งคอืการก าจดักจิกรรมที่ไม่สร้าง
คุณค่าเพิม่ โดยมกีารปรบัปรุงอย่างต่อเนื่อง และให้ผลติภณัฑไ์หลจากการดงึของลูกค้าตลอด
การด าเนินงานอยา่งสมบรณ์ู 

Production System Design Laboratory at the Massachusetts Institute of 
Technology ไดก้ล่าวไวว้่า การผลติแบบลนีไวค้อื การก าจดัความสูญเปล่าในทุกๆ ส่วนของการ
ผลติ ซึ่งรวมทัง้ส่วนที่เกี่ยวกบัลูกค้า การออกแบบผลติภณัฑ ์การเชื่อมโยงกบัซพัพลายเออร ์
และในส่วนการบรหิารโรงงาน (Feld, 2001) 

Allen et al. (2001) ไดใ้ห้ค าจ ากดัความของการผลติแบบลนีไว้ว่าเป็นการตดิตาม
ความสูญเปล่าเพื่อก าจดัให้หมดไปจากระบบอย่างต่อเนื่อง โดยความสูญเปล่านัน้คอืสิง่ที่ไม่
ก่อใหเ้กดิคุณค่าแก่ผลติภณัฑ ์
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Nickels et al. (2002) ไดใ้หค้วามหมายของการผลติแบบลนีไวว้่าเป็นการผลติสนิคา้
โดยใช้ทรพัยากรในกระบวนการผลติน้อยที่สุด โดยเปรยีบเทยีบกบัระบบการผลติแบบจ านวน
มาก 

Alukal (2003) ไดใ้หค้ าจ ากดัความของระบบการผลติแบบลนีว่าเป็นปรชัญาการผลติ
ซึง่เน้นการลดเวลาในการผลติใหส้ัน้ลง โดยก าจดัความสูญเสยีรูปแบบต่างๆ ออกไปในช่วงที่มี
การสัง่ซื้อจากลูกค้าและการขนส่งสินค้าหรือชิ้นส่วน ระบบการผลิตแบบลีนช่วยให้องค์กร 
สามารถลดตน้ทุนในรอบเวลาการผลติและกจิกรรมทีไ่มก่่อใหเ้กดิมลูค่าเพิม่ ท าใหอ้งคก์รมคีวาม
ไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัและไดร้บัการตอบสนองทางการตลาดเป็นอยา่งด ี

การผลิตแบบลีน คือระบบการผลิตที่มีแนวคิดในการมุ่งสร้างสายการไหลของ
ผลติภณัฑผ์่านกระบวนการเพิม่มูลค่าโดยปราศจากการหยุดชะงกัหรอืการไหลแบบทลีะชิ้น มี
ระบบการผลติแบบดงึ ตามความต้องการของลูกค้า โดยจะมกีารผลิตสนิค้าก็ต่อเมื่อลูกค้ามี
ความต้องการสนิค้า โดยมเีป้าหมายคอืต้องการลดช่วงเวลาให้สัน้ลงด้วยการก าจดัความสูญ
เปล่าทีไ่มเ่พิม่มลูค่า (วทิยา, 2546) 

การผลติแบบลนีคอื วธิกีารที่มรีะบบแบบแผนในการระบุและก าจดัความสูญเสยี หรอื
สิง่ที่ไม่เพิม่คุณค่าภายในกระแสคุณค่าของกระบวนการ โดยอาศยัการด าเนินตามจงัหวะความ
ต้องการของลูกค้าด้วยระบบดงึ ท าให้เกดิสภาพการไหลอย่างต่อเนื่อง ราบเรยีบ และท าการ
ปรบัปรงุอยา่งต่อเนื่อง เพื่อสรา้งคุณค่าใหแ้ก่ระบบอยูเ่สมอ (จตุวิฒัน์, 2553) 

จากค านิยามที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ศึกษาจงึได้ก าหนดค านิยามของการผลิตแบบลีน
ส าหรบัการศึกษานี้ไว้ดงันี้ ระบบการผลติแบบลีนคอื ระบบการผลิตเพื่อลดความสูญเปล่าที่
เกดิขึน้จากกจิกรรมอนัไม่ก่อให้เกดิมูลค่าเพิม่ และลดต้นทุนของระบบยกระดบัการด าเนินงาน
เพื่อน าไปสู่ประสทิธภิาพที่เพิม่ขึ้น และเน้นถึงการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่าง
รวดเรว็เป็นหลกัส าคญั 

 
หลกัการผลิตแบบลีน 
ความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในระหว่างขัน้ตอนการปฏิบตัิงานในกระบวนการผลิตอาจ

เกดิขึน้ในรปูแบบต่างๆ ท าใหต้้นทุนในการผลติเพิม่สูงขึน้โดยไม่สามารถหาสาเหตุได้ จงึมกีาร
คดิคน้เทคนิคเพื่อทีจ่ะช่วยลดต้นทุน นัน่กค็อืระบบการผลติแบบลนีสามารถใชเ้ป็นแนวทางหนึ่ง
ทีช่่วยขจดัความสญูเปล่า ในระบบการผลติไดอ้ย่างต่อเนื่อง เทคนิคแบบลนีไดร้บัความนิยมเป็น
อยา่งมาก และไดถู้กน ามาใชเ้ป็นกลยทุธใ์นการด าเนินธุรกจิระดบัโลก จากการผลติแบบดัง้เดมิที่
ผลติเป็นจ านวนมากๆ สู่การผลติตามความตอ้งการลกูคา้ โดยการท าความเขา้ใจในกระบวนการ
ผลติและการออกแบบตามทีลู่กคา้ต้องการ เพื่อช่วยในเรื่องการปรบัปรุงการเพิม่ผลผลติใหด้ขีึน้
ทัง้การผลติและการด าเนินงาน แนวทางการผลติแบบลนีนัน้จะเริม่จากการปรบัโครงสรา้งทัง้ทาง
เทคนิคและการจดัการ บ่งชี้ให้เหน็ความสูญเปล่าต่างๆ ในระบบการปฏบิตังิานภายในโรงงาน 
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มุ่งเน้นความพยายามด้านการจดัการในการปรบัปรุงกระบวนการเพื่อลดและขจดัปจัจยัที่ท าให้
เกดิความสูญเปล่าที่ไม่ก่อใหเ้กดิมูลค่าเพิม่และพยายามรกัษาวธิกีารนัน้ผ่านมาตรฐานที่จดัท า
ขึน้ (พชัรนิทร,์ 2548) แนวความคดิเกี่ยวกบัลนีตามที่เจมส์ วอแมก็ กล่าวให้เหน็ในหนังสอื 
“Lean Thinking” ว่าหลกัการพืน้ฐานของการผลติแบบลนีม ี5 ประการคอื การนิยามคุณค่า การ
วเิคราะห์สายธารคุณค่า การไหล การผลติแบบดงึหรอืการผลติแบบทนัเวลาพอด ีและความ
สมบรูณ์ แผนภาพที ่4 แสดงหลกัการพืน้ฐานของการผลติแบบลนี 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที ่4 หลกัการพืน้ฐานของการผลติแบบลนี (พฤทธพิงศ์, 2548) 

หลกัการผลติแบบลนีประกอบดว้ยหลกั 5 ประการดงันี้ 
ประการที ่1 การนิยามคุณค่า (Value Definition) หลกัการนี้เสนอใหอ้งคก์รระบุคุณค่า

ของผลติภณัฑห์รอืบรกิารใหไ้ดว้่าคุณค่าของสนิคา้หรอืบรกิารอยู่ทีใ่ด ตรงกบัความต้องการของ
ลูกค้าหรอืไม่ การระบุว่าสนิค้าหรอืบรกิารมคีุณค่าอยู่ที่ใดอาจเปรยีบเทยีบกบัคู่แข่งขนั และ
กระบวนการที่ปราศจากการสูญเปล่าเป็นกระบวนการทีด่ าเนินไปอย่างถูกต้องโดยต้องใช้เวลา 
และความพยายามที่จะก าจดัความสูญเปล่าออกจากกระบวนการ การระบุกระบวนการหรอื
กจิกรรมทีส่รา้งคุณค่านัน้จะต้องเป็นคุณค่าทีเ่กดิขึน้ในสายตาของลูกคา้ ความสูญเปล่าประเภท
หนึ่งที่ถือเป็นของเสียคือ การท ากระบวนการที่ลูกค้าไม่ต้องการ ในการก าหนดคุณค่าของ
ผลติภณัฑต์ามควาต้องการของลูกคา้ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฟงัก์ชัน่การใชง้านของผลติภณัฑ์
คุณภาพของผลิตภณัฑ์ การขนส่งที่ตรงเวลา การควบคุมต้นทุน และการก าหนดราคาขาย 
สามารถใช้เครื่องมอืที่เรยีกว่า Quality Function Deployment (QFD) ซึ่งเป็นวธิกีารให้
ความส าคัญต่อความต้องการของลูกค้า และถ่ายทอดความต้องการนัน้ไปสู่การออกแบบ
ผลติภณัฑ์ที่สามารถระบุได้ว่าสินค้าหรอืบรกิารที่เป็นผลติผลขององค์กรมคีุณค่าอย่างไรนัน้
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นบัเป็นบนัไดขัน้แรกของแนวคดิแบบลนี ซึง่จะท าใหลู้กคา้เกดิความพงึพอใจ อนัจะส่งผลทีด่ต่ีอ
การด าเนินธุรกจิต่อไปในอนาคต  

ประการที ่2 การวเิคราะหส์ายธารคุณค่า (Value Stream Analysis) หลกัการการ
นิยามคุณค่าเป็นพื้นฐานที่ส าคญัส าหรบัการวิเคราะห์สายธารคุณค่า ซึ่งในการวิเคราะห์จะ
เริม่ต้นด้วยการใชแ้ผนภาพกระบวนการเป็นตวัก าหนดแต่ละขัน้ตอนตามกระบวนการผลติ ใน
แต่ละขัน้ตอนจะมคี าถามว่า “มคีุณค่าเพิม่ใหก้บัผลติภณัฑต์ามทรรศนะของลูกคา้หรอืไม่” อนั
เป็นขัน้ตอนทีม่ผีลต่อการเพิม่คุณค่าของความสามารถของผลติภณัฑห์รอืคุณภาพ โดยทัว่ไปจะ
เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงวตัถุดิบให้เป็นผลิตภณัฑ์ การก าจดัสิ่งที่ไม่เกิดคุณค่าเพิ่มใน
กระบวนการถอืได้ว่าเป็นสิง่ที่ดใีนการเพิม่คุณค่าและเพิม่ประสทิธภิาพ แผนภาพกระบวนการ
สามารถท าไดโ้ดยสรา้งแผนภาพการไหลสายธารคุณค่า (Value Stream Mapping : VSM) โดย
ทีส่ายธารคุณค่าคอืกจิกรรมหรอืงานทัง้หมด (เป็นสิง่ทีเ่กดิคุณค่าเพิม่และไม่เกดิคุณค่าเพิม่) ใน
การผลติภณัฑใ์หก้บัลกูคา้ ดงันัน้แผนภูมสิายธารคุณค่า คอืการเขยีนแผนภาพแสดงถงึการไหล
ของวตัถุดบิและขอ้มูลสารสนเทศในการผลติของกระบวนการต่างๆ ในแผนภาพที่ 5 ได้แสดง
ตวัอย่างของแผนภาพสารธารคุณค่า(Allen et al., 2001) เมื่อเขา้ใจว่าอะไรคอืการไหลของ
คุณค่าของผลิตภณัฑ์แล้วจะท าการจ าแนกกิจกรรมออกเป็น 3 ประเภทดงันี้ ประเภทที่หนึ่ง
กิจกรรมที่สร้างคุณค่าเป็นขัน้ตอนของการสร้างคุณค่าเพิม่ในการไหล และกระบวนการเป็น
ขัน้ตอนของการเปลีย่นแปลง เพื่อใหเ้หมาะสมในเรื่องหน้าทีก่ารท างานของวตัถุดบิ และน าไปสู่
กระบวนการสุดท้ายที่ได้ผลติภณัฑ์ ประเภทที่สองกิจกรรมที่ไม่สร้างคุณค่าคอื ขัน้ตอนซึ่งไม่
ก่อใหเ้กดิคุณค่าแต่อยา่งใดแต่จ าเป็นต้องท า เริม่ตัง้แต่ขัน้ตอนปจัจุบนัของระบบในกระบวนการ
ผลติที่อาจจะรวมถงึการตรวจสอบ การรอคอย และการขนส่ง ประเภทที่สามกจิกรรมทีไ่ม่สรา้ง
คุณค่า และไมจ่ าเป็นตอ้งท า เป็นขัน้ตอนทีค่วรจะตอ้งก าจดัออกไป 
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แผนภาพที ่5 ตวัอยา่งแผนภาพสายธารคุณค่า (พฤทธพิงศ์, 2548) 

 
ประการที่ 3 การไหล (Flow) การท าใหคุ้ณค่าเกดิการไหลอย่างต่อเนื่องคอื การท าให้

สายการผลติสามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่างสม ่าเสมอตลอดเวลา โดยไม่มกีารขดัขวางหรอืหยุดการ
ผลติดว้ยเหตุอนัใดกต็ามใหง้านสามารถไหลไปไดอ้ย่างต่อเนื่องเหมอืนเช่นน ้าในแม่น ้า ซึง่แมว้่า
ระดบัน ้าจะลดต ่าลงแต่ก็ยงัไหลอยู่เสมอ องค์กรต่างๆ ต้องการมุ่งเน้นในเรื่องการไหลของ
ผลติภณัฑแ์บบรวดเรว็โดยการก าจดัอุปสรรคต่างๆ และระยะทางทีอ่ยู่ระหว่างแผนกทีเ่กี่ยวขอ้ง
กับการท างาน ท าให้แผนผังการท างานของพนักงานและเครื่องมือที่เกี่ยวกับการผลิต
เปลีย่นแปลงไปการไหลของงานถอืว่าเป็นหวัใจของระบบการผลติแบบลนี และเป็นจุดเริม่ต้นที่
จะตอ้งท าใหเ้กดิขึน้ก่อนทีจ่ะท าการตดิตัง้ระบบอื่นๆ ของระบบการผลติแบบลนีต่อไป การท าให้
สายการผลติเกดิการไหลอยา่งต่อเนื่องสามารถท าไดด้งันี้ คอื 

- อยา่ใหเ้ครือ่งจกัรว่างงานดว้ยเหตุอนัใดกต็าม  
- อยา่ขดัจงัหวะการผลติดว้ยเหตุอนัใดกต็าม 
- หากเครื่องจกัรเสยีหรอืออกนอกการควบคุมต้องแก้ไขให้กลบัสู่สภาวะปกตไิด้เรว็

ทีสุ่ด 
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- การบ ารุงรกัษาเครื่องจกัรเชงิป้องกนั (Preventive Maintenance : PM) เป็นสิง่ที่
ต้องใช้เวลาให้น้อยที่สุด แม้ว่าจะอยู่ในแผนการผลติก็ตาม เพราะบางกรณีไม่สามารถควบคุม
เวลานี้ได ้

- จดัก าลงัการผลติของแต่ละกระบวนการใหม้คีวามสมดุลกนั ซึง่จะท าใหไ้ม่มงีานรอ
ระหว่างกระบวนการหรอืเกดิคอขวดขึน้  

- ลดปรมิาณการขนยา้ย 
- ลดการเกบ็งานเพื่อรอการผลติ 
- จดัผงัโรงงานใหเ้หมาะสม 
ประการที ่4 การดงึ (Pull) หรอืการผลติแบบทนัเวลา (JIT) ในแนวคดิแบบลนีการเกบ็

รกัษาสนิคา้คงคลงั หรอืวสัดุคงคลงัถอืเป็นเรือ่งของการสญูเปล่า ฉะนัน้การผลติผลติภณัฑท์ีข่าย
ไม่ได้จะเป็นการสูญเปล่าเช่นเดยีวกนั ดงันัน้การให้ลูกค้าเป็นผู้ดงึคุณค่าของกระบวนการ คอื 
การท าการผลติเมื่อลูกค้ามคีวามต้องการสนิค้านัน้ และผลติในปรมิาณที่เพยีงพอกบัที่ลูกค้ า
ต้องการ โดยหมายรวมถึงลูกค้าภายใน (ซึ่งก็คอืบุคคลหรอืหน่วยงานที่ต้องให้การสนับสนุน 
หรอืบุคคลทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการท างานของบรษิทั) และภายนอก (ซึง่กค็อืบรษิทัหรอืลูกค้า
ทีซ่ื้อสนิค้าไป) ถอืเป็นการผลติที่เขา้ใกล้กบัลกัษณะของการผลติตามความต้องการ ไม่ใช่การ
ผลติเพื่อเกบ็และรอการขาย ซึง่การผลติเพื่อเกบ็ และรอการขายถอืเป็นความสูญเปล่าชนิดหนึ่ง
ทีเ่กดิขึน้เพราะการรอคอย วตัถุประสงคข์องการผลติแบบทนัเวลาพอดคีอื การสรา้งความสมดุล
และความสมัพนัธข์องปรมิาณการผลติตลอดเวลา จงึไดน้ าเวลาแทคท์มาใชเ้ป็นเครื่องมอืในการ
จดัสมดุลของการไหล เวลาแทค์ทมทีี่มาจากภาษาเยอรมนั “taktziet” ซึ่งหมายความว่า “รอบ
เวลาของนาฬกิา” แต่นิยมเอามาใชก้นัในระบบคุณภาพ แปลตามศพัทเ์ดมิว่า “รอบเวลาของการ
วดั” แต่ในระบบคุณภาพหมายถงึ “เวลามากทีสุ่ดทีพ่นักงานสามารถใช้ในการผลติชิน้งานเพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการของลูกคา้ใหไ้ดท้นัท่วงท”ี สูตรของแทคท์คอื เวลาท างานปกตสิุทธิ
ใน 1 วนัหรอืจ านวนชิน้งานทีต่้องการต่อวนั ค่านี้จะเป็นตวัชีว้ดัตวัหนึ่งทีจ่ าเป็นโดยเวลาแทคท์
นัน้เป็นตัวค านวณมาตรฐานของคุณค่าบนความต้องการของลูกค้า และเป็นความรวดเร็วที่
ก าหนดให้ในกระบวนการผลติ เพื่อท าให้ได้ตามความต้องการในระบบการผลติแบบลนี เวลา
แทค์ทจงึเป็นเครื่องมอืทีเ่ชื่อมระหว่างการผลติกบัลูกค้า และเป็นตวัก าหนดอตัราการผลติ การ
ประเมนิสภาพการผลติ การค านวณแนวทางการท างาน การพฒันาเสน้ทางส าหรบัการเคลื่อนที่
ของผลติภณัฑ ์ซึง่น าไปสู่การคน้หาปญัหาและหาค าตอบทีต่้องการในหลกัการนี้เป็นการบอกให้
ผูผ้ลติท างานแบบยอ้นหลงัคอื น าความตอ้งการของลูกคา้มาก าหนดการท างาน ไม่ใช่ท าออกไป
เพื่อรอลกูคา้มาซือ้ การผลติต้องท าเมื่อลูกคา้มคีวามต้องการสนิคา้ ไม่ใช่ผลติตามแผนการผลติ
ของผูผ้ลติ หรอืการผลติแบบตามการพยากรณ์ยอดขายในการใชร้ะบบดงึใหส้มบูรณ์แบบ ใหใ้ช้
กบัลกูคา้ภายนอกและกบัลกูคา้ภายใน เช่นเดยีวกบัแนวคดิของการจดัการดา้นคุณภาพโดยรวม 
(Total Quality Management : TQM) 
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ประการที ่5 ความสมบรูณ์แบบ (Perfection) หลงัจากทีเ่ขา้ใจความต้องการของลูกคา้ 
รูแ้ละเขา้ใจในคุณค่าของสนิคา้ที่ผลติ จดัท าผงัของคุณค่าและให้ลูกค้าเป็นผู้ดงึงานและก าหนด
กจิกรรมในการผลติแลว้ ต่อมากค็อืการพยายามเพิม่คุณค่าใหก้บัสนิคา้และบรกิารอย่างต่อเนื่อง 
รวมถึงการค้นหาความสูญเปล่าให้พบและก าจดัอย่างต่อเนื่องตลอดไป ซึ่งก็คือแนวคดิของ 
PDCA (Plan-Do–Check–Act) การท าใหป้ระสบความส าเรจ็ไดน้ัน้ไดร้บัผลมาจากการท างานที่
มปีระสทิธภิาพในหลกัการทีไ่ดก้ล่าวไปแลว้ขา้งต้น ควรเน้นโอกาสทีจ่ะปรบัปรุงในเรื่องของการ
ลดเวลา พื้นที่ ต้นทุน และการลดความผดิพลาดเกี่ยวกบัการสร้างผลผลติและการจดัการ ซึ่ง
เป็นผลตอบสนองไปยงัความตอ้งการของลกูคา้  

ดงันัน้การปฏบิตัิและการด าเนินงานในขัน้ต่อๆ ไป ควรค านึงถึงการปรบัปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง การวดัประสทิธภิาพโดยการเทยีบเคยีงสมรรถนะ (Benchmarking) การใช้การวดัผล
แบบดุลยภาพ (Balance Scorecard) ในการท างานเป็นทมี (Team Work) และค้นหาสภาพ
ความตอ้งการทีจ่ะเปลีย่นแปลงไปตามสภาพแวดลอ้ม 

 
หลกัการท่ีมีผลต่อความส าเรจ็ของระบบการผลิตแบบลีน 
หลกัการที่มผีลต่อความส าเรจ็ของการน าระบบการผลติแบบลนีมาใช้ม ี2 หลกัการ

ประกอบไปดว้ย การปรบัปรงุอยา่งต่อเนื่อง และการสรา้งคุณค่าเพิม่ 
การปรบัปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) เป็นปรชัญาในการด าเนิน

ธุรกจิที่นิยมใช้ในประเทศญี่ปุ่น และเป็นที่รูจ้กักนัในค าว่าไคเซ็น (Kaizen) เศรษฐกจิญี่ปุ่นที่
เจรญิกา้วหน้ามามากกว่า 20 ปี เพราะใชไ้คเซน็ในการปรบัปรุงอย่างต่อเนื่อง และสม ่าเสมอ ท า
ให้บรหิารธุรกจิไดต้รงเป้าหมาย และสามารถท าให้ธุรกจิปรบัตวัตามช่วงการเปลีย่นแปลงมาก
และน้อยของปรมิาณผลิตภณัฑ์ที่ก าหนด และเมื่อมกีารพฒันาปรบัปรุงมากขึ้นเรื่อยๆ การ
รวบรวมกิจกรรมการปรบัปรุงเล็กๆ สามารถหาสาเหตุที่มาจากอิทธิพลหลัก ซึ่งท าให้มขี้อ
ไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัในระยะยาว 

การสรา้งคุณค่าเพิม่ (Value Creation) การสรา้งคุณค่าตามแนวคดิของลนีคอื การท า
ความเขา้ใจว่าอะไรคอืคุณค่า และอะไรคอืความสูญเปล่าทัง้ในและนอกองคก์รทีม่คีวามสมัพนัธ์
ต่อการผลติ คุณค่าเป็นสิง่จ าเป็น และต้องสรา้งขึน้ในสายตาลูกคา้และตามทีลู่กคา้ต้องการ และ
มกีระบวนการที่ด าเนินไปอย่างถูกต้อง โดยต้องใช้เวลาและความพยายามที่จะก าจดัการสูญ
เปล่าออกจากกระบวนการ โดย ยาซูฮโิร โมเดน็ ได้ท าการศึกษาระบบการผลติแบบโตโยต้า 
(Toyota Production System: TPS) และไดแ้บ่งลกัษณะงานในการผลติออกเป็น 3 ประเภท คอื 

1. สิง่ทีไ่ม่เกดิคุณค่าเพิม่ (Non Value Added: NVA) คอื ความสูญเปล่าและเป็น
กจิกรรมทีไ่มจ่ าเป็นซึง่ควรก าจดัออกไป ตวัอยา่งเช่น เวลารอคอย การสุ่มผลติภณัฑร์ะหว่างการ
ผลติ โดยไมเ่ชื่อมต่อ เพื่อเขา้สู่กระบวนการต่อไปในทนัท ีการท างานหรอืกจิกรรมเดยีวกนัซ ้าๆ  
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2. สิง่ที่จ าเป็นต้องมแีต่ไม่เกดิคุณค่าเพิม่ (Necessary but Non Value Added: 
NNVA) คอื ความสูญเปล่าแต่อาจจ าเป็นต้องยอมให้เกดิขึน้ในกระบวนการผลติ ตวัอย่างเช่น 
การเดนิในระยะไกลเพื่อหยบิชิน้ส่วนหรอืวตัถุดบิ การเคลื่อนยา้ยอุปกรณ์หรอืเครื่องมอืระหว่าง
การผลติ และเพื่อก าจดัการท างานเช่นนี้จ าเป็นต้องมกีารเปลีย่นแปลงการท างานครัง้ใหญ่ เช่น 
การวางผงัโรงงานในกระบวนการผลติใหม ่ซึง่ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงไดใ้นทนัท ี

3. สิง่ทีเ่กดิคุณค่าเพิม่ (Value Added: VA) คอื กจิกรรมทีม่คีุณค่าในการด าเนินงานที่
เกี่ยวกบัการปรบัเปลี่ยนกระบวนการผลติ ตัง้แต่ขัน้วตัถุดบิหรอืชิ้นส่วนใช้ในการผลติว่าจะใช้
แรงงานหรอืเครื่องจกัรในการผลติ ซึง่ต้องใชข้อ้มูลในการตดัสนิใจมากในระบบการผลติจะเหน็
ได้ว่าสิ่งที่ท าให้เกิดคุณค่าเพิ่มและต้นทุนคอืการไหล และการด าเนินกิจกรรม ดงันัน้จงึต้อง
บรหิารระบบการท างานนัน้ด้วยการสรา้งคุณค่าเพิม่ด้วยการจ าแนกและก าจดัความสูญเปล่าที่
ก่อใหเ้กดิคุณค่าต่อลกูคา้ (พชัรนิทร,์ 2548) ไดก้ล่าวถงึการใชแ้นวคดิแบบลนีในการก าจดัความ
สญูเปล่า (Waste) หรอื Muda ในภาษาญีปุ่น่ ซึง่ความสญูเปล่าทัง้ 8 ประการมดีงันี้ 

1. การผลติทีม่ากเกนิความจ าเป็น (Overproduction) การผลติทีม่ากขึน้หรอืเป็นการ
ผลิตที่มากกว่าความต้องการหรอืเร็วกว่าที่กระบวนการหรอืสถานีงานถัดไปต้องการ ท าให้
ผูผ้ลติตอ้งแบกรบัตน้ทุนทีเ่กดิขึน้ 

2. ขัน้ตอนหรอืกระบวนการมากเกินไป (Overprocessing) การที่มขี ัน้ตอน หรอื
กระบวนการมากเกินไป รวมไปถึงในส่วนที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มต่อผลิตภัณฑ์หรือ
กระบวนการ เกดิจากการออกแบบขัน้ตอน หรอืกระบวนการในการผลติทีไ่ม่เหมาะสม ขัน้ตอน
หรอืกระบวนการทีม่ากเกนิอาจท าใหต้้นทุนการผลติสูงขึน้ดว้ย รวมทัง้ท าใหพ้นักงานเกดิความ
เมือ่ยลา้มากขึน้ดว้ย 

3. การขนยา้ย (Conveyance) หรอืความสูญเสยีทีเ่กดิจากการขนส่ง การเคลื่อนยา้ย
วตัถุดบิหรอืชิน้งานจากจุดหนึ่งไปอกีจุดหนึ่งดว้ยความจ าเป็นหรอืดว้ยความไม่จ าเป็น อาจจะมี
การเคลื่อนยา้ยทีซ่ ้าซอ้น วกวน และมากเกนิความจ าเป็น  

4. สนิคา้คงคลงั (Inventory) การมวีตัถุดบิ งานระหว่างท า หรอืสนิคา้ส าเรจ็รปูมาก
เกนิความตอ้งการ ท าใหง้านทีอ่ยู่ในแต่ละสถานีต้องแบกรบัไว ้ยิง่มมีาก ต้นทุนกจ็ะยิง่สูง ดงันัน้
การทีม่สีนิคา้คงคลงัยิง่น้อยยิง่จะเป็นการด ี

5. การเคลื่อนไหว (Motion) ทีไ่ม่จ าเป็น ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวของคน เครื่องมอื
อุปกรณ์การท างาน และเครื่องจกัรซึ่งไม่ก่อให้เกดิมูลค่าเพิม่ต่อสนิค้าหรอืผลติภณัฑ์หรอืการ
เคลื่อนไหวของรา่งกายทีม่ากเกนิความจ าเป็น เช่น การเอื้อม มสีาเหตุจากการจดัล าดบังานหรอื
ผงัโรงงานทีไ่มเ่หมาะสมงาน ควรก าจดัการเคลื่อนไหวทีไ่มจ่ าเป็นออกไป 

6. การรอคอย (Waiting) เวลาในการรองานทัง้ในส่วนการรอก าลงัคน วตัถุดิบ 
เครื่องจกัร การประเมนิตรวจสอบหรอืการตรวจวดัหรอืแม้แต่การรอข้อมูลสารสนเทศต่างๆ 
รวมถงึการรองานซึง่ท าใหส้ญูเสยีเวลา และประสทิธภิาพในการท างานของผูป้ฏบิตังิาน 
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7. การเกดิของเสยีและการแกไ้ขชิน้งานเสยี (Defect & Rework) การแก้ไขชิน้งานเสยี
หรอืการซ่อมเครื่องจกัรเป็นกจิกรรมทีไ่ม่สรา้งคุณค่าใหก้บัลูกคา้ ของเสยีถอืเป็นความสูญเปล่า 
ท าใหต้อ้งท างานเพิม่ขึน้เพื่อชดเชยของทีเ่สยี เป็นผลใหต้้นทุนสูงขึน้ ผลทีต่ามมากค็อื ลูกคา้ไม่
ไวใ้จในคุณภาพของผลติภณัฑ ์ซึง่ส่งผลเสยีต่อธุรกจิ 

8. ศกัยภาพหรอืความคดิสรา้งสรรคข์องพนักงานไม่ถูกน ามาใชป้ระโยชน์อย่างเตม็ที ่
(Underutilized People) คอืการที่บรษิัทไม่สามารถใช้ทกัษะหรอืความคดิสร้างสรรค์ของ
พนักงานมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ตามความสามารถจรงิ เช่น แนวความคดิแบบเก่าๆ 
กระบวนการคดัเลือกว่าจ้างพนักงานที่ไม่ดี การละเลยความส าคญัของการฝึกอบรมพฒันา
พนกังาน 

ในความสูญเปล่าทัง้หมดที่กล่าวมานี้โตโยต้าถอืว่าเป็นความสูญเปล่าอนัเนื่องมาจาก
การผลติมากเกนิไป เป็นความสูญเปล่าที่ส าคญัที่สุด เนื่องจากการผลติมากเกินไปนัน้เป็นตวั
ก่อใหเ้กดิความสูญเปล่าอื่นๆ ตามมา โดยการผลติมากเกนิไปนัน้เกดิมาจากการผลติที่เรว็กว่า 
มากกว่า หรอืก่อนที่กระบวนการต่อไปจะต้องการเป็นเพราะการพยากรณ์ที่ไม่เหมาะสม หรอื
ความต้องการผลติคราวละมากๆ เพื่อความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์แต่ผลที่ได้รบัคอืการสูญ
เปล่าต่างๆ เช่น ท าใหเ้กดิเวลาน า (Lead Time) ในการผลติทีย่าวนาน ความต้องการพืน้ทีใ่น
การจดัเก็บมากขึน้ และต้องใช้ทรพัยากรในการบรหิารจดัการมาก และความสูญเปล่าอื่นๆ ที่
ตามมาก็คอื การเกบ็สนิคา้คงคลงั การเคลื่อนที่ของคนในการเคลื่อนยา้ยสนิคา้ไปเกบ็ไวร้อการ
จ าหน่ายได ้การรอคอยเนื่องมาจากงานแบบกลุ่มในการผลติมขีนาดใหญ่เกนิความพอด ีและการ
ผลิตคราวละมากๆ ยังเป็นตัวซ่อนของเสีย หรือข้อบกพร่องในสินค้าที่ต้องก าจัดออกไป 
นอกจากนี้การทีต่อ้งเกบ็สนิคา้ทีต่อ้งผลติเกนิความจ าเป็นไวย้งัท าใหเ้กดิความลา้สมยัในรปูแบบ
ของแฟชัน่หรอืในด้านเทคโนโลยเีก่าที่ตลาดไม่ต้องการหรอืเกิดการเน่าเสยีได้ในสินค้าบาง
ประเภท จนท าใหเ้กดิปญัหาตน้ทุนจม (พชัรนิทร,์ 2548) 

ส าหรบัเครือ่งมอืในการจ าแนกและก าจดัความสูญเปล่า คอืแผนภูมสิายธารคุณค่าทีใ่ช้
ในการเขยีนแผนภาพเสน้ทางการไหลของผลติภณัฑ ์และวเิคราะหส์ายธารคุณค่า จากนัน้จะใช้
เครือ่งมอืทางดา้นวศิวกรรมอุตสาหการ ในการปรบัปรุงการผลติตามลกัษณะการก าจดัความสูญ
เปล่าทีเ่กดิขึน้ของการด าเนินงานทัง้การไหลและกจิกรรม (Allen et al., 2001) 

 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในกระบวนการผลิตแบบลีน  
Green (2002) ได้พฒันาชุดเครื่องมอืของการผลติแบบลนีซึ่งรวบรวมเครื่องมอืไว้

ทัง้หมด 27 ชนิด โดยสามารถจ าแนกเครือ่งมอืออกเป็น 4 ประเภทดงันี้ 
1. เครือ่งมอืปรบัปรงุอตัราการไหล (Flow)  

1.1 ตารางการผลติแบบดงึ (Pull Production Scheduling) หรอื ระบบคมับงั 
(Kanban System) ในภาษาญี่ปุ่น หมายถงึ สญัญาณเป็นหน่ึงในเครื่องมอืพื้นฐานของระบบ
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ทนัเวลาพอด ีเป็นสญัญาณการเตมิเตม็ส าหรบัการผลติ และวสัดุใหค้งไวอ้ยา่งเป็นล าดบัและไหล
ของวตัถุดบิตลอดทัง้กระบวนการอย่างมปีระสทิธภิาพ ระบบคมับงัเป็นกุญแจของความส าเรจ็
ของระบบการผลติแบบลนี การใชส้ญัญาณง่ายๆ ทีส่ามารถมองเหน็ไดด้ว้ยตาเป็นการวดัความ
ต้องการและล าดบัก่อนหลงัของลูกค้าในระบบดึง การให้สญัญาณของระบบคมับงัมกัอยู่ใน
ลกัษณะของการใช้บตัร ลูกบอล รถเขน็ หรอื ตู้คอนเทนเนอร์ แต่ส่วนใหญ่อยู่ในลกัษณะของ
บตัรทีม่รีายละเอยีด ขอ้มลูจ าเพาะ เช่น ชื่อของชิน้ส่วนรายละเอียดอธบิายลกัษณะปรมิาณ เป็น
ต้น ระบบคมับงัสามารถใชไ้ดท้ัง้ในการไหลของวสัดุ ขอ้มูลในโรงงาน การไหลของโครงการใน
ส านกังาน และการไหลของวตัถุดบิระหว่างผูจ้ดัจ าหน่ายและลูกคา้ประโยชน์ และขอ้ดขีองคมับงั
คอื ลดสนิค้าคงคลงั สามารถพยากรณ์การไหลของวสัดุได ้สรา้งตารางเวลาได้อย่างง่าย สรา้ง
ระบบดงึดว้ยสายตาทีต่ าแหน่งการผลติ 

1.2 การไหลทลีะชิน้ (One Piece Flow) คอืการผลติ ตรวจสอบและส่งมอบงานที
ละชิ้นโดยมหีลกัการทีก่ าหนดรอบเวลาการท างานให้ตรงกบัความต้องการสนิค้าของลูกคา้หรอื
ตลาด หลกัการนี้สามารถน าไปใช้กับการบรกิารได้เช่นกัน คือท าการก าหนดระยะเวลาการ
ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ทนักบัปรมิาณของลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร 

1.3 การผลติโดยองิเวลามาตรฐาน (Production to Takt Time) คอืการสรา้งสมดุล
การท างานโดยใหร้ะยะรอบของการท างาน เท่ากบัเวลาแทคท์ เวลาแทคท์ถูกก าหนดเป็นจงัหวะ
ส าหรบัรอบเวลาของผูป้ฏบิตังิาน เป็นเวลาทัง้หมดทีต่้องการส าหรบัผูป้ฏบิตังิานหนึ่งคนท างาน
ส าเรจ็ 1 ชิน้ โดยหนึ่งรอบของผูป้ฏบิตังิานประกอบไปดว้ย การเดนิตดิตัง้งานหรอืปลดงานและ
การตรวจสอบ รอบเวลาของเครื่องจักร คือเวลาระหว่างที่เดินเครื่องจักรจนกระทัง้หยุด
เครื่องจกัร เวลาแทค์ทเป็นสดัส่วนของเวลาการปฏบิตัิงานแต่ละวนัและความต้องการสนิค้าใน
แต่ละวนัเช่นกนั ตวัแปรประกอบไปด้วยความต้องการของลูกค้า และเวลาท างานที่มอียู่ เมื่อ
ความตอ้งการของ ลกูคา้ และเวลาการท างานทีม่อียูเ่ปลีย่นไป เวลาแทคท์จะถูกค านวณใหม่โดย
การค านวณเวลาแทคท์เท่ากบัระยะเวลาสุทธใินกระบวนการ หารดว้ยผลผลติทัง้หมดทีต่้องผลติ 
วธิกีารค านวณเวลาแทค์ทคอืระยะเวลาเท่าไรที่งาน 1 ชิ้นจะเสรจ็สมบูรณ์ ตามทีลู่กคา้ระบุโดย
ค านวณจาก ปรมิาณความตอ้งการของลกูคา้และเวลาท างานทีม่อียู่ 

1.4 หา้ ส. (5S.) เป็นเทคนิคที่ใช้ในองคก์รเพื่อรกัษาสภาพแวดล้อมดา้นคุณภาพ
ภายในองคก์ร โดยประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้รเิริม่น าระบบน้ีมาใช ้การน าห้าส. มาใช้ในการผลติแบบ
ลนี คอื วธิปีฏบิตัใินการดูแลรกัษาพืน้ที่ปฏบิตักิารของลนี ท าความสะอาด ค านวณการจดัการ
การใชแ้ละจดัสรา้งระบบของพืน้ทีก่ารท างาน มุ่งเน้นไปทีก่ารแสดงใหเ้หน็ถงึความโปร่งใส การ
จดัการองค์กร ความสะอาด และการสร้างให้เป็นมาตรฐาน ด ารงไว้ ซึ่งระเบียบแบบแผนที่
จ าเป็นของการท างานทีด่ ีรวมถงึปรบัปรงุกระบวนการคดิของพนกังานดว้ย อนัประกอบไปดว้ย 

- ส.1 สะสาง แยกสิง่ของที่ต้องการและไม่ต้องการออกจากกนั และก าจดั
สิง่ของทีไ่มต่อ้งการนัน้ออกไปจากสถานทีน่ัน้ๆ 
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- ส.2 สะดวก จดัสิง่ของทีจ่ าเป็นเหล่านัน้ใหอ้ยู่ในสภาพทีจ่ะใชง้านไดอ้ย่าง
งา่ย และมปีระสทิธภิาพ 

- ส.3 สะอาด จดัสถานทีท่ างานใหป้ราศจากสิง่สกปรก 
- ส.4 สุขลกัษณะ ด ารงสภาพของสะสาง สะดวก สะอาด อยูต่ลอดเวลา 
- ส.5 สรา้งเสรมิลกัษณะนิสยั ปลกูฝงัสิง่เหล่าน้ีใหอ้ยู่ในนิสยัประพฤตอิย่าง

ถูกตอ้งตามกฎระเบยีบวนิยั 
ผลดีที่ได้จากการท า ห้า ส. เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 

กล่าวคอื ลดเวลาท างานลดอุบตัเิหตุ ลดเวลาในการปรบัเปลีย่นกจิกรรม เพิม่กจิกรรมการเพิม่
คุณค่าของพนกังาน และใหพ้นกังานมสี่วนรว่มในการพฒันาการท างานมากขึน้ 

1.5 งานมาตรฐาน (Standardize Work) คือการมรีะบบเอกสารอ้างอิงไว้เป็น
มาตรฐานส าหรบัการท างานและปฏบิตัิตามมาตรฐานนัน้ เมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ต้อง
ปรบัปรุงเอกสารและอบรมพนักงานให้ท าตามมาตรฐานที่ได้แก้ไขนัน้ การมมีาตรฐานท าให้
สามารถควบคุมการท างานและผลงานไดง้่าย รวมถงึใชส้ื่อกบัพนักงานถงึการปฏบิตังิานไดง้่าย
ขึ้นด้วย นับเป็นบนัไดขัน้แรกๆ ของการเพิ่มผลผลติเลยก็ว่าได้ ตวัอย่างของมาตรฐานการ
ท างานก็คอื คู่มอืการท างานต่างๆ นัน่เอง หรอือาจกล่าวได้ว่ามรีะบบ ISO 9000 นัน่เอง
ประโยชน์ที่ได้รบัจากงานมาตรฐานคือ การสร้างผังโรงงานที่มีพื้นที่ไร้ประโยชน์น้อยที่สุด 
จ าแนกความต้องการของงานในกระบวนการที่น้อยทีสุ่ดได ้เขา้ใจเวลาน าทีม่ผีลกระทบต่องาน
ในกระบวนการ สามารถค านวณความต้องการของพนักงานที่ต้องการต่อความต้องการที่
หลากหลายได ้ 

1.6 แบบแสดงวิธีปฏบิตัิงาน (Method Sheets) คือแบบแสดงภาพวธิีการ
ปฏบิตังิานทีเ่ป็นมาตรฐานของงานนัน้ รวมถงึการอธบิายวธิกีารท างานทีถู่กต้องเพื่อควบคุมการ
ปฎบิตังิานใหถู้กตอ้งอยูเ่สมอ 

1.7 การควบคุมดว้ยสายตา (Visual Control) เป็นกุญแจในทฤษฎขีองการผลติ
แบบลนีเป็นการมุ่งเน้นทีส่รา้งสถานทีป่ฏบิตังิาน ใหม้สีญัลกัษณ์ เครื่องหมาย สญัญาณสต่ีางๆ 
ทีแ่ตกต่างกนัเท่าที่กระบวนการจะสามารถแสดงได้ ในช่วงเวลาสัน้ๆ ให้รูว้่าสิง่ใดก าลงัเกดิขึน้ 
สามารถเขา้ใจได้ในกระบวนการ และรูว้่าสิง่ใดเป็นสิง่ที่ถูกต้องหรอืสิง่ใดไม่ควรอยู่ในสถานที่
ปฏบิตักิารอยา่งเช่น โรงงานเสมอืนถูกสรา้งขึน้ดว้ยการจดัวาง และการควบคุมทีส่ามารถเหน็ได ้
ซึ่งจะช่วยด าเนินกิจกรรมได้ม ีประสทิธภิาพตรงตามที่ออกแบบมา การใช้ข้อมูลร่วมกนัด้วย
อุปกรณ์เสมอืน จะช่วยด าเนินงานให้ราบรื่นและปลอดภยัจากการออกแบบและน าไปใช้งาน
เครื่องมอืเหล่านี้จะลดความยุ่งยากให้แก่ทมีปฏบิตัิงานในพื้นที่ปฏบิตัิงาน ตลอดจนงาน 5 ส. 
และกจิกรรมการพฒันาดา้นอื่นๆ 

1.8 การบ ารุงรกัษาแบบทวผีลที่ทุกคนมสี่วนร่วม (Total Productive Maintenance:   
TPM) คอื ระบบการบ ารุงรกัษาที่จะท าให้เครื่องจกัร อุปกรณ์เกิดประสทิธภิาพสูงสุด โดย
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พนกังานทุกคนทีเ่ป็นผูใ้ชเ้ครื่องจกัร เครื่องมอื หรอือุปกรณ์นัน้ๆ มสี่วนร่วมในการดูแลรกัษาให้
อยู่ในสภาพดพีรอ้มใช้งานอยู่เสมอด้วยตนเอง เช่นการตรวจสอบเครื่องจกัรเป็นประจ าทุกวนั 
การดูแลรกัษาตามคู่มอืการใช้งานอย่างสม ่าเสมอ เปลี่ยนอะไหล่ตามอายุ การใช้งาน หมัน่
ตรวจสอบและสงัเกตสิง่ผดิปกตทิี่เกิดขึน้กบัอุปกรณ์ เป้าหมายสูงสุดของ TPM คอือุปกรณ์
เครือ่งมอืเสยีหายเป็นศูนย ์ความผดิพลาดทีเ่กดิจากเครื่องมอืเป็นศูนยอุ์บตัเิหตุทีเ่กดิจากการใช้
งานเครือ่งจกัร เครือ่งมอืเป็นศูนย ์ 

ระบบการผลิตแบบลีนนัน้เน้นในเรื่องของทีมบ ารุงรกัษาเครื่องจกัร การที่ช่าง
เทคนิคสามารถดูแลเครื่องจกัรได้มากกว่าหนึ่งเครื่อง (Multi Skill) การให้ความส าคญัการ
ป้องกนัการเสยีหายของเครือ่งจกัรมากกว่าการซ่อม ซึง่กค็อืแนวคดิทีว่่าการป้องกนัปญัหาดกีว่า
การแก้ปญัหาและการให้ผู้ปฏบิตังิานที่เครื่องจกัรนัน้ดูแลเครื่องจกัรของตวัเองให้ได้มากที่สุด 
โดยมชี่างเทคนิคเป็นพีเ่ลี้ยงและอบรมเรื่องการดูแลรกัษาเครื่องจกัรใหพ้ฒันาการของการซ่อม
บ ารงุ จนกระทัง่กลายเป็น TPM สามารถจ าแนกออกไดเ้ป็น 4 ประเภท คอื 

ประเภทที ่1 การบ ารุงรกัษาแบบซ่อมเมื่อเสยี (Breakdown Maintenance)เป็นการ
ซ่อมบ ารงุทีจ่ะตอ้งกระท าเมือ่เครื่องจกัรหรอือุปกรณ์ไม่สามารถใชง้านไดต้ามปกตไิด ้ถ้ายงัไม่มี
เหตุขดัข้องเกิดขึ้นการซ่อมบ ารุงแบบนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นซึ่งจะเหมาะส าหรบัการบ ารุงรักษา
เครื่องจกัรที่มคีวามเป็นเอกเทศไม่มคีวามส าคญัต่อความปลอดภยัหรอืเป็นเครื่องจกัรที่มชีุด
ส ารองหรอืมลีกัษณะทีส่ามารถท าการซ่อมบ ารงุไดโ้ดยใชเ้วลาอนัสัน้ 

ประเภทที ่2 งานบ ารุงรกัษาเชงิป้องกนั (Prevention Maintenance: PM)เป็นการ
บ ารงุรกัษาดูแลตรวจสภาพเครื่องจกัรอุปกรณ์ทีท่ าการผลติโดยมกีารวางแผนไวล้่วงหน้าก่อนที่
เครื่องจกัรนัน้จะช ารุดขดัข้องการซ่อมบ ารุงแบบนี้เหมาะส าหรบัเครื่องจกัรที่มคีวามส าคญัต่อ
ระบบการผลติหรอืมคีวามส าคญัต่อความปลอดภยัและสามารถท าการซ่อมบ ารุงได ้แมใ้นขณะที่
เครือ่งจกัรหรอือุปกรณ์นัน้ก าลงัท างานอยู่ 

ประเภทที ่3 งานป้องกนัการบ ารุงรกัษา (Maintenance Prevention: MP)เป็นการ
เลอืกซื้อหรอืออกแบบและติดตัง้เครื่องจกัรที่มคีวามแขง็แรงทนทานต้องให้มกีารซ่อมบ ารุงให้
น้อยที่สุดเท่าที่จะท าได้และถ้าจะต้องมกีารซ่อมบ ารุงต้องท าได้โดยง่ายและสูญเสยีทรพัยากร 
น้อยทีสุ่ดหรอืสะดวกทีสุ่ด 

ประเภทที ่4 งานบ ารุงรกัษาเชงิแก้ไขปรบัปรุง (Corrective Maintenance: CM) 
เป็นการดดัแปลงปรบัปรงุแกไ้ขเครือ่งจกัรหรอือุปกรณ์การผลติใหม้สีมรรถภาพในการผลติสูงขึน้
หรือขจดัอาการขดัข้องที่เกิดขึ้นเป็นประจ าให้หมดสิ้นไป การซ่อมบ ารุงแบบนี้ เกิดขึ้นเมื่อ
ประสทิธภิาพการผลติดอ้ยลงทัง้คุณภาพและปรมิาณ 

จุดประสงคห์ลกัของการท า TPM คอื การท าใหป้ระสทิธภิาพโดยรวมของระบบมี
ค่าสูงสุด โดยการมุ่งก าจดัความสูญเสยีทุกชนิดทีม่อียู่ใหเ้ป็นศูนย ์การท า TPM ม ี12 ขัน้ตอน 
ดงันี้ 
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1. ผูบ้รหิารระดบัสูงขององคก์รประกาศเจตนารมณ์ในการท า TPM ใหพ้นักงาน
ทุกคนทราบ 

2. จดัการฝึกอบรม และใหค้วามรูเ้รือ่ง TPM กบัพนกังานทุกระดบั 
3. จดัโครงสรา้งการท ากจิกรรม โดยจดัตัง้หน่วยงานส่งเสรมิ 
4. จดัการวเิคราะหส์ภาพปจัจุบนั และก าหนดนโยบายรวมทัง้เป้าหมาย 
5. จดัท าแผนงานหลกัของแต่ละกจิกรรม 
6. เชญิผูท้ีเ่กีย่วขอ้งเขา้รว่มพธิกีาร และด าเนินการเปิดกจิกรรม TPM 
7. จดัระบบเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ได้แก่ การปรบัปรุงเฉพาะเรื่องการ

รกัษาดว้ยตนเอง การบ ารงุรกัษาตามแผน และการพฒันาความรู ้และทกัษะของพนกังาน 
8. จดัการช่วงเริม่ตน้ของเครือ่งจกัร และผลติภณัฑใ์หม ่
9. จดัการบ ารงุรกัษาเชงิคุณภาพ 
10. เพิม่ประสทิธภิาพในการท างานของฝา่ยสนบัสนุน 
11. ส่งเสรมิความปลอดภยัและสิง่แวดลอ้มใหพ้นกังานในองคก์ร 
12. จดัท า TPM อยา่งต่อเน่ือง และยกระดบัเป้าหมายใหส้งูขึน้ 
1.9 การบ ารุงรกัษาอย่างน่าเชื่อถอื (Reliability Centered Maintenance) เป็น

เทคนิคที่ใช้ในการวเิคราะห์เครื่องจกัรเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมคีวามรู้ความเข้าใจในเครื่องจกัรที่
ตนเองใช้อยู่โดยมุ่งเน้นไปที่หน้าที่การท างานจรงิของมนั เพราะการบ ารุงรกัษาไม่อาจเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดได้ หากผู้เกี่ยวข้องยงัไม่สามารถเข้าใจหน้าที่การท างานที่แท้จริงของ
เครื่องจกัรเพื่อเป็นการวางแผนการบ ารุงรกัษาที่มปีระสทิธภิาพหรอืเพื่อพจิารณาว่าแผนการ
บ ารุงรกัษาที่มอียู่มากเกนิไปหรอืน้อยเกนิไป จงึเป็นการเหมาะสมอย่างยิง่ที่จะน าเทคนิคของ 
RCM มาประยุกต์ใช้ประโยชน์ที่ได้รบัสามารถสรา้งแผนการบ ารุงรกัษาที่เหมาะสม สามารถ
สรา้งแผนการบ ารงุรกัษาทีเ่หมาะสม สามารถสรา้งแผนการบ ารุงรกัษาทีเ่หมาะสม 

1.10  การบ ารุงรกัษาตามการคาดการณ์ (Predictive Maintenance) เป็นกลยุทธ์
การซ่อมบ ารุงจากการเก็บข้อมูลการใช้งานและความเสยีหาย ตรวจสอบดูว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง 
แลว้คาดการณ์ว่าจะเกดิขึน้เมือ่ไร แลว้ด าเนินการแกไ้ขก่อนทีจ่ะเกดิปญัหา 

2. เครือ่งมอืทีช่่วยใหเ้กดิความยดืหยุน่ในกระบวนการ (Flexibility)  
2.1 การลดเวลาของการเปลีย่นงาน (Set up Reduction) หมายถงึการจดัเตรยีม

ความพรอ้มของเครื่องมอื อุปกรณ์ ในการผลติเพื่อลดเวลาการจดัแต่งเครื่องจกัรในกรณีทีต่้อง
เปลีย่นผลติจากผลติภณัฑห์นึ่งไปสู่อกีผลติภณัฑห์นึ่งใหใ้ชเ้วลาน้อยทีสุ่ด 

2.2 การผลติแบบผสมรุ่น (Mixed Model Production) คอืการผลติสนิคา้หลายๆ 
ชนิดในสายการผลติเดยีวกนั โดยปรบัสดัส่วนการผลติสนิคา้ใหเ้ท่าทนัความต้องการของลูกคา้ที่
ส ัง่เขา้มา ผลติสลบัปรบัเปลีย่นกนัไปตลอดสายการผลติ 
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2.3 การปรบัเรยีบการผลติ (Smoothed Production Scheduling) คอื การจดั
ตารางการปฏบิตังิานใหไ้ดป้รมิาณคงทีส่ม ่าเสมอตามความต้องการ หรอืตามปรมิาณของลูกค้า 
ซึ่งจะท าให้การควบคุมการผลิตเป็นไปได้อย่างง่ายดาย ในกรณีของการบรกิารก็เช่นการจดั
ตารางการนดัหมาย และการมาของลกูคา้ปกตเิพื่อสามารถทีจ่ะรองรบัลูกคา้ไดท้ัง้หมด ลดความ
แปรปรวนในกระบวนการต่างๆ การปรบัเรียบการผลิตจะท าให้เกิดการไหลของงานอย่าง
ราบเรยีบสม ่าเสมอ รวมไปถงึการเกบ็ขอ้มลู และใชข้อ้มลูในอดตีในการพยากรณ์ความต้องการ
ของลูกคา้เพื่อทีจ่ะลดความแปรปรวนในกระบวนการต่างๆ การปรบัเรยีบการผลิตเป็นสิง่ทีต่้อง
ท าก่อนการตดิตัง้ระบบคมับงั เนื่องจากระบบคมับงัจะใชง้านไดด้เีมื่อการผลติมกีารไหลของงาน
อยา่งราบเรยีบสม ่าเสมอก่อน  

2.4 การฝึกอบรมพนักงานขา้มสายงาน (Cross Trained Work Force) คอืการ
ฝึกอบรมพนักงานในส่วนที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่เฉพาะด้านให้สามารถที่จะท างานได้หลายๆอย่าง 
เพื่อเพิม่ความยดืหยุน่ในการปฏบิตังิาน สามารถทีจ่ะรองรบัการความต้องการของลูกคา้ไดอ้ย่าง
ทนัท่วงท ีสามารถทีจ่ะไปท างานในส่วนอื่นๆ ได ้

3. เครือ่งมอืทีล่ดเวลาในการท างาน (Throughput rate) 
3.1 การจดัสายการผลติแบบเซลล์ (Cellular Manufacturing) เป็นการจดัผงั

โรงงานแบบผลติภณัฑ์ (Product Layout) ประเภทหนึ่งซึง่จะจดัการผลติสนิค้าทีเ่หมอืนหรอื
คล้ายกนัไว้ด้วยกนั เรยีกว่า กลุ่มหรอืเซลล์การผลติ โดยแต่ละเซลล์จะน าเครื่องจกัรมาวางไว้
ใกล้ๆ กนัตามล าดบัขัน้ตอนการผลติ หรอืตามทศิทางการเดนิของชิ้นงานและแต่ละเซลล์จะมี
ก าลงัคน เครื่องมอื และอุปกรณ์ เป็นของตนเอง โดยทัว่ไปจะมปีระมาณ 3-12 คน และในหนึ่ง
เซลล์จะรวมประมาณ 5-15 สถานีท างานไว้ด้วยกนัโดยแต่ละเซลล์จะถูกก าหนดไว้แน่นอนว่า
จะต้องผลติสนิคา้อะไรหรอืรุ่นไหน แต่อย่างไรกด็ ีสามารถเปลี่ยนชนิดของสนิคา้ในการผลติได ้
หากว่าสนิค้าชนิดใหม่นัน้สามารถใช้เครื่องจกัรร่วมกนัในเซลล์นัน้ๆ ได้ เพื่อรกัษาการไหลที่ดี
ของงาน ควรใช้สายการผลิตแบบเซลล์ร่วมกับระบบคมับงัเพื่อให้เกิดการผลิตแบบดึงตาม
แนวคดิของลนี ตวัอยา่งสายการผลติแบบเซลลไ์ดแ้สดงในภาพที ่6 จากภาพจะเหน็ไดว้่าในหนึ่ง
หอ้งจะมอียูห่นึ่งเซลล ์ซึง่ไมจ่ าเป็นตอ้งเป็นเช่นนี้เสมอ ในหนึ่งหอ้งอาจมหีลายเซลลไ์ดข้ึน้อยู่กบั
พืน้ทีท่ีม่อียูแ่ละความตอ้งการเป็นส าคญั 
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แผนภาพที ่6 ผงัโรงงานแบบเซลล ์(Cellular Layout) (พฤทธพิงศ,์ 2548) 

 
การใช้ผงัการผลติแบบเซลลจ์ะท าให้อตัราการใชง้านเครื่องจกัรต ่าลง กล่าวคอื ใช้

งานเครือ่งจกัรน้อยลงแต่ผลติสนิคา้ไดเ้ท่าเดมิ นัน่คอืจะท าใหม้กี าลงัการผลติเหลอืส าหรบัความ
ต้องการอาจเพิม่ขึน้ในอนาคตอย่างไรก็ด ีไม่จ าเป็นว่าทุกโรงงานที่จะมรีะบบการผลติแบบลนี
ต้องจดัสายการผลติแบบเซลล์ บางลกัษณะของผลติภณัฑ์อาจไม่เหมาะสมส าหรบัเซลล์ก็ได ้
อาจใช้หลกัการของลนีไม่ว่าจะเป็นระบบคมับงั การผลติที่เน้นการไหลของงาน การจดัการกบั
คอขวด เป็นตน้ 

3.2 การตรวจสอบดว้ยตนเอง (Self-Check Inspection) คอืการตรวจสอบความ
เรยีบรอ้ยของชิ้นงานดว้ยตวัพนักงานผลติเองก่อนทีจ่ะส่งชิ้นงานไปสู่ข ัน้ตอนถดัไป ขอ้มูลที่ได้
จากการบนัทกึผลจะถูกน ามาวเิคราะห์เพื่อควบคุมกระบวนการผลติ ป้องกนัไม่ให้เกดิการผลติ
ของเสยีขึน้มาอกี ดงันัน้ของเสยีที่จะเกดิขึน้จงึหมายถงึของเสยีที่เกดิขึน้จากความไม่ตัง้ใจของ
พนกังานเท่านัน้ 

3.3 การหยุดสายการผลติ (Line Stop) คอื พนักงานสามารถทีจ่ะหยุดการผลติได้
เมือ่ตรวจพบว่ามสีิง่ผดิปกตเิกดิขึน้กบักระบวนการผลติ 

3.4 ระบบการตรวจสอบของเสยีอตัโนมตั ิ(Autorotation) หมายถงึการตดิตัง้กลไก
หรอืตวัรบัสญัญาณที่เครื่องจกัร เพื่อตรวจสอบดูว่าชิ้นงานที่ผลติมขีอ้บกพร่องหรอืผดิปกตอิยู่
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หรอืไม่ ถ้าเครื่องจกัรตรวจพบ เครื่องจกัรจะหยุดท างานโดยทนัท ีจุดส าคญัคอื การปฏบิตังิาน
ของเครือ่งจกัรตอ้งเป็นอสิระไมต่อ้งมคีนมาคอยควบคุม จุดประสงคส์ าคญัของเครื่องมอืนี้ คอืไม่
ปล่อยใหม้ขีองเสยีผ่านเขา้ไปสู่กระบวนการได ้

3.5 การตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง (Successive check Inspection) การตรวจสอบ
ชิน้งานโดยผูท้ีไ่ม่ไดอ้ยู่ในกระบวนการผลติ ก่อนทีจ่ะเริม่กระบวนการขัน้ตอนถดัไป และท าการ
หยดุการผลติเพื่อแกไ้ข หรอืปรบัปรุงสภาพการผลติโดยอตัโนมตั ิเพื่อไดร้บัขอ้มลูความผดิปกต ิ
ในขัน้ตอนการผลิตการตรวจสอบนี้ รวมถึงพนักงานในกระบวนการผลิตถัดไปต้องมหีน้าที่
ตรวจสอบชิน้งาน ก่อนจะเริม่การผลติในขัน้ตอนต่อไป 

3.6 การจดัเตรยีม และบรหิารพื้นที่ (Point of Used Material) หมายถงึการ
จดัเตรยีมและบรหิารพื้นที่เพื่อให้สามารถน ามาใช้งานได้อย่างสะดวก ลดการเคลื่อนที่หรอืขน
ยา้ยวสัดุ นอกจากนี้ยงัหมายรวมถงึการจดัเกบ็อุปกรณ์ ในพืน้ทีท่ีส่ะดวกต่อการใชง้านดว้ย 

3.7 การป้องกนัความผดิพลาด (Mistake Proofing) หรอืความปลอดภยัจากความ
ผดิพลาด (Fail-Safe) ขึน้ Poka-Yoke จงึเป็นเครื่องมอืทีใ่ช้ป้องกนัความผดิพลาด เพื่อท าให้
ความผดิพลาดน้อยลง หลกัการท างานง่ายๆ ของ Poka-Yoke ที่สามารถลดปญัหาความ
ผดิพลาดในการนบัของพนกังานได ้ถงึแมว้่าความสูญเสยีทีเ่กดิขึน้จะเป็นจุดเลก็ ๆ เท่านัน้ แต่ก็
สามารถท าใหล้ดปญัหาการทีต่้องกลบัมาแก้ไขงาน (Rework) ไดท้นัท ีPoka-Yoke เป็นวธิกีาร
ตรวจสอบ ทีเ่น้นถงึการตรวจสอบรอ้ยเปอรเ์ซน็ต ์วธินีี้จะเน้นรวมถงึการทีเ่มือ่กระบวนการผลติมี
สิง่ผดิปกตเิกดิขึน้ ความผดิปกตจิะต้องได้รบัการตอบสนองหรอืแก้ไขได้อย่างทนัท่วงท ีนัน่คอื
อาจกล่าวได้ว่า Poka-Yoke นัน้จะตรวจสอบการผลติและเตือนก่อนที่จะมกีารผลติของเสยี 
(Defect) ขึน้ อยา่งไรกต็าม กย็งัมคีวามเชื่อทีผ่ดิๆ อยู่ว่า ระบบน้ีจะสรา้งปญัหายุ่งยาก รวมถงึมี
ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นด้วย แต่แท้ที่จรงิแล้ว หากมกีารศึกษากันอย่างจรงิจงัแล้วจะพบว่าการใช้
เครื่องมอื (Device) อย่างง่ายๆ ตามแบบของ Poka-Yoke นัน้สามารถลดการสูญเสยีโดยทีไ่ม่
ต้องลงทุนมากนัก กลุ่มการแก้ปญัหา (Team Based Problem Solving) คอื การแก้ไขปญัหาที่
เกิดขึ้นในกระบวนการโดยมกีารประชุมทมีงานที่เกี่ยวขอ้งเพื่อหาทางแก้ไขปญัหาทุกวนัหรอื
เป็นประจ าตามการตกลง โดยใหทุ้กคนมสี่วนรว่มในการแกไ้ขปญัหาเป็นส าคญั 

4. เครือ่งมอืทีใ่ชพ้ฒันาอยา่งต่อเนื่อง (Continuous Improvement)  
4.1 แผนภูมสิายธารคุณค่า (Value Stream Mapping : VSM) คอืเครื่องมอืทีใ่ช้

เขยีนแผนภาพที่แสดงถงึเส้นทางการผลติของผลติภณัฑ ์ซึ่งแผนภาพจะแสดงทัง้การไหลของ
วตัถุดบิและข้อมูลในการผลติ มปีระโยชน์ในการใช้จ าแนกหรอืระบุถึงขัน้ตอนที่เป็นการเพิ่ม
คุณค่าและทีไ่มเ่พิม่คุณค่าใหก้บัผลติภณัฑห์รอืทีเ่รยีกว่า ความสญูเปล่า แลว้จงึหาวธิกีารเพื่อท า
การก าจดัความสูญเปล่านัน้ออกไป ลกัษณะของ VSM จะเป็นเครื่องมอืง่ายๆ คอืใช้เพยีง
กระดาษกบัดนิสอเท่านัน้กท็ าใหม้องเหน็กจิกรรม และการไหลทัง้หมดในการเคลื่อนยา้ยสนิค้า 
ตัง้แต่วตัถุดบิจนไปสู่ผูบ้รโิภคขัน้สุดทา้ย ซึง่เพื่อความสะดวก และง่ายต่อการพจิารณาแผนภาพ
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ไดม้กีารใช้คอมพวิเตอรเ์ข้ามาช่วยในการวาดแผนภาพนี้ โดยถอืเป็นเครื่องมอืพื้นฐานในการที่
จะพยายามผลกัดนัองค์กรให้เขา้สู่การผลติแบบลนีก่อนที่จะไปใช้เครื่องมอือื่นๆ การไหลของ
วตัถุดิบและข้อมูลในการผลิต คือการไหลของวตัถุดิบจะเริม่มาจากผู้จดัส่งวตัถุดิบส่งมาให้
โรงงานผู้ผลติ และเมื่อได้ผลติภณัฑส์ าเรจ็รูปแล้ว โรงงานผู้ผลติจะส่งให้ผู้แทนจ าหน่ายเป็นผู้
จ าหน่ายออกไปจนถงึมอืผูบ้รโิภคขัน้สุดทา้ย ในขณะทีก่ารไหลของขอ้มลูจะมทีศิทางกลบักนักบั
การไหลของวตัถุดบิคอื ผู้แทนจ าหน่ายจะได้รบัข้อมูลความต้องการของลูกค้าโดยตรง และ
ขอ้มูลความต้องการนัน้จะถูกใช้ร่วมกันทัง้ผู้แทนจ าหน่าย โรงงานที่ผลติ และผู้จดัส่งวตัถุดบิ 
ขัน้ตอนการท า VSM ประกอบไปดว้ย 5 ขัน้ตอนดงันี้ (แสดงในแผนภาพที ่7) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
แผนภาพที ่7 ขัน้ตอนการท าแผนภมูสิายธารคุณค่า (พฤทธพิงศ์, 2548) 
 

4.1.1 การก าหนดความต้องการของลูกค้า (Customer Requirement) 
เนื่องจาก VSM เป็นเครื่องมอืในแนวคดิการผลติแบบลนีซึ่งมุ่งก าจดัความสูญเปล่าต่างๆ ใน
กระบวนการผลติเพื่อใหส้นิคา้หรอืบรกิารนัน้สามารถตอบสนองความพงึพอใจของลูกคา้ ดงันัน้
ก่อนที่จะเขา้สู่ข ัน้ตอนในการท า VSM สิง่แรกที่จ าเป็นต้องค านึงถงึคอื การสามารถเขา้ใจถึง
ความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จรงิ องค์กรจงึจะสามารถตอบสนองความต้องการนัน้ได้
อยา่งถูกตอ้งจนท าใหล้กูคา้มคีวามพงึพอใจ การจะเขา้ถงึความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ย่างแทจ้รงิ
นัน้สามารถท าได้โดยการวจิยัตลาด การส ารวจตลาด การออกแบบสอบถาม รวมไปถงึวธิกีาร
ใดๆ ทีใ่หไ้ดม้าซึง่ขอ้มลูความต้องการของลกูคา้หรอืผูบ้รโิภคขัน้สุดทา้ย  

4.1.2 กลุ่มผลติภณัฑ์ (Product Family) เมื่อทราบว่าผลติภณัฑ์ใดเป็น
ผลติภณัฑ์ที่ลูกค้าต้องการ และมขีัน้ตอนการผลติเป็นอย่างไรแล้ว ก่อนที่จะเริม่ท าการเขยีน
แผนภาพนัน้ต้องพจิารณาว่าสนิค้าที่ลูกคา้ต้องการมกีี่ชนิต ถ้าผลติภณัฑม์เีพียงชนิดเดยีวก็จะ
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สามารถขา้มขัน้ตอนนี้ไปสู่ข ัน้ตอนที่ 3 ได้เลย แต่ในกรณีที่ผลติภณัฑ์ที่ลูกค้าต้องการมหีลาย
ชนิด หลายรุ่นทีม่ขี ัน้ตอนการผลติแตกต่างกนั จะต้องท าการเลอืกกลุ่มผลติภณัฑท์ี่จะน ามาท า
การเขยีนแผนภาพเสยีก่อน ซึง่จะเลอืกเป็นกลุ่มผลติภณัฑท์ีม่ขี ัน้ตอนการผลติทีเ่หมอืนกนั โดย
ใช้การจดักลุ่มตามการวเิคราะห์ (Product - Quantity - Rooting Analysis : PQR) 
(GaryConner, 2001)  

4.1.3 การเขยีนแผนภาพสถานการณ์ปจัจุบนั (Current State Drawing) เมื่อ
เลือกผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มผลิตภณัฑ์ที่ต้องการได้แล้ว ขัน้ตอนต่อไปเป็นการวาดแผนภาพ
กระบวนการผลติที่แสดงทัง้การไหลของวตัถุดบิ และการไหลของขอ้มูลในกระบวนการผลติที่
ก าลงัด าเนินการอยู่ในปจัจุบนัของผลติภณัฑห์รอืกลุ่มผลติภณัฑน์ัน้ เพื่อท าใหม้องเหน็ถงึความ
สญูเปล่าต่างๆ ทีซ่่อนอยู่และหาทางก าจดัความสูญเปล่าเหล่านัน้ออกไป แผนภาพทีไ่ดจ้ากการ
วาดในขัน้ตอนน้ีจะเรยีกว่า แผนภาพกระบวนการผลติในสถานการณ์ปจัจุบนั (Current State 
Mapping) ขัน้ตอนการวาดแผนภาพจะแบ่งเป็น แผนภูมภิายนอก (External Mapping) การวาด
แผนภาพทีแ่สดงความสมัพนัธ์ระหว่างองคก์ร คอื ระหว่างโรงงานผลติเองกบัผูส้่งวตัถุดบิ และ
กบัลูกค้า แผนภูมภิายใน (Internal Mapping) คอื การวาดแผนภาพที่แสดงถึงกิจกรรมใน
กระบวนการผลติทัง้หมด ซึ่งเป็นกจิกรรมที่เกี่ยวขอ้งเฉพาะภายในองค์กรของเรา โดยที่ผู้วาด
จะต้องออกไปสงัเกตการณ์ในกระบวนการจรงิๆ เพื่อเก็บรายละเอียดทัง้หมด และการวาดก็
จะต้องเริม่จากการสงัเกตุที่กระบวนการหลงัสุดย้อนกลบัไปข้างหน้า คอืจากฝ่ายขนส่งสนิค้า 
ยอ้นกลบัไปจนถงึการรบัวตัถุดบิจากผูส้่งวตัถุดบิ ท าใหส้ามารถเขา้ใจการไหลของการผลตินัน้
ไดง้า่ยกว่าดงัแผนภาพที ่8 
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แผนภาพที ่8 กระบวนการผลติในสถานการณ์ปจัจุบนั (Current State Mapping) 
 

4.1.4 การวเิคราะหค์ุณค่า (Analysis Map) เมื่อไดแ้ผนภาพกระบวนการผลติ
ในสถานการณ์ปจัจบุนัแลว้ จะน าแผนภาพทีไ่ดน้ี้มาท าการวเิคราะหแ์ละปรบัปรุงโดยใชห้ลกัการ
ก าจัดความสูญเปล่าซึ่งไม่เพิ่มคุณค่าออกจากระบบ เพื่อให้ได้กระบวนการผลิตใหม่ที่มี
ประสทิธภิาพดขีึน้จากเดมิ ซึง่ความสญูเปล่าต่างๆ ทีอ่ยูภ่ายในกระบวนการผลติและการไหลนัน้ 
แผนภาพสายธารคุณค่าสามารถแสดงให้เหน็ได้จากความสูญเปล่าทัง้ 7 ประการ นอกจากการ
ปรบัปรุงที่ใชก้ารพจิารณาความสูญเปล่าต่างๆ ในแผนภาพและก าจดัออกไปดงัที่กล่าวมาแล้ว
นัน้ เรายงัสามารถปรบัปรุงกระบวนการหรอืขัน้ตอนการผลิตในแต่ละขัน้โดยใชเ้วลาแทคท์เป็น
ตวัก าหนดรอบเวลาการผลติทีเ่หมาะสม  

4.1.5 การเขยีนแผนภาพสถานการณ์อนาคต (Future State Drawing) 
ขัน้ตอนนี้เป็นการวาดแผนภาพกระบวนการผลติใหม่ทีถู่กปรบัปรุงโดยการก าจดัความสูญเปล่า
ต่างๆ ออกไป และปรบัปรงุกระบวนการหรอืขัน้ตอนการผลติใหม่โดยใชว้ธิกีารหรอืความรูต่้างๆ 
ท าใหไ้ดเ้ป็นแผนภาพกระบวนการผลติในสถานการณ์อนาคต (Future State Mapping) การ
ปรบัปรุงนี้จะท าใหข้อ้มูลต่างๆที่เกี่ยวขอ้ง เช่น เวลาน าเปลี่ยนแปลงไปด้วย ซึ่งจะต้องแสดงไว้
ให้เหน็ในแผนภาพด้วยเนื่องจากการปรบัปรุงแผนภาพกระบวนการผลตินี้ยงัไม่ได้น ามาใช้ใน
กระบวนการผลติจรงิ ดงันัน้บางครัง้อาจใช้การจ าลองสถานการณ์เขา้มาช่วยเพื่อท าให้เหน็ค่า
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ต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไป ตวัอย่างแผนภาพกระบวนการผลติในสถานการณ์อนาคตแสดงได้ดงั
แผนภาพที ่9 ซึง่จะเหน็ไดว้่ามกีารปรบัปรุงโดยการรวมเครื่องจกัร 1 กบั 2 ใหอ้ยู่ภายในบรเิวณ
เดยีวกนั ท าใหก้ารไหลเป็นไปแบบทลีะชิน้ และท าใหว้ตัถุดบิเขา้มาสู่กระบวนการโดยใชห้ลกัเขา้
ก่อนออกก่อน (First In First Out: FIFO) ผลของการปรบัปรุงนี้ท าใหส้ามารถก าจดัการคงคลงั
วสัดุระหว่างกระบวนการลงไปได ้และท าใหเ้วลาลดลงจากเดมิได ้
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที ่9 กระบวนการผลติในสถานการณ์อนาคต (Future State Mapping) 
 

4.1.6 การน าไปใช้งาน (Implementation) เมื่อสงัเกตได้ว่าค่าที่แสดงถึง
ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต เช่น ค่าเวลาน า รอบเวลาการผลิต ที่ได้จากแผนภาพ
กระบวนการผลติในสถานการณ์อนาคตมคี่าที่แสดงว่าประสทิธภิาพดขีึน้จากกระบวนการผลติ
แบบเดมิ เราก็สามารถน ากระบวนการผลติใหม่ทีป่รบัปรุงแลว้นัน้ไปใช้ในกระบวนการผลติจรงิ
ไดต่้อไป แต่ถ้าหากพบว่ายงัสามารถปรบัปรุงหรอืก าจดัความสูญเปล่าในจุดใดไดอ้กี กส็ามารถ
ท าใหแ้ผนภาพกระบวนการผลติในสถานการณ์อนาคตนัน้เปลีย่นเป็นแผนภาพกระบวนการผลติ
ในสถานการณ์ปจัจบุนั แลว้ด าเนินการซ ้าตามขอ้ 4.1.6 อกีครัง้หนึ่ง 
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4.2 การปรบัปรุงอย่างอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) หรอื ไคเซน 
(Kaizen) เป็นภาษาญี่ปุ่นแปลว่า การปรบัปรุง ซึง่เป็นแนวคดิทีน่ ามาใชใ้นการบรหิารจดัการได้
อย่างมปีระสทิธภิาพโดยมุ่งเน้นทีก่ารมสี่วนร่วมตลอดเวลาของพนักงานทุกคนร่วมกนัแสวงหา
แนวทางใหม่ๆ  เพื่อปรบัปรุงวธิกีารท างาน และสภาพแวดลอ้มการท างานใหด้ขีึน้อยู่เสมอ หวัใจ
ส าคัญคือการด ารงอยู่ของสิ่งที่ดีอยู่แล้วและการพัฒนาอย่างต่อเนื่ องอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
ความส าคญัในกระบวนการของไคเซน คือการใช้ความรู้ความสามารถของพนักงานมาคิด
ปรบัปรุงงาน โดยการใช้เพยีงการลงทุนเล็กน้อย ซึ่งท าให้เกิดการปรบัปรุงทลีะน้อย ค่อยๆ 
เพิม่พูนอย่างต่อเนื่อง ตรงขา้มกบัแนวคดินวตักรรม ซึง่เป็นการเปลีย่นแปลงขนานใหญ่ ต้องใช้
เทคโนโลยซีบัซอ้นชัน้สูง ดว้ยเงนิลงทุนมหาศาล ดงันัน้ไม่ว่าจะอยู่ในภาวะเศรษฐกจิแบบไหนก็
สามารถใชไ้คเซนเพื่อปรบัปรงุได ้

กจิกรรมไคเซน็จะด าเนินตามแนวทางวงจรคุณภาพของเดมมิง่ (Plan-Do-Check-
Act: PDCA): 7 ประกอบไปดว้ย 

P-Plan ในช่วงของการวางแผนจะมกีารศกึษาปญัหา หรอืกระบวนการที่ต้องการ
ปรบัปรุงและจดัท ามาตรวดัส าคญั (Key Metrics) ส าหรบัตดิตามวดัผล เช่น รอบระยะเวลาการ
ท างาน เวลาการหยุดเครื่อง เวลาการตัง้เครื่อง อตัราการเกดิของเสยี เป็นต้น โดยมกีารด าเนิน
กจิกรรมกลุ่มย่อย เพื่อระดมสมองแสดงความคดิเหน็ร่วมกนัพฒันาแนวทางส าหรบัแก้ปญัหาใน
เชงิลกึ ดงันัน้ผลลพัธ์ในช่วงของการวางแผนจะมกีารเสนอวธิกีารท างานหรอืกระบวนการใหม่
แทนแนวทางเดมิโดยสมาชกิของกลุ่ม 

D-Do ในช่วงนี้จะมกีารน าผลลพัธ์หรอืแนวทางในขัน้ตอนการวางแผนมาใช้
ด าเนินการส าหรบักจิกรรมการปรบัปรงุโดยน ากระบวนใหม่มาใชใ้นช่วงสัน้ๆ โดยใหม้ผีลกระทบ
ต่อเวลาท างานน้อยทีสุ่ด ซึง่อาจใชเ้วลาหลงัเลกิงานหรอืช่วงของวนัหยดุ 

C-Check โดยใช้มาตรวดัที่จดัท าขึ้นไว้ส าหรบัตดิตามวดัผลการด าเนินกจิกรรม
ตามวธิกีารใหม่ เพื่อวดัประสทิธผิลของกระบวนใหม่กบัแนวทางเดมิ หากผลลพัธจ์ากแนวทาง
ใหมไ่มส่ามารถบรรลุตามเป้าหมาย ทางทมีงานอาจพจิารณาแนวทางเดมิ หรอืด าเนินการคน้หา
แนวทางปรบัปรงุต่อไป 

A-Act โดยได้น าข้อมูลที่วดัผล และประเมนิไว้ในช่วงของการตรวจสอบเพื่อใช้
ส าหรบัด าเนินการปรบัแก้ ด้วยทมีงานไคเซ็นซึ่งมผีู้บรหิารให้การสนับสนุน เพื่อมุ่งบรรลุผล
ส าเร็จตามเป้าหมายของโครงการ ในช่วงของการด าเนินกิจกรรมไคเซ็นหรือกิจกรรมการ
ปรบัปรุง ทางทีมงานปรบัปรุงจะมุ่งค้นหาสาเหตุต้นตอของความสูญเปล่า และใช้ความคิด
สรา้งสรรคเ์พื่อขจดัความสูญเปล่า โดยมกีารท างานร่วมกบัทมีงานขา้มสายงานอย่างต่อเนื่องใน
ช่วงเวลา 3 - 10 วนั และมกีารตดิตามผลลพัธ ์หรอืความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ภายใน 30 วนั 
หลงัจากด าเนินกจิกรรมการปรบัปรงุ รวมทัง้มกีารจดัท ามาตรฐานกระบวนการ นักปฏบิตักิารไค
เซนได้เสนอแนวทางที่สามารถใช้ปรบัปรุงงานได้ เช่น การลองพยายามคดิในแง่ของการหยุด 
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การลด หรอืการเปลีย่น โดยทีก่ารหยุด หรอื ลด ไดแ้ก่ การหยุดการท างานทีไ่ม่จ าเป็นทัง้หลาย 
หยุดการท างานที่ไม่มปีระโยชน์ และไม่มคีวามส าคญัทัง้หลาย แต่อย่างไรก็ตามยงัมบีางสิ่ง
บางอย่างทีไ่ม่สามารถหยุดได ้ซึง่หากเป็นเช่นนัน้ผูป้ฏบิตังิานอาจต้องมุ่งประเดน็ไปที่เรื่องการ
ลด เช่น ลดงานที่ไม่มปีระโยชน์ งานที่ก่อความร าคาญ น่าเบื่อหน่ายใหม้ากที่สุดเท่าทีจ่ะท าได ้
แมว้่าจะไม่สามารถท าให้หยุดงานดงักล่าวได้ทัง้หมด แต่ก็เกดิมกีารปรบัปรุงขึน้แล้ว ส่วนการ
เปลีย่นแปลงบางส่วนของงานนัน้หมายถงึ การพจิารณาเปลีย่นแปลงงานในบางเรื่องบางอย่างที่
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งผู้ปฏบิตังิานอาจพจิารณาใช้หลกัการ E C R S เพื่อเริม่ต้น
กระบวนการปรบัปรงุระบบงานได ้โดยหลกัการดงักล่าวมอีงคป์ระกอบกล่าวคอื 

Eliminate หมายถงึ การตดัขัน้ตอนการท างานทีไ่ม่จ าเป็นในกระบวนการออกไป 
Combine หมายถงึ การรวมขัน้ตอนการท างานเขา้ดว้ยกนั เพื่อประหยดัเวลาหรอื

แรงงานในการท างาน 
Rearrange หมายถงึ การจดัล าดบังานใหมใ่หเ้หมาะสม 

 Simplify หมายถงึ ปรบัปรงุวธิกีารท างาน หรอืสรา้งอุปกรณ์ช่วยใหท้ างานไดง้่ายขึน้ 
ผลจากการท าไคเซนไมจ่ าเป็นตอ้งวดัเป็นตวัเงนิเท่านัน้ สิง่ทีว่ดัเป็นตวัเงนิไม่ไดแ้ต่

เป็นสิง่ที่ท าให้เกดิการปรบัปรุงกส็ามารถท าเป็นกจิกรรมของไคเซนได้ การท ากจิกรรมไคเซน
อาจเป็นกลุ่มหรอืเดีย่วกไ็ด ้ขึน้กบัเรือ่งทีท่ า ประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากไคเซนไดแ้ก่ 

- ระยะทางการขนยา้ยลดลง 
- รอบระยะเวลาการท างาน (Cycle Time) ลดลง 
- การผลติเพิม่ขึน้ 
- ใชพ้ืน้ทีน้่อยลง 
- งานออกดขีึน้ 
- งานระหว่างท าลดลง 
- คุณภาพดขีีน้ 
- กระบวนการผลติสัน้ลง 
- ใชเ้วลาการตัง้เครือ่งจกัรลดลง 
- เพิม่ความปลอดภยั 
- ขวญัก าลงัใจดขีึน้ 
4.3  การผลติแบบทนัเวลาพอด ี(Just-In-Time: JIT) เป็นระบบการผลติทีน่ ามาใช้

เพื่อสนองปรชัญาในการผลติทีมุ่่งเน้นก าจดัความสูญเสยีหรอืกจิกรรมที่ไม่เกดิมลูค่าต่างๆ ออก
จากกระบวนการผลติ ซึง่พฒันาขึน้โดยบรษิทั โตโยต้า ประเทศญี่ปุ่น เพื่อใหก้ารบรหิารจดัการ
วตัถุดบิและชิ้นส่วนเขา้สู่กระบวนการผลติในปรมิาณ และเวลาที่ต้องการ เพื่อให้การผลติเป็น
สนิค้าได้พอดกีบัความต้องการของลูกค้าทัง้ปรมิาณและเวลา ทัง้นี้เพื่อลดความสูญเสยี และ
ต้นทุนที่มาจากการมสีนิค้าคงคลงั และลดงานระหว่างท าอนัเป็นขอ้เสยีของการผลติแบบคราว
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ละมากๆ (Mass Production)อย่างไรกด็ ีการผลติแบบทนัเวลาพอดกีจ็ะมปีญัหาตรงทีต่้องคอย
ปรบัตัง้กระบวนการและการวางแผน รวมถงึการบรหิารความรว่มมอืกบัผูผ้ลติจากภายนอก โดย
สรุปการผลิตแบบทันเวลาพอดี ต้องมีการเปลี่ยนแปลงที่ต่างจากการผลิตคราวละมากๆ 
ดงัต่อไปนี้ 

- ต้องมีการจดัสมดุลสายการผลิต ให้แต่ละสถานีงานมีภาระงานเท่ากัน และ
สามารถรองรบัผลติภณัฑท์ีห่ลากหลายได ้

- ตอ้งลดหรอืก าจดัเวลาทีใ่ชใ้นการตัง้เครือ่งเมือ่เปลีย่นรุ่นการผลติ (Setup Time) 
โดยมเีป้าหมายอยู่ที่การเปลี่ยนแปลงแต่ละครัง้ต้องไม่เกิน 10 นาท ีหรอืที่เรยีกกนัว่า SMED 
(Single Minute Exchange of Die) 

- ต้องลดขนาดของการผลติและการสัง่ซื้อแต่ละคราว ท าให้เกดิจ านวนครัง้ของ
การตัง้เครือ่งและจ านวนครัง้ของการสัง่ซือ้ทีม่ากขึน้ 

- ต้องลดเวลาในการผลติและส่งมอบ (Production Lead Time และ Delivery 
Lead Time) ซึง่เวลาน าในการผลติสามารถลดลงไดโ้ดยความรว่มมอืกนัระหว่างแผนกผลติ ส่วน
การลดเวลาน าในการส่งมอบกส็ามารถลดลงไดโ้ดยความร่วมมอืและการตดิต่อประสานงานที่ดี
กบัผูผ้ลติจากภายนอก 

- ต้องมกีารบ ารุงรกัษาเครื่องจกัรเชงิป้องกนัเพื่อให้เครื่องจกัรมคีวามพร้อมอยู่
ตลอดเวลาซึ่งการผลติแบบทนัเวลา เครื่องจกัรจะมโีอกาสหยุดใหบ้ ารุงรกัษามากกว่าการผลติ
ครัง้ละมากๆ 

- ต้องมแีรงงานแบบหลายทกัษะ (Flexible Work Force) เช่น สามารถใช้
เครือ่งจกัรไดส้ามารถบ ารุงรกัษาได ้สามารถตรวจสอบคุณภาพไดแ้ละสามารถท างานอื่นได ้ซึง่
แตกต่างจากการผลติคราวละมากๆ ทีจ่ะใชแ้รงงานทีเ่ชีย่วชาญเฉพาะอย่าง 

- ต้องการผู้ผลติจากภายนอกที่เชื่อถอืได้ และมรีะบบประกนัคุณภาพที่จะไม่ท า
ใหช้ิน้ส่วนดอ้ยคุณภาพมาถงึโรงงาน รวมถงึมรีะบบประเมนิผูผ้ลติจากภายนอก 

- ตอ้งขนถ่ายชิน้งานระหว่างหน่วยผลติคราวละน้อยๆ หรอืถ้าเป็นไปไดก้ค็ราวละ
หนึ่งหน่วย (Small-Lot-Conveyance หรอื One-Piece Flow) ทัง้นี้เพื่อลดเวลาน าและลด
ปรมิาณงานระหว่างกระบวนการการออกแบบการทดลอง (Design of Experiment: DOE) เป็น
การใชเ้ครือ่งมอืทางสถติใินการออกแบบการทดลองเพื่อหาปจัจยัทีผ่ลกระทบในการท างาน 

4.4 การวเิคราะหส์าเหตุที่แท้จรงิ (Root Cause Analysis) เป็นเทคนิคในการ
แกป้ญัหาเบือ้งต้นคอืการยอ้นกลบัขึน้ไปหาถงึสาเหตุของปญัหา โดยพยายามเจาะลกึถงึสาเหตุ
ของปญัหาทีแ่ทจ้รงิ 

4.5 การควบคุมกระบวนการทางสถติ ิ(Statistical Process Control) เป็นการ
ควบคุมกระบวนการโดยการหาค่าเฉลี่ยของการตวัแปรในกระบวนการ ก าหนดควบคุมเขต
จ ากดับนและล่างตรวจสอบตวัแปรและควบคุมกระบวนการใหอ้ยูใ่นขอบเขตทีค่วบคุม 
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งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  
 

งานวิจยัในต่างประเทศ 
Pannirselvam (1994) ได้ศึกษาถึงแนวทางในการเพิม่ประสทิธภิาพโดยรวมใน

กระบวนการผลติโดยการวเิคราะหก์ารไหลของการผลติกระบวนการปฏบิตังิานเวลาทีใ่ชใ้นการ
ผลติและผงัโรงงาน เพื่อได้มาซึ่งเวลาในระบบและได้ใชก้ารจ าลองสถานการณ์คอมพวิเตอรใ์น
การประมวลผลและเปรยีบเทียบผลทางสถิติในหลายทางเลอืกซึ่งทางเลอืกที่ดทีี่สุดจะท าให้
สามารถลดเวลาในระบบการผลติลงได้รอ้ยละ 13 ของระบบการผลติปจัจุบนันอกจากน้ียงัใช้
ผลลพัธท์ีไ่ดน้ าไปออกแบบผงัโรงงานใหมอ่กีดว้ย 

Fawaz (2003) ศกึษาถงึการน าหลกัการของลนีไปใชก้บักระบวนการผลติทีม่ลีกัษณะ
การผลติแบบต่อเนื่อง (Continuous Process) โดยศึกษาในอุตสาหกรรมเหล็กเป็นหลกั
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้คือ การน าเทคนิคการผลิตแบบลีนไปใช้ให้เกิดประโยชน์ใน         
อุตสาหกรมที่มีการผลิตแบบต่อเนื่ อง ซึ่งตามปกตินิยมใช้เทคนิ คการผลิตแบบลีนกับ
อุตสาหกรรมทีม่กีารผลติแบบเป็นช่วงเวลา (Discrete Process) เท่านัน้และสามารถทราบว่า
ประโยชน์จากการน าเทคนิคการผลติแบบลนีไปใช้งานในงานแต่ละงานเป็นอย่างไร ถึงแม้ว่า
อุตสาหกรรมที่มกีระบวนการผลิตเป็นแบบช่วงเวลาจะมลีกัษณะบางอย่างที่มลีกัษณะร่วมที่
เหมือนๆ กันแต่ก็มีหลายอย่างที่มีความแตกต่างกันอย่างมากเช่นกัน ดังนัน้การปรบัแต่ง
กระบวนการทัง้แบบเป็นช่วงเวลาและแบบต่อเนื่องจะมบีางอย่างที่คาบเกี่ยวกนังานวจิยันี้จงึ
พยายามทีจ่ะแสดงใหเ้หน็ว่าเทคนิคการผลติแบบลนีสามารถน ามาใชง้านไดส้ าหรบัอุตสาหกรรม
ที่มกีารผลติทัง้แบบเป็นช่วงเวลาและแบบต่อเนื่องโดยได้ท าการวจิยับรษิัท เหล็กขนาดใหญ่   
(ใชน้ามสมมตวิ่าบรษิทั ABS) เทคนิคหนึ่งทีใ่ชใ้นงานวจิยันี้คอืการสรา้งแผนภูมสิายธารคุณค่า
โดยเริม่ต้นด้วยการสรา้งแผนภูมสิายธารคุณค่าทีแ่สดงสถานะปจัจุบนัของบรษิทัโดยมกีารระบุ
แหล่งทีม่าของของเสยีและน าเทคนิคลนีเขา้ไปช่วยแก้ไขเพื่อเพิม่มลูค่าในกระบวนการจนพฒันา
เป็นแผนภูมสิายธารคุณค่าในอนาคตเพื่อให้การใช้เทคนิคการผลติแบบลนีเกดิประโยชน์อย่าง
มากในการสรา้งแผนภูมสิายธารคุณค่าจงึได้น าแบบจ าลองสถานการณ์มาพฒันาบรษิทั  ABS 
และท าการออกแบบการทดลอง เพื่อใชว้เิคราะหผ์ลลพัธข์องแบบจ าลองสถานการณ์ส าหรบัการ
ใชล้นีหลายๆ ลกัษณะ 
 

 

 

 

 



41 

งานวิจยัในประเทศไทย 
พชัรนิทร ์(2548) ได้ท าการศกึษาภายใต้หวัขอ้การบูรณาการ ลนี ซกิซ์ ซกิม่าและซี

เอ็มเอ็มไอเขา้สู่วสิาหกจิโดยใช้แบบจ าลองพลวตั (Dynamic Analysis) กรณีศกึษา: บรษิัท 
สแปนชนั (ไทยแลนด)์ จ ากดั โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อประเมนิวดัระดบัความสามารถขององคก์ร
ขณะปจัจุบนัว่าอยู่ในระดบัใดตามมาตรฐานซเีอ็มเอ็มไอ และเป็นแนวทางส าหรบั การวดัผลใน
การด าเนินงานการผลิตขององค์กร โดยท าการประยุกต์ ลีน ซิกซ์ ซิกม่า เข้ากับกลุ่ม
กระบวนการหลกั (PAS) ของมาตรฐานซเีอม็เอม็ไอ ซึง่มทีัง้หมด 25 กลุ่ม โดยจดัแบ่งกลุ่มออก 
5 ระดบั จากนัน้ จดัท าแบบทดสอบส าหรบัการประเมนิระดบัความสามารถขึ้น และเพื่อแก้ไข
ลกัษณะที่หยุดนิ่งของระบบการวดัผลการด าเนินงานด้วยแบบทดสอบที่จดัท าขึน้ นอกจากนัน้
ผู้วจิยัได้ระบุเป้าหมาย หรอืวตัถุประสงค์การวดัพร้อมทัง้ตวัวดั ส าหรบัการผลติแบบลนี และ
น าเสนอออกมาในรูปแบบของแบบจ าลองพลวตัของระบบการผลติขององค์กร อุตสาหกรรม 
ทัง้นี้เนื่องจากมกีารประยุกต์ใช้ได้จรงิในองค์กร ซึ่งสามารถดูได้จากงานวจิยัที่รวบรวมมาและ
ประกอบกบัสภาวะแวดลอ้มทางธุรกจิอุตสาหกรรมการผลติมกีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ การ
วดัที่มลีกัษณะหยุดนิ่งไม่สามารถปรบัตัวให้กับ สภาวะการเติบโตที่มกีารแข่งขนัหรอืมกีาร
พฒันาปรบัปรุงอยู่ตลอดได้ ผลจากการวจิยัพบว่าองค์กรกรณีศกึษามรีะดบัความสามารถของ
องค์กรตามมาตรฐานซเีอ็มเอ็มไอ อยู่ที่ระดบั 3 และเวลาสูญเปล่า ที่ควรจะมกีารปรับปรุงมาก
ทีสุ่ดคอื เวลาสญูเปล่าเนื่องมาจากเครือ่งจกัรซึง่ส่งผล กระทบต่อเวลาสญูเปล่าโดยรวมถงึรอ้ยละ 
30.6 รองลงมาคอืเวลาสูญเปล่า เนื่องมาจากพนักงาน คดิเป็นรอ้ยละ 29.98 ประโยชน์ที่ได้รบั
จากงานวิจัยนี้คือสามารถใช้ในการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน และช่วยยกระดับ
ความสามารถในการปฏบิตักิารวดัผลการด าเนินงานการผลติ ซึง่สิง่ต่างๆ เหล่านี้ ช่วยใหอ้งคก์ร
บรรลุผลส าเรจ็ตามเป้าหมายทีว่างไว ้

พฤทธพิงศ ์(2548) ไดท้ าการประยุกต์ใชก้ารผลติแบบลนีในอุตสาหกรรมผสมระหว่าง
การผลติแบบต่อเนื่องและแบบช่วง กรณีศึกษาโรงงานผลติเหล็กรูปพรรณ จุดมุ่งหมายของ
งานวจิยันี้คอื ช่วยเป็นแนวทางของการประยุกต์ใช้การผลติแบบลนีในอุตสาหกรรมที่มทีัง้การ
ผลิตแบบต่อเนื่ องและแบบช่วง หรือเรียกอีกอย่างว่าอุตสาหกรรมผสม การวิจัยนี้ เลือก
อุตสาหกรรมผลติเหลก็รปูพรรณเป็นกรณีวจิยั เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมทีม่กีารผลติแบบผสม 
ใช้เครื่องมอืการผลติแบบลนีคอื แผนภูมสิายธารคุณค่าจะช่วยจ าแนกคุณค่าของกระบวนการ
ผลติ และแบบจ าลองสถานการณ์จะใช้วเิคราะห์ทางเลอืกประเมนิ และพฒันาแผนภูมสิายธาร
คุณค่า โดยใชแ้บบจ าลองสถานการณ์วเิคราะหป์จัจยัทัง้หมด 3 ปจัจยั ไดแ้ก่ ระบบการผลติ การ
บ ารุงรกัษาแบบทุกคนมสี่วนรวม และการลดเวลาปรบัเปลีย่นเครื่องจกัร จากผลของการจ าลอง
สามารถขจดัความสญูเปล่า และลดระยะเวลาการผลติรวมจาก 16.24 วนั มาเป็น 8.56 วนั หรอื
คิดเป็นร้อยละ 47.30 และลดสินค้าคงคลงัระหว่างกระบวนการจาก 96.35 ตันต่อวนั เหลือ 
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10.62 ตันต่อวนั หรอืคดิเป็นร้อยละ 88.98 จากนัน้น ามาสร้างเป็นแผนภูมสิายธารคุณค่า
สถานการณ์อนาคต 

จุตวิฒัน์ (2553) ได้ศกึษาถงึการบูรณาการแนวคดิลนี และเครื่องมอืซกิซ ์ซกิม่า เพื่อ
การปรบัปรงุในกรณศีกึษาอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยการศกึษาจะมุ่งเน้นกจิกรรมทีไ่ม่ท าใหเ้กดิ
คุณค่า และเป็นความสูญเปล่าในกระบวนการ โดยน าแนวคดิลนีมาช่วยในการปรบัปรุง และน า
เครื่องมอืของซกิซ ์ซกิม่า มาช่วยลดความผนัแปรของกระบวนการมาประยุกต์ใชร้่วมกนั ถอืว่า
เป็นแนวทางทีส่ าคญัในการลดความผนัแปร ลดเวลา ลดพืน้ที ่และลดของเสยีจากกระบวนการ
ผลติ จากผลการศกึษากระบวนการผลติตวัอย่างพบว่า ของเสยีทีเ่กิดขึน้ในกระบวนการผลติคอื 
การเกดิปญัหาเศษกระเซน็ (Spatter) ตดิกบัชิน้งาน  ซึง่ต้องมกีารตรวจเชค็และเคาะออก ท าให้
สูญเสียทัง้เวลา และอาจจะมขี้อผิดพลาดในการท างานได้ จงึได้น าแนวคิดการป้องกันความ
ผิดพลาดมาประยุกต์ใช้ และปรบัปรุงการสัง่ผลิตจากรูปแบบ (Pattern) หรือ จ านวนขนาด    
(Lot Size) มาเป็นการใชว้ธิกีารปรบัเรยีบการผลติ เพื่อลดชิน้งานระหว่างกระบวนการผลติและ
ลดพื้นที่การจดัเก็บชิ้นงานส าเร็จรูปโดยมกีารใช้แนวคิดลีน และเครื่องมอืซิกซ์  ซิกม่ามาใช้
ร่วมกนั ซึ่งหลงัจากการปรบัปรุงพบว่าท าให้ปญัหาเศษตดิกบัชิ้นงานมจี านวนที่ลดลงจากเดมิ 
304,400 PPM เหลอืเพยีง 2,000 PPM และรอบการท างานลดลงจาก 83.1 วนิาทต่ีอชิน้ เหลอื
เพยีง 75.5 วนิาทต่ีอชิน้ และสามารถท าการลดการจดัเกบ็สนิคา้คงคลงัส าเรจ็รปูจาก  1.5 วนั 
เหลอืเพยีง 1.0 วนั ซึง่สามารถท าใหล้ดความสญูเปล่าทีเ่กดิขึน้ในกระบวนการได้ 
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บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีการศึกษาและผลการศึกษา 

 

การศึกษาน้ีมีว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการผลิตเรือคายัคในปจัจุบันของ     
บรษิัท จอย สปอร์ต จ ากัด โดยน าระบบการผลิตแบบลีนมาประยุกต์ใช้กับการท างานของ  
บรษิทัฯ เพื่อเพิม่มลูค่าการผลติและปรบัปรงุการด าเนินงานภายในโรงงานการผลติเรอืคายคัโดย
น าการด าเนินงานในปจัจุบนัมาสรา้งแผนภูมสิายธารคุณค่าสถานการณ์ปจัจุบนั แล้วจงึท าการ
ปรบัปรุงเป็นแผนภูมสิายธารคุณค่าสถานการณ์อนาคต ในบทนี้ผู้ศกึษาได้น าเสนอระเบยีบวธิี
การศกึษาและผลการศกึษา ซึง่มรีายละเอยีดตามหวัขอ้ดงันี้ 

1. ระเบยีบวธิกีารศกึษา 
2. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
3. การวเิคราะหข์อ้มลู 
4. ผลการศกึษา 

ระเบียบวิธีการศึกษา 

ระเบยีบวธิกีารศกึษาของการศกึษานี้ประกอบไปดว้ย 3 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 
1. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการศึกษาครัง้นี้  สามารถแบ่งประเภทข้อมูล
ออกเป็นสองส่วน ไดแ้ก่ 

1.1 ขอ้มลูปฐมภูม ิ(Primary Data) การเกบ็รวบรวมขอ้มลูไดจ้าก 2 แหล่ง คอื 
1.1.1 การสมัภาษณ์ ผู้อ านวยการฝ่ายบรหิารทัว่ไป และวิศวกรโรงงาน 

เกี่ยวกบัความคดิเหน็ในเรื่องของปญัหาและสาเหตุของปญัหาที่เกดิขึน้ภายในโรงงานการผลติ 
ขอ้เสนอแนะในการแก้ไขปญัหา แนวทางในการแก้ไขปญัหา  ความเป็นไปไดใ้นการน าระบบลนี
เขา้ไปประยกุตใ์ชภ้ายในโรงงานการผลติ  ตลอดจนประสทิธภิาพการด าเนินงานทีเ่กดิขึน้ภายใน
แผนกการผลติและแผนกประกอบทัง้ก่อนและหลงัการด าเนินการประยกุตใ์ชก้ารผลติแบบลนี 

1.1.2 การสงัเกตการณ์  ผูศ้กึษาไดส้งัเกตการณ์ปญัหาและสาเหตุของปญัหาต่างๆ 
ทีพ่บภายในโรงงานการผลติในแต่ละสถานีการผลติ   ท าการเกบ็รวบรวมขอ้มลูทัง้หมดเพื่อน ามา
วเิคราะหแ์ละประเมนิความเป็นไปได ้ในการน าระบบลนีเขา้ไปประยกุตใ์ชก้บัการผลติภายใน โรงงาน 
รวมถงึการลดลงของปญัหาในแต่ละสถานีการผลติ   หลงัจากการด าเนินการประยกุตใ์ชก้ารผลติ
แบบลนี
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1.2 ขอ้มลูทุตยิภูม ิ(Secondary Data) สามารถเกบ็รวบรวมขอ้มลูได้จากขอ้มูล
ตวัเลขต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการผลติในรายงานต้นทุนการผลติของโรงงาน ไดแ้ก่ ระยะเวลาทีใ่ช้
ในแต่ละขัน้ตอนของกระบวนการผลติ ทรพัยากรที่ใช้ในการผลติเรอืคายคั ค่าเฉลี่ยของผลผลิต 
ตน้ทุนในการผลติ เป็นตน้ 

2. การวเิคราะหข์อ้มลู  
 ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ศึกษาจะท าการสร้างแผนภูมิสายธารคุณค่าของการ
ด าเนินงานในสถานการณ์ปจัจบุนั (Value Stream Mapping: Current State)  

3. ผลการศกึษา  
3.1 สรา้งแผนภูมสิายธารคุณค่าของการด าเนินงานในสถานการณ์อนาคต (Value 

Stream Mapping: Future State) 
3.2 เปรยีบเทยีบผลที่ได้ทัง้ก่อนและหลงัการปรบัปรุงโรงงานที่ได้จากการจ าลอง

สถานการณ์ในขัน้ตอนการผลติของสถานการณ์ปจัจุบนั โดยน ามาเปรยีบเทยีบกบัเวลาการผลติ
รวมทีไ่ดห้ลงัจากการจ าลองสถานการณ์ในขัน้ตอนการผลติ 
  
การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 

การเกบ็รวบรวมขอ้มลูเพื่อการศกึษาในครัง้นี้ ไดม้าจาก 2 แหล่ง 

 1.  ขอ้มลูปฐมภูม ิผูศ้กึษาไดท้ าการสมัภาษณ์ ผูอ้ านวยการฝ่ายบรหิารทัว่ไป และวศิวกร
โรงงาน ซึ่งผลจากการสมัภาษณ์พบว่า ก่อนทีจ่ะน าระบบการผลติแบบลนีเขา้มาใชบ้รษิทัฯ มี
ปญัหาเกดิขึน้ในกระบวนการผลติภายในโรงงานอุตสาหกรรมการผลติ เช่น การเสยีเวลาในการ
เขา้เฟรม เรอืมฟีองอากาศมาก มวีธิกีารท างานทีไ่ม่เหมาะสม (ท าใหป้วดหลงั) เกดิของเสยีเป็น
จ านวนมาก ซึ่งส่งผลท าให้ต้นทุนในการผลติเรอืคายคัสูงขึ้น ผลผลติไม่ทนัตามค าสัง่ซื้อของ
ลกูคา้ ทัง้นี้เป็นผลเสยีของแผนกการผลติและแผนกประกอบ จงึท าใหบ้รษิทัฯ มคีวามคดิทีจ่ะน า
ระบบการผลติแบบลนีเขา้มาใช ้เพื่อให้เกดิประสทิธภิาพ ลดเวลา และท าให้เกดิการตอบสนอง
ต่อความต้องการของลูกค้าได้มากขึน้ ซึ่งรายละเอยีดของค าถามที่ใช้ในการสมัภาษณ์แสดงใน
ภาคผนวก ก 

จากการศึกษาข้อมูลที่ได้จากการสมัภาษณ์ผู้อ านวยฝ่ายบรหิารทัว่ไป และวศิวกร
โรงงาน ในเบื้องต้นผูศ้กึษาจงึไดน้ าวธิกีารวเิคราะหท์ีเ่รยีกว่า P&Q Analysis (Pareto Quantity 
Product) มาใชใ้นการเลอืกผลติภณัฑท์ีจ่ะศกึษาในครัง้นี้ โดยเลอืกผลติภณัฑท์ีม่ยีอดการสัง่ซือ้
สูงสุด เพื่อเป็นการปรบัปรุงส าหรบักลุ่มลูกค้ารายใหญ่ ผลติภณัฑท์ี่เลอืกมาเป็นกรณีศกึษาใน
การวเิคราะห์ปญัหา และแนวทางแก้ไขปรบัปรุงก็คอืเรอืคายคัรุ่น EAGLE RUN 12 โดยการ
พจิารณาจากความนิยมในการสัง่ซื้อสินค้าของลูกค้า ซึ่งสามารถวดัได้จากยอดการสัง่ผลิต 
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ในช่วงระยะเวลาที่จะเริม่ท าการผลติตัง้แต่ต้นเดอืนตุลาคม 2553 เป็นต้นไปจนกระทัง่ถงึเดอืน
เมษายน 2554 เป็นสนิคา้ทีม่กีารสัง่ผลติจากประเทศสหรฐัอเมรกิาประมาณ 1,050 ล า  ซึง่ถอืได้
ว่าเป็นสนิคา้ทีบ่รษิทัฯ นัน้ควรใหค้วามใส่ใจเป็นอย่างมาก และมคีวามน่าสนใจในการน ามาเป็น
ผลติภณัฑ์กรณีศึกษาที่จะใช้ในการปรบัปรุงตามกระบวนการผลติแบบลนีในครัง้นี้ เพื่อที่จะ
บรรลุเป้าหมายในการสรา้งความพงึพอใจให้กบัลูกคา้ และเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนั
กบัตลาดโลก 

ภาพที ่3 เรอืคายคัรุน่ EAGLE RUN 12 

ผลจากการสมัภาษณ์พบว่ายงัมกีระบวนการผลติที่มปีญัหา เน่ืองจากมจีุดที่เป็นคอ
ขวด (Bottle Neck) ในขัน้ตอนการผลติเรอืคายคับางขัน้ตอน ส่งผลใหต้้องใชร้ะยะเวลาการผลติ
รวมนาน จนท าใหไ้ดร้บัค่าเฉลีย่ของผลผลติจรงิน้อยกว่าทีฝ่่ายวางแผนการผลติไดต้ัง้เป้าหมาย
ไว ้จนท าใหค้วามสามารถในการแข่งขนัและความพงึพอใจของลกูคา้ลดลง 

2. ข้อมูลทุติยภูมิ ผู้ศึกษาท าการเก็บรวบรวมข้อมูลได้จากข้อมูลตัวเลขต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกบัการผลติในรายงานของโรงงาน ซึ่งประกอบไปด้วย รายงานต้นทุนการผลติ ซึ่ง
จดัท าโดยแผนกการผลติ ดงัแสดงในตารางที ่3 

 
ตารางที ่3 แสดงประเภทของขอ้มลูและทีม่าของขอ้มลู 
 

ขอ้มลู รายงาน ทีม่า 

ค่าเฉลีย่ของผลผลติ ตน้ทุนการผลติ แผนกการผลติ 

ระยะเวลาทีใ่ชใ้นกระบวนการผลติ ขัน้ตอนการผลติ แผนกการผลติ 
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ผูศ้กึษาของอธบิายขอ้มลูทุตยิภมูแิต่ละประเภทดงันี้ ขอ้มลูค่าเฉลีย่ผลผลติ ดงัแสดงใน
ตารางที่ 4 จะเห็นได้ชัดเจนว่าผลิตภณัฑ์เรอืคายคัมผีลผลิตที่ต ่ากว่าแผนการผลิตมาก 
เนื่องมาจากมเีวลาในการรอคอยในกระบวนการผลติ และการรอคอยการส่งต่องานระหว่าง
กระบวนการผลติสงู จงึท าใหเ้วลาทีใ่ชใ้นการผลติจรงิมคีวามยาวนานมากกว่าเวลาทีแ่ผนกผลติ
ไดท้ าการวางแผนการผลติไว ้ 

 
ตารางที ่4 แสดงค่าเฉลีย่ของผลผลติ 
 

ทีม่า : รายงานตน้ทุนการผลติของโรงงานบรษิทั จอย สปอรต์ จ ากดั ประจ าปี 2554 
 

จากการวเิคราะหป์ญัหาของเรอืคายคัรุ่น EAGEL RUN 12 ทีท่ าให้เกดิความล่าช้า 
พบว่าสถานีการผลติที่มคีวามล่าช้ามากที่สุดคอืกระบวนการแม่พมิพ์คดิเป็น 45 นาทต่ีอล า
เพราะการเตรยีมความพร้อมของแม่พิมพ์ และการท าความสะอาดแม่พมิพ์ที่จะใช้ขึ้นรูปเรอื
คายคั การตดิสติก๊เกอร ์รวมถงึการใส่ผงเมด็พลาสตกิลงในแม่พมิพน์ัน้ต้องอาศยัความช านาญ 
และความแม่นย าในการท าเป็นอย่างมาก ทัง้ยงัจ าเป็นต้องค านึงถึงรายละเอยีดของแบบ รุ่น 
และสทีี่ลูกค้าแต่ละรายสัง่จงึจ าเป็นต้องใช้เวลาค่อนข้างมาก รองลงมาคอืสถานีประกอบซึ่งมี
ความล่าชา้คดิเป็น 26 นาทต่ีอล า เนื่องจากขัน้ตอนทีพ่นักงานจะต้องท าการเคลื่อนยา้ยชิน้งาน
นัน้มรีะยะห่างระหว่างสถานีท างานหนึ่งกบัสถานีท างานถัดไปมาก ท าให้ต้องใช้เวลาในการ
เคลื่อนยา้ยระหว่างสถานีนาน รวมทัง้อุปกรณ์ เครื่องมอืเครื่องใช้ในการปฏบิตังิานต่างๆ มกีาร
วางอย่างไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย จึงยากแก่การหยิบใช้งานจึงก่อให้เกิดการล่าช้าในการ
ด าเนินงาน ซึง่ความแตกต่างระหว่างเวลาทีใ่ชใ้นแผนการผลติกบัเวลาทีใ่ช้ในการผลติจรงิของ
แต่ละกระบวนการผลตินัน้สามารถแสดงไดด้งัตารางที ่5 

 
 
 
 
 
 

ค่าเฉลีย่ของผลผลติ 

ผลติภณัฑ ์
ผลผลติ (ล าต่อปี) ผลผลติจรงิน้อยกว่าแผนการผลติ 

(ล าต่อปี) แผนการผลติ ผลติจรงิ 

EAGLE RUN 12 1,800 1,152 648 
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ตารางที ่5 แสดงระยะเวลาทีใ่ชใ้นกระบวนการผลติ 
 

ทีม่า : รายงานขัน้ตอนการผลติของโรงงานบรษิทั จอย สปอรต์ จ ากดั ประจ าปี 2554 
 
การวิเคราะหข้์อมลู 

แผนภมิูสายธารคณุค่าสถานการณ์ปัจจบุนั  
ผู้ศึกษาได้น าข้อมูลขัน้ตอนการผลิตที่ได้จากการสมัภาษณ์รวมทัง้ข้อมูลเวลาและ

ผลผลติที่ได้จากแหล่งทุตยิภูมนิ ามาวเิคราะหแ์ละสรา้งแผนภูมสิายธารคุณค่าของกระบวนการ
ผลติในปจัจุบนั ขอ้มลูทัง้หมดของแผนภูมสิายธารคุณค่าสถานการณ์ปจัจุบนัไดก้ารรบัรอง และ
ตรวจสอบจากผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง เช่น ผูอ้ านวยการฝา่ยบรหิารทัว่ไป และวศิวกรโรงงาน ชุดขอ้มลูการ
ไหลของวตัถุดบิจะเริม่ต้นจากการขนส่งสนิคา้ ไหลยอ้นกลบัไปจนถงึกระบวนการวตัถุดบิ (ผง
พลาสตกิ) รวมทัง้ขอ้มลูทีใ่ชใ้นการสรา้งแผนภมูสิายธารคุณค่าสถานการณ์ปจัจุบนัไดม้าจากการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลการปฏบิตังิานจรงิจากแต่ละกระบวนการ และสอบถามจากวศิวกรโรงงาน 
ของแต่ละกระบวนการ ซึ่งขัน้ตอนการผลติจะเริม่จาก  การจดัท าแผนการผลติของบรษิทัฯ ซึ่ง
จะต้องใช้ข้อมูลการรบัค าสัง่ซื้อสนิค้าจากลูกค้าซึ่งสามารถท าได้ 2 ทางคอืการใช้เอกสาร
อิเลคทรอนิกส์และโทรศพัท์ เพื่อที่จะมาท าตารางการผลติจากนัน้ทางบรษิัทฯ จะส่งใบเสนอ
ราคาหรอืใบแจง้ราคาสนิคา้ไปยงัลูกคา้ เมื่อมกีารยนืยนัการสัง่ซือ้ดว้ยใบสัง่ซือ้ จากนัน้ลูกคา้จะ
ส่งรายละเอยีดความต้องการของเรอืคายคัทางโทรศพัทห์รอืส่งเอกสารอเิลคทรอนิกส์ เพื่อเป็น
การยนืยนัทัง้ในดา้นของรายละเอยีดของสนิคา้ปรมิาณและเวลาทีจ่ดัส่ง 

ในการวางแผนการผลตินัน้จะค านึงถงึวตัถุดบิที่ใชใ้นการผลติด้วยว่าเพยีงพอต่อการ
ผลติหรอืไม่ และก าลงัการผลติสามารถผลติไดต้ามตารางการผลติที่วางไว ้แต่ในการท าตาราง
การผลิตควรจะเหมาะสมมคีวามเป็นไปได้และสมดุลเพื่อการปฏิบตัิงานที่เป็นไปในทิศทาง
เดยีวกนั และเกิดความเข้าใจตรงกนั และควรมกีารติดตามตารางการผลติในทุกสองสปัดาห ์
เพื่อให้ระบบการผลตินัน้เป็นไปตามมาตรฐาน และป้องกนัการผลติเรอืคายคัที่ไม่เป็นไปตาม

สถานี 
เวลาทีใ่ชใ้นการผลติ (นาทต่ีอล า) ความล่าชา้ในการผลติ 

(นาทต่ีอล า) แผนการผลติ ผลติจรงิ 
แมพ่มิพ ์ 195 240 45 
ขึน้รปู 38 43 5 
ปรบัความเยน็ 55 70 15 
ประกอบ 70 96 26 
บรรจุ 22 30 8 
         รวม 380 479 99 
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ตารางการผลติที่ได้วางเอาไว้ในเบื้องต้น ถงึกระนัน้เองตารางการผลตินี้สามารถที่จะปรบัปรุง
เปลี่ยนแปลงได้ตามต้องการ เมื่อเกิดงานแทรกขึ้นมาในกระบวกการผลิต แต่ควรจะมีการ
ติดตามตารางการผลิตสปัดาห์ละครัง้ เพื่อผลกัดนัให้ตารางการผลิตนัน้สามารถผลิตได้ทนั 
ถูกตอ้ง ครบถว้น และตรงตามค าสัง่ซือ้เรอืคายคัของลกูคา้ 

เมื่อมปีรมิาณการสัง่ซื้อเรอืคายคัเข้ามาเป็นจ านวนมากในช่วงเวลาเดียวกัน  ทาง
บรษิทัฯ จะเริม่จดัท าตารางการผลติและประมาณจ านวนวนัทีส่ามารถผลติเรอืคายคัไดเ้ป็นผลท า
ให้ตารางการผลติในแต่ละสปัดาห์ไม่ราบเรยีบ หลงัจากนัน้ทางบรษิทัฯ จะหาทางท าตามค าสัง่
ซือ้เรอืคายคัดว้ยการแทรกงานและจดัท าตารางการผลติใหม ่ซึง่ตารางการผลติใหม่นี้จะถูกจดัส่ง
ไปยงัหน่วยงานต่างๆ เพื่อทีจ่ะปรบัปรุงขอ้มลูใหท้นัสมยั และผลติสนิคา้ตามตารางการผลติใหม่
ที่ได้รบั ในการผลิตจะใช้อุปกรณ์ต่างๆ ฝีมอืแรงงาน และสิ่งอ านวยความสะดวกอย่างเต็มที่
เพื่อทีจ่ะปฏบิตัติามแผนใหส้ าเรจ็ตามเป้าหมายการผลติทีว่างไวต้ามตารางการผลติ ตารางที ่6 
สรปุขอ้มลูทีใ่ชใ้นการสรา้งแผนภูมคิุณค่าสถานการณ์ปจัจบุนั 

 
ตางรางที ่6 สรปุขอ้มลูทีใ่ชใ้นการสรา้งแผนภมูสิายธารคุณค่าสถานการณ์ปจัจบุนั 
 

สถานี 

ผลรวมของ
รอบเวลาใน
การผลติของ
แต่ละสถานี
(นาท/ีล า) 

เวลาในการ
ตดิตัง้ 
(นาท/ี

เครือ่งจกัร) 

รอ้ยละของ
เวลาที่

เครือ่งจกัร
สามารถ
ท างานได ้

เวลาท างาน
ของ

เครือ่งจกัร
ตามแผน 
(ชัว่โมง/

เครือ่งจกัร) 

เวลาหยดุ
ท างาน 

(นาท/ีล า) 

แมพ่มิพ ์ 240 90 100 8 - 

การขึน้รปู 43 25 80 24 30 

การปรบั
ความเยน็ 

70 - 95 24 - 

ประกอบ 96 - 95 24 - 

บรรจุ 30 - 95 24 - 

 
แผนภูมทิี่ 2 แสดงแผนภูมสิายธารคุณค่าสถานการณ์ปจัจุบนั โดยผู้ศกึษามกีารใช้

อกัษรยอ่ภาษาองักฤษในแผนภมู ิดงันัน้จงึขอใหค้วามหมายของอกัษรย่อต่างๆ ดงันี้ 
 Cycle Time (CT)  รอบเวลาในการผลติ 
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 Change over Time (C/O)  เวลาในการตดิตัง้ 
 Uptime (Q %)   รอ้ยละของเวลาทีเ่ครือ่งจกัรสามารถท างานได้ 
 Working Time   เวลาท างานทัง้หมดของเครื่องจกัรตามแผน 
 Idle Time   เวลาหยดุท างาน   
 Production Lead Time เวลาทัง้หมดทีใ่ชใ้นการผลติ ซึง่หมายรวมถงึเวลาทีใ่ช้

ในการรอคอย เวลาในการปรบัเปลีย่นเครือ่งจกัร เวลาที่
ใชใ้นการผลติ 

 Process Time   ผลรวมของรอบเวลาในการผลติของแต่ละสถานี 
 
นอกจากนัน้ ผูอ่้านยงัสามารถอา้งองิความหมายของสญัลกัษณ์ทีใ่ชใ้นแผนภูมสิายธาร

คุณค่าไดใ้นภาคผนวก ข  
 

 
แผนภมูทิี ่2 แผนภมูสิายธารคุณค่าสถานการณ์ปจัจบุนั 
 

แผนภูมสิายธารคุณค่าสถานการณ์ปจัจุบันได้แสดงภาพในมุมมองโดยรวมระดับ      
มหภาคของกระบวนการปฏบิตัิงานตัง้แต่กระบวนการของผู้ส่งมอบจนถึงการส่งมอบคุณค่า
ใหก้บัลกูคา้ โดยมกีารใชส้ญัลกัษณ์ ทีห่ลากหลายเพื่อแสดงภาพของกระบวนการต่างๆ ตารางที ่
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7 และ 8 แสดงขอ้มลูทางดา้นรายละเอยีดของระยะเวลาในแต่ละขัน้ตอนการผลติเรอืคายคัของ
แผนภมูสิายธารคุณค่าสถานการณ์ปจัจุบนั  
 

ตางรางที่ 7 สรุปขอ้มูลของรอบระยะเวลาในการผลติ ระยะเวลาในการปรบัเปลี่ยนและรอคอย
ก่อนเขา้สถานีการผลติถดัไป และระยะเวลาทัง้หมดทีใ่ชใ้นการผลติ  

สถานี 

ผลรวมของรอบ
เวลาในการผลติ
ของแต่ละสถานี 

(นาท/ีชิน้) 

เวลาในการปรบัเปลีย่นและ 
รอคอยก่อนเขา้สถานีการผลติ

ถดัไป 
(นาท/ีชิน้) 

เวลาทัง้หมด
ทีใ่ชใ้นการ

ผลติ 
(นาท/ีชิน้) 

สนิคา้ทีร่อคอยก่อน
กระบวนการแมพ่มิพ ์

- 250 - 

  แมพ่มิพ ์ 240 - - 
สนิคา้ทีร่อคอยก่อน
กระบวนการขึน้รปู 

- 38 - 

  การขึน้รปู 43 - - 
สนิคา้ทีร่อคอยก่อน
กระบวนการปรบัความเยน็ 

- 69 - 

  การปรบัความเยน็ 70 - - 
สนิคา้ทีร่อคอยก่อน
กระบวนการประกอบ 

- 47 - 

  ประกอบ 96 - - 
สนิคา้ทีร่อคอยก่อน
กระบวนการบรรจุ 

- 21 - 

  บรรจุ 30 - - 
สนิคา้ส าเรจ็รปูรอจดัเกบ็ - 29 - 

รวม 479 454 933 
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ตางรางที ่8 รายละเอยีดของรอบระยะเวลาในการผลติ ระยะเวลาในการปรบัเปลีย่นและรอคอย
ก่อนเขา้สถานีการผลติถดัไป และระยะเวลาทัง้หมดทีใ่ชใ้นการผลติ 

ขัน้ตอนการท างาน 

ผลรวมของรอบ
เวลาในการผลติ
ของแต่ละสถานี 

(นาท/ีชิน้) 

เวลาในการ
ปรบัเปลีย่นและรอ
คอยก่อนเขา้สถานี
การผลติถดัไป 
(นาท/ีชิน้) 

เวลาทัง้หมดทีใ่ช้
ในการผลติ 
(นาท/ีชิน้) 

สนิคา้ทีร่อคอยก่อน  
กระบวนการแมพ่มิพ ์

- 250 - 

  บนัทกึค าสัง่ซือ้  12  

  ออกหมายเลขค าสัง่ซือ้  3  

  ออกหมายเลขเรอื  35  

  ประเมนิ วางแผนการผลติ  31  

  ออกใบสัง่ซือ้  3  

  รบัวตัถุดบิเขา้ส านกังานใหญ่  78  

  ส่งวตัถุดบิไปยงัโรงงาน  65  

  เบกิวตัถุดบิออกจากคลงั  16  

  มอบวตัถุดบิใหพ้นกังาน  7  
แมพ่มิพ ์ 240 - - 
  คดัเลอืกแมพ่มิพ ์ 42   
  ยกมาวางในบรเิวณปฏบิตังิาน 14   
  ยกแมพ่มิพข์ึน้บนแท่นวาง 6   
  ท าความสะอาดแมพ่มิพ ์รอแหง้ 61   
  ตดิสติก๊เกอรล์งไปบนแมพ่มิพ์ 38   
  เทผงพลาสตกิสลีงในแมพ่มิพ์ 52   
  ยกฝาครอบแมพ่มิพม์าปิด 12   
  ขนัน๊อตปิดลอ็คฝาครอบ 15   
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ตางรางที ่8 (ต่อ) รายละเอยีดของรอบระยะเวลาในการผลติ ระยะเวลาในการปรบัเปลีย่นและรอ
คอยก่อนเขา้สถานีการผลติถดัไป และระยะเวลาทัง้หมดทีใ่ชใ้นการผลติ 

ขัน้ตอนการท างาน 

ผลรวมของรอบ
เวลาในการผลติ
ของแต่ละสถานี 

(นาท/ีชิน้) 

เวลาในการ
ปรบัเปลีย่นและรอ
คอยก่อนเขา้สถานี
การผลติถดัไป 
(นาท/ีชิน้) 

เวลาทัง้หมดทีใ่ช้
ในการผลติ 
(นาท/ีชิน้) 

สนิคา้ทีร่อคอยก่อน             
กระบวนการขึน้รปู 

- 38 - 

  ตรวจสอบคุณภาพ  11  
  เปิดการท างานของเครือ่งจกัร  10  
  ตดิตัง้เวลาของเครือ่งจกัร  4  
  ตดิตัง้อุณหภมูขิองเครือ่งจกัร  4  
  รออุณหภมู ิ  6  
  เคลือ่นยา้ยแมพ่มิพ์  3  
การขึน้รปู 43 - - 
  ใส่แมพ่มิพเ์ขา้เครือ่งจกัร 4   
  ปิดฝาเครือ่งจกัร 2   
  เริม่การท างานเครือ่งจกัร 1   
  ควบคุมการท างานเครือ่งจกัร 36   
สนิคา้ทีร่อคอยก่อน             
กระบวนการปรบัความเยน็ 

- 69 - 

  รออุณหภมูใินเครือ่งจกัรลดลง  20  
  เปิดฝาเครือ่งจกัร     1  
  ยกแมพ่มิพว์างบนแท่น  3  
  ปลดลอ็คฝาครอบแมพ่มิพ์  4  
  เปิดฝาครอบออก  3  
  ตะแคงตวัแมพ่มิพใ์หต้ัง้ฉาก  1  
  แกะเรอืคายคัออกจากแม่พมิพ์  3  
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ตางรางที ่8 (ต่อ) รายละเอยีดของรอบระยะเวลาในการผลติ ระยะเวลาในการปรบัเปลีย่นและรอ
คอยก่อนเขา้สถานีการผลติถดัไป และระยะเวลาทัง้หมดทีใ่ชใ้นการผลติ 

ขัน้ตอนการท างาน 

ผลรวมของรอบ
เวลาในการผลติ
ของแต่ละสถานี 

(นาท/ีชิน้) 

เวลาในการ
ปรบัเปลีย่นและรอ
คอยก่อนเขา้สถานี
การผลติถดัไป 
(นาท/ีชิน้) 

เวลาทัง้หมดทีใ่ช้
ในการผลติ 
(นาท/ีชิน้) 

  ตดัขอบทีเ่ป็นครบีเกนิ  15  
  ตรวจสอบสติก๊เกอร ์  11  
  ตรวจสอบคุณภาพ  5  
  ตดิตัง้พดัลมท าความเยน็  3  
การปรบัความเยน็ 70 - - 
  ยกเรอืวางบนทีป่รบัความเยน็ 4   
  ท าการปรบัความเยน็ 59   
  ปิดเครือ่งปรบัความเยน็ 2   
  ยกลงจากทีป่รบัความเยน็ 5   
สนิคา้ทีร่อคอยก่อน             
กระบวนการประกอบ 

- 47 - 

  พนกังานตรวจดคูวามเรยีบรอ้ย  12  
  เกบ็ชิน้ส่วนเกนิ ตกแต่ง  28  
  ตรวจสอบคุณภาพ  7  
ประกอบ 96 - - 
  ใส่ยาง 19   
  ขนัน๊อต สกร ูหจูบั 42   
  ประกอบอุปกรณ์เสรมิ 35   
สนิคา้ทีร่อคอยก่อน    
 กระบวนการบรรจุ 

- 21 - 

  พนกังานตรวจดคูวามเรยีบรอ้ย  6  
  ตรวจสอบคุณภาพ  10  
  เคลือ่นยา้ยไปยงัสถานีถดัไป  5  
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ตางรางที ่8 (ต่อ) รายละเอยีดของรอบระยะเวลาในการผลติ ระยะเวลาในการปรบัเปลีย่นและรอ
คอยก่อนเขา้สถานีการผลติถดัไป และระยะเวลาทัง้หมดทีใ่ชใ้นการผลติ 

ขัน้ตอนการท างาน 

ผลรวมของรอบ
เวลาในการผลติ
ของแต่ละสถานี 

(นาท/ีชิน้) 

เวลาในการ
ปรบัเปลีย่นและรอ
คอยก่อนเขา้สถานี
การผลติถดัไป 
(นาท/ีชิน้) 

เวลาทัง้หมดที่
ใชใ้นการผลติ 
(นาท/ีชิน้) 

บรรจุ 30 - - 
  จดัไมพ้ายคู่กบัเรอืคายคั 19   
  บรรจหุบีห่อ 11   
สนิคา้ส าเรจ็รปูรอจดัเกบ็ - 29 - 
  พนกังานตรวจดคูวามเรยีบรอ้ย  8  
  ตรวจสอบคุณภาพ  14  
  ขนยา้ยล าเรอืคายคั  7  
                    รวม 479 454 933 
 

 รายละเอยีดของในขัน้ตอนการผลติเรอืคายคั สามารถอธบิายได้ดงัน้ี เมื่อฝ่ายขาย
ได้รบัค าสัง่ซื้อเรอืคายคัจากลูกค้า พนักงานขายท าการบนัทกึรายละเอยีดทัง้หมดของค าสัง่ซื้อ
สนิคา้จากลกูคา้ลงในระบบคอมพวิเตอร ์ออกหมายเลขค าสัง่ซือ้ รวมถงึท าการออกหมายเลขเรอื 
เพื่อส่งรายละเอยีดทัง้หมดน้ีไปยงัฝา่ยผลติ จากนัน้ฝ่ายผลติจะท าการประเมนิ วางแผนการผลติ 
และจดัล าดบัการผลติ ในกรณีทีม่วีตัถุดบิไม่เพยีงพอทีจ่ะท าการผลติ แผนกการผลติจะจดัท าใบ
ขอซื้อส่งให้ฝ่ายจดัซื้อ และฝ่ายจดัซื้อออกใบสัง่ซื้อเพื่อท าการสัง่ซื้อวตัถุดบิต่างๆ จากผู้จดั
จ าหน่ายสนิคา้ต่างประเทศ  และรอจนกระทัง่วตัถุดบิเขา้มาถงึส านักงานใหญ่ ส านักงานใหญ่จะ
ใหเ้จา้หน้าทีท่ าการตรวจรบัวตัถุดบิทัง้หมดส าหรบัการผลติเรอืคายคัตามค าสัง่ซือ้ของลูกคา้ ท า
การบนัทึกรายการวตัถุดิบที่ได้รบัมาลงในรายการวตัถุดิบ (สต๊อคสินค้า) จากนัน้ท าการส่ง
วตัถุดบิต่างๆ ทัง้หมดไปยงัโรงงานทีท่ าการผลติเรอืคายคั โดยมเีจา้หน้าที่ท าการตรวจรบั และ
บนัทกึรายการรบัสนิค้าทัง้หมดลงในรายการวตัถุดบิรอผลติหน้างาน เมื่อถึงวนัที่ก าหนดฝ่าย
ผลติจะเริม่ท าการผลติโดยหวัหน้าฝา่ยผลติจะท าการเบกิวตัถุดบิออกมาจากคลงัวตัถุดบิ เพื่อให้
พนกังานแมพ่มิพน์ าวตัถุลงเขา้สู่ข ัน้ตอนการผลติ 

จากนัน้จงึเขา้สู่สถานีท างานแรกคอืสถานีแม่พมิพ์ ในสถานีนี้ใช้รอบระยะเวลาในการ
ผลติทัง้สิ้น 240 นาท ีต่อการผลติเรอืคายคั 1 ล า ภายในสถานีการท างานนี้เริม่ต้นจากการ
คดัเลอืกแม่พมิพท์ี่จะใชใ้นการผลติเรอืคายคัให้ตรงตามรุ่นและความต้องการของลูกค้าใช้เวลา 



55 
 
 

42 นาท ีพนักงานจะยกมาวางในบรเิวณปฏบิตังิานใชเ้วลา 14 นาท ีโดยยกแม่พมิพข์ึน้บนแท่น
วางแม่พมิพ์เพื่อเตรยีมท าความสะอาดใช้เวลา 6 นาท ีแล้วจงึท าความสะอาดแม่พมิพ์ก่อน 
หลงัจากนัน้รอใหแ้มพ่มิพแ์หง้สนิทใชเ้วลา 61 นาท ีต่อดว้ยการตดิสติก๊เกอรล์งไปบนแม่พมิพใ์ช้
เวลา 38 นาท ีแลว้จงึท าการเทผงพลาสตกิสต่ีางๆ ลงในแมพ่มิพต์ามใบค าสัง่ซือ้สนิคา้ของลูกคา้
ใชเ้วลา 52 นาท ีจากนัน้พนักงานจะท าการยกฝาครอบแม่พมิพม์าปิดแม่พมิพท์ีว่างอยู่บนแท่น
วางทีไ่ดท้ าการเทผงพลาสติกลงไปเรยีบรอ้ยแลว้ใชเ้วลา 12 นาท ีและท าการปิดล๊อคฝาครอบ
แม่พมิพ์กบัตวัแม่พมิพเ์ขา้ด้วยกนัทลีะจุดจนครบทุกจุดโดยการขนัหมุนน๊อตเขา้หากนัแลว้วาง
พกัไวเ้พื่อน าเขา้เครือ่งจกัรใชเ้วลา 15 นาท ี 

ระยะเวลาในการเปลี่ยนสถานีและรอคอยการเปิดและตดิตัง้เครื่องจกัรก่อนที่จะเข้าสู่
สถานีการขึน้รูปนัน้ใช้ผลรวมของรอบเวลาในการผลติของแต่ละสถานีคดิเป็น 38 นาท ีโดย
เจา้หน้าทีค่วบคุมและตรวจสอบคุณภาพจะเขา้มาตรวจสอบความถูกต้องของแม่พมิพใ์ชเ้วลา 11 
นาที รวมทัง้ต้องรอการเปิดการท างานของเครื่องจกัรเป็นเวลา 10 นาที ติดตัง้เวลาของ
เครือ่งจกัรใชเ้วลา 4 นาท ีตดิตัง้อุณหภมูขิองเครือ่งจกัรใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการผลติทีว่างไว้
ใชเ้วลา 4 นาท ีเมือ่ตดิตัง้เรยีบรอ้ย และรอใหอุ้ณหภมูภิายในเครือ่งจกัรมคีวามเหมาะสมใชเ้วลา 
6 นาท ีพนกังานจงึท าการยกแมพ่มิพท์ีว่างรอไวม้าเขา้เครือ่งจกัรใชเ้วลา 3 นาท ี 

ขัน้ตอนต่อไปคอืการเขา้สู่สถานีการขึน้รปูทีใ่ชร้อบระยะเวลาในการผลติรวมทัง้สิน้ 43 
นาที ต่อการผลติเรอืคายคั 1 ล า โดยเริม่ต้นขัน้ตอนการท างานจากการน าแม่พิมพ์เข้าสู่
เครื่องจกัรใช้เวลา 4 นาท ีพรอ้มทัง้ปิดฝาเครื่องจกัรใช้เวลา 2 นาท ีและเริม่การท างานของ
เครื่องจกัรใชเ้วลา 1 นาทเีพื่ออบดว้ยความรอ้นแบบหมุนเหวี่ยง ในระหว่างที่รอเครื่องจกัรนัน้
ต้องมพีนักงานประจ าที่เครื่องจกัรเพื่อคอยควบคุมการท างานไม่ให้เกดิความผดิปกต ิรวมถึง
ควบคุมอุณหภูมใิห้เป็นไปตามมาตรฐานอีกด้วยใช้เวลา 36 นาที เนื่องจากบรเิวณที่ตัง้
เครื่องจกัรนัน้ไม่ไดม้กีารตดิตัง้เครื่องปรบัอากาศ ดงันัน้อุณหภูมภิายในบรเิวณนัน้จงึขึน้ลงตาม
สภาพอากาศภายนอกจงึต้องมกีารควบคุม และปรบัค่าอุณหภูมใิห้สอดคล้องกนั จงึเป็นอนัว่า
เสรจ็สิน้ขัน้ตอการท างานของสถานีการผลตินี้  

ระยะเวลาในการเปลีย่นสถานีและรอคอยการเปิดและตดิตัง้เครื่องก่อนทีจ่ะเขา้สู่สถานี
ปรบัความเยน็นัน้ใชเ้วลาเปลีย่นและรอคอยคดิเป็น 38 นาท ีเมื่อเครื่องจกัรท าการอบแม่พมิพ์
ครบตามก าหนดระยะเวลาเรยีบรอ้ยแลว้ รอใหอุ้ณหภูมภิายในเครื่องจกัรอบลดลงจนไดร้ะดบัที่
ปลอดภยัใชเ้วลา 20 นาท ีพนกังานจะเป็นผูเ้ปิดฝาเครื่องจกัรออกมาใชเ้วลา 1 นาท ีแลว้ท าการ
ยกแม่พมิพอ์อกจากเครื่องจกัรอบมาวางบนแท่นส าหรบัวางแม่พมิพใ์ชเ้วลา 3 นาท ีจากนัน้ท า
การปลดลอ็คฝาครอบแม่พมิพอ์อกจากตวัแม่พมิพท์ลีะจุดจนครบทุกจุดใชเ้วลา 4 นาท ีเพื่อเปิด
ฝาครอบออกและยกฝาครอบออกจากตวัแม่พมิพ์ใช้เวลา 3 นาท ีจากนัน้ช่วยกนัตะแคงตวั
แม่พมิพ์ใหต้ัง้ฉากกับพื้นใชเ้วลา 1 นาท ีเพื่อที่จะแกะเรอืคายคัออกมาจากแม่พมิพ์ใช้เวลา 3 
นาท ีและตดัขอบทีเ่ป็นครบีเกนิออกมารอบๆ ตวัเรอืคายคัใชเ้วลา 15 นาท ีพรอ้มทัง้ตรวจสอบ
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สติก๊เกอร์ว่าอยู่ในบรเิวณที่ถูกต้อง และมฟีองอากาศเกดิขึน้หรอืไม่ ถ้าเกิดความผดิพลาดขึ้น
จะตอ้งค่อยๆ ขดูออกแลว้ท าการตดิเขา้ไปใหมใ่ชเ้วลา 11 นาท ีพรอ้มทัง้ท าการตรวจสอบรอบๆ 
ตวัเรอืคายคัว่ามฟีองอากาศเกดิขึ้นหรอืไม่ หากมฟีองอากาศเกิดขึน้ต้องน ากลบัไปสู่ข ัน้ตอน
แม่พมิพใ์หม่ รวมถงึรอเจา้หน้าทีค่วบคุมและตรวจสอบคุณภาพเขา้มาท าการตรวจสอบอกีครัง้
ใชเ้วลา 5 นาท ีและรอคอยการตดิตัง้เครือ่งปรบัความเยน็เพื่อใหเ้รอืมอุีณหภูมติามมาตรฐาน ใช้
เวลา 3 นาท ี ก่อนทีจ่ะเคลื่อนยา้ยล าเรอืคายคัทีไ่ดอ้อกมาไปยงัสถานีถดัไปคอืสถานีปรบัความ
เยน็ 

สถานีถดัมาคอืสถานีปรบัความยน็ ซึ่งใช้ระยะเวลาในการปรบัความเยน็รวมทัง้หมด 
70 นาท ีต่อการผลติเรอืคายคั 1 ล า เมือ่พนักงานยกเรอืคายคัมาถงึบรเิวณเครื่องปรบัความเยน็
จะวางตวัเรอืลงบนบรเิวณแท่นปรบัความเยน็ใช้เวลา 4 นาท ีเพื่อท าการปรบัความเยน็ตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนดไวใ้ชเ้วลา 59 นาท ีเพื่อใหพ้ลาสตกิรอบๆ ล าเรอืคายคัเกดิการเซทตวัจนได้
ที ่เมื่อเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้พนักงานจะปิดเครื่องปรบัความเยน็ทุกตวัใชเ้วลา 2 นาท ีพรอ้มทัง้ยก
ลงมาวางบนทีว่างล าเรอืคายคัใชเ้วลา 4 นาท ีเป็นอนัจบขัน้ตอนในการผลติของสถานีน้ี 

ระยะเวลาในการเปลีย่นสถานีและรอคอยการประกอบวสัดุอุปกรณ์ก่อนทีจ่ะเขา้สู่สถานี
การประกอบคดิเป็นเวลารวมทัง้สิ้น 47 นาท ีส าหรบัการที่พนักงานตรวจสดูความเรยีบรอ้ย
รอบๆ ตวัเรอืคายคัอีกครัง้ใช้เวลา 12 นาท ีเก็บชิ้นส่วนที่เกินออกมา ตกแต่งให้เรยีบร้อย
สวยงาม ท าให้ผวิเรยีบเนียนอกีครัง้ใช้เวลา 28 นาท ีและรอเจา้หน้าที่ควบคุมและตรวจสอบ
คุณภาพเขา้มาท าการตรวจสอบอกีครัง้แลว้จงึยกเรอืคายคัออกจากบรเิวณเครื่องจกัรผ่านเขา้สู่
สถานีการประกอบใชเ้วลา 7 นาท ี 

เมื่อเรอืคายคัเข้ามาถึงภายในสถานีประกอบจะท าการประกอบวสัดุอุปกรณ์หลกัที่
จ าเป็นของเรอืคายคัทุกล าและอุปกรณ์เสรมิต่างหากตามใบค าสัง่ซื้อของลูกค้าแต่ละรายซึ่งใช้
ระยะเวลารวมทัง้หมด 96 นาท ีต่อการผลติเรอืคายคั 1 ล า ซึง่แบ่งเป็นขัน้ตอนการท างานต่างๆ 
ดงันี้ ท าการใส่ยางรอบๆ ขอบเรอืคายคัใชเ้วลา 19 นาท ีขนัน๊อต สกร ูหูจบั ฯลฯ ทีเ่ป็นวสัดุ
อุปกรณ์หลกัที่เป็นชิ้นส่วนหลกัจ าเป็นพื้นฐานของเรอืคายคัทัว่ๆ ไปทัง้หมด ใช้เวลา 42 นาท ี
รวมทัง้ชิน้ส่วนทางเลอืกอุปกรณ์เสรมิอื่นๆ อกีมากมายหลากหลายชิน้ส่วน ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัความ
ตอ้งการและค าสัง่ซือ้ของลูกคา้เป็นหลกั ไดแ้ก่ เบาะ เชอืก ฝาปิดทีเ่กบ็สมัภาระ เสือ้ชูชพีพรอ้ม
ที่เก็บเฉพาะ สายรดัสมัภาระ พนักพงิหลงั สายรดัเข่า ที่เสยีบคนัเบ็ด ถาดวางเหยื่อ ฯลฯ ใช้
เวลา 35 นาท ีกถ็อืไดว้่าเสรจ็สิน้กระบวนการน้ีทัง้หมด 

ระยะเวลาในการเปลีย่นสถานีและรอคอยการประกอบวสัดุอุปกรณ์ก่อนทีจ่ะเขา้สู่สถานี
บรรจุคดิเป็นเวลารวมทัง้หมด 21 นาที เมื่อเสร็จสิ้นขัน้ตอนประกอบแล้วเรอืคายคัจะถูก
ตรวจสอบความถูกต้องเรยีบรอ้ย พรอ้มทัง้ตรวจสอบอุปกรณ์เสรมิต่างๆ ให้ถูกต้องตรงกนักบั
ค าสัง่ซื้อของลูกค้าใช้เวลา 6 นาท ีรอเจ้าหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพเขา้มาท าการ
ตรวจสอบอกีครัง้ใช้เวลา 10 นาท ีเมื่อเรอืคายคัส าเรจ็รูปที่ได้ออกมาจากกระบวนการต่างๆ 
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ขัน้ต้นถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ทุกประการแล้วเรอืคายคัจะถูกเคลื่อนยา้ยไปยงัสถานีบรรจุใช้
เวลา 5 นาท ี 

เรอืคายคัส าเร็จรูปที่เข้ามาถึงภายในสถานีบรรจุเพื่อท าการบรรจุหีบห่อเรอืคายคั 
พรอ้มอุปกรณ์ทุกอย่างรวมทัง้ไมพ้ายตามจ านวนที่ลูกค้าสัง่จะใชเ้วลาส าหรบัสถานีนี้รวมทัง้สิ้น 
30 นาท ีในการจดัไมพ้ายส าหรบัคู่กบัเรอืคายคัใช้เวลา 19 นาท ีบรรจุหบีห่อเรอืคายคัและ
อุปกรณ์ทุกชนิดรวมทัง้ไมพ้ายใชเ้วลา 11 นาท ีจงึเป็นอนัส าเรจ็ขัน้ตอนของสถานีบรรจุ 

ระยะเวลาในการเปลีย่นสถานีและรอคอยส าหรบักระบวนการสุดทา้ยของขัน้ตอนการ
ผลติเรอืคายคันัน้ใชเ้วลาในการรอคอยทัง้สิน้ 29 นาท ีโดยพนักงานจะท าการตรวจสอบดูความ
เรยีบรอ้ยอกีครัง้ใชเ้วลา 8 นาท ีและรอเจา้หน้าทีต่รวจสอบควบคุมคุณภาพเขา้มาตรวจสอบเป็น
ขัน้ตอนสุดทา้ยของกระบวนการใชเ้วลา 14 นาท ีก่อนทีจ่ะเคลื่อนยา้ยเรอืคายคัส าเรจ็รปูพรอ้ม
บรรจุเขา้สู่สถานีคลงัสนิคา้ใชเ้วลา 7 นาท ีเมื่อเขา้สู่สถานีนี้จะท าการจดัเกบ็เรอืคายคัส าเรจ็รูป
ภายในบรเิวณคลงัสนิคา้พรอ้มทัง้จดบนัทกึเพื่อรอการจดัส่งสนิคา้ใหแ้ก่ลกูคา้ตามล าดบัต่อไป 

ดงัที่กล่าวไปแลว้ขา้งต้นถงึกระบวนการผลติเรอืคายคัตัง้แต่ขัน้ตอนแรกจนกระทัง่ถงึ
ขัน้ตอนสุดท้ายเป็นเพยีงการกล่าวคร่าวๆ ถึงจุดหลกัใหญ่ๆ ที่เป็นประเด็นหลกัส าคญัในการ
ผลติเรอืคายคัเท่านัน้ ส่วนขัน้ตอนและรายละเอยีดปลกียอ่ยทีล่งลกึจะไม่ไดท้ าการกล่าวไวใ้นทีน่ี้
เนื่องจากไม่ไดม้กีารเกบ็ขอ้มลูไวท้ัง้นี้เพราะ ความจ ากดัทางดา้นขอ้มลูภายในของบรษิทั เวลา 
และทรพัยากรทีใ่ชใ้นการศกึษา 

นอกจากนี้ในขณะทีเ่ครื่องจกัรหนึ่งก าลงัท าการผลติเรอืคายคัล าหนึ่งในระบบการผลติ
ดงักล่าว ก าลงัการผลติของบรษิทัฯ ไดม้าจากเครื่องจกัรจ านวนทัง้หมด 9 เครื่อง และมแีม่พมิพ์
ของเรอืคายคัแต่ละรุน่จ านวน 2-3 อนั โดยกระบวนการผลติทีไ่ดก้ล่าวไว ้เป็นเพยีงการผลติของ
เครือ่งจกัรจ านวน 1 เครือ่งและแมพ่มิพ ์1 อนั เท่านัน้ 

จากแผนภูมทิี่ 2 จะสงัเกตเห็นว่ามรีูปสามเหลี่ยมอยู่ระหว่างกระบวนการแต่ละ
กระบวนการสามเหลี่ยมเหล่านัน้แสดงถงึจ านวนสนิค้าระหว่างกระบวนการผลติที่ค้างระหว่าง
กระบวนการผลติ หรอืสนิค้าทีร่อการแปรรปูในแต่ละกระบวนการ (Work In Process :WIP) 
เป็นสิง่ที่แสดงให้เหน็ว่ากระบวนการก่อนหน้าได้ผลติสนิค้ามากเกนิความสามารถในการผลติ
ของกระบวนการต่อไป หรอืกระบวนการก่อนหน้ามสีาเหตุทีท่ าใหก้ารผลติมคีวามล่าชา้ เช่น มี
การใชเ้วลาเตรยีมวตัถุดบิในการผลตินาน มกีารใชเ้วลาในการคน้หาอุปกรณ์นาน เป็นต้น จงึท า
ใหส้นิค้าระหว่างกระบวนการเกดิการรอคอยขึน้ ดงันัน้หลงัจากรวบรวมขอ้มูลและการไหลของ
วตัถุดิบในกระบวนทัง้หมดแล้ว จึงน ามาวาดในแผนภูมิสายธารคุณค่าสถานการณ์ปจัจุบัน
ตามล าดับการผลิต โดยมีลูกศรเชื่อมบอกว่ากระบวนการใดเป็นกระบวนก่อนหน้า และ
กระบวนการใดเป็นกระบวนการต่อไป  

เสน้ขา้งใต้กระบวนการผลติประกอบดว้ยเสน้ซึ่งแสดงถงึเวลา 2 ชนิด ไวท้ีป่ลายเส้น 
คอื เวลาทัง้หมดในกระบวนการผลติ (Production Lead) และเวลาที่ใช้ในการผลติ (Process 
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Time) โดยเวลาทัง้หมดในการผลติของเรอื 1 ล า มหีน่วยเป็นนาท ีซึง่ได้จากผลรวมของเวลา
การเปลี่ยนเครื่องจกัร และผลรวมของรอบเวลาในการผลติของแต่ละสถานีของสนิค้าระหว่าง
กระบวนการรวมกบัเวลาทัง้หมดทีใ่ชใ้นการผลติ โดยเวลาทัง้หมดมคี่าเท่ากบั 933 นาท ีโดย
ได้มาจากผลรวมของเวลาในการผลติเท่ากบั 479 นาท ีซึ่งเป็นเวลาที่เพิม่คุณค่าให้แก่สนิค้า
ใหก้บัลกูคา้ และผลรวมของเวลาการเปลีย่นเครื่องจกัร และผลรวมของรอบเวลาในการผลติของ
แต่ละสถานขีองสนิคา้ระหว่างกระบวนการเท่ากบั 454 นาท ี 

 
ผลการศึกษา 
 

การปรบัปรงุแผนภมิูสายธารคณุค่าสถานการณ์อนาคต  
ในการสรา้งแผนภูมสิายธารคุณค่าสถานะอนาคต โดยปกตแิล้วจะท าการพฒันาจาก

แผนภูมสิายธารคุณค่าสถานการณ์ปจัจุบัน ซึ่งจะเป็นพื้นที่เป้าหมายของการปรบัปรุง โดย
สามารถดูจากแผนภูมทิี่  2 สายธารคุณค่าสถานการณ์ปจัจุบนัของบรษิทัฯ จะสงัเกตเหน็ได้
หลายสิ่งที่ควรท าการปรบัปรุงได้แก่ ความแตกต่างระหว่างเวลาในการผลิตจรงิกับเวลาที่
วางแผนไว ้จ านวนผลผลติทีไ่ดร้บัจรงิกบัผลผลติทีว่างแผนไว ้ 

ส าหรบัขัน้ตอนในการสร้างแผนภูมสิายธารคุณค่าในอนาคตนัน้ประกอบไปด้วย 3
ขัน้ตอนคอื การออกแบบระบบการผลติ (Design Production System) การประยุกต์ใชก้ารไหล 
(Implement Flow) การประยุกต์ใชร้ะบบดงึ (Implement Total System Pull) ซึง่มขี ัน้ตอนการ
น าไปประยกุตใ์ชด้งันี้ (John et al., 2000 และพฤทธพิงศ,์ 2548) 

1. การออกแบบระบบการผลติ 
ขัน้ตอนต่อไปนี้ เป็นการออกแบบระบบการผลิตที่ใช้ในแผนภูมิสายธารคุณค่า

สถานการณ์อนาคต การออกแบบระบบการผลติเพื่อที่ให้เป็นที่ยอมรบัจะประกอบไปด้วยสอง
ขัน้ตอน ซึง่ถอืว่าเป็นจดุส าคญัของการออกแบบระบบการผลติ 
 1.1 เวลาแทคท์ (Takt Time) เป็นช่วงเวลาสูงสุดระหว่างชิน้งานทีผ่ลติเสรจ็สิ้นหรอื
แสดงดว้ยอตัราความตอ้งการของลกูคา้จากสายการผลติ ดงันัน้เวลาแทคท์จงึเป็นเสมอืนจงัหวะ
การเต้นหวัใจของระบบการผลติแบบลนี (Heartbeat of a Lean Manufacturing) ซึง่เป็นส่วน
กลบัของอตัราการผลติ และขึ้นกบัตวัแปรรอบเวลาการผลติ รวมทัง้ก าลงัการผลติที่สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ ดงัสมการขา้งล่างนี้ 

 
Takt Time =  เวลาท างานปกตสิุทธใินหนึ่งวนั                      

จ านวนชิน้งานทีต่อ้งการในหนึ่งวนั 
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ผูศ้กึษาไดท้ าการค านวณเวลาแทคท์ของบรษิทัฯ โดยใชข้อ้มลูความต้องการสนิคา้
และระยะเวลาในการท างานของบรษิทัฯ การค านวณมรีายละเอยีดดงันี้ ความต้องการสนิคา้เรอื
คายคัโดยเฉลี่ยประมาณ 150 ล าต่อเดอืน บรษิทัฯ ต้องท างานเดอืนละ 30 วนั ดงันัน้ความ
ต้องการเรอืคายคัโดยเฉลี่ยประมาณ 5 ล าต่อวนั บรษิทัฯ มรีะบบการผลติต่อเนื่องตลอด 24 
ชัว่โมงต่อวนั ท างานวนัละ 3 กะ รวมมเีวลาท างานทัง้หมด 1,440 นาทต่ีอวนั ดงันัน้สามารถคดิ
เวลาแทคท์ไดป้ระมาณ 288 นาทต่ีอล า หรอืประมาณ 5 ชัว่โมง ต่อ 1 ล า 

 
Takt Time =         24 ชม. X 60 นาท ี      =    288 นาทต่ีอล า 

                                        5 ล า 
เวลาแทค์ทนัน้ไม่ได้หมายความว่า กระบวนการผลติใช้เวลาผลติเรอืคายัค 288 

นาทต่ีอล า แต่หมายความว่าความต้องการสนิค้าของลูกค้าที่มอียู่นัน้ คอื 288 นาทต่ีอล า   ผู้
ศึกษาจะได้น าข้อมูลความต้องการของลูกค้าไปใช้ในการวางแผนการผลิต  เพื่อให้บริษัทฯ 
สามารถผลติเรอืคายคัเพื่อรองรบัความต้องการของลูกค้า ดงันัน้สรุปได้ว่าบรษิทัต้องผลติเรือ
คายคั 1 ล า ทุกๆ 5 ชัว่โมง ตามค าสัง่ซื้อของลูกคา้แบบเขา้ก่อนออกก่อน (FIFO Order) จงึ
สามารถรองรบัต่อความตอ้งการสนิคา้ของลกูคา้ได้ 

1.2 การวางแผนระบบการบ ารุงรกัษาที่ทุกคนมสี่วนร่วม (Plan for Total 
Preventive Maintenance System :TPM) การออกแบบระบบการผลติดว้ยการใช้ระบบการ
บ ารุงรกัษาแบบทวีผลที่ทุกคนมสี่วนร่วม คอื เริม่ต้นการออกแบบเพื่อปรบัปรุงการไหลของ
ผลิตภัณฑ์ และลดของเสียให้น้อยลงเนื่องจากวัตถุดิบในการผลิตมีอยู่อย่างจ ากัด ในการ
ออกแบบระบบการผลติใหม่นี้จะออกแบบใหไ้ม่มหีรอืมตีวักดีขวางน้อยทีสุ่ดในการจดัเกบ็สนิค้า
ระหว่างกระบวนการผลติ เพื่อลดการรอคอยสนิคา้ของกระบวนการผลติ เพื่อความมัน่ใจว่าจะไม่
มกีารหยุดของเครื่องจกัรที่เป็นไปตามแผน ระบบนี้จะท าให้เกิดความมัน่ใจว่าอุปกรณ์ และ
เครือ่งมอืเครื่องใชใ้นการปฏบิตังิานจะถูกตดิตามและมกีารบ ารุงรกัษาอย่างเป็นระบบ ดงันัน้ผล
ทีไ่ดค้อื การท างานจะมคีวามราบรืน่มากยิง่ขึน้โดยภายในโรงงานผลติเรอืคายคัจะมกีารปรบัปรุง
ตามระบบ TPM ตามขัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 
  ขัน้ตอนที่ 1 การออกแบบกระบวนการผลติ เป็นการก าหนดระบบการผลติในรูป
ของเสน้ทางการผลติ (Process Routing) จดัใหม้กีารผลติตามล าดบัขัน้ตอนทีถู่กต้อง ซึง่ไดแ้ก่ 
ขัน้ตอนการปฏบิตังิานทีจ่ าเป็นก่อนหลงั ล าดบัขัน้ตอนความส าคญัในการปฏบิตังิาน ต าแหน่ง
ในการวางเครื่องจกัร ต าแหน่งในการเคลื่อนยา้ยเรอืคายคัส าเรจ็รปูทีไ่ด้ออกมาจากขัน้ตอนการ
ขึน้รปู รวมถงึเครือ่งมอืและเครือ่งใชท้ีจ่ าเป็นในการผลติ ตวัอยา่งเช่น การผลติจะเริ่มต้นจากการ
ท าความสะอาดแม่พมิพ ์ตดิสติก๊เกอร ์เทผงพลาสตกิลงในแม่พมิพแ์ลว้ยกเขา้เตาอบขึน้รปู ซึ่ง
เดมิทีจ่ะใชก้ าลงัคนยก แต่รปูแบบการผลติแบบใหมจ่ะก าหนดใหใ้ชร้ะบบรางเลื่อนอตัโนมตัแิบบ
สายพานดา้นบนส าหรบัจบัเรอืคายคัแขวนขึน้รางเลื่อนดา้นบนเพื่อล าเลยีงเรอืคายคัเขา้สู่ เตาอบ 
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และใช้รางเลื่อนอัตโนมัติเข้าสู่กระบวนการถัดไปคือกระบวนการปรับความเย็น ซึ่งใน
กระบวนการปรบัความเยน็จะเพิม่พดัลมเข้าไปในระบบอีกหนึ่งตวัรวมเป็นมพีดัลมทัง้หมด  9 
ตวั เพื่อช่วยให้กระบวนการปรบัความเย็นท าได้รวดเรว็ขึ้น หลงัจากนัน้จงึส่งต่อไปยงัสถานี
ประกอบ เมื่อท าการประกอบวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ จนครบถ้วนแล้วจงึท าการเคลื่อนล าเรอืคายคั
โดยใช้ระบบรางเลื่อนอตัโนมตัไิปสู่กระบวนการบรรจุ เมื่อเสรจ็เรยีบรอ้ยแล้วจงึเคลื่อนล าเรอื
คายคัด้วยระบบรางเลื่อนอกีครัง้เขา้สู่คลงัสนิคา้ ทีจ่ะมกีารปรบัปรุงโดยการจดัพื้นทีใ่นการแยก
เรอืแต่ละรุน่ใหเ้ป็นระบบเรยีบรอ้ย พรอ้มมกีารจดัท าป้ายชื่อ และรปูภาพของเรอืตดิไวอ้ย่างเป็น
ระเบยีบเรยีบรอ้ย เพื่อใหง้า่ยต่อการจดัเกบ็ และคน้หา 
 ขัน้ตอนที ่2 ท าการออกแบบผงัโรงงาน โดยการก าหนดเนื้อทีใ่ชง้านทัง้หมดภายใน
โรงงาน ท าการแสดงรายละเอียดของสถานที่ตัง้ของเครื่องมอืและเครื่องใช้ในการปฏบิตัิงาน 
ก าหนดสถานที่ตัง้ของอะไหล่ สถานทีต่ ัง้ของฝ่ายให้บรกิาร และฝ่ายเบกิจ่ายวสัดุอุปกรณ์ เช่น 
การเคลื่อนยา้ยสถานีการประกอบให้เขา้มาใกล้ และอยู่ในระนาบเดยีวกนักบัสถานีปรบัความ
เย็น เพื่อให้เมื่อเสร็จสิ้นขัน้ตอนการปรับความเย็นแล้วเรือคายัคสามารถเคลื่อนเข้าสู่
กระบวนการประกอบไดอ้ย่างรวดเรว็ และง่ายดาย ไม่ต้องใหพ้นักงานยกเคลื่อนยา้ยล าบาก มี
การจดัชัน้วาง ถาดวาง ช่องวางวสัดุอุปกรณ์เครือ่งมอืเครือ่งใชแ้บบใหมพ่รอ้มมสีติก๊เกอรช์ื่อของ
วสัดุอุปกรณ์แต่ละอนัตดิไวใ้ห้เหน็เด่นชดัเพื่อให้สะดวก ง่ายต่อการหยบิใช้ ไม่เกะกะขวางทาง 
และลดเวลาในการเดินค้นหา รวมทัง้ท าให้พื้นที่ในการปฏิบัติงานให้สะอาด เป็นระเบียบ
เรยีบรอ้ยมากขึน้ อุปกรณ์จ าพวกน๊อต สกร ูและอื่นๆ ในการประกอบเรอืคายคัทัง้หมด เดมิทีจ่ะ
มกีารวางระเกะระกะยากต่อการคน้หา และเกดิการสูญหาย ทัง้ยงักดีขวางทางล าเลยีงเรอืคายคั
ท าให้ปฏบิตังิานได้ช้าลง ดงันัน้ควรมกีารปรบัปรุงใหม่โดยการจดัท าอุปกรณ์เหล่านัน้เป็นชุด
ส าหรบัการประกอบเรอืคายคัหน่ึงล า  แล้วใหฝ้่ายเบกิจ่ายวสัดุอุปกรณ์เป็นผู้ดูแล และควบคุม
การเบกิใช้งาน เพื่อใหส้ะดวก และง่ายต่อการใช้งาน ทัง้ยงัหลกีเลีย่งการท าสูญหาย รวมทัง้จดั
ใหม้พีนกังานหนึ่งคนพรอ้มรถเขน็บรรจุวสัดุอุปกรณ์ รวมทัง้อุปกรณ์เสรมิ แยกส าหรบัเรอืแต่ละ
รุน่ตามรายละเอยีดค าสัง่ซือ้ เป็นผูม้หีน้าทีเ่บกิของเหล่านัน้จากฝ่ายเบกิจ่ายวสัดุแลว้ท าการเขน็
น าอุปกรณ์ และเครื่องมอืเครื่องใช้ต่างๆ เหล่านัน้แจกจ่ายแก่พนักงานผู้ท าการประกอบเรอื
คายคัแต่ละล า มกีารจดัใหพ้นักงานช่วยกนัท าการบ ารุงรกัษาเครื่องมอืเครื่องใช ้และจดัระเบยีบ
เครือ่งมอืเครือ่งใชทุ้กสองอาทติย ์ฯลฯ มกีารแสดงผงับรเิวณปฏบิตังิาน ผงัแสดงทีต่ ัง้เครื่องมอืที่
ใชใ้นการขนยา้ยวสัดุ แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างคนงานกับเครื่องจกัรให้พนักงานทุกคนทราบ
ทัว่กัน จัดตารางการบ ารุงดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน ก าหนดให้มี
ผูร้บัผดิชอบส าหรบัเครื่องมอืเครื่องใช้แต่ละอนั โดยท าการลงชื่อผู้เบกิใช้งานซึง่อาจก าหนดให้
เป็นหวัหน้างานเท่านัน้ที่เป็นผู้เบกิ เมื่อเบกิไปเรยีบร้อยแล้วให้ท าการติดสติ๊กเกอร์ชื่อแผนก 
และชื่อผูร้บัผดิชอบลงในเครื่องมอืชิน้นัน้ พรอ้มทัง้จดัท าตารางบ ารุงรกัษารายสองอาทติย ์หรอื
รายเดอืนส าหรบัอุปกรณ์ เครื่องมอืชิ้นนัน้ๆ ด้วยเพื่อหลกีเลี่ยงการช ารุด และสูญหายเป็นต้น 
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ทัง้หมดทีก่ล่าวมาขา้งต้นนัน้ จะท าการออกแบบ และก าหนดผงัโรงงานทัง้หมดก่อนทีจ่ะน ามา
ปฏบิตัิจรงิ เพื่อให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการปรบัปรุงเคลื่อนย้ายสถานีต่างๆ การจดัวสัดุ
อุปกรณ์เครือ่งมอืเครือ่งใชแ้บบใหม่ การเพิม่จ านวนพนักงาน เพิม่หน้าทีใ่นการปฏบิตังิาน  และ
เพิม่ต าแหน่งพนักงานใหม่ รวมทัง้ต้องท าการอบรมชีแ้จงให้พนักงานทุนคนทราบทัว่กนั สรา้ง
ความรูค้วามเขา้ใจในระบบใหมก่่อนทีจ่ะลงมอืปฏบิตังิานจรงิ เพื่อประสทิธภิาพในการปรบัปรุงที่
ดยี ิง่ขึน้ 

ขัน้ตอนที ่3 การออกแบบวธิกีารปฏบิตังิาน เป็นการบนัทกึวธิกีารท างานที่จะต้อง
ใช้ภายในบรเิวณปฏบิตัิงาน ออกแบบคู่มอืในการปฏบิตัิงาน อบรบให้ความรู้ความเข้าใจแก่
พนักงานทุกคน ได้แก่ การท าบนัทกึว่าพนักงานควรปฏบิตังิานอย่างไรในบรเิวณพื้นที่ในการ
ปฏบิตังิาน ตลอดจนการไหลของงาน การประยกุตใ์ชก้ารไหล ยกตวัอย่างเช่น ควรมกีารท าคู่มอื
การผลติเรอืคายคัโดยละเอียดทุกขัน้ตอน เพื่อความรูค้วามเขา้ใจของพนักงาน เนื่องจากการ
ผลติเรอืคายคันัน้ตอ้งอาศยัทกัษะ ประสบการณ์ และความช านาญทีค่่อนขา้งสงู ดงันัน้หากมกีาร
ท าคู่มอืพร้อมทัง้อบรมพนักงานที่เข้าใหม่และพนักงานเดมิที่มอียู่จะเป็นการดีมาก ช่วยเพิ่ม
ทกัษะและความช านาญในการท างานเพิม่มากขึน้ ผลทีไ่ดค้อืสามารถช่วยลดระยะเวลาในการรอ
คอยของแต่ละสถานีได้ หรือใช้วิธีการจัดตารางการท างานใหม่ที่สอดคล้องกับความรู้
ความสามารถในการท างานของพนกังานแต่ละบุคคล และเพิม่ก าลงัคนในจุดทีเ่กดิความล่าชา้ใน
การท างาน รวมทัง้มกีารการพฒันาบุคลากรทุกส่วนภายในบรษิทัฯ ให้สามารถใช้ศกัยภาพของ
ตนเองอย่างเตม็ทีด่ว้ยการเปิดโอกาสให้มสี่วนร่วมในการออกความคดิเหน็ เสนอแนะ ปรบัปรุง
งานที่ตนเองท าอยู่ หรอืในแง่ของคุณภาพเรอืคายคั รวมทัง้บรกิารอื่นๆ ทีใ่หแ้ก่ลูกคา้ อนัจะท า
ใหคุ้ณภาพชวีติของพนกังานทุกคนดขีึน้เรือ่ยๆ อยา่งต่อเนื่อง  
  รวมไปถงึใชห้ลกัการ 5ส ทีแ่ปลมาจากภาษาญี่ปุ่น โดยในญี่ปุ่นเรยีกกนัว่า 5S ทัง้
ในส านกังาน และโรงงานการผลติ ซึง่ไดแ้ก่ สะสาง (SERI) คอื การแยกของทีต่้องการ ออกจาก
ของทีไ่มต่อ้งการ และขจดัของทีไ่มต่อ้งการทิง้ไป จงึสามารถลดต้นทุนโดยขจดัใหเ้หลอืแต่ของที่
จ าเป็นในการท างาน การสะสางจะท าใหส้ามารถควบคุมปรมิาณของของไดง้่าย ไม่มอุีบตัเิหตุที่
เกดิจากการวางของเกะกะ รวมถงึลดพืน้ทีใ่นการจดัเกบ็สิง่ของ เวลาและจ านวนคนในการตรวจ
นบัสิง่ของระหว่างปี 
 สะดวก (SEITON) คอื การจดัวางสิง่ของต่างๆ ในที่ท างานให้เป็นระเบยีบ เพื่อ
ความสะดวกในการใชง้านและปลอดภยั สามารถลดต้นทุนด้วยการลดเวลาทีไ่รป้ระสทิธภิาพใน
การท างาน คอื การลดเวลาในการคน้หาเครื่องมอื วสัดุ สนิคา้ ขอ้มลู และช่วยลดอุบตัเิหตุของ
พนกังานจากการเกบ็และวางสิง่ของทีไ่มถู่กตอ้ง 
 สะอาด (SEISO) คอื การท าความสะอาด (ปดั กวาด เชด็ ถู) เครื่องจกัร อุปกรณ์ 
และ สถานทีท่ างาน  สามารลดต้นทุนการซ่อมและซือ้เครื่องจกัรอุปกรณ์ทีห่มดอายุก่อนก าหนด 
เพราะการท าความสะอาดถอืเป็นพืน้ฐานของการบ ารงุรกัษาเครือ่งจกัร 
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 สุขลกัษณะ (SEIKETSU) คอื สภาพหมดจด สะอาดตา ถูกสุขลกัษณะ และรกัษา
ใหด้ ีตลอดไป เน้นการรกัษามาตรฐานและปรบัปรงุใหด้ขีึน้ ช่วยลดต้นทุนในเรื่องความผดิพลาด
ต่างๆ ได้ และที่ส าคญัคอืสุขลกัษณะจะเป็นการปูพื้นฐานให้พนักงานปฏบิตัติามมาตรฐานการ
ท างาน ช่วยขจดัการท างานทีผ่ดิขัน้ตอน 

สรา้งนิสยั (SHITSUKE) คอื การอบรม สรา้งนิสยั ในการปฏบิตังิานตามระเบยีบ วนิยั
ขอ้บงัคบัอยา่งเครง่ครดัเน้นการรกัษามาตรฐานและปรบัปรงุใหด้ขีึน้  

 
ตวัอยา่งการจดัมาตรฐาน 5ส ภายในส านกังาน  
มาตรฐานบนโต๊ะท างานลิน้ชกัโต๊ะท างานและเก้าอี้ 
- ใตก้ระจกบนโต๊ะท างาน ใหใ้ส่เอกสารทีจ่ าเป็นและเกี่ยวขอ้งกบัการปฏบิตังิาน

เท่านัน้และจดัวางใหเ้ป็นระเบยีบ 
- ไมว่างเอกสารหรอืสิง่ของใดๆ ใตโ้ต๊ะท างาน ยกเวน้รองเทา้ 1 คู ่
- บนโต๊ะท างานต้องสะอาด ให้มเีอกสาร และอุปกรณ์ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการท างาน

เท่านัน้ และจดัวางอยา่งเป็นระเบยีบ 
- มปีฏทินิใชแ้บบตัง้โต๊ะ 1 อนั 
- ลิ้นชักบนด้านขวามอืของโต๊ะ ท างาน ใช้เก็บอุปกรณ์ หรือเอกสารในการ

ปฏบิตังิาน และลิน้ชกัล่างเป็นลิน้ชกัเกบ็ของส่วนตวั 
- ภายหลงัเลกิงาน มกีารเกบ็เอกสาร อุปกรณ์ส านักงานหรอืสิง่ของใดๆ บนโต๊ะ

ท างานใหเ้ป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย ไมว่างทิง้ไวร้ะเกะระกะ 
- เก้าอี้ เมื่อเลกิงานใหเ้ลื่อนเกบ็เขา้ใต้โต๊ะใหเ้รยีบรอ้ย ไม่แขวนหรอืวางสิง่ของ

ใด ๆ ไวท้ีเ่กา้อี ้
- ท าความสะอาดทุกซอกทุกมุมปีละ 2 ครัง้ 

 
มาตรฐานตูเ้กบ็เอกสาร 
- ก าหนดต าแหน่งวางเอกสารไวอ้ยา่งชดัเจน 
- จดัท าสนัแฟ้มก่อนเกบ็เขา้ตูอ้ยา่งชดัเจน 
- ก าหนดดัชนีการเก็บเอกสารไว้อย่างชัดเจนและสอดคล้องตรงกันและ
สอดคลอ้งตรงกนักบัสนัแฟ้มแต่ละอนับรเิวณฝาตูเ้กบ็เอกสาร 
- มกีารสะสางและท าความสะอาดภายในตู้เก็บเอกสารอย่างน้อยเดอืนละครัง้ 
เป็นตน้ 
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ตวัอยา่งการจดัมาตรฐาน 5ส ภายในโรงงานการผลติเรอืคายคั 
มาตรฐานของพืน้ทีเ่ฉพาะส าหรบัเครือ่งจกัร 
- แบ่งเขต ทาส ีตเีส้น แบ่งช่องทางเดนิแยกจากบรเิวณพื้นที่เครื่องจกัร พื้นที่

การผลติ และพืน้ทีเ่กบ็ของ 
- ตดิชื่อผูร้บัผดิชอบ หรอืวศิวกรประจ าเครือ่งจกัร  
- ตดิค าแนะน า ค าเตอืนในการใชเ้ครือ่งจกัร 
- ตดิป้ายชื่อบอกชนิดของอุปกรณ์ทีอ่ยูใ่นชัน้บรเิวณใกลเ้ครือ่งจกัร 
- จดัเครือ่งมอื อุปกรณ์ประจ าเครื่องจกัรใหถู้กต้องตามชนิดของเครื่องจกัร ตาม

ความจ าเป็นในการใช้งาน (เครื่องมอืประจ าเครื่อง) เครื่องมอื อุปกรณ์ที่ไม่เกี่ยวขอ้ง เก็บไว้ใน
หอ้งจดัเกบ็อุปกรณ์และจดัใหเ้ป็นระเบยีบ โดยก าหนดต าแหน่ง และตดิป้ายชื่อ 

- ดแูล รกัษา และท าความสะอาดเครือ่งจกัรหลงัใชง้านทุกครัง้ 
- จดัเกบ็ เครือ่งมอื อุปกรณ์ และวสัดุใหเ้รยีบรอ้ย ไมข่วางทางเดนิ หรอืกดีขวาง

การ  ปฏบิตังิาน 
 
มาตรฐานหอ้งจดัเกบ็วสัดุ อุปกรณ์ เครือ่งมอื เครือ่งใชภ้ายในโรงงาน 
- จดัเกบ็วสัดุ อุปกรณ์ เครื่องมอื เครื่องใชต่้างๆ ใหเ้ป็นหมวดหมู่ แยกประเภท

ใหถู้กตอ้ง หยบิใชง้า่ย มถีาดช่องส าหรบัแบ่งอุปกรณ์ชิน้เลก็ๆ รวมถงึตดิป้ายชื่อบอกไวช้ดัเจน 
- ก าหนดผู้รบัผดิชอบ ติดป้ายชื่อแสดงต าแหน่งที่เก็บวางอุปกรณ์ เครื่องมอื

เครือ่งใชทุ้กชิน้ 
- ดูแล รกัษาความสะอาดเครื่องมอื อุปกรณ์ต่างๆ เป็นประจ า ให้อยู่ในสภาพ

พรอ้มใชง้าน 
- จดัท ารายการวสัดุ อุปกรณ์ทีม่อียู่ และทีน่ าไปใชง้าน เพื่อความสะดวกในการ 

ตรวจสอบ 
- ท าการตรวจสอบวสัดุ อุปกรณ์ เครื่องมอื เครื่องใช้ กระทบยอดใหต้รงกบัใบ

รบั เบกิจา่ย วสัดุอุปกรณ์อยา่งสม ่าเสมอทุกเดอืน เป็นตน้ 
ประกอบกับการใช้ควบคุมด้วยสายตา (Visual Control) โดยการจดัให้การ

ปฏบิตังิานมสีภาพปกตสิามารถมองเหน็แลว้เขา้ใจได้อย่างชดัเจน เป็นการช่วยใหผู้บ้รหิารและ
หวัหน้างานสามารถค้นพบปญัหาหรอืความผดิปกตทิี่เกดิขึน้ได้อย่างรวดเรว็ ซึ่งจะน าไปสู่การ
แก้ไขปญัหาที่ทันเวลา ไม่ต้องเสียเวลาในการผลิตของแต่ละสถานี จดัท าให้ผู้จดัการ หรือ
หวัหน้างานสามารถรบัรูส้ภาพในการท างานได้โดยมองเพยีงครัง้เดยีว ซึ่งหลงัจากที่มองแล้ว
จะต้องสามารถตดัสนิได้ว่าสภาพการท างานปกติหรอืไม่ปกต ิมคีวามสูญเปล่าซ่อนอยู่หรอืไม ่
หรอืเกดิปญัหาอะไรขึน้ เพื่อทีจ่ะไดน้ าขอ้มลูทีร่บัทราบนัน้ไปจดัการแก้ปญัหาต่อไปอย่างรวดเรว็
ทีสุ่ด ตวัอย่างเช่น การทาสเีพื่อแสดงเขตอนัตราย หรอืพื้นที่เฉพาะ การใช้ระบบไฟสญัลกัษณ์



64 
 
 

ตดิไวต้ามสถานีต่างๆ ทุกสถานี เพื่อประกาศเรยีกเจา้หน้าทีต่รวจสอบ และควบคุมคุณภาพเมื่อ
ชิ้นงานของแต่ละสถานีเสรจ็สิ้นลง พนักงานจะเป็นผู้กดปุ่มให้สญัลกัษณ์ไฟสเีหลอืงแสดงขึ้น
ทนัทเีมื่อตนเองปฏบิตังิานในขัน้ตอนสุดท้ายของสถานีการผลติเสรจ็สิ้น หลงัจากนัน้เจา้หน้าที่
ตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพจะเข้ามาตรวจสอบชิ้นงานทนัทีโดยไม่ต้องรอ และไม่ ต้อง
เสียเวลาในการเดินไปมาเนื่ องจากไม่ทราบแน่ชัดว่ามีงานเสร็จออกมาจากสถานีหรือยัง 
สญัญาณไฟสแีดงใชแ้จง้เครือ่งจกัรเสยี ไฟสเีขยีวแสดงว่าเครือ่งจกัรก าลงัท างาน การตดิขัน้ตอน 
และมาตรฐานในการท างานของพนักงานภายในบรเิวณโรงงานในส่วนของสถานีการผลติให้
พนักงานมองเหน็อย่างชดัเจนในขณะปฏบิตังิาน เพื่อช่วยลดความผดิพลาดในการปฏบิตังิาน
จดัท าเครือ่งหมาย และสญัลกัษณ์เพื่อแสดงเขตพืน้ที ่และความปลอดภยั เช่น ป้ายหา้มสูบบุหรี ่
ป้ายอันตรายจากกระแสไฟฟ้า ป้ายต้องสวมเครื่องป้องกันศีรษะ ป้ายบอกทิศทาง เป็นต้น 
รวมถึงการควบคุมด้วยสายตาภายในห้องจดัเก็บวสัดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ภายใน
โรงงานจะเริม่จากท าการคดัแยกแบ่งประเภทวสัดุ อุปกรณ์ เครื่องมอื เครื่องใชใ้หเ้ป็นหมวดหมู ่
จดัระเบยีบการวางใหเ้ป็นที่ มถีาดแบ่งช่องส าหรบัใส่วสัดุ อุปกรณ์ชิ้นเลก็ๆ จดัสรรทศิทางการ
เข้าออก ต าแหน่งการวางวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เข้าออกบ่อยควรอยู่ใกล้ตัว
เจ้าหน้าที่เบิก จ่ายเพื่อความสะดวก มกีารก าหนดรหสัพร้อมป้ายชื่อ พร้อมสญัลกัษณ์ของ
เครือ่งมอื เครือ่งใชแ้ต่ละชิน้ใหส้ามารถเหน็ไดจ้ากระยะ 2-3 เมตร ซึง่สิง่ทีแ่สดงในระบบไฟ และ
ป้ายสญัลกัษณ์นัน้ ผูบ้รหิารสามารถรบัรูถ้งึสภาพทัว่ไปของโรงงานการผลติ ซึง่ขอ้มลูทัง้หมดจะ
ถูกน าไปใชใ้นการบรหิารจดัการ ดงันัน้การควบคุมดว้ยสายตาจงึเป็นเสมอืนเครื่องมอืที่ช่วยให้
ผูบ้รหิารสามารถเขา้ถงึขอ้มลูได้สะดวกโดยใช้เพยีงแค่การมองดู หรอืการอ่านรายงานผลการ
ปฏบิตังิานไดง้า่ยและรวดเรว็ขึน้ 

2. การประยกุตใ์ชก้ารไหล 
ขัน้ตอนนี้เป็นการปรบัปรุงกระบวนการจากการผลติแบบกลุ่ม ซึง่มกีารรอคอยของ

สนิค้าในกระบวนการผลติ มาเป็นระบบการผลติแบบเซลล์ ในขัน้ตอนนี้จะเป็นการจดัตัง้เซลล์
การผลติเซลลเ์ดยีวตามหน้าทีก่ารท างานของเครื่องจกัรนัน้ๆ เพื่อเพิม่การไหลของสนิคา้ภายใน
เซลล์ให้ดีขึ้น หลกัการของขัน้ตอนนี้ใช้ทัง้ในส่วนของการผลิต และการประกอบสินค้าโดย
ขัน้ตอนการประยกุตใ์ชก้ารไหลมดีงันี้ 

2.1 การไหลอย่างต่อเนื่อง (Continuous Flow) ส าหรบับริษัทฯ ซึ่งอยู่ใน
อุตสาหกรรมการผลติเรอืคายคั ส่วนมากการผลติจะกระท าภายในบรเิวณเดยีวกนั โดยมีการใช้
เครือ่งจกัรขนาดใหญ่ ซึง่ท าใหจ้ดัรปูแบบตามการผลติแบบเซลลไ์ดย้าก และขนาดของกลุ่มการ
ผลติจะถูกก าหนดไว้ตายตวั การไหลของผลติภณัฑใ์นอุตสาหกรรมผลติเรอืคายคัจะมลีกัษณะ
การไหลทีต่อ้งการความต่อเนื่อง แต่ในความเป็นจรงิ ภายในโรงงานการผลตินัน้ยงัมจีุดทีต่ดิขดั
อยู่บ้าง ตวัอย่างเช่น กระบวนการต่างๆ เริม่ตัง้แต่กระบวนการท าความสะอาดแม่พมิพ ์การเท
ผงพลาสติกลงในแม่พมิพ์ การตดิตัง้เครื่องจกัร การน าแม่พมิพ์เข้าเตาอบเพื่อขึน้รูปเรอืคายคั 
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และการน าเรอืออกมาจากเตาอบเพื่อน ามาปรบัความเยน็ การไหลเป็นไปอย่างต่อเนื่องระหว่าง
สถานีแต่ก็ยงัเกิดการรอคอยระหว่างสถานีอยู่เนื่องจากเกิดข้อบกพร่องในบ้างจุด ตัง้แต่การ
เริม่ต้นท าความสะอาด จนกระทัง่เคลื่อนยา้ย การน าแม่พมิพ์ออกมาจากเตาอบเพื่อปรบัความ
เย็นและต่อมาจะพิจารณาที่กระบวนการประกอบ และตกแต่ง รวมไปจนถึงการบรรจุ ที่
กระบวนการนี้จะมกีารเคลื่อนยา้ยล าเรอืหลายครัง้เพื่อส่งชิน้งานต่อระหว่างแต่ละสถานีการผลติ 
และการเคลื่อนย้ายเป็นไปอย่างค่อนขา้งยากล าบาก เพราะล าเรอืคายคัมขีนาดใหญ่ น ้าหนัก
มาก และบรเิวณทางทีจ่ะตอ้งล าเลยีงล าเรอืนัน้มชีิน้ส่วนอุปกรณ์รวมถงึเครื่องมอืกดีขวางจ านวน
มาก ท าใหส้ายการผลติมกีารไหลไมต่่อเนื่อง ซึง่สามารถแกไ้ขไดห้ลายวธิ ี 

จากปญัหาดงักล่าวขา้งต้นสามารถใชร้ะบบคมับงัแบบดงึ (Kanban Pull System) 
มาใช้ในการแก้ปญัหา เพื่อควบคุมกระบวนการผลติเรอืคายคัทัง้หมด ผลที่ไดจ้ะท าใหก้ารไหล
ของผลติภณัฑเ์ป็นไปอย่างต่อเนื่อง ระบบคมับงันี้ยงัสามารถใช้ควบคุมการไหลของผลติภณัฑ์
ไดทุ้กสายการผลติของบรษิทัฯ ดงัเช่นขัน้ตอนการประกอบและตกแต่งเรอืคายคัแต่ละรุ่น แต่ละ
ค าสัง่จากลูกคา้มรีายละเอยีดที่แตกต่างกนั ดงันัน้กระบวนการผลติควรมกีารไหลแบบต่อเนื่อง
ซึง่ดกีว่าหยุดเพื่อรอคอยการเคลื่อนยา้ยล าเรอื แลว้คอยเริม่ผลติใหม่ เมื่อกระบวนการผลติของ
บรษิทัฯ ไดน้ าระบบคมับงัมาใชใ้นการสรา้งการไหลอย่างต่อเนื่อง และต้องพยายามทีร่กัษาการ
ไหลอยา่งต่อเนื่องเมือ่มกีารเปลีย่นกระบวนการผลติผลติภณัฑ ์หมายถงึเครื่องจกัรรวมทัง้สถานี
การผลิตทุกสถานีที่ใช้จะไม่หยุดเพื่อการเปลี่ยน และผลิตภัณฑ์ต้องไม่รอคอยด้วย  ใน
กระบวนการผลติแต่ละกระบวนการตอ้งมกีารสื่อสารระหว่างกนั และปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปในทาง
เดยีวกนัซึง่ต้องเปลีย่นจากการพจิารณากระบวนการเพยีงกระบวนการเดยีวมาเป็นพจิารณาทัง้
กระบวน เพื่อความเหมาะสมของทัง้กระบวนการผลติเรอืคายคัซึ่งบรษิัทฯ จะมกีารปรบัปรุง
กระบวนการผลิตใหม่โดยท าการผลติเรอืคายคัเฉพาะรุ่นที่ลูกค้าต้องการ ภายในระยะเวลาที่
ลูกค้าต้องการ คอืในกระบวนการแม่พมิพ์จะท าการผลติ หรอืส่งเรอืคายคักต่็อเมื่อกระบวนการ
ขึน้รูปต้องการ กระบวนการขึน้รูปจะท าการขึน้รูปก็ต่อเมื่อกระบวนการปรบัความเยน็ต้องการ 
เป็นเช่นนี้ต่อไปเป็นทอดๆ ตามกระบวนการ เป็นตน้ 

ในกระบวนการผลิตเรอืคายคั ส าหรบัขัน้ตอนการประกอบเรือคายคัชิ้นส่วนที่
จ าเป็นในการผลตินัน้มมีากมายหลากหลายชิ้นส่วน ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัความต้องการ และค าสัง่ซื้อ
ของลูกค้าเป็นหลกั ดงันัน้ที่กระบวนการนี้อาจเกิดความสบัสนในการเบกิจ่าย และประกอบ
ชิ้นส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์พื้นฐานของเรอื จ าพวก น๊อต สกรู หรอือุปกรณ์เสรมิอื่นๆ 
ได้แก่ เบาะ เชอืก ฝาปิดที่เก็บสมัภาระ สายรดัสมัภาระ เบาะ พนักพงิหลงั สายรดัเข่า ที่เสยีบ
คนัเบด็ ถาดวางเหยื่อ ฯลฯ  รวมทัง้บางครัง้มกีารเบกิเกนิ เบกิแล้วท าหาย หรอืเบกิแล้วน ามา
วางเกะกะไมเ่ป็นระเบยีบกดีขวางบรเิวณทางเดนิ ยากต่อการคน้หาหยบิใช ้โดยอุปกรณ์ดงักล่าว
เมือ่ถูกผลติขึน้แลว้จะเกบ็ไวท้ีค่ลงัขา้งหน่วยผลติ และบตัรคมับงัสัง่ผลติจะถูกตดิไวก้บัชิน้ส่วนที่
ผลติขึ้นนี้  พนักงานขนของจากสถานนีประกอบซึ่งก าลงัประกอบเรอืคายคัจะไปยงัคลงัเก็บ
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อุปกรณ์ดงักล่าวเพื่อเบกิถอนชิน้ส่วนเท่าทีจ่ าเป็นโดยน าบตัรคมับงัเบกิถอนไปด้วย และทีค่ลงั
ของชิ้นส่วนเหล่านัน้ จะหยบิกล่องบรรจุชิ้นส่วนอุปกรณ์น าใส่รถเขน็ตามจ านวนของคมับงัเบกิ
ถอน และจะปลดบตัรคมับงัสัง่ผลิตที่ติดอยู่กบัชิ้นส่วนอุปกรณ์ออกจากกล่องเหล่านี้ไ ว้ที่คลงั 
จากนัน้กจ็ะน ากล่องชิ้นส่วนอุปกรณ์ทัง้หมดทีต่้องการไปยงัสถานีประกอบพรอ้มกบับตัรคมับงั
เบกิถอน  ในเวลาเดยีวกนับตัรคมับงัสัง่ผลติทีโ่ดนปลดไวท้ี่คลงัชิน้ส่วนอุปกรณ์ของหน่วยผลติ
จะแสดงถงึจ านวนหน่วยของชิน้ส่วนทีโ่ดนเบกิถอนไป บตัรคมับงัเหล่านี้จะเป็นเสมอืนค าสัง่ผลติ
ให้แก่หน่วยผลิตในกระบวนการหน้า ซึ่งชิ้นส่วนอุปกรณ์ก็จะถูกผลิต หรือสัง่ซื้อ (อุปกรณ์
จ าพวกน๊อต สกร)ู ขึน้ใหม่ตามจ านวนบตัรคมับงัสัง่ผลติหรอืสัง่ซือ้โดยปกตชิิน้ส่วนเหล่านี้จะถูก
ผลติขึน้หรอืสัง่ซื้อตามล าดบัการโดนปลดออกของคมับงัสัง่ผลติหรอืสัง่ซื้อ หรืออีกนัยหนึ่งคอื
ตามล าดบัการเบกิถอนของชิน้ส่วนโดยสถานีประกอบนัน่เอง 

2.2 การลดเวลาปรบัเปลีย่นเครื่องจกัร (Setup Time Reduce / Single Minute 
Exchange of Dies: SMED) การลดเวลาปรบัเปลีย่นเครือ่งจกัรทีก่ระบวนการผลติขัน้ตอนต่างๆ 
นัน้เป็นหนึ่งในเครื่องมอืหลกัที่บรษิัทฯ ต้องประยุกต์ใช้ในการปรบัปรุงกระบวนการผลติเรอื
คายคัเพื่อให้ตอบสนองต่อค าสัง่ซื้อของลูกค้าคนสุดท้ายที่มคีวามหลากหลายเป็นอย่างมาก
(Allen et al., 2001) เพื่อใหส้ามารถท าการผลติสนิคา้ไดอ้ย่างถูกต้อง และครบถ้วนไดร้บัเรอื
คายคัทีม่คีุณภาพสูง ก่อให้เกดิความสูญเปล่าน้อยลง โดยการท าใหเ้กดิความคุม้ค่าในดา้นของ
ต้นทุนลดเวลาการตดิตัง้เครื่องจกัร หลกัการพื้นฐานการลดเวลาการปรบัเปลี่ยนเครื่องจกัรคอื 
การลดเวลาการหยดุของเครือ่งจกัรทุกครัง้ทีม่กีารเปลีย่นประเภทผลติภณัฑท์ีผ่ลติ จะต้องมกีาร
เปลีย่นเครือ่งจกัรเกดิขึน้ และทุกครัง้ทีม่กีารเปลีย่นเครือ่งจกัรเครือ่งจกัรต้องหยุดท างาน เป็นผล
ให้ประสทิธภิาพการท างานของเครื่องจกัรต ่าลง ซึ่งสามารถแก้ไขการลดเวลาการปรบัเปลี่ยน
เครื่องจกัรภายในกระบวนการผลติเรอืคายคั ในฐานะของผู้ศกึษาจงึแนะน าใหบ้รษิทัฯ ใช้หลกั
ของ Allen et al. (2001)  ตามขัน้ตอนต่อไปนี้ 

ขัน้ตอนที ่1 งานเตรยีมความพรอ้ม (Preparation) คอื งานต่างๆ ทีต่้องท าทัง้ก่อน
และหลงัการปรบัเปลี่ยนเครื่องจกัร เช่น การจดัเตรยีมความพรอ้มเครื่องมอือุปกรณ์ต่างๆ การ
จดัเกบ็อุปกรณ์ เครื่องมอืต่างๆ ภายหลงัการปรบัเปลีย่นเครื่องจกัรเสรจ็ เป็นต้น ซึง่สามารถท า
ไดใ้นขณะทีเ่ครื่องจกัรก าลงัท างาน เป้าหมายของงานเตรยีมความพรอ้มจะแบ่งเป็น 2 ประเภท 
ได้แก่ประเภทของงานปรบัเปลี่ยนเครื่องจกัรทีท่ าในขณะเครื่องจกัรท างาน (External Setup) 
และเครื่องหยุดท างาน (Internal Setup) จากนัน้ด าเนินการเกบ็รวบรวม บนัทกึขอ้มลูต่างๆ ใน
การปรบัเปลีย่นเครื่องจกัร เช่น งานที่ต้องท าทัง้หมดในการปรบัเปลีย่นเครื่องจกัร การแบ่งงาน
ปรบัเปลี่ยนเครื่องจกัรออกเป็นงานย่อยต่างๆ รวมทัง้เวลาทีต่้องใชใ้นแต่ละงานย่อยนัน้ๆ เป็น
ต้น ในการบันทึกข้อมูลจะใช้ใบบันทึกขัน้ตอนการท างานและเวลาที่ใช้ในขัน้ตอนนี้จะได้
รายละเอยีดของงานยอ่ยทัง้หมดทีต่อ้งท าในการปรบัเปลีย่นเครือ่งจกัร ระยะเวลาทีใ่ช ้และล าดบั
ความส าคญัของงานยอ่ย ส าหรบับรษิทัฯ งานเตรยีมความพรอ้ม คอื การเตรยีมแม่พมิพอ์นัใหม่
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ที่จะน ามาใส่เข้าเครื่องจักรอบเพื่อทดแทนแม่พิมพ์อันเก่าที่อบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะ
ปรบัเปลี่ยนแม่พิมพ์ได้รวดเรว็กว่า และไม่เกิดการการรอคอยให้เครื่องจกัรหยุด เป็นผลให้
สามารถท าการปรบัเปลีย่นเครือ่งจกัรโดยไมต่อ้งหยดุเครือ่งจกัร  

ขัน้ตอนที ่2 งานถอดเปลีย่นหรอืตดิตัง้อุปกรณ์ เช่น การถอดแม่พมิพเ์ก่าออก เป็น
ต้น ซึง่ต้องท าขณะที่เครื่องจกัรหยุดเท่านัน้ ในขัน้ตอนนี้เป็นการน าแม่พมิพ์ใหม่มาทดแทนอนั
เก่าซึง่ไดเ้ตรยีมไวพ้รอ้มแลว้ ซึง่ในขณะทีเ่ปลีย่นจะใชร้ะบบรางเลื่อนอตัโนมตัใินการเคลื่อน และ
เปลีย่นแมพ่มิพเ์รอืคายคัแทน ซึง่ปกตจิะท าการเปลีย่นโดยการใชพ้นักงานในการยกตวัแม่พมิพ์
มาใส่ไว้ในเครื่องจกัร ซึ่งท าได้ค่อนขา้งทุลกัทุเลเนื่องจากแม่พมิพ์ใหญ่ และมนี ้าหนักมากรวม 
ทัง้มผีงพลาสตกิสต่ีางๆ ทีม่ลีกัษณะเบาอยู่ดา้นในแม่พมิพ์ จงึต้องอาศยัความระมดัระวงัในการ
เคลื่อนยา้ยมากเป็นพเิศษจงึต้องมกีารปิดเครื่องจกัรในระหว่างการเคลื่อนยา้ย แล้วจงึค่อยท า
การติดตัง้ปรบัระบบเครื่องจกัรใหม่ส าหรบัแม่พิมพ์อันใหม่ ท าให้ต้องสูญเสียเวลาในการ
เคลื่อนย้ายแม่พมิพ์ ปิด เปิด ตัง้อุณหภูม ิตัง้เวลาเครื่องจกัรใหม่หากใช้ระบบอตัโนมตัใินการ
เปลีย่นแมพ่มิพจ์ะสามารถเคลื่อนยา้ยไปยงัเครือ่งจกัรอบไดท้นัท ีท าใหล้ดเวลาในการเปลีย่นได้ 

ขัน้ตอนที่ 3 งานขนยา้ย ในงานนี้จะเคลื่อนยา้ยแม่พมิพ์ออกจากเครื่องจกัรอบล า
เรอืรวมทัง้การเคลื่อนยา้ยอุปกรณ์เครื่องมอืต่างๆ ในขณะท าการถอดเปลี่ยน ซึ่งน ามาจดักลุ่ม
ใหม ่หรอืจดัชิน้ส่วนอุปกรณ์ต่างๆ ใหเ้ป็นชุดเดยีวส าหรบัเรอืคายคัหนึ่งล า และรวบรวมเป็นกลุ่ม
ใหม ่ซึง่จะช่วยลดเวลาในการจดัเกบ็ คน้หาไดส้ะดวก และเครือ่งมอืรวมถงึชิน้ส่วนอุปกรณ์ต่างๆ 
ไม่เกดิการเสยีหาย หรอืสูญหาย หาไม่พบ ถูกตัง้วางระเกะระกะกดีขวางทางเดนิ และช่องทาง
เคลื่อนยา้ยล าเรอื ซึง่งานนี้สามารถท าขณะทีเ่ครือ่งจกัรก าลงัท างานอยูไ่ด้  

ขัน้ตอนที ่4 งานปรบัค่าความถูกต้องของอุปกรณ์ ในขัน้ตอนนี้เดมิทีบรษิทัฯ ไม่ได้
มกีารปรบัค่าความถูกต้อง เนื่องจากแม่พมิพ์ทีเ่ปลี่ยนใหม่จะถูกยกมาดว้ยคนงาน จงึต้องมกีาร
เปิด ปิดเครื่องจกัรหลายครัง้ โดยไม่ได้มกีารทดลองเดนิเครื่องจกัรก่อนว่าถูกต้องหรอืไม่ และ
ตอ้งมกีารหยดุท างานในแต่ละสถานีช่วงระหว่างทีเ่คลื่อนยา้ยล าเรอืไปยงัสถานีถดัไป แต่วธิกีาร
ใหม่น าเสนอใหใ้ช้ระบบรางเลื่อนอตัโนมตัแิบบสายพานดา้นบนเพื่อใชใ้นการดงึยดึล าเรอืคายคั
ขึน้ไปบนสายพานด้านบนแล้วเคลื่อน เพื่อเปลี่ยนแม่พมิพ์เรอืคายคัแทน รวมถงึเคลื่อนยา้ยล า
เรอืคายคัทีไ่ดร้ะหว่างสถานีการผลติ ดงันัน้ระบบการผลติแบบใหม่จงึสามารถท าการทดลองเดนิ
เครื่องจกัรก่อนว่าเวลา และอุณหภูมถิูกต้องหรอืไม่ รวมถงึทดลองเครื่องมอื และอุปกรณ์ต่างๆ 
ว่าอยู่ในสภาพครบถ้วนทุกชิ้น สมบูรณ์พร้อมใช้งานหรอืไม่ด้วย ตลอดจนมกีารป้องกนัความ
ผดิพลาดทีเ่กดิขึน้เน่ืองจากการลมืท างาน การไมเ่ขา้ใจ การขาดทกัษะ การขาดมาตรฐานในการ
ท างาน ฯลฯ โดยวธิ ีPoka-Yoke (Mistake Proofing) เพื่อลดปรมิาณของเสยีในการผลติใหเ้ป็น
ศูนยโ์ดยใชว้ธิกีารควบคุม และวธิกีารเตอืน 

 ในขัน้ตอนของแม่พมิพ์นัน้จะต้องมกีารตดิสติก๊เกอรล์งบนตวัของแม่พมิพด์้วยเพื่อ
ป้องกนัการเกดิความผดิพลาดในขัน้ตอนน้ีจงึมกีารออกแบบใหม้กีารจดัท าการก าหนดจุดการตดิ
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สติก๊เกอรโ์ดยมกีารท าสญัลกัษณ์ไวบ้นแม่พมิพเ์ลยว่าจะต้องท าการตดิสติก๊เกอรบ์รเิวณใด เพื่อ
ขจดัปญัหาการตดิสติก๊เกอรไ์ม่ตรงจุด เบีย้ว จนกระทัง่เกดิของเสยี หรอืต้องเสยีเวลาในการขูด
ออก เพื่อแปะใหม ่และในขัน้ตอนการประกอบนัน้ตอ้งมกีารใชน๊้อต สกรใูนการประกอบค่อนขา้ง
เยอะ และหลายจุดของล าเรอืคายคั เพื่อป้องกนัการเกิดความผดิพลาดในขัน้ตอนน้ีจงึมกีาร
ออกแบบใหม้กีารจดัท าน๊อต และสกรเูป็นชุดตามจ านวนที่พอดสี าหรบัประกอบเรอืคายคัแต่ละ
ล าใส่กล่องไวร้อ และแยกตามรุ่นของเรอืคายคั ซึง่นอกจากจะช่วยขจดัปญัหาความผดิพลาดได้
แลว้ยงัสามารถช่วยลดเวลาในการผลติลงไดอ้กีดว้ย 

2.3 การบ ารุงรกัษาเครื่องจกัรแบบทวผีลทุกคนมสี่วนรวม หนึ่งในสาเหตุหลกัที่
เครื่องจกัรเกดิเหตุขดัขอ้งคอื การขาดโปรแกรมการบ ารุงรกัษาเครื่องจกัร ส าหรบัแม่พมิพ์ทีใ่ช้
ในการหล่อล าเรอืคายคัส่วนใหญ่จะมลีกัษณะไม่เปลีย่นบ่อย จะเป็นเพยีงแค่บ ารุงรกัษา ท าความ
สะอาด ส่วนเครื่องจกัรนัน้จะต้องจดัการให้มแีผนการหยุดเครื่องจกัรเพื่อท าการซ่อมบ ารุง ซึ่ง
อาจจะก าหนดให้ท าการหยุดเครื่องจกัรเพื่อท าการซ่อมบ ารุงเครื่องจกัรอบพลาสตกิทุกๆ สอง
เดอืน แต่ช่วงเวลาระหว่างการเดนิเครือ่งจกัรกจ็ะมคีวามเป็นไปไดส้งูทีเ่ครื่องจกัรเกดิเหตุขดัขอ้ง 
ท าให้เกิดข้อบกพร่องในสนิค้าเป็นจ านวนมาก หากเครื่องจกัรอบเกิดเหตุขดัข้องใดๆ ขึ้นจะ
ส่งผลให้เกิดต้นทุนการผลติเรอืคายคัที่เพิม่สูงขึน้ เนื่องจากจะมสีนิค้าค้างส่ง และถ้าหากเรอื
คายคัเกดิการเสยีหายไม่สามารถไหลไปยงักระบวนการผลติขัน้ต่อไปได ้ซึง่จะต้องเกดิการซ่อม
บ ารงุครัง้ใหญ่โดยมคี่าใชจ้า่ยทีค่่อนขา้งสงูมาก 

ปญัหาของบริษัทฯ ในการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรที่สามารถพบได้บ่อยครัง้ คือ 
ระยะเวลาในการซ่อมบ ารุงเครื่องจกัรใช้เวลานาน ดงันัน้จงึได้มกีารออกแบบตารางการซ่อม
บ ารงุรกัษาเครื่องจกัรใหม่ โดยเวลาในการซ่อมบ ารุงแต่ละครัง้ใชเ้วลาเฉลีย่ประมาณ 10 ชัว่โมง 
ดงันัน้เวลาการขดัข้องของเครื่องจกัรในระบบการผลิตแบบลีนจะถูกขจดัให้เหลือน้อยที่สุด 
หรอืไม่มเีหตุขดัขอ้งเลย แนวทางทีจ่ะลดความเสยีหายจากเหตุขดัขอ้งของเครื่องจกัร และเวลา
ในการซ่อมบ ารุงที่นาน คอื ประยุกต์ใช้การบ ารุงรกัษาแบบทุกคนมสี่วนรวมให้บรรลุผลส าเรจ็ 
โดยมขีัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 

ขัน้ตอนที ่1 การแบ่งแยกตารางการซ่อมบ ารุงรกัษา เป็นการแยกตารางเวลาการ
บ ารุงรักษาเครื่องจักรออกเป็นหน่วยย่อยที่สุดเท่าที่จะสามารถท าได้ ผู้ศึกษาได้ท าการ
ปรบัเปลี่ยนตารางการซ่อมบ ารุงของกระบวนการหลอมพลาสตกิจากปกติจะท าทุกสองเดอืน 
โดยเฉลีย่ใช้เวลาประมาณ 10 ชัว่โมง มาเป็นการเปลี่ยนตารางการหยุดเครื่องเพื่อท าการซ่อม
บ ารุงรกัษา 4 ชัว่โมงทุกๆ 3 สปัดาห์ โดยการลดหรอืก าจดัสาเหตุการขดัข้องอุปกรณ์ของ
เครื่องจกัร ปกตจิะเป็นปญัหาที่ถูกมองขา้มและใช้เวลาในการแก้ไขเป็นระยะเวลานาน ผลที่ได้
ตามมา คือ ความถี่ของจ านวนการขดัข้องมีลดน้อยลงท าให้ประสิทธิภาพการท างานของ
เครือ่งจกัรเพิม่มากขึน้ และสามารถลดตน้ทุนในการซ่อมบ ารงุรกัษา 
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 ขัน้ตอนที่ 2 การซ่อมบ ารุงเฉพาะที่ จะเป็นการซ่อมบ ารุงเมื่อเครื่องจกัรเกดิการ
หยุดท างานเนื่องจากการผลติก่อนหน้าท าการผลติไม่ทนั ท าให้เกดิการขาดสนิค้าขึน้ ดงันัน้จะ
ท าการซ่อมบ ารุงเครื่องจกัรของกระบวนการก่อนหน้าจนถงึกระบวนการขัน้สุดท้าย เพื่อรอให้
กระบวนการแม่พิมพ์ และกระบวนการอบเติมเต็มสินค้าในระบบคมับงัครบตามจ านวนที่ใน    
คมับงัก าหนด ตารางเวลาการหยุดของเครื่องจกัรทีไ่ม่ได้วางแผนนี้จะค่อนขา้งดกีว่าการดูจาก
คู่มอื และประเมนิความพรอ้มของอุปกรณ์   บรษิทัฯ ควรทดสอบสภาพความพรอ้มการใชง้าน 
และสรุปผลสภาพอุปกรณ์ ซึ่งเป็นสิ่งแสดงความพร้อมในการใช้งานของเครื่องจกัร ซึ่งต้อง
ตดิตามอย่างต่อเนื่องโดยใช้การวเิคราะหค์วามเชื่อมัน่ และวดัองค์ประกอบอื่นๆ ในขัน้แรกเป็น
การตรวจสอบอยา่งงา่ยๆ ระหว่างการเดนิเครือ่งจกัร ซึง่ก าหนดช่วงเวลาไวล้่วงหน้า สามารถท า
ไดใ้นแต่ละกระบวนการผลติ ปกตจิะท าการตรวจสอบการท าความสะอาดชิน้ส่วนของเครื่องจกัร
การหล่อลื่น และความเรว็ของเครื่องจกัร ตวัอย่างเช่น หากกระบวนการอบแม่พมิพเ์ครื่องจกัรที่
ท างานมีเสียงดงัผิดปกติ ควรหยุดกระบวนการเพื่อสืบหาสาเหตุของปญัหา ขัน้ที่สองการ
วเิคราะหค์วามเชื่อมัน่ สามารถท าไดโ้ดยวเิคราะหข์อ้มูลความเสยีหายของเครื่องจกัร เวลาการ
หยดุเดนิเครื่องจกัร และการวเิคราะหค์วามถี่ของการขดัขอ้งของเครื่องจกัรแต่ละตวั ขัน้สุดทา้ย
เป็นการวดัองคป์ระกอบอื่นๆ ทีช่่วยบ่งบอกการขดัขอ้งของเครื่องจกัร ประกอบดว้ย ตวัวดั และ
อุปกรณ์อื่นๆ เช่น การวเิคราะห์การสัน่สะเทอืนของอุปกรณ์ และการตรวจสอบเครื่องมอืหรอื
อุปกรณ์ที่ใช้ของแต่ละเครื่องจกัร สิ่งเหล่านี้ช่วยให้ตรวจหาความผิดปกติของเครื่องจกัรได ้
องค์ประกอบบางตวัของเครื่องจกัร จะน ามาเปรยีบเทยีบกบัค่ามาตรฐาน บรษิัทฯ จงึมคีวาม
จ าเป็นอย่างมากที่ต้องพจิารณากระบวนการทัง้กระบวน มากกว่าที่จะพจิารณากระบวนการ
เพยีงกระบวนการทีเ่กดิสาเหตุการขดัขอ้งเพยีงกระบวนการเดยีว 

3. การประยกุตใ์ชก้ารผลติแบบดงึทัง้ระบบ  
 ในขัน้ตอนนี้แสดงใหเ้หน็การเชื่อมโยงการไหลเวยีนของสนิค้า ซึง่จะช่วยสรา้งการ

ไหลอย่างต่อเนื่อง และสรา้งระบบการดงึตลอดทัง้กระบวนการการด าเนินงาน และเซลลภ์ายใน
ระบบการผลติทัง้หมด โดยใชร้ะบบคมับงัดงึ (Kanban Pull System) 

 ระบบดงึ (Pull System) สามารถน ามาประยุกต์ใชไ้ดใ้นอุตสาหกรรมเรอืคายคัโดย
จะน าไปประยกุตใ์ชใ้นกระบวนการผลติภายในโรงงานการผลติเรอืคายคัทัง้หมด 4 จุด เพื่อช่วย
ใหก้ระบวนการผลติเกดิการไหลอยา่งต่อเนื่อง ซึง่ประกอบไปดว้ย ดา้นหน้าของกระบวนการขึน้
รปู ด้านหน้าของกระบวนการปรบัความเยน็ ดา้นหน้าของกระบวนการประกอบ ด้านหน้าของ
กระบวนการบรรจ ุ

 ระบบคมับงัล าดบัแรกที่จะน ามาประยุกต์ใชใ้นกระบวนการผลติ คอื ดา้นหน้าของ
กระบวนการขึ้นรูปเรอืคายคั ซึ่งเป็นการผลติเพื่อเก็บสะสมเป็นวตัถุดบิระหว่างกระบวนการ 
เนื่องดว้ยในกระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่ท าการผลติโดยการใชอุ้ณหภูมคิวามรอ้นของเตา
อบเป็นตวัแปรส าคญั ท าใหค้วามรอ้นทีใ่ชใ้นการผลติต้องมคีวามสม ่าเสมอตามทีก่ าหนด เพื่อให้
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ได้ปรมิาณ และคุณภาพที่สม ่าเสมอดว้ยเช่นกนั คมับงัของระบบการผลติแบบดงึ จะใชค้วบคุม
การเตมิเต็มสนิค้าระหว่างกระบวนการผลติให้เท่ากบัจ านวนทีก่ าหนดไว้ในระบบคมับงัดงึตาม
ความต้องการของลูกคา้ (Rother andShook, 1999) ดงันัน้ลูกคา้ภายในของคลงัสนิคา้ระหว่าง
กระบวนการแม่พมิพก์บักระบวนการปรบัความเยน็คอื กระบวนการปรบัความเยน็ และผูจ้ดัส่ง
สนิคา้ภายในคอื กระบวนการแม่พมิพ์ เมื่อมคีวามต้องการของลูกค้าจะมสีญัญาณคมับงัดงึจาก
กระบวนการปรบัความเยน็คอืตวัก าหนดการเคลื่อนทีข่องคมับงัจากกระบวนการขึน้รปู (บตัรคมั
บงัแต่ละใบจะเคลื่อนทีไ่ปพรอ้มกบัล าเรอืคายคั)  

ระบบคมับงัล าดบัที ่2 จะออกแบบใหก้ารผลติในกระบวนการปรบัความเยน็มคีวาม
สม ่าเสมอ ซึง่งานระหว่างท าของกระบวนการขึ้นรปูกบักระบวนการประกอบมปีรมิาณมาก และ
สนิค้าจะใช้ทรพัยากรการผลติร่วมกนั ดงันัน้บรษิัทฯ จะท าการผลติสนิค้าตามตารางการผลติ 
อนัจะขึน้อยู่กบัขนาดมติ ิและคุณภาพของสนิคา้ ซึง่จ าเป็นที่จะต้องตัง้ระบบคมับงัใหเ้หมาะกบั
การปรบัเปลี่ยนตารางการผลติ ระบบคมับงัดงึจะถูกใช้ในการควบคุมคลงัสนิค้าให้เป็นไปตาม
ความต้องการของลูกค้าทัง้ในด้านของจ านวน ระยะเวลา และรุ่นของเรอืคายคั  เมื่อผลติสนิค้า
รุ่นใดเต็มก าลังการผลิตก็จะท าการผลิตสินค้าอีกรุ่นแทน เพื่อไม่ให้เกิดการว่างงานของ
เครือ่งจกัร 

ระบบคมับงัล าดบัที ่3 จะอยู่ดา้นหน้าของกระบวนการประกอบ โดยจะใชเ้รอืคายคั
ที่ผ่านมาจากกระบวนการปรบัความเยน็ ดงันัน้ระบบคมับงัดงึจะขึน้อยู่กบัสญัญาณที่ส่งไปยงั
กระบวนการปรบัความเย็น เพื่อให้ส่งเรอืคายคัที่ผ่านการปรบัความเยน็เรยีบร้อยแล้วไปยงั
กระบวนการประกอบ และสัญญาณเดียวกันนี้จะถูกส่งไปยังสถานที่เก็บสินค้ าด้านหน้า
กระบวนการขึน้รปูเรอืคายคั 

ระบบคมับงัล าดบัสุดท้ายจะอยู่ด้านหน้าของกระบวนการบรรจุซึ่งจะอยู่ระหว่าง
กระบวนการประกอบกบัคลงัสนิค้า ในระบบคมับงัส่วนนี้จะเชื่อมต่อกบัระบบคมับงัของสนิค้า
ส าเรจ็รปูในคลงัสนิคา้ เมื่อมคีวามต้องการสนิคา้จากคลงัสนิคา้ จะมสีญัญาณเบกิเรอืคายคั เพื่อ
เตรยีมการจดัส่ง และสญัญาณเดยีวกนันี้จะถูกส่งไปยงัระบบคมับงัด้านหน้าของกระบวนการ
บรรจ ุเพื่อใหผ้ลติสนิคา้เตมิเตม็ในคลงัสนิคา้ของสนิคา้ส าเรจ็รปู 

ส าหรบัจุดตัง้ของคมับงัแต่ละจุดขา้งต้น จะช่วยให้บรษิทัฯ สามารถผลติเรอืคายคั
ส าเรจ็รปูตามค าสัง่ซือ้ของลกูคา้ ลดปรมิาณสนิคา้ระหว่างกระบวนการผลติ ซึง่จะน าไปสู่การลด
ระยะเวลาการผลติรวมต่อไป ระบบคมับงัจะมเีงื่อนไขการท างานไม่ซบัซ้อนแต่มปีระสทิธภิาพ 
ตวัอย่างเช่น กระบวนการแม่พมิพ์ และกระบวนการขึ้นรูป จะท าให้มพีื้นที่ว่าง และอุปกรณ์
อ านวยความสะดวกส าหรบัการจดัการเรอืคายคัชิ้นถัดๆ ไปได้ก่อนที่จะไปถึงกระบวนการ
คลงัสนิค้า และการจดัการท างานกบักระบวนการนัน้ๆ มคีวามสะดวกมากยิง่ขึ้น ดงักล่าวไป
ขา้งต้นแล้ว เช่น ใช้ระบบรางเลื่อนอตัโนมตัใินการเคลื่อนยา้ยเรอืคายคัระหว่างสถานีการผลติ 
การใชว้สัดุประกอบแบบชุด การใชช้ัน้แยกวางอุปกรณ์เครื่องมอืเครื่องใชใ้หเ้ป็นระเบยีบ การใช้
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พนักงานพรอ้มรถเขน็เพื่อแจกจ่ายวสัดุ อุปกรณ์ส าหรบัเรอืคายคัแต่ละล าใหพ้นักงานประกอบ 
เป็นต้น หรอืกล่าวได้ว่าเมื่อกระบวนการแรกคือกระบวนการแม่พิมพ์ก าลงัท างานอยู่นัน้ไม่
จ าเป็นตอ้งมเีรอืคายคัทีก่ระบวนการบรรจ ุท าใหอ้ตัราการผลติของกระบวนการบรรจุ สอดคลอ้ง
กบัการท างานของกระบวนการแมพ่มิพ ์และกระบวนการขึน้รปู การท างานของคมับงันี้ออกแบบ
ส าหรบัผลติภณัฑป์ระเภทเรอืคายคัเท่านัน้ ในส่วนของล าดบัการผลติ ในขณะที่คมับงัของเรอื
คายคัรุ่นใดรุ่นหนึ่งยงัเต็มอยู่สามารถเปลี่ยนใหก้ระบวนการขึน้รูปหล่อเรอืคายคัรุ่นอื่นๆ ได้ไป
ตามล าดับตารางการผลิตของเรือคายคั ลักษณะเช่นน้ีจะช่วยป้องกันการใช้งานคัมบัง ใน
ลกัษณะผลติเกนิก าลงัการผลติ และไมต่อ้งหยดุกระบวนการขึน้รปู 

ขัน้ตอนต่อไป คอื การดูแลระบบคลงัสนิค้า ซึ่งถูกควบคุมโดยระบบดงึของคบับงั
ประการแรกไมค่วรวางเรอืคายคัซอ้นๆ กนัหลายล า และไม่ควรวางไวป้ะปนรุ่นกนั เรอืคายคัแต่
ละล านัน้จะต้องเก็บในคลงัสนิคา้ โดยที่จ านวนของบตัรคมับงัจะเป็นสิง่ที่ก าหนดระดบัการเก็บ
สนิค้าสูงสุดของคลงัสนิค้า เพื่อให้สอดคล้องกบัค าสัง่ซื้อเรอืคายคัของลูกค้า ซึ่งในทางกลบักนั
ระยะเวลาการผลติรวมจะลดลง ระบบคมับงัสามารถค้นพบขอ้บกพร่องต่างๆ ได้อย่างรวดเรว็
มากขึน้ ซึง่หมายถงึความเป็นไปไดท้ีจ่ะทราบถงึสาเหตุหลกัของขอ้บกพร่องตัง้แต่ขัน้แรกๆ นัน้
มีความเป็นไปได้สูงขึ้นทัง้ยังสามารถเตรียมตัวรับมือ และหาแนวทางแก้ไข ป้องกัน ได้
สอดคลอ้งและรวดเรว็ยิง่ขึน้ดว้ย 

การทราบถงึปญัหาในผลติตัง้แต่เริม่แรกนัน้ เป็นสิง่ส าคญัอย่างมาก โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ในอุตสาหกรรมเรอืคายคั เพราะเมื่อไปถึงกระบวนการผลติขัน้ตอนท้ายๆ เรอืคายคั
ส าเรจ็รปูยิง่จะมตี้นทุนการผลติ และมลูค่าสูงขึน้ ดงันัน้การพบปญัหา ณ กระบวนการทา้ยๆ จงึ
ยิง่ท าใหม้ลูค่าความเสยีหายเพิม่มากขึน้ เช่น สนิคา้ส าคญัๆ ทีพ่บว่ามขีอ้บกพร่องอาจถูกเปลีย่น
สถานะเป็นสนิค้าที่มคีุณภาพรองลงมาได้ นอกจากข้อดขีองคมับงัที่ได้กล่าวข้างต้นแล้ว การ
ใชค้มับงัยงัมปีระโยชน์ส าหรบัผู้ดูแลการผลติในส่วนของการควบคุมสนิคา้ระหว่างกระบวนการ
ผลติและการด าเนินการแก้ไขปญัหาไดท้นัท ีเป็นทีช่ดัเจนว่าระบบคมับงัช่วยใหท้ราบถงึปญัหา
การเกดิของเสยีต่างๆ ในกระบวนการผลติ ดงันัน้จงึสามารถด าเนินการเพื่อลดหรอืก าจดัการ
เกดิของเสยีเหล่านัน้ได ้

จากเครือ่งมอื และรายละเอยีดทัง้หมดทีไ่ดก้ล่าวไปเบือ้งต้น แผนภูมสิายธารคุณค่า
สถานการณ์อนาคตของบรษิทัฯ สามารถแสดงไดใ้นแผนภูมทิี่ 3 อนัไดม้าจากผลการทดลองใน
การปฏบิตังิานจรงิ ซึ่งในแต่ละกระบวนการจะมกีารปรบัปรุงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นเครื่องมอืที่
ช่วยใหก้ระบวนการมปีระสทิธภิาพเพิม่มากขึน้  
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แผนภูมทิี ่3 แผนภมูสิายธารคุณค่าสถานการณ์อนาคต 
 

จากแผนภูมทิี่ 3 จะเห็นได้ว่าเวลาทัง้หมดที่ใช้ในการผลติของสนิค้าระหว่าง
กระบวนการผลติเฉลีย่เท่ากบั 409 นาท ีโดยไดม้าจากผลรวมของรอบเวลาในการผลติของแต่
ละสถานีเท่ากบั 175 นาท ีและผลรวมของเวลาในการปรบัเปลีย่นและรอคอยก่อนเขา้สถานีการ
ผลติถดัไปเท่ากบั 234 นาท ี 

จากการการเปรยีบเทียบเวลาทัง้หมดที่ใช้ในกระบวนการผลติ และเวลาในการ
ปรบัเปลีย่นและรอคอยก่อนเขา้สถานีการผลติถดัไปของแผนภมูสิถานการณ์ปจัจุบนัและแผนภูมิ
สถานการณ์อนาคต จะเหน็ไดว้่าหลงัจากทีม่กีารน าระบบการผลติแบบลนีมาใช ้  เวลาทัง้หมดที่
ใชใ้นการผลติลดลงจาก 933 นาท ีเป็น 409 นาท ีผลรวมของรอบเวลาในการผลติของแต่ละ
สถานีลดลงจาก 479 นาท ีเป็น 175 นาท ีและเวลาในการปรบัเปลีย่นและรอคอยก่อนเขา้สถานี
การผลติถดัไปลดลงจาก 454 นาท ีเป็น 234 นาท ีโดยการลดลงของเวลาเหล่านี้ ท าใหบ้รษิทัฯ 
สามารถลดความสญูเสยีและตน้ทุนลงไดเ้ป็นอยา่งมาก  

 จากตารางที ่9 และตารางที ่10 ซึง่แสดงรอบระยะเวลาในการผลติแต่ละขัน้ตอน
หลงัจากที่ได้น าระบบการผลติแบบลนีมาใช้รวมทัง้ระบุเครื่องมอืการผลติแบบลนีที่ใช้ในแต่ละ
ขัน้ตอน 
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ตางรางที ่9 สรปุขอ้มลูของรอบระยะเวลาในการผลติ ระยะเวลาในการปรบัเปลีย่นและรอคอย
ก่อนเขา้สถานีการผลติถดัไป และระยะเวลาทัง้หมดทีใ่ชใ้นการผลติ 

สถานี 

ผลรวมของรอบ
เวลาในการผลติ
ของแต่ละสถานี 

(นาท/ีชิน้) 

เวลาในการ
ปรบัเปลีย่นและรอ
คอยก่อนเขา้สถานี
การผลติถดัไป 
(นาท/ีชิน้) 

เวลาทัง้หมดทีใ่ช้
ในการผลติ 
(นาท/ีชิน้) 

สนิคา้ทีร่อคอยก่อน  
กระบวนการแมพ่มิพ ์

- 122 - 

  แมพ่มิพ ์ 100 - - 
สนิคา้ทีร่อคอยก่อน  
กระบวนการขึน้รปู 

- 19 - 

  การขึน้รปู 25 - - 
สนิคา้ทีร่อคอยก่อนกระบวน  
การปรบัความเยน็และประกอบ 

- 41 - 

  การปรบัความเยน็และประกอบ 25 - - 
สนิคา้ทีร่อคอยก่อน  
กระบวนการบรรจุ 

- 36 - 

  บรรจุ 25 - - 
สนิคา้ส าเรจ็รปูรอจดัเกบ็ - 16 - 

รวม 175 234 409 
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ตางรางที ่10 รายละเอยีดรอบระยะเวลาในการผลติ ระยะเวลาในการปรบัเปลี่ยนและรอคอย
ก่อนเข้าสถานีการผลิตถดัไป และระยะเวลาทัง้หมดที่ใช้ในการผลิต รวมถึงการประยุกต์ใช้
เครือ่งมอืการผลติแบบลนีในแต่ละขัน้ตอนการท างานของสถานีการผลติ 

ขัน้ตอนการท างาน 

ผลรวมของ
รอบเวลาใน
การผลติของ
แต่ละสถานี 
(นาท/ีชิน้) 

เวลาในการ
ปรบัเปลีย่น
และรอคอย
ก่อนเขา้
สถานีการ
ผลติถดัไป 
(นาท/ีชิน้) 

เวลาทัง้หมด
ทีใ่ชใ้นการ

ผลติ 
(นาท/ีชิน้) 

การประยกุตใ์ช้
เครือ่งมอืการผลติ

แบบลนี 

สนิคา้ทีร่อคอยก่อน
กระบวนการแมพ่มิพ ์

- 122 -  

  บนัทกึค าสัง่ซือ้  7  5ส ส านกังาน 

  ออกหมายเลขค าสัง่ซือ้  2  5ส ส านกังาน 

  ออกหมายเลขเรอื  18  5ส ส านกังาน 
  ประเมนิ วางแผนการ
ผลติ 

 20  KB, 5ส ส านกังาน 

  ออกใบสัง่ซือ้  2  KB, 5ส ส านกังาน 

  รบัวตัถุดบิเขา้ส านกังาน  24  KB, 5ส ส านกังาน 

  ส่งวตัถุดบิไปยงัโรงงาน  36  KB, 5ส ส านกังาน 

  เบกิวตัถุดบิออกจากคลงั  9  VC, KB, 5ส โรงงาน 

  มอบวตัถุดบิใหพ้นกังาน  4  KB, 5ส โรงงาน 
แมพ่มิพ ์ 100 - -  
  คดัเลอืกแมพ่มิพ ์ 13   VC, KB, CF, TPM, 

5ส โรงงาน 
  ยกวางในบรเิวณ
ปฏบิตังิาน 

6   CF, TPM, 5ส 
โรงงาน, รางเลื่อน 

  ยกแมพ่มิพข์ึน้บนแท่น
วาง 

3   CF, TPM, 5ส 
โรงงาน, รางเลื่อน, 

แขนรอง 
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ตางรางที่ 10 (ต่อ) รายละเอยีดรอบระยะเวลาในการผลติ ระยะเวลาในการปรบัเปลี่ยนและรอ
คอยก่อนเขา้สถานีการผลติถดัไป และระยะเวลาทัง้หมดทีใ่ช้ในการผลติ รวมถงึการประยุกต์ใช้
เครือ่งมอืการผลติแบบลนีในแต่ละขัน้ตอนการท างานของสถานีการผลติ 

ขัน้ตอนการท างาน 

ผลรวมของ
รอบเวลาใน
การผลติของ
แต่ละสถานี 
(นาท/ีชิน้) 

เวลาในการ
ปรบัเปลีย่น
และรอคอย
ก่อนเขา้
สถานีการ
ผลติถดัไป 
(นาท/ีชิน้) 

เวลาทัง้หมด
ทีใ่ชใ้นการ

ผลติ 
(นาท/ีชิน้) 

การประยกุตใ์ช้
เครือ่งมอืการผลติ

แบบลนี 

  ท าความสะอาดแมพ่มิพ ์   
รอแหง้ 

22   CF, TPM และ5ส 
โรงงาน 

  ตดิสติก๊เกอร ์ 14   CF, Poka-Yoke, 
แขนรอง 

  เทผงพลาสตกิส ี 32   CF, Poka-Yoke 
  ยกฝาครอบแมพ่มิพม์า
ปิด 

5   CF, TPM, 5ส 
โรงงาน, รางเลื่อน 

  ขนัน๊อตปิดลอ็คฝาครอบ 5   CF, TPM, 5ส 
โรงงาน, แคลมป์ล๊อค 

สนิคา้ทีร่อคอยก่อน
กระบวนการขึน้รปู 

- 19 -  

  ตรวจสอบคุณภาพ  5.5  VC, KB 
  เปิดการท างานของ  3  SMED, CF 
  ตดิตัง้เวลาของ
เครือ่งจกัร 

 2  SMED, CF 

  ตดิตัง้อุณหภมู ิ  2  SMED, CF 
  รออุณหภมู ิ  5  SMED, CF 
  เคลือ่นยา้ยแมพ่มิพ์  1.5  CF, TPM, 5ส 

โรงงาน 
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ตางรางที่ 10 (ต่อ) รายละเอยีดรอบระยะเวลาในการผลติ ระยะเวลาในการปรบัเปลี่ยนและรอ
คอยก่อนเขา้สถานีการผลติถดัไป และระยะเวลาทัง้หมดทีใ่ช้ในการผลติ รวมถงึการประยุกต์ใช้
เครือ่งมอืการผลติแบบลนีในแต่ละขัน้ตอนการท างานของสถานีการผลติ 

ขัน้ตอนการท างาน 

ผลรวมของ
รอบเวลาใน
การผลติของ
แต่ละสถานี 
(นาท/ีชิน้) 

เวลาในการ
ปรบัเปลีย่น
และรอคอย
ก่อนเขา้
สถานีการ
ผลติถดัไป 
(นาท/ีชิน้) 

เวลาทัง้หมด
ทีใ่ชใ้นการ

ผลติ    
(นาท/ีชิน้) 

การประยกุตใ์ช้
เครือ่งมอืการผลติ

แบบลนี 

การขึน้รปู 25 - -  
  ใส่แมพ่มิพเ์ขา้เครือ่งจกัร 2   KB, CF, รางเลื่อน 
  ปิดฝาเครือ่งจกัร 0.5   CF, รางเลื่อน 
  เริม่การท างาน
เครือ่งจกัร 

0.5   CF 

  ควบคุมการท างาน 22   VC, SMED, TPM, 
CF 

สนิคา้ทีร่อคอยก่อน
กระบวนการปรบัความ
เยน็และประกอบ 

- 41 -  

  รออุณหภมูลิดลง  18  VC, SMED, TPM, 
CF 

  เปิดฝาเครือ่งจกัร     0.5  SMED, TPM, CF 
  ยกแมพ่มิพว์างบนแท่น  0.5  SMED, TPM, CF 
  ปลดลอ็คฝาครอบ
แมพ่มิพ ์

 2  SMED, TPM, CF, 
แคลมป์ล๊อค 

  เปิดฝาครอบออก  1  SMED, TPM, CF 
  ตะแคงตวัแมพ่มิพใ์หต้ัง้
ฉาก 

 1  CF, แขนรอง, ราง
เลื่อน 
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ตางรางที่ 10 (ต่อ) รายละเอยีดรอบระยะเวลาในการผลติ ระยะเวลาในการปรบัเปลี่ยนและรอ
คอยก่อนเขา้สถานีการผลติถดัไป และระยะเวลาทัง้หมดทีใ่ช้ในการผลติ รวมถงึการประยุกต์ใช้
เครือ่งมอืการผลติแบบลนีในแต่ละขัน้ตอนการท างานของสถานีการผลติ 

ขัน้ตอนการท างาน 

ผลรวมของ
รอบเวลาใน
การผลติของ
แต่ละสถานี 
(นาท/ีชิน้) 

เวลาในการ
ปรบัเปลีย่น
และรอคอย
ก่อนเขา้
สถานีการ
ผลติถดัไป 
(นาท/ีชิน้) 

เวลาทัง้หมด
ทีใ่ชใ้นการ

ผลติ    
(นาท/ีชิน้) 

การประยกุตใ์ช้
เครือ่งมอืการผลติ

แบบลนี 

  แกะเรอืคายคัออก  2  Poka-Yoke, TPM 
  ตดัขอบทีเ่ป็นครบีเกนิ  8  Poka-Yoke, TPM 
  ตรวจสอบสติก๊เกอร ์  3  Poka-Yoke, TPM 
  ตรวจสอบคุณภาพ  4  VC, KB 
  ตดิตัง้พดัลมท าความ
เยน็ 

 1  SMED, CF 

การปรบัความเยน็ 
ประกอบ 

25 - -  

  ยกเรอืวางทีป่รบัความ
เยน็ 

1   KB, CF, รางเลื่อน 

  ท าการปรบัความเยน็ 13   SMED, CF, เพิม่ 
  ปิดเครือ่งปรบัความเยน็ 1   SMED, CF 
  ยกลงจากทีป่รบัความ
เยน็ 

1   VC, SMED, CF, ราง
เลื่อน, แขนรอง 

  ใส่ยาง ขนัน๊อต สกร ูหู
จบั 

5   Poka-Yoke, TPM, 
CF, SMED 

  ประกอบอุปกรณ์เสรมิ 4   TPM, CF, SMED 
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ตางรางที่ 10 (ต่อ) รายละเอยีดรอบระยะเวลาในการผลติ ระยะเวลาในการปรบัเปลี่ยนและรอ
คอยก่อนเขา้สถานีการผลติถดัไป และระยะเวลาทัง้หมดทีใ่ช้ในการผลติ รวมถงึการประยุกต์ใช้
เครือ่งมอืการผลติแบบลนีในแต่ละขัน้ตอนการท างานของสถานีการผลติ 

ขัน้ตอนการท างาน 

ผลรวมของ
รอบเวลาใน
การผลติของ
แต่ละสถานี 
(นาท/ีชิน้) 

 

เวลาในการ
ปรบัเปลีย่น
และรอคอย
ก่อนเขา้
สถานีการ
ผลติถดัไป 
(นาท/ีชิน้) 

เวลาทัง้หมด
ทีใ่ชใ้นการ

ผลติ     
(นาท/ีชิน้) 

การประยกุตใ์ช้
เครือ่งมอืการผลติ

แบบลนี 

สนิคา้ทีร่อคอยก่อน
กระบวนการบรรจุ 

- 36 -  

  เกบ็ชิน้ส่วนเกนิ ตกแต่ง  16  Poka-Yoke, CF 

  พนกังานตรวจดู  8  CF, VC, KB 

  ตรวจสอบคุณภาพ  10  VC, KB 

  เคลือ่นยา้ย  2  CF, รางเลื่อน 

บรรจุ 25 - -  

  จดัไมพ้ายคู่กบัเรอืคายคั 16   TPM, CF, SMED 

  บรรจหุบีห่อ 9   TPM, CF, SMED 

สนิคา้ส าเรจ็รปูรอจดัเกบ็ - 16 -  

  พนกังานตรวจดู  4  CF, TPM, VC, KB 

  ตรวจสอบคุณภาพ  10  VC, KB 

  ขนยา้ยล าเรอืคายคั  2  CF, รางเลื่อน, VC 
             รวม 175 234 409  
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 ตางรางที ่10 แสดงถงึการแจกแจงรายละเอยีดระยะเวลาทัง้หมดทีใ่ช้ในการผลติ และ
ระยะเวลาในการผลติ และการประยุกต์ใชเ้ครื่องมอืการผลติแบบลนีในแต่ละขัน้ตอนการท างาน
ของสถานีการผลิตโดยผู้ศึกษามีการใช้อักษรย่อภาษาอังกฤษในแผนภาพ ดังนัน้จึงขอให้
ความหมายของอกัษรยอ่ต่างๆ ดงันี้ 
                   

VC (Visual Control)     การควบคุมดว้ยสายตา 
KB (Kanban System)    ระบบคมับงั 
CF (Continuous Flow)   การไหลอยา่งต่อเนื่อง 

 TPM (Total Productive Maintenance)  การบ ารงุรกัษาแบบทวผีลทีทุ่กคนม ี
       ส่วนรวม 

Poka-Yoke     การป้องกนัความผดิพลาด  
SMED     การลดเวลาในการปรบัแต่งเครือ่งจกัร 
รางเลื่อน     ระบบรางเลื่อนอตัโนมตั ิ  
แขนรอง                                         แขนรองรบัแมพ่มิพ์ 
 
สามารถอธบิายไดว้่าในขัน้ตอนการผลติเรอืคายคั เริม่ต้นจากการใชร้ะยะเวลาในการ

รอคอยก่อนทีจ่ะเขา้สู่สถานีแม่พมิพเ์ป็นเวลารวมทัง้หมด 122 นาท ีโดยลดลงจากเดมิทีใ่ชเ้วลา
ทัง้หมด 250 นาท ีดงันัน้ภายในขัน้ตอนนี้สามารถลดผลรวมของรอบเวลาในการผลติของแต่ละ
สถานลีงไดท้ัง้หมด 128 นาท ี ต่อการผลติเรอืคายคั  1 ล า ภายในกระบวนการนี้เริม่ต้นจากเมื่อ
ฝา่ยขายไดร้บัค าสัง่ซือ้เรอืคายคัจากลกูคา้พนกังานขายท าการบนัทกึรายละเอยีดทัง้หมดของค า
สัง่ซือ้สนิคา้จากลูกคา้ลงในระบบคอมพวิเตอรใ์ชเ้วลา 7 นาท ีออกหมายเลขค าสัง่ซือ้ใชเ้วลา 2  
นาท ีรวมถงึท าการออกหมายเลขเรอืใช้เวลา 18 นาท ีเพื่อส่งรายละเอยีดทัง้หมดน้ีไปยงัฝ่าย
ผลติ จากนัน้ฝา่ยผลติจะท าการประเมนิ วางแผนการผลติ และจดัล าดบัการผลติใชเ้วลา 20 นาท ี
ส่งต่อใหฝ้่ายจดัซื้อออกใบค าสัง่ซื้อเพื่อท าการสัง่ซือ้วตัถุดบิต่างๆ จากผู้ขายสนิคา้ต่างประเทศ
ใชเ้วลา 2 นาท ี(หากมวีตัถุดบิอยู่ในคลงัสนิคา้อยู่แลว้สามารถขา้มขัน้ตอนนี้ไปไดเ้ลย) และรอ
จนกระทัง่วตัถุดบิเขา้มาถงึส านักงานใหญ่ ส านักงานใหญ่จะใหเ้จา้หน้าทีท่ าการตรวจรบัวตัถุดบิ
ทัง้หมดส าหรบัการผลติเรอืคายคัตามค าสัง่ซือ้ของลกูคา้ ท าการบนัทกึรายการวตัถุดบิทีไ่ดร้บัมา
ลงในรายการวตัถุดบิ (สต๊อคสนิคา้) ใชเ้วลา 24 นาท ีจากนัน้ท าการส่งวตัถุดบิต่างๆ ทัง้หมดไป
ยงัโรงงานที่ท าการผลติเรอืคายคั โดยมเีจา้หน้าที่ท าการตรวจรบั และบนัทกึรายการรบัสนิค้า
ทัง้หมดลงในรายการวตัถุดบิรอผลติหน้างาน ใชเ้วลา 36 นาท ีเมื่อเริม่ถงึวนัทีก่ าหนดฝ่ายผลติ
จะเริม่ท าการผลติโดยหวัหน้าฝ่ายการผลติงานจะท าการเบกิวตัถุดบิออกมาจากคลงัวตัถุดบิใช้
เวลา 9 นาท ีเพื่อมอบให้พนักงานแม่พมิพ์น าไปเข้าสู่ข ัน้ตอนการผลติใช้เวลา 4 นาท ีโดย
ขัน้ตอนเหล่านี้จะถูกปรบัปรุงใช้เครื่องมอื 5ส ภายในส านักงาน และโรงงานเขา้มาช่วยเพื่อจดั
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ระเบยีบเกีย่วกบัลกัษณะการท างาน สถานทีท่ างาน โต๊ะท างาน การจดัเกบ็เอกสาร การไหลของ
งานเอกสาร การจดัการห้องเก็บวสัดุอุปกรณ์ เครื่องมอืเครื่องใช้ภายในโรงงาน เพื่อให้การ
ท างานมรีะบบ ระเบยีบ และมาตรฐานในการท างานทีด่ขี ึน้ สามารถท างานได้คล่องตวั รวดเรว็
ขึน้ โดยจะท าการก าหนดมาตรฐานบนโต๊ะท างาน ลิ้นชกัโต๊ะท างานและเก้าอี้ มาตรฐานตู้เก็บ
เอกสาร มาตรฐานของพื้นที่เฉพาะส าหรบัเครื่องจกัร มาตรฐานห้องจดัเก็บวัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมอื เครื่องใชภ้ายในโรงงาน ฯลฯ (รายละเอยีดไดก้ล่าวไวแ้ล้วในหวัขอ้ใหญ่การออกแบบ
ระบบการผลิต หวัข้อย่อยการบ ารุงรกัษาแบบทวีผลทุกคนมสี่วนร่วม) ประกอบกับการใช้
ควบคุมดว้ยสายตาภายในห้องจดัเก็บวสัดุ อุปกรณ์ เครื่องมอื เครื่องใช้ภายในโรงงานโดยเริ่ม
จากท าการคดัแยกแบ่งประเภทวสัดุ อุปกรณ์ เครื่องมอื เครื่องใช้ให้เป็นหมวดหมู่ จดัระเบยีบ
การวางให้เป็นที่ มถีาดแบ่งช่องส าหรบัใส่วสัดุ อุปกรณ์ชิ้นเล็กๆ จดัสรรทศิทางการเข้าออก 
ต าแหน่งการวางวสัดุ อุปกรณ์ เครื่องมอื เครื่องใช้ที่เขา้ออกบ่อยควรอยู่ใกล้ตวัเจา้หน้าที่ เบกิ 
จ่ายเพื่อความสะดวก มกีารก าหนดรหสัพรอ้มป้ายชื่อ พรอ้มสญัลกัษณ์ของเครื่องมอื เครื่องใช้
แต่ละชิน้ใหส้ามารถเหน็ไดจ้ากระยะ 2-3 เมตร เพื่อเป็นการสะดวกรวดเรว็ ลดขัน้ตอนการคน้หา 
เบิกจ่ายใช้งาน ไม่ต้องเสียเวลาในการปรบัเปลี่ยนและรอคอยก่อนเข้าสถานีการผลิตถัดไป 
รวมทัง้ลดการสญูหาย ซึง่เป็นสาเหตุในการสญูเสยีตน้ทุนในการผลติลงไดอ้กีดว้ย 

จากนัน้จงึเขา้สู่สถานีท างานแรกคอืสถานีแม่พมิพ์ ในสถานีนี้ใช้รอบระยะเวลาในการ
ผลติทัง้สิ้น 100 นาที โดยลดลงจากเดมิที่ใช้เวลาทัง้หมด 240 นาที ดงันัน้ภายในสถานีนี้
สามารถลดระยะเวลาในการผลติไดท้ัง้หมด 140 นาท ี ต่อการผลติเรอืคายคั 1 ล า ภายในสถานี
การท างานนี้เริม่ตน้จากการคดัเลอืกแมพ่มิพท์ีจ่ะใชใ้นการผลติเรอืคายคัใหต้รงตามรุ่นและความ
ต้องการของลูกค้าใช้เวลา 13 นาท ีแล้วยกมาวางในบรเิวณปฏบิตัิงานใช้เวลา 6 นาท ียก
แม่พมิพข์ึน้บนแท่นวางแม่พมิพเ์พื่อเตรยีมท าความสะอาดใชเ้วลา 3 นาท ีแลว้จงึความสะอาด
แม่พมิพ์ รอให้แม่พมิพ์แห้งสนิทใช้เวลา 22 นาท ีในขัน้ตอนนี้จะมกีารประยุกต์ใช้5ส ภายใน
โรงงาน การไหลอย่างต่อเนื่อง การควบคุมด้วยสายตา การบ ารุงรกัษาแบบทวผีลทุกคนมสี่วน
ร่วม โดยเริม่ต้นจากท าการจดัเรยีงพื้นที่บรเิวณที่เกบ็แม่พมิพ์ใหส้ะอาด เป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย 
เป็นสดัส่วน ห้ามไม่ให้มสีิ่งของวางเกะกะกีดขวางบรเิวณ ซึ่งจะท าให้การค้นหา เคลื่อนย้าย
ออกมาใชง้านเป็นไปอย่างล าบากทุลกัทุเล รวมทัง้ท าความสะอาดบ ารุงรกัษาแม่พมิพส์ม ่าเสมอ
ทัง้ก่อน และหลงัใชง้าน และดูแลไม่ให้แม่พมิพ์สกปรกเลอะเทอะ ท าการตดิป้ายคู่มอืมาตรฐาน
การบ ารงุรกัษาแมพ่มิพบ์นผนงับรเิวณจดัเกบ็ เพื่อใหพ้นกังานท าความเขา้ใจปฏบิตัติามง่ายและ
ถูกต้อง เวลาทัง้หมดที่ใช้ในการผลติออกมาใช้งานจะช่วยลดเวลาในการท าความสะอาดอย่าง
หนักลงได้ โดยจัดให้มีผู้ร ับผิดชอบแม่พิมพ์หนึ่ งคนต่อแม่พิมพ์หนึ่ งรุ่น และจัดเวรให้มี
ผู้รบัผิดชอบบรเิวณจดัเก็บแม่พิมพ์สปัดาห์ละครัง้ ท าการจดัเรยีงแม่พิมพ์แยกตามรุ่นคอืรุ่น
เดยีวกนัไวด้ว้ยกนั จดัใหม้ป้ีายรหสั ชื่อ พรอ้มสญัลกัษณ์ใหเ้หน็ไดช้ดัเจนในระยะ 2-3 เมตร ให้
ง่ายต่อการมองเหน็ หยบิใช้งานได้ทนัท ีมกีารติดป้ายบ่งบอกรุ่นของแม่พมิพ์พร้อมบรเิวณที่
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จดัเกบ็เอาไวต้ดิบนผนงัดา้นหน้าบรเิวณจดัเกบ็แมพ่มิพ ์เพื่อใหทุ้กคนเหน็ ง่ายต่อการคน้หาการ 
รวมถงึการใช้ระบบคมับงัโดยการผลติเรอืคายคัเฉพาะรุ่นที่ลูกค้าต้องการ ภายในระยะเวลาที่
ลูกค้าต้องการ คอืในกระบวนการแม่พมิพ์จะท าการผลติ หรอืส่งเรอืคายคักต่็อเมื่อกระบวนการ
ขึน้รปูตอ้งการ กระบวนการแมพ่มิพจ์ะท าการผลติต่อเมื่อกระบวนการขึน้รปูส่งสญัญาณเตอืนว่า
ตอ้งการ กระบวนการขึน้รปูจะท าการขึน้รปูกต่็อเมือ่กระบวนการปรบัความเยน็ส่งสญัญาณเตอืน
ว่าต้องการ เป็นเช่นนี้ต่อไปเป็นทอดๆ ตามกระบวนการ ขัน้ตอนถัดไปเป็นการตดิสติก๊เกอรล์ง
ไปบนแม่พมิพ์ใช้เวลา 14 นาท ีแล้วจงึท าการเทผงพลาสติกสต่ีางๆ ลงในแม่พมิพ์ตามใบค า
สัง่ซื้อสนิค้าของลูกค้าใช้เวลา 32 นาท ีจะมกีารประยุกต์ใช้การไหลอย่างต่อเนื่องโดยการจดั
บรเิวณการท างานที่ต่อเนื่องกนัไว้ใกล้กนั หรอืในบรเิวณเดยีวกนัจนเสรจ็สิ้นขัน้ตอนย่อยๆ ไม่
ต้องให้พนักงานเคลื่อนย้ายมาก งานจะท าได้ว่องไวขึ้น ไม่ต้องขนย้ายแม่พิมพ์ซึ่งมนี ้าหนัก
ค่อนขา้งมาก วสัดุอุปกรณ์ต่างๆ มากมายหลายชิน้ซึง่บางครัง้หลงลมืต้องเดนิวนไปมาเพื่อหยบิ
หลายรอบ หรอืเกิดการสูญหายขึ้น การน าแขนรองรบัแม่พิมพ์เข้ามาช่วยในการยดึจบัวาง
แม่พมิพใ์นต าแหน่งทีสู่งขึน้พอดกีบัต าแหน่งการปฏบิตังิาน เพื่อช่วยใหพ้นักงานไม่ต้องก้มหลงั
เวลาติดสติ๊กเกอร์ และเทผงพลาสติก บางครัง้ความเมื่อยล้าจากการก้มเงยเป็นเหตุให้
ปฏบิตังิานผดิพลาดได้ รวมทัง้มกีารป้องกนัความผดิพลาดโดยการท าสญัลกัษณ์บอกต าแหน่ง
ตดิสติก๊เกอรบ์นแมพ่มิพ ์เพื่อไมใ่หต้ดิเบีย้วหรอืตดิผดิจดุเกดิความผดิพลาดเสยีหาย และเปลีย่น
จากการตดิสติก๊เกอรแ์บบขูดมาเป็นแบบพ่น เพื่อความสะดวกรวดเรว็  ท าสญัลกัษณ์บ่งบอก
ต าแหน่งสูงทีสุ่ดของการเทผงสใีนแม่พมิพ ์การจดัท าป้ายมาตรฐานคู่มอืการปฏบิตังิานไว้อย่าง
ชดัเจนในพืน้ทีป่ฏบิตังิาน เพื่อใหพ้นักท างานอย่างถูกต้องไม่ตกหล่น จะเป็นการช่วยลดเวลาใน
การท างานลงได้มาก จากนัน้มาสู่ข ัน้ตอนการยกฝาครอบแม่พมิพ์มาปิดแม่พมิพ์ที่วางอยู่บน
แท่นวางที่ได้ท าการเทผงพลาสตกิลงไปเรยีบรอ้ยแล้วใช้เวลา 5 นาท ีและท าการปิดล๊อคฝา
ครอบแมพ่มิพก์บัตวัแม่พมิพเ์ขา้ดว้ยกนัทลีะจดุจนครบทุกจุดโดยการขนัหมุนน๊อตเขา้หากนัแลว้
วางพกัไวเ้พื่อน าเขา้เครือ่งจกัรใชเ้วลา 5 นาท ีซึง่จะมกีารประยุกต์ใชก้ารไหลอย่างต่อเนื่อง และ
การบ ารุงรกัษาแบบทวผีลทุกคนมสี่วนร่วมอนัเป็นการใช้หลกัการเดยีวกันดงัที่กล่าวไว้แล้ว
ดา้นบน การใชร้ะบบรางเลื่อนอตัโนมตัใินการเคลื่อนยา้ยแมพ่มิพแ์ละยกฝาครอบแม่พมิพจ์ะช่วย
ใหเ้คลื่อนยา้ยไดง้า่ย รวดเรว็และประหยดักว่าการใชแ้รงงานคนยก ทัง้ยงัลดปญัหาความเหน่ือย
เมื่อยล้าของคนงาน การยกแล้วต้องวางลงบ่อยๆ ความเสี่ยงในการเกิดฟองอากาศกบัล าเรอื
คายคั หรอืสีที่ได้ออกมาไหลปนกันผดิรูปแบบมาตรฐาน รวมถึงการใช้แคลมป์ล๊อคฝาครอบ
แมพ่มิพแ์ทนการขนัน๊อตจะช่วยใหก้ารท างานสะดวก งา่ยและรวดเรว็ขึน้   

ระยะเวลาในการเปลี่ยนสถานีและรอคอยการเปิดและตดิตัง้เครื่องจกัรก่อนที่จะเขา้สู่
สถานีการขึน้รปูนัน้ใชเ้วลารอคอยคดิรวมเป็น 19 นาท ีโดยลดลงจากเดมิที่ใชเ้วลาทัง้หมด 38 
นาท ีดงันัน้ภายในขัน้ตอนนี้สามารถลดระยะเวลาในการเปลีย่นสถานีและรอคอยลงได้ทัง้หมด 
19 นาท ี โดยเจา้หน้าที่ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพจะเข้ามาตรวจสอบความถูกต้องของ
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แม่พมิพใ์ชเ้วลา 5.5 นาท ีซึง่มกีารประยุกต์ใช้ระบบคมับงัและการควบคุมดว้ยสายตา ซึ่งจะใช้
สญัลกัษณ์ไฟเตอืนพ่วงจากระบบคอมพวิเตอรข์องส านักงานใหญ่ คอืเมื่อมกีารบนัทกึค าสัง่ซื้อ
สนิค้าจากลูกค้าลงในระบบคอมพวิเตอร ์ระบบคมับงัจะมไีฟสญัญลกัษณ์เป็นสญัญาณเบกิเรอื
คายคัเพื่อเตรยีมการจดัส่งมายงัสถานีคลงัสนิคา้ จากนัน้ก็จะเตอืนมายงัสถานีบรรจุ สถานีปรบั
ความเยน็และประกอบ สถานีขึน้รูปก็จะท าการเริม่ผลติสนิค้าโดยดงึมาจากสถานีแม่พมิพ์ เพื่ อ
ควบคุมการเตมิเตม็สนิค้าระหว่างกระบวนการผลติใหเ้ท่ากบัจ านวนที่ก าหนดไวใ้นระบบคมับงั
ดงึตามความต้องการของลูกคา้ รวมถงึการใชไ้ฟสญัลกัษณ์ตดิไวท้ีส่ถานีเพื่อใหพ้นักงานกดปุ่ม
ใหส้ญัลกัษณ์ไฟสเีหลอืงแสดงขึน้ทนัทเีมือ่ตนเองปฏบิตังิานในขัน้ตอนสุดทา้ยของสถานีการผลติ
เสรจ็สิ้น หลงัจากนัน้เจา้หน้าที่ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพจะเข้ามาตรวจสอบชิ้นงานทนัที
โดยไม่ต้องรอ ขัน้ตอนถดัมาเป็นการรอการเปิดการท างานของเครื่องจกัรเป็นเวลา 3 นาท ี
ตดิตัง้เวลาของเครื่องจกัรใชเ้วลา 2 นาท ีตดิตัง้อุณหภูมขิองเครื่องจกัรใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน
การผลติที่วางไวใ้ชเ้วลา 2 นาท ีเมื่อตดิตัง้เรยีบรอ้ย และรอให้อุณหภูมภิายในเครื่องจกัรได้ที่
ระดบัหนึ่งใชเ้วลา 5 นาท ีแลว้พนักงานจงึท าการยกแม่พมิพท์ีว่างรอไวม้าเขา้เครื่องจกัรใชเ้วลา 
1.5 นาท ีโดยจะมกีารประยุกต์ใช้ระบบรางเลื่อนอตัโนมตั ิการไหลอย่างต่อเนื่อง การลดเวลา
ปรบัตัง้เครือ่งจกัร มกีารแสดงผงับรเิวณปฏบิตังิาน ผงัแสดงเสน้ทางการเคลื่อนยา้ยแม่พมิพแ์ละ
ล าเรอืคายคั บ่งชี้สถานที่ตัง้เครื่องมอืทีใ่ช ้วสัดุอุปกรณ์ในการปฏบิตังิานต่างๆ เพื่อให้การไหล
ของงานในขัน้ตอนต่างๆ เป็นไปได้อย่างราบรื่น ไม่ต้องเกิดการสูญเสยีระยะเวลาในรอคอยที่
ยาวนานจนท าใหก้ารผลติแต่ละขัน้ตอนหยดุชะงกั เกดิความล่าชา้ผลติไมท่นัค าสัง่ซือ้ 

ขัน้ตอนต่อไปคอืการเขา้สู่สถานีการขึน้รปูทีใ่ชร้อบระยะเวลาในการผลติรวมทัง้สิน้ 25 
นาท ีโดยลดลงจากเดมิทีใ่ชเ้วลาทัง้หมด 43 นาท ีดงันัน้ภายในสถานีนี้สามารถลดระยะเวลาลง
ไดท้ัง้หมด 18 นาท ี ต่อการผลติเรอืคายคั 1 ล า ภายในสถานีนี้จะมกีารประยุกต์ใชร้ะบบคมับงั
ตามหลกัการที่กล่าวด้านบน ประยุกต์ใช้การไหล ระบบรางเลื่อนอตัโนมตั ิการลดเวลาในการ
ปรบัตัง้เครื่องจกัร การควบคุมด้วยสายตา โดยเริม่จากการใช้ระบบรางเลื่อนอัตโนมตัิแบบ
สายพานด้านบนส าหรบัจบัเรอืคายคัแขวนขึน้รางเลื่อนด้านบนเพื่อล าเลยีงเรอืคายคัจากสถานี
แมพ่มิพผ์่านเขา้สู่การรอคอยการเปิดและตดิตัง้เครือ่งจกัรก่อนทีจ่ะเคลื่นอนเขา้สู่สถานีขึน้รปูเขา้
สู่เตาอบซึง่ท าใหม้กีารเคลื่อนยา้ยทีร่วดเรว็และสะดวกมากยิง่ขึน้เมื่อจะน าเรอืเขา้สู่เครื่องจกัรอบ
จะสามารถน าเข้าได้ทนัทีโดยที่ไม่ต้องปิดการท างานของเครื่องจกัรและต้องรอการเปิดการ
ท างานและการตดิตัง้ทีใ่ชเ้วลารอคอยค่อนขา้งนานโดยจะเปิดการท างานเครื่องจกัรทิ้งไว้ตลอด
ช่วงระยะเวลาท าการผลิต แต่จดัให้มกีารหยุดการท างานให้เครื่องจกัรพักพร้อมกับท าการ
บ ารงุรกัษาเป็นช่วงสลบัเครือ่งกนัไป รวมทัง้เมือ่เครือ่งจกัรตวัใดท างานอยูจ่ะมไีฟสเีขยีวแสดงให้
ทราบว่าเครื่องจกัรก าลงัท างาน ไฟสแีดงแสดงว่าเครื่องจกัรมปีญัหา เพื่อให้ฝ่ายวศิวกรซ่อม
บ ารุงเห็นอย่างชัดเจนสามารถเข้าท าการซ่อมบ ารุงได้อย่างรวดเร็ว การติดผังแสดง
ความสมัพนัธร์ะหว่างคนงานกบัเครื่องจกัรใหพ้นักงานทุกคนทราบทัว่กนั การตดิขัน้ตอนการใช้
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งาน ค าแนะน าการใชง้านของเครื่องจกัรภายในบรเิวณทีต่ ัง้เครื่องจกัร เพื่อใหพ้นักงานท าความ
เข้าใจและใช้งานได้อย่างถูกต้อง มีการจดัตารางการบ ารุงรกัษาเครื่องจกัร โดยให้มวีศิวกร
ประจ าเครื่องจกัรหนึ่งคนต่อเครื่องจกัรสามเครื่องเป็นผู้รบัผิดชอบดูแลเครื่องจกัรแต่ละตัว 
จดัสรรให้พนักงานคนอื่นๆ ช่วยกนัดูแลท าความสะอาคเครื่องจกัรทุกครัง้หลงัใช้งาน  การ
ประยุกต์ใช้เหล่านี้จะสามารถช่วยลดเวลาในการท างาน และความสูญเสยีจากการท างานลงได้
เป็นอย่างมาก โดยเวลาลดลงทีไ่ดร้บัเป็นดงันี้ น าแม่พมิพเ์ขา้สู่เครื่องจกัรใชเ้วลา 2 นาท ีพรอ้ม
ทัง้ปิดฝาเครื่องจกัรใชเ้วลา 0.5 นาท ีและเริม่การท างานของเครื่องจกัรใชเ้วลา 0.5 นาทเีพื่ออบ
ดว้ยความรอ้นแบบหมนุเหวีย่ง ใชเ้วลา 22 นาท ีเป็นอนัเสรจ็สิน้ขัน้ตอนในสถานีนี้ 

ระยะเวลาในการเปลีย่นสถานีและรอคอยการเปิดและตดิตัง้เครื่องก่อนทีจ่ะเขา้สู่สถานี
ปรบัความเยน็และประกอบนัน้ใชเ้วลาเปลีย่นและรอคอยคดิเป็น 41 นาท ีโดยลดลงจากเดมิทีใ่ช้
เวลาทัง้หมด 43 นาท ีดงันัน้ภายในขัน้ตอนนี้สามารถลดระยะเวลาลงได้ทัง้หมด 18 นาท ี ต่อ
การผลติเรอืคายคั 1 ล า ภายในขัน้ตอนย่อยของการผลติจะมกีารประยุกต์ใช้เครื่องมอืของลนี
ดงันี้ ระบบคมับงั ประยกุตใ์ชก้ารไหล ระบบรางเลื่อนอตัโนมตั ิเมื่อเครื่องจกัรท าการอบแม่พมิพ์
ครบตามก าหนดระยะเวลาเรยีบรอ้ยแลว้ รอใหอุ้ณหภูมภิายในเครื่องจกัรอบลดลงจนไดร้ะดบัใช้
เวลา 18 นาท ีระบบรางเลื่อนอตัโนมตัจิะท าการยดึจบัแม่พมิพ์เพื่อน ามาวางลงบนแขนรองรบั
แม่พมิพม์ีเ่ขา้มา ใชเ้วลา 0.5 นาท ีแลว้ท าการยกแม่พมิพอ์อกจากเครื่องจกัรอบมาวางบนแท่น
แขนยดึจบัแม่พมิพ์ทีช่่วยในการยดึจบัวางแม่พมิพใ์หว้างในต าแหน่งที่สูงขึน้พอดกีบัต าแหน่งที่
ใชเ้วลา 0.5 นาท ีจากนัน้พนักงานจะท าการดงึแคลมป์ลอ็คเปิดฝาแม่พมิพอ์อกแทนการค่อยๆ 
ขนัน๊อตออกทลีะจุดอย่างยากเยน็ใชเ้วลาลดลงเหลอืเพยีง 2 นาท ีเพื่อเปิดฝาครอบออกและใช้
ระบบรางเลื่ออตัโนมตัยิกฝาครอบออกจากตวัแม่พมิพ์ใช้เวลา 1 นาท ีจากนัน้แขนจบัจะท า
หน้าทีต่ะแคงแมพ่มิพใ์หต้ัง้ฉากกบัพืน้ใชเ้วลา 1 นาท ีเพื่อทีจ่ะแกะเรอืคายคัออกมาจากแม่พมิพ์
ใชเ้วลา 2 นาท ีและตดัขอบทีเ่ป็นครบีเกนิออกมารอบๆ ตวัเรอืคายคัใชเ้วลา 8 นาท ีพรอ้มทัง้
ตรวจสอบสติก๊เกอรว์่าอยู่ในบรเิวณที่ถูกต้อง ตรงและมฟีองอากาศเกดิขึน้หรอืไม่  ซึ่งจากการ
ประยกุตใ์ชก้ารป้องกนัความผดิพลาดดงักล่าวไวแ้ลว้ดา้นบนสามารถขจดัปญัหาความผดิพลาด
ในเรื่องนี้ไดเ้ป็นอย่างดจีนไม่เกดิความผดิพลาดทีพ่นักงานจะต้องค่อยๆ ขดูออกแล้วท าการตดิ
เขา้ไปใหม่ซ่งช่วยลดเวลาลงเหลอืเพยีง 3 นาทเีท่านัน้ พรอ้มทัง้ท าการตรวจสอบรอบๆ ตวัเรอื
คายคัว่ามฟีองอากาศเกดิขึน้หรอืไม่ หากมฟีองอากาศเกดิขึน้ต้องน ากลบัไปสู่ข ัน้ตอนแม่พมิพ์
ใหม่ รวมถึงใช้ระบบการควมคุนด้วยสายตา ด้วยการใช้ไฟสัญลกัษณ์ติดไว้ที่สถานีเพื่อให้
พนักงานกดปุ่มให้สญัลกัษณ์ไฟสเีหลอืงแสดงขึน้ทนัทเีมื่อตนเองปฏบิตังิานในขัน้ตอนสุดท้าย
ของสถานีการผลิตเสร็จสิ้น หลังจากนัน้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพจะเข้ามา
ตรวจสอบชิน้งานทนัทใีชเ้วลา 4 นาท ีและรอคอยการตดิตัง้เครื่องปรบัความเยน็ใหไ้ดเ้วลาและ
อุณหภูมติามมาตรฐาน โดยประยุกต์ใชก้ารลดเวลาในการปรบัตัง้เครื่องจกัรและการบ ารุงรกัษา
แบบทวผีลทุกคนมสี่วนร่วมท าใหใ้ชเ้วลาลดลงเหลอืเพยีง 1 นาท ี ก่อนทีจ่ะเคลื่อนยา้ยล าเรอื
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คายคัที่ได้ออกมาไปยงัสถานีถดัไปคือสถานีปรบัความเย็น และประกอบ ภายในสถานีการ
ท างานน้ีจะประยกุตใ์ช ้แคลมป์ลอ็คแทนการขนัน็อต การควบคุมดว้ยสายตา โดยเมื่อเครื่องจกัร
ท าการอบแมพ่มิพจ์นไดท้ีแ่ละรอใหอุ้ณหภูมภิายในเครือ่งจกัรลดลงจนไดท้ีแ่ลว้นัน้ เพื่อ 

ในการปรบัปรุงแผนภูมสิายธารคุณค่าสถานการณ์อนาคตจะท าการเคลื่อนยา้ยสถานี
ประกอบมาอยู่ตดิกนัเป็นระนาบบเดยีวกนัต่อกบัสถานีปรบัความเยน็ตามหลกัการผลติของลนี
ซึง่จะท าใหล้ดระยะเวลาในการรอคอยในกระบวนการและเวลาในการเปลีย่นและรอคอยระหว่าง
สถานีลงได ้ดงันัน้ทัง้สองสถานีจงึยา้ยเขา้มารวมกนัอยู่ในสถานีเดยีว เพื่อความสะดวก รวดเรว็ 
และลดเวลาเปลีย่นและรอคอยระหว่าสถานี ในขัน้ตอนการปฏบิตังิานนัน้สถานีปรบัความยน็และ
ประกอบ ดงันัน้สถานีปรบัความเยน็และประกอบซึง่มาท างานอยู่ภายใต้สถานีเดยีวกนัจงึใชเ้วลา
รวมทัง้หมดลดลงเหลอืแค่เพยีง 25 นาท ีลดลงจากเดมิทีใ่ชเ้วลาทัง้หมด 166 นาท ีดงันัน้ภายใน
สถานีนี้สามารถลดระยะเวลาลงไดท้ัง้หมด 141 นาท ีต่อการผลติเรอืคายคั 1 ล า เมื่อพนักงาน
ยกเรอืคายคัมาถงึบรเิวณเครื่องปรบัความเยน็จะวางตวัเรอืลงบนบรเิวณแท่นปรับความเยน็ใช้
เวลาเพยีง 1 นาท ีเพื่อท าการปรบัความเยน็ตามระยะเวลาทีก่ าหนดไว้ซึง่จะท าการเพิม่พดัลม
เขา้ไปอกีหนึ่งตวัท าใหส้ามารถปรบัความเยน็ไดเ้รว็ขึน้เหลอืใชเ้วลา 13 นาท ีเพื่อให้พลาสตกิ
รอบๆ ล าเรอืคายคัเกิดการเซทตวัจนได้ที่ เมื่อเสรจ็เรยีบร้อยแล้วพนักงานจะปิดเครื่องปรบั
ความเยน็ทุกตวัใชเ้วลา 1 นาท ีรวมถงึมจีากนัน้ใชร้ะบบรางเลื่อนอตัโนมตัยิกลงมาวางบนทีแ่ท่น
ส าหรบัวางล าเรอืคายคัใชเ้วลา 1 นาท ีต่อมาท าการใส่ยางรอบๆ ขอบเรอืคายคัขนัน๊อต สกร ูหู
จบั ฯลฯ ทีเ่ป็นวสัดุอุปกรณ์หลกัทีเ่ป็นชิน้ส่วนหลกัจ าเป็นพืน้ฐานของเรอืคายคัทัว่ๆ ไปทัง้หมด
ในขัน้ตอนนี้จะใช้ 5ส โรงงาน ระบบการบ ารุงรกัษาแบบทวีผลที่ทุกคนมสี่วนร่วม และการ
ควบคุมด้วยสายตา โดยมกีารจดัชัน้วาง ถาดวาง ช่องวางวสัดุอุปกรณ์เครื่องมอืเครื่องใช้แบบ
ใหม่พรอ้มมสีติก๊เกอรบ์อกรหสั ชื่อของวสัดุอุปกรณ์แต่ละอนัตดิไวใ้หเ้หน็เด่นชดัเพื่ อใหส้ะดวก 
ง่ายต่อการหยบิใช้ ไม่เกะกะขวางทาง และลดเวลาในการเดนิค้นหา รวมทัง้ท าให้พื้นที่ในการ
ปฏบิตังิานใหส้ะอาด เป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยมากขึน้ อุปกรณ์จ าพวกน๊อต สกรู และอื่นๆ ในการ
ประกอบเรอืคายคัทัง้หมด เดมิที่จะมกีารวางระเกะระกะยากต่อการค้นหา และเกดิการสูญหาย 
ทัง้ยงักีดขวางทางล าเลยีงเรอืคายคัท าให้ปฏบิตัิงานได้ช้าลง การปรบัปรุงใหม่จะท าโดยการ
จดัท าอุปกรณ์เหล่านัน้เป็นชุดส าหรบัการประกอบเรอืคายคัหน่ึงล า  แล้วให้ฝ่ายเบกิจ่ายวสัดุ
อุปกรณ์เป็นผูด้แูล และควบคุมการเบกิใชง้าน เพื่อใหส้ะดวก รวดเรว็ คล่องตวัและง่ายต่อการใช้
งาน ทัง้ยงัหลีกเลี่ยงการท าสูญหาย รวมทัง้จดัให้มพีนักงานหนึ่งคนพร้อมรถเขน็บรรจุวสัดุ
อุปกรณ์ รวมทัง้อุปกรณ์เสรมิ แยกส าหรบัเรอืแต่ละรุ่นตามรายละเอยีดค าสัง่ซื้อ เป็นผูม้หีน้าที่
เบกิของเหล่านัน้จากฝ่ายเบกิจ่ายวสัดุแล้วท าการเขน็น าอุปกรณ์ และเครื่องมอืเครื่องใช้ต่างๆ 
เหล่านัน้แจกจา่ยแก่พนกังานผูท้ าการประกอบเรอืคายคัแต่ละล า มกีารจดัใหพ้นักงานช่วยกนัท า
การบ ารุงรกัษาเครื่องมอืเครื่องใช้ และจดัระเบยีบเครื่องมอืเครื่องใชทุ้กสองอาทติย ์ฯลฯ มกีาร
แสดงผงับรเิวณปฏบิตังิาน ผงัแสดงทีต่ ัง้เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการขนยา้ยวสัดุ จดัตารางการบ ารุงดูแล
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รกัษาเครื่องมอืเครื่องใชใ้นการปฏบิตังิาน ก าหนดใหม้ผีูร้บัผดิชอบส าหรบัเครื่องมอืเครื่องใชแ้ต่
ละอนั โดยท าการลงชื่อผูเ้บกิใชง้านซึง่อาจก าหนดใหเ้ป็นหวัหน้างานเท่านัน้ทีเ่ป็นผูเ้บกิ เมื่อเบกิ
ไปเรยีบร้อยแล้วให้ท าการติดสติ๊กเกอร์ชื่อแผนก และชื่อผู้ร ับผิดชอบลงในเครื่องมอืชิ้นนัน้ 
พร้อมทัง้จดัท าตารางบ ารุงรกัษารายสองอาทติย์ หรอืรายเดอืนส าหรบัอุปกรณ์ เครื่องมอืชิ้น
นัน้ๆ ด้วยเพื่อให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พรอ้มใช้งานอย่างเต็มประสทิธภิาพ หลกีเลี่ยงการช ารุด 
และสูญหาย เป็นต้น ขัน้ตอนนี้จงึใชเ้วลาลดลงเหลอื 5 นาทเีท่านัน้ รวมทัง้การประกอบชิน้ส่วน
ทางเลอืกอุปกรณ์เสรมิอื่นๆ อกีมากมายหลากหลายชิ้นส่วน ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัความต้องการและ
ค าสัง่ซือ้ของลกูคา้เป็นหลกั ไดแ้ก่ เบาะ เชอืก ฝาปิดทีเ่กบ็สมัภาระ เสือ้ชูชพีพรอ้มทีเ่กบ็เฉพาะ 
สายรดัสมัภาระ พนักพงิหลงั สายรดัเข่า ที่เสยีบคนัเบด็ ถาดวางเหยื่อ ฯลฯ ใชเ้วลา 4 นาท ีก็
ถอืไดว้่าเสรจ็สิน้กระบวนการน้ีทัง้หมดอย่างมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

ระยะเวลาในการเปลี่ยนสถานีและรอคอยก่อนที่จะเข้าสู่สถานีการบรรจุคดิเป็นเวลา
รวมทัง้สิน้ 36 นาท ีลดลงจากเดมิทีใ่ชเ้วลาทัง้หมด 68 นาท ีดงันัน้ภายในขัน้ตอนนี้สามารถลด
ระยะเวลาลงได้ทัง้หมด 32 นาทต่ีอการผลติเรอืคายคั 1 ล า เวลาในการรอคอยที่ลดลงไป
สามารถกล่าวไดด้งันี้ ข ัน้ตอนการเกบ็ชิน้ส่วนที่เกนิออกมา ตกแต่งให้เรยีบรอ้ยสวยงาม ท าให้
ผวิเรยีบเนียนอกีครัง้ใชเ้วลา 16 นาท ีพนกังานตรวจดคูวามเรยีบรอ้ยรอบๆ ตวัเรอืคายคัใชเ้วลา 
8 นาท ีและรอเจา้หน้าทีค่วบคุมและตรวจสอบคุณภาพเขา้มาท าการตรวจสอบอกีครัง้ใชเ้วลา 10 
นาท ีแล้วจงึใช้ระบบรางเลื่อนอตัโนมตัยิกเรอืคายคัออกจากบรเิวณเครื่องจกัรผ่านเขา้สู่สถานี
การประกอบใช้เวลา 2 นาท ีส าหรบัช่วงรอคอยการเปลี่ยนสถานีนี้จะมกีารประยุกต์ใช้ระบบ   
คมับงั การไหลอยา่งต่อเนื่องเพื่อใหเ้สน้ทางการส่งต่องานมคีวามราบรื่นต่อเนื่องสะดวก ไม่มสีิง่
กีดขวาง การป้องกันความผิดพลาด ระบบรางเลื่อนอัตโนมัติ การควบคุมด้วยสายตา 
รายละเอยีดของการประยกุตใ์ชด้งัไดท้ีก่ล่าวไวแ้ลว้ขา้งตน้ 

เรอืคายคัส าเร็จรูปที่เข้ามาถึงภายในสถานีบรรจุเพื่อท าการบรรจุหีบห่อเรอืคายคั 
พรอ้มอุปกรณ์ทุกอย่างรวมทัง้ไมพ้ายตามจ านวนที่ลูกค้าสัง่จะใชเ้วลาส าหรบัสถานีนี้รวมทัง้สิ้น 
25 นาท ีลดลงจากเดมิทีใ่ชเ้วลาทัง้หมด 30 นาท ีดงันัน้ภายในสถานีนี้สามารถลดระยะเวลาลง
ไดท้ัง้หมด 5 นาทต่ีอการบรรจเุรอืคายคั 1 ล า ในการจดัไมพ้ายส าหรบัคู่กบัเรอืคายคัใชเ้วลา 16 
นาท ีบรรจุหบีห่อเรอืคายคัและอุปกรณ์ทุกชนิดรวมทัง้ไมพ้ายใชเ้วลา 9 นาท ี จงึเป็นอนัส าเรจ็
ขัน้ตอนของสถานีบรรจุ ส าหรบัสถานีการผลิตนี้จะมกีารประยุกต์ใช้ การไหลอย่างต่อเนื่อง
เพื่อใหเ้สน้ทางการส่งต่องานมคีวามราบรื่นต่อเนื่ อง การป้องกนัความผดิพลาด การบ ารุงรกัษา
แบบทวผีลทุกคนมสี่วนรว่ม การลดเวลาการปรบัตัง้ในการปรบัค่าความถูกต้องของอุปกรณ์ทีใ่ช้
ในการบรรจุหบีห่อเรอืคายคั ระบบรางเลื่อนอตัโนมตั ิรายละเอยีดของการประยุกต์ใช้ดงัได้ที่
กล่าวไวแ้ลว้ดา้นบน 

  ระยะเวลาในการเปลีย่นสถานีและรอคอยส าหรบักระบวนการสุดทา้ยของขัน้ตอนการ
ผลติเรอืคายคันัน้ใชเ้วลาในการรอคอยทัง้สิน้ 16 นาท ีนาท ีลดลงจากเดมิทีใ่ชเ้วลาทัง้หมด 29 
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นาท ีดงันัน้ภายในขัน้ตอนนี้สามารถลดระยะเวลาลงไดท้ัง้หมด 13 นาท ีโดยพนักงานจะท าการ
ตรวจสอบดคูวามเรยีบรอ้ยอกีครัง้ใชเ้วลา 4 นาท ีและรอเจา้หน้าทีต่รวจสอบควบคุมคุณภาพเขา้
มาตรวจสอบเป็นขัน้ตอนสุดทา้ยของกระบวนการใชเ้วลา 10 นาท ีก่อนทีจ่ะเคลื่อนยา้ยเรอืคายคั
ส าเรจ็รปูพรอ้มบรรจุเขา้สู่สถานีคลงัสนิคา้ใชเ้วลา 2 นาท ีเมื่อเขา้สู่สถานีนี้จะท าการจดัเกบ็เรอื
คายคัส าเรจ็รูปภายในบรเิวณคลงัสนิค้าพรอ้มทัง้จดบนัทกึเพื่อรอการจดัส่งสนิค้าให้แก่ลูกค้า
ตามล าดบัต่อไป ส าหรบัขัน้ตอนการรอคอยการเกบ็เรอืคายคัส าเรจ็รปูเขา้สู่คลงัสนิคา้นี้จะมกีาร
ประยุกต์ใช้ การไหลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เส้นทางการส่งต่องานมคีวามราบรื่นต่อเนื่อง การ
บ ารุงรกัษาแบบทวผีลทุกคนมสี่วนร่วม ระบบคัมบงั ระบบรางเลื่อนอตัโนมตั ิรายละเอยีดของ
การประยกุตใ์ชด้งัไดท้ีก่ล่าวไวแ้ลว้ดา้นบน 
 
 เปรียบเทียบผลท่ีได้ทัง้ก่อนและหลงัการปรบัปรุงโรงงานท่ีได้จากการจ าลอง
สถานการณ์ในขัน้ตอนการผลิตของสถานการณ์ปัจจบุนัโดยน ามาเปรียบเทียบกบัเวลา
การผลิตรวมท่ีได้หลงัจากการจ าลองสถานการณ์ในขัน้ตอนการผลิต 

จากการประยกุตใ์ชร้ะบบการผลติแบบลนีภายในโรงงานการผลติเรอืคายคั โดยท าการ
เปรยีบเทยีบเวลาทัง้หมดทีใ่ช้ในกระบวนการผลติ และเวลาในการปรบัเปลีย่นและรอคอยก่อน
เขา้สถานีการผลติถดัไปของแผนภมูสิถานการณ์ปจัจุบนัและแผนภูมสิถานการณ์อนาคต จะเหน็
ได้ว่าหลงัจากที่มกีารน าระบบการผลติแบบลนีมาใช้   เวลาทัง้หมดที่ใช้ในการผลติลดลงจาก 
933 นาท ีเป็น 409 นาท ีผลรวมของรอบเวลาในการผลติของแต่ละสถานีลดลงจาก 479 นาท ี
เป็น 175 นาท ีและเวลาในการปรบัเปลี่ยนและรอคอยก่อนเขา้สถานีการผลติถดัไปลดลงจาก 
454 นาท ีเป็น 234 นาท ีโดยการลดลงของเวลาเหล่านี้ ท าใหบ้รษิทัฯ สามารถลดความสูญเสยี
และตน้ทุนลงไดเ้ป็นอยา่งมาก  

การเปรยีบเทยีบการด าเนินงานก่อนและหลงัการประยุกต์ใช้ระบบการผลติแบบลนี 
จากการกล่าวถึงแนวทางปฏบิตัิในการน าระบบการผลติแบบลนีมาประยุกต์ใช้ภายในโรงงาน
การผลิตเรือคายคัทัง้หมดข้างต้นนัน้ ผู้ศึกษาได้ท าการน าเครื่องมือของลีนทัง้หมดเข้าไป
ประยุกต์ใชง้านจรงิภายในโรงงานการผลติเรอืคายคัของบรษิทั จอย สปอรต์ จ ากดั ภายใต้การ
อ านวยการโดย คุณสกุล เขยีวหวาน กรรมการผูจ้ดัการ และทมีงาน โดยการประยุกต์ใชค้รัง้นี้มี
ขึน้เพื่อการสรา้งแผนภมูสิายธารคุณค่าสถานการณ์อนาคตและศกึษาถงึผลกระทบของเครื่องมอื
การผลติแบบลนี การน าแผนการไปปฏบิตังิานจรงิภายในโรงงานการผลติเรอืคายคันัน้จะช่วย
เสรมิแผนภูมสิายธารคุณค่าไดโ้ดยการ (1) ประเมนิผลกระทบของแผนภูมสิายธารคุณค่า (2) 
วเิคราะห ์ประเมนิ และปรบัปรุงพฒันาทางเลอืกองค์ประกอบต่างๆ ของแผนภูมสิายธารคุณค่า 
สถานการณ์อนาคตใหแ้ตกต่างออกไปและ (3) ปรบัปรุงในดา้นของงานเอกสาร ซึง่เน้นทีเ่ทคนิค 
หรอืเครื่องมอืของระบบการผลติแบบลนีทัง้ 3 เครื่องมอืทีไ่ด้ใช้ช่วยในการขจดัความสูญเปล่า
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ของบรษิทัฯ ซึง่สามารถแบ่งเป็น ระบบการออกแบบการผลติ (Design Production System) 
การบ ารุงรักษาแบบทุกคนมีส่วนรวม (TPM) และการลดเวลาปรับเปลี่ยนเครื่องจักร        
(Setup Time Reducetion) 

จากการน าระบบการผลติแบบลนี  เขา้ไปประยุกต์ใช้จรงิภายในโรงงานการผลติเรอื
คายคั  ในช่วงระยะเวลาการศกึษาในพืน้ทีป่ฏบิตังิานจรงิ  ตัง้แต่ต้นเดอืนตุลาคม 2553 เป็นต้น
ไปจนกระทัง่ถงึเดอืนเมษายน 2554 ไดผ้ลการเปรยีบเทยีบออกมาดงัรปูพืน้ทีก่ารปฏบิตังิานจรงิ
ในภาพที ่4 และภาพที่ 5 ซึ่งรปูที่น ามาแสดงเพยีงภาพบางส่วนในการปฏบิตังิานจรงิภายใน
โรงงานการผลติเรอืคายคั โดยเป็นเพยีงการแสดงภาพของจุดหลกัใหญ่ๆ ที่เป็นประเด็นหลกั
ส าคญัในการที่บรษิัทฯ ได้น าระบบการผลติแบบลนีเข้าไปประยุกต์ใช้ในโรงงานการผลติเรอื
คายคัแล้วเท่านัน้ ส่วนขัน้ตอนอื่นๆ และรายละเอยีดปลกีย่อยทีล่งลกึจะไม่ได้ท าการแสดงภาพ
ไว ้เนื่องจากความจ ากดัทางดา้นขอ้มลูภายในของบรษิทัฯ เวลา และทรพัยากรทีใ่ชใ้นการศกึษา 
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ก่อนปรบัปรงุ หลงัปรบัปรงุ 

ตอ้งเสยีเวลาในการขัน้น็อตลอ็ค

แม่พมิพ ์

เปลีย่นจากน็อตเป็นแคลมป์ลอ็คแทน 

ท าใหพ้นกังานท างานง่ายและรวดเรว็
สามารถลดเวลาในการขนัน็อตได ้10 นาท ี

เวลาตดิโลโกต้อ้งกม้ลงตดิ              

ท าใหพ้นกังานปวดหลงั 

จดัท าแขนรองรบัแม่พมิพท์ีเ่ครื่องจกัร 

ท าใหพ้นกังานท างานง่ายขึน้ 

สามารถลดเวลาในการพ่นสติก๊เกอรไ์ด ้24 นาท ี

ตอ้งเสยีเวลาในการพ่นสติก๊เกอรท์ีเ่รอื 

 

เปลีย่นจากพ่นสติก๊เกอรน์อกเรอืเป็นการตดิ

สติก๊เกอรแ์บบดา้นในตวัแม่พมิพแ์ทน 

สามารถลดเวลาในการขนัน็อตได ้3 นาท ี
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ภาพที ่4 การเปรยีบเทยีบการด าเนินงานระหว่างก่อนและหลงัท าการประยกุตใ์ชร้ะบบการผลติ
แบบลนีภายในแผนกการผลติ 

 

ก่อนปรบัปรงุ หลงัปรบัปรงุ 

การท าความเยน็ตวัเรอืใชพ้ดัลม 8 ตวั  

 

เพิม่จ านวนพดัลม เป็น 9 ตวั      

เพื่อใหเ้รอืเยน็ตวัเรว็ขึน้ 

สามารถลดเวลาเยน็ตวัของเรอืได ้46 นาท ี

สามารถลดเวลาหาทีว่างแม่พมิพไ์ด ้8 นาท ี

วางฝาแม่พมิพใ์นพืน้ทีไ่ม่มจีุดก าหนดที่

แน่นอน 

ก าหนดจุดวางฝาแม่พมิพใ์นพืน้ทีท่ี่

แน่นอน 

การเพิม่จ านวนแม่พมิพส์ าหรบัการผลติ จาก 3 แม่พมิพ ์เป็น 4 แม่พมิพ ์
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การเปรยีบเทยีบการด าเนินงานระหว่างก่อนและหลงัท าการประยุกต์ใชร้ะบบการผลติ
แบบลนีภายในแผนกประกอบเรอืคายคั (Assembly) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องมอื - อุปกรณ์ไม่ครบ 

จัดอุปกรณ์ให้พนักงานครบ
ตามจ านวนที่วางเรือ (BAY) มีการ
ลงทะเบียน และควบคุมโดยหัวหน้า
งาน โดยมีการตรวจสอบทุกวันเสาร ์
17 . 00  น .   และ ได้ จัดท าชั ้น ว า ง
เครื่องมอืแบบใหม่ เพื่อลดเวลาในการ
เคลื่อนทีข่องพนกังานได ้

 

สามารถลดเวลาในการเดนิหาอปุกรณ์ได ้28 นาท ี

สามารถลดเวลาในการคน้หาอะไหล่ได ้28 นาท ี

เบกิของมาจากสโตรแ์บบรวมๆ กนั ท า

ใหเ้สยีเวลาในการคน้หา 

 

จดัท าอุปกรณ์ใสก่ล่องแยกช่อง ตดิป้าย

ชีบ้่งชดัเจน รวมถงึจดัพนกังานส าหรบั

จดัเตรยีมอะไหล่สง่ใหก้บัพนกังานแต่

ละทีว่างเรอื 

ก่อนปรบัปรงุ หลงัปรบัปรงุ 
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ในเรอืรุ่นเดยีวกนั แต่วธิกีารประกอบ

ของพนกังานแต่ละคนไม่เหมอืนกนั 

 

จดัท าขัน้ตอนการประกอบเรอืแต่ละรุ่น 

เพื่อใช้ในการอบรมพนักงาน รวมถึง

ก า ร จั ด ท า ก า ร ล ด เ ว ล า ใ น ก า ร

ปรบัเปลีย่นเครื่องจกัร (Set UpTime) 

ของการประกอบเรอืแต่ละรุ่น 

 

สามารถลดเวลาการประกอบได ้5 นาท ี

ก่อนปรบัปรงุ หลงัปรบัปรงุ 

พนกังานตอ้งรอเจา้หน้าทีต่รวจสอบ

คุณภาพตรวจเรอื และใชเ้วลาในการ

ตรวจสอบเรอืนาน 

 

จดัท าไฟสญัญาณตดิประจ าแต่ละทีว่าง  

เรอื โดยใหพ้นกังานกดเมื่อท าการ

ประกอบเรอืเสรจ็ เพื่อใหเ้จา้หน้าที่

ตรวจสอบคุณภาพเขา้มาท าการ

ตรวจสอบไดท้นัท ี

สามารถลดเวลารอการตรวจสอบระหว่างสถานีทุกสถานไีด ้18 นาท ี
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ภาพที ่5 การเปรยีบเทยีบการด าเนินงานระหว่างก่อนและหลงัท าการประยกุตใ์ชร้ะบบการผลติ
แบบลนีภายในแผนกประกอบ 
 

 

 

ก่อนปรบัปรงุ หลงัปรบัปรงุ 

จดัพืน้ทีแ่ยกเรอืแต่ละรุ่น พรอ้มจดัท า

ป้ายชื่อเรอืตดิไว ้เพื่อใหง้่ายต่อการหาเรอื 

เสยีเวลาการเดนิหาเรอื                   

ทีว่างอยู่รวมๆ กนั 

สามารถลดเวลาการเดนิหาเรอืได ้11 นาท ี

พนกังานตอ้งเดนิหาเรอืและ

สว่นประกอบ (Part) ส าหรบัการ

ประกอบเรอืทลีะรุ่นหรอืล า 

 

จดัท าพืน้ทีว่างเรอืแยกรุ่น เพื่อใหง้่าย

ต่อการคน้หาหรอืจดัพนกังานส าหรบั

จดัเตรยีมสว่นประกอบเดนิสง่ใหก้บัแต่

ละทีว่างเรอื 

สามารถลดเวลาการเตรยีมอะไหล่ได ้20 นาท ี
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ผลประโยชน์ท่ีบริษัท  จอย สปอรต์ จ ากดัได้รบัหลงัจากการประยุกต์ใช้ระบบ
การผลิตแบบลีน 

ผลประโยชน์ทีบ่รษิทั จอย สปอรต์ จ ากดัไดร้บัหลงัจากการประยุกต์ใชร้ะบบการผลติ
แบบลนีภายในโรงงานการผลติเรอืคายคั ในส่วนของกระบวนการผลติในสถานีการผลติทัง้หมด 
มดีงันี้ 

- บรษิทัฯ เกดิวฒันธรรมการปรบัปรงุอยา่งต่อเนื่องมกีารพฒันาคุณภาพของงานไป
ในแนวทางทีด่อียา่งสม ่าเสมอ และต่อเนื่อง 

- สามารถเพิม่ศกัยภาพให้กบัพนักงานในการท างาน ช่วยสรา้งสรรค์การปรบัปรุง
งานใหม้ปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิลดขีึน้ 

- ท าใหต้น้ทุนสนิคา้ลดต ่าลง 
- มสีภาพแวดล้อมในการท างานที่ดขี ึ้นท าให้พนักงานมคีวามสนใจในการท างาน

มากยิง่ขึน้ 
- มกีารสื่อสารระหว่างหวัหน้างานผ่านระบบหรอืกจิกรรมมคีวามสม ่าเสมอต่อเนื่อง 

ไมต่ดิขดัมากขึน้ 
- มกีารก าจดัความสญูเปล่าในการท างานอย่างต่อเนื่อง 
- ท าใหม้ศีกัยภาพในการแขง่ขนักบัคู่แข่งขนัทัง้ภายใน และภายนอกประเทศสูงขึน้

รวมทัง้สามารถช่วยยกระดบัอ านาจในการแขง่ขนัในตลาดโลกมากยิง่ขึน้อกีดว้ย 
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บทท่ี 4 
สรปุผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 
สรปุผลการศึกษา 
 

กระบวนการผลติเรอืคายคัเป็นระบบการผลติทีต่อ้งอาศยัความเชีย่วชาญ ช านาญ และ
ระยะเวลาในการผลติ อย่างไรก็ดผีู้ศกึษาพบว่าในกระบวนการผลติยงัมปีญัหาการผลติที่ไม่มี
ประสทิธภิาพ การรอคอยและความสูญเสยีต่างๆ เกดิขึน้ ดงันัน้จงึไดม้กีารประยุกต์ใชร้ะบบการ
ผลติแบบลนีในกระบวนการผลติ เพื่อประหยดัเวลาในการวเิคราะหแ์ละประเมนิผลเพื่อปรบัปรุง
กระบวนการผลิต โดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากระบบการผลิตจรงิทัง้ก่อนและหลงัการ
ประยุกต์ใช้ระบบการผลติแบบลนีในกระบวนการผลติเรอืคายคั ในระยะเวลา 7 เดอืน และท า
การสรา้งแผนภมูสิายธารคุณค่าสถานการณ์ปจัจุบนัและอนาคต ซึง่สามารถสรปุผลวจิยัไดด้งัน้ี 

จากขอ้มลูเวลาในการท างานจรงิของระบบงานปจัจุบนัก่อนทีจ่ะมกีารประยุกต์ใชร้ะบบ
การผลิตแบบลีนตามแผนภูมสิายธารคุณค่าสถานการณ์ปจัจุบนันัน้ โดยใช้เวลาในการผลิต
ทัง้หมดเท่ากบั 933 นาท ีซึง่มผีลรวมของรอบเวลาในการผลติของแต่ละสถานีเท่ากบั 479 นาท ี
และเวลาในการปรบัเปลี่ยนและรอคอยก่อนเข้าสถานีการผลิตถัดไป  454 นาที ซึ่งยงัมี
กระบวนการผลติทีม่ปีญัหาในบางขัน้ตอน มกีารรอคอย และเกดิการสูญเสยีในกระบวนการผลติ
ขึน้ ดงันัน้จงึตอ้งมกีารน าระบบการผลติแบบลนีเขา้มาช่วยขจดัปญัหาดงักล่าว 

จากการประยุกต์ใช้ระบบการผลติแบบลนีในระบบการผลติจรงิ รวมถึงท าการสร้าง
แผนภมูสิายธารคุณค่าสถานการณ์อนาคตของบรษิทัฯ การศกึษาครัง้นี้ไดม้กีารวดัประสทิธภิาพ
ในการปฏบิตังิานเบื้องต้น ซึ่งได้แก่ เวลาทัง้หมดที่ใช้ในการผลติ ผลรวมของรอบเวลาในการ
ผลติของแต่ละสถานี และสนิค้าระหว่างกระบวนการผลติ โดยใช้เครื่องมอืของระบบการผลติ
แบบลนีทัง้ 3 ประเภท ได้แก่ การออกแบบระบบการผลติ การประยุกต์ใช้การไหล และการ
ประยกุตใ์ชร้ะบบดงึ ซึง่เครือ่งมอืของลนี (ปจัจยั) ทีไ่ดม้าจากแนวทางในการปรบัปรุงจากบทที ่3 
เป็นปจัจยัทีช่่วยในการประเมนิผลกระทบต่อแผนภมูสิายธารคุณค่าสถานะอนาคตของบรษิทัฯ  
 ผลที่ได้จากการบ ารุงรกัษาแบบทวผีลทุกคนมสี่วนรวม และการลดเวลาปรบัเปลี่ยน
เครื่องจกัรที่มผีลต่อระยะเวลาการผลติของบรษิทัฯ พบว่าการประยุกต์ใช้ระบบการผลติแบบ    
ลนีภายในกระบวนการผลติเรอืคายคันัน้ ส่งผลให้เวลาทัง้หมดที่ใช้ในการผลติ ผลรวมของรอบ
เวลาในการผลติของแต่ละสถานี และเวลาในการปรบัเปลีย่นและรอคอยก่อนเขา้สถานีการผลติ
ลดลงเป็น  409 นาท ี 175 นาท ีและ 234 นาท ีตามล าดบั ท าใหส้ามารถทราบไดว้่าระบบการ
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ผลติทีท่กีารประยกุตใ์ชก้ารไหลอยา่งต่อเนื่อง การบ ารุงรกัษาแบบทุกคนมสี่วนรวม การลดเวลา
ปรบัเปลีย่นเครื่องจกัร ฯลฯ นัน้ส่งผลกระทบต่อระยะเวลาในการผลติเรอืคายคัอย่างมนีัยส าคญั 
ทัง้ยงัสามารถลดระดบัสนิค้าระหว่างกระบวนการผลติต่างๆ  ซึง่เริม่จากกระบวนการขึน้รูปไป
จนถงึกระบวนการบรรจุ ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 100 ซึง่สามารถกล่าวไดว้่าเมื่อทางโรงงานการผลติ
เรอืคายคัมกีารประยกุตใ์ชร้ะบบการผลติแบบลนีจะสามารถลดจ านวนสนิคา้ระหว่างกระบวนการ
ผลติลงไดท้ัง้หมด จนกระทัง่ไม่เหลอืสนิคา้ระหว่างกระบวนการผลติในคลงัสนิคา้เลย ซึง่การลด
จ านวนสินค้าระหว่างกระบวนการผลิตจะเป็นการลดระยะเวลาการผลิตรวมโดยอัตโนมัต ิ
เนื่องจากระบบการท างานทัง้ 2 ส่วนมคีวามสมัพนัธ์กนั รวมทัง้การบ ารุงรกัษาเครื่องแบบจกัร
ทวผีลทุกคนมสี่วนร่วม และการสรา้งความยดืหยุ่นภายในกระบวนการผลติ มผีลอย่างมากต่อ
การลดจ านวนสนิคา้ระหว่างกระบวนการผลติ 

สามารถกล่าวโดยสรุปได้ว่า ผลการศึกษาการประยุกต์ใช้ระบบการผลติแบบลนีใน
ระบบการผลิตจรงิภายในโรงงานผลิตเรอืคายคั รวมถึงท าการสร้างแผนภูมิสายธารคุณค่า
สถานการณ์อนาคตของบรษิทัฯ สามารถลดระยะเวลาทัง้หมดทีใ่ช้ในการผลติ ผลรวมของรอบ
เวลาในการผลติของแต่ละสถานี และเวลาในการปรบัเปลีย่นและรอคอยก่อนเขา้สถานีการผลติ
เป็น 524 นาท ี 304 นาท ีและ 220 นาท ีตามล าดบั โดยการลดลงของเวลาเหล่านี้ ท าให้   
บรษิทัฯ สามารถลดความสญูเสยีและตน้ทุนลงไดเ้ป็นอยา่งมาก  

ในการปฏบิตังิานจรงินัน้อาจพบปจัจยัหรอือุปสรรคอื่นๆ ที่ท าให้เครื่องมอืของระบบ
การผลิตแบบลีนข้างต้นท างานได้ไม่เต็มที่ ส่งผลให้กระบวนการท างานจริงไม่เหมือนใน
การศึกษา เช่น การลดจ านวนของพนักงานบ ารุงรักษา เนื่ องจากการช ารุดเสียหายของ
เครื่องจกัรลดลงจากการใช้การบ ารุงรกัษาแบบทวีผลทุกคนมสี่วนรวม แต่การจะลดจ านวน
พนักงานได้จรงิคงไม่ง่ายนัก อาจตดิขอ้กฎหมาย หรอืสญัญา หรอือกีกรณีหนึ่งอาจถูกต่อต้าน
จากฝ่ายจดัการซึ่งไม่ยอมรบั การน าระบบดงักล่าวมาใชถ้งึแมจ้ะมเีหตุผลจากขอ้ค้นพบในการ
ทดลองก็ตามทัง้น้ีในการปฏบิตังิานจรงิควรจะพจิารณาถงึปญัหาและสาเหตุของปญัหา รวมถงึ
แนวทางในการแกไ้ขในแต่ละกรณอียา่งสมเหตุสมผล มคีวามยดืหยุ่น และเหมาะสม 

 
ข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาการน าเทคนิคการผลิตแบบลีนมาประยุกต์ใช้: กรณีศึกษาบริษัท จอย 
สปอรต์ จ ากดั พบว่ามขีอ้เสนอแนะจากการศกึษา และขอ้เสนอแนะในการศกึษาครัง้ต่อไป ดงันี้ 
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ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
1. ขอ้มูลทางด้านเวลาในการผลติของทุกกระบวนการ และเวลาการผลิตรวมของเรอื

คายคัทุกรุ่น ควรมกีารเก็บรวบรวมเพิม่ขึ้น เพื่อความน่าเชื่อถือที่เพิม่ขึ้นในการสรา้งแผนภูมิ
คุณค่า 

2. การน าวธิกีารในงานวจิยันี้ไปปฏบิตัจิรงิ ควรมกีารจดัตัง้ทมีงานเพื่อการปรบัปรุง
กระบวนการผลติด้วยแนวคดิแบบลนีไวโ้ดยเฉพาะ และมกีารฝึกอบรมทมีงานใหม้คีวามรูค้วาม
เข้าใจในแนวคดิแบบลีนก่อนด าเนินการปรบัปรุงกระบวนการจรงิรวมถึงระหว่างการท าการ
ปฏบิตังิานอกีดว้ย 

3. การที่บรษิัทฯ จะคงไว้ซึ่งระบบการผลิตแบบลีนนี้ ผู้บรหิารจ าเป็นต้องเน้นที่ตัว
บุคลากรเป็นหลกั ให้อ านาจรบัผดิชอบ ให้ความยดืหยุ่น และอิสระในแนวความคดิเพื่อการ
ปรบัปรุงพัฒนาในทางสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในภาพรวม ให้การฝึกอบรมแก่
พนกังานทีเ่กีย่วขอ้ง เน้นระบบเสนอแนะขอ้คดิเหน็ และจดัตัง้ทมีงานเพื่อปรบัปรุงคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง สิ่งที่ขาดไม่ได้คือ การสนับสนุนส่งเสริม การสร้างแรงจูงใจ และความมุ่งมัน่ของ
ผูบ้รหิารสงูสุด  

4. กระบวนการผลติเรอืคายคัส าหรบังานวจิยันี้ ก าหนดให้เป็นการไหลของชิ้นงาน
ตัง้แต่แรกรบัวตัถุดบิเขา้จนกระทัง้ผ่านกระบวนการขัน้ตอนของการผลติตามทีถู่กก าหนดไวจ้น
ส าเรจ็เป็นเรอืคายคัส าเรจ็รปู ซึง่จะท าใหง้า่ยสะดวกต่อการวดัการเกบ็ขอ้มลูการประมวลผล และ
การประเมนิผล ซึ่งในองค์กรอื่นๆ อาจจะไม่มกีระบวนการผลติเช่นนี้ หรอือาจจะมกีระบวนการ
ผลติที่ซบัซ้อนมากกว่านี้ ผูท้ีจ่ะน าไปประยุกต์ใชง้านต่อไปสามารถดดัแปลงแก้ไขแบบจ าลองนี้
ใหส้อดคลอ้งกบัการวดัในกระบวนการผลติตามแบบทีต่้องการได ้หรอืสามารถเชื่อมโยงกบัการ
ด าเนินงานในส่วนอื่นๆ ใหเ้ขา้กบัส่วนของกระบวนการผลติได ้ 

 
 ข้อเสนอแนะส าหรบัการศึกษาครัง้ต่อไป 

1. การปรบัปรุงกระบวนการผลติเรอืคายคัต่อไปในอนาคต ควรมกีารก าจดัความสูญ
เปล่า (Waste/Muda) และกจิกรรมทีไ่ม่เกดิคุณค่า (Non Value-Added) ดว้ยการศกึษาวธิกีาร
และเวลาท างานในแต่ละกระบวนการ เพื่อสร้างมาตรฐานการท างาน (Standard Operation 
Procedure: SOP) และเวลามาตรฐาน (Standard Time) และเพื่อใชใ้นการวเิคราะห์และ
ปรบัปรงุกระบวนการผลติอยา่งต่อเนื่องต่อไปในอนาคต 

2. การศึกษางานวิจัยเพิ่มเติมในอนาคต ควรมีการศึกษาในด้านการปรับปรุง
รายละเอียดทางด้านคุณภาพของเรอืคายคั เพื่อไม่ให้เกิดของเสยีระหว่างกระบวนการผลิต
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ภาคผนวก ก 
บทสมัภาษณ์ คณุนุชรตัน์ สนัติเฟ่ืองกลุ ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารทัว่ไป                            

บริษทั  จอย  สปอรต์  จ ากดั 
 

1. ปญัหาและสาเหตุทีเ่กดิขึน้ภายในโรงงานอุตสาหกรรมการผลติก่อนทีจ่ะน าระบบการผลติ
แบบลนีเขา้มาใช ้

- เสยีเวลาเขา้เฟรม 
- เรอืมฟีองอากาศมาก 
- วธิกีารท างานท าใหป้วดหลงั (ท าความสะอาดแมพ่มิพ์/ ตดิสติก๊เกอร)์ 
- ส่งเรอืไมท่นัตามค าสัง่ซือ้ของลกูคา้ 
- เสยีเวลาในการตกแต่งเรอืนาน 
- หาเครือ่งมอืไมเ่จอ 
- เสยีเวลาในการเดนิหาเรอื 

2. เพราะเหตุใด บรษิทั จอย สปอรต์ ถงึไดค้ดิจะน าระบบการผลติแบบลนีมาใชใ้นโรงงาน 
เนื่องจากเกดิของเสยีเป็นจ านวนมาก ซึง่ส่งผลท าใหต้น้ทุนในการผลติเรอืคายคัสงูขึน้ 

ผลผลติไมท่นัตามค าสัง่ซือ้ของลกูคา้ ทัง้นี้เป็นผลเสยีของแผนกการผลติ และแผนกประกอบจงึ
ท าใหเ้ราน าระบบการผลติแบบลนีเขา้มาใช ้ เพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพ ลดเวลา และท าใหเ้กดิการ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของลกูคา้ไดม้ากขึน้ 
3. เมือ่น าระบบการผลติแบบลนีเขา้มาใชเ้กดิปญัหาและอุปสรรคอย่างไร 
 ตอ้งพยายามปรบัวธิกีารท างานแบบเดมิ ตอ้งใหเ้วลากบัพนกังานในการปรบัเปลีย่น
วธิกีารท างาน มกีารจดัการอบรม สรา้งขวญัก าลงัใจใหก้บัพนกังาน อธบิายใหเ้กดิความเขา้ใจ 
สรา้งแรงจงูใจใหก้บัพนักงาน เช่น ผลผลติมากขึน้ผลตอบแทนกม็ากขึน้ 
4. ประโยชน์ทีไ่ดร้บัหลงัจากไดน้ าระบบการผลติแบบลนีมาใชใ้น บรษิทั จอย  สปอรต์ จ ากดั 

- บรษิทัฯ เกดิวฒันธรรมการปรบัปรุงอย่างต่อเนื่อง มกีารพฒันาคุณภาพของงานไป
ในแนวทางทีด่อียา่งสม ่าเสมอ และต่อเนื่อง 

- สามารถเพิม่ศกัยภาพให้กบัพนักงานในการท างาน ช่วยสร้างสรรค์การปรบัปรุง
งานใหม้ปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิลดขีึน้ 

- ท าใหต้น้ทุนสนิคา้ และวตัถุดบิคงคลงัลดต ่าลง 
- มสีภาพแวดลอ้มในการท างานทีด่ขี ึน้ ท าใหพ้นกังานมคีวามสนใจในการท างาน

มากยิง่ขึน้
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- มกีารสื่อสาระหว่างหวัหน้างานผ่านระบบ หรอืกจิกรรมมคีวามสม ่าเสมอต่อเนื่อง 
ไมต่ดิขดัมากขึน้ 

- มกีารก าจดัความสญูเปล่าในการท างานอย่างต่อเนื่อง 
- ท าใหม้ศีกัยภาพในการแข่งขนักบัคู่แข่งขนัทัง้ภายใน และภายนอกประเทศสูงขึน้ 

รวมทัง้สามารถช่วยยกระดบัอ านาจในการแขง่ขนัในตลาดโลกมากยิง่ขึน้อกีดว้ย 
5. แผนงานในอนาคต 

บรษิทัฯ ท าการประยุกต์ใชก้ระบวนการผลติแบบลนีใหก้บัหน่วยงานอื่นๆ ทัว่ทัง้องคก์ร 
ปรบัปรุงกระบวนการต่างๆ ภายในบรษิทัฯ  เช่น การขึน้รปูใหม้มีาตรฐานการท างานทีส่มบูรณ์
มากขึ้น มากไปกว่านัน้บรษิัทฯ ยงัมนีโยบายในการด าเนินการผลติแบบลนีนี้ต่อไป โดยการ
ประยกุตใ์ชร้่วมกบัระบบ TPM  TQM ในการปรบัปรุงงานอย่างต่อเนื่อง  สรา้งความร่วมมอืจาก
พนกังานทุกคนในองคก์รอยา่งเป็นระบบ เพื่อลดความสูญเปล่าของกระบวนการ และเพิม่คุณค่า
ของสายการผลติ ไม่ว่าจะเป็นการด าเนินการลดเวลาการตดิตัง้เครื่องจกัร ลดปญัหาของเสยี 
การไม่ผลติสนิค้าที่มขีองเสีย อาจใช้ การตรวจสอบโดยพนักงานฝ่ายผลติเองทุกชิ้น การใช้
เทคนิคตรวจสอบความผิดพลาดก่อนเพื่อช่วยในการแยกของเสีย จะได้ไม่ส่งเข้าไปใน
กระบวนการต่อไป ลดความผันแปร  และยกระดับสมรรถนะของกระบวนการผลิตให้มี
ประสทิธภิาพสงู ดว้ยระบบการผลติแบบลนีต่อไป 
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ภาคผนวก ข 
สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในแผนภมิูสายธารคณุค่า 

 
ตารางที ่ข-1 สญัลกัษณ์ทีใ่ชใ้นแผนภูมสิายธารคุณค่า 

สัญลกัษณ์ทางวสัดุ ความหมาย 
 สญัลกัษณ์นี้ใชแ้สดงแทน 

1. ผูจ้ดัส่งวตัถุดบิ (Supplier) ซึง่จะเขยีนอยู่มุมซา้ยบนของ
แผนภาพและเป็นจดุเริม่ต้นการไหลของวตัถุดบิ 
2. ลกูคา้ (Customer) จะเขยีนอยู่มมุขวาบนของแผนภาพ   
และเป็นจดุสิน้สุดการไหลของวตัถุดบิ 

 สญัลกัษณ์นี้ใช้แสดงถงึกระบวนการปฏบิตังิานเครื่องจกัรหรอื
แผนกใดๆ ในการไหลของวตัถุดิบ เพื่อหลีกเลี่ยงการเขียน
แผนภาพที่ดูเทอะทะมากไปจะใช้ กล่องกระบวนการผลิต              
1 (Process Box)  ภาพแทน 1 แผนกในการผลติ ในกรณีทีเ่ป็น
กระบวนการประกอบซึ่งมหีลายขัน้ตอนหรอืหลายสถานีงาน
แม้ว่าจะมสีนิค้าคงคลงัระหว่างกระบวนการสะสมอยู่ระหว่าง
เครื่องหรอืระหว่างสถานีงานกจ็ะใช้ กล่องกระบวนการผลติ 1 
เพียงรูปเดียวแทนทัง้กระบวนการประกอบนัน้  โดยจะรวม
สนิคา้คงคลงัระหว่างกระบวนการเข้าดว้ยกนั และแสดงใหเ้หน็
ครัง้เดยีว แต่ถ้าในกรณีที่แต่ละกระบวนการมรีะยะทางห่างกนั 
และกระบวนการหน่ึงไมไ่ดต่้ออกีกระบวนการหนึ่งซึง่มสีนิคา้คง
คลงัจะเคลื่อนทีใ่นลกัษณะเป็นชุดในแต่ละกระบวนการนัน้จะใช้ 
กล่องกระบวนการผลติ 1 ภาพแทน 1 กระบวนการเท่านัน้  

 เป็นสญัลกัษณ์แสดงถงึการไหลของวตัถุดบิซึง่รบัจากผูจ้ดัส่ง
เขา้มาสู่แผนกรบัวตัถุดบิ   หรอืแสดงการไหลของผลติภณัฑ์
ส าเรจ็รปูจากแผนกขนส่งไปสู่ลกูคา้ 

 สญัลกัษณ์นี้ใชแ้สดงแทนการไหลของวตัถุดบิจากระบวนการ
หนึ่งไปยงักระบวนการหนึ่ง ซึง่เป็นการไหลแบบผลกั (Push) 
หมายถงึ   กระบวนการผลติทีไ่มไ่ดใ้หค้วามส าคญัในปรมิาณ
ความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิของกระบวนการทา้ยสุด 

กล่องกระบวนการผลติ 

การไหลของผลติภณัฑ ์

การไหลแบบผลกั 

ผูจ้ดัส่งวตัถุดบิและลกูคา้ 
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ตารางที ่ข-1 (ต่อ) 
สัญลกัษณ์ทางวสัดุ ความหมาย 

 

สัญลักษณ์นี้ เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้วางอยู่ภายใต้สัญลักษณ์  
อื่นๆ เพื่อที่จะใช้บนัทกึข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบัสญัลกัษณ์ที่อยู่
ขา้งบนนัน้ เพื่อน ามาวเิคราะห ์และสงัเกตระบบขอ้มลูทัว่ไปที่
บนัทกึอยู่ในกล่องใส่ขอ้มลูทีอ่ยู่ภายใต้สญัลกัษณ์ FACTORY 
นัน้กเ็ช่น ความถี่ในการจดัส่ง ขอ้มลูวตัถุดบิทีต่้องการ ขนาด
ของชุดปริมาณความต้องการต่อช่วงเวลา ข้อมูลทัว่ไปที่
บัน ทึก อ ยู่ ใ น กล่ อ ง ใ ส่ ข้ อ มู ล ที่ อ ยู่ ภ า ย ใ ต้ สัญ ลั ก ษ ณ์ 
MANUFACTURING PROCESS คอื 
1. รอบเวลา (Cycle Time : C/T) คอื รอบเวลาการผลติ 
นับตัง้แต่เมื่อผลติภณัฑเ์ริม่เข้ามาสู่กระบวนการหนึ่งจนออก
จากกระบวนการนัน้ 
2. เวลาในการตัง้เครื่อง (Change over Time : C/O) คอื เริม่
นบัจากเมือ่น าผลติภณัฑอ์อกจากกระบวนการหนึ่งเขา้ไปสู่อกี
กระบวนการหนึ่ง 
3. Uptime คอื เปอรเ์ซน็ต์ของเวลาทีเ่ครือ่งจกัรสามารถ 
ท างานได ้
4. EPE (อตัราการผลติ) คอื ยอ่มาจาก "Every Part 
Every…(เวลา)" 
5. จ านวนแรงงาน คอื โดยจะมสีญัลกัษณ์ OPERATOR 
แสดงไวใ้น Process Box 
6. จ านวนความแปรปรวนของผลติภณัฑ ์
7. ความสามารถของเครือ่ง 
8. อตัราการเกดิของเสยี 
9. ขนาดของชุด ในแต่ละการเคลื่อนยา้ย 

 

 

 

 

 

กล่องขอ้มลู 



104 
 

ตารางที ่ข-1 (ต่อ) 
สญัลกัษณ์ทางวสัดุ ความหมาย 

 สญัลักษณ์นี้ใช้แสดงจ านวนของสินค้าคงคลังที่สะสมไว้ใน
ระหว่างกระบวนการซึง่จะเขยีนไวภ้ายในรปูสามเหลี่ยมถ้าใน
ระหว่าง 2กระบวนการใดๆ มขีองสนิคา้คงคลงัเกบ็ไวม้ากกว่า 
1 แห่งก็จะวาดสัญลักษณ์สามเหลี่ยมแทนในแต่ละแห่ง
นอกจากนี้สญัลกัษณ์นี้ยงัใชแ้สดงแทนสถานทีท่ีใ่ชเ้กบ็วตัถุดบิ
และผลติภณัฑส์ าเรจ็รปูดว้ยดงันัน้จะถอืไดว้่าเป็นสญัลกัษณ์ที่
ใช้แสดงถึงการเริม่ต้นและสิ้นสุดของการไหลของวตัถุดบิใน
กระบวนการผลติกไ็ด ้

 สญัลกัษณ์นี้ใช้แสดงถึงการเคลื่อนย้ายการขนส่งทัง้ภายใน
และภายนอกองค์กรโดยที่จะมขี้อมูลแสดงความถี่ในการขน
ยา้ยแสดงไวภ้ายในรปู 

 เป็นสญัลกัษณ์ใชแ้สดงแทนสนิคา้คงคลงัแบบซเูปอรม์ารเ์กต็ 
(Supermarket) หรอื Buffer ซึ่งจะขึน้อยู่กบัการพยากรณ์
ความตอ้งการของลกูคา้การไหลของระบบควรจะเป็นแบบการ
ไหลอยา่งต่อเนื่องหรอืไหลทลีะชิน้ถา้การพยากรณ์ถูกต้องการ
ไหลในระบบก็จะเป็นการไหลอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนัน้จะ
สามารถตัดสัญลักษณ์นี้ออกไปได้แต่อย่างไรก็ตามเมื่อไม่
สามารถท าให้ระบบเป็นการไหลแบบต่อเนื่ อ งได้และ
กระบวนการผลติเป็นแบบชุดจะใชส้ญัลกัษณ์นี้วางอยู่ระหว่าง
กระบวนการ 2 กระบวนการเพื่อทีจ่ะช่วยป้องกนัการผลติเกนิ
(Halt Overproduction) และเป็นขอ้มลูยอ้นกลบัใหเ้หน็ความ
ตอ้งการของลกูคา้ 

 

 

 

 
 
 
 

สนิคา้คงคลงั 

สนิคา้คงคลงัซเูปอรม์ารเ์กต็ 

การขนส่งดว้ยรถบรรทุก 
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ตารางที ่ข-1 (ต่อ) 
สญัลกัษณ์ทางวสัดุ ความหมาย 

 
   

สัญลักษณ์นี้ใช้แสดงการควบคุมการไหลของวัตถุดิบเป็น
ระบบแบบดงึ (Pull System) ซึ่งจะใช้ติดกบัสญัลกัษณ์
ซูเปอร์มาร์เก็ตที่กระบวนการผลติที่ท าการจดัส่งผลติภณัฑ์
เขา้สู่ซเูปอรม์ารเ์กต็ 

 สญัลกัษณ์นี้มคีวามหมายเดยีวกบั CONWIP (Constant 
Work In Process) ใชเ้พื่อใหผู้จ้ดัส่งท าการผลติผลติภณัฑม์า
แทนทีเ่มือ่ผลติภณัฑท์ีจ่ดัเกบ็ไวใ้น FIFO ถูกใชไ้ปท าใหเ้กดิที่
ว่างขึน้มาและถ้าหากจ านวนทีจ่ดัเกบ็ใน FIFO เตม็ผูจ้ดัส่งก็
จะหยุดท าการผลติจนกว่าจะมกีารใช้ของคงคลงัที่เก็บไว้ใน 
FIFO อกีวธิน้ีีจะเป็นการช่วยป้องกนัไม่ใหผู้จ้ดัส่งท าการผลติ
เกินในสัญลักษณ์นี้จะมีปริมาของคงคลังที่เก็บได้มากสุด
บนัทกึไวด้ว้ย 

 
   

 

เป็นสัญลักษณ์ใช้แสดงการไหลของข้อมูลซึ่งการไหลของ
ข้อมูลตามปกติจะแสดงแทนด้วยลูกศรธรรมดาแต่หากการ
ไหลของขอมลูนัน้ใชอุ้ปกรณ์ทางอเิลก็ทรอนิกส์เช่น Internet, 
Electronic Data Interchange (EDI), Local Area Network 
(LAN), Wide Area Network (WAN) เป็นต้นจะใชลู้กศร
หยกัๆในการแสดงซึ่งจะมกีล่องใส่ขอ้มูลความถี่ของการไหล
ชนิดใชอุ้ปกรณ์ทางอเิลค็ทรอนิกสท์ีใ่ชแ้ละชนิดของขอ้มลูทีท่ า
การแลกเปลีย่น 

 เป็นเครือ่งมอืทีใ่ชเ้หมอืนเป็นคมับงัแบบชุดทีจ่ะแสดงถงึระดบั
ปรมิาณการผลติและช่วงเวลา 

 
   

"คมับงัสัง่ผลติ" เป็นสญัลกัษณ์เพื่อใชบ้อกใหก้ระบวนการก่อน 
หน้านี้ท าการผลติและจดัส่งชิน้ส่วนไปสู่กระบวนการถดัไปซึ่ง
จะใช้เป็นการด์หรอืเครื่องมอืบอกปรมิาณที่ต้องผลติและเป็น
สญัลกัษณ์สัง่ใหผ้ลติได ้

 
 
 
 

การเขา้ก่อนออกก่อน 

การไหลของขอ้มลูดว้ยมอื

และการไหลของขอ้มลูผ่าน

ทางอเิลค็ทรอนิกส ์

การดงึวสัดุทางกายภาพ 

คมับงัสัง่ผลติ 

ระบบการปรับเปล่ียนการผลิต 
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ตารางที ่ข-1 (ต่อ) 
สญัลกัษณ์ทางวสัดุ ความหมาย 

 "คมับงัเบกิ" เป็นสญัลกัษณ์เพื่อใช้แทนการซื้อหรอืการเบกิ
ของในซูเปอรม์ารเ์ก็ตไปใช้โดยจะใช้การด์หรอืเครื่องมอืใดๆ
บอกใหผู้ป้ฏบิตักิารไปทีซู่เปอรม์ารเ์กต็แลว้ท าการเบกิของใน
จ านวนทีแ่สดงไวใ้นคมับงัน าไปใหก้ระบวนการทีต่อ้งการ 

 
 

เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้เมื่อระดับของสินค้าคงคลังที่เก็บไว้ใน
ซเูปอรม์ารเ์กต็ของระหว่างกระบวนการลดลงถงึระดบัต ่าสุดที่
ก าหนดไว้เมื่ อคัมบังนี้ ส่ งไปถึงกระบวนการใดจะเป็น
สญัลกัษณ์ให้กระบวนการนัน้ท าการเปลี่ยนแปลงสภาวะเพื่อ
ท าการผลติชุดของผลติภณัฑท์ีก่ าหนดไวใ้นคมับงั 

 สญัลกัษณ์นี้ใชแ้สดงแทนระบบแบบดงึซึง่จะแสดงค าแนะน า
ใหแ้ก่กระบวนการผลติหรอืประกอบถงึชนิดและปรมิาณทีต่อ้ง
ท าการผลติต่อหนึ่งหน่วยโดยปราศจากการใชซ้เูปอรม์ารเ์กต็ 
 

 
 

 

เป็นสญัลกัษณ์ใชแ้สดงสิง่ทีต่อ้งการปรบัปรงุและแผนการใน
การพฒันาอยา่งต่อเนื่องในกระบวนการพเิศษใดๆเพื่อน ามา  
สู่สายธารคุณค่าสถานะอนาคตของสายการผลติ 
 

 เป็นสญัลกัษณ์ใชแ้สดงแทนผูป้ฏบิตังิานซึง่จะเขยีนไวใ้น 
MANUFACTURING PROCESS แสดงจ านวนผูป้ฏบิตังิาน
ในแต่ละส่วนของสถานีงานหรอืกระบวนการนัน้ๆ 

 เป็นสญัลกัษณ์ใช้แสดงแทนการเก็บของคลงัสนิค้าที่เผื่อไว้
ชัว่คราวเพื่อ ป้องกันปญัหาที่จะเกิดขึ้นในการผลิตเช่น 
Downtime ป้องกนัปญัหาที่เกดิจากการเปลี่ยนแปลงความ
ต้องการของลูกค้าหรอืเมื่อระบบเกดิขดัขอ้งเป็นต้นซึ่งการจะ
เก็บของคลงัสนิค้าไว้เผื่อในกรณีต่างๆเหล่านี้ควรมนีโยบาย
การจดัการทีช่ดัเจนว่าเมือ่ไรควรจะม ีsafety stock และควรจะ
มจี านวนเท่าไร 

 

ระบบแบบดงึ 

ผูป้ฏบิตังิาน 

การเกบ็ของคลงัสนิคา้ 

คมับงัสญัญาณ 

การปรบัเปลีย่นการ

ชว่งเวลาการ

การท าไคเซน็ 

คมับงัเบกิ 
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ประวติัผูศึ้กษา 
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