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ขอบกพรองตางๆหากยังคงมีอยู  ผูเขียนขอนอมรับไวแตเพียงผูเดียว 
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   บทคัดยอ 
  
 ปจจุบัน การผลิตขอตอวงจรไฟฟา(Connectors) เปนการผลิตเพื่อใหไดสินคาและ
บริการท่ีมีภาวการณแขงขันท่ีสูงข้ึนตลอด ความสามารถในการแขงขันของกิจการหนึ่งๆ จึง
เปนตัวช้ีบงบอกถึงความอยูรอดและอนาคตของกิจการน้ันๆ กลาวคือ ถากิจการใดมี
ความสามารถในการแขงขันสูงกวาคูแขงขันโอกาสท่ีกิจการน้ันจะอยูรอดก็มมีากกวาและมี
โอกาสท่ีจะเจริญเติบโตขยายกิจการตอไปในอนาคต 
  
 การเพิม่ผลผลิตหรือผลิตภาพ ท่ีภาษาอังกฤษเรียกวา “Productivity” เปนเรื่องท่ี
เกี่ยวของกับความสามารถในการแขงขันโดยตรง เพราะความหมายของคําวา “ความสามารถ
ในการแขงขัน” ก็คือ การมีสินคาหรือบริการท่ีดีกวา ถูกกวา และสงมอบไดเร็วกวา ก็จะเปนท่ี
พึงพอใจของลูกคาไดมากกวา ซ่ึงเปนเรื่องของการเพิ่มผลผลิตหรือผลิตภาพท้ังส้ิน      
  
 หลักการงายๆของการเพิม่ผลผลิต ก็คือการตั้งคําถามวา เราจะมวิีธีการอยางไรบางท่ี
จะใหเกดิการทํางานไดมากข้ึนโดยใชแรงงาน หรือ ทรัพยากรเทาเดิม หรือไดงานเทาเดิมแตใช
แรงงานนอยลง ใชเวลานอยลง และใชวัตถุดิบนอยลง หรือ ใชทรัพยากรนอยลง ไดอยางไร
  
 การทํากิจกรรมเพื่อเพิม่ผลผลิตสามารถทําใหผลิตภาพของผูผลิตขอตอวงจรไฟฟา
(Connectors) เพิ่มข้ึนได จากการวิเคราะหกรณศีึกษาบริษัท Conn ชวงปค.ศ.1994-2000ผลิต
ภาพของแรงงานและทุนไดเพิม่สูงข้ึนมาตลอดจากผลผลิต 51,000 ช้ินตอแรงงานหน่ึงคน ณ.ป  
 

DPU



 
                              ง 

 
ค.ศ.1994 เพิ่มเปน 103,000 ช้ินตอแรงงานหน่ึงคน ณ.ปค.ศ.2000 และ จาก 90,000 ช้ินตอทุน
หน่ึงลานบาท ณ.ป ค.ศ.1994 เพิ่มเปน 130,000 ช้ินตอทุนหน่ึงลานบาท ณ.ป ค.ศ.2000 
    
 ชวงป2001-2003 ผลิตภาพของแรงงานและทุน ป ค.ศ.2001 ผลิตภาพของแรงงาน
อยูท่ี 78,000 ช้ิน เพิ่มเปน 93,000 ช้ินในป ค.ศ.2003 ผลิตภาพของทุนอยูท่ี 100,000 ช้ินในป 
ค.ศ.2001 เพิ่มเปน 200,000 ช้ินในป ค.ศ.2003 
  
 ผลิตภาพของแรงงานยังคงอยูในระดับสูงซ่ึงแสดงโดยคาสัมประสิทธิ์ความยืดหยุน
ของผลผลิตตอแรงงานท่ี 0.789 หรือเทากับ 6.15 ลานช้ิน  
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Term Paper Title : Productivity Improvement: A Case Study of a 
   Connector Producing Firm 
Name  : Yuthna Yuphanun 
Term Paper Advisor : Dr. Chaiwat Konjing 
Department : Business economics 
Academic Year : 2004 
 
   Abstract 
 
 At present, the connector producing industry has been facing high competition. 
Business competitiveness is an indicator of growth and survival of the business in both 
domestic and international markets. 
 
 Productivity is related directly to the industry’s competitiveness, because 
competitiveness means producing better quality goods and services, lower price, and on time 
delivery, which together help increase customer’s satisfaction. 
 
 Simple principle of productivity improvement is the know how in getting more 
outputs with the same amount of inputs or getting the same level of outputs with less inputs 
used. 
 
 Base on this principle, The results of a case study during year 1994 – 2000 
indicate an increase of labor productivity of a company in question from 51,000 pieces per 
capita in 1994 to 103,000 pieces per capita in 2000, and of the capital productivity from 
90,000 pieces per one million baht capital in 1994 to 130,000 pieces per one million baht in 
the year 2000. 
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 For 2001 – 2003 period labor productivity increased even higher from 78,000 
pieces in  2001 to  93,000 pieces in 2003 and that of capital increased from 100,000 pieces 
per one million baht in 2001 to 200,000 pieces per one million baht in  2003.   
              
 The labor productivity estimated by elasticity of regression function was 0.789 or 
6.15 million pieces for period 1994 -2003, indicating significant labor productivity by 
elasticity of labor still at high level over the study period. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 ปจจุบันการทําธุรกิจการแขงขันทวีความรุนแรงมากข้ึน มีการพัฒนาเทคโนโลยีอยู
ตลอดเวลาท้ังยังเขามามีบทบาทตอการทําธุรกิจในทุกๆดานขณะเดียวกันผูประกอบการเองไม
สามารถต้ังราคาสินคาไดตามตองการ แตกลับข้ึนกบัปจจัยอ่ืนเชน คุณภาพสินคา ความตองการ
ของตลาด ความสามารถของคูแขง เปนตน ดังน้ันความสามารถในการทํากําไรจึงข้ึนกับการลด
คาใชจาย หรือ ลดการสูญเสียในการผลิตเปนสําคัญ ซ่ึงก็คือการเพิ่มประสิทธิภาพ (Efficiency) 
และประสิทธิผล (Effectiveness) ในการผลิต อันจะทําใหธุรกิจสามารถคงอยู และเจริญรุงเรือง
ตอไปได  
  
1. ความสําคญัของปญหา  
 อุตสาหกรรมการผลิตขอตอวงจรไฟฟา(Connectors) เปนอุตสาหกรรมท่ีตอง
ประสบกับภาวการณแขงขันท่ีสูงข้ึนตลอดเวลา ความสามารถในการแขงขันของกิจการหนึ่งๆ
น้ัน จะเปนตวัช้ีบงบอกถึงอนาคตและการอยูรอดของกิจการน้ันๆ กลาวคือถากิจการใดมีความ 
สามารถในการแขงขันสูงกวาคูแขงขันโอกาสท่ีกิจการน้ันจะอยูรอดก็มมีากกวา และมีโอกาสท่ี
จะเจริญเติบโตหรือ ขยายกิจการตอไปในอนาคต 
  
 การเพิม่ผลผลิตหรือผลิตภาพ ท่ีภาษาอังกฤษเรียกวา “Productivity” เปนเรื่องท่ี
เกี่ยวของกับความสามารถในการแขงขันโดยตรง เพราะความหมายของคําวา “ความ สามารถ
ในการแขงขัน” ก็คือ การมีสินคาหรือบริการท่ีดีกวา ถูกกวา และ สงมอบไดเร็วกวา ซ่ึงจะเปน
ท่ีพึงพอใจของลูกคาไดมากกวา และท้ังหมดน้ีกคื็อกระบวนการการเพิ่มผลผลิตหรือผลิตภาพ
น้ันเอง 
  
 การเพิม่ผลิตภาพข้ึนกับวิธีการ และ บุคลากรของผูผลิต ในการปรับปรุงการทํางาน
ดานตางๆซ่ึงเปนการมุงเนนทางดาน คุณภาพ ตนทุน การสงมอบ ความปลอดภัย ส่ิงแวดลอม 
และ ขวัญกําลังใจในการทํางานของลูกจาง ตลอดจนจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ 
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 อุตสาหกรรมการผลิตขอตอวงจรไฟฟา(connectors) ซ่ึงเปนสวนหน่ึงของ
อุตสาหกรรมการผลิตซ่ึงมสัีดสวนรอยละ 30-34  ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ(GDP) ดัง
ตารางท่ี1 ซ่ึงมีนัยสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย การเพิ่มผลผลิตมีผลตอการผลิต
ของผูผลิตขอตอวงจรไฟฟา(connectors) ท่ีจะแขงขันกับผูผลิตจากประเทศจีนในตลาดโลก 
และ อุตสาหกรรมการผลิตขอตอวงจรไฟฟา(connectors) เปนอุตสาหกรรมตนนํ้าของ
อุตสาหกรรมการผลิต Electronics ตางๆ เชนการผลิตคอมพิวเตอร (computer), เครื่องพมิพ 
(printer), โทรศัพทเคล่ือนท่ี (mobile phone), โทรศพัท (telephone), หนวยเก็บความจํา (hard 
disc drive)  ฯลฯ 
 DPU
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ตารางท่ี1 แสดงผลิตภัณฑมวลรวมใน
ประเทศ
ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติดานการผลิต ณ ราคาประจําป 1/ 
(หนวย : พันลานบาท)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 p
1 ภาคการเกษตร 397.9 438.1 447.2 498.6 435.5 444.1 468.5 510.9
2    เกษตรกรรม การลาสัตว และปาไม 313.7 350.2 352.0 390.6 332 326.3 357.4 406.9
3    การประมง 84.2 87.9 95.2 108 103.5 117.8 111.1 103.9
4 นอกภาคการเกษตร 3,788.3 4,172.9 4,285.4 4,127.9 4,201.6 4,479.1 4,665.4 4,941.0
5    เหมืองแร และยอยหิน 50.3 63.4 82.4 84.3 87.4 116.7 126.2 136.5
6    อุตสาหกรรม 1,251.5 1,370.4 1,427.7 1,428.3 1,514.0 1,653.3 1,715.3 1,848.4
7    ไฟฟา กาซ และประปา 101.2 106.8 119.0 142.3 130.4 146.1 166.7 175.8
8    การกอสราง 302.6 341.5 271.8 178.7 166.3 150.2 154.2 165.8
9    การคาสงและคาปลีก การซอมแซมยานยนต จักรยานยนต 709.5 762.9 812.2 785.9 801.3 848.3 856.8 867.4

      ของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือน
10    โรงแรม และภัตตาคาร 220.0 249.0 245.9 230.9 255.7 275.2 289.2 309.8
11    การขนสง การเก็บรัษาสินคา และการคมนาคม 303.0 341.1 369.9 360.9 376.1 397.1 428.6 444.3
12    สถาบันการเงิน 296.5 328.2 309.2 235.4 156.4 145.8 151.1 165.8

13    อสังหาริมทรัพย การเชา และกิจกรรมทางธุรกิจ 143.0 155.2 157.0 153.4 157.1 161.4 164.4 172.2
14    การบริหารราชการแผนดิน การปองกันประเทศ 157.6 171.3 181.1 195.3 204.2 211.0 221.9 244.5

      และการประกันสังคมภาคบังคับ
15    การศึกษา 137.3 149.2 163.5 181.7 186.7 196.7 202.4 211.5
16    งานดานสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห 61.2 68.8 76.4 83.2 90.9 96.6 104.5 107.2
17    กิจกรรมดานการบริการชุมชน สังคมและบริการสวนบุคคลอ่ืนๆ 48.9 58.9 62.8 60.6 68.1 73.6 76.9 84.3
18    ลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล 5.8 6.2 6.7 7.0 6.9 7.0 7.3 7.5
19 ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ 4,186.2 4,611.0 4,732.6 4,626.4 4,637.1 4,923.3 5,133.8 5,451.9
20 รวม : รายไดสุทธิจากตางประเทศ -68.2 -102.1 -123.4 -160.0 -126.4 -76.9 -85.1 -89.5
21 ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ 4,118.0 4,509.0 4,609.2 4,466.4 4,510.6 4,846.4 5,048.8 5,362.4
22 หัก : ภาษีทางออมหักเงินอุดหนุน 498.8 561.2 540.7 476.2 471.9 482.6 512.8 586.1
23         คาเสื่อมราคา 469.3 553.8 630.8 679.1 703.9 728.3 759.4 790.8
24 รายไดประชาชาติ 3,149.9 3,394.0 3,437.7 3,311.0 3,334.8 3,635.5 3,776.5 3,985.5
25 ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศตอคน (บาท) 70,473.8 76,846.8 78,093.3 75,594.0 75,026.0 78,891.0 81,601.0 85,951.0
26 ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติตอคน (บาท) 69,325.6 75,145.5 76,057.5 72,979.0 72,981.0 77,659.0 80,249.0 84,540.0
27 รายไดประชาชาติตอคน (บาท) 53,027.2 56,563.6 56,726.2 54,101.0 53,957.0 58,255.0 60,026.0 62,833.0

1/  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดปรับปรุงการจําแนกหมวดหมูของ
     ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศดานการผลิต โดยจัดตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) ป 2544 จากเดิมใชป 2515
ท่ีมา : สํานักบัญชีประชาชาติ, สศช.

 
ตารางท่ี2  แสดงสัดสวนของการผลิตขอตอวงจรไฟฟา (connectors) ตออุตสาหกรรมการ ผลิต
 และผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) 
 
 (หนวย : พันลานบาท) 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 p

6    อุตสาหกรรม 1,251.5 1,370.4 1,427.7 1,428.3 1,514.0 1,653.3 1,715.3 1,848.4
การผลิตขอตอวงจรไฟฟา 0.7 1.2 1.5 1.8 1.9 2.8 2.0 2.4

19 ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ 4,186.2 4,611.0 4,732.6 4,626.4 4,637.1 4,923.3 5,133.8 5,451.9
การผลิตขอตอวงจรไฟฟา ตอ อุตสาหกรรม 0.06% 0.09% 0.11% 0.13% 0.13% 0.17% 0.12% 0.13%
การผลิตขอตอวงจรไฟฟา ตอ ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ 0.02% 0.03% 0.03% 0.04% 0.04% 0.06% 0.04% 0.04%  
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 จากตารางท่ี2 แสดงใหเห็นวาการผลิตขอตอวงจรไฟฟา (connectors) มีสัดสวนตอ
อุตสาหกรรมการผลิตและผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) เพิม่ข้ึนโดยตลอดจาก0.06% 
และ 0.02% ในป ค.ศ.1995 เปน0.13%และ0.04% ในป ค.ศ.2002  
  
 คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ ยังเห็นวาการเพิ่มผลผลิตเปน
ปจจัยสําคัญตอความสามารถในการแขงขันของประเทศ จงึกําหนดใหการเพิ่มผลผลิตเปน 
“วาระแหงชาติ” โดยดําเนินการผลักดันขบวนการเพิ่มผลผลิตของชาติใหดําเนินตาม
ยุทธศาสตรท่ีกําหนด 10 ประการดังตอไปน้ี 
 1.การสรางจติสํานึกดานการเพิม่ผลผลิตใหทุกคนในชาติ 
 2.การสรางแรงจูงใจในการเพิ่มผลผลิต 
 3.การสรางบรรยากาศและโอกาสในการเรียนรูอยางตอเน่ือง 
 4.ยกระดับทักษะ ความรูทางการบริหารจัดการ และเทคโนโลยี 
 5.สงเสริมการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเพิ่มผลผลิต 
 6.สงเสริมการนําแผนไปสูภาคปฏิบัติ 
 7.มีเครื่องมือท่ีใชในการติดตามประเมนิผลท่ีมีประสิทธิภาพ 
 8.สนับสนุนการทํางานรวมกันแบบพหุภาคี 
 9.ปรับปรุงกฎระเบียบภาครัฐใหเอ้ือตอการเพิม่ผลผลิต 
 10.สรางภาวะแวดลอมท่ีเอ้ืออํานวยตอการเพิม่ผลผลิต 
  
 
 
 
 ในการผลักดนัใหเกิดผลทางปฏิบัติ รัฐตองจดัใหมีกลไกและกระบวนการแปลง
นโยบายไปสูการปฏิบัติท่ีชัดเจนเพื่อสรางหลักประกันในการจัดสรรทรัพยากรและ
ผลประโยชนในการพัฒนาใหถึงประชาชนอยางท่ัวถึงและเทาเทียมกัน โดยเปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา 
 
2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพื่อศกึษาถึงรูปแบบและกิจกรรมตางๆท่ีใชในการเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรม
การผลิตขอตอวงจรไฟฟา(connectors)  
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 2.2 เพื่อวิเคราะหผลของกรณีศึกษาท่ีไดจากการทํากิจกรรมเพิม่ผลผลิตเปรียบเทียบ
ระหวางป ค.ศ.1994-2000 และป ค.ศ.2001-2003 ของบริษัทผูผลิตขอตอวงจรไฟฟา 
(connectors) 

         
3. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
    3.1 ความรูเกีย่วกับกิจกรรมตางๆ ท่ีใชในการเพิม่ผลผลิตของบริษัทผูผลิตขอตอ
วงจรไฟฟา (connectors) 

 3.2 เทคนิคการเพิ่มผลผลิตท่ีเกิดจากการเพิ่มทักษะ (Skill) ของแรงงาน และ 
ประสิทธิภาพของทุน ท่ีทําใหประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการผลิตเพิ่มข้ึน 

 3.3 ผลการเพิม่ผลิตภาพในกระบวนการผลิตขอตอวงจรไฟฟา (connectors) ของ
กรณีศกึษาบริษัทผูผลิตขอตอวงจรไฟฟา (connectors) 
 
4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 4.1 ขอมูลปฐมภูม ิ(Primary data) ท่ีไดจากการบันทึก และสังเกตการณในระดบั
ปฏิบัติการของบริษัทผูผลิตขอตอวงจรไฟฟา (connectors) ในชวงระยะเวลา 10 ป ระหวาง ป
ค.ศ. 1994-2003 
 4.2 ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ไดจากการคนควา และรวบรวมจากหนังสือ 
เอกสาร รายงาน และสถิติตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการเพิ่มผลผลิตของบริษัทผูผลิตขอตอ
วงจรไฟฟา (connectors) 
 
 
 
 
5. ขอบเขตการศึกษา 
 การศึกษาเปนการวิเคราะหหาผลิตภาพการผลิต ระหวาง ปค.ศ.1994-2003 โดย
พิจารณาจากผลิตภาพของแรงงานและผลิตภาพของทุนจากการดาํเนินกิจกรรมเพิม่ผลผลิต 
  
6. วิธีการวิเคราะหขอมูล 
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  6.1  การวิเคราะหเชิงพรรณนา เปนการศึกษาถึงการเพิ่มผลผลิตของผูผลิตขอตอ
วงจรไฟฟา (connectors) วามีกิจกรรมตางๆท่ีสามารถทําใหผลผลิตเพิ่มข้ึนอยางไร 
  6.2  การวิเคราะหเชิงปริมาณ เปนการวิเคราะหผลิตภาพระหวางป ค.ศ. 1994 –2003 
โดยการกะประมาณคาสัมประสิทธิ์ของปจจัยแรงงานและปจจัยทุนเพื่อคํานวณหา ผลิตภาพ 
(การเพิม่ผลผลิต) ซ่ึงก็คือ อัตราสวนของการผลผลิตตอปจจัยการผลิต หรือ อัตราสวนระหวาง
ผลลัพธกับทรัพยากรท่ีใชหรือท่ีทําใหเกิดผลผลิต ซ่ึงก็คือ ผลิตภาพของแรงงาน (Labor 
Productivity) และ ผลิตภาพของทุน (Capital Productivity) 
 DPU



บทที่ 2 
การทบทวนวรรณกรรม 

 
 นิมิต หาญพิทักษพงศ (2539) ศึกษาเรื่องการเพิ่มผลผลิตตัวเก็บประจุ(Capacitor ) 
โดยวิธีลดเวลาท่ีสูญเปลาในขบวนการผลิต การศึกษาน้ีไดปรบัปรุงกระบวนการผลิตตัวเก็บ
ประจุรุน 43620 ของโรงงานตัวอยาง โดยมุงเนนการแกปญหาในข้ันตอนทรีทเมนท ( 
Treatment )และไดวัดผลคุณสมบัติทางไฟฟา เพื่อยืนยันวาการปรับปรุงทรีทเมนทไมมี
ผลกระทบกบัคุณภาพ ในกระบวนการผลิตตัวเก็บประจุน้ี กอนการปรับปรุงใชพนักงาน12 คน
มีความสามารถในการผลิต 122 ช้ินตอช่ัวโมง การปรับปรุงไดใชอุปกรณชวยประกอบ ( Jig ) 
และการพัฒนาวิธีการทํางาน ผังโรงงาน และการขนถายวัสดุ ทําใหขบวนการผลิตดังกลาวใช
พนักงานเพียง 10 คน และมีความสามารถในการผลิต 176 ช้ินตอช่ัวโมงหรือผลผลิตเพิ่มข้ึน
ประมาณรอยละ 44  
 
 สุชาดา วราสินธุ (2543) ศึกษาเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเม็ดพลาสติกโดย
การใชเมล็ดพลาสติกรีไซเคิล ท่ีซ่ึงเปนวัตถุดิบท่ีมีความสําคัญในการนํามาผลิตเปนผลิตภัณฑ 
พลาสติกประเภทตางๆ อันเน่ืองจากสามารถลดตนทุนในกระบวนการผลิตและประหยัด
พลังงานในการผลิตไดการใชผลิตภัณฑพลาสติกท่ีเพิ่มข้ึนอยางตอเน่ืองในปจจุบันน้ี ทําให
ผูผลิตตองเพิม่ปริมาณการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลท่ีเปนวัตถุดิบในกระบวนการผลิตเพือ่ให
เพียงพอตอความตองการของตลาด ซ่ึงจากการศกึษาขอมูลภายในโรงงานท่ีทําการวิจัย พบวา 
ปญหาคืออัตราการผลิตเมด็พลาสติกรีไซเคิลไมเพียงพอตอความตองการของตลาด เวลาท่ีใช
ในกระบวนการผลิตและสภาพแวดลอมภายในโรงาน โดยในสวนของอัตราการผลิตและเวลา
ท่ีใชในการผลิตไดใชวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยการหาเวลาท่ีมีการคับค่ังของงาน
สูงในกระบวนการผลิต พบวาคือเวลาของการหลอมเศษพลาสติกภายในเครื่องหลอม จากน้ัน
ทําการจําลองสถานการณโปรแกรมอารนีาเปนเครื่องมือในการวิเคราะหและทําการ
เปรียบเทียบ 4 ลักษณะคือ ( 1 ) กระบวนการผลิตแบบปจจุบัน (   2   ) กระบวนการผลิตเมือ่ทํา
การเปล่ียนบารและสกูรในเคร่ืองหลอม (3) กระบวนการผลิตเมื่อทําการเปล่ียนชุดเครื่องหลอม 
และ (4) การเปล่ียนกระบวนการผลิตแบบใหมท้ังชุดเพื่อหาขอสรุป โดยใชหลักการดาน
เศรษฐศาสตรวิเคราะหหาวิธีการท่ีดีท่ีสุด คือ วิธีการเปล่ียนชุดเครื่องหลอม ซ่ึงทําใหสามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลได 1.19 เทา ของกระบวนการผลิต
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แบบปจจุบัน และลดเวลาในการทํางานลงรอยละ 45.5 นอกจากน้ีไดมกีารใชหลักการ 5ส. 
ISO9002 และISO14001 มาเปนแนวทางในการควบคุมคุณภาพ และรักษาสภาพแวดลอม
ภายในโรงงานเพื่อใหเม็ดพลาสติกท่ีผลิตไดมีคุณภาพมาตรฐาน และสามารถขยายตลาดได
อยางกวางขวางในอนาคตตอไป 
 
 วิโรจน โชตปิฎิเวชกุล (2541) ศึกษาความสามารถในการผลิตเพื่อทดแทนการนําเขา
ของอุตสาหกรรมยาของประเทศไทย โดยทําการศึกษาท่ีมีวัตถุประสงคหลักเพื่อวิเคราะหถึง
ความสามารถในการผลิตเพื่อทดแทนการนําเขาของอุตสาหกรรมการผลิตยาในประเทศไทย 
โดยท่ีขอมูลสวนใหญไดมาจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข  
การศึกษายังไดทําการพยากรณโดยวิธีสมการถดถอยอยางงาย เพื่อดูแนวโนมของมูลคาการ
บริโภค การผลิต และการนําเขาของอุตสาหกรรมยาของไทย ในชวงปพ.ศ.2538-2542 ผล
การศึกษาช้ีใหเห็นวามูลคาการบริโภคยาภายในประเทศเพิม่ข้ึนจาก 18,245 ลานบาท ในปพ.ศ.
2538 เปน 35,358 ลานบาท ในปพ.ศ.2542 ในขณะท่ีการผลิตยาภายในประเทศเพิ่มข้ึนจาก 
13,360 ลานบาท ในปพ.ศ. 2538 เปน 25,583 ลานบาท ในปพ.ศ.2542 ซ่ึงมลูคาการบริโภคยา
ภายในประเทศมากกวามลูคายาท่ีผลิตข้ึนไดภายใน ประเทศ ผลก็คือประเทศไทยตองนํายาเขา
จากตางประเทศจาก 6,047 ลานบาทในปพ.ศ.2538 เพิม่ข้ึนเปน 12,034  ลานบาท ในปพ.ศ.
2542  
  
 โดยสรุปแลวการศึกษาน้ีทําใหทราบวาประเทศไทยยังไมประสบความสําเร็จอยาง
นาพอใจในการพัฒนาอุตสาหกรรมยาและเทคโนโลย่ีการผลิตเพื่อทดแทนการนําเขา
อุตสาหกรรมยาของไทยยังคงตองพึ่งพาการนําเขาวัตถุดิบทางยาสําหรับการผลิตและยา
สําเร็จรูปสําหรับการบริโภคเปนจํานวนมากจากผูผลิตตางประเทศตอไปอีกนาน  
 
 วิโรจน เลิศสลัก (2539) ศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตกระเบ้ืองมุง
หลังคาคอนกรีต โดยทําการศึกษากระเบื้องมุงหลังคาคอนกรีตชนิดแผนเล็กเปนวัสดุกอสรางท่ี
มีปจจัยสําคัญอยางย่ิงตอการกอสรางอาคารบานเรือนในปจจุบัน เน่ืองจากมีความแข็งแรง
ทนทาน อายุการใชงานมากกวา 25 ป และมีรูปลอนรวมท้ังสีใหเลือกหลายแบบ ดังน้ัน ความ
ตองการของผูอยูอาศัยจึงเปล่ียนแนวความคิดการมงุหลังคาจากกระเบ้ืองคอนกรีตแผนใหญ
หรือสังกะสี มาเปนกระเบ้ืองคอนกรีตชนิดแผนเล็ก ดวยเหตุผลดังกลาว ผูผลิตจึงไดเพิม่กาํลัง
การผลิตและขยายกําลังการผลิตไปตามภาคตางๆของประเทศไทยเพื่อลดตนทุนคาใชจายใน
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การขนสง แตอยางไรก็ตาม การเพิม่ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตเปนอีกวิธีการหน่ึงเพื่อ
เพิ่มกําลังการผลิตใหสูงข้ึน จากการศึกษาและวิจัยโดยใชหลักการดานคุณภาพเปนเครื่องมือใน
การวิเคราะห พบวาปญหาท่ีเปนสาเหตุใหประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตกระเบื้องมุง
หลังคาคอนกรีตไมดีเทาท่ีควรเน่ืองจากการหยุดการทํางานของเครื่องจักร โดยเฉพาะ ท่ีเครื่อง
เรียงและรัดกระเบ้ืองซ่ึงสูญเสียเวลาโดยเฉล่ียในการหยุดการทํางานถึงรอยละ 35.6 ของเวลา
รวมการหยุดการทํางานของเครื่องจกัรท้ังหมด จากการวิเคราะหหาสาเหตุของปญหาดวยผัง
แสดงเหตุและผลเพื่อนํามาปรับปรุงแกไขการทํางานของเครื่องเรียงและรัดกระเบ้ืองใหดข้ึีน
น้ัน สามารถลดเวลาการหยุดการทํางานลงเหลือรอยละ 26.57 ของเวลารวมการหยุดการทํางาน
ของเครื่องจกัรท้ังหมด หรือลดเวลาการหยุดการทํางานเฉพาะท่ีเครื่องเรียงและวัดกระเบ้ืองลง
รอยละ48.3  และสามารถเพิ่มผลผลิตไดรอยละ 8.18 นอกจากน้ี ไดประยุกตใชแบบจําลอง
สถานการณศึกษา และ วิเคราะหพฤติกรรมการทํางานและประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต
กอนปรับปรุง และหลังปรับปรุง และ จากทดสอบผลลัพธดวยวิธีการทางสถิติสรุปไดวา 
ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตหลังปรับปรุงดีข้ึน รวมท้ังเวลาเฉล่ียในการผลิตใหได
กระเบ้ืองคอนกรีตตอแผนหลังปรับปรุงลดลง  
 
 คณิต เฉลยจรรยา (2543) ศึกษาการพฒันาหลักสูตรการฝกอบรมการบํารุงรกัษาทวี
ผลท่ีทุกคนมีสวนรวมในอุตสาหกรรมการผลิต โดยการวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนา
หลักสูตรการฝกอบรมการบํารุงรักษาทวีผลท่ีทุกคนมีสวนรวมในอุตสาหกรรมการผลิต การ
พัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมไดดําเนินการวิเคราะหงานหลักภารกิจ และสมรรถนะของ
พนักงานท่ีทํางานในสถานประกอบการ ผลท่ีไดจากการวิเคราะหงานไดนํามาออกแบบสราง
หลักสูตร ฝกอบรม 3 หลักสูตร ไดแกหลักสูตรการฝกอบรมระดับผูบริหาร ระดับหัวหนา และ
ระดับปฏิบัตกิาร หลักสูตรท่ีพัฒนาข้ึนใหมน้ีไดนําไปใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบ และ ผูเช่ียวชาญ
ลงความเห็นวา หลักสูตรมีความเหมาะสมระดับมาก และมีความสอดคลอง  
  
 หลักสูตรท่ีผูวิจัยไดพัฒนาข้ึนใหมน้ี ไดนําไปทดลองโดยการฝกอบรมกับกลุม
ตัวอยาง 3 กลุม ซ่ึงเลือกมาแบบเจาะจง ประกอบดวย ผูบริหาร 20 คน หัวหนางาน 27 คน และ
พนักงาน 10 คน ท้ังหมดเปนบุคลากรของบริษัท ไทยกูลิโกะ จํากัด ระยะเวลาในการอบรม
สําหรับบุคลากรท้ัง 3 กลุม คือ 1 วัน 2 วัน และ 3 วันตามลําดบั การทดลองในแตละกลุมได
ทดสอบความรูทางทฤษฎีกอนและหลังการฝกอบรม สําหรับพนักงานระดับปฏิบัติการจะ
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ทดสอบทักษะดานการปฏิบัติงานในกิจกรรมการบํารุงรักษาดวยตนเองรวมดวย และ หลังการ
ฝกอบรมกลุมตัวอยางทุกคนไดรับแบบสอบถามเพื่อประเมินความคิดเห็นตอหลักสูตร  
  
 ผลการวิจัย พบวา ผลสัมฤทธ์ิของผูเขาอบรมท้ัง 3 หลักสูตร มีคะแนนเฉลี่ยกอน
และหลังการฝกอบรมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีคะแนนวัดผล
หลังการฝกอบรมสูงกวาคะแนนวัดผลกอนการฝกอบรม พนักงานระดบัปฏิบัติการมีผล
คะแนนเฉล่ียการปฏิบัติงานในกิจกรรมการบํารุงรักษาดวยตนเองรอยละ 87.31 สูงกวาเกณฑท่ี
กําหนดไว คือ รอยละ 80 ผูเขาอบรมท้ัง 3 ระดับมคีวามคิดเห็นตอหลักสูตรการฝกอบรมอยูใน
ระดับด ี 
  
 ผลการวิจัยสรุปไดวา หลักสูตรการฝกอบรมท่ีผูวิจัยสรางข้ึนมีความเหมาะสม 
สามารถนําไปใชฝกอบรมบุคลากรของสถานประกอบการไดดีและสามารถเพิ่มผลผลิตได 
และ ยังสามารถนําไปใชในการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาท่ีเกี่ยวของกับการผลิตของ
ภาคอุตสาหกรรมไดอกีทางหน่ึง  
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บทที่ 3 
การเพ่ิมผลิตภาพการผลิต 

 
1. แนวความคิดการเพ่ิมผลิตภาพการผลิต  
 การเพิม่ผลิตภาพการผลิตเกิดจาก 2 แนวความคิดท่ีสามารถอธิบายความหมายของ
คําวา“การเพิม่ผลผลิต”ไดอยางชัดเจนคือ 
 1.1 แนวคิดในเชิงเทคนิค (Technical Concept) หรือ แนวคิดทางวิทยาศาสตร ตาม
แนวคิดขององคกรแรงงานระหวางชาติ (International Labor Organization)  
การเพิม่ผลผลิต คือ การใชประโยชนจากทรัพยากรที่มีอยูอยางคุมคา  
การเพิม่ผลผลิต คือ อัตราสวนระหวางมลูคาของสินคาและบริการที่ผลิตตอมูลคาของ
ทรัพยากรท่ีใชไป 
การเพิม่ผลผลิต = ผลิตผล/(ปจจัยการผลิตท่ีใชจริง+ปจจัยการผลิตท่ีเปนของเสีย) 
 1.2 แนวคิดดานปรัชญา หรือ แนวคิดทางดานสังคมศาสตรตามคํานิยามของ องคกร
เพิ่มผลิตภาพยุโรป (European Productivity Agency)  
“การเพิ่มผลผลิต เปนความสํานึกในจิตใจท่ีมุงแสวงหาทางปรับปรุงส่ิงตางๆ ใหดีข้ึนเปนความ
พยายามอยางตอเน่ือง โดยมีพื้นฐานท่ีเช่ือวาเราสามารถทําวันน้ีไดดีกวาเมือ่วานน้ีและพรุงน้ี
ตองดีกวาวันน้ี เปนความพยายามอยางไมมีท่ีส้ินสุดท่ีจะปรับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ใหทันการ
เปล่ียนแปลงดวยการใชวิธีการ และเทคนิคใหมๆเปนความเช่ือมั่นในความกาวหนาของ
มนุษย” 
 
2. ความจําเปนหรือเหตุผลของการปรับปรุงการเพ่ิมผลิตภาพ  
 2.1 ทรัพยากรจํากัด การเพิ่มผลผลิตเปนเครื่องมือท่ีทําใหเราใชประโยชนจาก
ทรัพยากรท่ีมอียูอยางจํากดัและนับวันจะนอยลงใหเกิดประโยชนสูงสุด และสูญเสียนอยท่ีสุด  
 2.2 การเพิม่ผลผลิตเปนเครื่องชวยในการวางแผนท้ังในปจจุบันและในอนาคต เชน 
การกําหนดผลิตผลในสัดสวนท่ีเหมาะสมกับความตองการ เพือ่ไมใหเกิดสวนเกิน ซ่ึงถือเปน
ความสูญเปลาของทรัพยากร  
 2.3 การแขงขันท่ีสูงข้ึนบริษัทตางๆจะอยูรอดไดตองมีการปรับปรงุตัวเองอยูเสมอ 
การเพิม่ผลผลิตก็เปนแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพ คุณภาพ ลดตนทุน ทําใหเราสูกับ
คูแขงขันได 
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3. การเพ่ิมผลผลิตเปนความรับผิดชอบของใคร  
 ทุกคนตระหนักถึงความจาํเปน และความสําคัญในการเพิม่ผลผลิต แตตางกส็งสัย
วาใครควรเปนผูรับผิดชอบในเรื่องน้ี การเพิ่มผลผลิตเปนความรับผิดชอบของทุกคน ในแง
ของบริษัทหรือโรงงานผูบริหารตองมคีวามเขาใจในเรื่องการเพิม่ผลผลิตและใหการสนับสนุน 
การดําเนินกจิกรรมอยางเต็มท่ี ในขณะเดียวกนัฝายพนักงานตองใหความรวมมือโดยการ
ทํางานอยางเต็มความสามารถ และเพิม่ทักษะการทํางานใหสูงข้ึนนอกจากน้ี การเพิ่มผลผลิตยัง
ตองอาศัยความรวมมอืจากนักเรียนนักศึกษาและประชาชนท่ัวไปในการรวมกันปรับปรุงการ
เพิ่มผลผลิตในทุกสถานท่ี ท้ังท่ีทํางาน โรงเรียน บาน และชุมชน ดวยการทําส่ิงตางๆ อยาง
ถูกตอง โดยใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด ซ่ึงสงผลใหการเพิ่มผลผลิตโดยรวมของ
ประเทศเพิม่สูงข้ึน อันจะนําไปสูการยกระดับมาตรฐานการครองชีพของประชาชนในประเทศ
ซ่ึงก็คือเปาหมายสําคัญสูงสุดของการเพิ่มผลผลิต 
 
4. องคประกอบของการเพิ่มผลิตภาพ  
 การปรับปรุงการเพิม่ผลิตภาพ (Productivity Improvement) เพื่อสรางความ
ไดเปรียบทางการแขงขันอยางย่ังยืนน้ัน องคการน้ันๆจําเปนตองคํานึงถึงองคประกอบท้ัง 7 
อยางดังน้ีคือ 
 
 4.1 คุณภาพ (Quality-Q) หมายถึง การสรางความพงึพอใจใหกับลูกคา  
 
 คุณภาพ(Quality) ความหมายของคุณภาพคือส่ิงท่ีสามารถตอบสนองความตองการ
ของลูกคาและสรางความพึงพอใจใหกบัลูกคา  
 
  ความสําคัญของคุณภาพ  
 1.สรางความพอใจใหเกิดแกลูกคา  
 2.ชวยลดตนทุน  
 3.สามารถสงมอบไดตามกําหนด  
 4.มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  
 5.ชวยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธผิลใหแกองคกรนํามาสูการเพิ่มผลกําไรใหแก
องคกร  
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 วิธีการสรางคุณภาพ(Quality) เปนท่ีทราบกันโดยท่ัวไปวากระบวนการผลิตตางๆ 
(Production and operations management) น้ันประกอบดวย Input, Process and Output และก็
ระบบ Feedback & Feed forward ดังน้ันในการสรางคุณภาพในกระบวนการน้ันไมใชแคท่ี
ผลิตภัณฑหรอืบริการท่ีมีคุณภาพเทาน้ัน แตตองรวมถึงปจจัยนําเขา (Input) และกระบวนการ
ผลิต (Process) ท่ีเปนมาตรฐานดวย  
 
 การประกันคุณภาพคือกิจกรรมหรือการปฏิบัติใดๆ ท่ีถาไดดําเนินการตามระบบ
แผนท่ีวางไวจะทําใหเกิดความเช่ือมั่นไดวา จะไดผลงานท่ีมีคุณภาพ ตรงตามคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค การประกันคุณภาพของสินคาเกี่ยวของกับ  
 1.การตรวจสอบ (Inspection)  
 2.การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)  
 3.การควบคุมความนาเช่ือถือ (Reliability Control)  
ซ่ึงปจจุบันกม็ีการนํามาตรฐาน ISO 9000, ISO 14000, ISO18000, QS 9000เปนตนมาใชเปน
มาตรฐานในการประกันคุณภาพ 
 
 4.2 ตนทุน (Cost-C) หมายถึง การลดตนทุนท่ียังคงไวซ่ึงคุณภาพของสินคาและ
บริการท่ีไดมาตรฐาน  
 
 การลดตนทุน (Cost) เปนหนทางแหงความอยูรอดไดในปจจบัุนสถานการณเชนน้ี
ผูประกอบการมีความจําเปนอยางย่ิงท่ีตองใหความสนใจและเพิม่ความพยายามในการลด
ตนทุนอยางจริงจัง 
 
 ความหมายของตนทุน ตนทุนคือเปนส่ิงท่ีเกิดข้ึนในทุกข้ันตอนต้ังแตการทําการ
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ ทําการผลิต จนกระท่ัง ผลิตภัณฑ หรือบริการน้ันอยูในมือ
ลูกคา 
 องคประกอบตนทุนการผลิต เราสามารถจําแนกไดเปน 3 ประเภท ดังน้ี 
 1.คาวัตถุดิบทางตรง (Direct Materials) หมายถึง ตนทุนของวัตถุดิบท่ีเปนสวน
สําคัญในการผลิตสินคาและสามารถระบุไดชัดวาเปนของสวนใดของสินคาท่ีผลิตข้ึน เชน การ
ผลิตขอตอวงจรไฟฟา วัตถุดิบทางตรง คือเม็ดพลาสติก, ทองแดงแผน, ตะกั่ว 
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 2.คาแรงงานทางตรง (Direct Labor) หมายถึง คาจางที่จายใหกับคนงานที่ผลิต  
สินคาโดยตรง เชน คาแรงคนงานที่ใช ผลิตขอตอวงจรไฟฟา  
 3.คาโสหุยการผลิต (Overhead Cost) หมายถึง ตนทุนหรือคาใชจายท่ีจายไป
นอกเหนือจากวัตถุดิบทางตรง คาแรงงานทางตรง และไดใชไปในการผลิตสินคา เชน คานํ้า, 
คาไฟฟา, คาซอมบํารุงตางๆ, คาเส่ือมราคาเครื่องจกัร, คาวัสดุหีบหอ ฯลฯ  
 
 แนวทางในการลดตนทุนการผลิต  
 1.ใชหลักวิศวกรรมคุณคา (Value Engineering)  
 2.ขจัดการสูญเสียวัตถุดิบซ่ึงอาจทําโดยการเปล่ียนหรือปรับปรุงวิธีการผลิต จัด 
ระบบสินคาคงคลัง (Inventory) ใหมีประสิทธิภาพโดยใชระบบการผลิตทันเวลาพอดี (Just in 
time)  
 3.มีการจดัระบบการบํารุงรักษาแบบทวีผล (Total Preventive Maintenance)  
 4.มีการวางแผนกําลังการผลิตหลัก (Master Schedule) ใหเหมาะสมมกีารใช   
ทรัพยากรตางๆไดอยางมปีระสิทธิภาพ ลดการรอคอย การขนสงท่ีไมจําเปน  
 5.ปรับปรุงวิธีการทํางานใหสามารถปฏิบัติงานไดงายข้ึนและมีประสิทธิภาพ จาก
การศึกษาการเคล่ือนไหวและเวลา (Time and Motion Study)  
 6.ฝกอบรมและสอนงานใหพนักงานมคีวามรูความเขาใจและมีทักษะในการทํางาน
อยางถูกตอง และทํางานไดหลายหนาท่ี (Multi skill) 
 7.ออกแบบลักษณะงานแบบขยาย (Job Enlargement) ซ่ึงจะชวยใหสามารถทดแทน
แรงงานไดเมือ่มีการขาดงานหรือทํางานไมทัน 
 
 4.3   การสงมอบ (Delivery-D) หมายถึง การสงมอบสินคาหรือบริการท่ีถูกตอง ถูก
เวลา และถูกสถานท่ี  
 
 การสงมอบ(Delivery) คือการสงงานท่ีผลิตเสร็จแลวในหนวยงานหน่ึงไปยังอีก
หนวยงานหน่ึงโดยผานการขนยายโดยใชสายพาน, รถเข็น, รถยกหรือใหคนเคล่ือนยาย 
และสุดทายสงมอบใหลูกคา การสงมอบสินคาท่ีดี ตองเริ่มจากการวางแผนการผลิตท่ีดี โดย
พยายามใหอยูในสายการผลิตเดียวกัน มีการผลิต และสงช้ินงานไดตรงตามความตองการ แลว
จะสงผลใหในสายการผลิตน้ัน มีการไหลอยางตอเน่ืองมากข้ึน และมีงานระหวางทําใน
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ปริมาณท่ีนอยมาก ประสิทธิภาพของเครื่องจักรดีไมมกีารขัดของเสียหายบอย ลดเวลาในการ
ซอมเครื่องจกัรลง    ก็จะชวยใหสามารถทําไดรวดเร็ว ระยะเวลาผลิตโดยรวมก็จะลดนอยลง 
 
 ในดานของพนักงานท่ีมีผลตอการสงมอบก็คือ ความสูญเสียตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในการ
ทํางานของพนักงานท่ีทํางานหนาเครื่องในสายการผลิตและสายการประกอบเชน  
ความเร็วในการทํางานลดลง ความสูญเสียท่ีเกิดจากการรองาน ซ่ึงจะสงผลใหระยะเวลาในการ
ผลิตช้ินงานพนักงานคนน้ันมีระยะเวลาท่ีนานเกินไป ซ่ึงหากไมไดสังเกตความสูญเสียในงาน
เหลาน้ีก็จะเกดิความสะสมของปญหา และมีผลตอตนทุนการผลิตไดเชนกัน ดังน้ันควรใช
เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการทําการศึกษา เก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล เพือ่หาสาเหตุในการ
แกปญหาการสงมอบในสายการผลิต หรือระหวางกระบวนการผลิตในโรงงานจะมีผลตอการ
สงมอบในข้ันสุดทาย คือการสงมอบใหกับลูกคาท่ีส่ังซ้ือสินคาของบริษัท ซ่ึงบริษัทอาจแกไข
ไดโดยการเปล่ียนเครื่องจักรท่ีรวดเร็วข้ึน การพยายามลดความสูญเสียตางๆ ท่ีเกิดข้ึนกับ
เครื่องจักรและคน หาวิธีการท่ีเหมาะสมซ่ึงเริ่มต้ังแตการวางแผนการส่ังซ้ือ การจัดวัตถุดบิ การ
วางแผนการผลิตไปจนถึงการสงมอบท่ีทันเวลา และมีความยืดหยุนตอความตองการของตลาด 
เหลาน้ีจะสงผลใหโรงงานน้ันสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางดีท่ีสุด 
 
 4.4 ความปลอดภัย (Safety-S) หมายถึง การสรางสภาพแวดลอมในการทํางานใหมี
ความปลอดภัยไมเปนอันตรายกับพนักงาน ซ่ึงสงผลใหพนักงานมีความมั่นใจในการ
ปฏิบัติงาน  
 
 ความปลอดภัย(Safety) คือสภาวะท่ีปราศจากอุบัติเหตุ หรือสภาวะท่ีปลอดจาก
ความเจ็บปวด การบาดเจบ็ ทรัพยสินไมเสียหาย ผลผลิตสม่ําเสมอ ฯลฯ การควบคุมความ
สูญเสียจากอุบัติเหตุ มีวิธีการมากมายเชน 
 1.การปองกนัอุบัติภัย  
 2.การจัดองคการและบริหารงานดานความปลอดภัย   
 3.กําหนดนโยบายและความรับผิดชอบขององคการเกี่ยวกับความปลอดภัยสวน
บุคคล ครอบคลุมถึงคูมือความปลอดภัย ฯลฯ  
 4.การบรรจุคนงานใหเหมาะสมกับงาน  
 5.การควบคุมอุบัติเหตุและความเสียหาย  
 6.ผูบริหารทุกระดับช้ันตองใหความสําคัญตอความปลอดภัยและอุบัติเหตุ  

DPU



 15

 7.กําหนดกฎเกณฑและมาตรฐานดานความปลอดภัย  
 8.การควบคุมอันตรายท่ัวๆ ไป  
 9.จัดระเบียบและดูแลรักษาโรงงาน  
 10.มีการออกแบบเครื่องปองกันอันตรายของเครื่องจกัรอยางถูกตองรวมท้ังจัดหา
ใหเพียงพอกบัความตองการ  
 11.จัดสภาพแวดลอมในการทํางานอยางเหมาะสม  
 12.จัดหาอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคลตามมาตรฐานท่ีกําหนดและมีการอบรมให
ความรูแกพนักงาน  
 13.การควบคุมอันตรายในกระบวนการผลิต  
 14.การปองกนัอันตรายจากสารเคม ี 
 15.การปองกนัอัคคีภัย  
 16.การฝกอบรม การส่ือสาร การจูงในดานความปลอดภัย  
 17.ฝกอบรมดานความปลอดภัย แกผูบริหารและผูควบคุม  
 18.ปลูกฝงทัศนคติดานความปลอดภัยใหกับพนักงานใหม  
 19.จัดทําคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
  20.ตรวจหาขอปองกันและแกไข  
 21.จัดประชุมดานความปลอดภัย  
 22.การสอบสวนอุบัติเหตุ และการวิเคราะหสาเหตุ  
 23.มีการสอบสวนและรายงานอุบัติเหตุทุกครั้ง  
 24.มีระบบการเก็บรวมรวมและจดัทําสถิติอุบัติเหตุ  
 25.มีการนําขอมูลทางอุบัตเิหตุไปใชประโยชน และหาทางปองกัน 
 
 4.5 ขวัญกําลังใจในการทํางาน (Morale-M) หมายถึง การสรางบรรยากาศและ
สภาพแวดลอมในการทํางาน ใหเอ้ือตอการทํางานของพนักงานท่ีจะปฏิบัติงานอยางเต็ม
ความสามารถ  
 
 ขวัญและกําลังใจในการทํางาน(Morale) คือ สภาพทางจิตใจของผูปฏิบัติงาน เชน
ความรูสึกหรอืความนําคิดท่ีไดรับอิทธิผลแรงกดดันหรือส่ิงเราจากปจจัยหรือสภาพ แวดลอม
ในองคการท่ีอยูรอบตัวเขาและมีปฏิกิรยิาโตกลับคือพฤติกรรมในการทํางานซ่ึงมีผลโดยตรง
ตอผลงานของบุคคลน้ัน 
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 การเพิม่ผลผลิตกับขวัญและกําลังใจ ในองคกรตางๆหากมีบุคคลท่ีมีคุณภาพก็ถือวา
สําเร็จไปกวาครึ่ง เน่ืองจากทรัพยากรมนุษยถือเปนทรัพยากรอนัมีคาขององคกร ท่ีตองเอาใจ
ใสและพยายามรักษาขวัญและกําลังใจของสมาชิกใหอยูในสภาพท่ีด ี ในท่ีน้ีการเพิม่ผลผลิตก็มี
วัตถุประสงคเพื่อยกระดับขวัญและกําลังใจของพนักงานใหสูงข้ึน โดยการนํากิจกรรมตางๆท่ี
ใชเพื่อการเพิม่ผลผลิต เชน กิจกรรม 5 ส, กิจกรรมกลุมคุณภาพ(QCC), กิจกรรมKaisen นํามา
เพื่อเปาหมายดังตอไปน้ีคือ  
 1.พัฒนาพนักงานใหมีความรูความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานท่ีสูงข้ึน  
 2.เปดโอกาสใหพนักงานมีสวนรวมในการปรับปรุงงาน  
 3.ฝกใหพนักงานเปนคนชางสังเกต มีความคิดริเริม่สรางสรรค  
 4.รูจักทํางานเปนทีมเพื่อรวมกันแกไขปญหาและปรับปรุงงาน  
 5.หาทางปองกันมิใหเกิดสภาพท่ีไมปลอดภัยในการทํางาน  
 6.เปนการสรางทัศนคติท่ีดีในการทํางานแกพนักงานใหเกิดการปรับปรุงงานและ
สถานท่ีทํางานของตนเองอยางตอเน่ือง (Continuous Improvement) 
 
 4.6 ส่ิงแวดลอม (Environment-E) หมายถึง การดําเนินธุรกิจโดยไมทําลาย
ส่ิงแวดลอม และ ชุมชน 
 
 ส่ิงแวดลอม (Environment) กับอุตสาหกรรม ในรอบ 2-3 ทศวรรษ การพัฒนา
อุตสาหกรรมของประเทศกาวหนาอยางไมหยุดย้ังและเปนไปอยางไมเปนระบบ เมื่อการ
เจริญเติบโตของอุตสาหกรรมท้ังในประเทศ และระหวางประเทศเปนไปอยางกาวกระโดด
เชนน้ี ประเด็นส่ิงแวดลอมไดกลายเปนหัวขอสําคัญท่ีเกี่ยวพันโดยตรงกับคุณภาพสินคา และ
ระบบการบรหิารการจัดการ โดยเฉพาะการยอมรับในตลาดโลกท่ีควบคุมดูแลโดยองคกร
การคาระหวางประเทศ (WTO) นอกจากน้ีการกําหนดมาตรฐาน ISO ก็ไดนํามาตรการควบคุม
ส่ิงแวดลอมในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมมาใช และระบุชัดเจนในการกําหนดคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ ฉะน้ันอุตสาหกรรมใดท่ีทําลายส่ิงแวดลอมอุตสาหกรรมน้ันกอ็าจเปนท่ีเพงเล็งและ
ในท่ีสุดก็จะถูกควบคุมโดยกลไกของตลาดโลกใน ทางตรงกนัขาม อุตสาหกรรมใดหยิบยก
ประเด็นทางส่ิงแวดลอมข้ึนมาเปนเรื่องสําคัญ โอกาสที่จะไดรบัการตอรองทางการคาก็จะมี
มากย่ิงข้ึน นอกจากน้ีผูซ้ือหรือผูบริโภคก็จะเปนกลไกท่ีสําคัญอีกทางหน่ึงในการผลักดันให
ผูผลิตหันมาดูแลรักษาส่ิงแวดลอมมากย่ิงข้ึน  
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 ส่ิงแวดลอมกบัการเพิม่ผลผลิต  การลดของเสีย(Waste Minimization) ก็เปนอีก
แนวทางหน่ึงท่ีชวยเพิ่มผลผลิตโดยการจัดการของเสีย โดยมุงหวังใหมีการตรวจสอบสาเหตุ
หรือตนเหตุของการเกดิของเสีย และหาแนวทางในการจัดการแหลงกําเนิดน้ัน เพื่อ ใหการ
แกปญหาท่ีปลายทางบรรเทาลงนอกจากน้ียังรวมถึงแนวทางในการใชหมุนเวียน และ การ
ประหยัดทรพัยากรตางๆ อีกดวย สําหรับการลดของเสีย( Waste Minimization) น้ีบางครั้งมี
การเรียกวา "เทคโนโลยีสะอาด(Clean Technology), การผลิตแบบสะอาด(Cleaner Production) 
การปองกันมลภาวะ(Pollution Prevention) หรือ ผลิตภาพสีเขียว(Green Productivity)"  
 
 4.7 จรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ (Ethics-E) หมายถึง การดําเนินธุรกิจโดยไม
เอาเปรียบทุกๆ ฝายท่ีเกี่ยวของ คือ ลูกคา ผูจัดหาสินคา พนักงาน ผูถือหุน คูแขง ภาครัฐ และ
สังคม  
 
 จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ (Ethics) ไมวาจะประกอบอาชีพใดๆ ก็ควรท่ีจะยืด
แนวทางจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Business Ethics) เพื่อจรรโลงไวซ่ึงสังคมท่ีดีและนาอยูสําหรับ
เพื่อมนุษย สังคม และส่ิงแวดลอม กลาวคือการมีจรรยาบรรณน้ันหมายถึงการไมเบียดเบียน
ผูอื่น ซ่ึงสามารถพิจารณาไดคือ 
 1.เวนจากการเบียดเบียนลูกคา  
 2.เวนจากการเบียดเบียนผูจัดหาสินคาหรือวัตถุดิบ  
 3.เวนจากการเบียดเบียนพนักงาน  
 4.เวนจากการเบียดเบียนผูถือหุนหรือเจาของ  
 5.เวนจากการเบียดเบียนคูแขง  
 6.เวนจากการเบียดเบียนราชการ  
 7.เวนจากการเบียดเบียนสังคม  
 8.เวนจากการเบียดเบียนส่ิงแวดลอม  
  
 ในการแขงขันท่ีเสรีของโลกในยุคท่ีขาวสารไรพรมแดนเชนน้ี การเพิ่มผลผลิตดวย
แนวคิด QCD-SMEE ก็เปนทางเลือกหน่ึงท่ีนาสนใจสําหรับองคกรธุรกิจสมยัใหมท่ีจะสามารถ
ผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพ ภายใตตนทุนท่ีเหมาะสม และอยูบนพื้นฐานความพอใจของลูกคา 
ผูประกอบการ และสังคม ฉะน้ัน อยารรีอเวลาเริ่มนําแนวคิดน้ีไปปรับประยุกตใชในองคกร
ของคุณ เพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustain Development)  
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5. การเพ่ิมผลิตภาพที่ดี  
 การเพิม่ผลิตภาพท่ีดีควรจะมีองคประกอบครบท้ัง7 ตัวน้ันสามารถจําแนก
รายละเอียดไดดังน้ี คือ  
 ก.คุณภาพ การลดตนทุนและการสงมอบน้ีเปนการปรับปรุงเพือ่สนองความพอใจ
ของลูกคา  
 ข.สวนความปลอดภัยและขวัญกําลังใจเปนการปรบัปรุงเพื่อพนักงาน  
 ค.สวนส่ิงแวดลอมและจรรยาบรรณก็เปนการปรับปรุงเพื่อสังคม  
 
6. กิจกรรมการเพ่ิมผลิตภาพ 
 แนวคิด และ วิธีการตางๆ เพื่อเพิม่ผลิตภาพ ความหมายโดยนิยามเชิงอุตสาหกรรม 
  
 ประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การใชทรัพยากรท่ีมอียู (เงินทุน, เวลา, แรงงาน 
วัตถุดิบ, เครื่องจักร, พลังงาน ฯลฯ) เพือ่การผลิตอยางคุมคา 
  
 ประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ไดผลของงานตามเปาหมายท่ีวางไวท้ังในเชิง
คุณภาพ, ปริมาณ, เวลาในการสงมอบเปนตน 
  
 ผลิตภาพ (Productivity) คือ การผลิตงานท่ีไดผลตามเปาหมาย โดยใชทรัพยากร
ตางๆอยางคุมคาท่ีสุด การเพิ่มผลิตภาพ (Productivity Improvement) ก็คือการดําเนินการใดๆ 
ท่ีจะกอใหเกดิการพัฒนาดาน ประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล (Effectiveness) ถา
เปนโรงงานการเพิม่ผลิตภาพก็หมายถึงการผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพไดตรงตามความตองการของ
ลูกคา โดยใชทรัพยากร (ตนทุน) ท่ีต่ํา สามารถสงมอบไดตรงเวลาตามท่ีไดสัญญาไว การผลิต
เปนไปดวยความปลอดภัย ผลิตภัณฑปลอดภัยสําหรับผูอุปโภค หรือ บริโภค ผูผลิตมีความสุข 
และมีความภมูิใจกับการทํางานกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑไมเปนอันตรายตอส่ิงแวดลอม 
รวมท้ังตองปราศจากการเอารัดเอาเปรียบซ่ึงกันและกันท้ังภายใน และ ภายนอกองคกร 
สามารถกลาวโดยรวมวาตองมีการคํานึงถึง QCD-SMEE แนวคิด และ วิธีการตางๆเพือ่เพิ่ม
ผลิตภาพมีอยูมากมายในท่ีน้ี จะนํามาสรุปเพียงบางสวนเทาน้ันเพื่อใหเขาใจและเปนความรู
เบ้ืองตนเพื่อการศึกษาเพิม่เติมตอไป  
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 กิจกรรมการเพ่ิมผลผลิตทีจ่ะนํามาสรปุมีดังตอไปน้ีคือ 
 
 3.6.1 กิจกรรม 5 ส. (5 S Activities) 
 แนวคิด 5 ส.เปนกิจกรรมพื้นฐานท่ีตองทําในทุกองคกร 5 ส. ประกอบดวย สะสาง 
สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และ สรางนิสัย เกี่ยวกับกิจกรรม 5 ส. น้ีมีหลายคนเขาใจผิดใน
วัตถุประสงคของกิจกรรมวา เปนกิจกรรมเพื่อความสะอาดเรียบรอยขององคกร จึงไมให
ความสําคัญกับกิจกรรมน้ีเทาท่ีควร และในองคกรสวนใหญจะจบกิจกรรมน้ีลงใน ส. ท่ี 3 คือ 
สะอาด ซ่ึงน่ันเปนเพียงสวนหน่ึงของวัตถุประสงค วัตถุประสงคท่ีแทจริงของกิจกรรม  
5 ส. น้ันมีเพื่อใหการทํางานเปนไปดวยความรวดเร็วไมติดขัดสับสน พนักงานไมเสียเวลาไป
ในข้ันตอนตางๆที่ไมจําเปนท่ีไมกอมูลคาเพิ่ม (Non-Value Added Activities) รวมถึงสถานท่ี
ทํางานมีบรรยากาศเหมาะสมกับการทํางาน เปนภาพพจนท่ีนาเช่ือถือสําหรับผูมา 
ติดตอ แนวคิดเกี่ยวกับกจิกรรม 5 ส. คือ ใหพนักงานทุกคนรูจักปลูกฝงนิสัยตนเองในการ
ตัดสินใจออกแบบ สถานท่ี และ อุปกรณท่ีใชในการทํางาน (เชน เครื่องมือ เอกสาร ฯลฯ) ท่ีมี
สวนเกี่ยวของกับตนเองใหเหมาะสมท่ีสุดเพื่อการปฏิบัติงานของตนเองท่ีกอใหผลิตภาพสูงสุด  
  ประโยชน  
 1.กําจัดส่ิงท่ีไมจําเปนตอการทํางาน  
 2.กําจัดส่ิงท่ีทําใหเกิดความสับสนวุนวายตอการทํางาน  
 3.การทํางานเปนไปไดอยางสะดวกรวดเร็ว  
 4.ลดตนทุนในเรื่องเน้ือท่ีจดัเก็บ  
 5.สรางความสามัคคี และ สรางทีมงานใหแนนแฟนมากข้ึน (ทีม 5 ส. )  
 6.สรางบรรยากาศในการทํางาน พนักงานกระตือรอืรนในการทํางาน  
 7.สรางจิตสํานึกของพนักงานในการจดัการตนเอง (Self Organization Skill)  
 8.ฝกฝนใหพนักงานกลารบัผิดชอบและตัดสินใจเกีย่วกับหนาท่ีของตน 
  
  วิธีทํา  
 1.อบรมพนักงานทุกระดับในองคกรใหเขาใจกิจกรรม 5 ส.อยางแทจริง  
 2.จัดกลุมรับผิดชอบการดาํเนินการ 5 ส. ซ่ึงสมาชิกควรประกอบดวยพนักงานจาก
ทุกฝายรวมกนัเพื่อแนะนําพนักงานในฝายตางๆท่ียังขาดความเขาใจ เพื่อริเริม่กิจกรรม5ส. โดย
มีหลักการดังน้ี 
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  2.1 สะสาง(ส.ท่ี1) แยกแยะส่ิงของในงานรับผิดชอบของตน และ แผนก
ของตน เพื่อแยกส่ิงท่ีควรเก็บออกจากส่ิงท่ีไมควรเก็บ แลวหาวิธีกําจัดท่ีเหมาะสม  
  2.2 สะดวก(ส.ท่ี2) จัดส่ิงของท่ีควรเก็บโดยยืดหลักวาตองใชงานไดงาย
เมื่อตองการ ดังน้ันจึงตองมีการเลียงลําดับความสําคัญ ซ่ึงเปนหนาท่ีของผูท่ีใชส่ิงน้ันโดยตรง 
ถาเปนส่ิงท่ีตองใชรวมกันก็ตองมกีารปรึกษาหารือกนั  
  2.3 สะอาด(ส.ท่ี3) สําหรับกิจกรรม 5 ส. หมายความวา ส่ิงท่ีเก็บตองอยู
ในสภาพพรอมใช  
  2.4 สุขลักษณะ(ส.ท่ี4) สําหรับกิจกรรม 5 ส. หมายความวา ส่ิงท่ีเก็บตอง
ปลอดภัยตอตนเองและเพือ่นรวมงาน  
  2.5 สรางนิสัย(ส.ท่ี5) คือ สรางจิตสํานึกใหพนักงานตระหนักถึง
ความสําคัญ และ ประโยชนของ 4 ส. ขางตนเพื่อใหปฏิบัติอยางสม่ําเสมอจนเปนนิสัย  
 3.ทีมงาน 5 ส. ตองคอยตรวจตราใหคําแนะนําในข้ันตอนตางๆ อยางไรก็ตาม
กิจกรรม 5 ส. มิใชกิจกรรมท่ีทําครั้งเดยีวเสร็จแลวเลิก แตตองกระทําอยางตอเน่ืองไมมีท่ี 
ส้ินสุดตองมีการปรับปรุงใหทันสมัยเขากับสภาพแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงอยูเสมอ ท่ีสําคัญ
ท่ีสุดคือตองตระหนักวาเพียง 5 ส.น้ันไมเพียงพอท่ีจะทําใหบรรลุวัตถุประสงค กิจกรรม 5 ส. 
ส.ท่ีสําคัญท่ีสุดและตองดาํเนินคูกันไปในทุกข้ันตอนของกิจกรรม 5 ส. คือ ส. ท่ี 0  หรือ 
สัญญาของพนักงานทุกคนท่ีจะใหความรวมมือและปฏิบัติตามข้ันตอนตางๆ อยาง 
จริงจัง และ ตลอดไป ถาปราศจากการรักษาคํามั่นสัญญาน้ี กิจกรรม 5 ส. ก็คงตองประสบกับ
ความลมเหลวอยางแนนอน 
 
 6.2 วงจรเดมมิ่ง (PDCA Cycle หรือ Deming Cycle)  
 แนวคิด ผูคิดคนวงจรนี้ข้ึนคือ Chewhart ซ่ึง Deming ผูเปนบรมครูดานคุณภาพ
ไดนําไปเผยแพร เพื่อใชเปนเครื่องมีอปรับปรุงคุณภาพ PDCA ยอมาจาก วางแผน(Plan), ทํา
(Do), ตรวจสอบ(Check), และ แกไข(Act) ซ่ึงเปนแนวคิดท่ีใชไดกับการทํางานทุกประเภท ถา
ปฏิบัติตามแนวคิดวงจรเดมมิง่(PDCA Cycle)กจ็ะทําใหคุณภาพของผลิตภัณฑหรือ บริการ
น้ันๆไดรับการปรับปรุงใหดีข้ึนไปเรื่อยๆอันท่ีจริงแลวไมเพียงแตสามารถใชในการพัฒนา
คุณภาพเทาน้ันวงจรเดมมิง่(PDCA Cycle) สามารถใชไดในทุกๆ กิจกรรมขององคกร 
  ประโยชน 
 1.การดําเนินกิจกรรมตางๆไดรับการกาํหนดทิศทางกอนเริ่มปฏิบัติจริง 
 2.การดําเนินกิจกรรมตางๆไดรับการตรวจสอบวาตรงตามแผนท่ีวางไวหรือไม
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เพียงใด 
 3.การดําเนินกิจกรรมตางๆไดรับการปรับปรุง 
 4.การดําเนินกิจกรรมตางๆ จะพัฒนาไปเรื่อยๆ ไมมท่ีีส้ินสุด  
  วิธีทํา  
 1.เก็บรวบรวมขอมูลตางๆ ท่ีเกี่ยวของกบักิจกรรมน้ันๆ  
 2.วิเคราะหขอมูลท่ีเก็บรวบรวมมาโดยการทําPDCA Cycle 
  2.1 วางแผน(Plan-P) การวางแผนจะคํานึงถึง เปาหมาย ทรัพยากร (เงิน 
ระยะเวลา แรงงาน ฯลฯ) วิธีการ วิธีประเมินผล ฯลฯ ท่ีตองใชในกิจกรรมเพื่อกําหนด ทิศทาง 
และ ลดความเส่ียง ในการดําเนินกิจกรรมน้ันๆ (อาจใชเทคนิค 5 W 1 H เปนเครื่องมือชวยใน
การวางแผน)  
  2.2 ทํา(Do-D) ปฏิบัติกิจกรรมน้ันๆ ตามแผนท่ีไดวางไว บันทึกขอมูล
ตางๆ ท่ีจําเปนเกี่ยวกับกจิกรรมท่ีไดปฏิบัติ ขอมูลท่ีจะบันทึกบางสวนไดถูกกําหนดในการ
วางแผน (Plan) และ บางสวนจะถูกกําหนดหลังจากกจิกรรมน้ันไดปฏิบัติไปแลว  
  2.3  ตรวจสอบ(Check-C) ตรวจสอบขอมูลท่ีถูกบันทึก  
  2.4 แกไข(Act-A) ทําการแกไขในกรณีท่ีเกิดปญหา ทําการปรับปรุงใน
กรณีท่ีไมเกิดปญหาแตคนพบความเปนไปไดท่ีจะทําใหกิจกรรมน้ันๆไดรับการพัฒนา  
 3.บันทึกขอมูลท้ังปญหาท่ีพบ และ หนทางแกไขปรับปรุง เพื่อเก็บไวใชในการ
ดําเนินกิจกรรมท่ีคลายคลึงหรือเกี่ยวของ  
            
 แนวคิดวงจรเดมมิง่(PDCA Cycle) จะตองมกีารปฏิบัติอยางตอเน่ืองจนส้ินสุด
กิจกรรมน้ันๆ ยกตัวอยางเชน การออกผลิตภัณฑใหมในโรงงาน กอนอื่นก็ตองมกีารเก็บ
รวบรวมขอมลูตางๆ ท่ีเกีย่วของ เชน ความตองการของตลาด ศักยภาพของคูแขง ทรัพยากร
ภายในองคกร ฯลฯ วิเคราะหขอมูลท่ีไดมาในเรื่องความถูกตอง และ แปรขอมูลท่ีเก็บรวบรวม
มาไดใหเหมาะสมท่ีจะใชประกอบในการพจิารณาวางแผน วางแผนงานท่ีเหมาะสมเชน เริ่ม
ผลิตเมื่อไร ผลิตเปนจํานวนเทาไร ใชเครื่องจักรอะไรบาง ใครเปนผูควบคุมการผลิต จะวางจุด
ในการตรวจสอบกี่จุด จะทําการบันทึกผลอยางไรใชเอกสารตัวใด ฯลฯ หลังจากวางแผนอยาง
รอบครอบครบถวนแลว ก็เริม่ดําเนินการผลิตตามแผนงานท่ีไดวางไวพรอมเก็บขอมลูตางๆ 
ตามท่ีกําหนดไวในแผน ท้ังน้ีระหวางการผลิตอาจพบอุปสรรค ปญหาตางๆขอขัดของซ่ึงก็ควร
จดบันทึกไวเชนกัน การตรวจสอบขอมูลตาง เชน ในแตละข้ันตอนการผลิตมีอุปสรรค
อะไรบาง การผลิตเปนไปตามเปาหมายหรือไม มีการเปล่ียนแปลงในเรื่องความตองการของ
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ตลาดหรือไม เครื่องจักรท่ีใชมีปญหาหรือไม ความพึงพอใจของผูใชสินคา ฯลฯ ปรับปรุงและ
แกไขเพื่อการพัฒนาดานตางๆก็ควรเกบ็บันทึกขอมูลการแกไขปรับปรุงเพื่อการพัฒนาอยาง
ตอเน่ืองตอไปในอนาคต  
 
 6.3 การวิเคราะหแบบ SWOT (SWOT Analysis) 
 แนวคิดในหัวขอ 6.2  เรื่องวงจรเดมมิ่ง(PDCA Cycle) จะเห็นไดวาการวิเคราะห
ขอมูลเปนส่ิงสําคัญท่ีจะขาดไมได ขอมูลดิบท่ีเกบ็มาจะไรคุณคา ถาขาดการวิเคราะหท่ีดี 
SWOT Analysis   เปนวิธีการวิธีการหน่ึงท่ีใชสําหรับวิเคราะหขอมูลซ่ึงเปนท่ีนิยมใชกันอยาง
แพรหลาย    SWOT ยอมาจาก 
 จุดแข็ง(Strength) หมายถึง การวิเคราะหวา ตัวเรา กลุมของเรา หรือ องคกรของเรา 
มีจุดแข็ง หรือ ขอไดเปรียบอะไรบาง เชน เงินทุนหนา ช่ือเสียงดี มีSuppliersเปนพันธมิตรท่ีดี
เปนตน 
 จุดออน (Weakness) หมายถึง การวิเคราะหวา อะไรเปนจุดออนของตัวเรา กลุม 
ของเรา หรือ องคกรของเรา เชน เครื่องจักรเกา เทคโนโลยีไมทันสมัยเปนตน 
      โอกาส(Opportunity) หมายถึง การวิเคราะหวา มีปจจัยภายใน หรือ ภายนอก
อะไรบางท่ีอาจสงผลในทางบวก แก ตัวเรา กลุมของเรา หรือ องคกรของเรา เชน ตลาดกาํลัง
ขยายตัวนโยบายของรัฐใหการสนับสนุนเปนตน 
      อุปสรรค (Threat) หมายถึงการวิเคราะหวามีปจจัยภายใน หรือ ภายนอกอะไรบางท่ี
อาจสงผลในทางลบ แก ตัวเรา กลุมของเรา หรือ องคกรของเรา เชน มีคูแขงเกิดข้ึนมาก 
พนักงานท่ีมปีระสบการณสูงใกลจะเกษียณอายุ เปนตน 
 
 การวิเคราะหเปนการแยกแยะขอมูลดบิท่ีรวบรวมหามาได ใหอยูในรูป SWOT ซ่ึง
จะนําไปใชประกอบในการตัดสินใจในการวางแผนอีกทีหน่ึง โดยสวนใหญ SWOT Analysis 
จะถูกใชในการรวบรวมเพื่อวางแผนกลยุทธช้ันสูงในองคกรตางๆ แตจริงๆ แลว SWOT 
Analysis สามารถใชไดกบักิจกรรมทุกระดับ 
   ประโยชน  
 1.แยกแยะขอมูลใหอยูในรูปท่ีสามารถใชงานได 
 2.มองเห็นภาพองครวมของสถานการณไดอยางเดนชัด 
 3.ไดขอมูลท่ีบงบอกถึงทิศทางการทํางาน 
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 4.ไดขอมูลท่ีช้ีใหเห็นถึงอุปสรรคท่ีอาจเกิดกับการทํางาน 
 5.ไดแนวคิดกิจกรรมตางๆท่ีจะเกดิข้ึนท่ีจะนําไปใชเพื่อความสําเร็จในเปาหมายท่ี
ไดวางเอาไว             
  วิธีทํา  
 1.ตองใหความรูแกกลุมผูรวมทําการวิเคราะหถึงความหมายท่ีแทจริงของStrength, 
Weakness, Opportunity และ Threat  
 2.ตองช้ีแจงถึงจุดมุงหมายในการทํา SWOT Analysis ในแตละครั้ง เชน การทํา 
SWOT Analysis ครั้งน้ีเพือ่หาวิธีลดการผลิตของเสีย ใหแตละบุคคลในกลุมเตรียมตัว โดยการ
เขียนรายการ Strength, Weakness, Opportunity และ Threat ท่ีเกี่ยวของกับหัวขอน้ันๆ  
 3.นํา Strength, Weakness, Opportunity และ Threat ท่ีแตละคนคิดไดมารวมกัน 
พิจารณาตัด หรือ เพิ่ม Strength, Weakness, Opportunity และ Threat รวมกัน โดยตองไมยืดติด
วาหัวขอใดถูกเสนอโดยใคร 
 4.พิจารณาวา Opportunity ใดสามารถใชเปนประโยชนตอ ตัวเรา กลุมของเรา หรือ 
องคกรของเรา โดยพิจารณาจาก Strength และ Weakness เปนหลัก  
 5.พิจารณาวา Threat แตละตัวน้ัน ตัวเรา กลุมของเรา หรือ องคกรของเรา สามารถ
หลีกเล่ียงหรือจัดการไดอยางไร โดยพจิารณาจาก Strength และ Weakness เปนหลัก  
 
             SWOT Analysis เปนพื้นฐานระบบแนวคิดในการวางแผนเพื่อกระทําการตางๆ ซ่ึงไม
จํากัดวาจะตองใชในกิจกรรมระดับสูงของบริษัทเทาน้ันในทุกๆกิจกรรมสามารถนําแนวคิดน้ี
ไปใชได ซ่ึงอาจแตกตางกันในเรื่องของเวลาในการหาขอมูลท่ีใชทํา SWOT Analysis กลาวคือ 
ถาเปนกิจกรรมขนาดใหญมีผูเกี่ยวของมากอาจใชเวลาหาขอมูลหลายสัปดาห ถาเปนกิจกรรม
ขนาดเล็กอาจใชเวลาในการหาขอมูลเพียง 1-3 ช่ัวโมง ท้ังน้ีข้ึนกับ 
ความเหมาะสม เพื่อใหกจิกรรมน้ันๆ ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล และ
สามารถเพิ่มผลิตภาพโดยรวมขององคกรได  
  
 6.4 เครื่องมือดานคุณภาพ 7 ชนิด (QC 7 Tools)   
 แนวคิด  QC 7 Tools คือ เครื่องมือ 7 ชนิดท่ีใชในการคนหาปญหา สํารวจสภาพ
ปญหา คนหาสาเหตุท่ีแทจริง เพื่อดําเนินการแกไข อันประกอบไปดวย  
  1.แผนตรวจสอบ (Check sheet) คือ แบบฟอรมท่ีใชเก็บขอมูลดบิเพื่อใช
ในการวิเคราะหเบ้ืองตน และ อาจใชเปนเครื่องเตือนพนักงานระดับปฏิบัติการเพื่อปองกัน
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ไมให เกิดการขามข้ันตอนในการปฏิบัติงาน เนนท่ีความสะดวกในการบันทึกหลีกเล่ียงการ
เขียนใหมากท่ีสุดโดยใชสัญลักษณตางๆ ในการบันทึกแทน  
  2.กราฟ (Graph) คือการใชภาพแสดงความสัมพนัธระหวางส่ิงสองส่ิง
ข้ึนไป เชน ระหวางของเสียกับเวลาท่ีใชในการผลิต เวลาท่ีใชในการซอมบํารุงกับจาํนวน
พนักงานซอมบํารุง ฯลฯ ซ่ึงเปนท่ีนิยมใชกันอยู 3 ประเภท คือ กราฟแทง (Bar Chart) กราฟ
เสน (Line Chart) และ กราฟวงกลม (Pie Chart)  
  3.ฮิสโตแกรม (Histogram) คือ เครื่องมือท่ีใชเก็บขอมูลความแปรปรวน
ของกระบวนการ เพื่อสังเกตแนวโนมของกระบวนการ และ ปรับกระบวนการเพื่อใหเขาสู
มาตรฐาน เปนการเก็บขอมูลเพื่อประโยชนในการรักษา และ ควบคุมคุณภาพ  
  4.ผังพาเรโต (Pareto Diagram) คือ กราฟท่ีใชแสดงความสําคัญหรือ
ความวิกฤตของบกพรองในการทํางานโดยการแยกแยะชนิดของความผิดพลาด และ บันทึก
ความถ่ีของความผิดพลาดแตละชนิด สามารถใชในการจัดลําดบักอนหลังของการแกปญหาได
อยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ตามการจัดทําผังพาเรโต (Pareto Diagram) มี
ข้ันตอนท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีการแยกแยะประเภทของความผิดพลาด ถาแยกแยะไมเหมาะสมก็จะทํา
ใหเกิดความผิดพลาดในการวิเคราะหได  
  5.ผังกางปลา (Cause and Effect Diagram) เรียกอกีอยางหน่ึงวา อิชิกาวา
ไดอะแกรม (Ishikawa Diagram) คือ ผังท่ีใชวิเคราะหหาสาเหตุท่ีแทจริงของขอผิดพลาด โดย
ใชการระดมความคิดจากผูท่ีเกี่ยวของกับงานน้ันวิเคราะหลึกลงไปเร่ือยๆจนกวาจะพบสาเหตุท่ี
แทจริง ซ่ึงอาจพบสาเหตุท่ีแทจริงของปญหามากกวาหน่ึงสาเหตุก็ได อยางไรก็ตามผังกางปลา
ชวยใหผูเกี่ยวของแกปญหาไดถูกจุดไมสับสนในการแกปญหา  
  6.ผังการกระจาย (Scatter Diagram) คือ ใชวิเคราะหความสัมพันธ
ระหวางปจจยัสองปจจัยวามีความสัมพนัธกันหรือไมอยางไร ในกรณีท่ีไมแนใจวาปจจัยท่ี 1 มี
ผลทําใหเกิดความบกพรองในปจจัยท่ีสองหรือไม เชน อายุของคนงานมีผลกระทบตอปริมาณ
การเกดิของเสียในการผลิต ตองมีการเก็บขอมูลทางสถิติเพื่อนํามาสรางผังการกระจาย และ 
วิเคราะหหาความเปนไปไดตอไป  
  7.แผนภูมิควบคุม (Control Chart) คือ เคร่ืองมือท่ีใชควบคุมคุณภาพใน
การทํางาน โดยใชพิจารณาแนวโนมของการผลิตวากําลังไปในทิศทางใด อาจเกิดปญหาข้ึนใน
อนาคตอันใกลหรือไม และ ควรเขาหาสาเหตุและปรับปรุงแกไขเมื่อใด  
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  สําหรับเครื่องมือท้ัง 7 ชนิดน้ี บางชนิดจะถูกใชเปนสวนหน่ึงของงานประจํา เชน 
แผนตรวจสอบ กราฟ ฮิสโตแกรม และ แผนควบคุม เน่ืองจากใชเพื่อเก็บขอมูล และ เปน
เครื่องมือท่ีจะเตือนผูเกี่ยวของวากําลังจะมีปญหาเกิดข้ึน สวน ผังพาเรโต ผังกางปลา และ ผัง
การกระจายจะใชก็ตอเมือ่มีความจําเปนท่ีจะตองทําการวิเคราะหตามความจําเปนและ
ความสามารถของแตละผัง 
  ประโยชน  
 1.ใชบันทึกขอมูลท่ีจําเปนในการทํางาน 
 2.ใชวิเคราะหการทํางานและหาสาเหตุเพื่อแกไขปรับปรุงผลิตภาพ 
 3.ใชบันทึกขอมูลท่ีจะเปนประโยชน และ เปนแนวทางการทํางานแกองคกรใน
อนาคต           
  วิธีทํา 
 สําหรับวิธีทําของเครื่องมอืท้ัง 7 ชนิด (QC 7 Tools) จะขอยกเปนตัวอยางจากการ
แกปญหาท่ีเกิดข้ึนในโรงงานผลิตนํ้าปลาแหงหน่ึงดังน้ี โรงงานผลิตนํ้าปลาแหงหน่ึงใช QC 7 
Tools เปนเคร่ืองมือควบคุมการผลิตโดย ใหพนักงานตองมีการบันทึกผลลงในแผนตรวจสอบ 
เพื่อเก็บขอมลูท่ีมีสําคัญตางๆ เชน ความลาชาในการสงวัตถุดิบของผูสงมอบ คุณภาพของ
วัตถุดิบ เวลาท่ีใชในการทําความสะอาดวัตถุดิบ ปริมาณเกลือท่ีใช เวลาท่ีใชในการหมัก 
คุณภาพของนํ้าปลา (สี กล่ิน รส ฯลฯ) คุณภาพหลังการบรรจ ุ เวลาท่ีใชในการบรรจุขวด การ
สงสินคาลาชาของพนักงาน ฯลฯ จากขอมูลสําคัญบางตัวท่ีถูกบันทึกลงในแผนตรวจสอบจะ
ถูกแปลงใหอยูในรูป กราฟฮิสโตแกรม และ แผนภูมิควบคุม เพื่อสามารถมาทําความเขาใจได
งายตามความเหมาะสม อยางไรก็ตาม ผูบริหารพบวาทางบริษัทมีความจําเปนตองลดตนทุน
การผลิตเน่ืองจากมีคูแขงในตลาดเกิดข้ึนมาก จึงหารือกับผูจัดการโรงงานเพื่อหาวิธีลดตนทุน
การผลิต ผูจดัการโรงงานจึงนํา กราฟฮิสโตแกรม และ แผนภูมคิวบคุมตางๆ มาพจิารณาและ
พบวามีของเสียเกิดข้ึนมากมายในหลายข้ันตอนการผลิต ถาสามารถลดของเสียเหลาน้ันไดก็จะ
ทําใหตนทุนลดลงตามไปดวย จึงส่ังการใหพนักงานทานท่ีมีประสบการณสูงทานหน่ึง จัดทํา
ผังพาเรโต (Pareto Diagram) เพือ่จัดลําดับกอนหลังปญหาท่ีควรไดรับการพิจารณา เมื่อ
พิจารณาจากผังพาเรโต แลวพบวาจุดท่ีสรางปญหามากท่ีสุดคือ รสชาติ (ความเค็ม) ของนํ้าปลา
จากข้ันตอนในการหมักนํ้าปลา ซ่ึงคิดเปน 35% ของของเสียท้ังหมดท่ีพบ ผูจัดการโรงงานจึง
เรียกพนักงานฝายผลิตท้ังหมดเพื่อประชุม และ ใชผังกางปลา(Cause & Effect Diagram) เพื่อ
ทําการวิเคราะหหาสาเหตุท่ีแทจริง โดยมีเปาหมายท่ีการควบคุมคุณภาพรสชาตินํ้าปลาเปน
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หลัก หลังจากการประชุมโดยใชผังกาง-ปลาในการวิเคราะหหาสาเหตุของปญหาพบวามี
สาเหตุท่ีนาจะเปนไปไดอยูสองประการคือ 
 1.เกลือท่ีเปนสวนผสมในการหมัก  
 2.นํ้าท่ีใชเปนสวนผสม  
จึงใหนําขอมูลจากแผนตรวจสอบ(Check Sheet) ไปจัดทําผังการกระจาย(Scatter Diagram) 
เพื่อวิเคราะหสาเหตุท้ังสอง ในท่ีสุดพบวาปญหาเกิดจากคุณภาพของนํ้าท่ีใชในการหมักไมได
มาตรฐานซ่ึงมีผลโดยตรงตอรสชาติของนํ้าปลา จึงสามารถหาวิธีท่ีจะแกไขตอไปได  
จากตัวอยางเห็นไดวาสาเหตุของปญหาท่ีแทจริงน้ันหางจากปญหาท่ีปรากฏมาก หากขาดซ่ึง
เครื่องมือท่ีดอียาง QC 7 Tools แลว ก็จะเปนการยากท่ีจะคนพบได ท้ังน้ีกุญแจท่ีสําคัญมาจาก
การรวมกันเก็บขอมูลของพนักงานทุกทานมิเชนน้ันเครื่องมืออ่ืนๆก็ไมสามารถนํามาใชได  
  
 6.5 เครื่องมือดานคุณภาพ 7 ชนิดแบบใหม(New QC 7 Tools)  
 แนวคิด New QC 7 Tools คือ เคร่ืองมอืท่ีใชในการวิเคราะห รวบรวม จัดหมวดหมู 
ของปญหาท่ีเกิดข้ึนในการทํางานเพื่อประเมินหาสาเหตุหลักของปญหาตางๆ และใชวางแผน
แกไขปญหาไดถูกตอง ตรงประเด็น อยางมีระบบ และมีประสิทธิภาพ ขอดีของ New QC  
7 Tools คือ สามารถใชกับปญหาท่ีไมเปนเชิงสถิติ และ สามารถทําโดยลําพัง หรือ ทําเปนกลุม
ก็ได New QC 7 Tools ประกอบดวยเครื่องมือ 7 ชนิด คือ  
  1.แผนผังกลุมเช่ือมโยง (Affinity Diagrams) คือ เปนการรวบรวมปญหา
ท้ังหมดท่ีม ี โดยเขียนลงไปในแผนกระดาษแลวลากเสนเช่ือมตอปญหาท่ีเกี่ยวของกัน หรือ 
สงผลกระทบถึงกัน แลวหาประเด็นหลักของปญหาในแตละกลุม เพื่อใหมองกลุมของปญหา
ไดชัดเจน  
  2.แผนผังความสัมพันธ (Relations Diagrams) คือ การมองหาสาเหตุของ
ปญหาในแตละกลุมของปญหา ท่ีไดจากแผนผังกลุมเช่ือมโยงโดยใชการระดมความคิด(Brain 
Storming) รางสาเหตุของแตละปญหาออกมาใหมากท่ีสุด แลวจัดลําดับความสําคัญของสาเหตุ 
หรือ พิจารณาหาสาเหตุท่ีแทจริง  
  3.แผนผังตนไม (Tree Diagrams) คือ เคร่ืองมือท่ีทําใหมองสาเหตุของ
ปญหา และแนวทางการแกปญหาอยางสอดคลอง และมีระบบแลวทําการเพิ่มเติมอุปสรรคใน
การแกปญหาเพื่อใชวางแนวทางการแกปญหา ตามสาเหตุท่ีแทจริงของปญหาไดอยางชัดเจน  
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  4.แผนผังแบบเมทริกซ (Matrix Diagrams) คือ เคร่ืองมือท่ีใชวิเคราะห
แนวทางการแกปญหาจากแผนผังตนไม ตามบุคคลท่ีรับผิดชอบท่ีจะดําเนินการแกไขปญหา
น้ันๆ ตามความสามารถ และ ตําแหนง (อํานาจหนาท่ี) ท่ีสามารถจะทําการแกปญหาน้ันๆ  
  5.แผนผังลูกศร (Arrow Diagram) ใชแสดงข้ันตอนกิจกรรมตางๆ ท่ี
จะตองทําในการแกปญหาและจะระบุระยะเวลาท่ีใชในแตละกิจกรรมไวดวย เพื่อควบคุมให
การแกปญหาเปนไปตามแผน  
  6.แผนผังข้ันตอนการตัดสินใจ (Process Decision Program) คือ วิธีการ
ตรวจสอบการทํากิจกรรมของแตละกจิกรรมวามีประสิทธิภาพและประสิทธผิลในการ
แกปญหาไดดีพอท่ีจะใหบรรลุถึงวัตถุประสงคหรือไม เพื่อปรับเปล่ียน ตัดทอน หรือ เพิม่เติม 
กิจกรรมในการแกไขปญหาใหบรรลุถึงวัตถุประสงคไดอยางถูกตอง  
  7.การวิเคราะหขอมูลแบบเมทริกซ (Matrix Data Analysis) เปนวิธีการ
ประเมินกิจกรรมตามหลักเกณฑท่ีเรากาํหนดข้ึนมา โดยจะทําการใหนํ้าหนักแตละหลักเกณฑ
ตางกันไป เมื่อเราใหคะแนนตามเกณฑจะมีการวิเคราะหคะแนนออกมาตามหลักสถิติเพื่อให
มองเห็นวากจิกรรมใดมีความสําคัญตอวัตถุประสงคท่ีจะแกปญหามากนอยเพยีงใด  
  ประโยชน 
 1.ทําใหรูจักมองปญหาในการทํางานอยางมีระบบ 
 2.สามารถลําดับความสําคัญของปญหาไดถูกตอง 
 3.ใชจัดหมวดหมูของปญหาและแนวทางการแกไขปญหาเหลาน้ันไดอยางตรง
ประเด็น 
  4.การใชเครื่องมือเหลาน้ีทํางานเปนกลุมทําใหเกิดความเขาใจซ่ึงกันและกัน  
  วิธีทํา 
 1.จัดการฝกอบรมพนักงานเกี่ยวกับหลักการ New QC 7 Tools 
 2.จัดเปนกิจกรรมกลุมยอย 
 3.ทําการประชุมเพื่อคนหาปญหาโดยใชหลักการ New QC 7 Tools หาสาเหตุ 
วิเคราะหปญหา หาแนวทางการแกไข วิธีการแกไขปญหาเปนข้ันตอน ทําการตัดสินใจ และ
ประเมินผล 
 4.สรุปผลการแกไขปญหาตางๆ 
 5.จัดทําเปนมาตรฐานการทํางาน 
 6.ส่ือสารใหพนักงานทราบ 
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 6.6 การหย่ังรูถึงอันตรายลวงหนา (KYT - Kiken Yochi Training)  
 แนวคิด  KYT ยอมาจาก 
K – Kiken = Danger (อันตราย)  
Y – Yochi = Prediction/Detection (การคาดการณ หรือ การหย่ังรู)  
T – Training = การฝกอบรม  
  KYT คือ กิจกรรมท่ีมุงเนนเรื่องความปลอดภัยในการทํางาน (Safety) โดยการ
พัฒนากิจกรรมท่ีจะปองกนั และลดความผิดพลาดอันเกิดจากการบกพรองในการทํางานของ
มนุษย (Human Error) โดยกิจกรรม KYT จะรวมกนัวิเคราะห ฝกอบรม เพื่อการ 
คาดการณอันตรายตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนได เพื่อตระหนักถึงความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึน หากมีการ
บกพรองในการทํางานหรือตรวจสอบกระบวนการทํางานตางๆ อันตรายตางๆ ท่ีเกิดข้ึนยอมมี
ผลกระทบตอผลิตภาพดวยกันท้ังส้ิน การลดอันตรายเหลาน้ีจะเปนการเพิม่ผลิตภาพทางออม 
อีกท้ังการทํางานในสภาพท่ีปลอดภัยเปนการเพิม่ขวัญและกําลังใจใหกับพนักงานซ่ึงเปนการ
เพิ่มผลิตภาพโดยตรงดวย 
  ประโยชน 
 1.สรางความตระหนักรวมในองคกรเรื่องความปลอดภัยในการทํางาน 
 2.สามารถคนหาปจจัยท่ีอาจกอใหเกดิอันตรายและวิธีหลีกเล่ียงปองกัน  
 3.ลดอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดข้ึนระหวางการทํางาน   
 4.เตือนสติพนักงานระดับปฏิบัติงานในเร่ืองความปลอดภัย   
  วิธีทํา  
 1.ช้ีแจงใหพนักงานทุกคนเขาใจเกี่ยวกับกิจกรรม KYT  
 2.ใหพนักงานทุกคนตรวจสอบงานท่ีเกี่ยวของวามอีันตรายซอนเรนอะไรบาง  
 3.นําส่ิงท่ีพบมาสรุปอาจมภีาพประกอบเพื่อความชัดเจน  
 4.ลําดับความสําคัญของอันตรายท่ีจะเกิดข้ึน  
 5.หามาตรการปองกันอันตรายท่ีอาจเกดิข้ึน  
 6.ลําดับมาตรการปองกันเพื่อวางแผนใหชัดเจน รวบรวมใหกระชับ 
 7.ประกาศใหผูเกี่ยวของไดรับทราบถึงแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย  
 
 6.7 วงจรควบคุมคุณภาพ (QCC - Quality Control Circles)  
 แนวคิด QCC (Quality Control Circles) คือ การจัดพนักงานระดับปฏิบัติการผูมี
ความใกลชิดกับเน้ืองานท่ีทําอยูมากท่ีสุดประมาณ 3-10 คน เพื่อรวมกันคิดหาทางท่ีจะพัฒนา
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คุณภาพของงานท่ีทําอยูใหดีย่ิงๆข้ึนไปโดยใชเครื่องมือตางๆเชนQC7 Tools, New QC 7   
Tools ฯลฯ ท้ังน้ีจะตองหาเวลาประชุมกันนอกเวลางาน เพื่อหารือแนวทางปฏิบัติและความ
เปนไปไดตางๆ อยางสม่ําเสมอ ท้ังน้ีมีความเช่ือวาพนักงานระดบัปฏิบัติงานเปนผูใกลชิดกับ
งานน้ันๆมากที่สุดจะสามารถตระหนักไดดีท่ีสุดถึง ความเปนไปไดในการ 
พัฒนาคุณภาพหรือแนวทางท่ีจะปองกนัความเส่ือมของคุณภาพ  
  ประโยชน  
 1.พัฒนาความสามารถของสมาชิกกลุม QCC  
 2.เปดโอกาสใหพนักงานแสดงความสามารถ  
 3.ปรับปรุงคุณภาพของงาน  
 4.สงเสริมใหเกิดการทํางานเปนทีม  
  วิธีทํา  
 1.ช้ีแจงใหพนักงานในองคกรเขาใจประโยชน ความสําคัญ เปาหมาย และ วิธีการ
ทํางานของ กลุม QCC  
 2.จัดตั้งกลุม QCC ข้ึนมาใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได  
 3.จัดการรวมหารืออยางสม่ําเสมอในแตละกลุม  
 4.จัดใหมีการประกวดเสนอผลงานของแตละกลุม โดยอาจมีการตัดสินมอบรางวัล
ใหกลุมท่ีทําผลงานไดดี ท้ังน้ีควรมีตัวช้ีวัดท่ีเหมาะสม  
 
 6.8 การวิเคราะหมูลคาการออกแบบ/การวิเคราะหมูลคาดานวิศวกรรม (VA - 
Value Analysis/VE - Value Engineering) และ การร้ือปรับระบบ (Reengineering)  
 แนวคิด VA และ VE มีสวนคลายคลึงกันมากสามารถกลาวโดยรวมวาเปนวิธีการ
พัฒนาผลิตภาพโดยพัฒนาปรับปรุงจากผลิตภัณฑหรือบริการท่ีมีอยูแลว โดยคํานึงถึงความ
จําเปนตอลูกคา และ การลดคาใชจายเปนหลัก ตางกันตรงท่ีวา VA (Value Analysis) น้ัน
เกิดข้ึนในข้ันตอนการวางแผน ออกแบบกอนการผลิตจริง สวน VE (Value Engineering)น้ัน
จะเกิดระหวางการผลิต สวนReengineeringน้ันเปนการพัฒนาองคกรใหทันสมัยมุงเนน การลด
ตนทุน และ เพิ่มคุณภาพ โดยการพิจารณาข้ันตอนการทํางานเพื่อลดความสูญเปลาตางๆ เชน 
การขนสงท่ีไมจําเปน การเคล่ือนไหวท่ีไมจําเปน การรอคอยงาน การผลิตของเสีย การหยุด
ของเครื่องจกัร การผลิตมากเกินความจําเปน ฯลฯ เหลาน้ีลวนเปนความสูญเปลาท่ีไมจําเปน
ท้ังส้ิน ซ่ึงอาจนําเทคโนโลยีใหมๆ เขามาเพื่อลดส่ิงเหลาน้ี  
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  ประโยชน  
 1.ไดสินคาท่ีตรงกับความตองการของลูกคามากย่ิงข้ึน  
 2.สามารถผลิตสินคาหรือบริการดวยตนทุนท่ีต่ําลง  
 3.สามารถลดเวลาในการผลิต  
 4.เพิ่มผลิตภาพโดยรวม  
  วิธีทํา  
 1.สํารวจสินคารุนเกา (สําหรับ VA) สํารวจสินคาท่ีกําลังทําการผลิต (สําหรับ VE) 
หรือ ข้ันตอนการผลิต (สําหรับ Reengineering) วามีสวนใดท่ีเกินความจําเปนสําหรับสินคา
หรือบริการน้ันๆในบางกรณีสวนท่ีเกินความจําเปนนอกจากทําใหเกิดการส้ินเปลืองแลวยังไม
เปนท่ีตองการของผูบริโภคอีกดวย  
 2.ตรวจสอบกระบวนการผลิตวาสามารถปรับปรุงเพื่อเพิม่เติมสวนท่ีขาด หรือ ลด
สวนท่ีเกินไดหรือไม พิจารณาวาการปรับปรุงผลิตภัณฑมีสวนเกี่ยวของกบังบประมาณและ 
ความพึงพอใจของลูกคาหรือไมอยางไรเมื่อพจิารณาโดยรอบดานแลว เห็นวาการปล่ียนแปลง
จะสงผลดกีับทุกฝาย ก็ทําการเรียกทุกฝายท่ีเกี่ยวของทําการหารือช้ีแจง  
  
 VA/VE และ Reengineering น้ันเปนแนวคิดท่ีมุงเนนการพัฒนาผลิตภาพอยางไม
หยุดย้ัง โดยเฉพาะเจาะจงลงไปท่ีตัวผลิตภัณฑหรือบริการสําหรับVA/VE 
  
 สวน Reengineering เฉพาะเจาะจงลงท่ีกระบวนการทํางาน แนวคิดท้ังสามเปน
แนวคิดท่ีควรทําอยางตอเน่ืองไมควรจดัทําเปนโครงการระยะส้ันเน่ืองจากทําใหเสียเวลา ใน
การเริ่มดําเนินการในแตละครั้งโดยเฉพาะอยางย่ิงโลกในยุคปจจบัุนการพัฒนาตองทําอยาง
ตอเน่ือง เน่ืองมาจากการแขงขันท่ีสูง  
  
 6.9 การปรับปรุงอยางตอเน่ือง (CI - Continuous Improvement -Kaizen)  
 แนวคิดเปนแนวคิดเพื่อเพิม่ผลิตภาพของญ่ีปุนซ่ึงใชกันอยางแพรหลายหมายถึงการ
ปรับ ปรุงเล็กๆนอยๆท่ีเกิดข้ึนจากความพยายามอยางตอเน่ืองคอยเปนคอยไปในการปรับปรุง
จากมาตรฐานเดิมท่ีมีอยูใหดีข้ึนรวมถึงการปรับปรงุการทํางานประจําวันใหดีย่ิงข้ึนตามไปดวย 
ในการคงสภาพและการปรับปรุงน้ีไมจาํเปนตองใชเทคนิคพิเศษใดๆ เพียงแตใชสํานึกของ
พนักงานทุกคนในองคกรต่ังแตระดับบนจนถึงระดบัลาง ในอันท่ีจะตรวจสอบงานของตนเอง
และต้ังใจพัฒนาการปฏิบัติงานใหดีข้ึนกวาเดิม โดยอาจมีการลงทุนบางเพียงเล็กนอยกลาวได
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วาแนวคิดแบบ Kaizen เปนการพัฒนาองคกรโดยมุงเนนปรับปรุงกระบวนการโดยมีความเช่ือ
วาเมื่อกระบวนการไดรับการปรับปรุงผลลัพธจากกระบวนการน้ันๆ ก็จะไดรับการปรับปรุง
ตามมาดวย Kaizen ยังเนนไปท่ีการพัฒนาการทํางานของคนในองคกรโดยตรง การทํา Kaizen 
ในองคกรใดๆ ส่ิงท่ีจะขาดไมไดคือ การหลุดพนไมยืดติดกบักรอบความคิดเกาๆ ท่ีกาํหนด
ความคิด หรือ ทัศนคติ วาอะไรเปนไปไดและอะไรเปนไปไมได Kaizen ไมใชการพฒันาจาก
ประสบการณ แตเปนการพัฒนาท่ีเกิดจากความคิดสรางสรรค 
  ประโยชน  
 1.เกิดการพัฒนาอยางตอเน่ืองในองคกรท่ีอาศัยการลงทุนท่ีต่ํา และ สามารถทําได
อยางรวดเร็ว โดยมุงผลในระยะยาว  
 2.สงเสริมใหพนักงานเกดิความคิดสรางสรรค และ มีจิตสํานึกในการพัฒนาองคกร  
 3.เปดโอกาสใหพนักงานไดแสดงความสามารถ  
 4.สรางปจจัยพื้นฐานตางๆ เพื่อใหเสริมรับกับนวัตกรรมท่ีเกดิข้ึน  
  วิธีทํา 
 Kaizenเปนแนวคิดท่ีหลายองคกรปฏบัิติกนัอยางแพรหลาย และ อาจปฏิบัติ
แตกตางกันไปข้ึนอยูกับความเหมาะสมและนโยบายขององคกรน้ันๆ อาจมีหนวยงานแยก
ออกมาเพื่อทํางาน Kaizen โดยเฉพาะ หรือ อาจใชการเสนอการพัฒนา Kaizen ตามสายงาน
ปรกติก็ได อยางไรก็ตามสําหรับกิจกรรม Kaizen ไมวาจะกับองคกรใด ท่ีตองทําอยาง
หลีกเล่ียงไมไดคือ ตองปลูกจิตสํานึก Kaizen ดังตอไปน้ีใหเปนท่ีเขาใจกันท้ังองคกร  
 1.อยายืดติดกบัแนวความคิดเดิม  
 2.คนหาแนวทางท่ีสามารถทําการพัฒนาไดสําเร็จ  
 3.พัฒนาอยางเรียบงายเล็กๆ นอยๆ ดกีวาไมทําอะไรเลย  
 4.ใชปญญา มิใชเงินตรา  
 5.อุปสรรค คือ โอกาส  
 6.ตองระดมความคิด  
 7.การพัฒนาไมมีคําวาส้ินสุด  
     
 หากปลูกจิตสํานึก Kaizen เหลาน้ีไดในบุคลากรทุกคนในองคกร ไมวาองคกรน้ันๆ 
จะดําเนินการ Kaizen แบบใดก็จะประสบความสําเร็จดวยกันท้ังส้ิน จะเห็นไดวาหัวใจของ
กิจกรรม Kaizen อยูท่ีพนักงานในแตละองคกรน้ันๆ เอง  
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 6.10 ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอด ี(JIT - Just In Time)  
 แนวคิด เน่ืองมาจากช่ือ “Just in Time หรือ ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี” เกิด
การเขาใจผิดเกี่ยวกับแนวความคิดและวิธีปฏิบัติของ JIT ความหมายท่ีแทจริงของJIT คือ การ
ใชทรัพยากรที่มีอยูอยางประหยัดใหเกดิประโยชนมากท่ีสุดโดยหลีกเล่ียงการสูญเสียใดท้ังส้ิน 
โดยทฤษฎีของระบบ JIT การสูญเสียแบงเปน 7 ประการ ไดแก  
 1.การผลิตเกนิความจําเปน (Over production) 
 2.การขนสงท่ีเกินความจําเปน (Transportation) 
 3.การเคล่ือนไหวท่ีเกินความจําเปน (Motion) 
 4.การรอคอย (Waiting) 
 5.วิธีการทํางานท่ีไมเหมาะสม(Process) 
 6.การเกิดของเสีย (Defect) 
 7.การเก็บสต็อก (Stock) 
 
         การสูญเสียเหลาน้ีถือวาเปนกิจกรรมท่ีไมกอใหเกดิมูลคาเพิม่แกผลิตภัณฑ ซ่ึงการ
กําจัดการสูญเปลาท้ัง 7 ประการน้ัน บางประการสามารถใชวิธีการควบคุมวัสดุคงคลัง และ 
ระบบผลิตใหเปนแบบทันเวลาพอดีตรงน้ีเอง ท่ีทําใหเกิดความเขาใจผิดวา  JIT  คือการ
แกปญหาดวยการผลิตใหทันเวลาพอดี ท่ีจริงแลว JIT คือการนําวิธีการตางๆมาลดความสูญเสีย
ท้ัง 7 ประการโดยการผลิตจะตองทันเวลาพอดี โดยสรุปแลว การผลิตแบบทันเวลาพอดีน้ัน
ไมใชวิธีการของ JIT แตเปนกรรมวิธตีางๆท่ีจะกําจัดความสูญเปลา 7 ประการเพื่อใหไดมาซ่ึง
การผลิตท่ีทันเวลาพอดี ดังน้ัน JIT ตองการกจิกรรม และ เคร่ืองมือตางๆ เพื่อสนับสนุน เชน 
TQC (Total Quality Control), Kanban System, กิจกรรม 5ส. Kaizen ฯลฯ 
  ประโยชน  
 1.กําจัด หรือ ลดความสูญเปลา 7 ประการ  
 2.ลดตนทุนการผลิต  
 3.พัฒนากระบวนการผลิตเชน ลดเวลาท่ีใชในการผลิต ลดเวลาการปรับต้ัง
เครื่องจักร   
 4.พัฒนาระบบประกันคุณภาพ  
 5.พัฒนาคุณภาพของพนักงาน  
  วิธีทํา  
 1.ใหความรูท่ีถูกตองแกพนักงานเกี่ยวกับ JIT และ กิจกรรมสนับสนุนอ่ืนๆ  
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 2.ปรับปรุงสถานท่ีทํางานตามหลักการ 5 ส.  เพือ่ใหสถานท่ี และ อุปกรณการ
ทํางานเหมาะสมกับงาน พรอมทํางานไดทันทีเมื่อตองการ ไมเกิดการรอคอยงาน  
 3.จัดตั้งสายการผลิตใหเปนลักษณะการผลิตและไหลตอเน่ือง เพื่อไมตองใช
พนักงานยายของจากท่ีสถานีหน่ึง ไปยังอีกสถานีหน่ึง ซ่ึงทําใหเกิดการขนสงท่ีไมจําเปน เชน 
อาจใชสายพานแบบหมุน (Rollers Conveyer) และ แรงโนมถวง (Gravitational Force)  
 4.ดําเนินกิจกรรมการบริหารคุณภาพท้ังองคกร(TQM) เพื่อรกัษาคุณภาพการผลิต
ไมเกิดของเสีย ชนิดและปริมาณสินคา จะตองทําการผลิตใหตรงกับความตองการของลูกคา 
เพื่อลดการผลิตเกินความจําเปน (Over Production)  วัสดุคงคลัง (Material on hand 
Inventory) วัสดุระหวางสายการผลิต (Working Process) และสินคาคงคลัง (Finished Good 
Inventory) ใหนอยท่ีสุด  
 5.สงเสริมกิจกรรม Kaizen เพื่อกําจดั หรือ ลดการเคล่ือนไหวท่ีไมจําเปน และ 
วิธีการทํางานท่ีไมเหมาะสม  
 6.สงเสริมกิจกรรมTPMเพื่อลดอัตราการเสียของเครื่องจักรซ่ึงทําใหเกิดการหยุด
ของสายการผลิตโดยไมคาดหมาย เน่ืองจากการผลิตจะทําอยางพอดีท้ังปรมิาณ และ เวลา 
ท่ีจะใช ดังน้ันถาเกิดความเสียหายข้ึนก็จะกระทบตอการสงมอบ ตลอดจนการสูญเปลาจากการ
รอคอย  
 7.พัฒนากิจกรรมตางๆ อยางตอเน่ือง      
  
  JIT ไมใชสูตรสําเร็จของวิธีการปฏิบัติการ หากแตเปนแนวคิดท่ีตองการกจิกรรม
ตางๆ เขามาเสริม อยางไรก็ตามการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ เพื่อสนองแนวคิดของ JIT ถือเปน
การเพิม่ผลิตภาพ องคกรใหความสําคัญกับแนวคิดน้ีเปนอยางมาก  
  
  6.11 การบํารุงรักษาแบบทวีผล (TPM - Total Productive Maintenance)  
  แนวคิด  กิจกรรม TPM ไดรับการพัฒนามาจากกิจกรรม PM (Preventive 
Maintenance) โดยมีเปาหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจกัรใหสูงท่ีสุด มี
พนักงานท่ีใชเครื่องน้ันๆ ทําการบํารุงรักษา และ มีการจดัต้ังกลุมยอยเพือ่สนับสนุนกิจกรรม 
โดยมพีนักงานทุกฝาย และ ทุกระดับใหการสนับสนุน  
  ประโยชน  
 1.เครื่องจักร และ อุปกรณ จะเกดิเหตุขัดของเขาใกลศูนย  
 2.เปนพื้นฐานของกิจกรรมอ่ืนๆโดยเพิม่ความมั่นใจเร่ืองเครื่องจกัรและอุปกรณ  
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  วิธีทํา  
 1.ผูบริหารระดับสูงตองทําความเขาใจอยางชัดเจนเกีย่วกับ TPM และ ทําความ
เขาใจกับบุคลากรท้ังองคกรเรื่อง TPM โดยการรณรงค และ จัดอบรม  
 2.จัดตั้งกลุมรับผิดชอบเกีย่วกับ TPM  
 3.กําหนดนโยบายหลัก เปาหมาย รวมถึง แผนการของการจดัทํา TPM เพิม่
ประสิทธิภาพเครื่องจักร  
 4.จัดทําการบํารุงรักษาดวยตัวเองสําหรับพนักงานใชเครื่องจักร  
 5.กําหนดแผนการบํารุงรกัษาในหนวยบํารุงรักษา  
 6.อบรมเพื่อเพิ่มความชํานาญในการใชและบํารุงรักษาเครื่องจกัร  
 7.สรางระบบจัดการสําหรบัเครื่องจักรใหม  
 8.ทํา TPM อยางสมบูรณ และ วางเปาหมายใหสูงข้ึน  
 
 6.12 มาตรฐานองคกรระหวางประเทศ (ISO-International Organization of 
Standardization)  
 แนวคิด คือ ขอกําหนดมาตรฐานสําหรับการดําเนินธรุกิจในรูปแบบตางๆ แบงเปน
หลายชนิด แตขอกําหนดท่ีเปนท่ีรูจักกนัอยางแพรหลายคือ 
   1. ISO 9000   ขอกําหนดท่ีมีเน้ือหาเกี่ยวกับ มาตรฐานระบบการบริหารคุณภาพ  
(Quality Management System)          
 2. ISO 14000   ขอกําหนดท่ีมีเน้ือหาเกี่ยวกับ มาตรฐานส่ิงแวดลอม(Environment 
Management System) 
    3. ISO 18000   ขอกําหนดท่ีมีเน้ือหาเกี่ยวกับ มาตรฐานความปลอดภัย (Safety) 
องคกรท่ีไดรบัประกาศนียบัตร ISO ในเรื่องใดๆ ก็หมายความวา องคกรน้ันไดปฏิบัติตาม
ขอกําหนดท่ีเขียนไวใน ISO เรื่องน้ันๆ และ เน่ืองจาก ISO เปนองคกรระดับโลกจึงมีผูใหความ
เช่ือถือ องคกรท่ีปฏิบัติตามขอกําหนดท่ีเขียนไวใน ISO ตางๆ  
  ประโยชน  
 1.ทําใหองคกรเปนท่ีนาเช่ือถือ  
 2.เปนการตรวจสอบ และ พัฒนาองคกรใหไดตามมาตรฐานสากล  
  วิธีทํา  
 1.ศึกษาขอกําหนดท้ังหมดใน ISO น้ัน  
 2.สํารวจกิจกรรมตางๆ ขององคกรวาเปนไปตามขอกําหนดแลวหรือไม  
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เพิ่มเติมในสวนท่ียังไมไดขอกําหนด โดยตองคํานึงถึงความเหมาะสมตอองคกร  
 3.ย่ืนขอรับการรับรองจากองคกรท่ีนาเช่ือถือ  
 
 6.13 การบริหารคุณภาพทั้งองคกร (TQM-Total Quality Management)  
 แนวคิด คํานิยามของ TQM ไดถูกกําหนดข้ึนแตกตางกันไปมากมาย ซ่ึงรวมๆ แลว
สามารถสรุปออกมาไดวา คือ การบริหารท่ีมุงเนนเรือ่งการพัฒนาคุณภาพท่ัวท้ังองคกรใน 
ทุกๆ กิจกรรม โดยสมาชิกทุกๆ คนในองคกร เพือ่มุงความไดเปรียบในเชิงการแขงขันระยะ
ยาวดวยการสรางความพงึพอใจกับลูกคารวมถึงการสรางผลประโยชนแกหมูสมาชิกของ
องคกร และ แกสังคม  
  ประโยชน  
 1.สรางความพึงพอใจใหกบัลูกคา  
 2.พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพอยางตอเน่ืองในกิจกรรมทุกดาน  
 3.เกิดการพัฒนาเติบโตขององคกร อยางไมหยุดย้ังภายใตสภาวะแขงขันท่ีรุนแรงใน
โลกปจจุบัน  
 4.ยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานในองคกร  
 5.เพื่อรักษาผลประโยชนของผูถือหุน  
 6.เพื่อแสดงความรับผิดชอบตอสังคม และ ส่ิงแวดลอม  
  วิธีทํา  
 1.ใหความรูความเขาใจแกพนักงานทุกคนในองคกรเกี่ยวกับTQMโดยเฉพาะผู
ปริหารระดับสูงเน่ืองจากเปนผูรับหนาท่ีในการกําหนดทิศทางของการทําTQMวางทิศทาง 
รวมถึงแผนท่ีจะบริหารจัดการโครงการ  
 2.ดําเนินการ TQM ท่ัวท้ังองคกร เริ่มจากการดําเนินกิจกรรมสนับสนุนตางๆ เชน 5 
ส, QCC, Kaizen, JIT, TPM ฯลฯ เพื่อเสริมรากฐานขององคกรใหพรอมสําหรับ TQM  
 3.การใชเทคนิคของการควบคุมกระบวนการ  
 4.ติดตามความกาวหนาและประเมินผล  
 5.ทบทวนผลลัพธและระดับของความสําเร็จ  
 6.สงเสริมใหทุกคนมีสวนรวมเพื่อการปรับปรุงอยางตอเน่ือง  
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 6.14 ผังดุลดัชนีและดัชนีการวัดผลงาน (BSC & KPI - Balance Score Card and 
Key Performance Index) 
 เปนเครื่องมีอชนิดหน่ึงซ่ึงกําลังเปนท่ีนิยมและใชกันอยางแพรหลาย ใชสําหรับ
วางแผนดวยBalance Score Card และ ประเมินผลดวยKey Performance Index ซ่ึงดูเหมือนจะ
เปนเรื่องท่ีแตกตางกันจนสุดข้ัวไมนาจะนํามารวมกนัได เรื่องหน่ึงตองทํากอนเร่ิมงาน สวนอีก 
เรื่องหน่ึงจะใชก็ตอเมื่อเกดิการทํางานไปแลว แตแทจริงแลวเช่ือมโยงซ่ึงกนัและกันอยางแยก
ไมออกดังจะอธิบายตอไปน้ี     
 ผังดุลดัชนี(Balance Score Card) เปนเครื่องมือท่ีใชในการวางแผนเพื่อใหไดทิศ 
ทางท่ีเหมาะสมของการทํางาน โดยวางความเปนไปไดของวัตถุประสงคไว 4 ดาน  
 1.เกี่ยวกับการเงิน  
 2.เกี่ยวกับคุณภาพและความพึงพอใจของลูกคา  
 3.เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร  
 4.เกี่ยวกับการพัฒนาองคกร  
  
 การพัฒนาท้ัง 4 ดานตางก็มีความจําเปนตอองคกรดวยกันท้ังส้ิน แตการมุงเนนท่ีจะ
พัฒนาท้ัง 4 ดานพรอมกนัน้ันเปนไปไมไดเน่ืองจากมีความขัดกนัเองอยู ตัวอยางเชน ถามุงเนน
พัฒนาคุณภาพ ก็ตองมีการลงทุนเพื่อการพัฒนา ซ่ึงก็จะนํามาซ่ึงความมั่นคงทางสถานการณ
เงินท่ีลดลงในระยะส้ัน การพัฒนาดานใดดานหน่ึงโดยไมคํานึงถึง 3 ดานท่ีเหลืออาจทําให
เกิดผลรายติดตามมา จงึตองมีการจดัความสมดุลเพื่อการเจรญิเติบโตขององคกรท่ีไดสัดสวน
เปนท่ีมาของการเกดิแนวคิด BSC&KPI (Balance Score card and Key Performance Index) แต
ละทิศทางขององคกรกําหนดจากการทํา Balance Score card อยางเดียวไมสามารถทําให
พนักงานเขาใจถึงหนาท่ีของตนเองไดอยางชัดเจน พนักงานอาจรูวาองคกรตองการอะไรหรือมี
เปาหมายอะไร แตก็ไมทราบวาตนเองตองทําอะไรอยางชัดเจน เพื่อบรรลุถึงเปาหมายน้ันซ่ึง
อาจทําใหเกิดงานซํ้าซอนหรือการละเลยงานบางอยาง เหลาน้ีลวนไมเปนผลดีตอผลิตภาพ
โดยรวมท้ังส้ิน  
 
 ดัชนีการวัดผลงาน(KPI-Key Performance Index) คือ การสรางตัวช้ีวัดสําหรับ
ตําแหนงงานตางๆ ซ่ึงจะทําใหหนาท่ีของพนักงานทุกตําแหนงชัดเจน เปนการช้ีแจงให
พนักงานแตละตําแหนงทราบวาองคกรคาดหวังอะไรจากพวกเขา ซ่ึงเปนท่ีแนนอนวาทุกๆ
ตําแหนงมีหนาท่ีตางกันดังน้ัน KPI ของแตละตําแหนงก็ตองตางกันดวย ท้ังน้ี KPI ควรเปน
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การวัดผลเชิงตัวเลขท่ีเห็นเปนรูปธรรมเพื่อปองกันไมใหเกิดความไมเท่ียงตรงในการประเมิน 
KPI จะตองมีการปรับปรงุใหทันสมัยอยูเสมอตามการเปล่ียนทิศทางขององคกรตาม Balance 
Score Card 
  ประโยชน  
 1.ทําใหทราบถึงทิศทางท่ีเหมาะสมขององคกร  
 2.พนักงานทราบหนาท่ีของตน และความคาดหวังขององคกรตอตนเอง  
 3.ทําใหระบบการพจิารณาความดีความชอบชัดเจน และ เหมาะสมมากข้ึนสําหรับ
ตําแหนงงานตางๆ  
  วิธีทํา 
 1.ฝายบริหารจะตองกําหนด Score Card วาจะเนนเรื่องใดบางในแตละป 
 2.แตละฝายจะตองกําหนดเปาหมายและระยะเวลาท่ีจะประเมินKPIท่ีสอดคลองกับ 
Score Card 
 3.กําหนด KPI แตละตัววาจะวัดดวยอะไร 
 4.ดําเนินการตามแผน  PDCA cycle 
 5.เมื่อครบกําหนดระยะเวลาใหทําการวัดผล KPI แตละตัววาเปนอยางไร 
 6.ถายังไมไดตามเปาหมาย ตองทําการปรับปรุงและวัดผลไปเรื่อยๆจนกวาจะบรรลุ
เปาหมาย 
 
 6.15 กลยุทธ 5R ในการรักษาสภาพแวดลอม 
 5 R เปนคํายอมาจากคําในภาษาอังกฤษดังตอไปน้ี 
Reduce: ลดการใช 
    เปนการลดขยะท่ีจะท้ิงใหเหลือนอยลง เลือกซ้ือส่ิงของเครื่องใชท่ีตองการและ
บรรจุหีบหอนอย อายุการใชงานนาน 
 
Reuse: ใชซํ้า 
 นําส่ิงของเครื่องใชท่ียังใชไดอยู มาดดัแปลงเพื่อนํากลับมาใชใหม 
Recycle: ผลิตใชใหม 
 เปนการนําวัสดุท่ีใชแลวกลับไปเขากระบวนการผลิตใหม ใหเปนของใหม อาจ
เหมือนหรือไมเหมือนของเดิมก็ได 
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Repair: ซอมหรือแกไข 
 นําส่ิงของเครื่องใชท่ีแตกหักเสียหายหรือชํารุด มาซอมหรือแกไขใหอยูในสภาพท่ี
ใชไดตอไป 
 
Reject: หลีกเล่ียงขยะเปนอันตราย 
 หลีกเล่ียงผลิตภัณฑท่ีเปนอันตราย ไมควรนําภาชนะเปลาท่ีเคยบรรจุสารเคมี
อันตรายมาใสวัสดุอื่น 
  ประโยชน 
 1.ลดคาใชจาย ลดตนทุน  
 2.ลดอุบัติเหตุ 
  วิธีทํา 
 1.ฝกอบรมวิธีการ 5R ใหแกพนักงานทุกระดับ 
 2.จัดกิจกรรมกลุมยอยข้ึน 
 3.ใหแตละกลุมเสนอวิธีการทํากิจกรรมตามหลัก 5R 
 4.สรุปวิธีการและจัดทําเปนแผนงาน 
 5.ลงมือปฏิบัติ และสรุปรวบรวมผลท่ีได 
 6.ส่ือสารผลท่ีไดใหพนักงานทราบเปนระยะ 
 
 6.16 กิจกรรม 3 MU0 
 ในสถานการณปจจุบัน สภาวะเศรษฐกิจของประเทศกําลังนาเปนหวงและตองการ
ความชวยเหลือ จากทุกๆ คนดวยการประหยัด อดออม และรัดเข็มขัดไมใหเกิดความฟุมเฟอย
ในการใชจายท้ังของตนเอง และ ของหนวยงาน ในการผลิตสินคาและบริการตางๆ แนวทาง
ของ “3-MU” จึงเปนทางออก ท่ีจะนํามาใชในการลดคาใชจายท่ีไมจําเปนดวยการมองหา 
ความสูญเสียและแกไขจากจุดเล็กๆท่ีตนเองรับผิดชอบ อันจะนํามาซ่ึงการเพิ่มผลผลิตและ
สรางพลังการแขงขันใหแกหนวยงาน  คําวา“3-MU” ยอมาจาก MURI=การทําเกินพอด,ี 
MURA=ความไมแนนอน, MUDA=ความส้ินเปลือง เปนคําในภาษาญ่ีปุน ซ่ึงเราสามารถ
อธิบายไดดังน้ี 
 1. การทําเกนิพอด(ีMURI = Over-burden) การทําเกินพอดใีนกรณีของคนจะ
หมายถึงการกระทําส่ิงใดอยางเกินกําลังเกินความสามารถท่ีคนๆน้ันจะทําได  เชน การ 
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ทํางานลวงเวลาติดตอกันนานๆการทํางาน ใชสายตาเปนเวลานานๆจะนํามาซ่ึงความ เหน่ือยลา
และอาจทําใหเกิดอุบัติเหตุข้ึนไดในกรณีของเครื่องจักรจะหมายถึงการใชเครื่อง-  
จักรเกินกําลัง ทําใหเครื่องเสียหรือเส่ือม สภาพกอนเวลาอันควร และอาจสงผลใหเกิดการผลิต
ท่ีไมไดคุณภาพ ดังน้ันเราควรทําความเขาใจในธรรมชาติของทรัพยากรท่ีจะใช และดูแลอยางดี
เพื่อใหสามารถใชงานใหเกิดประโยชนไดสูงสุด  
 2. ความส้ินเปลือง(MUDA = Wastes) ความส้ินเปลืองสามารถแบงออกไดเปน 7 
ประเภท ดังน้ี 
   2.1 การทํางานผิดวิธี(MUDA of Correction) เกิดจากการทํางานผิดวิธี 
ใชวัสดุไมเหมาะสม พนักงานไมไดตรวจสอบงานกอนปฏิบัติงาน มีความส้ินเปลืองจากของ
เสียท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลัด ทําใหตองเสียเงินเสียเวลาในการแกไขงาน ความเช่ือถือของ
ลูกคาลดลง แนวทางการแกไขปรับปรุงแนวทางหน่ึงก็คือ การสรางระบบและจิตสํานึกแกทุก
คน ในการควบคุมคุณภาพสินคา จัดหาและพัฒนาอุปกรณตางๆ เพื่อชวยปองกันการผิดพลาด
จากการทํางาน (Poka-Yoke) แลวจัดทําเปนมาตรฐานอยางชัดเจน เพื่อใหทุกคนเขาใจตรงกัน 
เขียนคําอธิบายข้ันตอนการทํางานใหชัดเจน  
  2.2 การผลิตเกินจําเปน(MUDA of Over-production) คือความส้ินเปลือง
อันเกิดจากการพยายามใชเครื่องจักรและพนักงานผลิตงานออกมาใหมากท่ีสุด โดยไมคํานึงถึง
ความตองการของหนวยงานถัดไป ทําใหเกิดงานระหวางกระบวนการผลิต (Work-in-process) 
มาก เสียพื้นท่ีในการจัดเก็บ ใชเวลาในการผลิตนาน ดอกเบ้ียท่ีเกิดจากตนทุนวัสดุ แรงงาน 
และคาโสหุยท่ีใชไปแลว ในการผลิตจมอยูในชวงเวลาท่ีรอคอยและของเสียจากกระบวนการ
กอนหนาไมไดรับการแกไขทันที การผลิตท่ีดีควรจะตองผลิตแตช้ินงานเฉพาะท่ีตองการใน
ปริมาณท่ีตองการเทาน้ัน และกําจัดการชะงักหรือจุดคอขวดในการผลิต (Bottle neck) ของ
สายการผลิต สรางความสมดุลในการทํางานของแตละหนวยงาน  
  2.3 การทํางานซํ้าซอน (MUDA of Processing) เกิดจากการทํางาน
ซํ้าซอน จัดลําดับงานไมถูกตอง เปนผลใหมีคาใชจายเพิม่สําหรับงานท่ีไมทําใหเกิดมูลคาเพิ่ม
เหลาน้ันสําหรบัแนวทางการปรับปรุงสามารถทําไดโดยการวิเคราะหแยกแยะหา ความจําเปน
ของแตละข้ันตอนในกระบวนการผลิต เพื่อการตัดสินใจท่ีจะลดข้ันตอนงานน้ันๆ รวมเขา
ดวยกัน จัดลําดับงานใหม หรือปรับปรุงใหกระบวนการเดมิทํางานไดงายข้ึน  
  2.4 การเคล่ือนยายวัสดุโดยไมจําเปน(MUDA of Conveyance) เกิดจาก
การขนสงหรือเคล่ือนยายวัสดุ และ งานระหวางกระบวนการผลิตหรืองานท่ีไมเกิดมูลคาเพิ่ม
โดยไมจําเปนทําใหเพิ่มตนทุนในการขนสง และ เวลาในการผลิตสามารถปรับปรุงไดโดยการ
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จัดวางเคร่ืองจักรและผังการผลิตอยางเหมาะสมสามารถใชงานไดอยางตอ เน่ือง ลดการขนสง
ท่ีซํ้าซอน  
  2.5 สินคาคงคลัง(MUDA of Inventory) เกิดจากการเก็บผลิตภัณฑหรือ
วัตถุดิบจํานวนมากเพือ่ประกันวาจะสามารถผลิตไดตลอดเวลา แมวาจะเกิดเหตุการณไม
คาดคิด ทําใหเสียพื้นท่ีในการจัดเก็บ และ ท้ังตนทุนในการจัดการวัสดุสูงโดยไมจําเปน อีกท้ัง
อาจเกิดการเสื่อมคุณภาพ ถาขาดการจดัเก็บท่ีถูกตอง เราควรควบคุมปริมาณวัสดุใหเหมาะสม
กับความตองการใชอยางแทจริง การจดัเก็บ ก็ควรทําใหชัดเจนงายตอการใชงาน รวมถึงการ
พยายามจดัเกบ็ใหมีลักษณะ First-in-First-out (FIFO) เขากอน จําหนายกอน เพื่อไมใหเกิด
วัสดุตกคางอยูในคลังสินคาเปนเวลานาน  
  2.6 การเคล่ือนไหวท่ีไมเหมาะสม (MUDA of Motion) คือความ
ส้ินเปลืองอันเกิดจากการเคล่ือนไหวท่ีไมเหมาะสม ทําใหเกิดความเมื่อยลา ความลาชาในการ
ทํางาน และอาจเกิดอุบัติเหตุได การปรับปรุงสามารถใชหลัก Motion Economy (การ
เคล่ือนไหวอยางประหยัด) เพื่อกําจดัการเคล่ือนไหวท่ีไมจําเปนออกไป  
  2.7  การรอคอยงาน (MUDA of Waiting) คือความส้ินเปลืองอันเกิดจาก
การรอคอยงานหรือรอวัสดุ เคร่ืองจกัรรอการผลิตหรือรอซอม ทําใหเกิดความสูญเปลาของ
เวลา เราสามารถลดเวลาการรอลงได โดยการจดัสายการผลิตใหมีความสมดุลสอดคลอง
เหมาะสมตอเน่ืองกัน และจัดวางเคร่ืองจักรใหอยูใกลกัน  
 3. ความไมแนนอนไมคงเสนคงวา (MURA = Unevenness) ความไมแนนอนไม คง
เสนคงวาเกิดจากความไมแนนอนในการผลิตหรือการทํางาน เชนการวางแผนกําหนด การผลิต
ในแตละวันไมแนนอนมากบางนอยบางทําใหยากตอการจดัสรรทรัพยากร ในการผลิต สงผล
ใหปริมาณงานของแตละคนไมเทากัน ความเร็วในการทํางานไมเทากัน เมื่อวัตถุดิบขนาดไม
แนนอนไมไดมาตรฐานทําใหเกิดความยากลําบากในการผลิต และการควบคุมคุณภาพของ
สินคา การแกไขความไมแนนอนทําใหการผลิตสามารถควบคุมได ตนทุนการผลิตลดลง 
  ประโยชน 
 1.ลดคาใชจาย ลดตนทุน 
 2.ลดการสูญเสีย 
  วิธีทํา 
 1.ฝกอบรมใหพนักงานเขาใจหลักการของ 3MU 
 2.ใหแตละบุคคลประเมินงานท่ีตนกระทํามีอะไรบางท่ีเขาหลัก 3MU 
 3.ใหทําการปรับปรุงงานเหลาน้ัน 
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 4.ทําการวัดผลเปนระยะๆวางานท่ีไดปรับปรุงแลวน้ันจะไมเกิด3MUซํ้าข้ึนมาอีก 
 5.ส่ือสารผลท่ีไดใหพนักงานทราบเปนระยะๆ 
   
 6.17 การเปรียบเทียบกบัคูแขงขัน(Benchmarking) 
Benchmarking คือ กระบวนการของการเปรียบเทียบระหวางผลผลิต บริการ และวิธีการปฏิบัติ
ของบริษัทกบัของบริษัทคูแขงท่ีเหนือกวาหรือท่ีอยูในระดับแนวหนา เพื่อนําไปสูการพัฒนา
ปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีข้ึน เพื่อใหเกิดขอไดเปรียบของการแขงขันในแตละธุรกจิ 

 
 Benchmarking เปนวิธีการของการสรางเปาหมายของวิธีการปฏิบัติ และพัฒนางาน
ใหมีคุณภาพท่ีดี โดยขึ้นอยูกับบริษทัท่ีเลือกวิธีการปฏิบัติงานท่ีคิดวาดีท่ีสุดสําหรับธุรกจิน้ัน 
ซ่ึงเปนหน่ึงในเครื่องมือใหมสําหรับระบบงานท่ีตองการคุณภาพ มีการคนควาและการพยายาม
เลียนแบบท่ีดีท่ีสุด โดยการจูงใจใหทุกคนในองคการมีสวนเกี่ยวของ มีการศึกษาธุรกิจตน
เปรียบเทียบกับคูแขง ซ่ึงBenchmarking มีลักษณะท่ีสําคัญดังน้ี  
 1.การหาขอเท็จจริงดวยวิธีปฏิบัติงานท่ีมีระบบท่ีดท่ีีสุด  
 2.เปนวิธีการสรางเปาหมายของวิธีปฏิบัติและพัฒนางานใหมีคุณภาพท่ีด ี 
 3.เปนกระบวนการการเปรยีบเทียบตัวของเราเองกับบริษัทท่ีดีท่ีสุดหรืออยูใน
ระดับช้ันนําของอุตสาหกรรมเดียวกันในดานตาง ๆ  
 4.เปนเครื่องมือใหมสําหรับระบบงานท่ีตองการคุณภาพ 
 5.มีการคนควาและพยายามเลียนแบบส่ิงท่ีดีท่ีสุด  
 6.กระบวนการเปรียบเทียบระหวางผลผลิต บริการ และวิธีการปฏิบัติของบริษัท 
เปรียบเทียบกับคูแขงท่ีเหนือเราท่ีสุด หรือเปนบริษัทท่ีอยูในแนวหนา  
  
 ความสําเร็จในการทําBenchmarking จะตองประกอบดวยการทําBenchmarking 
ภายใน การทําBenchmarkingกับคูแขงขัน และการทําBenchmarkingระหวางหนาท่ีปฏิบัติงาน 
การทําBenchmarking ภายในเปนการเปรียบเทียบการปฏิบัติระหวางการปฏิบัติท่ีคลายคลึงกัน
ในองคกรเดยีวกันเพื่อคนหาวิธีปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด การทําBenchmarkingกับคูแขงขันท่ีดีท่ีสุดผลท่ี
ไดจะปรากฏใหเห็นไดอยางชัดเจน สวนการทําBenchmarking ภายในบริษัทระหวางหนาท่ี ท่ี
ปฏิบัติงานเปนการเปรียบเทียบระหวาง หนาท่ีท่ีแตกตางกัน ท้ังในอุตสาหกรรมแบบเดียวกัน
และกับอุตสาหกรรมท่ีตางกัน ท้ังน้ีเพื่อคนหาวิธีการปฏิบัติวิธีใหมๆ  
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  ประโยชน 
 1.การชวยใหการปฏิบัติงานของผูนําประสบความสําเร็จ  
 2.ไดรับความพึงพอใจและเพิ่มความคาดหวังจากลูกคา 
  วิธีทํา 
 1.เลือกบริษัทช้ันนําตนแบบท่ีจะเปนตัวแบบBenchmarking ท่ีจะนําผลงานของเรา
ไปเปรียบเทียบ 
 2.หาคามาตรฐานท่ีจะทําการวัดเปรียบเทียบ วาจะใชคามาตรฐานใดบาง เชน อัตรา
ผลกําไร (Profit ratio) ผลตอบแทนตอหุน (Earning per share) ผลตอบแทนตอสินทรัพย 
(Return on Asset – ROA)   ตนทุนตอหนวย (Unit cost) ฯลฯ 
 3.หาคามาตรฐานท่ีจะวัดออกมาวามีคาเทาไรเพื่อใหรูวาเรามีชวงหาง(Gap) กับ
ตนแบบอยูเทาไร 
 4.กําหนดแผน หาวิธีการในการปรับปรุง ทําการปรบัปรุง 
 5.วัดผลการดําเนินการเปนระยะๆวาเราไดเขาใกลบริษัทตนแบบแลวหรือยัง 
 6.ทําการปรับปรุงอยางตอเน่ืองจนกวาจะไดผลเทียบเทาบริษัทช้ันนําตนแบบหรือ
ดีกวา  
 
 6.18 การจัดองคกรแบบแบนราบ (Flat Organization) 
 การจัดองคกรแบบแบนราบ คือการลดระดับช้ันการบริหาร/การบังคับบัญชาลง ให
องคกรมีสายการบังคับบัญชานอยข้ันท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได เพื่อใหการส่ือสาร การกระจาย
ขอมูลเปนไปอยางรวดเร็ว ทันเวลา ท่ัวท้ังองคกร และมีประสิทธิภาพ การตดัสินใจ และ นําไป
ปฏิบัติไดรวดเร็วข้ึน   
  ประโยชน 
  1.การประสานงานภายในองคกรดีข้ึน 
 2.การแลกเปล่ียนขอมูลภายในองคกรดข้ึีน 
  วิธีทํา 

 1.ประชุมระดับบริหาร     
 2.กําหนดระดับช้ันการบังคับบัญชาวาจะมกีี่ระดับท่ีจะทํางานไดดีท่ีสุดและนอยข้ัน
ท่ีสุด 

 3.ปรับระดับช้ันการบังคับบัญชาใกลเคียงกันไวดวยกัน 
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 4.ส่ือสารแนวความคิด วิธีการ และผลไดใหพนักงานทุกระดับไดทราบ 

 5.ปรับระดับและโครงสรางขององคกรพรอมแผนงานท่ีรองรับการดําเนินการ และ
ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน 

  

 6.19  การปองกันความผิดพลาด (Poka-Yoke) 

 “ระบบปองกันความผิดพลาด” ซ่ึงมีรากฐานมาจากภาษาญ่ีปุน 
Poka คือ ความผิดพลาดจากการไมเอาใจใส  
Yoke คือ ปองกัน/ไมใหเกิด/หลีกเล่ียง 

  

 การปองกันความผิดพลาดลวงหนา แทนการยอมรับวาตองมีช้ินสวนชํารุดเปน
จํานวนกี่ %ไมผลิตสินคาท่ีชํารุดเสียหาย น่ันคือ ความเสียหายเทากับศูนย   เมื่อมีช้ินสวน
เสียหายหรือชํารุดในระบบการผลิตแบบพอเหมาะการหยุดระบบการผลิตช่ัวคราวเพื่อหา
ขอผิดพลาดที่เกิดข้ึน หาทางแกไขขอผิดพลาด อุปกรณหรือกระบวนการ Poka-Yoke จะถูก
ติดต้ังเพื่อปองกันไมใหเกดิขอผิดพลาดอีก 

  ประโยชน 
 1.ลดคาใชจาย ลดตนทุน ลดการสูญเสีย 
 2.ลดอุบัติเหตุ 
  วิธีทํา 
 1.ฝกอบรมใหพนักงานรูถึงหลักการ Poka-Yoke 
 2.ทําการสํารวจขอผิดพลาดตางๆในอดตี 
 3.นําขอผิดพลาดตางๆในอดีตมาหาทางปองกัน 
 4.มองไปในอนาคตวาอาจจะเกิดขอผิดพลาดอะไรไดอีก ก็ทําการหาทางปองกันไว
กอนลวงหนา 
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 6.20 ผูรับเหมาชวง (Outsourcing/subcontract)  
 Outsourcingหมายถึงการลดข้ันตอนงานท่ีไมจําเปนหรือมีตนทุนสูงเปล่ียนไปซ้ือ
หรือวาจางจากองคกรหรอืธุรกิจอ่ืนท่ีมตีนทุนตํ่ากวาทําแทน จากความสําคัญของขอมูลท่ีแตละ
องคกรมอียู ในการทําบัญชียุคใหม ขอมูลตางๆ จะถูกนํามาวิเคราะหเพื่อนําไปวางแผนในการ
พัฒนากิจการขององคกร เทคนิคท่ีนิยมใชกันแบบหน่ึงเรียกวา Activity based costing (ABC) 
ซ่ึงเปนการทําบัญชีแบบวิเคราะหตนทุนในการทําธุรกิจรายกิจกรรม กลาวคือเมื่อไดตัวเลขออก
มาแลวก็จะนําไปพิจารณาดูวากิจการน้ันๆ มีข้ันตอนไหนท่ีมีตนทุนสูงผิดปกติ และจะสามารถ
ลดตนทุนไดโดยวิธีใดบางหรือข้ันตอนใดไมมีความจําเปนท่ีจะตองมีในกิจกรรมน้ัน ถา
กิจกรรมน้ันยังมีตนทุนท่ีสูงอยูอีก ตองหาทางเลือกโดยปรับลดระบบงานสวนน้ันดวยการมอง
หาบริการภายนอกท่ีสามารถรับงานกิจการน้ันๆ ไปทําโดยมีตนทุนของการส่ังทํานอยกวาการ
ทํางานน้ันเองภายในวิธีการน้ีเรียกวาSubcontractหรือOutsourcingน้ันเอง 
  ประโยชน 
 1.ลดคาใชจาย ลดตนทุน  
 2.ไมตองลงทุนในสวนท่ี Outsourcing 
  วิธีทํา 
 1.หาตนทุนของแตละกจิกรรมของบริษทั 
 2.แลวทําการเปรียบเทียบตนทุนน้ันๆกับบริษัท Sub-contractors วาใครมีตนทุนตํ่า
กวากัน 
 3.ถาเรามีตนทุนท่ีสูงกวา ก็ใหหาวิธีการปรับปรงุเพื่อใหตันทุนของกิจกรรมน้ันๆ
ลดลง 
 4.แลวทําการเปรียบเทียบตนทุนน้ันๆกับบริษัท Sub-contractors อีกครั้งหน่ึงวาใคร
มีตนทุนตํ่ากวากัน 
 5.ถาเรายังคงมีตนทุนท่ีสูงกวาใหทําการโอนยายกิจกรรมน้ันเปนOutsourcingให 
Sub-contractors ดําเนินการแทน 
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บทที่ 4 
วิธีการวิเคราะหการเพ่ิมผลิตภาพ 

  
1. วิธีการวิเคราะหการเพ่ิมผลิตภาพ  
 การคํานวณหาคา Productivity ผลิตภาพ (การเพิ่มผลผลิต)  
คือ อัตราสวนของการผลผลิตตอปจจัยนําเขา หรือ 
คือ อัตราสวนระหวางผลลัพธกับทรพัยากรท่ีใชหรือท่ีทําใหเกิดผล (Output / Input) 
เชน Labor Productivity ผลิตภาพของแรงงาน, Capital Productivity ผลิตภาพของทุน, 
Material Productivity ผลิตภาพของวัตถุดิบ 
 
  1.1 ผลิตภาพของแรงงาน(Labor Productivity)   
 คือ ผลผลิตของแรงงานตอหนวยเวลา เชน ผลผลิตตอช่ัวโมงการใชแรงงาน หรือ
ผลผลิตท่ีเกิดจากการทํางานตอช่ัวโมงการทํางาน  
ดังตัวอยางเชน โรงงานมพีนักงาน 100 คน ผลิตงานได 3000 หนวยตอวันสามารถคํานวณผลิต
ภาพของแรงงานไดดังน้ี 
 ช่ัวโมงการทํางาน    =  คน x เวลาทํางาน  
                      = 100 x 1 วัน  =100  คน-วัน(man-days) 
LP ( Labor Productivity)  ผลิตภาพดานแรงงาน   
           =  3000  หนวย / 100 คน-วัน  
           =  30 หนวย ตอ คนตอวัน  
ถาโรงงานเพิม่พนักงาน 120 คน ผลิตงานได 4000 หนวยตอวันสามารถคํานวณผลิตภาพของ
แรงงานไดดงัน้ี 
 ช่ัวโมงการทํางาน   =  คน x เวลาทํางาน  
                     = 120 x 1 วัน  =120  คน-วัน(man-days) 
                    LP =  4000  หนวย / 120 คน-วัน  =  33.33 หนวย ตอ คนตอวัน 
 
 การเพิม่ผลิตภาพ(Productivity Improvement / Performance Index)   
หมายถึง ผลิตภาพท่ีปรับปรุงแลว (PI) มีคาเพิม่ข้ึนจากผลิตภาพเดมิ ซ่ึงการคํานวณจะคิดจาก
ฐาน ผลิตภาพเดมิ เปน 100 % แลว  
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ผลิตภาพใหมจะมีคาเทากับผลิตภาพใหม / ผลิตภาพเดิม X 100  จากตัวอยางท่ีแลว P I มีคา
เทากับ 33.33/30 x 100  = 111.11 %  
 
 1.2 ผลิตภาพของทุน(Capital Productivity) 
  คํานวณในดานการลงทุน เรื่อง อุปกรณ เคร่ืองจักร ฯลฯ ท่ีเปนมูลคา เงินลงทุน แลว
มีผลิตภาพเทาไร 
        ผลิตภาพของทุน  = ผลผลิต / การลงทุน (เงินลงทุน)  
ดังตัวอยางเชน โรงรีดเหล็ก ใชคนงาน 8 คนตอกะ   คิดเปนคาใชจายการผลิต = 4500 บาทตอ
ช่ัวโมง ผลิตได 10 ตันตอช่ัวโมงสามารถคํานวณผลิตภาพของทุนไดดังน้ี 
         ผลิตภาพของทุน = 10 ตันตอช่ัวโมง / 4500 บาทตอช่ัวโมง   
                  = 2.22 ก.ก./ บาท   = 0.45 บาทตอก.ก. 
ตอมาถาโรงรีดเหล็กปรับปรุงการผลิตโดยใชคนงาน 20 คนตอกะ   คิดเปนคาใชจายการผลิต = 
8500 บาทตอช่ัวโมง ผลิตได 20 ตันตอช่ัวโมงสามารถคํานวณผลิตภาพของทุนไดดังน้ี 
          ผลิตภาพของทุน = 20 ตันตอช่ัวโมง / 8500 บาทตอช่ัวโมง   
                    = 2.35 ก.ก./ บาท   = 0.425 บาทตอก.ก. 
                                 PI  = 2.35 /2.22   = 1.058 x 100 = 105.8 % 
 
 1.3 ผลิตภาพของวัตถุดิบ(Material Productivity)  
 หมายถึงจํานวนผลิตผลผลิตท่ีไดโดยใชจํานวนวัตถุดิบจํานวนหน่ึงหรือก็คือ
อัตราสวนของผลผลิตท่ีผลิตไดตอวัตถุดิบท่ีใชไปจํานวนหน่ึง  
ดังตัวอยางเชน โรงรีดเหล็กผลิตเหล็กแทงได 20 ตันโดยใชวัตถุดิบไป 21ตัน สามารถคํานวณ
ผลิตภาพของวัตถุดิบ ไดดังน้ี 
 ผลิตภาพของวัตถุดิบ  = 20 ตัน ของผลผลิต / 21 ตัน ของวัตถุดิบ x 100  = 95 %  
ตอมาโรงรดีเหล็กปรับปรุงการผลิต ทําใหผลิตไดผลผลิต 20.5 ตัน โดยใชวัตถุดิบเทาเดิม 21 
ตัน สามารถคํานวณผลิตภาพของวัตถุดิบ ไดดังน้ี 
 ผลิตภาพของวัตถุดิบ  = 20.5 ตัน ของผลผลิต / 21 ตัน ของวัตถุดิบ x 100 
                    =97.6 %  
            PI =97.6 / 95 =1.027 x 100 = 102.7 % 
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2 บทบาทของการเพ่ิมผลติภาพ และวิวัฒนาการ 
 ผลิตภาพเปรียบเสมือนเลือดท่ีหลอเล้ียงระบบเศรษฐกิจท่ีมีความสําคัญ และเปน
รากฐานท่ีสําคัญตอมาตรฐานการครองชีพ(Standard of Living) ท่ีเปนสัดสวนของผลิตผลตอ
ปจจัยนําเขา ดังน้ันในระดับประชาชาติแลว ผลิตผล จะถูกแสดงในรูปของสินคาและบริการ
ท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนและถูกวัดในรูปมูลคาของเงิน สวนปจจัยนําเขามักถูกจํากัดในรูปของแรงงาน 
ท่ีเปนผลรวมของช่ัวโมงการทํางานท้ังหมดในภาคธุรกิจ และถวงนํ้าหนักโดยอัตราคาจางและ
ระดับเงินเดือนท่ีแตกตางกนั อัตราสวนดังกลาวน้ีจะวัดในรปูแบบของผลิตภาพบางสวน
(Partial Productivity)ท่ีแสดงถึงประสิทธิภาพและประสิทธผิลของการใชแรงงานท้ังในภาค
การผลิตและบริการ ซ่ึงแตกตางจากการวัดผลิตภาพระดับองคกรท่ีไดผนวกทรัพยากรดาน
ตางๆ นอกเหนือจากแรงงาน เชน เงินทุน วัสดุ พลังงาน เปนตน แตดวยความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีไดสงผลตอการเปล่ียนแปลงสัดสวนแรงงานตอทุน ท่ีมีผลตอปจจัยการจูงใจ
แรงงาน 
 
 ในชวงศตวรรษท่ีผานมา สหรัฐอเมริกาจัดวาเปนประเทศท่ีมีผลิตผลสูงสุดในโลก
เสรี (Free World)        แมวาจะมีพื้นท่ีโดยประมาณเพียง 7 % ของโลก และประชากรเพียงไมกี่
เปอรเซ็นตของประชากรรวมของโลก ซ่ึงจากการสํารวจพบวาสามารถผลิตสินคาและบริการ
ในสัดสวนถึงหน่ึงในสามของปริมาณผลิตผลรวมของโลก แตการเติบโตทางผลิตภาพกลับ
พบวามีความเช่ืองชามาก นับแตสงครามโลกคร้ังท่ีสองส้ินสุดลงจนถึงชวงปลายทศวรรษท่ี 
1960 ผลิตภาพไดมกีารเพิม่ข้ึนโดยเฉล่ีย 3.2% ตอป แตในชวงตนทศวรรษ 1970 ผลิตภาพกลับ
ลดลงอยูท่ี 1.4 % ท่ีมีผลกระทบจากชวงเศรษฐกจิถดถอยในป 1973-1974 หากปราศจากการ
เปล่ียนแปลงครั้งสําคัญในปรับปรุงการเติบโตผลิตภาพแลว น่ันหมายถึงการสูญเสียความเปน
ผูนําและก็พบวาในชวงทศวรรษ 1980 ท่ีเปนยุคแหงการแขงขันระหวางประเทศ ไดมีประเทศ
ท่ีเปนคูแขงขันสําคัญจากเอเชีย อยาง ญ่ีปุน ท่ีไดชวงชิงความสามารถในการแขงขัน 
  
 ปจจัยนําเขาและผลิตผลในมุมมองการผลิต (Production Function)   
จากแนวคิดท่ัวไปในเชิงเศรษฐศาสตร ไดมองปจจัยนําเขาในรูปของ แรงงาน ทุน วัตถุดิบและ
ทรัพยากรท่ีเกี่ยวของ ดังท่ีกลาวในตอนตนเพื่อทําการแปรรูปเปนผลิตผล ดังน้ันความสัมพันธ
ระหวางปจจยันําเขาและผลิตผลในมุมมองของการผลิต สามารถแสดงดวยสมการดังน้ี 
                             Y = A F (K, N)        
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เมื่อ Y คือผลิตผล (Output) ท่ีเรียกวา GNP ท่ีแทจริง (Real GNP), K คือ ทุนทางกายภาพ 
(Physical Capital) ในรูปของเครื่องจกัรและโรงงาน, และ N แทนดวยแรงงาน (จํานวนช่ัวโมง
การทํางานของแรงงาน) สวนตัวแปร A แสดงถึงการวัดคา ท่ีเรียกวา ผลิตภาพปจจัยรวม (Total 
Factor Productivity) หรือ TFP โดยปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอตัวแปร A และสงผลตอความเติบโต
ทางเศรษฐกจิ ประกอบดวย 
 1.ปจจัยความกาวหนาทางเทคโนโลยี ท่ีกอใหเกิดนวัตกรรมตาง ๆ และสงผลตอ
ปจจัยทางดานแรงงาน ในการสนับสนุนการทํางานท่ีสะดวกสบายและรวดเร็วข้ึน 
 2.ระดับทักษะของแรงงาน ท่ีเห็นเดนชัดระหวางประเทศพฒันากับประเทศกําลัง
พัฒนา ซ่ึงมคีวามแตกตางในระดับการศึกษาและสงผลตอทักษะการทํางาน ท่ีเปนปจจัยสําคัญ
ตอการพฒันาประเทศ 
 3.ระดับราคานํ้ามันโดยเฉพาะการข้ึนราคาของนํ้ามันโดยการนําเขาจากตางประเทศ 
ไดสงผลตอการลดคาผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ (GNP) และมูลคาเพิม่ท่ีลดลง ซ่ึงนับเปน
การถดถอยของผลิตภาพปจจัยรวม (A)  
 4.สภาพอากาศ (Weather) โดยเฉพาะในสภาพอากาศท่ีมีความแหงแลงมากหรือ
หนาวจัด ท่ีสงผลตอผลผลิตทางการเกษตร แตปจจัยดังกลาวก็อาจไมกระทบตอประเทศท่ีมี
เศรษฐกจิขนาดใหญ อยาง อเมรกิา หรือ ญ่ีปุน ท่ีมีสัดสวนภาคการเกษตรเปนสวนยอยของ
ระบบเศรษฐกิจ 
  
 แหลงของการเติบโตทางเศรษฐกจิ (Sources of Economic Growth) อาจกลาวไดวา
ผลิตภาพเปนปจจัยสําคัญตอการเติบโตทางเศรษฐกิจ และมีผลกระทบตอตําแหนงการแขงขัน
น่ันหมายถึงเมื่อผลิตภาพสูงข้ึนก็จะเพิม่ความสามารถในตลาดโลก หรือกลาวส้ันๆ ก็คือ ผลิต
ภาพกอใหเกดิมาตรฐานการครองชีพ ซ่ึงการเติบโตทางเศรษฐกิจจึงถูกนิยามถึงการเพิ่มข้ึน
ผลิตผลโดยรวมของสินคาหรือบริการในระบบเศรษฐกิจสําหรับชวงเวลาท่ีกําหนด ดังน้ันการ
วัดผลิตผลโดยรวมท่ีเกิดข้ึนภายในประเทศ เรียกวาผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (Gross 
Domestic Product) หรือ GDP ท่ีมีความหมายคลายกับผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ (GNP) 
แตแตกตางกนัเล็กนอยก็คือGDP เปนการแสดงมลูคารวมของสินคาและบริการท่ีเปนผลผลิต 
โดยสามารถตีคาไดเฉพาะท่ีเกิดข้ึนภายในประเทศในรอบระยะเวลา 1 ปท่ีไมนับรวมมูลคา
ผลผลิตในตางประเทศ ตวัอยางเชน คา GNP ของประเทศญ่ีปุนจะคิดรวมถึงผลกําไรของ
โรงงานประกอบรถยนตท่ีดําเนินการในตางประเทศ แตไมนํามาคิดรวมใน GDP ดังน้ันคา 
GDP จึงแสดงถึงกําลังในการผลิตของประเทศและเปนดัชนีช้ีวัดอัตราการเจริญเติบโตทาง
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เศรษฐกจิของประเทศ ซ่ึงการขยายตัวของ GDP เปนผลมาจากการเพิ่มข้ึนของจํานวนปจจัย
นําเขา และการเพิ่มข้ึนของเทคโนโลย่ีหรือผลจากการปรับปรงุผลิตภาพปจจัยรวม (Total 
Factor Productivity) โดยแสดงดวยความสัมพันธ ดงัน้ี  
 
ความเติบโตของGDP = ความเติบโตทางสัดสวนแรงงานและทุน + ความเติบโตทาง TFP  
  
ภาพท่ี 1 แสดงองคประกอบและกระบวนการทางผลิตภาพ  
                   

   
 
สวนการเติบโตทางดาน GDP ท่ีเปนผลมาจากการเติบโตของ TFP และแสดงในรูปของปจจัย
นําเขา ดังน้ี  
  
 การเติบโตของ GDP = การเติบโตของ TFP + การเติบโตของการจางงาน + การ
เติบโตทางดานทุน  
 
 มาตรฐานการครองชีพท่ีสูงข้ึน โดยวัดจากมาตรฐานการครองชีพ (Standard of 
Living) มักถูกวัดจากคาGDPตอหัว (Per Capita) ท่ีคํานวณไดจากผลรวมของGDPหารดวย
จํานวนประชากรของประเทศ ซ่ึงสะทอนถึงความสามารถของประชากรในการใชจายเพื่อซ้ือ
สินคาหรือบริการ และสงเสริมใหมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน  
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 คา GDPตอหัว (Per Capita) จะสูงข้ึน ถาหากผลิตภาพหรือการจางงานเพิม่สูงข้ึน 
แนนอน ถาหากคาท้ังสองน้ีสูงข้ึนในขณะเดียวกัน น่ันหมายถึง คา GDP ตอหัว ก็จะย่ิงสูงมาก
ข้ึน ดังท่ีจะแสดงความสัมพันธไดดังน้ี 
 
 ความเติบโตของGDP ตอหัว = การเติบโตของผลิตภาพโดยรวม + การเติบโต
สัดสวนของแรงงานในประชากรของประเทศ 
 
 จากสมการไดแสดงถึงความสําคัญของการเติบโตผลิตภาพ ท่ีสงผลตอความเปนอยู
ท่ีดข้ึีน ดังน้ันการเติบโตผลิตภาพ จึงเสมือนเช้ือเพลิงในการขับดันเศรษฐกิจใหมีการเติบโต
อยางย่ังยืนและสรางมาตรฐานความเปนอยูท่ีสูงขึ้นในอนาคต 
 
ภาพท่ี 2 แสดงความสัมพนัธระหวางผลิตภาพและมาตรฐานความเปนอยู 
 

 
 
 
จากภาพท่ี 2 แสดงอิทธิพลของผลิตภาพท่ีมีตอมาตรฐานความเปนอยูสําหรับประชากรแตละ
คนและระดับประชาชาติโดยรวม น่ันคือ การเพิ่มข้ึนของ GDP เปนผลมาจากการปรับปรุงและ
ยกระดับผลิตภาพระดับประชาชาติ ซ่ึงเกี่ยวของกับแรงงาน(พนักงาน)และเจาของทุน ท่ีรวมถึง
ผูประกอบการ ผูถือหุน ในรูปแสดงถึง พนักงานจัดสรรรายไดสวนหน่ึงสําหรับการออม 
(Saving) หลังจากเสียภาษีและการบรโิภค (Consumption) สวนรายไดจากการลงทุนของ
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เจาของทุนจะจัดสรรออกเปน คาใชจายดําเนินงาน ผลกําไร และการออม ดังน้ันการเพิม่ข้ึน
ของการออมท้ังสองสวน คือ สวนพนักงานและเจาของทุน จึงสงผลตอการเพิม่ข้ึนของการ
ออมประชาชาติรวม (Gross National Savings) หรือ GNS โดยระดบัการออมในระบบ
เศรษฐกจิไดนํามาสูการเพิ่มข้ึนของระดับการลงทุนในรูปของ อาคาร เครื่องจักร อุปกรณ และ
ส่ิงอํานวยความสะดวก ซ่ึงการเพิม่ข้ึนของการลงทุนไดสงผลตอการเพิม่ของผลิตภาพ และคา 
GDP ท่ีสูงข้ึน สวนการเพิ่มข้ึนของการบริโภคโดยรวม หมายถึง ประชากรแตละคนสามารถ
จับจายใชสอยในสินคาหรือบริการท่ีมีคุณภาพท่ีดกีวา รวมท้ังการปรับปรุงสาธารณูปโภคท่ีได
มาตรฐาน โดยจัดสรรจากการออมประชาชาติรวมแลว น่ันยอมแสดงถึง การยกระดับคาเฉล่ีย
มาตรฐานความเปนอยู ดังน้ันการเติบโตผลิตภาพดังท่ีกลาวนําไวขางตนจึงเปนเสมือนตัวเรง
การเติบโตและขยายตัวทางเศรษฐกจิของประเทศ  
 แมวา GDP ตอหัว(Per Capita) จะถูกนิยมใชสําหรับการวัดมาตรฐานความเปนอยู 
แตปจจุบันกไ็ดมีดัชนีท่ีไมไดเปนปจจยัทางเศรษฐศาสตร (Non-Economic Factors) และ
สามารถวัดโดยใชดัชนีพฒันาบุคคล (Human Development Index) หรือ HDI ท่ีพัฒนาโดย 
UNDP(United Nations Development Programme) ซ่ึง HDI ประกอบดวยตัวช้ีวัดท่ีใชวัด
คุณภาพชีวิตมนุษยและมคีวามแตกตางจากการวัดคา GDP ตอหัว(Per Capita) ท่ัวไป ไม
คํานึงถึงความแตกตางของกําลังซ้ือในสกุลเงินท่ีแตกตางของประเทศตาง ๆ โดย UNDP ได
ปรับ GDP ตอหัวของกําลังซ้ือ ทําใหการวัดความสามารถในการซ้ือสินคาเพื่อสนองความ
ตองการพื้นฐาน(Basic needs) ของแตละบุคคลในประเทศตางๆไดผลดีกวาการวัดแบบแรก แต
อยางไรก็ตามการวัดท้ังสองวิธีดังกลาวน้ีก็ยังสัมพนัธและเกี่ยวของกับผลิตภาพอยูน่ันเอง  
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บทที่ 5 
กรณีศึกษาบริษัท Conn 

 
1. ขอมูลทั่วไปของบริษัท Conn 
 บริษัท Conn เปนบริษัทนามสมมุตท่ีิลงทุนโดยชาวตางชาติ 100%  ดวยทุนจด
ทะเบียนเร่ิมตนท่ี 120 ลานบาท ปจจุบันไดเพิ่มทุนทะเบียนเปน 730 ลานบาท ทําการผลิตขอ
ตอวงจรไฟฟา(connectors)สําหรับผลิตภัณฑคอมพิวเตอร(computer), เครื่องพิมพ(printer), 
โทรศัพทเคล่ือนท่ี(mobile phone), โทรศัพท(telephone), หนวยเก็บความจํา (hard disc drive)  
ฯลฯ  ไดรับการสงเสริมการลงทุนจาก BOI(Board of Investment) ดวยกําลังการผลิต 360ลาน
ช้ิน/ป โดยสงออกไปยังตางประเทศ 80%  และ จําหนายภายในประเทศ 20% มีโรงงานผลิต 3 
โรง ตั้งอยูในนิคมอุดสาหกรรม กระบวนการผลิตแบบครบวงจรเริ่มจากการฉีดพลาสติก การ
ปมข้ึนรูปโลหะ  การชุบโลหะ  การประกอบเปนconnector  มพีนักงานเฉล่ีย 2859 คนในปค.ศ.
2003  
 
2. ประวัติบริษัท Conn 
ค.ศ.1988  กอต้ังบริษัทดวยทุนจดทะเบียน 120ลานบาท 
 ไดรับการสงเสริมจากBOI ดวยกําลังการผลิต 30ลานช้ินตอป 
ค.ศ.1989 กอสรางโรงงานแหงแรกเสร็จเริ่มทําการผลิตประกอบConnector 
 และฉีดช้ินงานพลาสติก   
ค.ศ.1990 เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 240ลานบาท 
 กอสรางโรงงานแหงท่ีสองเสร็จเริ่มทําการผลิตการปมข้ึนรูปโลหะ  
 และการชุบโลหะ 
ค.ศ.1993 ไดรับการสงเสริมจากBOI ดวยกําลังการผลิต 50ลานช้ินตอป 
 ทําใหกําลังการผลิตรวมเปน 80ลานช้ินตอป 
ค.ศ.1994 เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 480ลานบาท 
 ขยายโรงงานแหงแรกเพือ่รองรับการผลิตท่ีเพิ่มข้ึน 
ค.ศ.1995 ไดรับการสงเสริมจากBOI ดวยกําลังการผลิต 160ลานช้ินตอป 
 ทําใหกําลังการผลิตรวมเปน 240ลานช้ินตอป 
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ค.ศ.1996 เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 730ลานบาท 
 ขยายโรงงานแหงท่ีสองเพื่อรองรับการผลิตท่ีเพิ่มข้ึน 
ค.ศ.1997 ขยายโรงงานแหงแรกครั้งท่ีสองเพื่อรองรับการผลิตท่ีเพิ่มข้ึน 
ค.ศ.2000 ไดรับการสงเสริมจากBOI ดวยกําลังการผลิต 120ลานช้ินตอป 
 ทําใหกําลังการผลิตรวมเปน 360ลานช้ินตอป 
ต.ศ.2001 กอสรางโรงงานแหงท่ีสามเสร็จเริ่มทําการผลิตประกอบ Connector และฉีดช้ินงาน
 พลาสติก   
 ขยายโรงงานแหงท่ีสองครั้งท่ีสองเพื่อรองรับการผลิตท่ีเพิ่มข้ึน 
 
3. กระบวนการผลิต และเครื่องจกัรหลกั 
การผลิตเริ่มจากการฉีดช้ินงานพลาสติกไดช้ินงานเรียกวา Block ในขณะเดียวกันก็ทําการปม
ข้ึนรูปโลหะไดช้ินงานเรียกวา Pressing Contact   แลวจากน้ันนําไปชุบไดช้ินงานเรียกวา 
Plating Contact แลว นํา Block และ Plating contact มาประกอบกันเปนconnector เพื่อสงไป
ใหลูกคาเปนลําดับสุดทาย 
  เครื่องจักรหลักประกอบดวย 
 1. Injection molding machine 
 2.High Speed Straight-side Pressing machine 
 3.Nickel Gold Pb/Sn Selective Plating machine  
 4.Assembly machine 
 
ภาพท่ี3 แสดงกระบวนการผลิตของบริษัท Conn 
  

Molding Shop Assembly Shop Customers
ฉีดช้ินงานพลาสติก งานประกอบconnector ลูกคา

Pressing Shop Plating Shop
งานปมข้ึนรูปโลหะ งานชุบโลหะ   
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ภาพท่ี 4 ตัวอยางผลิตภัณฑ Connector 

  
 
ภาพท่ี 5 ตัวอยางผลิตภัณฑ Connector 

  
 
ภาพท่ี 6 ตัวอยางผลิตภัณฑ Connector 
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4. กิจกรรมการเพ่ิมผลิตภาพของบริษทัConn 
 บริษัท Conn ไดนํากิจกรรมการเพิม่ผลผลิตมาใชอยางเต็มรูปแบบกับพนักงานทุก
ระดับ ในระยะเวลาตางๆดังตอไปน้ี 
ค.ศ.1994 เริ่มใช กิจกรรม 5ส. ผลของการทํากจิกรรม 
 1. มีการแตงต้ังคณะกรรมการ 5ส. ทําการตรวจพื้นท่ีเปนประจําทุก สัปดาห โดยใช
 แผนตรวจสอบ(Check Sheet) มีการปดปายใหทําการปรับปรุงเมื่อไดคะแนนตํ่ากวา
 มาตรฐาน มกีารถายภาพกอนและหลังการปรับปรงุ 
 2. มีการใหรางวัลแกพื้นท่ี 5ส. ดีเดนประจําสัปดาห, เดือน, ป 
 3. มีการทําความสะอาดครั้งใหญ (Big Cleaning Day)ในวันทํางานวันสุดทายของป 
 
ค.ศ.1995 เริ่มใชกิจกรรม QC 7 Tools ผลของการทํากิจกรรม 
 1. เปนหลักการพื้นฐานในการวิเคราะห หาปญหา ของการทํากจิกรรมกลุมยอย 
 2. เปนหลักฐานการบันทึกผลการทํางาน 
 
ค.ศ.1996 ไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO9002 โดยมกีารกาํหนดวัตถุประสงคและเปาหมาย
 ดานคุณภาพไวดังน้ีคือ 
 1. คํารองเรียนจากลูกคาตองไมเกิน 350 สวนในลานสวน (PPM) 
 2. สัดสวนการสูญเสียไมเกิน1.28% ตอยอดขาย 
 3. การสงมอบใหลูกคาตามกําหนดไมนอยกวา 99.2% 
 4. ดัชนีความพึงพอใจของลูกคาไมนอยกวา 85% 
 5. ผลิตผลิตภัณฑปราศจากสารตะก่ัวภายในปค.ศ. 2004 
 
ค.ศ.1997 เริ่มใชกิจกรรม 5R ผลของการทํากิจกรรม 
 1. มีการผลิตใชใหม (Recycle) ของช้ินงานพลาสติก 
 2. มีการนํากลับมาใชซํ้า (Reuse) สําหรับบรรจุภัณฑท่ีเปนกลองกระดาษ, กระดาษ
 ถายเอกสารใชท้ังสองดาน 
 3. วางแผนท่ีจะเลิกใช (Reject) สารทําความเย็น R-22 
 4. มีการวางแผนในการลดการใช (Reduce) การใชพลังงานไฟฟาลง 
 5. มีหนวยงานซอมบํารุงสําหรับซอม (Repair) งานท่ีเสีย 
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ค.ศ.1997 กิจกรรม PDCA Cycle ผลของการทํากิจกรรม 
 1. เปนหลักการพื้นฐานในการทํางาน, การทํากิจกรรมกลุมยอย 
 2. เปนหลักการในการปรับปรุงอยางตอเน่ือง 
 
ค.ศ.1998 เริ่มใชกิจกรรมKaizen (Continuous Improvement หรือ การปรับปรุง 
 อยางตอเน่ือง) ผลของการทํากิจกรรม 
 1.มีการแตงตัง้คณะกรรมการกิจกรรมขอเสนอแนะ ทําการพิจารณา ขอเสนอแนะ
 ของพนักงานใหรางวัลตอบแทนขอเสนอแนะท่ีผานขอกําหนดและรางวัลสําหรับ
 ขอเสนอแนะดีเดนประจําป 
 2.ใหพนักงานระดับหัวหนาหนวยลงมาตองสงขอเสนอแนะอยางนอยหน่ึงเรื่องตอ
 คนตอเดือน 
 
ค.ศ.1998 กิจกรรมQCC ผลของการทํากิจกรรม 
 1. มีการแตงต้ังคณะกรรมการกิจกรรมQCC ทําการพิจารณาผลงาน การทํากิจกรรม
 กลุมQCC ทุกๆ 3 เดือน รับจดทะเบียนกลุมQCC ใหรางวัลตอบแทนผลงานกลุม
 QCCดีเดนประจําป 
 2.พนักงานระดับปฏิบัติการทุกคนตองเปนสมาชิกกลุมQCC และพนักงานระดับ
 หัวหนาหนวยข้ึนไปทุกคนตองเปนท่ีปรึกษากลุมQCC 
 3. ทุกกลุมจะตองนําเสนอผลงานปละ 2 เรื่อง 
 
ค.ศ.1999 ไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO14001 โดยมกีารกําหนด   
 วัตถุประสงคและเปาหมายดานส่ิงแวดลอมไวดังน้ีคือ 
 1. อุบัติเหตุข้ันหยุดงานเปนศูนย 
 2. อุบัติเหตุท่ีตองเขาโรงพยาบาล, ปฐมพยาบาล, ทรัพยสินเสียหายไมเกิน 20 กรณ ี
 3. ลดการใชพลังงานไฟฟาลง 5%  
 4. เลิกใชสารทําความเย็น R-22 ภายในปค.ศ. 2010 
 5. ควบคุมคุณภาพนํ้าเสียใหไดมาตรฐานตามกฎหมายกําหนด 
 6. ความไมสอดคลองดานส่ิงแวดลอมจากจิตสํานึกเปนศูนย 
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ค.ศ.1999 เริ่มใชกิจกรรม Poka-Yoke ผลของการทํากิจกรรม 
 1. ไดมกีารติดต้ังสัญญาณไฟหยุดสายการผลิตเมื่อมกีารพบของเสีย 
 2. มีการติดต้ังการตรวจจบัของเสียดวยลําแสง (Sensor) 
 3. มีการติดต้ังอุปกรณชวยประกอบ (Jig)  
 
ค.ศ.2000 เริ่มใชกิจกรรม New QC 7 Tools ผลของการทํากิจกรรม 
 1. เปนหลักการพื้นฐานในการวิเคราะห หาปญหา ของการทํากจิกรรมกลุมยอย 
 2. เปนหลักการพื้นฐานของการทํางาน 
 
ค.ศ.2000 กิจกรรมValue Analysis/Value Engineering and reengineering ผล  
 ของการทํากจิกรรม 
 1. มีการจัดต้ังแผนกวิจัยและพัฒนา (R&D) 
 2. มีการเปล่ียนอุปกรณคอมพิวเตอร (Hardware) ท้ังโรงงาน และ โปรแกรม 
 (Software) เปนระบบ MFG-PRO 
 3.มีการเปล่ียนหนวยงานวางแผนการผลิตจากสวนกลางใหกระจายไปอยูตามหนวย
 ผลิต 
 
ค.ศ.2001 เริ่มใชกิจกรรม Outsourcing/Subcontractors ซ่ึงปจจุบันมีผูรับเหมาชวงจํานวน 
 14 ราย  
 
ค.ศ.2002 เริ่มใชกิจกรรม SWOT Analysis ผลของการทํากิจกรรม 
 1. มีการแตงต้ังคณะทํางานรวมกับท่ีปรึกษาจากภายนอก 
 2. ผลการวิเคราะห 
 จุดแข็ง  - มีแผนกวิจัยและพัฒนาของตนเอง 
              - มีตัวแทนจําหนายในทุกภูมิภาค 
              -ไดรับการสงเสริมจากBOI ทําใหไดรับสิทธิประโยชน  
  ทางดานภาษี  
 จุดออน - ไมมีผลิตภัณฑในตลาดอุตสาหกรรมรถยนต 
  - ไมไดรับขอมูลจากลูกคาโดยตรง 
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  - จํานวนวิศวกรท่ีมีความรูเฉพาะดาน (Specialist) ม ี  
  สัดสวนท่ีต่ํา   
 โอกาส  - นโยบายการคาเสรีของรัฐ 
              - การลดภาษนํีาเขาของประเทศตางๆตามขอตกลงการคา  
  ขององคกรการคาโลก(WTO) 
  - การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ และภูมิภาคเอเชีย 
  อยูในอัตราท่ีสูง 
 อุปสรรค - คูแขงในประเทศจีนมีตนทุนท่ีต่ํา 
  - กฎหมายศุลกากรไมทันสมัย ระเบียบทางราชการที่  
  ซับซอนและเกี่ยวของกับหลายหนวยงาน 
  - ลูกคาไดมีการยายฐานการผลิต 
 
ค.ศ. 2002 กิจกรรม Benchmarking ผลของการทํากิจกรรมมกีารวัดเปรียบเทียบดาน  
 1. อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม (ROA) ไมนอยกวา 7.5% 
 2. ผลตอบแทนจากกําไรสุทธิ (Profit Margin) ไมนอยกวา 15% 
 3. ยอดขายตอหัว (Sale per head) ไมนอยกวา 120,000บาท/คน/เดือน 
 
ค.ศ. 2002 กิจกรรม KYT ผลของการทํากิจกรรม 
 1. มีการแตงต้ังคณะกรรมการความปลอดภัย ทําการพิจารณาคําขวัญ 
 ของกลุม KY และ รับการข้ึนทะเบียนกลุม KY 
 2. พนักงานระดับปฏิบัติการทุกคนตองเปนสมาชิกกลุม KY 
 3. กําหนดเปาหมายในหน่ึงเดือนจะตองไดหน่ึงคําขวัญตอกลุม 
 ตัวอยางคําขวัญเชนติดปายกอนซอมเครื่องจักรอุบัตเิหตุเปนศูนยOK 
 ตรวจสอบตาม Check sheet กอนปฏิบัติงาน อุบัติเหตุเปนศูนย OK 
 
ค.ศ. 2002 กิจกรรม TQM ผลของการทํากิจกรรม 
 1. พนักงานทุกคนตองมีสวนรวมในกิจกรรม QCC 
 2. จํานวนกลุม QCC จะตองเพิ่มข้ึนปละ 5% ท่ีมีการสงผลงานเขาประกวด 
 3.แผนกประกันคุณภาพตองทําการสุมตรวจกระบวนการทํางานทุกวันของทุก
 หนวยงานตามมาตรฐานการทํางานท่ีกําหนดไว  
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ค.ศ.2003 เริ่มใชกิจกรรม Balance Score Card&Key Performance Index 
 โดยกําหนดBSCดานตางๆดังน้ี 
 1. ดานการเงิน – ยอดขายเพิ่มข้ึน 3 เทาภายใน 5 ป (2004-2009)   
 KPI – นําผลิตภัณฑใหมออกสูตลาดไมนอยกวา 2 แบบทุก 3 เดือน 
 2. ดานลูกคา – ดัชนีความพึงพอใจของลูกคาไมนอยกวา 85% 
 KPI – ตอบสนองความตองการของลูกคาภายใน 24 ช่ัวโมง 
 3. ดานพัฒนาองคกร – เพิม่ประสิทธิการผลิต 20% ดวยระบบ JIT 
 KPI – ลดสินคาคงคลังและงานระหวางทําเหลือ 0.65 เดือนตอยอดขาย 
 4. ดานบุคคล – เพิ่มทักษะการทํางานของพนักงานข้ึน 30% 
 KPI – พนักงานไมนอยกวา 80% ตองผานการฝกอบรมตามหลักสูตรท่ี 
           บริษัทกําหนดในแตละระดับ 
 
ค.ศ.2003 กิจกรรม 3MU ผลของการทํากิจกรรม 
 1. กําหนดการทํางานลวงเวลาไดไมเกิน 36 ช่ัวโมงตอสัปดาห 
 2. กําหนดใหการลดความสูญเปลา 7 ประการเปนหัวขอในการทํากิจกรรมกลุม 
 QCC 
 3. กําหนดแผนการผลิตท่ีแนนอนไมมีการเปล่ียนแปลงในระยะเวลา 2 วัน คือ วันน้ี 
 (วันท่ี 1) กับ วันพรุงน้ี (วันท่ี 2) วันถัดไปสามารถปรับได 
 
ค.ศ.2004 เริ่มใชกิจกรรม JIT โดยการใชบัตรคัมบัง (Kanban card) ทุกแผนกจะทําการผลิต
 และเก็บสินคาเทาท่ีมีบัตรคัมบังในครอบครอง ถาแผนกใดมีบัตรคัมบังแตไมมี
 สินคาใหสงบัตรน้ันตอแผนกท่ีรับผิดชอบทําการผลิตหรือจัดหา 
   
ค.ศ.2004 กิจกรรม Flat Organization ไดมีการปรบัระดับช้ันการบังคับบัญชาลง 
 จาก 13 ระดบั เหลือเพียง 8 ระดับ  
 
ค.ศ. 2004 กิจกรรม TPM โดยกําหนดใหพนักงานประจําเครือ่งจักรทําการบํารุงรักษารายวัน
 ตามรายการในแผนตรวจสอบ (Check sheet) และแผนกบํารุงรักษาจะทําการ
 บํารุงรักษาเปนรายสัปดาห, รายเดือน, ราย 3 เดือน, รายป ผลการทําการบํารุงรกัษา
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 จะทําการบันทึกในรูปแบบของ QC 7 tools เพื่อใชในการวิเคราะหและแกไขปญหา
 ในอนาคตเปนการปรับปรุงอยางตอเน่ือง 
 
5. ผลการวิเคราะหทางสถิติ 
 
ตารางท่ี 3 แสดงการลงทุนของบริษัท Conn     (หนวย – ลานบาท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 5.1 จากตารางท่ี3 บริษัทผูผลิต Connector ในชวงป ค.ศ.1994-2000 ไดมีมูลคาการ
ลงทุนรวมในแตละปเพิ่มสูงข้ึนโดยตลอด ท้ังในสินทรัพย และคาจาง ยกเวนป ค.ศ.2001 ซ่ึง
เปนปท่ีคําส่ังซ้ือลดลง ผูผลิตมีการปรบัลดการลงทุนลง และลดจํานวนแรงงานลง แตไม
สามารถลดลงไดมากเปนสัดสวนเดียวกับยอดขายท่ีลดลงเน่ืองจากความลาชา(lag)ขอกฎหมาย 
ลงทุนในสินทรัพยแลวเปล่ียนกลับเปนเงินสดไดยากและชา สินทรัพยท่ีมีมูลคาลดลงเกิดจาก
การหักคาเส่ือมราคา ดังน้ันการศึกษาและวิเคราะหผลิตภาพจะแบงเปน 2 ชวงเวลา คือ ชวงป 
ค.ศ.1994 – 2000 กับชวงป ค.ศ. 2001 – 2003 จากการทํากิจกรรมเพิม่ผลผลิตอยางตอเน่ืองทํา
ใหผลิตภาพของแรงงานเพ่ิมข้ึน ผูผลิตจึงลงทุนในแรงงานเพิม่ข้ึน และลดการลงทุนใน
สินทรัพยลงเพราะประสิทธิ์ภาพของสินทรัพยดีข้ึน มีอายุการใชงานนานข้ึน เสียคาบํารุงรักษา
นอยลง ของเสียลดลง เน่ืองมาจากผลิตภาพของสินทรัพยเพิม่ข้ึน ในชวงป ค.ศ.2001-2003 

ปค.ศ. สินทรัพย(ลานบาท) คาจาง(ลานบาท) 
1994 265.24 34.61 
1995 476.58 57.53 
1996 896.80 76.72 
1997 966.83 94.25 
1998 1,113.91 116.68 
1999 1,125.32 140.76 
2000 1,608.18 182.50 
2001 1,450.93 184.69 
2002 1,341.38 199.61 
2003 1,321.25 293.64 
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ตารางท่ี 4 แสดง จํานวนแรงงาน(คน) ราคาเฉล่ีย(บาท) ผลผลิต(ลานช้ิน)ของบริษัท Conn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 5.2 จากตารางท่ี4 ชวงป ค.ศ.1994-2000 ราคาเฉล่ียของบริษัท Conn ไดลดลงโดย
ตลอดแสดงถึงภาวการณแขงขันท่ีสูงและรุนแรง แตผูผลิตยังสามารถแขงขันไดอยางมี
นัยสําคัญ การใชกิจกรรมเพิ่มผลผลิตเปนการเพิม่ศักยภาพในการแขงขันของผูผลิตดวยวิธีหน่ึง 
 
 ชวงป ค.ศ.2001-2003 ราคาเฉล่ียยังคงลดลงอยางตอเน่ืองและลดลงในอัตราท่ี
เพิ่มข้ึน จาก 0.25-0.5 บาท/ช้ินในชวงป ค.ศ.1994 - 2000 เปน 0.75-1.00 บาท/ช้ิน ในชวงปค.ศ.
2001-2003 แสดงถึงภาวการณแขงขันท่ีสูงข้ึนและรุนแรงมากย่ิงข้ึน การทํากิจกรรมเพิม่
ผลผลิตยังคงทําอยางตอเน่ือง ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงผลิตภาพท่ีเพิม่สูงข้ึนอีกครั้ง ดังตารางท่ี5 ทํา
ใหผูผลิตสามารถแขงขันกับคูแขงอื่นๆไดในตลาด 
 
 
 
 
 
 
 

 
ปค.ศ. 

จํานวนแรงงาน
(คน) 

ราคาเฉล่ีย
(บาท) 

ผลผลิต 
(ลานช้ิน) 

1994 490 16.00 25.17 
1995 881 15.50 47.62 
1996 989 15.00 79.34 
1997 1,226 14.50 106.23 
1998 1,467 14.00 129.87 
1999 1,544 13.75 140.41 
2000 1,986 13.50 204.41 
2001 1,904 13.25 147.98 
2002 2,031 13.00 185.98 
2003 2,859 12.00 266.32 
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ตารางท่ี 5 แสดงผลิตภาพของแรงงาน, ทุน และกิจกรรมเพิม่ผลผลิตของบริษัท Conn 
 

ปค.ศ. ผลผลิต(ช้ิน)/แรงงาน ผลผลิต(ช้ิน)/ทุน กิจกรรมเพ่ิมผลผลิตที่ใช
1994 51,000 90,000 5ส.
1995 54,000 100,000 QC 7 Tools.
1996 80,000 90,000 ISO9002.
1997 87,000 110,000 PDCA Cycle, 5R
1998 89,000 120,000 Kaizen, QC Circle
1999 91,000 120,000 ISO14001, Poka-yoke
2000 103,000 130,000 New QC 7 Tools, VA/VE & Reengineering
2001 78,000 100,000 Outsource/Subcontractors
2002 92,000 140,000 SWOT Analysis, Benchmarking, KYT, TQM
2003 93,000 200,000 BSC&KPI, 3 MU               

 
 5.3 จากการคํานวณหาคา  Productivity ของแรงงานและทุนไดคาดังตารางท่ี5 
กลาวคือในชวงป ค.ศ. 1994-2000 ผลิตภาพของแรงงานและทุนไดเพิ่มสูงข้ึนตลอดจาก 51,000 
ช้ินตอแรงงานหน่ึงคน ณ.ป ค.ศ.1994 เปน 103,000 ช้ินตอแรงงานหน่ึงคน ณ.ปค.ศ.2000 และ 
จาก 90,000 ช้ินตอทุนหน่ึงลานบาท ณ.ป ค.ศ.1994  เปน130,000 ช้ินตอทุนหน่ึงลานบาท ณ.ป 
ค.ศ.2000 
 
 ชวงป ค.ศ.2000-2001ผลิตภาพของแรงงานและทุนไดลดลงเน่ืองจากคําส่ังซ้ือลด 
ลงอยางมากจากภาวะถดถอยของตลาด(Demand shock) 
 
 ชวงป ค.ศ.2001-2003 ผลิตภาพของแรงงานและทุนไดเพิ่มสูงข้ึนอีกครั้ง หลังจาก
ผูผลิตไดปรับสภาพการลงทุน และการจางแรงงาน ป ค.ศ.2001 ผลิตภาพของแรงงานอยูท่ี 
78,000 ช้ิน เปน 93,000 ช้ินในป ค.ศ.2003  ผลิตภาพของทุนอยูท่ี100,000 ช้ินในป ค.ศ.2001 
เพิ่มเปน 200,000 ช้ินในป ค.ศ.2003 อันเน่ืองมาจากการใชกจิกรรมเพิ่มผลผลิตและการวาง
แผนการผลิต 
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 5.4 การวิเคราะหฟงกช่ันการผลิต เปนการวิเคราะหเพื่อกะประมาณหาสมการการ
ผลิตในรูปแบบCobb–Douglas เพื่อคํานวณผลิตภาพการผลิต (ผลผลิตหนวยสุดทายของปจจัย
การผลิต) และหาความสัมพันธของการเพิ่มผลิตภาพและการลดตนทุนการผลิต  
 

  Cobb-Douglas function  : Y = AKαLβ      ...........................................… (1)       
 
Y เปนผลผลิต  
K                   เปนปจจัยทุน 
L                   เปนปจจัยแรงงาน 

α        เปนสัมประสิทธิ์ของปจจัยทุน 

β        เปนสัมประสิทธิ์ของปจจัยแรงงาน 
A          แทนผลิตภาพปจจัยรวม หรือ Total Factors Productivity (TFP)  

 

 จากสมการท่ี 1 สามารถปรับเปนสมการเชิงเสนตรงไดโดยการปรับเปนคาnatural 
logarithm ของตัวแปรท้ังหมดจะได 

                        

  ln (Y)   =   ln(A) + αln(K) + βln(L)    ……………………..….....(2) 

 

ปรับคาผลผลิต, ทุน และ แรงงานโดยการ take natural logarithm จะไดคาดังตารางท่ี 6 

โดย  Logarithm ของแรงงาน   = LOG (L) 

         Logarithm ของทุน         = LOG (K) 

         Logarithm ของผลผลิต   = LOG (Y) 
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ตารางท่ี 6 แสดงคา Natural logarithm ของ ทุน แรงงาน ผลผลิตของบริษัท Conn 

 
ไตรมาส/ปค.ศ. จํานวนแรงงาน(คน) สินทรัพย(ลานบาท) ผลผลิต(ลานช้ิน) LOG(L) LOG(K) LOG(Y) Dummy

Q1/1994 383 282.16 5.61 2.58 2.45 0.75 0.00
Q2/1994 442 276.39 5.93 2.65 2.44 0.77 0.00
Q3/1994 547 270.17 6.43 2.74 2.43 0.81 0.00
Q4/1994 587 265.24 7.20 2.77 2.42 0.86 0.00

   
Q1/1995 752 302.78 8.23 2.88 2.48 0.92 0.00
Q2/1995 862 365.91 10.07 2.94 2.56 1.00 0.00
Q3/1995 952 413.26 13.14 2.98 2.62 1.12 0.00
Q4/1995 955 476.58 16.18 2.98 2.68 1.21 0.00

   
Q1/1996 1000 525.78 20.20 3.00 2.72 1.31 0.00
Q2/1996 979 642.15 18.17 2.99 2.81 1.26 0.00
Q3/1996 985 786.19 18.84 2.99 2.90 1.28 0.00
Q4/1996 990 896.80 22.13 3.00 2.95 1.34 0.00

 
Q1/1997 1047 901.43 24.18 3.02 2.95 1.38 0.00
Q2/1997 1169 923.52 25.53 3.07 2.97 1.41 0.00
Q3/1997 1353 956.03 31.04 3.13 2.98 1.49 0.00
Q4/1997 1334 966.83 25.48 3.13 2.99 1.41 0.00

 
Q1/1998 1479 989.32 30.31 3.17 3.00 1.48 0.00
Q2/1998 1473 1027.61 30.34 3.17 3.01 1.48 0.00
Q3/1998 1454 1087.09 34.55 3.16 3.04 1.54 0.00
Q4/1998 1461 1113.91 34.67 3.16 3.05 1.54 0.00

 
Q1/1999 1514 1123.78 29.49 3.18 3.05 1.47 0.00
Q2/1999 1481 1109.81 30.34 3.17 3.05 1.48 0.00
Q3/1999 1556 1116.09 39.89 3.19 3.05 1.60 0.00
Q4/1999 1626 1125.32 40.69 3.21 3.05 1.61 0.00

  
Q1/2000 1706 1245.98 39.65 3.23 3.10 1.60 0.00
Q2/2000 1892 1389.23 49.85 3.28 3.14 1.70 0.00
Q3/2000 2094 1455.71 55.88 3.32 3.16 1.75 0.00
Q4/2000 2252 1608.18 59.03 3.35 3.21 1.77 0.00

 
Q1/2001 2100 1550.92 38.48 3.32 3.19 1.59 1.00
Q2/2001 2017 1507.27 37.53 3.30 3.18 1.57 1.00
Q3/2001 1856 1488.06 38.53 3.27 3.17 1.59 1.00
Q4/2001 1644 1450.93 33.44 3.22 3.16 1.52 1.00

    
Q1/2002 1725 1422.38 42.93 3.24 3.15 1.63 1.00
Q2/2002 1993 1403.75 46.55 3.30 3.15 1.67 1.00
Q3/2002 2200 1379.34 50.93 3.34 3.14 1.71 1.00
Q4/2002 2205 1341.38 45.57 3.34 3.13 1.66 1.00

     
Q1/2003 2364 1333.79 53.47 3.37 3.13 1.73 1.00
Q2/2003 2725 1330.87 59.82 3.44 3.12 1.78 1.00
Q3/2003 3153 1326.65 72.12 3.50 3.12 1.86 1.00
Q4/2003 3194 1321.25 80.91 3.50 3.12 1.91 1.00  
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จากการใช Programme SPSS   คํานวณหาคาสัมประสิทธิ์ไดคา 

  α = 0.593 

  β = 0.789 

 

จะไดสมการ  ln (Y) =  - 2.714 + 0.593 ln (K) + 0.789 ln (L) + 2.923 Dummy…….(3)     

              t - Statistic     - 25.142        11.577         10.630             27.171    

รายละเอียดดงัตารางท่ี7   

 

จากตารางท่ี 7 ไดคาตางๆดังตอไปน้ี 

               R²   =   0.999                  Standard Error of the Estimate = 0.03846 

       Durbin-Watson = 1.436         Dl = 1.29    Du = 1.65      k = 3   n = 36 

               F     =   8216.539            Sig.F   =   0.000 

 

 การวิเคราะหแสดงใหเห็นวาความสัมพนัธระหวางตัวแปรอิสระท้ังหมดสามารถ
อธิบายการเปล่ียนแปลงของตัวแปรตาม(ผลผลิต)ไดรอยละ 99.9 มีคาความคาดเคล่ือนเทากับ 
0.03846 และคา F มีคาเทากับ 8216.539 คา Durbin-Watson มีคาเทากับ 1.436   ซ่ึงมีคาอยู
ระหวาง 1.29 < 1.436 < 1.65   ณ ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 ซ่ึงแสดงวาไมมีปญหา
สหสัมพันธในตัว (autocorrelation)  

 

 จากการทดสอบคา t – Statistic ท่ีระดับนัยสําคัญรอยละ 99.5 ยอมรับวา คาคงท่ีมีคา
เทากับ -2.714 คาสัมประสิทธิ์ของ ln (K) มีคาเทากับ 0.593 คาสัมประสิทธิ์ของ ln (L) มีคา
เทากับ 0.789 และคาสัมประสิทธิ์ของ Dummy มีคาเทากับ 2.923 
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 ในรูปสมการที่มีตัวแปรมคีาเปนลอก(Logarithm) น้ันไดแสดงคาสัมประสิทธิ์ท่ี
คํานวณไดก็คือคาความยืดหยุนของฟงกช่ันการผลิตตอการใชปจจัยการผลิต กลาวคือเมื่อเพิ่ม
แรงงานหรือทุนไปทีละ 1 เปอรเซ็นตแลว ผลผลิตจะเพิม่ข้ึนเปนกี่เปอรเซ็นต ซ่ึงปจจัยท่ี
สนับสนุน หรือ กอใหเกิดการเพิม่ข้ึนในผลผลิตหนวยสุดทายของแรงงานและทุนน้ัน ก็คือการ
เพิ่มทักษะแรงงานและการใชเครื่องจักรท่ีทําใหเกิดผลผลิตเพิ่มข้ึน ซ่ึงสะทอนใหเห็นวาการทํา
กิจกรรมเพิม่ผลผลิตอยางตอเน่ือง สามารถกอใหเกิดผลผลิตเพิม่ไดจากคา สัมประสิทธิท่ี์หาได
แสดงวาเมื่อเพิ่มทุนข้ึน 1 เปอรเซ็นตจะทําใหผลผลิตเพิ่มข้ึน 0.593 เปอรเซ็นต หรือเทากับ 
3.91 ลานช้ินโดยกําหนดใหปจจัยอ่ืนๆคงท่ี และเมื่อเพิ่มแรงงานข้ึน 1 เปอรเซ็นตจะทําให
ผลผลิตเพิ่มข้ึน 0.789 เปอรเซ็นต หรือเทากับ 6.15 ลานช้ินโดยกําหนดใหปจจัยอ่ืนๆคงท่ี 

 

 ในชวงป ค.ศ.1994-2000 ใหคา Dummy = 0  

จะไดสมการ  ln (Y) =  - 2.714 + 0.593 ln (K) + 0.789 ln (L)…………………….(4)     

  

 ในชวงป ค.ศ.2001-2003 ใหคา Dummy = 1  

จะไดสมการ  ln (Y) =    0.149 + 0.593 ln (K) + 0.789 ln (L)…………………….(5)     

  

 คาคงท่ีของสมการเปนคาผลิตภาพปจจัยรวม(Total Factors Productivity) ซ่ึงมีคา
เพิ่มข้ึนในชวงป ค.ศ.2001-2003 โดยจากชวงป ค.ศ.1994-2000 ท่ีมีคาติดลบเทากับ 2.714 หรือ
เทากับ 517.606 ลานช้ิน เปน 0.149 หรือเทากับ 1.41 ลานช้ินชวงป ค.ศ.2001-2003 ซ่ึงสะทอน
ผลผลิตจากการทํากิจกรรมเพิม่ผลผลิตของบริษัท จากการเพิม่เทคนิคการผลิต ความชํานาญ
และระบบการจัดการการเพิ่มผลผลิตซ่ึงเนนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเปนสําคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 67

ตารางท่ี7  แสดงคา Coefficients (สัมประสิทธิ์) ชวงปค.ศ.1994-2003 โดยการวิเคราะหความ
 ถดถอยเชิงเสนแบบ Ordinary Least Square (OLS)  
 

Regression 
Variables Entered/Removed b

DUMMY,
LOG_K,
LOG_L

a . Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: LOG_Yb. 
 

Model Summaryb

.999a .999 .998 3.846E-02 1.436
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-W
atson

Predictors: (Constant), DUMMY, LOG_K, LOG_La. 

Dependent Variable: LOG_Yb. 
 

ANOVAb

36.458 3 12.153 8216.539 .000a

5.325E-02 36 1.479E-03
36.511 39

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), DUMMY, LOG_K, LOG_La. 

Dependent Variable: LOG_Yb. 
 

Coefficientsa

-2.774 .110 -25.142 .000
.593 .056 .152 10.630 .000
.789 .068 .536 11.577 .000

2.923 .108 1.402 27.171 .000

(Constant)
LOG_K
LOG_L
DUMMY

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig.

Dependent Variable: LOG_Ya. 
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 5.5 การเพิ่มผลิตภาพกอใหเกิดการลดตนทุน เมื่อมกีารทํากิจกรรมเพิม่ผลผลิตทําให
ประสิทธิภาพของแรงงานและทุนเพิม่ข้ึน กอใหเกิดการเพิม่ผลิตภาพของแรงงานและทุน ซ่ึงมี
ผลทําใหตนทุนการผลิตลดลงจากการไดผลผลิตเพิ่มข้ึนโดยใชแรงงานและทุนเทาเดิม โดย
วิเคราะหจากสมมุติฐานท่ีวาผูผลิตยินดีท่ีจะผลิตสินคาท่ี P = MC หรือ ราคาขายเทากับ ตนทุน
เฉล่ียตอหนวย ซ่ึงเปนจุดคุมทุนของผูผลิตจากตารางท่ี4 จะเห็นไดวาราคาขายเฉล่ียของบริษัท 
Conn ไดลดลงโดยตลอดจาก16บาท/ช้ินในป ค.ศ.1994ลงมาเหลือ 12บาท/ช้ิน ในป ค.ศ.2003 
น้ันยอมแสดงเปนนัยยะวาตนทุนเฉล่ียตอหนวยของผูผลิตไดลดลง (ดังรายละเอียดแสดงใน
ภาคผนวกท่ี1) ซ่ึงเปนผลอันเน่ืองมาจากการทํากจิกรรมเพิ่มผลผลิต 

 

ตารางท่ี8 แสดงตนทุนคาจางและคาเส่ือมราคาตอผลผลิตหน่ึงหนวย 

ป ค.ศ. ผลผลิต(ลานชิ้น) คาจาง(ลานบาท) คาส่ึอมราคา(ลานบาท) ตนทุน(บาท)/หนวย
1994 25.17 34.61              42.79 3.08
1995 47.62 57.53              50.09 2.26
1996 79.34 76.72              208.24 3.59
1997 106.23 94.25              191.81 2.69
1998 129.87 116.68            258.76 2.89
1999 140.41 140.76            284.76 3.03
2000 204.41 182.50            334.08 2.53
2001 147.98 184.69            401.21 3.96
2002 185.98 199.61            382.09 3.13
2003 266.32 293.64            397.53 2.60  

  
 จากตารางท่ี 8 ตนทุนตอหนวยของผลผลิตในสวนของคาจางและคาเส่ือมราคาได
ลดลงจาก 3.08 บาทในป ค.ศ. 1994 เหลือ 2.53 บาท ในป ค.ศ. 2000 และ จาก 3.96 บาท ในป 
ค.ศ. 2001 ลงเหลือ 2.60 บาท ในป ค.ศ. 2003  
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บทที่ 6 
บทสรุป  และ ขอเสนอแนะ 

 
1. บทสรุป  
 แนวคิด และ วิธีการตางๆเพื่อเพิม่ผลิตภาพท่ีไดนําเสนอมาน้ีเปนเพียงสวนหน่ึง ยัง
มีอีกมากมายซ่ึงลวนแลวแตมีประโยชนตอการพัฒนา เพื่อเพิ่มผลิตภาพขององคกรดวยกัน
ท้ังส้ิน อยางไรก็ตามแนวคิด และ วิธีการตางๆเพือ่เพิ่มผลิตภาพท่ีไดนําเสนอในรายงานน้ีเพียง
เพื่อใหผูอานไดรูจักอยางคราวๆ การจะนําไปใช หรือ ประยุกตใช ตองทําการศึกษาอยาง
ละเอียดอีกทีหน่ึง มีคําพดูท่ีวา “ระบบตางๆ เหลาน้ีเกิดข้ึนในอเมริกาหรือยุโรปเติบโตและ
พัฒนาในญ่ีปุน แตก็มาตายในเมืองไทย” ท้ังน้ีอยากเนนยํ้าอีกทีหน่ึงวาไมไดมีสูตรสําเร็จเพือ่นํา
วิธีการเหลาน้ีไปใชกับองคกรใดองคกรหน่ึง แตควรศึกษาใหเขาใจอยางถองแทเพื่อพจิารณาวา
จะนําแนวคิด และ วิธีการตางๆ ไปใชในแตละองคกรอยางไรเพื่อความเหมาะสม การนํา
วิธีการเหลาน้ีมาใช หรือ ประยุกตใชโดยขาดความเขาใจท่ีถองแทนอกจากจะไมสําเร็จตามท่ี
คาดหวัง แลวยังทําใหเกิดความสับสนวุนวายในองคกรอีกดวยจึงมีองคกรตางๆมากมายท่ี
ประสบกับความลมเหลวกับแนวคิด และ วิธีการตางๆ เหลาน้ี 
            
 จากประสบการณการทํากจิกรรมตางๆที่กลาวมาแลวน้ัน สามารถเพิ่มผลิตภาพได 
จากการวิเคราะหบริษัท Conn ชวงป ค.ศ.1994-2000ผลิตภาพของแรงงานและทุนไดเพิม่สูง
ข้ึนมาตลอด จากผลผลิต 51,000 ช้ินตอแรงงานหน่ึงคน ณ.ป ค.ศ.1994 เพิ่มเปน 103,000 ช้ิน
ตอแรงงานหน่ึงคน ณ.ป ค.ศ.2000 และจาก 90,000 ช้ินตอทุนหน่ึงลานบาท ณ.ป ค.ศ.1994 
เพิ่มเปน 130,000 ช้ินตอทุนหน่ึงลานบาท ณ.ป ค.ศ.2000 
  
 ชวงป ค.ศ.2001-2003 ผลิตภาพของแรงงานและทุน ในป ค.ศ.2001 ผลิตภาพของ
แรงงานอยูท่ี 78,000 ช้ิน เพิ่มเปน 93,000 ช้ินในป ค.ศ.2003 ผลิตภาพของทุนอยูท่ี 100,000 ช้ิน
ในป ค.ศ.2001 เพิ่มเปน 200,000 ช้ินในป ค.ศ.2003 
 
 ผลิตภาพของแรงงานยังคงอยูในระดับสูงซ่ึงแสดงโดยคาสัมประสิทธิ์ความยืดหยุน
ของผลผลิตตอแรงงานท่ี 0.789 หรือเทากับ 6.15 ลานช้ิน  
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 ในการทํากิจกรรมตางๆน้ีจะประสบความสําเร็จไดข้ึนกับบุคลากรในองคกรให
ความรวมมือ และ มีความรูความสามารถในกิจกรรมน้ันๆ ซ่ึงเกิดจากการใหการฝกอบรม 
   
  ดังน้ันทรัพยากรมนุษยจึงมีความสําคัญอยางย่ิงท่ีตองถูกพัฒนากอนแลวส่ิงอื่นๆก็
จะถูกพัฒนาตามมา การทํากิจกรรมการเพิม่ผลผลิตน้ันตองกระทําอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ
เพื่อใหเกิดผลอยางย่ังยืน 
 
2. ขอเสนอแนะในการนําไปใชเพ่ือเพ่ิมผลผลิต 
 ประโยชนของการใชกิจกรรมและขบวนการเพิม่ผลผลิตท่ีจะเกดิข้ึนกับ
อุตสาหกรรมและธุรกจิประเภทตางๆมดีังน้ี 

 2.1 ผูประกอบการ ( Entrepreneurship) เกิดประสิทธิภาพ คุณภาพ และการลด
ตนทุนของธุรกิจ ไมวาจะเปนผูประกอบการ ภาคการผลิต ( Production Sector ) ภาคการคา ( 
Trading Sector ) ท้ังการคาปลีก และคาสง และภาคบริการ (Service Sector ) เมื่อมีแนวคิดท่ี
จะทําการปรบัปรุงกิจการของตนเองใหมีประสิทธภิาพ โดยสงเสริมเรื่อง การเพิ่มผลผลิตให
เกิดข้ึนในองคกร เชน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ( Human Resource Development : HRD ) 
จัดหาวิทยากรท่ีมีความเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีจากประเทศญ่ีปุนเขามาฝกอบรมใหความรู
เกี่ยวกับเครื่องจักรใหมท่ีจะนํามาใชในงานการผลิตของบริษัทฯ ซ่ึงสามารถทําการผลิตสินคา
ท่ีผลิตอยูไดมากและมีคุณภาพดีกวาเดิม และเกดิสินคาเสียนอยมาก หรอื การนําระบบ 
Logistic มาใชในบริหารงานคลังสินคา มีศูนยกระจายสินคา ( Distribution Center ) ท่ีเปน
ระบบ สามารถสงมอบสินคาใหกับลูกคาไดอยางรวดเร็ว และทันเวลา หรือ ในภาคธุรกิจ
บริการ จัดใหมีการฝกอบรมพนักงานเพื่อการใหบริการท่ีเปนเลิศ ( Service Excellence ) หรือ
ใหมีการศกึษาและวิจัย ( Research and Development : R&D ) ใหเกิดข้ึนในองคกร กิจกรรม
ท้ังหลายขางตนลวนแตเปนกิจกรรมท่ีทําใหเกิดการพัฒนาขององคกรท้ังส้ิน ทําใหสามารถ
ดําเนินธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพ ธุรกิจเกิดกําไรเพิม่มากข้ึน เกดิการขยาย
สาขาของกิจการ ธุรกจิมมีาตรฐานในระดับสากล เกิดการสรางงานข้ึนในประเทศ ลดปญหา
การวางงาน นําไปสูการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศในท่ีสุด 

 2.2 ผูบริโภค ( Consumers) ไดรับสินคาและบริการท่ีมีคุณภาพ ราคายุติธรรม การ
มุงท่ีจะพัฒนาในสินคาและบริการท่ีเกดิข้ึนทําใหเกิดสินคาและบริการท่ีมีคุณภาพ เปนผลดี
ตอผูบริโภค น่ันคือ การไดรับสินคาท่ีดี และราคายุติธรรมจากผูผลิต ทําใหเกิดความพึงพอใจ
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ในการบริโภคสินคาและบริการน้ันมากข้ึน ระบบเศรษฐกจิของประเทศดีข้ึน ระบบการเงิน
ของประเทศ มีสภาพคลองมากข้ึน   

 2.3 ลูกจาง ( Employees) เกิดความมั่นคงของตนเองและครอบครัวในอนาคต 
ผูประกอบการ เจาของกิจการ สามารถขายสินคาและบริการ ไดอยางตอเน่ือง ทําใหเกิดการ
ขยายธุรกิจเพิม่มากข้ึน น่ันหมายถึง กําไรของธุรกิจมีมากข้ึน สงผลตอสวัสดิการ ของ
พนักงานทุกระดับในองคกรท่ีดีข้ึน เชน การเพิ่มอัตราคาจาง การเพิ่มสวัสดกิารอ่ืน ๆ การคง
อยู หรือเพิม่เงินรางวัลประจําป และนอกเหนือจากน้ัน ยังสงผลตอความม่ันคงในอาชีพ 
หนาท่ีการเงิน เปนหลักประกันใหกับตนเองและครอบครัวในอนาคต อีกดวย 

 2.4 รัฐบาล ( Government) มีงบประมาณซ่ึงเก็บจากภาษีธรุกิจเพื่อการพัฒนา
ประเทศมากขึ้น การเพิม่ผลผลิตท่ีเกิดข้ึนในหนวยธุรกิจซ่ึงจะสงผลตอผูบริโภคและลูกจาง 
และสงผลใหเศรษฐกจิในภาพรวมมีเสถียรภาพและรัฐบาลสามารถเก็บภาษีอากร ตาง ๆ เชน 
ภาษีธุรกิจ ภาษีเงินได ฯลฯ ไดเพิม่มากข้ึน ระบบการคลังสาธารณะของประเทศดี มี
งบประมาณแผนดินเพื่อการพัฒนาประเทศดานตางๆไดมากข้ึน 

 
3. ขอเสนอแนะในดานการพัฒนาดานแรงงาน  
 ผูประกอบการโรงงานควรดําเนินการดงัตอไปน้ี 
 6.3.1.ควรรักษารูปแบบของระบบพัฒนาบุคลากรในองคกรโดยการฝกอบรมและ
ติคตามผลการฝกอบรมอยางสม่ําเสมอ 
 6.3.2 .ผูบริหารระดับสูงในองคกรตองใสใจและมีความมุงมั่นในการพัฒนา 
 6.3.3.การทํากิจกรรมเพิม่ผลผลิตตองทําอยางตอเน่ืองและดวยความรวมมือของ
พนักงานทุกระดับ 
 6.3.4.มีการส่ือสารปญหาอุปสรรค วิธีการแกไข ผลสรุปใหพนักงานทราบเปนระยะ 
 6.3.5.มีการใหรางวัลตอบแทนแกพนักงานเมื่อกิจกรรมตางๆน้ันบรรลุเปาหมาย 
 6.3.6.มีการคนควาหาแนวคิดใหมๆในการทํากิจกรรมเพิม่ผลผลิต 
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ภาคผนวกท่ี 1 
 
ภาพท่ี 7 แสดงดุลยภาพการผลิต 
 

 
 
 ในระยะยาวแลวตลาดแขงขันสมบูรณผูผลิตจะทําการผลิตท่ี P=MC=AC ซ่ึงจะทํา
ใหผูผลิตไดรับกําไรปกติ ในกรณีท่ีตนทุนการผลิตลดลงจาก AC1 เปน AC2 ราคาท่ีกําหนด ณ 
จุดต่ําสุดของ AC ก็จะเปล่ียนจาก P1 เปน P2 (ดังรูปท่ี 7) ซ่ึงแสดงวาการท่ีตนทุนการผลิตตอ
หนวยท่ีลดลงไดทําใหราคาจําหนายลดลงตามไปดวยตามสภาพการแขงขันในวงการ
อุตสาหกรรมการผลิตขอตอวงจรไฟฟา (Connector) 
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ประวัติผูเขียน 
 
 ช่ือ นาย ยุทธนา ยุพานันท เกิดเมื่อวันท่ี 4 กุมภาพันธ 2502 ท่ีจังหวัด กรุงเทพฯ เปน
บุตรคนโตในจํานวนพี่นองหกคน จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
สาขาเศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม เมื่อปการศกึษาพ.ศ.2521 ไดเขาศึกษาในระดับปริญญา
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย สาขาวิชาเศรษฐศาสตร กลุมวิชา
เศรษฐศาสตรธุรกจิ เมื่อปการศึกษาพ.ศ.2544 
  
 ปจจุบันทํางานท่ี บริษัท ดีดีเค ประเทศไทย จํากัด 
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