บทที 2
การทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเกียวข้ อง
การศึกษาโครงงานเรื อง การพัฒนาการค้นหาเอกสารงานจัดซือ ของ บริ ษทั ไมโคร
แพ็ค แอนด์ปริ นท์ จํากัด มีแนวคิดและทฤษฎีทีเกียวข้องในการศึกษาดังต่อไปนี
1. แนวคิดเกียวกับไคเซ็น
1.1 ประวัติและความเป็ นมาของไคเซ็น
1.2 แนวคิดหลักของไคเซ็น
1.3 เครื องมือในการปรับปรุ งแบบไคเซ็น
1.4 เป้ าหมายสูงสุดของกลยุทธ์ไคเซ็น
2. งานวิจยั ทีเกียวข้อง
2.1 แนวคิดเกียวกับไคเซ็น
2.1.1 ประวัติและความเป็ นมาของไคเซ็น
หลังจากช่วงสงครามโลกครังทีสองสินสุดลง หลายอุตสาหกรรมถูกครอบงําโดยผูน้ าํ
ทางธุรกิจระดับโลก หรื อเรี ยกว่า Leading World Power และมีการเปลียนแปลงครังยิงใหญ่ช่วง
ปลายทศวรรษ 1970 ซึ งเปลียนจากผูน้ ําสําคัญอย่างสหรัฐอเมริ กามาเป็ นประเทศญี ปุ่ น เริ มจาก
อุตสาหกรรมรถยนต์และอุตสาหกรรมหลักๆ เช่น อิเล็กทรอนิ กส์ และมีการพัฒนาความสามารถ
ทางการแข่ งขันด้านต้น ทุน และคุ ณภาพ ทําให้หลายอุตสาหกรรมหลักเป็ นผูน้ ําและครอบครอง
ตลาดโลกได้ ซึงเป็ นผลจากการปรับปรุ งอย่างต่อเนือง (Kaizen) โดยผูน้ าํ อุตสาหกรรมผลิตรถยนต์
อย่างโตโยต้า (Toyota) ได้ถูก ใช้เป็ นเสมือนกลยุทธ์ทางธุร กิจ (Business Strategy) ทีมุ่งรัก ษา
ความสามารถทางการแข่งขันด้วยการขจัดความสูญเปล่าจากการดําเนิ นงานโดยไม่จาํ เป็ นต้องเน้น
การลงทุนทางทรัพย์สินหรื อเครื องจักร ไคเซ็น เป็ นกิจกรรมการบริ หารงานเชิงคุณภาพมีรากฐานมา
จากประเทศญี ปุ่ นและแพร่ หลายไปในต่ างประเทศอย่างกว้างขวาง ในปี ค.ศ.1980 มีการวิจ ัย ที
สถาบัน เทคโนโลยีแมส (MIT) ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าเป็ นแกนนําในการทํา วิจ ัย ของวงการ
อุตสาหกรรมญีปุ่ น นับเป็ นจุดเริ มต้นทีทําให้ไคเซ็นกลายเป็ นทีรู้จกั
2.1.2 แนวคิดหลักของไคเซ็น
การเรี ย นรู้ แนวคิ ด ระบบการจัด การกลยุทธ์ไคเซ็ น ต้องมีก ารเรี ย นรู้ ป ระเด็น หลัก
ดังต่อไปนี
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1) ไคเซ็นและการจัดการ
2) กระบวนการและผลลัพธ์
3) วงจร PDCA/SDCA
4) คุณภาพต้องมาก่อน
5) การใช้ขอ้ มูลในการดําเนินการ
6) กระบวนการต่อไปคือ ลูกค้า
1) ไคเซ็นและการจัดการ
ในบริ บทของไคเซ็น การจัดการในการทํางานมี 2 หน้าทีหลักคือ การรักษาสภาพงาน
เดิม ๆ และการปรับปรุ งงาน โดยในทุกตําแหน่งจะมีระดับทีเกียวข้องกับการรักษาสภาพงานเดิม ๆ
แลการปรับปรุ งงานแตกต่างกัน ไป ผูบ้ ริ หารระดับสูงจะมีงานปรับปรุ งทีค่ อนข้างมาก ส่ ว นงาน
รัก ษาสภาพเดิม เช่ น งานดูแลงบการเงิน ของบริ ษ ัท หรื อตรวจสอบเป้ าการผลิตรายวันจะน้อย
ยกเว้นกรณี ทีการผลิตมีปัญหาในระดับวิกฤติ หรื อสถานการณ์ทีไม่ปกติตอ้ งตัดสิ นใจ ซึงอาจจะมี
ส่ ว นร่ ว มเฉพาะช่ ว งนี มากขึ น ผูบ้ ริ หารระดับ รองลงมาก็จ ะมีร ะดับความเข้มที ลดหลันกัน ไป
ผูบ้ ริ หารระดับกลางหัวหน้างาน และพนักงาน มีการรักษาสภาพงานเดิม ๆ มากกว่าการปรับปรุ ง
งานเป็ นลําดับ
2) กระบวนการและผลลัพธ์
แนวคิด ของไคเซ็น เน้นที กระบวนการ ส่ วนนวัตกรรมเน้นที ผลลัพธ์สุดท้าย ดังนัน
กระบวนการต้องชีชัดและแก้ไขปรับปรุ งความผิดพลาดในกระบวนการอย่างชัดเจน กลยุทธ์ไคเซ็น
เป็ นสิ งที เน้น กระบวนการทังวงจร PDCA (Plan-Do-Check-Act) วงจร SDCA (Standard-DoCheck-Act) คุณภาพ ต้นทุน การส่ งมอบ (QCD: Quality-Cost-Delivery) การบริ หารแบบทัวทัง
องค์การ (TQM) Just-In-Time และการบํารุ งรักษาทวีผล (TPM) แต่ปัญหาทีไคเซ็นล้มเหลวในหลาย
บริ ษัท เพราะขาดความสนใจไม่ เ น้ น กระบวนการ ซึ งแท้จ ริ งแล้ว พื นฐานที สํา คัญ ที สุ ด ใน
กระบวนการไคเซ็นคือ พันธะสัญญา และความร่ วมมือของผูบ้ ริ หารระดับสูงทีจะต้องดําเนิ นการที
จริ งจัง ทันทียดึ มันในแนวทางเพือบรรลุและประกันความสําเร็ จในกระบวนการ
3) วงจร PDCA/SDCA
ขันตอนแรกในกระบวนการไคเซ็น คือการกําหนดวงจร PDCA เป็ นวงล้อทีประกัน
ความต่อเนืองของการทํางานไคเซ็น การดําเนิ นการรักษานโยบาย การปรับปรุ งอย่างต่อเนื อง ซึง
เป็ นแนวคิดทีสําคัญทีสุดของกระบวนการ
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Plan การวางแผนเป็ นการกําหนดเป้ าหมายสําหรั บการปรั บปรุ ง ควรกําหนดให้
ครอบคลุมและมีการแยกแผนการปฏิบตั ิงานอย่างชัดเจนเพือบรรลุเป้ าหมาย D: Do การปฏิบตั ิ เป็ น
การดําเนิ นงานตามแผนทีวางไว้ C: Check การตรวจสอบ เป็ นการตรวจสอบการทํางานเพือการ
ปรับปรุ งแผน A: Act การจัดทําเป็ นมาตรฐาน เป็ นการกําหนดสมรรถนะและมาตรฐานของวิธีการ
ในการป้ องกันปัญหาทีเกิดขึนเดิม ๆ หรื อกําหนดให้เป็ นเป้ าหมายสําหรับการปรับปรุ งใหม่
วงจร PDCA จะมีการหมุนอย่างต่อเนื อง ค่อย ๆ ปรับสู่เป้ าหมายซึง PDCA หมายถึง
การไม่มีความพึงพอใจ ณ ปั จ จุบัน การจัด การทีดี ต ้องริ เริ ม PDCA โดยกําหนดเป้ าหมายอย่าง
ต่อเนือง เนืองจากโดยปกติแล้วมนุษย์ไม่ชอบการเปลียนแปลง ไม่ชอบทีจะคิดค้นสิ งใหม่ ๆ ดังนัน
ในจุดเริ มต้นใหม่ ๆ กระบวนการทํางานจะไม่คงตัวจนกว่าจะหาวิธีการทีดีทีสุ ดแล้วกําหนดให้เป็ น
มาตรฐาน Standard (S-D-C-A) ดังแสดงในรู ป ข้า งบน ซึ งทุ ก ครั งที ความไม่ ปกติ เกิ ด ขึ นใน
กระบวนการ จะมีคาํ ถามอยู่ตลอดเวลาว่า มันเกิดขึนเพราะอะไร ? เราไม่มีมาตรฐานใช่ หรื อไม่ ?
เพราะเราไม่ทาํ ตามมาตรฐาน ? หรื อเพราะมาตรฐานทีมีไม่เพียงพอ
4) คุณภาพต้องมาก่อน
เป้ าหมายหลักของการดําเนินการเพือคุณภาพทีดี ต้นทุนทีเหมาะสมและเป็ นทียอมรับ
ของลูก ค้า และการส่ งมอบทีถูกต้องและตรงเวลา สิ งทีต้องคํานึ งถึงและให้ค วามสําคัญสู งสุ ดคื อ
คุณภาพ บริ ษทั จะไม่ประสบผลสําเร็ จเลยถ้าผลิตภัณฑ์หรื อบริ การทีออกมาไม่มีคุณภาพ ความเสี ยง
ไม่เพียงว่าคุณภาพทีไม่ดีเท่านันแต่หมายถึง ชีวิตของธุรกิจอาจถึงขันปิ ดกิจการ
5) การใช้ ข้อมูลในการดําเนินการ
ไคเซ็นเป็ นกระบวนการแก้ไขปั ญหา ซึงปั ญหาต้องมีความชัดเจน ขึนกับข้อมูลทีได้
รับมา มีการวิเคราะห์และแก้ปัญหาทีปราศจากความรู้สึก หรื อเป็ นวิทยาศาสตร์ การรวบรวมข้อมูล
จะช่วยให้ทราบถึงจุดทีมุ่งเน้นในการแก้ไขหรื อปรับปรุ ง ซึงจุดนีเองเป็ นจุดทีเริ มต้นในการปรับปรุ ง
ดังนัน การรวบรวม การแยกแยะข้อมูลสําหรั บการปรั บปรุ งเป็ นสิ งทีสําคัญ อย่างยิง ต้องถูก ต้อง
ชัดเจนและเพียงพอ
6) กระบวนการต่อไปคือ ลูกค้า
การทํางานทังหมดจะมีลาํ ดับกระบวนการ มีทงเป็
ั นลูกค้า (Customer) และเป็ นผูส้ ่ ง
ชินส่ วน (Vender) เช่น วัตถุดิบทีเตรี ยมโดยกระบวนการ A ส่ งผ่านมาปรับปรุ งทีกระบวนการ B
เพื อส่ ง ผ่านไปยัง กระบวนการ C ในการดํา เนิ น การเพื อเป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์ต่ อ ไป แนวคิ ด หลัก
กระบวนการต่ อไปที ถัด จากเราคือลูก ค้า โดยแบ่งเป็ นลูก ค้าภายใน (ภายในบริ ษ ัท) และลูก ค้า
ภายนอก (ภายในตลาด) ลูกค้าภายในส่วนใหญ่จะเน้นคุณภาพในการทํางานทีไม่ทาํ ของเสี ย และมี
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ความเทียงตรงของกระบวนการ ซึงหมายถึงทุกคนในองค์การต้องร่ วมกันในการปฏิบตั ิตามระบบ
ประกันคุณภาพ
2.1.3 เครืองมือในการปรับปรุงแบบไคเซ็น
การติดตามระบบกลยุทธ์แบบไคเซ็นจะประกอบด้วยเครื องมือหลัก ๆ ดังนี
1) Total Quality Control/Total Quality Management
2) การบํารุ งรักษาทวีผล (Total Productive Maintenance)
3) การแปรนโยบาย (Policy Deployment)
1) การควบคุมและการบริหารคุณภาพทัวทังองค์การ (Total Quality
Control/Total Quality Management
หลักการบริ หารงานแบบญีปุ่ นคือ การควบคุมคุณภาพทังหมด (TQC) เป็ นการพัฒนา
ควบคุมในกระบวนการ ระบบนีเป็ นสิงทีคาดหวังเพือทีจะจัดการให้ได้คุณภาพ ซึงส่วนใหญ่จะรู้จกั
และอ้างถึง การบริ หารแบบทัวทังองค์การ (TQM) เป็ นทีน่าสังเกตว่าระบบญีปุ่ นจะไม่เน้นกิจกรรม
การควบคุมทีเข้มข้นเฉพาะจุดจะเน้นเป็ นองค์รวม TQC/TQM เป็ นการพัฒนากลยุทธ์ในการจัดการ
เพือช่วยการแข่งขันโดยเน้นที คุณภาพถูกยกให้เป็ นสิงทีสําคัญทีสุ ดโดยมีเป้ าหมายอืน ๆ รองลงมา
คือ ต้นทุน และการส่งมอบ ขณะที T: Total หมายถึงทังหมด
การมีส่วนร่ วมทังหมดทุกระดับ ตังแต่ผบู้ ริ หารระดับสูง ระดับกลาง หัวหน้างาน และ
พนักงาน โดยรวมถึง Supplier, Dealers และ Wholesalers สิ งทีสําคัญอีกประการ หนึ ง คือ การมี
ภาวะผูน้ าํ และสมรรถนะของ
การมีส่วนร่ วมทังหมดทุกระดับ ตังแต่ผบู้ ริ หารระดับสูง ระดับกลาง หัวหน้างาน และ
พนักงาน โดยรวมถึง Supplier, Dealers และ Wholesalers สิ งทีสําคัญอีกประการ หนึ ง คือ การมี
ภาวะผูน้ าํ และสมรรถนะของผูบ้ ริ หารระดับสูงจะมีส่วนช่วยให้บรรลุเป้ าหมายขององค์การทีตังไว้
C: Control การควบคุม เป็ นการแยกแยะกระบวนการทีชัดเจน ควบคุมและปรับปรุ งอย่างต่อเนือง มี
การตรวจสอบเพือปรับปรุ งกระบวนการเพือมุ่งไปสู่ผลลัพธ์ทีตังไว้
2) การบํารุงรักษาทวีผล (Total Productive Maintenance)
ในปัจจุบนั มีการเพิมขึนของบริ ษทั ทีใช้ TPM ทังภายในและภายนอกประเทศญีปุ่ นที
ซึง TQM ได้ปรับปรุ งสมรรถนะการจัดการและคุณภาพ ขณะที TPM มุ่งเน้นการปรับปรุ งคุณภาพ
ประสิทธิภาพของเครื องจักร ซึง TPM จะชีให้เห็นประสิทธิภาพของอุปกรณ์ทีมากทีสุ ด ผ่านระบบ
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การป้ องกันการซ่อมบํารุ งตลอดชีวิตของเครื องจักร TQM เกียวข้องกับทุก ๆ คนในบริ ษทั ขณะที
TPM เกี ยวข้องกับทุ ก คนในโรงงาน สําหรั บกิ จกรรม 5ส เป็ นกิ จ กรรมหลัก ซึ งมีบทบาทอย่าง
มากมายและเป็ นพืนฐานทีเกียวข้องกับ TPM
3) การแปรนโยบาย (Policy Deployment)
แม้ว่ากลยุทธ์ไคเซ็นทําให้เกิดการปรับปรุ ง ผลกระทบจะถูกจํากัดถ้ามีการเน้นเพียงจุด
เดียวและปราศจากแนวทางการปรับปรุ งอืน ๆ ร่ วมด้วย การจัดการทีดีตอ้ งมีการกําหนดเป้ าหมายที
ชัดเจนในการทีจะกําหนดให้เป็ นแนวทางสําหรับทุก ๆ คน และเพือทําให้เกิดความแน่ นอนในการ
บรรลุเป้ าหมายทีตังไว้ซึงกลยุทธ์ไคเซ็นทีแท้จริ งคือ การควบคุมปฏิบตั ิอย่างใกล้ชิด
ในการดําเนินการ ผูบ้ ริ หารระดับสูงต้องมีการกําหนดกลยุทธ์หลักในระยะยาว มีการ
แตกย่อยลงสู่แผนระยะกลางและแผนปฏิบตั ิงานประจําปี การกระจายแผนจะกระจายจากกลยุทธ์
ผ่านกระบวนการลงลึกจนถึงแผนปฏิบตั ิงานเฉพาะในสายการผลิตซึงมีความจําเพาะทังแผนและ
กิจกรรมทีมากขึน ตัวอย่างเช่น นโยบายการลดต้นทุนลง 10% เพือการแข่งขัน เป็ นการถ่ายทอด
นโยบายลงสู่ Shopfloor เพือกําหนดแผนงาน กิจกรรมทีรองรับ เช่น กิจกรรมการเพิมผลผลิต การ
ลดสินค้าคงคลัง และการปรับปรุ งสายการผลิต ขณะทีไคเซ็นทีปราศจากเป้ าหมายชัดเจนจะเป็ นการ
ดําเนินการทีไร้ทิศทาง
2.1.4 เป้าหมายสู งสุ ดของกลยุทธ์ ไคเซ็น
การริ เริ มใช้ไ คเซ็น ในการปรั บปรุ ง เราต้องรู้ ว่ากิ จ กรรมทางธุ ร กิ จ ใดต้องการการ
ปรับปรุ ง การมีคาํ ตอบสําหรับคําถามคือ คุณภาพ ต้นทุน และการส่ งมอบ (QCD) ซึงความหมาย
ของคุณภาพไม่ได้หมายถึงเฉพาะผลิตภัณฑ์หรื อบริ การทีเสร็ จสินเท่านัน แต่หมายรวมถึงคุณภาพใน
กระบวนการด้วย ต้นทุนจะหมายถึงต้นทุนทังหมดตังแต่ การออกแบบ การผลิต การขาย และการ
บริ ก าร สําหรั บการส่ งมอบจะหมายถึง การส่ งมอบตามปริ มาณและเวลาที กําหนด ในหนังสื อ
Kaizen: The Key to Japan’s Competitive Success ได้ใช้ในรู ปแบบของ คุณภาพ ต้นทุน และการจัด
ตาราง (QCS) ซึงก็เป็ นทียอมรับ มีความหมายและเข้าใจเหมือนกัน
2.2. งานวิจยั ทีเกียวข้ อง
อดิเรก เพ็ชรรื น (2548:บทคัดย่อ) ศึกษาเรื อง ปั จจัยทีมีผลต่ อการมีส่วนร่ วมในการ
ปรับปรุ งอย่างต่อเนือง พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลทีแตกต่างมีผลต่อการมีส่วนร่ วมในการปรับปรุ งอย่าง
ต่อเนืองของพนักงาน ปัจจัยด้านจิตวิทยา ด้านทัศนคติไม่มีความสัมพันธ์ ด้านแรงจูงใจ ด้านขวัญ
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และกําลังใจมีส่วนร่ วมในการปรับปรุ งอย่างต่อเนื อง มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับ
ปานกลาง สําหรั บปั จ จัยด้านความรู้ เกียวกับไคเซ็น ที แตกต่างกัน มีผลต่ อการมีส่ว นร่ ว มในการ
ปรับปรุ งอย่างต่อเนื องไม่แตกต่างกันปั จจัยด้านการติดต่อสื อสารและปั จจัยด้านการรับรู้นโยบาย
บริ ษัท ในการทํา ไคเซ็ น มี ค วามสัม พัน ธ์ก ับ การมี ส่ ว นร่ วมในการปรั บ ปรุ งอย่า งต่ อ เนื องมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง
ดุสิต ศรี เมือง (2551:บทคัดย่อ) ศึกษาเรื อง เจตคติต่อการทํากิจกรรมไคเซ็น การรับรู้
ประสิทธิภาพการทํางานของทีมงานและผลสําเร็ จในการทํากิจกรรมไคเซ็น พบว่าเจตคติต่อการทํา
กิจกรรมไคเซ็น การรับรู้ประสิทธิภาพการทํางานของทีมงาน มีผลต่อความสําเร็ จในการทํากิจกรรม
ไคเซ็น โดยองค์การควรพัฒนาทักษะความรู้เกียวกับการทํากิจกรรมไคเซ็นและการทํางานเป็ นทีม
อย่างต่อเนืองเพือให้พนักงานมีเจตคติทีดีต่อการทํากิจกรรมไคเซ็น และสามารถทํางานเป็ นทีมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
สิทธิพนั ธ์ เขาว์เกษม (2548:บทคัดย่อ) ศึกษาเรื อง ปั จจัยความสัมพันธ์กบั ความผูกพัน
ในการทํากิจกรรมกลุ่มคุณภาพ พบว่าพฤติกรรมการนําของหัวหน้ากลุ่มคุณภาพแบบเน้นการมีส่วน
ร่ วม การสือสารกันแบบเปิ ดเผยของกลุ่มคุณภาพ มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับความผูกพัน
ในการทํากิจกรรมกลุ่มคุณภาพ ในขณะทีพบว่า ความจูงใจของรางวัลภายนอกทีได้รับจากการทํา
กิจกรรมคุณภาพไม่มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันในการทํากิจกรรมกลุ่มคุณภาพ
นภา ศรี พรรณธนกุล (2533:บทคัดย่อ) ศึก ษาเรื อง ปั จจัย ที มีผลต่ อความสําเร็ จ ของ
กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ พบว่าสิงสําคัญอันดับแรกทีมีผลต่อความสําเร็ จของกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ การ
ส่ งเสริ มการทํางานเป็ นทีม การจัดอบรมความรู้เกียวกับกิจกรรมกลุ่มคุณ ภาพ การสนับสนุ นให้
พนักงานทุ กระดับมีส่ว นร่ ว มในการทํากิจ กรรมผูบ้ ังคับบัญ ชาต้องมีค วามรู้ในเรื องการทํากลุ่ม
คุณภาพเป็ นอย่างดี และมีการจัดอภิปรายสัมมนาหรื อผูเ้ ชียวชาญมาแนะนําแนวทางในการแก้ไข
ปัญหา

