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บทที่ 1
บทนำ
ปั จจุบนั อุตสาหกรรมการผลิตแผ่นกรองเส้นใยสังเคราะห์น้ นั นับเป็ นอุตสาหกรรมเฉพาะทางที่มี
การแข่งขันสู งต้องทาการผลิตแข่งขันกับเวลา เนื่องจากผลิตภัณฑ์เป็ นสิ นค้าสิ้ นเปลืองที่มีความต้องการเป็ น
จานวนมากในแต่ละเดือน ราคาสิ นค้าที่ต่าและสิ นค้าที่ดีมีคุณภาพเป็ นปั จจัยหลักที่สาคัญ ต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
จากลูกค้า ในแต่ละรอบการผลิตหากผูผ้ ลิตสามารถลดจานวนของเสี ย หรื อปรับปรุ งกระบวนการทางานที่ทา
ให้เกิดความสู ญเสี ย เพื่อทาให้ของเสี ยลดลง จะมีผลทาให้ตน้ ทุนการผลิตลดลงดด้ การึกกาาปั จจัย ที่มีผลต่อ
การเกิดของเสี ยในกระบวนการผลิตแผ่นกรองเส้นใยสังเคราะห์ จกงเป็ นการึกกาาเพื่อป้ องกันและลดของเสี ย
ที่จะเกิดขก้นดด้

1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
นโยบายของผูบ้ ริ หารระดับสู ง ในบริ าทั กรณี ึกกาาที่ดาเนิ นการผลิต แผ่นกรองเส้นใยสังเคราะห์
ดด้กาหนดเป้ าหมายในการปรับปรุ งกระบวนการต่าง ๆ เพื่อลดความสู ญเสี ยในการผลิตสิ นค้าแผ่นกรองเส้น
ใยสังเคราะห์ให้อยูใ่ นกรอบที่ควบคุมดด้
ในปัจจุบนั ของเสี ยที่เกิดขก้นระหว่างกระบวนการผลิตเป็ นปั ญหาที่สาคัญมากสาหรับทางโรงงาน
ปัญหานี้เป็ นต้นเหตุของต้นทุนการผลิตที่สูง และพบว่าของเสี ยที่เกิดขก้นมีแนวโน้มว่าจะสู งขก้นเรื่ อย ๆ การ
ทางานซ้ าซากเนื่องจากต้องทาการผลิตซ้ า เพื่อชดเชยของเสี ยที่เกิดขก้นระหว่างกระบวนการผลิตทาให้เกิดผล
กระทบกับแผนการผลิตของสิ นค้าอื่น ๆ และระยะเวลาจัดส่ งสิ นค้าที่ล่าช้าออกดป เนื่องจากต้องทาการผลิต
ซ้ า ทาให้ส่งของดม่ทนั กาหนดส่ งมอบสิ นค้า และยังปรากฎว่ามีใบร้องเรี ยนจากลูกค้าเนื่องจากของเสี ย ที่เป็ น
ชิ้นงานสาเร็ จดปถกงลูกค้า มีผลทาให้ความเชื่อถือที่ลูกค้ามีต่อบริ าทั ลดลง จกงเป็ นเรื่ องที่จาเป็ นต้องดด้รับการ
แก้ดขโดยด่วน
จากการสารวจข้อมูลของบริ าทั กรณี ึกกาาในระยะเวลานี้ พบว่า สิ นค้าที่ทาให้มีกาดรมาก คือ
แผ่นกรองเส้นใยสังเคราะห์ที่มียอดการซื้ อที่สูง และมีแนวโน้มว่าจะสู งขก้นอย่างต่อเนื่ อง ผูึ้ กกาาจกงดด้เลือก
การผลิตสิ นค้านี้มาึกกาา โดยเลือกกรณี การผลิตที่จะตอบสนองลูกค้ารายใหญ่ของบริ าทั ซก่ งมียอดการสั่งซื้ อ
ในแต่ละเดือนที่สูง
ส่ วนสิ นค้าตัวอย่างที่นามาึกกาางานึกกาาคือแผ่นกรองเส้นใยสังเคราะห์ ขนาด
70 x80mm 6Layer ซก่ งมียอดขายมากที่สุดในแต่ละปี เพื่อให้เป็ นแนวทางในการปรับปรุ งแก้ดขขั้นตอนหรื อ
วิธีการทางานที่อาจก่อให้เกิดความผิดพลาดในกระบวนการผลิ ตโดยหลักการบริ หารคุณภาพโดยรวม และ
ประยุกต์ใช้เครื่ องมือคุณภาพแบบใหม่เพื่อช่วยลดของเสี ย
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แผ่นกรองเส้ นใยเป็ นผลิ ตภัณฑ์ที่มีความต้องการของธุ รกิ จอุตสาหกรรมเส้นใยโพลี เมอร์ เป็ น
อย่างมาก มี ยอดการสั่งซื้ อในแต่ละเดื อนสู ง และมี แนวโน้มว่าจะเพิ่มมากขก้นในปี ต่อ ๆ ดป ยอดขายแผ่น
กรองเส้นใยในปี 2012 และ 2013 แสดงให้เห็นตามแผนภูมิแท่งรู ปที่ 1.1 ดังต่อดปนี้

ยอดขายแผ่ นกรองเส้ นใยในปี 2012และปี 2013
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รู ปที่ 1.1 แผนภูมิแท่งแสดงจานวนยอดขายแผ่นกรองเส้นใยในปี 2012 และ ปี 2013

ปี 2012
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จากการเก็บข้อมูลจานวนของเสี ยที่เกิดในกระบวนการผลิตระหว่างปี 2012 ถกงปี 2013 พบว่าในปี
2012 เดือนกุมพาพันธ์ มีจานวนRIM ที่เสี ย 47ชิ้น ตะแกรง 99 ชิ้น,เดือนมีนาคม มีจานวนRIM ที่เสี ย 447ชิ้น
ตะแกรง 92 ชิ้น,เดือนกันยายนมีจานวนRIM ที่เสี ย 12ชิ้น ตะแกรง 22 ชิ้น FG 31 ชิ้น,เดือนตุลาคม มีจานวน
ตะแกรงที่เสี ย 207 ชิ้น FG 48 ชิ้น,เดือนพฤึจิกายน RIM ที่เสี ย 4 ชิ้น ตะแกรง 45 ชิ้น รวมของเสี ยที่เกิดขก้น
1,055 โดยคิดจากของเสี ยที่เกิดขก้นชิ้นต่อชิ้น และพบว่าในปี 2013 เดือนมกรราคม มีจานวนRIM ที่เสี ย 193
ชิ้น ตะแกรง 852 ชิ้น เดือนกุมพาพันธ์ มีจานวนมี ตะแกรงที่เสี ย184 ชิ้น FG 80ชิ้น,เดือนมีนาคม มีจานวน
ตะแกรงที่เสี ย 58 ชิ้น FG 41 ชิ้น,เดือนพฤาภาคม มีจานวนตะแกรงที่เสี ย 260 ชิ้น FG 51 ชิ้น,เดือนมิถุนายม
มีจานวนตะแกรงที่เสี ย 157 ชิ้น FG 65 ชิ้น,เดือนสิ งหาคม RIM ที่เสี ย 147 ชิ้น ตะแกรง 957 ชิ้น FG 147 ชิ้น
,เดือนตุลาคม มีจานวน FG ที่เสี ย 245 ชิ้น รวมของเสี ยที่เกิดขก้น 3,437 ชิ้น โดยคิดจากของเสี ยที่เกิดขก้นชิ้นต่อ
ชิ้น
ตำรำงที่ 1.1 ตารางจานวนของเสี ยที่เกิดขก้นในกระบวนการผลิต
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จากการรวบรวมและสารวจข้อมูลข้อเสี ยย้ายหลังในปี 2012 พบว่ามีจานวนของเสี ย 1,055 ชิ้ น
และเพิม่ ขก้นในปี 2013 เป็ น 3,437 ชิ้น ซก่ งอัตราของเสี ยเพิม่ ขก้นจากเดิมถกงสามเท่ากว่าดังแสดงในแผนภูมิแท่ง
รู ปที่ 2.1 เป็ นที่ประจักา์วา่ ปั ญหาของเสี ยเป็ นปัญหาที่ตอ้ งดด้รับการดูแลมากขก้น

ของเสียในปี 2012และปี 2013
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รู ปที่ 1.2 แผนภูมิแท่งแสดงของเสี ยในปี 2012และปี 2013

1.2 วัตถุประสงค์ ของกำรศึกษำ
วัตถุประสงค์ของการึกกาามีดงั นี้
1. เพื่อึกกาาปัญหาในกระบวนการผลิตแผ่นกรองเส้นใย
2. เพือ่ วิเคราะห์หาสาเหตุที่ทาให้เกิดของเสี ยในกระบวนการผลิตแผ่นกรองเส้นใย
3. เพือ่ เป็ นแนวทางในการป้ องกันและลดของเสี ยในกระบวนการผลิตแผ่นกรองเส้นใย

1.3 ขอบเขตของกำรศึกษำ
ขอบเขตของการึกกาามีดงั นี้
1. ึกกาาเฉพาะสายงานการผลิตแผ่นกรองเส้นใยขนาด 70x80mm 6layer
2. ข้อมูลเกี่ยวกับปั ญหาในแต่ละขั้นตอนการผลิตแผ่นกรองเส้นใยเฉพาะขนาด 70x80mm 6layer
3. วิเคราะห์หาสาเหตุที่ทาให้เกิดปั ญหาเฉพาะในการผลิตแผ่นกรองเส้นใยขนาด 70x80mm 6layer
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1.4 ขั้นตอนกำรศึกษำ
ขั้นตอนการึกกาามีดงั ต่อดปนี้
1. สารวจงานึกกาาและทฤาฏีที่เกี่ยวข้องกับหลักการบริ หารงานแบบคุณภาพโดยรวมและ7
เครื่ องมือคุณภาพแบบใหม่
2. ึกกาากระบวนการผลิต เก็บข้อมูลต่าง ๆ ที่จาเป็ นต้องใช้ในการบริ หารงานแบบคุณภาพ และเก็บ
ข้อมูลเกี่ยวกับของเสี ยก่อใช้การบริ หารงานแบบคุณภาพจากโรงงานตัวอย่าง
3. เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนามาวิเคราะห์หาสาเหตุของปั ญหา
4. นาเสนอแผนการปรับปรุ งกระบวนการทางาน
5. ปรับปรุ งวิธีการทางานและบันทกกผล
6. เปรี ยบเทียบจานวนของเสี ยการการผลิตแบบเดิมกับการบริ หารงานแบบคุณภาพ
7. สรุ ปผลการดาเนินงาน และข้อเสนอแนะ
8. จัดทารายงานการึกกาา

1.5 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ ำจะได้ รับ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะดด้รับมีดงั นี้
1. สามารถนาหลักในการบริ หารงานแบบคุณภาพมาแก้ดขปั ญหาของเสี ยในกระบวนการผลิต
2. สามารถทราบถกงสาเหตุที่ทาให้เกิดปั ญหาของเสี ยในกระบวนการผลิต
3. เป็ นแนวทางในลดปั ญหาที่ทาให้เกิดของเสี ยให้กบั องค์กรอื่น ๆ

1.6 คำนิยำมศัพท์
คานิยามึัพท์มีดงั นี้
1. RIM คือ ส่ วนประกอบของชิ้นงานมีลกั าณะเป็ นริ มอลูมิเนียมห่อส่ วนของตะแกรงดว้
2. ตะแกรง คือส่ วนประกอบของสิ นงานมีลกั าณะเป็ นตะแกรงหลายชั้นห่อด้วย RIM
3. FG คือ finish good ชิ้นงานที่ผลิตสาเร็ จแล้ว

บทที่ 2
ทฤษฎีและการศึกษาที่เกีย่ วข้ อง
การศึกษาแนวทางในการลดของเสี ยในกระบวนการผลิ ตแผ่นกรองเส้นใยสังเคราะห์ เป็ นการศึกษา
โดยการนาทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้องกับการบริ หารคุ ณภาพและเทคนิ ควิธีการที่ เกี่ ยวข้องมาช่ วยในการกาหนดหา
แนวทางเพื่อการลดของเสี ยที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิ ตแผ่นกรองเส้นใยสังเคราะห์ โดยมีการศึกษาทฤษฎี
และการศึกษาที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

2.1 ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
การศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องครอบคลุมทฤษฏีดงั ต่อไปนี้
1. การบริ หารคุณภาพ
2. หลักการพื้นฐานกิจกรรม QCC
3. กิจกรรม 5 ส.
4. เครื่ องมือคุณภาพแบบใหม่ (New 7 QC Tools)
5. การระดมสมองเพื่อความคิด
6. บ้านแห่งคุณภาพ (House of Quality หรื อ Quality Function Deployment)
2.1.1 การบริหารคุณภาพ (Quality Management)
การบริ หารคุณภาพ (Quality Management หรื อ QM) หมายถึง กิจกรรมหรื อ กระบวนการที่ต่อเนื่ อง
ในการเน้นคุ ณภาพและการปรับปรุ งคุ ณภาพของการทางานทุกส่ วนกิ จกรรม ตลอดทั้งวงจรทุกขั้นตอนของ
การทางาน เป็ นระบบการบริ หารงานที่เป็ นคุณภาพในทุกด้านขององค์การ ที่จะปรับปรุ งการทางานให้บรรลุ
เป้ าหมายและมี ป ระสิ ท ธิ ภาพอย่า งต่ อเนื่ อง[4] กิ จกรรมทุ ก อย่า งจะต้องมี คุ ณภาพและประสิ ท ธิ ภาพ โดย
ผูบ้ ริ หารระดับสู งขององค์การมองเห็ นความสาคัญและสนับสนุ นกิ จกรรมเหล่ านั้นทุ กคนจะต้องให้ความ
ร่ วมมือและรับผิดชอบร่ วมกัน การปรับปรุ งคุณภาพเป็ นหน้าที่ของทุกคนเป้ าหมายที่สาคัญคือการมุ่งทาให้เกิด
ความพึ่งพอใจของลูกค้าภายในและภายนอกโดยปั จจัยชี้บ่งหลัก ๆที่เกี่ยวข้องกับปั ญหาคุณภาพได้แก่
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ต้นทุนการผลิตสู งขึ้น (Cost)
ข้อร้องเรี ยนจากลูกค้า (Customer Complain)
ยอดขายลดลง (Sale Reduction)
อัตราการเคลมสิ นค้า (Claim Ratio)
อัตราผลกาไรลดลง (Profit)

วัตถุประสงค์หลักของการบริ หารคุณภาพ คือ การผลิตสิ นค้าหรื อบริ การที่ตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า ซึ่ งความต้องการของลูกค้าจะเป็ นกรอบกาหนดระบบคุณภาพขององค์การทั้งทางตรงและทางอ้อม
ดังนั้นการบริ หารคุณภาพจะมุ่งสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าเป็ นสาคัญ
จากคานิยามข้างต้นอาจกล่าวได้วา่ การบริ หารคุณภาพ หมายถึง กระบวนการต่าง ๆ ที่มีการปรับปรุ ง
คุณภาพในการดาเนิ นงานทุกขึ้นตอนตั้งแต่ข้ ึนตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุ ดท้าย กิจกรรมที่ได้จากกระบวนการ
ต่าง ๆ นี้จะมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลเป็ นอย่างมาก
2.1.1.1 การบริ หารคุณภาพทั่วทั้งองค์ กร (TQM : Total Quality Management)
การบริ หารคุณภาพทัว่ ทั้งองค์กร TQM (Total Quality Management ) มีหลากหลายแนวความคิด
แนวทางของญี่ปุ่นและของแนวทางตะวันตกแต่ไม่วา่ เป็ นแนวทางของใครสิ่ งที่มุ่งเน้นเป็ นปรัชญาการบริ หาร
จัดการคือการบริ หารมุ่งความสาคัญของลูกค้าเพื่อที่จะสามารถนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การที่ตรงกับความ
ต้องการของลูกค้าด้วยการมีส่วนร่ วมของทุกคนภายในองค์กรในการพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและ
คุม้ ค่าที่สุดโดยการพัฒนาและใช้ประโยชน์สูงสุ ดจากศักยภาพของพนักงานทุก ๆ คนที่จะมุ่งไปสู่ การปรับปรุ ง
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง
การบริ หารอย่างมีคุณภาพทัว่ ทั้งองค์กร TQM เป็ นรู ปแบบการบริ หาร (Management Model) รู ปแบบ
หนึ่งในหลายรู ปแบบโดยมีปรัชญาว่า “ หากองค์กรสามารถผลิตสิ นค้าหรื อบริ การให้ลูกค้าพึงพอใจแล้วลูกค้า
ก็จะกลับมาซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การแนวคิ ดนี้ เป็ นจริ งได้ตอ้ งอาศัยความร่ วมมื อของพนักงานทุ กระดับในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทางาน”
การประกันคุณภาพทัว่ ทั้งระบบ TQM (Total Quality Management) เป็ นการเปลี่ยนแปลงจากการ
บริ หารแบบเก่าที่เน้นการตรวจจับ ได้เปลี่ยนมาใช้ระบบการวางแผนป้ องอย่างเป็ นระบบเพื่อไม่ให้เกิดความ
ผิดพลาดเป็ นการสร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั ผูท้ ี่เกี่ยวข้องว่าผลผลิตที่ออกมานั้นมีคุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการและ
ที่สาคัญการประกันคุณภาพทัว่ ทั้งองค์กรเป็ นวิวฒั นาการที่ต่อเนื่ องมากจากการตรวจสอบและการควบคุมเชิ ง
คุ ณภาพที่ เน้นความสาคัญของคุ ณภาพและประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องมื อวัดเทคนิ ควิธีการวัดทาให้เกิ ดความ
มัน่ ใจทั้งนี้เพราะว่าได้ผา่ นกระบวนการคุณภาพ
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การบริ หารเชิ งคุณภาพโดยรวมเป็ นการจัดระบบและวินัยในการทางานเพื่อป้ องกันความผิดพลาด
เสี ยหายและมุ่งสร้างคุณค่าในกระบวนการทางานทุก ๆ ขั้นตอนโดยที่ทุกคนในองค์การต้องมีส่วนร่ วมซึ่ งจะ
ทาให้เป็ นปั จจัยสาคัญในการก้าวไปสู่ ความเป็ นเลิ ศทั้งในด้านการบริ หารองค์การการบริ หารการผลิ ตการ
บริ หารการตลาดการบริ หารลูกค้าการบริ หารบุคคลและการบริ หารการเงินเป็ นต้น
การประยุกต์ใช้การบริ หารจัดการคุ ณภาพโดยรวมในองค์การจะทาให้เกิ ดการพัฒนาคุ ณภาพของ
สิ นค้าหรื อบริ การเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจสู งสุ ดเป็ นการทาให้องค์การมีศกั ยภาพในการแข่งขันมีความได้เปรี ยบ
ในการแข่งขันอย่างยัง่ ยืนและเป็ นแนวทางที่ช่วยให้องค์การสามารถลดต้นทุนในการผลิตและการดาเนิ นงาน
ได้ ซึ่ งนอกจากจะมีผลต่อการผลิตแล้วยังทาให้ทุกกระบวนการมีความคล่องตัวและประสานงานกันก่อให้เกิด
พัฒนาการขององค์การในระยะยาว
2.1.1.2 ความหมายของ TQM
แนวคิด TQM ถูกคิดค้นในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยW.Edwards Deming เพื่อปรับปรุ ง
คุ ณภาพการผลิ ต สิ น ค้า และบริ ก ารการเริ่ ม ต้นของ TQM มี ก ารพัฒ นาการจากหลัก ปรั ช ญา 14 ข้อ ของ
W.Edwards Deming กล่าวได้วา่ หลักปรัชญา 14 ข้อ ของW.Edwards Deming นี่เอง ที่เป็ นกลไกสาคัญในการ
จัดการคุณภาพด้วยระบบของTQM ซึ่ งได้แก่
1. ใช้ความคิดสร้างสรรค์ปรับปรุ งอยูเ่ สมอ (Constancy)
2. ต้องสร้างปรัชญาใหม่ (New Philosophy)
3. เลิกใช้วธิ ี การตรวจสอบแบบเก่า (Cause Inspection)
4. การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีหรื อการประสานงานที่ดีเป็ นสิ่ งจาเป็ น (Partner Supplier)
5. การปรับปรุ งต้องทาทุกขั้นตอนของกระบวนการทางาน
6. ควรจัดให้มีสถาบันฝึ กอบรม (Institute Training)
7. อบรมผูน้ า (Institute Leadership)
8. ขจัดความกลัว (Drive out of fear)
9. ขจัดอุปสรรค (Eliminate Barrier)
10. อย่าติดป้ ายชักชวนให้คนอย่าทาผิด (Eliminate Slogan)
11. เลิกโควตา (No Quotas)
12. สร้างความสุ ขในงาน (Increase Joy)
13. ให้มีการศึกษา (Education)
14. ลงมือปฏิบตั ิ (DO it)
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แต่ชาวอเมริ กายังไม่ได้มีการนามาใช้อย่างจริ งจังสาหรับการนาแนวคิดการบริ หารงานโดยใช้ TQM
มาใช้ในการบริ หารงานอย่างจริ งจังนั้นได้เริ่ มตั้งแต่ปลายปี 1940 โดยความพยายามของบุคคลที่มีบทบาทใน
การบริ หารคุณภาพเช่นJuran , Feigenbaumและ Deming ในปี 1951 Feigenbaumได้แต่งหนังสื อเรื่ อง Total
Quality Control และในปี เดียวกัน Joseph M. Juranเขียนหนังสื อเรื่ องJuran’s Quality Control Handbook TQM
ได้รับความนิยมและมีผลในทางปฏิบตั ิมากในประเทศญี่ปุ่นซึ่ งทาให้เกิดการเปลี่ ยนแปลงในระดับชาติที่เน้น
การผลิ ตสิ นค้าที่มีคุณภาพดี และได้มี นักวิชาการผูท้ รงคุ ณวุฒิหลายท่านได้ให้คาจากัดความที่ เกี่ ยวข้องกับ
TQM ไว้ดงั นี้
"TQM เป็ นยุทธศาสตร์ เพื่อปรับปรุ งสมรรถนะอย่างต่อเนื่ องในทุกระดับและทุก ๆ จุดที่อยู่ในความ
รับผิดชอบมันประกอบด้วยเทคนิ คการบริ หารขั้นพื้นฐานจิตใจมุ่งมัน่ ที่จะปรับปรุ งและเครื่ องมือเชิ งวิชาการ
ภายใต้โครงสร้างที่มีวินยั โดยพุ่งเป้ าไปที่ทุก ๆ กระบวนการประสิ ทธิ ผลแห่ งการปรับปรุ งนั้นเพื่อสนองตอบ
เป้ าหมายในมุ มกว้างอาทิ การลดต้นทุ นเพิ่มคุ ณภาพทันกาหนดและสอดคล้องกับภารกิ จที่ตอ้ งการการเพิ่ม
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้เป็ นวัตถุประสงค์ที่อยูเ่ หนือสิ่ งอื่นใด"
TQM มาจากคาว่า TQC (Total Quality Control) ของญี่ปุ่นหรื อบางทีญี่ปุ่นก็เรี ยกว่า “CWQC”
(Company-Wide Quality Control) หรื ออาจแปลว่า “การควบคุมคุณภาพทัว่ บริ ษทั ” TQM ได้รับการนิ ยามว่า
เป็ น “กิจกรรมที่เป็ นระบบเป็ นวิทยาศาสตร์ และครอบคลุมทุกส่ วนขององค์กรโดยให้ความสาคัญที่ลูกค้า”สรุ ป
ภาพรวมความหมายของ TQM (Total Quality management)
T (Total) :การยินยอมให้ทุกคนปฏิ บตั ิงานอยู่ภายในองค์การได้เข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดตั้งและ
บริ หารงานระบบคุ ณภาพซึ่ งเกี่ ยวกับทั้งลูกค้าภายนอก (external customer) และลูกค้าภายใน (internal
customer) โดยตรง
Q (Quality) :การสร้างความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้ประโยชน์จากสิ นค้าและบริ การเป็ นหลัก
นอกจากนี้ คุณภาพยังมี ส่วนเกี่ ยวข้องกับแนวความคิดเชิ งระบบของการจัดการ (systematic approach of
management) กล่าวคือการกระทาสิ่ งใด ๆ อย่างเป็ นระบบที่ต่อเนื่ องและตรงตามแนวความคิดดั้งเดิมของวงจร
คุณภาพที่เรี ยกว่า PDCA cycle ซึ่งเสนอรายละเอียดโดยW.Edwards Deming ฉะนั้นถ้าหมุนวงจรคุณภาพเช่นนี้
อย่างต่อเนื่องขึ้นภายในแต่ละหน่วยงานย่อยขององค์การหนึ่ ง ๆ ก็ยอ่ มจะเกิดระบบคุณภาพโดยรวมทั้งหมดที่
เรี ยกว่า TQM ขึ้นมาได้ ซึ่ งรู ปที่ 2.1 แสดงรายละเอียดหลักการในภาพรวมของ TQM หรื อเรี ยกว่า TQM House
M (Management) :ระบบของการจัดการหรื อบริ หารคุณภาพขององค์การซึ่ งดาเนิ นการและควบคุม
ด้วยระดับผูบ้ ริ หารสู งสุ ดซึ่ งประกอบด้วยวิสัยทัศน์ (vision) การประกาศพันธะกิจหลัก (mission statement)
และกลยุทธ์ของการบริ หาร (strategic management) รวมถึงการแสดงสภาวะของความเป็ นผูน้ า (leadership) ที่
จะมุ่ ง มั่น ปรั บ ปรุ ง และพัฒ นาระบบคุ ณ ภาพขององค์ ก ารอย่า งสม่ า เสมอและต่ อ เนื่ อ งตลอดระยะเวลา
(continuous quality improvement)
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รู ปที่ 2.1 TQM HOUSE
" TQMเป็ นระบบที่ทาให้เกิดการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่องของกระบวนการเพิ่มมูลค่าทุกระบวนที่ดาเนิ น
อยูใ่ นองค์กรลูกค้าจะเป็ นผูต้ ดั สิ นบนพื้นฐานแห่งความพึงพอใจของพวกเขาว่ามูลค่าเพิม่ นั้นมีจริ งหรื อไม่ความ
มี ส่วนร่ วมของสมาชิ กทุ กคนในองค์กรในการปรั บปรุ ง ผลิ ตภัณฑ์กระบวนการการบริ การและวัฒนธรรม
องค์กรเป็ นสิ่ งที่ขาดเสี ยมิได้ในTQM วิธีการทั้งหลายที่ใช้ในTQMได้รับการพัฒนาโดยผูน้ าด้านการบริ หาร
คุณภาพรุ่ นแรก ๆ อาทิเดมิ่ง, ไฟเกนบาม, อิชิคะวะและจูรัน"
"TQM คือกิจกรรมที่พนักงานทุกคนทุกระดับและทุกหน่วยงานทาหรื อช่วยกันทาเป็ นกิจวัตรประจา
เพื่อปรับปรุ งงานอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่ องโดยทาอย่างมีระบบทาอย่างเชิ งวิชาการอิงข้อมูลและมีหลักการที่
สมเหตุสมผลเพื่อจุดมุ่งหมายที่ทาให้ลูกค้าพึงพอใจในคุณภาพของสิ นค้าและบริ การ"
"TQM คือชุ ดของปรัชญาความรู ้เทคนิ ควิธีการสาหรับบริ หารธุ รกิจเพื่อผลิตสิ นค้าและบริ การที่ช่วย
ยกระดับคุณภาพชีวติ ของมนุษย์ให้ดียง่ิ ขึ้นเรื่ อย ๆ โดยพนักงานทุก ๆ คนมีส่วนร่ วม"
TQM เป็ นระบบที่ปรับปรุ งการวางแผนการจัดองค์กรและการทาความเข้าใจในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
แต่ละบุคคลในแต่ละระดับเพื่อปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพมีความยืดหยุ่นเพื่อที่จะสามารถแข่งขันได้ TQM เป็ น
ระบบที่สามารถนาไปใช้ได้ทุกองค์กรประสิ ทธิ ภาพของการจัดองค์การในระบบนี้ ข้ ึนอยู่กบั การปฏิ บตั ิตาม
บทบาทหน้าที่ของทุกคนในการนาองค์กรไปสู่ เป้ าหมาย
จากข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดสามารถให้คาจากัดความได้วา่ TQM (Total Quality Management) หรื อ
การบริ หารคุ ณภาพแบบเบ็ดเสร็ จการบริ หารคุ ณภาพทัว่ ทั้ง องค์ก ารและการบริ หารคุ ณภาพแบบองค์รวม
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หมายถึ งการบริ หารคุ ณภาพโดยรวมหรื อมีความหมายเป็ นพลวัตมีพฒั นาการเป็ นวัฒนธรรมขององค์กรที่
สมาชิกทุกคนต่างให้ความสาคัญและมีส่วนร่ วมในการพัฒนาการดาเนิ นงานขององค์กรอย่างต่อเนื่ องโดยมุ่งที่
จะตอบสนองความต้องการและสร้างความพอใจให้แก่ลูกค้าซึ่ งจะสร้างโอกาสทางธุ รกิจความได้เปรี ยบในการ
แข่งขันและพัฒนาการที่ยงั่ ยืนขององค์กร
TQM เป็ นระบบการจัดการที่เน้นมนุ ษย์ (a people-focused management system) กล่าวคือ เป็ น
กระบวนการทางวัฒนธรรมที่มุ่งเปลี่ยนแปลงคนทั้งหมดในองค์การเพื่อให้หนั มาสนใจปรับปรุ งคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่ องโดยมีเป้ าหมายสู งสุ ดคือการสร้างความเป็ นเลิศในระดับโลก TQM มีความหมายหลายอย่างในตัวเอง
กล่าวคือเป็ นทั้งกลยุทธ์เทคนิ คระบบการจัดการรวมไปถึงปรัชญาและเครื่ องมือในการแก้ปัญหาขององค์การ
สาเหตุที่ TQM มีความสาคัญก็เพราะการเปลี่ยนแปลงทางด้านการผลิต การตลาดและการเงินเนื่ องจากองค์การ
ต้องการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพเพื่อต่อสู ้กบั การแข่งขันโดยมีกระแสโลกาภิวตั น์เป็ นตัวเร่ งตลาดและการแข่งขัน
เปิ ดกว้างออกอย่างไร้ พรมแดนองค์การต้องหาทางลดต้นทุนและเพิ่มคุ ณภาพเพื่อเอาตัวรอดและสร้ างความ
เจริ ญก้าวหน้าประกอบกับมีตวั อย่างความสาเร็ จของ TQM จากกิ จการต่าง ๆ ทั้งในประเทศญี่ปุ่นประเทศ
ตะวันตกและประเทศอื่น ๆ ทัว่ โลก

กฎหมายคุ้มครอง
เทคโนโลยี

ผู้บริโภค

บริษัทประกันภัย
ความรับผิดชอบ

คู่แข่ ง

ในวิชาชีพ
มาตรฐานของสินค้ าหรือ

หน่ วยราชการ
ความต้ องการและความคาดหวัง

บริการตามกฎหมาย

ของลูกค้ าหรือผู้รับบริการ
รู ปที่ 2.2 แผนภูมิแสดงให้เห็นว่าทาไมต้องมีการทาการประกันคุณภาพทัว่ ทั้งองค์กร
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2.1.1.3 วัตถุประสงค์ ทวั่ ไปของ TQM
วัตถุประสงค์ทวั่ ไปของ TQMมีดงั นี้
1. เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า
2. เพื่อพัฒนาและปรับปรุ งอย่างต่อเนื่องในกิจกรรมทุกด้าน
3. เพื่อความอยูร่ อดขององค์กรและสามารถเจริ ญเติบโตอย่างไม่หยุดยั้งภายใต้ภาวการณ์แข่งขันที่
รุ นแรง
4. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวติ ของพนักงานทุกคน
5. เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้
6. เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
2.1.1.4 แนวคิดทีส่ าคัญของ TQM
แนวคิดที่สาคัญของ TQMจะแบ่งเป็ น
1. การมุ่งเน้นที่คุณภาพ (Quality Oriented)
2. การปรับปรุ งกระบวนการ (Process improvement)
3. การให้ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่ วม (Total involvement)
ในการมุ่งเน้ นทีค่ ุณภาพ องค์กร TQM จะต้องยึดหลัก “คุณภาพ” เป็ นแกนหลักในการบริ หารจัดการ
เป็ นคุ ณภาพของสิ นค้าหรื อบริ การที่ สร้ า งความพอใจให้แก่ ลูกค้าได้หรื อเป็ นไปตามที่ ลูกค้าต้องการการมี
คุณภาพหรื อไม่จึงถูกตัดสิ นโดย “ลูกค้าภายนอก” เป็ นหลักดังนั้นการมุ่งเน้นคุณภาพก็คือการยึดความต้องการ
ของลุกค้าเป็ นศูนย์กลางในการบริ หารและดาเนินการ(Customer Focus)
ในการปรั บปรุ งกระบวนการ องค์กรจะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าภายนอกได้น้ นั
ผูบ้ ริ หารและพนักงานจะต้องมองการทางานการผลิ ตอย่างเป็ นกระบวนการต่อเนื่ องกันไปตั้งแต่จุดเริ่ มต้นที่
วัตถุ ดิบจนถึ งจุดสุ ดท้ายของกระบวนการคือได้สินค้าหรื อบริ การถึ งมือลูกค้าการมุ่งเน้นที่กระบวนการทาให้
เกิดสภาพ “ลูกค้าภายใน “ Internal Customer) ขึ้นโดยพนักงานทุกคนจะต้องทาหน้าที่ท้ งั ผูซ้ ้ื อและผูข้ ายใน
ตัวเองเมื่อรับงานจากพนักงานก่อนหน้าเรา เราเป็ นผูซ้ ้ื อเมื่อเราทางานในส่ วนที่เรารับผิดชอบเสร็ จแล้วส่ งต่อ
เราก็ เป็ นผูข้ ายคุ ณภาพของงานที่ แต่ล ะคนท าจึ งเกี่ ย วโยงกันไปถึ ง ลู ก ค้า ภายนอก (External Customer)
กระบวนการถัดไปคือลูกค้าของเราพนักงานทุกคนในกระบวนการผลิตจึงมีผลต่อคุณภาพการผลติของสิ นค้า
หรื อบริ การที่จะส่ งถึงมือลูกค้าภายนอก การบริ หารโดยยึดกระบวนการนี้จะมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
ต่อเมื่อพนักงานแต่ละคนในกระบวนการสามารถทางานของตนได้อย่างถูกต้องตั้งแต่เริ่ มต้นและถูกต้องทุก
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ครั้งด้วย ( Right the first time and right every time) การทางานจะต้องถูกต้องจึงต้องอาศัย “พนักงานที่มี
คุณภาพ” และมีการปรับปรุ งกระบวนการอย่างต่อเนื่ องจึงสามารถลดความผิดพลาดและความสู ญเสี ยต่าง ๆ
ให้นอ้ ยที่สุดหรื อหมดไป
ในการให้ ทุกคนในองค์ กรมีส่ วนร่ ว ม ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุ ก คนทุ ก ระดับ มี ส่ วนร่ วมในการ
ดาเนิ นการพัฒนาและปรับปรุ งสู่ “องค์กรคุณภาพ” Quality Organization” การเปิ ดโอกาสให้พนักงานมีส่วน
ร่ วม (Employee involvement) ถือว่าผูป้ ฏิบตั ิงานจะรู ้ปัญหาและสามาระปรับปรุ งแก้ไขได้ดีที่สุดจึงเป็ นปั จจัย
สาคัญของ TQM
ปรัชญาของ TQM มุ่งหวังให้บุคลากรทุ กคนทุกฝ่ ายร่ วมมื อกันในการสร้ างคุ ณภาพของงานของ
องค์กรหลักการของ “Kaizen” ในประเทศญี่ปุ่นต้องการให้พนักงานทุกคนค้นหาปั ญหาเพื่อกาปรับปรุ งอย่าง
ต่อเนื่องการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง Continuous Improvement ที่เรี ยกย่อ ๆ ว่า CI หรื อ Kaizen ในภาษาญี่ปุ่น เป็ น
แนวคิดที่นามาใช้ในการบริ หารการจัดการอย่างมีประสิ ทธิ ผลโดยมุ่งเน้นที่การมีส่วนร่ วมของพนักงานทุกคน
ร่ วมกันแสวงหาแนวทางใหม่ ๆ เพื่อปรับปรุ งวิธีการทางานและสภาพแวดล้อมในการทางานให้ดีข้ ึนอยูเ่ สมอ
หัวใจสาคัญอยู่ที่ตอ้ งมีการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่ องไม่มีที่สิ้นสุ ดโดยTQM สอนให้ป้องกันของเสี ยซึ่ งหมาย
รวมถึ งความไม่พึงพอใจในการปฏิ บตั ิ งานไม่ว่าจะเป็ นสิ นค้าข้อมูลข่าวสารหรื อความสาเร็ จของเป้ าหมาย
ตามที่ลูกค้าทัว่ ทั้งภายในและภายนอกรวมทั้งฝ่ ายบริ หารคาดหวัง TQM ยังหมายรวมถึงระบบการตรวจหรื อ
สื บค้นเพื่อสามารถระบุ ปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ วได้รับการแก้ไขปรั บปรุ ง TQM เป็ นยุทธศาสตร์ เพื่อ
ปรับปรุ งสมรรถนะอย่างต่อเนื่ องในทุกระดับและทุก ๆ จุดที่อยู่ในความรับผิดชอบมันประกอบด้วยเทคนิ ค
การบริ หารขั้นพื้นฐานจิตใจมุ่งมัน่ ที่จะปรับปรุ งและเครื่ องมือเชิ งวิชาการภายใต้โครงสร้างที่มีวินยั โดยพุ่งเป้ า
ไปที่ทุก ๆ กระบวนการประสิ ทธิ ผ ลแห่ งการปรั บปรุ งนั้นเพื่อสนองตอบเป้ าหมายในมุ ม กว้างอาทิ การลด
ต้น ทุ น เพิ่ ม คุ ณ ภาพทัน ก าหนดและสอดคล้อ งกับ ภารกิ จ ที่ ต้อ งการการเพิ่ ม ความพึ ง พอใจของผู ้ใ ช้ เ ป็ น
วัตถุประสงค์ที่อยูเ่ หนือสิ่ งอื่นใด"
องค์ประกอบหลัก 7 ประการของ TQM ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ระบบการนา (Leadership System)
วิธีธรรมแห่ง TQM (The Guiding principles)
แนวคิดแบบ TQM (The Concepts)
ระบบบริ หารคุณภาพ (Quality Management System)
เครื่ องมือและเทคนิคต่าง ๆ (Tools and Techniques)
การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ ( Human Resources Management
การวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยี (Technology research & Development)
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 ระบบการนา
ทุก ๆ องค์กรต้องมีทิศทางหรื อจุดมุ่งหมายที่จะดาเนิ นการนอกจากนั้นยังจะต้องมี “เส้นทางหรื อแผน
ยุทธศาสตร์ “ ที่ช้ ีแนะหรื อชี้นาให้ทราบว่าเส้นทางที่ถูกควรจะเดินไปนั้นคือเส้นทางใด
 วิธีธรรมแห่ ง TQM เปรี ยบเสมือนหลักธรรมที่ใช้ในการบริ หาร
1.
2.
3.
4.
5.
6.

พันธะสัญญาของผูบ้ ริ หารระดับสู ง
ระบบประเมินผลและการแบ่งปั นผลประโยชน์ที่ยตุ ิธรรม
ระบบการจ้างงานระยะยาว-ตลอดชีวติ
ปฏิสัมพันธ์อนั ดีระหว่างเพื่อร่ วมงานและผูป้ ระกอบการ
ความใกล้ชิดกลมเกลียวระหว่างระดับบริ หารและเพื่อนร่ วมงาน
ความพึงพอใจของเพื่อนร่ วมงาน
 แนวคิดแบบ TQM (The Concepts)

แนวคิดแบบ TQM แบ่งความเกี่ยวข้องสามแนวทางคือ
1. เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ (objectives)
2. เกี่ยวกับวิธีคิด (paradigms)
3. เกี่ยวกับวิธีการทางาน ( Methodologies)
แนวคิดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ประกอบด้วย
 สร้างความพึงพอใจให้แก่ลุกค้า
 มีจริ ยธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม
 ให้การศึกษาและพัฒนาบุคลากรตลอดเวลา
แนวคิดเกี่ยวกับวิธีคิดประกอบด้วย
 ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่ วมในการสร้างคุณภาพ
 ให้ความสาคัญแก่กระบวนการการทางาน
 กระบวนการการถัดไปคือลูกค้าของเรา
แนวเกี่ยวกับวิธีการทางานประกอบด้วย
 บริ หารด้วยข้อมูลจริ งในสถานการณ์การจริ ง
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 แก้ปัญหาที่สาเหตุเน้นการห้องกันการเกิดปั ญหาซ้ า
 ใช้กรรมวิธีทางสถิติ
 จัดลาดับความสาคัญ
 ดาเนินการบริ หารแบบ PDCA
 สร้างระบบมาตรฐานที่มีการปรับปรุ งอย่างสม่าเสมอ
 ระบบบริหารคุณภาพ (Quality Management System)
ระบบบริ หารจัดการคุณภาพคือพลังที่จะขับเคลื่อนจรวด TQM ของหน่วยงานให้ออกไปข้างหน้า
(เปรี ยบเสมือนเครื่ องยนต์ดา้ นขวา) ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.

การบริ หารเข็มมุ่ง
การบริ หารคล่อมสายงาน
การบริ หารงานประจาวัน
การบริ หารกลยุทธ์
การตรวจวินิจฉัยโดยผูน้ า
 เครื่องมือและเทคนิคต่ าง ๆ (Tools and Techniques)

เครื่ องมือและเทคนิคต่าง ๆ ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.

Quality Control Circles (QCC) หรื อกลุ่มควบคุมคุณภาพ
กิจกรรม 5 ส.
7 เครื่ องมือคุณภาพแบบใหม่ (New 7 QC Tools)
บ้านแห่งคุณภาพ (House of Quality)
 การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ ( Human Resources Management)

การให้ความสาคัญแก่บุคลากรและพัฒนาบุคลากรตลอดเวลาโดยถือว่าคนเป็ นหัวใจสาคัญของระบบ
บริ หารจัดการคุณภาพทัว่ ทั้งองค์กรซึ่ งจะต้องอาศัยกระบวนการ PDCA วงจรเดมิ่งของทฤษฎี TQM ในการ
ขับเคลื่อนทุกระบบทัว่ ทั้งองค์กร
Dr.Demingได้ริเริ่ มวงจรเดมิ่ง “Deming Cycle” เพื่อแสดงถึงหลักการทางาน Plan – Do – Check–
Action เพื่อการบริ หารที่ดีซ่ ึ งการจัดการที่ดีจะต้องมีการวางแผนหรื อพัฒนาเป้ าหมายสาหรับแผนงานและ
กาหนดระยะเวลาแล้วเสร็ จตามแผนหลังจากนั้นแผนต้องถูกนาไปปฏิ บตั ิผลการปฏิ บตั ิจะต้องถูกตรวจสอบ
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หรื อทบทวนตามระยะเวลาที่ กาหนดและในที่สุดผูบ้ ริ หารจะต้องพิจารณาดาเนิ นการหรื อตัดสิ นใจในการ
ดาเนินการขั้นต่อไป
รู ปที่ 2.3 แสดงวงจรของ Deming

รู ปที่ 2.3 วงจรของ Deming
P = Panningคือการวางแผนและการออกแบบระบบงานให้มีสมรรถนะสู ง(Job design Planning)
D = Doingการรับสมัคร( Recruitment) การกาหนดภาระหน้าที่ ( Job Assignment) และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ( HR development)
C = Checkการประเมินผล (evaluation) การประเมินความพึงพอใจของบุคลากร
( Employee Well-Being Evaluation)
Act = Actionการให้ผลตอบแทนแก่บุคลากร (Reward) และการทบทวนและปรับปรุ ง
( Review & Improvement)

รู ปที่ 2.4 วิธีการทางานตามวงจรเดมิ่ง
P = การกาหนดแผน
D = ทาตามแผนที่กาหนด
C= การตรวจสอบผลกับแผน
A= หากไม่บรรลุแผนให้หาสาเหตุ

A= หากบรรลุแผนให้รักษามาตรฐานไว้
P = วางแผนใหม่ต้ งั เป้ าหมายใหม่
D= ทาตามแผนที่กาหนด
C= ตรวจสอบผลกับแผน
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และวางแผนแก้ไขใหม่
A= หากไม่บรรลุแผนให้วางแผนแก้ไขใหม่
ในการนาวงจร PDCA ไปใช้อย่างสัมฤทธิ ผล ผูบ้ ริ หารกาหนดแผนงานร่ วมกับพนักงานทุกระดับ
พนัก งานนาไปปฏิ บ ตั ิ ตามแผนงานโดยได้รับ ความช่ วยเหลื อจากหัวหน้า งานตรวจสอบเพื่ อค้นหาปั ญหา
ข้างเคียงและวิธีแก้ไขที่เหมาะสมที่ สุดและการกาหนดวิธีแก้ไขเป็ นมาตรฐานเพื่อพนักงานนาไปปฏิ บตั ิ ได้
สะดวก
 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี (Technology research & Development)
เทคโนโลยี หมายถึงการนาเอาความรู ้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ไปใช้ในการปฏิ บตั ิท้ งั ในการผลิตสิ นค้า
บริ การและการนามาใช้ในชีวติ ประจาวัน
การวิจยั หมายถึงการค้นคว้าหาความรู ้ขอ้ มูลใหม่ ๆ ซึ่ งโดยทัว่ ไปของการวิจยั ทางด้านวิทยาศาสตร์ จะ
ดาเนินการเพื่อการทดลองเพื่อทดสอบสมมติฐาน
2.1.1.5 ปัจจัยแห่ งความสาเร็จในการนา TQM มาประยุกต์ ใช้
การนาแนวคิด TQM ( Total Quality management มาประยุกต์ใช้ในองค์กรให้ได้รับความสาเร็ จอาศัย
ปัจจัยที่สาคัญประกอบด้วย 8 ปั จจัยได้แก่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

จริ ยธรรม
คุณธรรม
ความเชื่อถือ
การนาองค์กรที่ดี
การทางานเป็ นทีม
การฝึ กอบรมเพื่อยกระดับความรู้และทักษะ
การให้ความสาคัญและแสดงความชื่นชมในความสาเร็ จของพนักงาน
การสื่ อสารที่ชดั เจน
2.1.1.6 องค์ ประกอบของการบริ หารคุณภาพโดยรวม (TQM)

การมุ่ ง ไปสู่ ก ารยกระดับ คุ ณ ภาพโดยใช้แนวคิ ด ของการบริ หารคุ ณ ภาพโดยรวม (TQM) มี
องค์ประกอบที่สาคัญดังนี้
1. ความมุ่งมั่นและการมีส่วนร่ วมของผู้บริหารเพื่อสนับสนุนการดาเนินการทุก ๆ ระดับของ
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องค์กรอย่างต่อเนื่ องผูบ้ ริ หารต้องมีวสิ ัยทัศน์ชดั เจนกาหนดเป้ าประสงค์ระยะยาวการมีส่วนร่ วมใน
ทีมที่ปรับปรุ งคุณภาพและทาหน้าที่เป็ นผูฝ้ ึ กสอนด้วย
2. การให้ ความสาคัญกับผู้ใช้ บริ การภายใน (ข้าราชการ/เพื่อนร่ วมงาน/ส่ วนราชการทั้งภายในและ
ภายนอก/ผูร้ ับบริ การและประชาชน)หน่วยงานต้องสร้างความพึงพอใจหรื อความประทับใจให้แก่
ลูกค้า
3. การนาเทคโนโลยีการบริหารงานมาใช้ (Management Technology)เป็ นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ช่วย
ให้การทางานขององค์กรมีประสิ ทธิ ภาพทั้งในด้านการวางแผนการปฏิบตั ิการและการควบคุมเช่น
Benchmarking การบริ หารคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management : TQM ) หรื อการรื้ อปรับ
ระบบ(Reengineering) เป็ นต้นโดยให้ความสาคัญกับการพัฒนาทั้งโครงสร้างและการทางานของ
องค์กรให้ก้า วหน้าและทันสมัย ซึ่ ง จะช่ วยสร้ างความได้เปรี ย บเหนื อคู่ แข่ ง ขันเราจะเห็ นความ
ซับซ้อนและความหลากหลายขององค์กร [6]
การเปลี่ ย นแปลงและความก้า วหน้ า ในสั ง คมปั จ จุ บ ัน ท าให้ อ งค์ก รหลายแห่ ง ต้อ งปรั บ ตัว จนมี
โครงสร้างที่ซบั ซ้อนและมีรูปแบบที่หลากหลายขึ้นซึ่ งเราจะเห็นรู ปแบบการปรับตัวในระดับต่าง ๆ เช่นการรื้ อ
ปรับระบบ (Reengineering) การแตกออกเป็ นหน่วยธุ รกิจย่อย (Business Unit) การลดระดับการบังคับบัญชา
(Deploring) หรื อการลดขนาดองค์กร (Downsizing) เป็ นต้นทาให้มีการปรับเปลี่ยนระบบและวิธีการทางานซึ่ ง
จะส่ งผลกระทบต่อบุ คลากรที่ ปฏิ บตั ิท้ งั ในเชิ งกายภาพและจิ ตใจทาให้ฝ่ายบริ หารไม่เพียงแต่ตอ้ งตัดสิ นใจ
เปลี่ยนโครงสร้างขององค์กรแต่จะต้องสามารถวางแผนและทาการพัฒนาองค์กรเพื่อเตรี ยมความพร้อมให้แก่
ทั้งบุคคลและองค์กรงานทุก ๆ คนมีส่วนร่ วม"
สรุ ปวัตถุประสงค์หลักของระบบ TQM (Total Quality management) คือ “ การปรับปรุ งอย่าง
ต่อเนื่อง” (Continuous improvement) รวมถึงแนวทางในการบริ หารองค์กรที่มุ่งเน้นคุณภาพโดยสมาชิ กทุกคน
ขององค์กรมีส่วนร่ วมและมุ่งหมายผลกาไรในระยะยาวด้วยการสร้ างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้ารวมทั้งการ
สร้ างผลประโยชน์ตอบแทนสมาชิ กขององค์กรและสังคมระบบการทางานที่เป็ นวัฒนธรรมขององค์การที่
สมาชิกทุกคนต่างให้ความสาคัญและมีส่วนร่ วมในการพัฒนาการดาเนิ นงานขององค์การอย่างต่อเนื่ องโดยมุ่ง
ที่จะตอบสนองความต้องการและสร้างความพอใจให้แก่ลูกค้าซึ่ งจะสร้างโอกาสทางธุ รกิจความได้เปรี ยบใน
การแข่ งขันซึ่ งจะสร้ า งโอกาสทางธุ รกิ จความได้เปรี ย บในการแข่ งขันและเป็ นการพัฒนาการที่ ยงั่ ยืนของ
องค์กร
2.1.2 กลุ่มควบคุมคุณภาพ ( Quality Control Circles , QCC)
ในส่ วนของกลุ่มควบคุณภาพหรื อกลุ่มคุณภาพ จะครอบคลุม ความหมายและความสาคัญ หลักการ
พื้นฐานกิจกรรม ประเภทของกิจกรรม แนวคิดพื้นฐาน และหลักการสาคัญของ QCC ดังนี้
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2.1.2.1 ความหมายและความสาคัญของ QCC
ความหมายของกิจกรรม QCC = Quality Control Cycle หมายถึง การควบคุมคุณภาพด้วยกิจกรรม
กลุ่ม การควบคุมคุณภาพ คือ การบริ หารงานด้านวัตถุดิบ ขบวนการผลิตและผลผลิต ให้ได้คุณภาพตามความ
ต้องการของลูกค้า ผูเ้ กี่ยวข้องหรื อข้อกาหนดตามมาตรฐานที่ต้ งั ไว้ โดยมีเป้ าหมายป้ องกันและลดปั ญหาการ
สู ญเสี ยทั้งวัตถุดิบ ต้นทุนการผลิ ต เวลาการทางาน และผลผลิ ตกิ จกรรมกลุ่ม คือ ความร่ วมมือร่ วมใจในการ
ทางาน หรื อสร้างผลงานตามเป้ าหมายซึ่ งประกอบด้วยผูบ้ ริ หาร พนักงาน วิธีการทางาน เครื่ องจักร เครื่ องใช้
ระเบียบกฎเกณฑ์ และอื่น ๆ กิจกรรม QCC คือ กิจกรรมที่สร้างความร่ วมมือร่ วมใจในการสร้างผลงานให้ได้
คุ ณภาพตามเป้ าหมาย โดยการค้นหาจุดอ่อน และหาสาเหตุ แห่ งปั ญหาแล้วระดมปั ญญาแก้ไขปรับปรุ งและ
วางแผนคุณภาพอย่างเป็ นระบบ[7]
2.1.2.2 หลักการพืน้ ฐานกิจกรรม QCC
หลักการพัฒนาคุณภาพคือการพัฒนาคนพัฒนางานและพัฒนาทีมงานดังนี้
1. พัฒนาคน
- ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคน มีส่วนร่ วมรับผิดชอบ
- ให้การยอมรับ และเคารพในความเป็ นสมาชิกขององค์กร
- ให้โอกาสทุกคนได้แสดงความสามารถของตนเอง
- ทุกคนมีเป้ าหมายเดียวกัน และยินดีร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายนั้น
2. พัฒนางาน
- ใช้วงจรคุณภาพ PDCA
- ใช้เทคนิคการระดมสมอง ให้เกิดความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
- ใช้เทคนิคการประชุมร่ วมกัน
- ใช้เทคนิคการทางานเป็ นทีม
3. พัฒนาทีมงาน
- การรวมกลุ่มที่มีเป้ าหมายคุณภาพ
- เป็ นกลุ่มที่ทางานอยูใ่ นที่เดียวกัน พบปั ญหา และมีแนวทางสาเร็ จร่ วมกัน
- มีความสมัครใจ และร่ วมใจทางานอย่างต่อเนื่ อง
- มีระบบการสื่ อสารระหว่างกันที่มีประสิ ทธิ ภาพ
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- มีการจัดวางหน้าที่และความรับผิดชอบที่ชดั เจน
- ใช้เทคนิคการพัฒนางานทั้ง 4 วิธี
ดังที่ได้กล่าวแล้วว่า QCC มาจากภาษาอังกฤษว่า Quality Control Circle ซึ่ งแปลว่า การบริ หารโดย
การควบคุ มคุ ณภาพหรื อกลุ่มคุ ณภาพ ซึ่ งในปั จจุบนั นี้ องค์การธุ รกิ จเอกชนต่าง ๆ รั ฐวิสาหกิ จ ได้ให้ความ
สนใจเป็ นอย่างมาก คาว่า คุณภาพ หมายถึง คุณสมบัติหรื อลักษณะต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์หรื อการบริ การที่ตรง
ตามความต้องการของผูบ้ ริ โภคหรื อผูบ้ ริ การ การควบคุ มคุ ณภาพ หมายถึง การปฏิ บตั ิงานต่าง ๆ ในระหว่าง
การผลิตที่ป้องกันไม่ให้เกิดของเสี ย ป้ องกันไม่ให้การทางานผิดไปจากกาหนด หาทางลดปริ มาณของเสี ย เพิ่ม
ปริ มาณการผลิตและคุณภาพให้ดีอยูต่ ลอดเวลา กลุ่มสร้างคุณภาพ หมายถึง กลุ่มคนเหมาะสมขนาดเหมาะสม
ที่ ท างานอย่า งเดี ย วเกี่ ย วข้องกัน รวมตัว อย่า งอิ ส ระ เพื่ อร่ วมมื อ และช่ วยกัน ปรั บ ปรุ ง งานให้ เป็ นไปตาม
วัตถุ ประสงค์ที่ตอ้ งการ โดยให้คาจากัดความของ QCC อย่างสั้น ๆ ว่า คนกลุ่มน้อย ณ สถานที่ ปฏิ บตั ิงาน
เดียวกันรวมตัวกันโดยสมัครใจ โดยมีผบู ้ งั คับบัญชาระดับต้น ( FirstLine Supervisor ) เป็ นแกนกลางเพื่อทา
กิจกรรมเกี่ยวกับการปรับปรุ งงาน โดยตนเองอย่างเป็ นอิสระ แต่ตอ้ งไม่ขดั ต่อนโยบายหลักขององค์การ การ
บริ หารโดยระบบการควบคุมคุณภาพหรื อกลุ่มคุณภาพ คือ กิจกรรมหรื อกระบวนการแก้ไขปั ญหาและควบคุม
คุณภาพด้วยกลุ่ม ฉะนั้น การบริ หารโดยระบบควบคุมคุณภาพหรื อกลุ่มคุณภาพ หมายถึง กิจการร่ วมกันของ
กลุ่มพนักงานรวมตัวกันโดยสมัครใจ เพื่อปรับปรุ งและแก้ไขปั ญหาขององค์การ ทั้งนี้ ต้องไม่ขดั ต่อนโยบาย
หลักขององค์การ
2.1.2.3 ประเภทของกิจกรรมของ QCC
กิจกรรมของ QCC แบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภท คือ
1. กิจกรรมที่สามารถวัดหรื อคานวณออกมาเป็ นตัวเลขได้ประกอบด้วย
- การเพิม่ ผลผลิต
- การลดจานวนของเสี ยของผลิตภัณฑ์
- การลดจานวนของลูกค้าที่ส่งคืน เนื่ องจากผลผลิตภัณฑ์ที่ส่งไปไม่ได้คุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการ
- การลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ลง
2. กิจกรรมที่ไม่สามารถวัดหรื อคานวณออกมาเป็ นตัวเลขได้ประกอบด้วย
- ทาให้ความร่ วมมือของพนักงานดีข้ ึน
- ทาให้ขวัญและกาลังใจของพนักงานดีข้ ึน
- ทาให้พนักงานมีความรับผิดชอบสู งขึ้น
- ลดความขัดแย้งในการทางานลง
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2.1.2.4 แนวความคิดพืน้ ฐานของ QCC
ในการนากิจกรรมของ QCC มาใช้ในวงการธุ รกิจในสมัยปั จจุบนั เนื่ องจากมีวตั ถุประสงค์เป็ นพื้นฐาน
ดังนี้
- เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุ งและการพัฒนารัฐวิสาหกิจ
- เพือ่ สร้างสถานที่ทางานให้น่าอยู่ สร้างบรรยากาศในองค์การให้แจ่มใส
- เพือ่ ดึงความสามารถทั้งหมดที่มีอยูใ่ นบุคคลออกมาใช้ให้ได้ประโยชน์เต็มที่ จนถึงขีดสู งสุ ด
แห่งความสามารถที่เขามีอยู่
2.1.2.5 หลักการสาคัญของ QCC
หลักการที่สาคัญในการนากิจกรรมกลุ่มควบคุณภาพมาพัฒนา ในด้านการบริ หารงานธุ รกิจปั จจุบนั นี้
เนื่องจากแนวความคิดในการบริ หารสมัยใหม่ ต้องการให้พนักงานในระดับหัวหน้าและพนักงานทัว่ ไปมีความ
สานึก 4 ประการ คือ
-

การมีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ( Participated by Every – one )
การทางานร่ วมกันเป็ นทีมอย่างมีระบบ ( Teamwork Consciousness )
การรู ้จกั แก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยตนเอง ( Problem Consciousness)
การรู้จกั ปรับปรุ งด้วยตนเอง ( Improvement Consciousness)

2.1.3 กิจกรรม 5 ส.
ในส่ วนของกิจกรรม 5 ส. จะพิจารณา จุดกาเนิ ด ความหมาย ความสาคัญของ 5 ส. 5 ส. เพื่อความ
ปลอดภัย และ5 ส. เพื่อประสิ ทธิภาพ และคุณภาพของงาน ดังนี้
2.1.3.1 จุดกาเนิดของ 5ส.
คงจะระบุได้ยากว่า แท้จริ งแล้ว 5 ส. เริ่ มขึ้นครั้งแรกที่ไหนเมื่อไร แต่สันนิ ษฐานว่ามีมาตั้งแต่โบราณ
กาลแล้ว เพราะเรื่ องการปลู กฝั งระเบี ยบวินยั เป็ นสิ่ งที่มนุ ษย์ให้ความสาคัญเสมอมา ซึ่ งจุดเริ่ มต้นของ 5 ส.
น่าจะมาจากทางตะวันตกก่อน แต่ที่เริ่ มนามาใช้อย่างชัดเจน คือในประเทศญี่ปุ่น โดยชาวญี่ปุ่นได้ปรับเปลี่ยน
และประยุกต์แนวคิดของตะวันตกในเรื่ องการสร้ างระเบียบวินยั และการเพิ่มผลผลิ ตให้มีความเหมาะสมกับ
วัฒนธรรมที่มีลกั ษณะเฉพาะมากยิง่ ขึ้น
การเกิดขึ้นของ 5 ส. ในญี่ปุ่นไม่ได้เกิดเป็ น 5 ส. ในรู ปแบบที่ชดั เจน แต่พฒั นามาจากแนวคิดในเรื่ อง
การควบคุมคุณภาพ ( Quality Control : QC ) กล่าวคือญี่ปุ่นแพ้สงครามโลกครั้งที่ 2 กองกาลังฝ่ ายสัมพันธ์
มิตร โดยการนาของสหรัฐอเมริ กาที่เข้ายึดครองญี่ปุ่น ได้เรี ยกร้องให้มีการรักษาคุณภาพของชิ้นส่ วนอุปกรณ์

22
โทรคมนาคมที่ผลิตในประเทศญี่ปุ่น เพราะขณะนั้นสิ นค้าของญี่ปุ่นด้อยคุณภาพมาก จะนามาประกอบใช้กบั
อะไรก็มกั ใช้ไม่ค่อยได้
จากปั ญหาดังกล่าวนี้ เอง ทางอเมริ กาจึ งส่ งผูเ้ ชี่ ยวชาญมาดู แลและให้ความรู ้ ในเรื่ องการควบคุ ม
คุณภาพสิ นค้าหรื อคิวซี ซึ่ งต่อมาหลักการที่ทางอเมริ กานามาเผยแพร่ น้ ีเอง ที่กลายมาเป็ นพื้นฐานที่ส่งให้ญี่ปุ่น
กลับมาเป็ นคู่แข่งที่น่ากลัวของตัวเองทั้งทางด้านเศรษฐกิจและด้านบุคคลากรในที่สุด
การเข้ามาของแนวความคิดในเรื่ องการควบคุมคุณภาพหรื อ QC ในระยะนั้นเป็ นของใหม่สาหรับชาว
ญี่ปุ่น แต่บรรดาบริ ษทั ต่าง ๆ กลับให้ความสนใจและเรี ยนรู ้ อย่างจริ งจัง ซึ่ งอาจเป็ นเพราะแนวความคิ ด
ดังกล่าว สอดคล้องกับอุปนิ สัยของคนญี่ปุ่นอยูแ่ ล้ว การใช้ความรู ้ดงั กล่าวเข้ามาควบคุมคุณภาพสิ นค้า ไล่ไป
ตั้งแต่ข้ นั ตอนการออกแบบ การวิจยั การผลิ ต การจาหน่ าย และการบริ หารได้สร้ างประสิ ทธิ ภาพห้กบั การ
ทางานและสร้ างผลกาไรแก่ องค์การได้อย่างเด่ นชัด จนในที่ สุดญี่ ปุ่นได้พฒั นาสิ่ งที่ รับมาจากคนอื่ น ให้
กลายเป็ น QC ในแบบญี่ปุ่นและกลายเป็ นกิ จกรรมพัฒนาคุ ณภาพที่ มีความซับซ้อนไป อาทิ กิ จกรรมเพื่อ
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง ( TQM ) ที่มองการพัฒนาคุณภาพโดยรวมของการทางาน
การทา 5 ส. ปรากฏให้เห็นในช่ วงที่ QC มีการพัฒนารู ปแบบ กล่าวคือ หน่วยงานต่าง ๆ ต้องการ
แนวทางพื้ นฐานที่ เป็ นเหมื อนแรงผลัก ให้ผูป้ ฏิ บตั ิ งานและสภาพแวดล้อมในการทางานเอื้ อประโยชน์ต่อ
กระบวนการผลิตมากที่สุด โดย QC เป็ นหลักการที่มุ่งควบคุมที่วตั ถุมากกว่า ดังนั้นจึงมีผคู้ ิดค้นหลักการ
ง่าย ๆ ที่จะสนับสนุนกิจกรรม "รากฐาน"ที่มุ่งไปที่ตวั คนและสภาพแวดล้อม ซึ่ งหลักการนั้นก็คือหลัก 5 ส. ที่
ทางญี่ปุ่นเรี ยก 5S นั้นเอง
การเข้ามาในประเทศไทยของ 5ส นั้นประมาณปี พ.ศ. 2525-2527 เพราะ ส.ส.ท. ได้มีการบรรยาย
และเรี ยนเชิ ญผูเ้ ชี่ ยวชาญญี่ปุ่นมาบรรยายประมาณปี พ.ศ. 2529 และผูส้ รุ ปคาบรรยายภาษาไทยและเป็ น
วิทยากรท่านแรกคือ ดร.ปริ ทรรศน์ พันธุ บรรยงก์ (เดิ มเป็ น รศ. อยู่ที่ จุฬาฯ)และปั จจุบนั ดารงตาแหน่ งเป็ น
ผู ้อ านวยการ ศู น ย์เ ทคโนโลยี แ ละวัส ดุ แ ห่ ง ชาติ ส าหรั บ บริ ษัท ที่ น าใช้ เ ป็ นบริ ษัท แรก ได้ แ ก่ NHK
spring ไทยบริ ดจสโตน เครื อซิ เมนต์ไทย โดยบริ ษทั NHK spring ได้แปลภาษาญี่ปุ่นเป็ นภาษาไทยเริ่ มแรก
ส่ วนคาแปลจากคาว่า 5ส สะสาง สะดวก สะอาด สุ ขลักษณะ สร้างนิสัย ได้สืบว่าเป็ นบุคลากรของซิ เมนต์ไทย
เป็ นผูแ้ ปลและถูกใช้กระทัง่ ปั จจุบนั สาหรับปรัชญาของการนาระบบนี้ มาใช้จะเน้นด้าน skill management
method
ซึ่ งถื อ เป็ นเครื่ องมื อ ตามค ากล่ า วของ Mr.
NakaigawaMasakatsu
เน้ น 3Sแรกคื อ
Seiri Seiton Seiso มุ่งเน้นความสิ้ นเปลื องและความสู ญเปล่ าที่ เกิ ดขึ้นในกระบวนการทางาน ส่ วน
ความหมายและการนาไปใช้จะมีหนังสื อจากสถาบัน องค์กร บุคคลหลายแห่งหลายท่าน ได้แปลออกมา
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รู ปที่ 2.5 กิจกรรม 5 ส.
2.1.3.2 ความหมายของ 5ส.
5 ส. คือ การปรับปรุ งสภาพการทางานอันเป็ นพื้นฐานในการเพิ่มผลผลิต โดยย่อมาจาก สะสาง
สะดวก สะอาด สุ ขลักษณะ สร้างนิสัย (seiri, seiton, seiso, seiketsu, shitsuke) [11]
สะสาง
สะดวก
5 ส.

สะอาด
สุ ขลักษณะ
สร้างนิสัย

 สะสาง (seiri) เป็ นการแยกสิ่ ง ไม่ จ าเป็ นออกจากสิ่ ง ที่ จ าเป็ น และก าจัด สิ่ ง ที่ ไ ม่ จ าเป็ นทัน ที
หน่ วยงานมักมีเศษวัสดุ,ชิ้ นงานบกพร่ อง หรื อขยะที่ไม่ตอ้ งการสะสมได้ง่าย ซึ่ งทาให้หน่อยงาน
แคบและขัดขวางการผลิตจนการทางานแย่ลง
 สะดวก(seiton) เป็ นการแบ่งกลุ่มสิ่ งที่จาเป็ นต้องใช้งานและเก็บในที่ ๆ หยิบใช้ได้ง่ายในสภาพที่
ปอดภัยและรักษาคุณภาพ วางไว้ให้รู้ได้ทนั ทีวา่ อะไรอยูท่ ี่ใดและหยิบออกได้ง่าย
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 สะอาด(seiso) เป็ นการก าจัด ความสกปรกโดยท าความสะอาดเครื่ อ งจัก รอุ ป กรณ์ ,เครื่ อ งมื อ
,เครื่ องใช้ บริ เวณทางเดินและพื้นที่ทางานให้ปราศจากขยะฝุ่ นผง และเศษวัสดุ
 สุ ขลักษณะ(seiketsu) เป็ นการรักษาสถานที่ทางานให้สะอาด น่าทางานใน 3 ส. แรกให้ดีอยูเ่ สมอ
และคานึงถึงสุ ขภาพอนามัยของพนักงาน
 สร้ างนิสัย(shitsuke)เป็ นการดาเนิ นงานในเรื่ องสะสาง สะดวก สะอาด สุ ขลักษณะ อย่างต่อเนื่ อง
จนเป็ น นิ สัย และปฏิ บตั ิตามกฎระเบียบของบริ ษทั อย่างเคร่ งครัด สานักงานบางแห่ งที่ตอ้ งกาจัด
เศษชิ้นงานกันหลายคันรถ ซึ่ งไม่ควรเก็บของที่ไม่จาเป็ นไว้นานเป็ นปี จนทาให้ 5 ส.แย่ลง
2.1.3.3 ความสาคัญของ 5 ส.
ความสาคัญของ 5 ส. สรุ ปได้ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

5 ส. เป็ นหลักเบื้องต้นเพื่อสร้างให้หน่วยงานปลอดภัย น่าอยู่ และน่าถูกสุ ขลักษณะ
5 ส. มีความเกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้ งกับการเพิ่มยอดผลิต
5 ส. มีความเกี่ยวข้องกับความเชื่อถือของลูกค้า
5 ส. เกี่ยวข้องกับการประหยัดทรัพยากร
5 ส. เกี่ยวข้องกับปั ญหามลภาวะ

รู ปที่ 2.5 แสดงความสาคัญของกิจกรรม 5ส.
คุณภาพลดลง
เกิดอันรายและโรคจากการทางาน

เกิดความสู ญเปล่า

สภาพแวดล้อมการทางานแย่ลง

ลดประสิ ทธิภาพ
เกิดความบกพร่ องและขัดข้องของ

สูญเสี ยความเชื่อถือ
ส่งมอบชิ้นงานที่บกพร่ อง,

ความสาคัญ
ของ 5 ส.

เครื่ องจักร,ผลิตชิ้นงานที่บกพร่ อง
เกิดมลภาวะ
ทรัพยากรสู ญเปล่า

ผูเ้ ยีย่ มชมผิดหวัง

ใช้วสั ดุอย่างสิ้ นเปลือง

รู ปที่ 2.6 ความสาคัญของกิจกรรม 5ส.
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2.1.3.4 5 ส. เพือ่ ความปลอดภัย
ความปลอดภัย หมายถึ ง การป้ องกันและควบคุ มเพื่อป้ องกันไม่ให้เกิ ดความเสี ยหายต่อเครื่ องจักร
วัสดุอุปกรณ์ และคน
5 ส. เพื่อความปลอดภัยพิจารณาตามแนวคิดปัญหาต่อไปนี้
 เป็ นอันตราย ถ้า 5 ส. ในหน่วยงานไม่ดีแล้วจะเกิดอุบตั ิเหตุ และอัคคีภยั ได้ง่าย หน่วยงานที่มีวสั ดุ
ชิ้นงานบนพื้น มีท่อ และสายไฟแทบจะพันเท้า มีน้ า มีน้ ามัน ขยะฝุ่ นผลปะปนอยูจ่ ะเป็ นบ่อเกิด
ของอันตราย
 มีผลต่ อสุ ขภาพอนามัยของพนักงาน ถ้า 5 ส .ไม่ดีแล้วสภาพแวดล้อมของหน่วยงานก็แย่ไปด้วย
นอกจากนี้ เกิดอันตรายแล้ว ยังอาจเกิดโรคจากการทางานได้ง่าย
 เป็ นวัสดุอนั ตราย และมีพษิ หน่วยงานที่ใช้วสั ดุอนั ตรายและมีพิษนั้น 5 ส . มีความสาคัญเป็ นอย่าง
ยิง่ เพราะจะช่วยขจัดไม่ให้อนั ตรายขอสารแพร่ กระจายออกไป
 มีปัญหา และความขัดข้ องเครื่องจักรอุปกรณ์ ถา้ ไม่มี 5.ส แล้วเครื่ องจักรอุปกรณ์จะสึ กหรอ
เนื่องจากเศษโลหะขยะ และฝุ่ นผงจะทาให้ความเที่ยงตรงของเครื่ องจักรลดลง อายุการใช้งานของ
เครื่ องจักรสั้นลงโดยเฉพาะเครื่ องจักรที่เป็ นระบบอัตโนมัติจะมีความละเอียดอ่อน และควบคุม
ด้วยอิเล็กโทรนิกส์ ที่แม่นยาสู ง ถ้าระบบคบคุมมีฝนผงจะเกิ
ุ่
ดปั ญหาได้ง่าย
 การแสดงทีไ่ ม่ ชัดเจนก่ อให้ เกิดอุบัติเหตุ ความบกพร่ องของ 5 ส. อาจทาให้ระบบควบคุม
เครื่ องจักรผิดพลาด ควบคุมผิด ๆ หรื อตัดสิ นใจผิด ๆ จนเกิดอุบตั ิเหตุและอันตรายอย่างใหญ่หลวง
ได้
2.1.3.5 5ส. กับประสิ ทธิภาพ และคุณภาพของงาน
ความบกพร่ องของ 5ส.ทาให้มีการทางานที่ไร้ประสิ ทธิ ภาพ และผลผลิตลดลง และหากเกิดอุบตั ิเหตุ
หรื อการระเบิดแล้วก็อาจเกี่ยวข้องกับความอยูร่ อดของกิจการได้
 มีผลต่ อประสิ ทธิภาพงาน ถ้า 5 ส. บกพร่ องแล้วก็จะเกิดงานที่สูญเปล่า ซึ่ งประสิ ทธิ ภาพของ
หน่วยงานจะลดลง และเป็ นบ่อเกิดของอันตราย
1. ถ้าการจัดเก็บไม่เป็ นระเบียบจะใช้เวลาหาสิ่ งที่ตอ้ งการนานขึ้น (เสี ยเวลา) และอาจเกิดอุบตั ิเหตุ
ในช่วงนี้
2. ถ้าไม่พบสิ่ งที่ตอ้ งการแล้ว จะใช้สิ่งที่ไม่เหมาะสมทดแทนจนทางานแบบฝื นกาลัง
3. ถ้าไม่กาจัดสิ่ งที่ไม่ตอ้ งการแล้ว จะทาให้เนื้ อที่แคบลงเป็ นผลกระทบต่อการทางาน ละขวางการ
เคลื่อนย้ายวัสดุ
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 มีผลต่ อคุ ณภาพของงาน เนื่ องจากความบกพร่ องจากเศษขยะ และฝุ่ นผงท าให้คุณภาพด้อยลง
ผลิตภัณฑ์ที่ 5ส. บกพร่ องจะไม่สะอาด และมีสิ่งแปลกปลอม และชิ้นงานที่บกพร่ องจะถูกส่ งมอบ
ปะปนกับชิ้นงานดีทาให้เสี ยชื่อเสี ยง ลูกค้าขาดความเชื่อถือ
2.1.4 เครื่องมือคุณภาพแบบใหม่ (New 7 QC Tools)
เครื่ องมือคุณภาพแบบใหม่ (New 7 QC Tools) เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหาทางด้านคุณภาพ
ในกระบวนการทางาน ซึ่ งช่ วยศึกษาสภาพทัว่ ไปของปั ญหา การเลื อกปั ญหา การสารวจสภาพปั จจุบนั ของ
ปั ญหา การค้นหาและวิเคราะห์สาเหตุแห่ งปั ญหา ที่แท้จริ งเพื่อการแก้ไขได้ถูกต้องตลอดจนช่วยในการจัดทา
มาตรฐานและควบคุมติดตามผลอย่างต่อเนื่อง
2.1.4.1 ความเป็ นมา
คณะกรรมการเพื่อพัฒนาเครื่ องมือควบคุมคุณภาพภายใต้ JUSE (The Union of Japanese Scientists
and Engineers) ซึ่ งก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1972 โดยวัตถุประสงค์คือการพัฒนาเทคนิ คในการควบคุมคุณภาพ
สาหรับการนาไปประยุกต์ใช้ร่วมกับเครื่ องมือคุณภาพพื้นฐาน 7 ประการ (7 QC Tools) ซึ่ งเครื่ องมือคุณภาพ
ใหม่ 7 แบบ ถู กพัฒนาขึ้ นในปี ค.ศ. 1997 เป็ นการใช้ก ารจัดการที่ เป็ นค าพูดอย่า งเป็ นระบบและเพิ่ ม
ประสิ ทธิผลของการดาเนินกิจกรรม TQM ได้แก่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Affinity Diagrams
Relations Diagrams
Tree Diagrams
Matrix Diagrams
Arrow Diagrams
Process Decision Program Charts
Matrix Data Analysis
 Affinity Diagrams
 Relations Diagrams
 Tree Diagrams
 Matrix Diagrams
 Arrow Diagrams
 Process Decision Program Charts
 Matrix Data Analysis
รู ปที่ 2.7 เครื่ องมือควบคุมคุณภาพใหม่กบั กระบวนการระดมความคิดเห็น
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รู ปที่ 2.8 ความสัมพันธ์ระหว่างเครื่ องมือคุณภาพแบบเดิมและแบบใหม่
2.1.4.2 ข้ อดีของการนาเครื่องมือคุณภาพแบบใหม่ มาใช้
ความสามารถที่เพิม่ ขึ้น
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

จัดระเบียบข้อมูลที่เป็ นคาพูด
ก่อกาเนิดความคิดเห็น
ปรับปรุ งการวางแผน
ขจัดความผิดพลาดและการตกหล่น
อธิ บายปั ญหาอย่างชาญฉลาด
รักษาความร่ วมมือไว้อย่างเต็มที่
ชักชวนอย่างมีพลัง

กุญแจ 7 ดอกที่นาไปสู่ การปฏิรูปวัฒนธรรมและองค์กร
1. ตรวจสอบสถานการณ์ปัจจุบนั ในหลาย ๆ แง่มุม
2. บรรยายสถานการณ์ที่ตอ้ งการอย่างชัดเจน
3. จัดลาดับความสาคัญของงานอย่างมีประสิ ทธิ ผล
4. ดาเนินการอย่างมีระบบ
5. คาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคต
6. เปลี่ยนแปลงอย่างเป็ นเชิงรุ ก
7. ทาให้ถูกต้องตั้งแต่ครั้งแรก
วัตถุประสงค์ 5 ประการของการปฏิรูปวัฒนธรรมและองค์กรประกอบด้วย
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1.
2.
3.
4.
5.

บ่งชี้ปัญหา
ให้ความสาคัญอย่างมากต่อการวางแผน
ย้าความสาคัญของกระบวนการ
จัดลาดับความสาคัญของงาน
สนับสนุนให้ทุกคนคิดอย่างมีระบบ






บ่งชี้ปัญหา
ให้ความสาคัญอย่างมากต่อการวางแผน
ย้าความสาคัญของกระบวนการ
จัดลาดับความสาคัญของงาน
สนับสนุนให้ทุกคนคิดอย่างมีระบบ
รู ปที่ 2.9 วัตถุประสงค์ตามแนวคิดแบบ TQM

รู ปที่ 2.10 ข้อดีของการนาระบบเครื่ องมือคุณภาพแบบใหม่มาใช้
2.1.4.2 ชนิดของเครื่องมือคุณภาพใหม่ (New 7 QC Tools)
เครื่ องมือคุณภาพใหม่ประกอบด้วย
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

แผนผังกลุ่มเชื่อมโยง (Affinity Diagrams)
แผนผังความสัมพันธ์ (Relations Diagrams)
Tree Diagrams (แผนผังต้นไม้)
แผนผังแมทริ กซ์ (Matrix Diagram)
แผนผังลูกศร (Arrow Diagrams)
แผนภาพการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงเมตริ กซ์ (Matrix Data Analysis Chart)
แผนภูมิข้ นั ตอนการตัดสิ นใจ (Process Decision Program Chart)

 แผนผัง กลุ่ ม เชื่ อ มโยง เป็ นการรวบรวมข้อ เท็จจริ ง ทั้ง หลายในรู ป ข้อมู ล ที่ เป็ นค าพูด (แนวคิ ด
ความคิด และสิ่ งที่เป็ นประเด็นสาคัญ) มาสังเคราะห์ขอ้ มูลต่าง ๆ เข้าด้วยกันเป็ นแผนผังเดี ยวกัน
บนฐานของการเชื่ อมโยงตามธรรมชาติ แล้วจึงทาการวิเคราะห์แนวทางที่เป็ นไปได้และค้นหา
วิธีการแก้ไขปั ญหา
ข้อดีของ Affinity Diagrams
1. ช่วยให้สมามารถขุดค้นปั ญหาขึ้นมาโดยกลัน่ กรองข้อมูลที่เป็ นคาพูดจากสถานการณ์ที่ยงุ่ เหยิง
และจัดออกมาเป็ นกลุ่ม
2. ช่วยเจาะประเด็นสาคัญของปั ญหาได้อย่างถูกต้องแม่นยา
3. ช่วยทาให้สมาชิกทุกคนมองเห็นภาพรวมของปั ญหาชัดเจน
4. ช่วยผนวกรวมความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่มทุกคนเข้าด้วยกัน
5. ช่วยสร้างจิตสานึกของกลุ่มงาน
6. ช่วยยกระดับการรับรู ้ปัญหาของทุกคนและกระตุน้ กลุ่มให้ลงมือทา
7. ช่วยทาให้เกิดความคิดแปลกใหม่และกระตุน้ ให้เกิดความคิดเห็นใหม่ ๆ
8. ใช้เป็ นขั้นตอนหนึ่งในการสร้างผังต้นไม้
การสร้าง Affinity Diagrams
1. กาหนดหัวข้อเรื่ องแล้วสร้าง “บัตรความคิด” ให้ได้จานวนมากที่สุด
2. จัดเรี ยง “บัตรความคิด” ที่มีความหมายคล้ายคลึงกันหรื อใกล้เคียงกันให้อยูใ่ กล้กนั เป็ นกลุ่ม
หมวดหมู่
3. เขียน “บัตรความคิด” เพิ่มเติมเพื่อให้เป็ นตัวแทนชื่อของกลุ่มความคิดแต่ละกลุ่มในข้อ 2. เช่น
กรณี ระดมสมองเพื่อคาดการณ์เกี่ยวกับ ลักษณะของข้อร้องเรี ยนจากลูกค้า อาจมีกลุ่มข้อร้องเรี ยน
ที่เกี่ยวกับคุณภาพสิ นค้า, การส่ งมอบ, การบริ การหลังการขาย เป็ นต้น
4. ขีดเส้นล้อมรอบ กลุ่ม หมวด หมู่ ของ “บัตรความคิด” ข้างต้น
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วิธีการนี้จะเป็ นการรวบรวมแนวความคิดที่มากมายหลากหายเข้ามาจัดกลุ่มเป็ นประเภท
เดียวกัน หรื อคล้ายคลึงกันหลายๆกลุ่ม เพื่อเอาไปใช้งานต่อ ที่ถูกเรี ยกว่าเป็ น K-J Method ก็เพราะว่า
วิธีการนี้คิดขึ้นโดย นักมนุษย์ศาสตร์ ชาวญี่ปุ่นชื่อ Jiro Kawakita เมื่อปี 1960 [2]

รู ปที่ 2.11 รู ปแบบการสร้าง Affinity Diagrams
ขั้นตอนการสร้าง Affinity Diagrams
1.
2.
3.
4.
5.
6.

กาหนดหัวข้อเรื่ อง
รวบรวมข้อมูลที่เป็ นประโยชน์โดยการระดมสมอง
อภิปรายข้อมูลที่รวบรวมได้จนกระทัง่ ทุกคนในกลุ่มเข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง
เขียนแต่ละเรื่ องของข้อมูลที่เป็ นคาพูดลงในบัตรแยกกันที่เรี ยกว่า “บัตรข้อมูล” (Data Card)
วางบัตรข้อมูลทั้งหมดลงบนโต๊ะแบบกระจายและจัดบัตรข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันไว้ในกลุ่มเดียวกัน
รวมข้อความในบัตรเข้าด้วยกันเขียนลงในบัตรใบใหม่ที่เรี ยกว่า “บัตรเชื่อมโยง”
(Affinity Statement)
7. มัดหรื อหนีบรวมบัตรข้อมูลทั้งสอง และบัตรเชื่ อมโยงเข้าด้วยกันแล้ววางลงบนโต๊ะ
8. ทาการจับคู่บตั รที่เกี่ยวข้องกันต่อไปเรื่ อย ๆ จนกระทัง่ มีบตั รเหลือน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 5 กลุ่ม
9. วางกลุ่มบัตรลง โดยจัดตาแหน่งของบัตรเพื่อให้โครงสร้างของแผนผังดูได้ง่าย
10. ลากเส้นล้อมรอบกลุ่มเชื่ อมโยง และใช้ลูกศรแสดงความสัมพันธ์ จากนั้นจึงทาแผนผังให้สมบูรณ์
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รู ปที่ 2.12 ตัวอย่าง Affinity Diagrams : อัตราการลาออกของพนักงานสู ง
 แผนผังความสั มพันธ์ (Relations Diagrams)เป็ นผังภาพที่ใช้แสดงความสัมพันธ์ซ่ ึ งกันและกัน
หรื อ ความเชื่ อ มโยงอย่า งเป็ นเหตุ เ ป็ นผลกัน ระหว่า งหลาย ๆ ปั ญ หากับ หลาย ๆ สาเหตุ ที่ มี
ความสัมพันธ์ซ่ ึ งกันและกันในลักษณะที่ซบั ซ้อน
แผนผังความสัมพันธ์ มีลกั ษณะคล้าย “ผังก้างปลา” หลาย ๆ ตัวที่นาหัวและก้างปลามาต่อ ๆ กัน ทา
ให้สามารถวิเคราะห์ หลาย ๆ ปั ญหากับหลาย ๆ สาเหตุ พ ร้ อมกันได้ เหมาะสมสาหรั บผูบ้ ริ หารใช้ใ นการ
วิ เ คราะห์ ปั ญ หาเชิ ง ภาพรวมขององค์ก รหรื อ หน่ ว ยงาน แต่ มี ข ้อ จ ากัด ในการวิ เ คราะห์ เ จาะลึ ก ในระดับ
ปฏิบตั ิการ ซึ่งควรใช้ “ผังก้างปลา”
ข้อดีของRelations Diagrams
1.
2.
3.
4.
5.

ใช้ประโยชน์ในขั้นตอนการวางแผนเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
ช่วยทาให้เกิดความคิดเห็นที่ตรงกันระหว่างสมาชิกในกลุ่มง่ายขึ้น
ช่วยเปลี่ยนและพัฒนาความคิดของคน
ช่วยทาให้สามารถบ่งชี้ความสาคัญได้อย่างแม่นยา
ช่วยทาให้ปัญหาเป็ นที่ประจักษ์ยอมรับโดยทาให้ความสัมพันธ์ในกลุ่มต้นเหตุของปั ญหาชัดเจน
ขึ้น
6. ทาให้เห็นภาพความสัมพันธ์ที่สลับซับซ้อนระหว่างหลาย ๆ สาเหตุที่อยูใ่ นระบบใหญ่
7. ช่วยชี้ให้เห็นประเด็นที่เป็ นปมหลักของปั ญหาและสาเหตุที่เป็ นรากเหง้าของเรื่ องราวที่กาลังระดม
สมองได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
8. ทาให้สามารถเลือกประเด็นปั ญหาหรื อสาเหตุที่จะนาไปแก้ไขปรับปรุ งตามลาดับก่อนหลังได้อย่าง
เหมาะสม

32
หากไปพบชื่ออื่นว่า Digraph หรื อ Interrelationship Diagram หรื อ Network Diagram ก็ไม่ตอ้ งตกใจ
เรื่ องเดียวกันครับ แผนภาพนี้จะแสดงความสัมพันธ์ของเหตุและผล ก็ตอ้ งระดมสมองกันอีกตามเคย พยายาม
เชื่อมโยงสิ่ งที่เป็ นเหตุและผลเข้าด้วยกัน คุณจะเห็นได้วา่ แผนภาพนี้จะมีหลักการคล้ายกับ แผนภาพสาเหตุและ
ผล (Cause-and-Effect diagram) [2]

รู ปที่ 2.13 โครงสร้างของ Relations Diagrams
ขั้นตอนการสร้าง Relations Diagrams
กล่าวถึงปั ญหาในรู ปแบบที่วา่ “ทาไมสิ่ งนี้จึงไม่เกิดขึ้น”
ให้สมาชิกของกลุ่มแต่ละคนคิดหาสาเหตุ 5 ข้อที่เป็ นผลกระทบทาให้เกิดปั ญหา
เขียนสาเหตุแต่ละรายการลงบนบัตร (1 ใบต่อ 1 รายการ)
ให้สมาชิกแต่ละคนอธิ บายความหมายของสิ่ งที่เขียนลงบนบัตรให้คนอื่นเข้าใจ
จัดกลุ่มบัตรที่คล้ายกันเข้าด้วยกันลงบนบัตรแผ่นกระดาษ
ถามคาถาม “ทาไม” ซ้ า ๆ กัน เพื่อสารวจความสัมพันธ์ของเหตุและผลที่เกิดขึ้นอย่างมีระบบ
จากนั้นให้แยกบัตรทั้งหมด
7. เชื่อมบัตรทั้งหมดโดยลากเส้นลูกศรแสดงความสัมพันธ์ของเหตุและผลที่เกิดขึ้น
8. อภิปรายแผนผังจนกระทัง่ สาเหตุที่เป็ นไปได้ท้ งั หมดได้รับการบ่งชี้ และสมาชิกกลุ่มเข้าใจปั ญหา
อย่างทะลุปรุ โปร่ ง
9. ทบทวนแผนผังทั้งหมดโดยมองหาความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสาเหตุ เชื่อมโยงลูกศร จากนั้นจึงทา
แผนผังให้สมบูรณ์

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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รู ปที่ 2.14 ตัวอย่าง Relation Diagrams : สาเหตุ % ของเสี ยสู ง
 Tree Diagrams (แผนผังต้ นไม้ ) เป็ นเครื่ องมือสาหรับเรี ยบเรี ยงความคิด (ที่อยูใ่ นรู ปของ “บัตร
ความคิด”) ซึ่ งอาจจะเป็ นประเด็นปั ญหา หรื อ สาเหตุ หรื อ วิธีการ มาตรการ แนวทาง กลยุทธ์
หลาย ๆ ข้อให้เป็ นหมวดหมู่ บางครั้งถูกเรี ยกว่าSystematic หรื อ Dendrograms
ข้อดีของ Tree Diagrams
1. ทาให้มีกลยุทธ์สาหรับแก้ปัญหาเป็ นระบบ มีเหตุมีผล ทาให้รายการที่สาคัญอันใดอันหนึ่งไม่ตก
หล่นไป
2. ทาให้การตกลงภายในสมาชิกกลุ่มสะดวกขึ้น
3. สร้างความมัน่ ใจในกลยุทธ์ให้แก่สมาชิกของกลุ่ม
หากไปพบชื่ออื่นว่า Digraph หรื อ Interrelationship Diagram หรื อ Network Diagram ก็ไม่ตอ้ งตกใจ
เรื่ องเดียวกันครับ แผนภาพนี้ จะแสดงความสัมพันธ์ของเหตุและผล ก็ตอ้ งระดมสมองกันอีกตามเคย พยายาม
เชื่อมโยงสิ่ งที่เป็ นเหตุและผลเข้าด้วยกัน คุณจะเห็นได้วา่ แผนภาพนี้จะมีหลักการคล้ายกับ แผนภาพสาเหตุและ
ผล (Cause-and-Effect diagram) [2]
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รู ปที่ 2.15 ลักษณะโครงสร้างของผังต้นไม้
ขั้นตอนการสร้าง Tree Diagrams
1. กาหนดหัวข้อ (เป้ าหมายหรื อวัตถุประสงค์) ของการระดมสมอง เช่น “จะเพิ่มยอดขายสิ นค้า A ได้
อย่างไร” เขียนไว้ที่ขอบด้านซ้ายตรงระดับกึ่งกลางของกระดาษขนาด A 4
2. ระดมสมองโดยใช้เทคนิคบัตรความคิด เพื่อให้ได้วธิ ี การ มาตรการหรื อกลยุทธ์ ที่จาทาให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ (เพิ่มยอดขาย) ให้ได้จานวนความคิดให้มากที่สุด
3. รวบรวมหลาย ๆ วิธีการ (ใบ) ที่มีลกั ษณะร่ วมกันให้อยูด่ ว้ ยกัน ถือเป็ นหนึ่ง มาตรการ (สาขา) อาจ
ต้องเขียนบัตรขึ้นใหม่เพื่อแสดงชื่อเรี ยกมาตรการนั้นเพิ่มเติมลงไป
4. รวบรวมหลาย ๆ มาตรการ (สาขา) ที่มีลกั ษณะร่ วมกันให้อยูด่ ว้ ยกัน ถือเป็ นหนึ่งกลยุทธ์ (ก้ าน)
อาจต้องเขียนบัตรใหม่เพื่อแสดงชื่อเรี ยกกลยุทธ์น้ นั เพิ่มเติมลงไป
5. รวบรวมหลาย ๆ กลยุทธ์ (ก้ าน) ที่มีลกั ษณะร่ วมกันให้อยูด่ ว้ ยกันถือว่าเป็ นหนึ่งแนวทาง (กิง่ ) อาจ
ต้องเขียนบัตรขึ้นใหม่เพื่อแสดงชื่อเรี ยกแนวทางนั้นเพิ่มเติมลงไป
6. จัดเรี ยงให้มีรูปร่ างคล้ายกับต้นไม้ โดยมี เป้าหมาย หรื อ วัตถุประสงค์ หรื อ ทิศทาง เป็ น (ลาต้ น)
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รู ปที่ 2.16 ตัวอย่าง Tree Diagrams: เพิ่มความสะดวกและลดเวลาในการทาความสะอาดเครื่ องจักร
 แผนผังแมทริกซ์ (Matrix Diagram)คือ ตารางที่ประกอบด้วยแถว (Row) และเสา (Column) ของ
คุ ณ ลัก ษณะหลาย ๆ ข้อ ที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ซ่ ึ งกันและกัน โดยจุ ด ตัด ระหว่า งแถวและเสาของ
คุณลักษณะคู่หนึ่ ง สามารถแสดงความสัมพันธ์มากน้อยด้วยตัวเลข หรื อ สัญลักษณ์ ซึ่ งรู ปแบบ
พื้นฐานของแผนผังแมทริ กซ์มี4 แบบ เรี ยกตามรู ปร่ างของมัน คือ แมทริ กซ์รูปตัว L, T, X และ Y
ข้อดีของการใช้แผนผังแมทริ กซ์
1.
2.
3.
4.

ช่วยทาให้สามารถนาข้อมูลจากความคิดเห็นที่มีฐานจากประสบการณ์อย่างกว้างขวาง
ทาให้ความสัมพันธ์ในหมู่ปัจจัยที่แตกต่างของสถานการณ์กระจ่างชัดเจน
ทาให้โครงสร้างของปั ญหาโดยรวมปรากฏชัดขึ้นมาอย่างทันทีทนั ใด
จากการผสมผสานแผนผังที่แตกต่างกัน 2-4 แบบ แผนผังนี้จะช่วยกาหนดตาแหน่งของปั ญหาได้
ชัดเจนขึ้น
5. ใช้ในการวิเคราะห์และแสดงความสัมพันธ์ซ่ ึ งและกัน ระหว่างคุณลักษณะต่าง ๆ ของข้อมูลตั้งแต่
2 ชุดขึ้นไป
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เป็ นแผนภาพที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล 2 หรื อ 3 หรื อ 4 กลุ่มให้เห็นได้อย่างชัดเจน
แผนภาพนี้มีประโยชน์มากในการประมวลข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กนั (ให้สังเกตว่าคานี้อ่านว่า เมทริ คส์ ไม่ใช่
แมททริ คส์) แผนภาพเมทริ คส์ มีหลายรู ปแบบ แล้วแต่ความซับซ้อนของข้อมูล [2]

รู ปที่ 2.17 ลักษณะโครงสร้างของ Matrix Diagram
ขั้นตอนการสร้าง Matrix Diagram
1. เลือกรู ปแบบของตารางเมทริ กซ์ที่สอดคล้องกับความต้องการนามาใช้งานจากรู ปแบบทั้ง 4
2. เขียนคุณลักษณะโดยเรี ยบเรี ยงให้เป็ นโครงสร้างแบบผังต้นไม้ลงในแกนทั้ง 2
3. ระบุความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะต่าง ๆ ที่อยูใ่ นแถวกับที่อยูใ่ นเสาลงในช่องที่เป็ นจุดตัดกัน
ระหว่างแถวและเสานั้น ๆ เป็ นตัวเลขหรื อสัญลักษณ์
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รู ปที่ 2.18 ตัวอย่าง Matrix Diagram
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รู ปที่ 2.19 ตัวอย่าง Matrix Diagramกับการประยุกต์กบั บ้านแห่งคุณภาพ
 แผนผังลูกศร (Arrow Diagrams)ใช้เป็ นเครื่ องมือช่ วยในการจัดทากาหนดการดาเนิ นกิ จกรรม
หลาย ๆ กิ จกรรมที่ มี ล ัก ษณะต่ อเนื่ องกันเป็ นโครงการ รวมทั้ง ช่ วยในการควบคุ ม การดาเนิ น
โครงการนั้นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล ช่วยทาให้บรรลุวตั ถุประสงค์อย่างประหยัด
(ทรัพยากร เวลา แรงงาน และงบประมาณ)
ข้อดีของการใช้แผนผังลูกศร
1. ใช้วางแผนกิจกรรมและกาหนดตารางเวลาดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการหนึ่ง ๆ
2. ใช้ประมาณการจัดกาลังคนและการควบคุมระยะเวลาของโครงการ
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3. ใช้ประเมินความเหมาะสมของแผนดาเนิ นโครงการทั้งด้านกาหนดเวลาและกาลังคน
4. ช่วยสร้างความเข้าใจภาพรวมของแผนดาเนิ นโครงการให้เกิดแก่ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องได้ง่าย
5. ช่วยให้การตรวจติดตามความคืบหน้าของโครงการสะดวกง่ายดายขึ้น และสามารถเปลี่ยนแปลง
แผนงานได้เหมาะสมอย่างรวดเร็ ว
แผนภาพนี้จะแสดงลาดับของเหตุการณ์โดยแสดงเป็ นตัวเลขกากับไว้ ว่าอะไรเกิดขึ้นก่อน อะไร
เกิดขึ้นหลัง สามารถนาไปใช้ในการวางแผนได้ดี โดยเฉพาะอย่างยิง่ การทาแผนโครงการ[2]

รู ปที่ 2.20 สัญลักษณ์และลักษณะโครงสร้างของผังลูกศร
ขั้นตอนการสร้างแผนผังลูกศร
1.กาหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ
2. เขียนกิ จกรรมต่าง ๆ ที่ตอ้ งทาเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการรวมทั้งเวลาที่ตอ้ งใช้สาหรับ
แต่ละกิจกรรมลงในแผ่นกระดาษ กิจกรรมละ 1 แผ่น
3. จัดเรี ยงกิจกรรมต่าง ๆ (แผ่นกระดาษ) ตามลาดับที่จะต้อง
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รู ปที่ 2.21 ตัวอย่างการใช้แผนผังลูกศร
 แผนภาพการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิ งเมตริ กซ์ (Matrix Data Analysis Chart) เป็ นเทคนิ คที่ใช้วดั
ปริ มาณ และจัดข้อมู ลในรู ปแบบตาราง ใช้สาหรั บข้อมู ลที่ เป็ นตัวเลข ตลอดจนให้ค ้นหาสิ่ ง ที่
แตกต่างความแตกต่างและตัดทาออกมาเป็ นสารสนเทศที่มีความชัดเจน
ข้อดีของ Matrix Data Analysis Chart
1.นาไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย ไม่วา่ จะเป็ นการวิจยั การตลาด การวางแผนผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์
กระบวนการ
2. นาไปใช้ร่วมกับแผนผังแมทริ กซ์ได้ ถ้าหากไม่สามารถแสดงข้อมูลต่าง ๆ ลงบนแผนผังแมทริ กซ์
ได้เพียงพอ
3. ใช้จดั ตารางลาดับความสาคัญ

รู ปที่ 2.22 ตัวอย่าง แผนภาพการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงเมตริ กซ์
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 แผนภูมิข้ ันตอนการตัดสิ นใจ (Process Decision Program Chart)ใช้สาหรับการวางแผนการ
ดาเนิ นกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งที่เป็ นงานประจาและงานใหม่ดว้ ยการเขียนแผนภูมิแสดงลาดับขั้นตอน
การดาเนิ นงานและเตรี ย มทางเลื อ กไว้อ ย่า งรั ดกุ ม อี ก ทั้ง ช่ วยท าให้ที ม งานและผูท้ ี่ เกี่ ย วข้องรู ้
บทบาทหน้าที่ของตนเองว่ามีความสัมพันธ์กบั งานของผูอ้ ื่นอย่างไร ทั้งนี้ เพื่อป้ องกันปั ญหาและ
หลีกเลี่ยงความสู ญเสี ยที่อาจจะเกิดขึ้นจากการวางแผนที่ไม่รัดกุม
ข้อดีของแผนภูมิข้ นั ตอนการตัดสิ นใจ
1. ประสานการพยากรณ์ และช่วยทาให้สามารถนาประสบการณ์ในอดี ตมาใช้ในการคาดการณ์กรณี
ฉุ กเฉิ นที่ซบั ซ้อนต่าง ๆ และรู ้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ล่วงหน้า
2. ช่วยให้สามารถชี้จุดที่เป็ นปั ญหา และยืนยันส่ วนที่มีความสาคัญเป็ นลาดับแรกได้
3. แสดงให้เห็นถึงวิธีการที่จะนาเหตุการณ์เหล่านี้ไปสู่ ขอ้ สรุ ปที่ประสบผลสาเร็ จ
4. ช่วยให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องข้องเข้าใจวัตถุประสงค์ของผูท้ าการตัดสิ นใจ
5. เป็ นเครื่ องมือการวางแผนที่มีความยืดหยุน่ ซึ่ งยอมให้มีการดัดแปลงแผนได้อย่างง่ายดาย โดยการ
รวมความเห็นของทุก ๆ คน
6. เข้าใจได้ง่าย ส่ งเสริ มความร่ วมมือ และการสื่ อสารระหว่างกัน
แผนภูมิน้ ีที่เห็นๆกันก็ไม่น่ามีอะไรวิจิตรพิสดารไปมากนัก เราๆท่านๆที่เคยทางานเกี่ยวกับการ
วางแผนโครงการต่างๆที่ตอ้ งการแสดงความสัมพันธ์ของสิ่ งต่างๆก็น่าจะพอรู ้จกั กันมาแล้ว หรื อบางคนที่เขียน
flow chart กันมาแล้วก็จะเห็นว่านี่มนั ก็ flow chart ดีๆนี่เอง ก็อย่างที่วา่ ไว้มนั ไม่มีอะไรใหม่มากนัก และ
เครื่ องมือบางตัวก็อาจใช้แทนกันได้ ไม่ได้แบ่งแยกเด็ดขาดกันไป แผนภูมิน้ ี จะทาให้ดูง่ายขึ้นเมื่อเวลาทางาน
หรื อปฏิบตั ิตามแผนที่ได้วางขั้นตอนไปแล้วเกิดปั ญหา ผมขอเสริ มสักนิดว่า แผนหรื อขั้นตอนของงานที่เอา
เครื่ องมือนี้มาเขียน หากเป็ นกระบวนการที่ใหญ่ที่ซบั ซ้อนก็ยงิ่ จะมีประโยชน์มาก เพราะธรรมดาถ้าไม่เขียน
มันออกมาก็ยากที่จะเข้าใจกระบวนการได้ [2]
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รู ปที่ 2.23 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนแผนภูมิลาดับการตัดสิ นใจ
ขั้นตอนการสร้างแผนภูมิการตัดสิ นใจ
1.เลือกกลยุทธ์การแก้ปัญหาที่น่าจะมีประสิ ทธิ ผลสู งสุ ดแต่ปฏิบตั ิได้ยากจากแผนภูมิตน้ ไม้
2. กาหนดเป้ าหมายโดยพิจารณาจากผลลัพธ์ที่ตอ้ งการ
3. ระบุสถานการณ์ปัจจุบนั ซึ่ งถือเป็ นจุดเริ่ มต้น
4. ระบุขอ้ จากัดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการ
5. เขียนกิจกรรมที่จาเป็ นเพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย และบรรยายปั ญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในแต่ละกิ จกรรม
อย่างสั้น ๆ จากนั้นสร้างแผนผังขึ้นมา
6. พิจารณาทบทวนแผนผัง เขียนกิจกรรมอื่น ๆ หรื อปั ญหาที่ยงั ขาดไปเพิม่ เติม
7. เตรี ยมแผนฉุ กเฉิ นโดยพิจารณาทีละขั้นตอน และทบทวนดูวา่ มีกิจกรรมใดบ้างที่จาเป็ นต้องทา ถ้า
หากขั้นตอนนี้ไม่สามารถบรรลุผลได้
8. ตรวจสอบแผนผังอย่างละเอียดเพื่อตรวจหาความไม่สม่าเสมอ มีแผนฉุ กเฉิ นรองรับเพียงพอหรื อไม่
และมีปัจจัยที่สาคัญทั้งหมดครบหรื อไม่
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รู ปที่ 2.24 แผนภูมิข้ นั ตอนการตัดสิ นใจ “รับพนักงานใหม่”
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2.1.4.3 การเลือกเครื่องมือคุณภาพยุคใหม่ ให้ เหมาะสมกับงาน
ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2

สะสมข้อมูลที่เป็ นคาพูดจาก
เหตุการณ์ต่าง ๆ

Affinity Diagrams

เลือกเครื่ องมือเพื่อใช้ระบุสาเหตุ

Relations Diagrams

ของปัญหา

Matrix Diagrams

กาหนดกลยุทธ์ และกิจกรรมการ

Tree Diagrams

แก้ไขปั ญหา

Relations Diagrams

ขั้นตอนที่ 3
วางแผนการดาเนินงาน

Arrow Diagrams
PDCP Chart

รู ปที่ 2.25 ขั้นตอนการเลือกเครื่ องมือคุณภาพยุคใหม่ให้เหมาะสมกับงาน
2.1.5 การระดมสมองเพือ่ ความคิด (Brainstorming)
การระดมสมองด้วยเทคนิคมีกระบวนการใช้บตั รความคิดมีวตั ถุประสงค์ วิธีการ และประโยชน์
ดังต่อไปนี้
วัตถุประสงค์การระดมสมองด้ วยเทคนิคบัตรความคิด
1. เป็ นเครื่ องมือช่วยก่อให้เกิดความคิด โดยให้สมาชิกแต่ละคนเขียน “ความคิด” ของตนเองใส่ ลงใน
กระดาษแผ่นเล็ก ๆ (บัตรความคิด) ได้อย่างไม่จากัด
2. ทาให้แต่ละคนแสดงความคิดได้จานวนมาก อย่างอิสระ ไม่กดดัน ไม่รู้สึกต้องเกรงใจ ไม่ตอ้ ง
โต้แย้ง
3. สามารถรวบรวมความคิด เพื่อมาเรี ยบเรี ยงเป็ นรู ปแบบความสัมพันธ์แบบต่าง ๆ (เครื่ องมือใหม่ 7
อย่างของคิวซี )
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วิธีการสร้างบัตรความคิด
1. กาหนดหัวข้อเรื่ องที่ตอ้ งการจะระดมสมอง เช่น จะเพิม่ ยอดขายสิ นค้า A ได้อย่างไร, คุณภาพชีวติ
ในสถานที่ทางานของเราประกอบด้วยอะไรบ้าง เป็ นต้น
2. สมาชิกแต่ละคนเขียนความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับหัวข้อนั้น ใส่ กระดาษชิ้นเล็ก ๆ ที่จดั เตรี ยม
ไว้ล่วงหน้า (1 ความคิดต่อ 1 บัตร)
3. นา “บัตรความคิด” ของทุก ๆ คนมารวมกัน คัดใบที่มีขอ้ ความหรื อความหมายซ้ ากันทิ้งให้เหลือ
ใบเดียวต่อ 1 ความคิดในกรณี ที่ขอ้ ความนั้นมีความหมายไม่ชดั เจน ให้เขียนใหม่ทดแทนด้วย
ข้อความที่มีความหมายรัดกุมชัดเจน
4. จัดเรี ยง “บัตรความคิด” เหล่านั้นให้เป็ นรู ปแบบต่าง ๆ ตามต้องการ เช่น ใบรายการตรวจสอบ, ผัง
ก้างปลา, ผังความใกล้ชิด, ผังความสัมพันธ์, ผังต้นไม้

รู ปที่ 2.26 ตัวอย่างบัตรความคิด เรื่ อง “คุณภาพชีวติ ในสถานที่ทางาน”
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ประโยชน์ของเทคนิคบัตรความคิด
1. ช่วยให้สมาชิกทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองออกมาได้อย่างอิสระโดยผ่านการเขียน
ใส่ “บัตรความคิด”
2. ช่ วยก่ อให้เกิ ดความคิดเห็ นเป็ นจานวนมากได้ภายในเวลาอันสั้น เนื่ องจากทุก ๆ คนสามารถคิ ด
และเขี ยนใส่ บตั รได้พร้ อม ๆ กัน ไม่ตอ้ งรอฟั งผูอ้ ื่ นพูดจบก่ อนแล้วค่อยพูดที ละคนเหมื อนการ
ประชุมทัว่ ไป
3. ช่ วยให้สมาชิ กแต่ละคนมองเห็ นประเด็นความคิ ดที่ ได้รับการเสนอขึ้ นมาจากหลาย ๆ คน จาก
มุมมองต่าง ๆ อย่างรอบด้าน มองเห็นประเด็นความคิดอื่น ๆ นอกเหนื อจากความคิดตนเอง ทาให้
เกิดการเรี ยนรู ้และเข้าใจหัวข้อเรื่ องที่กาลังระดมสมองได้ละเอียดลึกซึ้ งและรอบด้านยิง่ ขึ้น
4. อาจก่อให้เกิดความคิดที่แปลกใหม่และแหวกแนวได้
5. สามารถนาความคิดที่อยูใ่ นสมองของสมาชิ กทุกคนมารวมกันได้ ทาให้สมาชิ กทุกคนมีส่วนร่ วม
เป็ นเจ้าของความคิดร่ วมกับผูอ้ ื่น
6. เป็ นพื้นฐานในการสร้างเครื่ องมือบริ หารคุณภาพอื่น ๆ
2.1.6 บ้ านแห่ งคุณภาพ (House of Quality หรือ Quality Function Deployment)
QFD ย่อมาจาก Quality Function Deployment (การแปลงหน้าที่ผลิ ตภัณฑ์เชิ งคุณภาพ ให้เป็ น
แนวทางปฏิบตั ิ) เป็ นการประกันคุ ณภาพในการออกแบบ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อความพึงพอใจของลูกค้าและ
เพื่อถ่ ายทอดความต้องการของลู กค้าให้เป็ นเป้ าหมายการออกแบบ เราใช้เป็ นเครื่ องมื อตัวหนึ่ ง ที่ เริ่ มต้นที่
การตลาด โดยสื บหาว่า ถ้าลูกค้า จะพอใจผลิ ตภัณฑ์ของเรา ผลิ ตภัณฑ์ของเราจะต้องมีลกั ษณะอะไรบ้าง (ที่
กาลังจะออกแบบขึ้นมาเพื่อผลิ ตขาย) ฝ่ ายออกแบบจะต้องแปลความหมายให้ตรงกันจากภาษาลูกค้า โดยจะ
เริ่ มตั้งแต่กระบวนการรับฟั งเสี ยงจากลูกค้า (Voice of Customer) และถ่ายทอดไปสู่ การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่
ลุกค้าต้องการ การออกแบบชิ้ นส่ วนส่ วน ๆ ของผลิ ตภัณฑ์น้ นั และนาไปสู่ การออกแบบกระบวนการผลิ ตที่
ต้องการ เพื่อสร้างความพอใจให้กบั ลูกค้าอย่างต่อเนื่ อง Quality Function Deployment, QFD เป็ นเครื่ องมือ
ส าคัญ ซึ่ งองค์ ก รต้อ งเรี ย นรู ้ เ ป็ นพื้ น ฐานแล้ว น าไปประยุ ก ต์ ใ ช้อ ย่ า งเป็ นระบบ ด้ว ยการสร้ า งบ้า นแห่ ง
คุณภาพ (House of Quality) อย่างมัน่ คง เพื่อถ่ายทอดความต้องการของลูกค้าไปสู่ กระบวนการผลิ ตอย่าง
สมบูรณ์ ดังนั้นเราต้องออกไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากลูกค้าให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ ในระหว่างที่รวบรวม
ข้อมูลอยูน่ ้ นั ทีม QFD จะต้องถามต่อและตอบคาถามอย่างมากมาย อาทิเช่น
“ลูกค้าต้องการอะไรอย่างแท้จริ งจากเรา ความคาดหวังของลูกค้าคืออะไร ความคาดหวังของลูกค้า
นาไปใช้ในกระบวนการออกแบบหรื อไม่ ทีมออกแบบทาให้ลูกค้าพึงพอใจจนบรรลุ ผลสาเร็ จอะไรได้บา้ ง”
ค าถาม ค าตอบเหล่ า นี้ จะต้องมาจากการพู ด คุ ย กับ ลู ก ค้า โดยตรง หรื อ การมุ่ ง เน้น ไปที่ ลู ก ค้า (Customer
focus) กล่าวโดยกว้าง ๆ QFD คือการฟั งเสี ยงลูกค้าว่าต้องการอะไร (Hearing the customer voice) หมายความ
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ว่าเราจะใช้ QFD มาแปลความ ต้องการ(Needs) ความอยากได้ (Wants) และความคาดหวัง (Expectations) ของ
ลูกค้า (ที่จะซื้ อของเราในอนาคต) ซึ่ งมักอยูใ่ นเทอมของสิ่ ง หรื อ ข้อกาหนดที่ลูกค้า ต้องการ แต่กล่าว ออกมา
เป็ นคาพูดที่ใช้กนั โดยทัว่ ไป ไม่ใช่ภาษาเชิ งเทคนิ ค เช่น อยากได้เครื่ องโทรศัพท์มือถือที่น้ าหนักเบา (ไม่รู้ว่า
เบาเท่าใด) ขนาดเล็ก (ไม่รู้ว่าเล็กขนาดไหน) จอสี (ไม่รู้วา่ กี่ พิกเซล) ดูหนัง (ไม่รู้วา่ เป็ น Video Clip หรื อ ดู
แบบโทรทัศน์) ฟังเพลงได้ (ไม่รู้วา่ เพลงจาก FM หรื อ MP3) เป็ นต้น จะเห็นได้วา่ ความ ต้องการของลูกค้ามัก
อยูใ่ นเชิง คาพูด ความรู ้สึก การมอง เห็น เป็ นส่ วนมาก QFD จะช่วยเปลี่ยนความต้องการของลูกค้าข้างต้น ให้
เป็ นแนวทางหรื อ การกระท าด้า นคุ ณ สมบัติ จ าเพาะทางวิศ วกรรม เช่ น น้ า หนัก ประมาณ120กรั ม ขนาด
10x12x1.5 เซนติเมตร จอสี แบบSFTN ขนาด 128x640 จุด เป็ นต้น
QFD ถูกนามาใช้เพื่อทาความเข้าใจความต้องการของลูกค้า (the needs of the customer) และ เปลี่ยน
ความต้อ งการของลู ก ค้า ไปเป็ นข้อ ก าหนดในการออกแบบ และ ข้อ ก าหนดที่ จาเป็ นในการผลิ ต ถื อ ได้
ว่า QFD เป็ นกระบวนการเชิ งระบบ (systematic process) สาหรั บใช้เป็ นพลัง ขับดัน เพื่อมุ่งเน้นตรงไปยัง
ความต้องการของลูกค้า
นอกจากนั้น QFD ช่วยในการออกแบบสิ นค้าให้สามารถแข่งขันได้ในตลาด ใช้เวลาการออก แบบ
น้อยกว่าปกติ และ ใช้ตน้ ทุนน้อยกว่า QFD ใช้ช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลง จากแนวทางการ
แก้ไข (reactive) มาเป็ น การควบคุมคุณภาพในเชิงป้ องกัน (preventative manufacturing quality control)
2.1.6.1 ประโยชน์ ของ QFD
ประโยชน์ของ QFD สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1. เป็ นพลังขับดันจากลูกค้า ( Customer driven )
โฟกัสตรงไปยังสิ่ งที่ลูกค้าต้องการ
เป็ นการใช้ขอ้ มูลที่ได้ไปในการแข่งขันอย่างเต็มที่และมีประสิ ทธิ ภาพ
เป็ นการจัดลาดับความสาคัญของทรัพยากรที่มี
ช่วยแยกแยะสิ่ งที่กระทาในอดีต
ช่วยจัดโครงสร้างของข้อมูล หรื อ ประสบการณ์ที่มีอยู่
2 . ช่วยลดเวลาดาเนิ นการลง (Reduces implementation times)
ช่วยลดการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในช่วงกึ่งกลางของการออกแบบ
ช่วยลดปั ญหาที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง
ช่วยลดปั ญหาที่จะต้องออกแบบซ้ า ๆ ไม่จบสิ้ นในภายหลัง
ช่วยแยกแยะการนาไปใช้งานในอนาคต
ช่วยลดการตั้งข้อสมมติฐานอย่างผิวเผิน
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3 . สนับสนุนการทางานร่ วมกัน (Promotes teamwork)
เน้นการร่ วมมือกันทางานระหว่างหลาย ๆ แผนก
พัฒนาการสื่ อสารภายในองค์กร
ช่วยแยกแยะกระบวนการที่เกิดขึ้นในการร่ วมมือกัน
ช่วยสร้างรายละเอียดของภาพพจน์ในวงกว้าง
4. ง่ายต่อการทาเอกสาร
ช่วยให้จดั ทาเอกสารสาหรับออกแบบได้ง่าย
ง่ายต่อการตรวจสอบเมื่อออกแบบเสร็ จสิ้ น
ข้อมูลต่าง ๆ ถูกเก็บอย่างเป็ นระบบทาให้ง่ายต่อการค้าหา และทา ความเข้าใจ
สะดวกในการเปลี่ยนแปลง
สะดวกต่อการวิเคราะห์ส่วนที่ผดิ พลาดได้ง่าย
บ้ านแห่ งคุณภาพ (House of Quality) เป็ นเครื่ องมือที่แสดงลักษณะของผลิตภัณฑ์โดยการนาเอา
ความต้องการของลู กค้า มาพิจารณาร่ วมกับเทคนิ คการออกแบบของฝ่ ายวิศวกรรมขององค์การพร้ อมกับ
คานึงถึงผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขันด้วย เพื่อกาหนดรายละเอียดทางวิศวกรรม (Specification) ของผลิตภัณฑ์
2.1.6.2 โครงสร้ างของบ้ านคุณภาพ
โครงสร้างของบ้านคุณภาพ ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.

กาแพงด้านซ้าย (Customer Requirement)
กาแพงด้านขวา (Prioritize Customer Requirement)
กาแพงด้านขวา (Prioritize Customer Requirement)
กาแพงด้านขวา (Prioritize Customer Requirement)
หลังคาบ้าน (Interrelationship between technical descriptors)
พื้นห้อง (Prioritized technical descriptors)
 กาแพงด้ านซ้ าย

กาแพงด้ านซ้ าย เป็ นสิ่ งที่ลูกค้าคาดหวังว่าจะได้จากผลิตภัณฑ์ ( voice of customer ) คือ ความต้องการ
ของลู กค้าในเชิ งค าพูด ความคิ ด จิ นตนาการ ข้อมูลจะอยู่ในเชิ งบอกเล่ า ความคิ ดเห็ น การรั บฟั ง (การเก็ บ
ข้อมูล) จะต้องมัน่ ใจว่า ข้อมูลที่ได้ถูกต้อง ชัดเจน ไม่คลุมเครื อ ลูกค้าควรกาหนดคุณภาพที่ตอ้ งการ ด้วยภาษา
ของ เขาเอง การกาหนด voice of customer ถือเป็ นขึ้นตอนที่กินเวลามากที่สุดในการทา QFD การ Capture ทา
ได้โดยใช้ Requirements Engineering techniques.Voice of Customer สามารถหาข้อมูลได้หลายทางด้วยกัน
เช่น
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-

การพูดคุย
การใช้แบบสอบถาม
การร้องบ่น
ฯลฯ

VOC มักจะเป็ นคาพูด ข้อความ ความรู ้สึก ดังนั้นเมื่อได้ขอ้ มูลแล้ว สิ่ งที่จะทาต่อไปคือ จับกลุ่มข้อมูล
โดยใช้ Affinity diagram ซึ่ งเรา ศึกษากันมาแล้วในช่ วงที่ผ่านมาจาก VOC มาสู่ Affinity Diagram เพื่อให้
ได้ What สมมติว่า เราต้องการทราบขอบเขตของปั ญหาในการผลิ ต rock-climbing harness จึงได้ต้ งั กลุ่ ม
ขึ้นมา และออกสอบถามกับนักปี นเขาจานวนหนึ่ ง เกี่ยวกับความต้องการของ good climbing harness หลังจาก
พบปะพูดคุยแล้ว เราได้ขอ้ มูลจากการสัมภาษณ์ดงั นี้
-

น้ าหนักเบา (lightweight)
ใส่ สบาย (comfortable)
สวยงาม น่าใช้ (attractive)
ปลอดภัย (safe)
ไม่ขดั ขวางการเคลื่อนไหว (does not restrict movement)
เหมาะกับเสื้ อผ้าหลาย ๆ แบบ (fits over different clothes)
มีห่วงร้อย (has accessible gear loops)

จับ VOC มาทาเป็ นบัตรข้อมูลของ Affinity Diagram
- lightweight
- comfortable
- attractive
- safe
- does not restrict movement
- fits over different clothes
- has accessible gear loops
ท า Affinity Statement รวมอี ก ครั้ งเพื่ อ ให้ ไ ด้หัว ข้อ ใหญ่ ในที่ น้ ี สมมุ ติ ว่า ก าหนดหัว ข้อ ใหญ่
เป็ น Facilitate Climbing ซึ่งประกอบด้วย สามหัวข้อรอง คือ
- Usability
- Performance
- Attractive
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ข้อมู ล ที่ ไ ด้จากรู ป ที่ ผ่า นมาจะถู ก กรอกลงไปในตาราง ของ Blank QFD ในส่ วนของ Customer
Requirement จัดทาคะแนนแสดงลาดับความสาคัญ หลังจากเรารู ้ถึงความต้องการของลูกค้าแล้ว เราก็ควรจะรู ้
ต่อไปว่า ความต้องการ ของลู กค้าข้อใด มี ความสาคัญมากน้อยเท่าใดทาได้โดย นาหัวข้อด้านซ้ายมาจัดทา
คะแนน เพื่อแสดงถึงลาดับความสาคัญต่อ ลูกค้าโดยกาหนดให้
5 = สาคัญมาก (very importance)
1 = ไม่สาคัญเลย (unimportance)
คะแนนที่ได้มาจากการพูดคุยกับลูกค้า Column แรกเป็ น Importance to Customer
 กาแพงด้ านขวา
กาแพงด้านขวาเป็ นการจัดลาดับความสาคัญ ของสิ่ งที่ลูกค้าต้องการ ( planning matrix ) แยกออกเป็ น
หมวดหมู่ เช่น การทดสอบของลูกค้า การให้คะแนน จุดขาย เป็ นต้น
โดยหลัก แล้วจะใช้เปรี ย บ ระดับ ความพึ งพอใจใน แต่ละหัวข้อที่ ได้จากก าแพงบ้านด้านซ้าย โดย
เทียบกับคู่แข่งเช่น เราจะเทียบผลิตภัณฑ์ของเรากับคู่แข่ง A และ B เมื่อเรามี Spec ของเราคร่ าว ๆ (อาจมาจาก
ผลิ ตภัณฑ์ที่เราเคย ทามาแล้ว) เราก็เอา Spec ของ เราเที ยบกับคู่แข่งแต่ละหัวข้อ ที่ ลูกค้าต้องการ เช่ น จาก
ตัวอย่างด้านบน เริ่ มจากไม่กีดขวางการเคลื่อนไหว (does not restrict movement)โดยกาหนดคะแนนเป็ น
5 = ลูกค้าพึงพอใจเป็ นอย่างมาก
1 = ลูกค้าไม่พอใจเป็ นอย่างมาก
เมื่อได้คะแนนแล้วก็ใส่ ลงไปในตารางของ QFD
Planned Rating หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ใหม่ของเรานั้น เราวางแผนว่า มันควรได้รับความพึงพอใจ
จากลูกค้าเป็ นเท่าใด บางแห่งเรี ยกว่า จุดมุ่งหมาย หรื อ Goal Importance Factor การคานวณพื่อให้ weight จะ
ใช้รูปแบบใด ก็ได้แล้วแต่ตกลงกัน เช่น Improvement Factor ={(Plan Rating -Our product) * 0.2} + 1
Sale Point มาจากทีมกาหนดในช่วง 1.0-1.5 ทีมออกแบบจะกาหนดจุดขายขึ้นมา จุดขายคือสิ่ งที่
สามารถสร้างความได้เปรี ยบให้แก่บริ ษทั โดยทัว่ ไปจะกาหนดจุดขายดังนี้
1.0 = ไม่ใช่จุดขาย
1.3 = จุดขายปานกลาง
1.5 = จุดขายมาก
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Overall Weighting ได้จาก Importance * Improvement * Sales point แล้วแต่ตกลงกันในทีม ไม่มี
กฎเกณฑ์ตายตัว
การคิด Percentage of total ได้ จากรวมทั้ง Column ของ Overall weighting (=38) แล้วคิดเป็ น 100%
(เช่น(2.6/38)*100 = 7 %) เป็ นต้น
 เพดานห้ อง (Technical Descriptors)
เพดานห้อง (หรื อชั้นสอง) เป็ นรายละเอี ย ดเชิ ง เทคนิ ค (Technical descriptor หรื อ voice of the
organization) ที่ ส อดคล้องกับ ผลิ ตภัณฑ์ใ นเชิ ง คุ ณ สมบัติจ าเพาะ ข้อก าหนด การออกแบบ ตัวแปรต่ า ง ๆ
ทางด้านวิศวกรรมแยกออกเป็ นสาม ส่ วนหลัก คือ
1) Performance Measures
Meet standards
Harness weight
Webbing strength
2) Size of range
No. of colors
No. of sizes
3) Technical details
Padding thickness
No. of buckles
No. of gear loops
รายละเอี ย ดเชิ ง เทคนิ ค เป็ นการหาความสั ม พัน ธ์ ใ นเชิ ง เทคนิ ค ในลัก ษณะของ Direction
improvement เช่น ในอนาคตควรพัฒนา ให้มีขนาดหลาย ขนาดมากขึ้น มีหลาย สี มากขึ้น เป็ นต้น

of

 ภายในห้ อง หรือ ตัวบ้ าน
ภายในห้องเป็ นการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการของลูกค้าและรายละเอียด เชิ งเทคนิ ค
หรื อกล่ าวง่ า ย ๆ ว่าเป็ นการแปลความต้องการของลู กค้า ให้เป็ นคุ ณสมบัติ จาเพาะทางวิศวกรรมกาหนด
คะแนน และ สัญลักษณ์ เช่น
-

แดง = 9 คะแนน
ฟ้ า = 3 คะแนน
เขียว = 1 คะแนน
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ทีมให้คะแนนดูความสัมพันธ์กนั ระหว่าง สิ่ งที่ลูกค้าต้องการ กับ เทคนิ คที่นามาใช้ เช่น น้ าหนัก เบา
กับความแข็ง จะมีความ สัมพันธ์กนั มาก ตัวอย่างได้ แก่ เพื่อให้น้ าหนักเบา ถ้าเรา เลือกใช้อลูมิเนี ยม มันก็จะ
ไม่แข็ง ถ้าเปลี่ยนมาใช้เหล็ก มันแข็งจริ ง แต่น้ าหนักจะ มาก ดังนั้น อาจเลือกใช้ ไททาเนียม เพื่อแก้ปัญหานี้
 หลังคาบ้ าน (Interrelationship between technical descriptors)
หลังคาของบ้านใช้แสดงความสัมพันธ์ภายในระหว่างรายละเอียดทางเทคนิค ต่าง ๆ เป็ นการนาเสนอ
ความเหมือนกันความแตกต่างในเชิงเทคนิคของรายละเอียดที่กาหนดขึ้น
 พืน้ ห้ อง (Prioritized technical descriptors)
พื้นบ้านเป็ นรายละเอียดเชิ งเทคนิ คที่ถูกจัดลาดับความสาคัญ ตัวอย่างเช่น การเปรี ยบเทียบ กับคู่แข่ง
อัตราความยากง่าย คุณค่าของจุดมุ่งหมาย
รู ปที่ 2.26 แสดงตัวอย่างของบ้า นแห่ งคุ ณภาพ (โครงสร้ า งหลัก QFD Matrix) รู ปที่ 2.27 แสดง
ขั้นตอนวิธีการสร้างบ้านแห่งคุณภาพและรู ปที่ 2.28 แสดงตัวอย่างของบ้านแห่งคุณภาพ

รู ปที่ 2.27 ตัวอย่างของบ้านแห่งคุณภาพ (โครงสร้างหลัก QFD Matrix)
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รู ปที่ 2.28 ขั้นตอนวิธีการสร้างบ้านแห่งคุณภาพ
บ้านแห่งคุณภาพเป็ นวิธีการที่จะตั้งเป้ าหมายการผลิตที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์โดยฝ่ าย
วิศวกรรมเป็ นผูก้ าหนดลักษณะและออกแบบผลิ ตภัณฑ์ฝ่ายการตลาดเป็ นผูก้ าหนดกลยุท ธ์ การตลาดของ
ผลิตภัณฑ์และฝ่ ายผลิตเป็ นผูด้ าเนินการให้เกิดการปรับปรุ งคุณภาพในสายตาของลูกค้าดังนั้นทั้งสามฝ่ ายจึงใช้
ข้อมูลในบ้านแห่ งคุ ณภาพเชื่ อมโยงการติ ดต่อสื่ อสารระหว่างกันเพื่อสร้ างสรรค์คุณภาพที่ดีของสิ นค้าและ
บริ การ

รู ปที่ 2.29 ตัวอย่างของบ้านแห่งคุณภาพ
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2.1.6.3 ขั้นตอนในการทา House of Quality (HOQ)
ขั้นตอนในการทา House of Quality มีดงั ต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1:
1.
2.
3.
4.

สร้างห้อง “Customer needs and Benefits” ทางซ้ายมือของบ้านแห่งคุณภาพ
รวบรวมความต้องการของลูกค้า
สร้าง Affinity Diagram (เพื่อสรุ ปความต้องการของลูกค้าเป็ นหมวดหมู่)
รวบรวมข้อเรี ยกร้องหรื อเสี ยงเรี ยกร้องจากลูกค้า (Voice of customer: VOC) จากการ
สัมภาษณ์และมาสร้างแผนผังแสดงลาดับความสาคัญของปัจจัยที่ลูกค้าต้องการ

ขั้นตอนที่ 2:
1. สร้าง “Planning Matrix” โดยเริ่ มจากการกาหนดเป้ าหมายหลังจากได้ขอ้ มูลในส่ วนลาดับ
ความต้องการของลูกค้า
2. คาถามที่ตอ้ งตอบก่อนจะวางแผนคือ
- ความสาคัญของความต้องการแต่ละความต้องการของลูกค้า (ฝ่ ายที่ทาวิจยั ทางการตลาด)
- ในปั จจุบนั สิ นค้าชิ้นนี้ได้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในระดับใด
(ฝ่ ายที่ทาวิจยั ทางการตลาด)
- ในปั จจุบนั สิ นค้าชิ้นนี้ของคู่แข่งได้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในระดับใด
(ฝ่ ายที่ทาวิจยั ทางการตลาด)
- แล้วทางบริ ษทั มีความต้องการที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าในระดับใด (ทั้งทีม)
- จุดอะไรที่จะเป็ นจุดขายในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า (ทั้งทีม)
3. เอาค าตอบทั้ง หมดมารวมกันและจัดระดับ ความสาคัญก่ อนหลังของ “customer needs
andbenefits”
ขั้นตอนที่ 3:
1. เริ่ มทา “Technical Response Priorities” โดยการเริ่ มระบุถึงสิ่ งที่จาเป็ น (requirements) ของการผลิต
สิ นค้าและบริ การนั้น ๆ = Substitute Quality Characteristics (SQCs) หรื อ อาจจะเรี ยกได้วา่ เสี ยง
ตอบสนองจากฝ่ ายผลิต (Voice of the Developer: VOD) เสร็ จขั้นตอนนี้ บา้ นแห่ งคุณภาพจะมีลกั ษณะ
ตามรู ปที่ 2.29 ต่อไปนี้
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รู ปที่ 2.30 ลักษณะของบ้านแห่งคุณภาพเมื่อเสร็ จขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4:
1. เริ่ มทา “Relationship Matrix” หรื อตรงกลางบ้านซึ่ งปกติแล้วจะเป็ นขั้นตอนที่ใช้เวลานาน
ที่สุดในการทา
2. ใช้วธิ ี Prioritization Matrix โดยใส่ จานวนตัวเลขบ่งบอกถึงระดับความสัมพันธ์ระหว่าง VOC
(ทางซ้ายมือ) กับ VOD (ข้างบน)
3. หลังจากนี้ จะทราบความสัมพันธ์ อย่างชัดแจ้งระหว่างปั จจัยที่ ลูกค้าต้องการและปั จจัยทาง
เทคนิ คหรื อสิ่ งที่จาเป็ นที่จะใช้ในการผลิตสิ นค้านั้น ๆ (VOD or SQCs)เสร็ จขั้นตอนนี้ บา้ น
แห่งคุณภาพจะมีลกั ษณะตามรู ปที่ 2.30 ต่อไปนี้

รู ปที่ 2.31 ลักษณะบ้านแห่งคุณภาพในขั้นตอนที่ 4
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ขั้นตอนที่ 5:
1. เริ่ มทาส่ วนที่เป็ นฐานของบ้านแห่ งคุณภาพคือ “Competitive Benchmarking” โดยใช้ SQCs
หรื อ VOD จากขั้นตอนก่อนหน้า
2. นามาเปรี ยบเทียบสมรรถนะและ “Target Setting” โดยใช้ผลจากการเปรี ยบเทียบสมรรถนะ
มาตั้งเป้ าหมายในการผลิตและการบริ การ
ขั้นตอนที่ 6:
1. เริ่ มทาส่ วนที่เป็ นหลังคาของบ้านแห่งคุณภาพคือ “Technical Correlations”
2. สารวจดูวา่ ปั จจัยทางเทคนิ คหรื อสิ่ งที่จาเป็ นที่จะใช้ในการผลิตสิ นค้านั้น ๆ (VOD or SQCs)
ตัวใดที่เอื้อ (support) หรื อขัด (impede) กันและดูวา่ กระบวนการใดเป็ นกระบวนการที่เป็ นคอ
ขวด (bottleneck)

2.2 การศึกษาทีเ่ กีย่ วข้ อง
จากการค้นคว้าสารวจงานวิจยั และการศึกษาที่เกี่ ยวข้องกับการการลดของเสี ยในกระบวนการผลิ ต
พบว่า มี ก ารศึ ก ษาในหลายสาขา เป็ นการแสดงความคิ ด เห็ น อย่ า งเปิ ดเผย ว่า ให้ ป รั บ ปรุ ง สิ่ ง ต่ า งๆของ
ผูป้ ฏิ บตั ิงานที่ภายใต้ความเสี่ ยงที่ถา้ หากแสดงความคิดเห็ นต่อหน้า อาจได้รับการต่อต้าน การผูร้ ่ วมงานและ
ผูบ้ งั คับบัญชา หรื อผูใ้ ต้บงั คับบัญชา โดยไม่ทาให้เกิดความยากลาบากในการทางาน ยกตัวอย่าง
2.2.1 เทคนิ คบัตรความคิดเคเจ (KJ: KawakitaZJiro Technique) เพื่อแสดงความคิดเห็นขององค์
ประชุ มระหว่างระดมสมองร่ วมกัน เช่ น คณะนักวิจยั ประจาชุ ดโครงการกับคณะกรรมการคุ ณภาพประจา
โรงเรี ยน หรื อระหว่างคณะกรรมการคุณภาพประจาโรงเรี ยน โดยให้องค์ประชุ มทุกคนเขียนความคิดเห็นของ
ตนเองในบัตรความคิดอย่างไม่จากัดจานวน ก่อนการจัดกลุ่มความคิด และสรุ ปประเด็นสาคัญ เพื่อลดปั ญหา
การครอบงาความคิด (dominated) และเปิ ดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดอย่างอิสระ [4]
2.2.2 Flood and Lapp (1999:110)กล่าวว่า แผนผังความคิด เป็ นเครื่ องมือสาคัญที่ช่วยให้ผเู ้ รี ยนที่มี
ปัญหาทางการอ่านมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างความคิดหลัก และความคิดรองในเรื่ องที่อ่าน ช่วยให้ผเู ้ รี ยน
เข้าใจเรื่ องที่อ่านได้ตรงตามเจตนาของผูเ้ ขียน อีกทั้งยังช่วยแก้ปัญหาทางการอ่านเพื่อความเข้าใจของผูเ้ รี ยนได้
[3]
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2.2.3การคัดเลื อกผังและจาลองสถานการณ์ ด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อการออกแบบผังโรงงานแบบ
เซลลูล่าร์ (นิตยา งามภักตร์ . 2554). แผนภูมิความสัมพันธ์ เป็ นการเขียนแผนภาพแสดงความสัมพัน ธ์

ของกิจกรรม เป็ นเทคนิคการเขียนภาพความสัมพันธ์ที่สามรถเขียนได้หลายวิธีแต่ข้ นั ตอนทัว่ ไปจะ
กระทาโดยนาข้อมูลจากการเขียนแผนผังความสั มพันธ์มาเขียนเป็ นแผนภาพเพื่อให้เห็นชัดเจน
ยิง่ ขึ้น [1]

บทที่ 3
วิธีการดาเนินงาน
เนื้ อหาในส่ วนนี้ กล่ าวถึ งวิธีการดาเนิ นงานการศึ กษาเพื่อลดของเสี ยในกระบวนการผลิ ตแผ่น
กรองเส้นใย โดยศึกษากระบวนการผลิ ตแผ่นกรองเส้นใย และเก็บข้อมูลของเสี ยในกระบวนการผลิต เพื่อ
วิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดของเสี ย วิธีลดปริ มาณของเสี ยและแก้ปรับหาที่เกิดขึ้นมีลายละเอียดดังนี้

3.1 ข้ อมูลเบือ้ งต้ น
บริ ษทั กรี น อินดัสตรี เซอร์ จากัด ตั้งอยูท่ ี่ 346 หมู่ 12 ซ.ขุมทรัพย์นคร ถ.พุทธมณฑลสาย 3 ศาลา
ธรรมสพน์ ทวีวฒั นา กทม. 10170 จาหน่ายตะแกรงสาน ตะแกรงถักสาหรับงานกรองและตกแต่ง ผลิต
และออกแบบฟิ ลเตอร์สาหรับอุตสาหกรรมเส้นใยสังเคราะห์ พลาสติก ยาง โฟม กระดาษ และฟิ ลเตอร์
สาหรับงานกรองในห้องทดลอง ตัวดักจับไอระเหยต่างๆ และเป็ นตัวแทนจาหน่ายน้ ามันและสารเคมี
สาหรับอุตสาหกรรมเส้นใยสังเคราะห์
3.1.1 ประเภทของผลิตภัณฑ์
บริ ษทั กรี นอินดัสตรี เซอร์ วสิ จากัด มีผลิตภัณฑ์หลักเป็ นตะแกรงสาน และฟิ ตเตอร์ สาหรับ
อุตสาหกรรมเส้นใยสังเคราะห์ มีพนักงานทั้งทั้งหมด 34 คน มีเครื่ องจักรที่ใช้ในการผลิต เช่น เครื่ องปั๊ ม
ไฟฟ้ า เครื่ องปั๊ มคอม้า เครื่ องกลึง CNC 3 แกน แบบแมชชีนเซ็นเตอร์ เป็ นต้น

รู ปที่ 3.1 สภาพภายในบริษัท กรีนอินดัสตรีเซอร์ วสิ จากัด
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3.2 ศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับกระบวนการผลิตแผ่ นกรองเส้ นใย
จากการศึกษากระบวนการผลิตแผ่นกรองเส้นใยสังเคราะห์ของโรงงานตัวอย่างนี้มีข้ นั ตอนการ
ทางานแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน คือขึ้นรู ปอลูมิเนียม และตะแกรงตัดประกอบ ตามแผนภูมิดา้ นล่างดังนี้
เตรี ยมวัตถุดิบแผ่นAL

เตรี ยมวัตถุดิบตะแกรงSS

ขึ ้นรูปริ ม

ตัดตะแกรง

ตัดกลำงริ ม
งุ้มริ มเพื่อประกอบ

ทำควำมสะอำดริ มและตะแกรง

ประกอบงำน
งุ้มริ มเตรี ยมทับ
ทับ

ทำควำมสะอำดชิ ้นงำน

รู ปที่ 3.2 แสดงกระบวนการผลิตแผ่นกรองเส้ นใยสั งเคราะห์
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เนื่องด้วยสภาพของวัฒนธรรมองค์ที่ไม่มีความรู ้ความเข้าใจในการศึกษาวิธีการทางาน การประชุม
และการใช้เครื่ องมือทางวิศวกรรม เพื่อแก้ไขปรับหา ของพนักงานส่ วนใหญ่ภายในองค์กร ที่มีขอ้ จากัดต่อ
การเรี ยนรู ้และพัฒนา ทั้งเรื่ องการสนับสนุน และข้อจากัดด้านเวลาในการทางาน ภาระงานมี ความรู้ความ
เข้าใจในการสรุ ปสาระการประชุมและการปฏิบตั ิ ผูท้ าวิจยั จึงได้ประยุกต์ใช้เครื่ องมือบัตรความคิดโดยการ
สอบถามพนักงานถึงปัญหาที่พบเจอและสาเหตุที่ทาให้เกิดของเสี ยจากการปฏิบตั ิงาน โดยนาข้อมูลที่ได้มา
ใส่ แผนภูมิจดั กลุ่มความคิด เพื่อนาข้อมูลมาวิเคราะห์ต่อไป ตามหัวข้อที่3.2.1 -3.2.12
3.2.1 การเตรี ยมวัตถุดิบส่ วนแผ่นอลูมิเนียม ก่อนนาแผ่นอลูมิเนียมไปขึ้นรู ปต้องซอยวัตถุดิบ
ออกเป็ นขนาด 120x18.5mm ดังแสดงในภาพที่ 3.3

รู ปที่ 3.3 ตั้งระยะมีดตัด และซอยแผ่ นอลูมิเนียม
จากการศึกษาข้อมูลพบว่า สภาพเครื่ องตัดแผ่นอลูมิเนี ยม ขาดการบารุ งรักษา สภาพตัวล๊อคตั้งระยะ
ตัดงานแตกท าให้เ ครื่ องตัดได้แผ่นได้ไ ม่ ต รงตามที่ ต้ งั ไว้ อี ก ทั้ง พนัก งานที่ ท าการตัดไม่ ดู ใ บสั่ ง ผลิ ตว่า
ต้องการขนาดตัดที่เท่าไรอาจทาให้เกิดการตัดผิดขนาด ซึ่ งจะส่ งผลต่อการผลิตในภายหลัง
3.2.2 การขึ้นรู ปริ มอลูมิเนียม นาแผ่นอลูมิเนียมที่ซอยเตรี ยมไว้ มาปั๊ มขึ้นรู ป ด้วยเครื่ องปั๊ ม
ไฟฟ้ า เรี ยงกันสองแถว อลูมิเนียม 1 แผ่น ได้ชิ้นงานจานวน 30 ชิ้น
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รู ปที่ 3.4 ภาพการขึน้ รู ปริมอลูมิเนียม และแผ่ นอลูมิเนียมทีข่ นึ้ รู ปแล้ ว
จากการศึกษาข้อมูลพบว่า สภาพเครื่ องปั๊ มไฟฟ้ าขาดการบารุ งรักษา คอเครื่ องมีอตั ราการคล่อนที่
มากจนสังเกตเห็นชัดด้วยตา และไม่มีมาตรฐานในการทางาน โดยพนักงานอาศัยการคาดคะเนในการปั๊ ม

3.2.3 การตัดรู บริ เวณตรงกลางริ มอลูมิเนียม นาริ มอลูมิเนียมที่ข้ ึนรู ปแล้วมาปั๊ มตัดกลางด้วย
เครื่ องปั๊ มไฟฟ้ า และไม้กระทุง้ เอาริ มเพื่อเอาริ มอลูมิเนียมที่ติดกับแม่พิมพ์ตดั ตัวผูอ้ อก

รู ปที่ 3.5 การตัดไส้ กลางริมอลูมิเนียม
จากการศึกษาข้อมูลพบว่า สภาพเครื่ องปั๊ มไฟฟ้ าขาดการบารุ งรักษา คอเครื่ องมีอตั ราการเคลื่อนที่
มากจนสังเกตเห็นชัดด้วยตา และไม่มีมาตรฐานในการทางาน โดยพนักงานอาศัยการคาดคะเนในการปั๊ ม
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การเอาริ มอลูมิเนียมที่ตดั กลางออกโดยใช้ไม้กระทุงไปที่ตวั ริ มอลูมิเนียม โดยไม่ได้ระบุเจาะจงทาให้ชิ้นงาน
เสี ยรู ป และเศษของไม่ที่ใช้กระทุง้ ชิ้นงานหล่นติดอยูก่ บั ชิ้นงานและตัวแม่พิมพ์จานวนมาก อาจทาให้เกิด
ปั ญหาในขั้นตอนต่อๆไป

3.2.4 การงุม้ ขอบของริ มอลูมิเนียมเพื่อเตรี ยมประกอบ ทาริ มอลูมิเนียมที่ตดั กลางแล้วมางุม้
ขอบริ มอลูมิเนียมด้วยเครื่ องปั๊ มไฟฟ้ า ขั้นตอนนี้เรี ยกว่างุม้ เพื่อประกอบ

รู ปที่ 3.6 ภาพการงุ้มริมเพือ่ เตรียมประกอบงาน
จากการศึกษาข้อมูลพบว่า สภาพเครื่ องปั๊ มไฟฟ้ าขาดการบารุ งรักษา คอเครื่ องมีอตั ราการคล่อนที่
มากจนสังเกตเห็นชัดด้วยตา และไม่มีมาตรฐานในการทางาน ไม่มีการตรวจสอบความสะอาดของริ ม
อลูมิเนียมที่ได้จากขั้นตอนก่อนหน้า ซึ่ งมีสิ่งสกปรกติดมาด้วย ไม่มีการทาความสะอาดที่ตวั แม่พิมพ์ ไม่มี
การตรวจดูความเรี ยบร้อยริ มอลูมิเนียมที่ทาการงุม้ แล้ว ซึ่ งอาจเกิดรอยลึกในเนื้ออลู่มิเนียมและผ่านไปยัง
ขั้นตอนต่อไป
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3.2.5 ล้างริ มอลูมิเนียมที่งุม้ เพื่อประกอบแล้ว นาริ มอลูมิเนียมมาล้างด้วยผงซักฟอกผสม
น้ ายาล้างจานตากแดดให้แห้ง เพื่อเตรี ยมประกอบกับตะแกรง

รู ปที่ 3.7 การล้างริมอลูมิเนียม และนาริมทีล่ ้างเสร็จแล้วตากแดด
จากการศึกษาพบว่า ระหว่างพนักงานทาการล้างทาความสะอาด พูดคุยกันตลอดเวลาไม่ไดเมองงาน
ที่กาลังทา หรื อตรวจสอบความสะอาดและความสะอาดของริ มอลูมิเนียมเลย อีกทั้งชั้นที่ใช้เพื่อตากตะแกรง
ยังสกปรกและมีคราบสนิมเหล็กและอื่นๆอีกจานวนมาก
3.2.6 เตรี ยมตะแกรงสแตนเลสเพื่อตัดประกอบ โดยซอยเป็ นเส้นตรงยาวขนาด 300x70mm
ด้วยเครื่ องสลิท และม้วนเป็ นขดด้วยแรงงานคน เรี ยงใส่ ตะกร้าเพื่อเตรี ยมตัดประกอบ
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รู ปที่ 3.8 การตั้งระยะมีดตัด และการซอยตะแกรง
จากการศึกษาข้อมูลพบว่า สภาพเครื่ องซอยตะแกรง ขาดการบารุ งรักษา ตัวมอเตอร์ ไม่มีกาลัง
ใบมีดไม่มีคม บิ่น แตกเกือบทุกใบ น๊อตตัวหนอนยึดเกลียวล๊อดไม่อยู่ เมื่อทาการซอยไปซักระยะต้องทาการ
เคาะใบมีดให้เข้าหากันถ้าตัดไม่ขาด ตะแกรงบางส่ วนที่รอยสนิทไม่ได้รับการคัดแยกออก แต่ทาการตัดรวม
ลงไปในวัตถุดิบที่เตรี ยมผลิตทั้งหมด
3.2.7 ตัดตะแกรงเพื่อเตรี ยมประกอบ ตัดโดยเครื่ องปั๊ มไฟฟ้ า ตัดตะแกรงที่ความละเอียด
แตกต่างกัน 6 เบอร์ โดยเริ่ มตัดจากเบอร์ ละเอียดแล้วจึงตัดตะแกรงเบอร์ หยาบ ตามลาดับ

รู ปที่ 3.9 การตัดตะแกรงเพือ่ นาไปล้างเตรียมประกอบ
จากการศึกษาข้อมูลพบว่า สภาพเครื่ องปั๊ มไฟฟ้ าขาดการบารุ งรักษา คอเครื่ องมีอตั ราการคร่ อนที่
มากจนสังเกตเห็นชัดด้วยตา และไม่มีมาตรฐานในการทางาน ไม่มีการตรวจสอบความของตะแกรง ไม่มีจุด
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นาสายตาและตัวเบรกวัตถุดิบในการตัด ไม่มีการคัดแยกตะแกรงที่ดีออกจากตะแกรงที่เสี ย อาจทาให้
ตะแกรงที่เสี ยหลงไปประกอบใส่ ริมเพื่อรอการประกอบได้
3.2.8 ล้างตะแกรงที่ตดั แล้ว โดยส่ วนมากจะล้างตะแกรงเฉพาะเบอร์ หยาม และตะแกรง
เบอร์ละเอียดที่มีคราบสกปรกมาก ด้วยเครื่ องล้างอุลตร้าโซนิค เติมน้ าและน้ ายาตั้งเวลา เมื่อเสร็ จตากแดดให้
แห้งเพื่อเตรี ยมส่ งประกอบ

รู ปที่ 3.10 การล้างตะแกรงเพื่อเตรียมประกอบ
จากการศึกษาข้อมูลพบว่าไม่มีการบารุ งรักษาเครื่ องล้างตะแกรง และไม่มีมาตรฐานการทางาน ตั้ง
เวลา และจานวนที่ลา้ งตามใจผูป้ ฏิบตั ิงานในแต่ละรอบโดยอาศัยความรู ้สึกเป็ นหลัก ตะตากตะแกรงขึ้นสนิม
ไม่มีการตรวจสอบความสะอาดของตะแกรงเมื่อล้างเสร็ จ
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3.2.9 ประกอบตะแกรงลงในริ มอลูมิเนียม โดยใส่ ตะแกรงเบอร์ 20 ,25 ,130/1200, 25, 20 ตามลาดับ
เพื่อเตรี ยมงุม้ เพื่อทับ

รู ปที่ 3.11 การประกอบตะแกรงเพือ่ เตรียมทับ
จากการศึกษาการทางาน พบว่าการทางานไม่มีการวางแผนและขั้นตอนในการทางานว่าใครจะเป็ น
ผูใ้ ส่ ตะแกรงเบอร์ ไหน อย่างไร ส่ งไปจุดไหน ไม่มีป้ายบอกเบอร์ ตะแกรง พนักงานพูดคุยกันตลอดเวลาใน
การทางาน ไม่ได้มองที่ชิ้นงาน ไม่ได้ตรวจสอบสิ่ งผิดปกติที่เก็บขึ้นกับชิ้นงาน มีการเปิ ดพัดลม เพดานไปมา
ทาให้ตะตะแกรงเบอร์ ที่มีน้ าหนักเบาปลิ้วไปมา และปนกันบ่อยครั้ง มีการประกอบผิดเบอร์ ผิดสู ตร ผิด
ลาดับ บ่อยครั้ง มีการลุกเป็ นไปทางานอื่น และกลับเข้ามาทาอีก ซึ่ งทาให้เกิดความผิดพลาด
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3.2.10 งุม้ เพื่อทับ นาริ มที่ประกอบตะแกรงแล้วมางุม้ ด้วยเครื่ องปั๊ มไฟฟ้ า เพื่อทับในขั้นตอนต่อไป

รู ปที่ 3.12 การงุ้มริมอลูมิเนียมเพือ่ เตรียมทับ
จากการศึกษาข้อมูลพบว่า สภาพเครื่ องปั๊ มไฟฟ้ าขาดการบารุ งรักษา คอเครื่ องมีอตั ราการคร่ อนที่
มากจนสังเกตเห็นชัดด้วยตา และไม่มีมาตรฐานในการทางาน ไม่มีการตรวจสอบความสะอาดของแม่พิมพ์
และบริ เวณที่ชิ้นงานผ่าน(โต๊ะเครื่ อง ทางลาเรี ยงเครื่ องปั๊ ม ตะกร้าใส่ งาน) ซึ่ งอาจทาให้เกิดรอยจากเศษต่างๆ
และคราบน้ ามันหรื อสิ่ งสกปรกที่สัมผัสโดนได้
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3.2.11 ทับริ มที่งุม้ เพื่อทับแล้ว ทับตะแกรงด้วยเครื่ องปั๊ มไฟฟ้ า วัดขนาดและปรับแต่งให้
ขนาดตรงตามขนาดในใบสัง่ ผลิต

รู ปที่ 3.13 การทับริมเพือ่ เป็ นชิ้นงาน
จากการศึกษาข้อมูลพบว่า สภาพเครื่ องปั๊ มไฟฟ้ าขาดการบารุ งรักษา คอเครื่ องมีอตั ราการคร่ อนที่
มากจนสังเกตเห็นชัดด้วยตา และไม่มีมาตรฐานในการทางาน ไม่มีการตรวจสอบความสะอาด มือสกปรกมี
คราบน้ ามัน เครื่ องมือวัดชารุ ดแต่ยงั ใช้วดั งาน สภาพโต๊ะงานที่ไม่เรี ยบทาให้เซ็ตอัพแม่พิมพ์ได้ยาก เมื่อตั้ง
งานแล้วไม่ทาการล๊อคคอเครื่ องจักรทาให้เมื่อทางานไประยะที่ต้ งั ไว้ถอยเข้าออก ขนาดผิดแล้วแก้ไขไม่ได้
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3.2.12 ทาความสะอาดชิ้นงานสาเร็ จ นาแผ่นกรองเส้นใยสังเคราะห์ 2 ชิ้นมาประกอบและสี
กันไปมาให้สัมผัสระหว่างริ มและริ ม เพื่อให้ข้ ีอลูมิเนียมที่ติดอยูห่ ลุดอออกจากริ มอลูมิเนียม ใช้แปรงสี ฟัน
ขัดบริ เวณซอกระหว่างริ มและตะแกรง หน้าตะแกรง เพื่อไล่เศษอลูมิเนียมที่ตกค้างออก ใช้ผา้ ขาวชุบ
แอลกอฮอล์เล็กน้อยเช็ดชิ้นงาน

รู ปที่ 3.14 เครื่องมือทาความสะอาดแผ่นกรองเส้ นใย
จากการศึกษาพบว่าผ้าทีใช้เช็ดชิ้นงานมีคราบและเศษสิ่ งสกปรก แปรงที่ใช้ขดั หมดสภาพไปแล้วที่
ยังฝื นใช้ ระหว่างทาความสะอาดพนักงานไม่มองที่ชิ้นงานคุยกันตลอดการทางาน และไม่ได้ตรวจสอบ
ความผิดปกติของชิ้นงาน
3.3 รวบรวมปัญหาทีเ่ กิดขึน้
การวิเคราะห์และปรับปรุ งวิธีการทางาน จาเป็ นต้องทางการเก็บข้อมูลวิธีการทางานที่เลือกที่จะ
ศึกษาวิธีการลดของเสี ยหรื อข้อบกพร่ อง การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยดูจากการบันทึกของเสี ยในปี 2012 จนถึง
ปี 2013 เพื่อทราบจานวนของเสี ยที่เกิดขึ้นเพราะสาเหตุใดในแต่ละขั้นตอน ซึ่ งเป็ นข้อมูลที่สาคัญใน
กระบวนการศึกษาการลดของเสี ยในกระบวนการผลิตแผ่นกรองเส้นใยสังเคราะห์
3.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิเคราะห์ หาสาเหตุ
ในขั้นตอนแรกจะทาการรวบรวมสาเหตุที่คาดว่าทาให้เกิดปั ญหาทั้งหมดแล้วทาการจัดเป็ นกลุ่มโดย
ใช้แผนภูมิการจัดกลุ่มความคิด (Affinity Diagram)เพื่อจัดระเบียบความคิดของแต่ละคนออกเป็ นกลุ่มๆ ทา
ให้ง่ายต่อการนาข้อมูลไปใช้วเิ คราะห์หาต้นเหตุของปั ญหาที่เกิดขึ้น
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3.5 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิเคราะห์ ต้นตอของปัญหา
ในขั้นตอนการวิเคราะห์หาต้นตอของปั ญหานั้นจะนาแผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ มาใช้วเิ คราะห์หา
หาความเชื่อมโยงกันอย่างมีเหตุผลระหว่างสาเหตุ และผลที่เกิดขึ้น ซึ่ งเกี่ยวข้องกัน ทาให้ทราบถึงต้นตอหรื อ
สาเหตุที่แท้จริ งของปั ญหา เพื่อนาไปหาแผนงานแนวทางหรื อวิธีการป้ องกันปั ญหาของเสี ยที่จะเกิดขึ้น
ต่อไป
3.6 วิเคราะห์ เลือกสาเหตุทสี่ ามารถแก้ ไขได้ ก่อน
โดยการเลือกแก้ไขปั ญหาจากกลุ่มปั ญหาใหญ่ที่เกิดขึ้น โดยใช้แผนภูมิเมตริ กช์วิเคราะห์
ความสัมพันธ์กนั ของปั ญหาจากวัตถุดิบ บุคลากร เครื่ องจักร และวิธีการปฏิบตั ิงาน เช่น
3.6.1 วัตถุดิบ ไม่มีคุณภาพดีพอ โดยเฉพาะตะแกรงสแตนเลสซึ่งต้องการความสะอาดและ
คุณสมบัติการยึดติดของเส้นลวดที่แข็งแรงซึ่งส่ งผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ อาจต้องทาการตรวจสอบ
วัตถุดิบร้อยเปอร์เซ็นก่อนการรับเข้าวัตถุดิบ
3.6.2 บุคลากร ขาดทักษะในการจาแจกของดีและของเสี ยออกจากกัน ควรสร้างมาตรฐาน และทา
การฝึ กอบรมพนักงานเพื่อให้เข้าใจวิธีการตรวจสอบทุกขั้นตอน เพื่อจะได้มาซึ่งคุณภาพของผลิตภัณฑ์
3.6.3 เครื่ องจักร ขาการบารุ งรักษาที่ดีทาให้เครื่ องจักรสิ ทธิประการทางานลดลง ควรตรวจสอบ
ความพร้อมของเครื่ องจักรให้มีความพร้อมเพื่อที่จะลดความผิดพลาดของเครื่ องจักรในการผลิตได้
3.6.4 วิธีการปฏิบตั ิงาน หรื อเครื่ องมือ(แม่พิมพ์)ในการทางาน มีความยากลาบากในการทางานทา
ให้พนักงานไม่อยากทาตามวิธีที่ถูกต้องในการปฏิบตั ิงาน ทาการฝึ กอบรมพนักงานเพื่อให้เข้าใจถึง
ความสาคัญปฏิบตั ิงานที่ถูกวิธี
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3.7 วิเคราะห์ หาแนวทางการแก้ไข
3.7.1 หาสาเหตุของปัญหาโดยการจัดลาดับจานวนของของเสี ยที่เกิดขึ้น ในระหว่างทาการผลิต ว่า
เกิดขึ้นทีข้ นั ตอนใด และเกิดจากสาเหตุใด โดยการจัดลาดับจากมากที่สุดจนถึงน้อยที่สุด โดยใช้แผนภูมิจดั
กลุ่มความคิดในการจัดลาดับความสาคัญของข้อมูลหลังจากนั้นจึงนาข้อมูลที่ได้มาทาการคัดกรองปัจจัยเพื่อ
ดาเนินการปรับปรุ งกระบวนการตามลาดับความสาคัญ
3.7.2 นาข้อมูลของปั ญหาที่ได้จากการจัดลาดับมากที่สุดจนถึงน้อยที่สุด มาทาการระดมความคิด
จากประสบการณ์ที่เคยปฏิบตั ิเพื่อค้นหาสาเหตุของปั ญหาที่แท้จริ งที่ทาให้กระบวนการผลิตเกิดความ
บกพร่ อง โดยมีการระดมความคิดจากแผนกผลิต1 แผนกผลิต2 แผนกซ่อมบารุ ง จากนั้นจึงทาการรวบรวม
ความคิดเห็นทั้งหมดเพื่อนามาสร้างแผนภูมิตน้ ไม่ตดั สิ นใจเพื่อกาหนดแนวทางในการปรับปรุ ง
3.3.3 หาแนวทางการแก้ไขในการปรับปรุ งวิธีการทางานโดยการแผนภูมิเมตริ กช์เพื่อให้ทราบว่า
กระบวนการใดที่ตอ้ งทาการปรับปรุ งแก้ไขและทาให้มีของเสี ยน้อยที่สุด
3.8 วัดผลและเปรี ยบเทียบผลการปรับปรุ งการทางาน
3.8.1 เก็บรวบรวมข้อมูลของเสี ยที่เกิดขึ้นจากการจดบันทึกข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับวิธีการ
ทางานและนามาเปรี ยบเทียบระหว่างก่อนการแก้ไขและหลังการแก้ไข
3.8.2 นาข้อมูลของเสี ยที่เก็บมาทั้งหมดมาสร้างเป็ นกราฟเพื่อให้เห็นแนวโน้มของปั ญหาที่เกิด
ขึ้นกับกระบวนการ
3.8.3 ข้อมูลของเสี ยที่ได้จากการรวบรวมของกระบวนการผลิตนามาจัดทาในรู ปแบบเปอร์ เซ็นต์
เพื่อเปรี ยบเทียบแนวโน้มปริ มาณของปั ญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต

บทที่ 4
ผลการดาเนินงาน
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจยั ที่ได้กล่าวมาในบทที่ 3 ซึ่ งได้แสดงรายละเอียดวิธีการดาเนิน
การและแนวทางการแก้ไขปั ญหาการเกิดของเสี ยในกระบวนการผลิตแผ่นกรองเส้นใยสังเคราะห์ และบทนี้
จะแสดงผลที่ได้จากการดาเนินการแก้ไขปั ญหามีรายละเอียด ดังนี้
4.1 เก็บรวบรวมข้ อมูลของเสี ยในกระบวนการผลิตแผ่ นกรองเส้ นใยสั งเคราะห์
จากการรวบรวมข้อมูลของเสี ยที่สามารถเกิดขึ้นได้ในการผลผลิตผานกรองเส้นใยโดยการประยุกต์
แผนภูมิจดั กลุ่มความคิดโดยการสอบถามความคิดเห็นกับทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิต พบว่า

รู ปที่ 4.1 ข้ อมูลของเสี ยทีเ่ กิดขึน้ ระหว่ างกระบวนการผลิต
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จากการศึกษากระบวนการผลิตแผ่นกรองเส้นใยสังเคราะห์ จะพบว่ามีการเกิดของเสี ยที่เกิดขึ้นอยู่
2 ลักษณะคือ ของเสี ยที่เกิดจากขั้นตอนการผลิต และของเสี ยที่เกิดจากวัตถุดิบไม่ได้มาตรฐาน ดังนั้น
ผูด้ าเนินโครงงานจึงทาการศึกษาของเสี ยในลักษณะต่าง ๆ เพื่อนามาวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดของเสี ย
รายละเอียดแสดง ดังตารางที่ 4.1 และ 4.2
ตารางที่ 4.1 การศึกษาลักษณะของเสี ยที่เกิดในกระบวนการผลิต
รายละเอียด
ภาพประกอบ
1.ของเสี ยที่เกิดจากการขึ้นรู ปแผ่นอลูมิเนียม เช่น ขึ้น
รู ปแหว่ง มีเศษตะแกรงติดอยูท่ ี่แม่พิมพ์ระหว่างการ
ขึ้นรู ป หรื อไม่ได้ทาความสะอาดพิมพ์ระหว่างการ
ใช้งาน ริ มอลูมิเนียมรี ดไม่เท่ากันรอบตัว

2.ของเสี ยที่เกิดจากการตัดไส้กลางริ มอลูมิเนียม เช่น
ขอบริ มที่งอจากการใช้ไม้กระทุง้

3.ของเสี ยที่เกิดจากการงุม้ ริ มเพื่อประกอบ แผ่น
สแตนเลส เช่น งุม้ ริ มไม่เท่ากันรอบตัว ริ มบิดเบียด
จากการตั้งแม่พิมพ์ไม่สมมาตรกัน ริ มมีรอยลึกจาก
เศษตะแกรงที่ติดในแม่พิมพ์
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4.ของเสี ยที่เกิดจากการประกอบตะแกรงสแตนเลส
กับริ มอลูมิเนียม เช่นใส่ ตะแกรงขาด/เกิน/ซ้ า ผิดหน้า
ใส่ ตะแกรงแหว่ง มีตาหนิ

5.ของเสี ยที่เกิดจากการงุม้ เพื่อรอทับริ มอลูมิเนียม
เช่นงุม้ ริ มไม่เท่ากันรอบตัว ริ มบิดเบียดจากการตั้ง
แม่พิมพ์ไม่สมมาตรกัน ริ มมีรอยลึกจากเศษตะแกรง
ที่ติดในแม่พิมพ์ ตะแกรงโก่งตัวจากการงุม้ มากไป
หรื อตะแกรงไม่เรี ยบ มีคมเยอะใส่ หน้าตะแกรงผิด
ด้าน
6.ของเสี ยที่เกิดจากการทับชิ้นงาน เช่น ชิ้นงานไม่ได้
ขนาด ชิ้นงานบิดเบี้ยว ตะแกรงโก่งตัว มีรอยลึกที่
ชิ้นงาน (ขั้นตอนนี้มีความสาคัญที่สุด)

7.ของเสี ยที่เกิดจากการตัดตะแกรง เช่นตะแกรง
แหว่ง ตัดตะแกรงไม่ตรงแนว ตัดตะแกรงข้ามเส้น
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ตารางที่ 4.2 ลักษณะของเสี ยทีเ่ กิดจากวัตถุดิบไม่ ได้ มาตรฐาน
รายละเอียด
ภาพประกอบ
1.วัตถุดิบไม่ได้มาตรฐาน เช่นตะแกรงสแตนเล
สดา มีสนิม การทอตะแกรงไม่สม่าเสมอ
ตะแกรงย้วยเสี ยรู ป มีรอยต่อ มีตาหนิ (เฉพาะ
เบอร์ ที่อยูด่ า้ นหน้าสุ ดและหลังสุ ดของชิ้นงาน)

2.วัตถุดิบไม่ได้มาตรฐาน เช่น แผ่นอลูมิเนียมที่
ใช้ทาการขึ้นริ ม ขนาดลบเกินกว่าที่แม่พิมพ์ได้
ออกแบบเอาไว้ ความหนาของแผ่นอลูมิเนียม
ไม่ถึงขาดไปเล็กน้อยเป็ นต้น

อลูมิเนียมหนาไม่ถึง0.8mm
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4.2 การวิเคราะห์ หาสาเหตุที่แท้ จริงโดยใช้ แผนภูมิความสั มพันธ์
เนื่องจากในกระบวนการผลิตแผ่นกรองเส้นใยสังเคราะห์มีปัญหาและความซับซ้อนของปัญหาที่
ค่อนข้างมากทางผูด้ าเนินโครงการจึงขอจาแนกสาเหตุที่แท้จริ งของการเกิดปั ญหาโดยแบ่งออกเป็ น 3ส่ วน
คือส่ วนของเสี ยที่เกิดจากริ มอลูมิเนียม ส่ วนของเสี ยที่เกิดจากตะแกรงสแตนเลส และส่ วนของเสี ยที่เป็ น
ชิ้นงานสาเร็ จรู ป
4.2.1 สาเหตุที่แท้จริ งของปั ญหาที่เกิดขึ้นการขึ้นริ มอลูมิเนี ยม 4 ส่ วนดังนี้ พนักงานที่ทางานผลิต
ขาดความรู้ความเข้าใจ ว่าริ มที่อลูมิเนียมที่ข้ ึนรู ปเป็ นของเสี ยหรื อไม่ ขาดมาตรฐานในการทางานที่ชดั เจน
โดยเช่น การติดตั้งแม่พิมพ์และเครื่ องจักรไม่ถูกขั้นตอน ข้ามขั้นตอน จึงทาให้การผลิตเกิดของเสี ย ขาด
มาตรฐานในบารุ งรักษาเครื่ องจักรให้พร้อมใช้งานและขาดประสิ ทธิ ภาพ ทาให้เครื่ องจักรมีค่าความ
คลาดเคลื่อนสู งทาให้เกิดของเสี ย ริ มอลูมิเนียมมีคุณภาพไม่เท่ากัน และ แม่พิมพ์ติดตั้งยากต้องอาศัยความ
ชานาญในการติดตั้ง เมื่อทาการติดตั้งแม่พิมพ์ไม่สมบูรณ์ทาให้ริมอลูมิเนียมที่ผลิตออกมาเสี ยหาย ดังรู ปที่
4.2

รู ปที่ 4.2 แผนภูมิแสดงความสั มพันธ์ ของปั ญหาของเสี ยที่เกิดจากริมอลูมิเนียม
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4.2.2 สาเหตุที่แท้จริ งที่ทาให้เกิดของเสี ยจากตะแกรงสแตนเลส มีอยู่ 2 ส่ วนดังนี้ วัตถุดิบที่
นามาใช้ไม่ได้มาตรฐาน เช่นเกิดจากตะแกรงมีรอยสนิม ตาหนิ ดา ขาด ตาห่างตาถี่ ย้วย ตะแกรงหัก โดยเกิด
จากปั จจัยหลายส่ วน เช่นการจัดเกิดไม่ดี ทาให้วตั ถุดิบเกิดการเสี ยหาย การบนกันของตะแกรงแต่ละเบอร์
การนาเศษที่ทิ้งแล้วมาผลิต การไม่ตรวจสเปคของตะแกรงสแตนเลสว่าถูกต้องหรื อไม่เกิดการนามาผลิต การ
ขนย้ายที่ไม่ดีทาให้วตั ถุดิบมีปัญหา โดยการโยนกระแทกทาให้ตะแกรงหักขาด และไม่มีมาตรฐานในการ
ทางาน ดังรู ปที่ 4.3

รู ปที่ 4.3 แผนภูมิแสดงความสั มพันธ์ ของปั ญหาของเสี ยที่เกิดจากตะแกรงสแตนเลส
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4.2.3 สาเหตุที่แท้จริ งที่ทาให้เกิดของเสี ยที่เป็ นชิ้นงานสาเร็ จรู ป มีอยู่ 4 ส่ วนดังนี้ ขาดความชานาญ
ในการทางานทั้งในเรื่ องการตรวจสอบชิ้นงาน การติดตั้งแม่พิมพ์การเซ็ตอัพเครื่ องจักร ทาให้ชิ้นงานเสี ยหาย
ผิดรู ป ผิดขนาด ไม่มีมาตรฐานการทางานที่ชดั เจน ว่าต้องทาชิ้นงานขนาดเท่าไร มีระยะบวกลบเท่าใด ชิ้น
ทับจากด้านหงายหรื อด้านคว่าความประมาณจากตัวพนักงาน และการเร่ งรี บจากการวางแผนผลิตที่ไม่มี
ระยะเวลาที่เหมาะสมในการทางาน การแทรกงาน ดังรู ปที่4.4

รู ปที่ 4.4 แผนภูมิแสดงความสั มพันธ์ ของปั ญหาของเสี ยที่เป็ นชิ้นงานสาเร็จรู ป

จากการวิเคราะห์ผลลัพธ์ของการเกิดปั ญหาที่แท้จริ งทั้ง 3 ส่ วนข้างต้นนี้ จะเห็นได้ ปั ญหาที่เกิดขึ้น
จากการการขาดมาตรฐานในการทางานในเกือบทุกส่ วนที่เกิดของเสี ย โดยไม่มีมาตรฐานในการทาการผลิต
ในส่ วนของขั้นตอนการทางานในทุกๆส่ วน การตรวจรับวัตถุดิบ มาตรฐานการตรวจสอบชิ้นงาน มาตรฐาน
การคัดแยกเมื่อมีของเกิดของเสี ย มาตรฐานในการจัดเก็บวัตถุดิบที่จะนามาใช้ในการผลิต มาตรฐานในการ
วางแผนระยะเวลาการผลิต มาตรฐานในการอบรมพนักงานให้มีความรู ้ก่อนเข้าทางานซึ่ งทาให้พนักงานไม่
มีความรู ้ในการทางาน การติดตั้งแม่พิมพ์ การเซ็ตอัพเครื่ องจักร การตรวจสอบชิ้นงาน การคัดเลือกวัตถุดิบ
การจัดเก็บวัตถุดิบและขนย้าย การตัดสิ นใจในเมื่อเกิดของเสี ย
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4.3 การปรับปรุ งแม่ พมิ พ์ เพือ่ ลดการเกิดของเสี ย
การผลการศึกษาจึงได้แนวทางในการแก้ไขปั ญหาในส่ วนส่ วนงานที่รับผิดชอบโดยตรงคือการทา
แม่พิมพ์ข้ ึนใหม่และแก้ไขจุดบกพรองเดิมของแม่พิมพ์ และทาการติตดตั้งไกด์โพสท์ เพื่อป้ องการผิดพลาด
ในการติดตั้งแม่พิมพ์ คือ ระยะเยื้องในระนาบแนวแกน X และแนวแกนY โดยช่วยลดขั้นตอนให้ติดตั้งจาก
เดิม1ขั้นตอน โดยมีความง่ายต่อการใช้งาน และการติดตั้ง เพื่อลดการผิดพลาดจากการติดตั้ง ลดเวลาในการ
ติดตั้ง ซึ่ งลดเวลาในการติดตั้งซึ่ งมีผลต่อความเหนื่อยล้าในการทางานซึ่ งจะให้เกิดการผลิตที่ผดิ พลาดที่เกิด
จากคนได้ส่วนหนึ่ง และไม่ตอ้ งใช้พนักงานที่มีความชานาญมากๆในการติดตั้งแม่พิมพ์ ดังรู ปที่ 4.5 และ รู ป
ที่ 4.6 ตามลาดับ

รู ปที่ 4.5 แม่พิมพ์ข้ ึนรู ปอลูมินเนียมที่ทาและปรับปรุ งใหม่

รู ปที่ 4.6 แม่ พมิ พ์ ง้ ุมและทับทีท่ าและปรับปรุ งใหม่
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4.4 การออกมาตรการลดของเสี ย
เนื่องจากการทางานในปั จจุบนั ขององค์กรเดิมไม่มีมาตรการในการดาเนิ นแนวทางในการลดของ
เสี ยจึงทาการพูดคุยกับผูบ้ ริ หารเพื่อเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาของเสี ยที่เป็ นรู ปธรรมมากยิง่ ขึ้นจึงจัดทาง
แผนภูมิตน้ ไม้เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิภายในฝ่ ายผลิตในส่ วนของพนักงานที่เข้ามาใหม่ และในส่ วน
ของพนักงานที่อยูก่ ่อนแล้ว ดังภาพที่ 4.6

รู ปที่ 4.7 แผนผังต้ นไม้ เพือ่ กาหนดมาตรการในการลดของเสี ย

81
4.5 สิ่ งทีป่ รับปรุ งหลังตามข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษากระบวนการผลิตแผ่นกรองเส้นใยสังเคราะห์ จะพบว่ามีการสาเหตุการเกิดปั ญหาที่
แท้จริ งในการทาให้เกิดของเสี ยมี 3 ส่ วนหลัก คือส่ วนของเสี ยที่เกิดจากริ มอลูมิเนียม ส่ วนของเสี ยที่เกิดจาก
ตะแกรงสแตนเลส และส่ วนของเสี ยที่เป็ นชิ้นงานสาเร็ จรู ป ทางผูท้ าการศึกษาจากทาการแจ้งการศึกษาโดยมี
ลายละเอียดดังต่อไปนี้
4.5.1 ผลการศึกษาทาให้เกิดการนาข้อมูลได้ใช้เพื่อทาการปรับปรุ งแม่พิมพ์เพื่อให้ง่ายต่อการติดตั้ง
เพื่อใช้งานและและทาให้ผทู ้ าการผลิตงานใช้งานได้ง่ายขึ้น จากเดิมแม่พิมพ์ตอ้ งใช้ความชานาญในการติดตั้ง
จากเดิมจากเดิม ตั้งระยะแกนX,Y และตั้งระยะแกนZ ผลการปรับปรุ งที่ได้คือลดขั้นตอนในการติดตั้งแกน
X,Y เหลือเฉพาะติดตั้งเฉพาะแกนZ โดยการใส่ เสาไกด์โพสท์เพื่อลดขั้นตอนการติดตั้งทาให้ของเสี ยที่เกิด
จากการติต้ งั แม่พิมพ์ลดลงไปด้วย
4.5.2 การสร้างมาตรฐานวิธีการทางานที่ถูกต้อง และให้ความรู ้แก่พนักงาน ทาให้พนักงานฝ่ ายผลิต
มีมาตรการทางานที่ชดั เจนไม่เกิดการทางานผิดขั้นตอนและให้เกิดของเสี ยในระหว่างกระบวนการผลิต โดน
รวมตั้งแต่การตรวจรับวัตถุดิบ การเลือกวัตถุดิบ ขั้นตอนการทางาน การคัดแยกของเสี ยและการตรวจสอบ
ชิ้นงานในระหว่างทางานการผลิต ทาให้จานวนของเสี ยที่เกิดการขั้นตอนการผลิตลดลง
4.5.3 เปรี ยบเทียบปริ มาณของเสี ยก่อนและหลังการปรับปรุ งคิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์ของเสี ยที่เกิดขึ้น
เทียบกับยอดการผลิต จากของเสี ยที่เกิดขึ้นก่อนการปรับปรุ งร้อยละ 11.30 หลังจากได้ทาการปรับปรุ งของ
เสี ยที่เกิดขึ้นหลังการปรับปรุ งของเสี ยร้อยละ 5.99
ผูว้ จิ ยั ได้ประยุกต์ใช้เครื่ องมือควบคุณคุณภาพได้แก่ แผนภูมิแท่ง แผนภูมิจดั กลุ่มความคิด แผนภูมิ
ความสัมพันธ์ และแผนผังต้นไม้เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริ งของการเกิดของเสี ย และเป็ นแนวทางใน
การลดของเสี ยในกระบวนการผลิตแผ่นกรองเส้นใยสังเคราะห์ขนาด 70 x 80 mm 6 Layer ของโรงงาน
กรณี ศึกษาตัวอย่าง หลังการปรับปรุ งแก้ไขปั ญหาดังกล่าว พบว่าผลที่ได้คือของเสี ยลดลงลดลงจากเดิม 1,009
ชิ้น หรื อลดลงจากเดิมร้อยละ 5.31 และสามารถลดค่าใช้จ่ายที่ตอ้ งเสี ยไประหว่างการผลิตสิ นค้าเป็ นเงิน
จานวน 1,009 ชิ้น x 80 บาท = 80,720 บาท
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4.6 จานวนของเสี ยหลังการดาเนินงานตามข้ อเสนอแนะ
เมื่อทาการรวบรวมปั ญหาของเสี ยที่เกิดขึ้น นาปั ญหาที่ได้มาวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริ งของ
ปั ญหา และนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ กาหนดมาตรการการลอดของเสี ย และทาการปรับปรุ งแม่พิมพ์แล้ว ผล
ที่ได้ทาการติดตามผลพบในระยะเวลา 5 รอบการผลิต ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2556จนถึงเดือนเมษายม พ.ศ.
2557พบว่าจานวนของเสี ยมีแนวโน้มที่ลดลงดังตารางที่ 4.3

ตารางที่ 4.3 แสดงจานวนและชนิดของของเสี ยหลังการดาเนินงานตามข้ อเสนอแนะ

4.7 เปรียบเทียบและวัดผลการดาเนินงาน
การเปรี ยบเทียบผลการดาเนินงานผูว้ จิ ยั ทาการเปรี ยบเทียบข้อมูลจากสถิติของเสี ยในช่วง 5 รอบการ
ผลิตก่อนหน้าที่จะมีการปรับปรุ งการทางาน ที่จานวนสิ นค้าทั้งหมด 19,000 ชิ้น และ5 รอบการผลิตหลังที่ทา
การปรับปรุ งการทางาน เนื่ องจากข้อมูลของเสี ยในช่ วงนี้ มีการจดบันทึกและจาแนกลายละเอียดของชนิ ด
และอาการของของเสี ยที่เกิดขึ้นจากการผลิต เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์และสรุ ปผล โดยข้อมูลแสดงให้
เห็ นว่าของเสี ยรวมเดิ มก่อนการปรับปรุ งการทางานมีจานวนของเสี ยที่2,147 ชิ้ น ต่อการผลิ ตสิ นค้าจานวน
19,000 ชิ้น คิดเป็ นร้อยละ 11.30 และของเสี ยรวมหลังการปรับปรุ งการทางานมีจานวนของเสี ยที่ 1,138 ชิ้น
ต่อการผลิตสิ นค้าจานวน 19,000 ชิ้น คิดเป็ นร้อยละ 5.99 ดังตารางที่ 4.4

83

ตารางที่ 4.4 ผลการเปรี ยบเทียบก่อนและหลังการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะ

บทที่ 5
สรุ ปและอภิปรายผล
จากการศึกษากระบวนการผลิตแผนกรองเส้นใยสังเคราะห์ได้มีการนาเสนอสาเหตุหลัก ที่ได้จาก
การวิเคราะห์ของผูด้ าเนิ นโครงการ พนักงานและหัวหน้างาน ที่ เกี่ ยวข้องกับกระบวนการผลิ ตที่ส่งผล
กระทบทาให้เกิ ดของเสี ยจากการผลิ ตแผ่นกรองเส้ นใยสังเคราะห์ เพื่อมาปรั บปรุ งแก้ไขโดยไม่ให้เกิ ด
ผลกระทบต่อกระบวนการผลิต และต้นทุนการผลิตของกระบวนการผลิตแผ่นกรองเส้นใยสังเคราะห์โดยมี
รายละเอียดดังนี้

5.1 สรุ ปผลการดาเนินการวิจัย
จากการวิจยั ทาให้ทราบถึงผลการวิจยั ที่อยูใ่ นขอบเขตของการศึกษา ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ให้ต้ งั
ไว้ในการทาการวิจยั อันมีหวั ข้อและลายละเอียดดังนี้
5.1.1 ปัญหาที่พบในกระบวนการผลิตแผ่นกรองเส้นใยสังเคราะห์
5.1.1.1 ของเสี ยที่เกิดกับRIMอลูมิเนียม เช่นมีรอยลึก แหว่งที่ขอบริ ม อลูมิเนียมรี ดตัวไม่
เท่ากันRIMเสี ยรู ปบิดงอ การงุม้ RIMไม่เท่ากันทาให้ขนาดผิดรู ป
5.1.1.2 ของเสี ยที่เกิดกับตะแกรงสแตนเลส เช่น ตะแกรงแหว่ง ตะแกรงข้ามเส้น ไม่ตรง
แนว มีสนิม ดา การทอตะแกรงไม่สม่าเสมอ ตะแกรงย้วยเสี ยรู ป มีรอยต่อ มีตาหนิ
5.1.1.3 ของเสี ยที่เกิดกับชิ้นงานสาเร็ จ เช่น ชิ้นงานไม่ได้ขนาด ชิ้นงานบิดเบี้ยว ตะแกรง
โก่งตัว มีรอยลึกที่ชิ้นงาน ตะแกรงประกอบไม่ครบชั้น
5.1.2 สาเหตุของปั ญหาจากการวิเคราะห์
5.1.2.1 พนักงานขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบตั ิงาน
5.1.2.2 พนักงานขาดความรู้ความชานาญในการปฏิบตั ิงาน
5.1.2.3 พนักงานขาดความรู้ความในการบารุ งรักษาเครื่ องจักร
5.1.2.2 วัตถุดิบไม่ได้ขนาด (มาตรฐาน)
5.1.2.2 ไม่มีการคัดแยกเศษวัตถุดิบ
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5.1.3 แนวทางในการป้ องกันปั ญหาของเสี ยที่จะเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตแผ่นกรองเส้นใย
สังเคราะห์ โดยแบ่งออกเป็ น3ส่ วน การจัดทามาตรฐาน,การฝึ กอบรม,การวิจยั และพัฒนา ดังนี้
5.3.1.1 การจัดทามาตรฐาน โดยการจัดทามาตรฐานทาให้เกิดมาตรฐานเดียวกันในการ
ทางานเพื่อควบคุมและลดความผิดพลาดจากการทากิจกรรมต่างๆ โดยสรุ ปได้ดงั นี้
5.3.1.1.1 มาตรฐานการตรวจรับวัตถุดิบ
5.3.1.1.2 มาตรฐานการจัดเก็บวัตถุดิบ
5.3.1.1.3 มาตรฐานการเตรี ยมวัตถุดิบ
5.3.1.1.4 มาตรฐานขั้นตอนและวิธีการผลิต
5.3.1.1.5 มาตรฐานการใช้งานเครื่ องจักรและแม่พิมพ์
5.3.1.1.6 มาตรฐานการตรวจสอบและควบคุมระหว่างกระบวนการผลิต
5.3.1.1.7 มาตรฐานการซ่อมบารุ งเครื่ องจักร
5.3.1.1.8 มาตรฐานการซ่อมบารุ งแม่พิมพ์
5.3.1.1.9 มาตรฐานการคัดแยกเศษวัตถุดิบ
5.3.1.2 การฝึ กอบรม โดยการจัดฝึ กอบรมพนังงานทาให้เกิดความรู ้ความเข้าใจใน
กระบวนการงานที่ทา หรื อกิจกรรมอื่นๆเพื่อควบคุมและลดความผิดพลาดจากการกิจกรรมต่างๆ โดยสรุ ป
ได้ดงั นี้
5.3.1.2.1 การฝึ กอบรมพนักงานก่อนเข้าทางาน
5.3.1.2.2 การฝึ กอบรมการทางานในกระบวนการผลิต
5.3.1.2.3 การฝึ กอบรมการทางานในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของชิ้นงาน
5.3.1.2.4 การฝึ กอบรมการใช้งานเครื่ องจักรและบารุ งรักษาเครื่ องจักร
5.3.1.2.5 การฝึ กอบรมการใช้งานและบารุ งรักษาแม่พิมพ์
5.3.1.2.6 การฝึ กอบรมการใช้เครื่ องมือวัดขนาด และการบารุ งรักษา
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5.3.1.2 การพัฒนาและปรับปรุ ง มีส่วนช่วยในการแก้ไขและปรับปรุ งเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพ
และขีดความสามารถในการทางานให้ดียงิ่ เพื่อควบคุมและลดความผิดพลาดจากการของพนักงาน โดยสรุ ป
ได้ดงั นี้
5.3.1.3.1 ออกแบบและแก้ไขปรั บปรุ งแม่พิมพ์ ให้มีประสิ ทธิ ภาพดี ข้ ึ น เพื่อลด
ปัญหาที่อาจกเกิดจากการใช้งานและบารุ งรักษา

5.2 ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษานี้ผลที่ได้ยงั สามรถนาไปเป็ นกรณี ศึกษาของสิ นค้าตัวอื่นๆในโรงงานได้เนื่ องจากเป็ น
สิ นคี่มีกระบวนการผลิตเหมือนๆกันแตกต่างกันตามรู ปทรงและขนาดเป็ นส่ วนใหญ่ แต่มกั เกิดปั ญหาในของ
เสี ยที่พบในลักษณะคล้ายคลึงกัน ใกล้เคียงกัน ละเหมือนกันในบางปั ญหา ซึ่ งสามารถนาผลการศึกษานี้ ไป
ทาการช่วยลดปั ญหาของเสี ยชนิดอื่นๆภายในโรงงานกรณี ศึกษาได้
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ข้ อมูลการศึกษา
ระดับการศึกษา : ปริ ญญาโท (กาลังศึกษาอยู)่
สถาบัน : มหาวิทยาลัยสยาม
วุฒิการศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์ สาขา : การจัดการงานวิศวกรรม
เกรด : 3.92
ระดับการศึกษา : ปริ ญญาตรี (จบปี การศึกษา 2554)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
วุฒิการศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์บณั ฑิต
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์ สาขา : อุตสาหการ
เกรด : 2.95

ข้ อมูลประสบการณ์ ทางาน
ระยะเวลา : มีนาคม 2555 ถึง กุมภาพันธ์ 2559
ตาแหน่ งงาน : หัวหน้างานฝ่ ายผลิต
ข้ อมูลบริษัท : กรี นอินดัสตรี เซอร์วสิ
ทีอ่ ยู่ : ที่อยู:่ 346 ซอยขุมทรัพย์นคร ถนนพุทธมณฑลสาย 3 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒั นา กทม
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รายละเอียดงาน :
- ควบคุมดูแลการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายผลิตให้เป็ นไปตามแผน
- ปรับเปลี่ยนการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายผลิตตามความต้องการของผูบ้ ริ หาร
- กาหนดเป้ าหมายของฝ่ ายผลิต เช่น volumeในการผลิตแต่ละวัน,การลดdefect,ลดต้นทุนการผลิตcost
- จัดสรรกาลังคนให้เหมาะสมต่อการผลิต
- ควบคุมและดูเครื่ องจักรให้พร้อมใช้งานในการผลิต (ออกแผนPM)
- จัดเตรี ยมและควบคุมวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
- ให้ความรู้พนักงานในการปฏิบตั ิงาน การใช้เครื่ องจักร การตรวจสอบคุณภาพ
- กาหนดมาตรฐานการทางานร่ วมกับQCเพื่อปรับปรุ งและรักษาคุณภาพสิ นค้า
- หาสาเหตุ ตัดสิ นใจ และแก้ไขปั ญหาเมื่อเกิดปั ญหาระหว่างการผลิต
- ติดต่อประสานงานกับส่ วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ผูบ้ ริ หาร ฝ่ ายขาย ฝ่ ายซ่อมบารุ ง เป็ นต้น
- ติดต่อประสานงานในส่ วนการส่ งงานเพื่อผลิต,การจ้างผลิตงานกับภายนอกองค์กร
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- ควบคุมและดูแลstockเครื่ องมือช่างและของใช้สิ้นเปลือง
- ควบคุมและดูแลการสั่งซื้ อวัตถุดิบในการผลิตแม่พิมพ์ (แตกBOM)
- จัดทารายงานการผลิต รายงานการเกิดปั ญหา รายงานการซ่อมบารุ งเครื่ องจักร และอื่นๆต่อผูบ้ ริ หาร
- จัดทาต้นทุนการผลิตในส่ วนของตันทุนการผลิตแม่พิมพ์
- จัดทารายงานการเปรี ยบเทียบสเปค ราคา บริ ษทั เพื่อสั่งซื้ อตามกรณี พิเศษต่างๆ การเดินท่อลม ปั๊ มลมสกรู
เครื่ องกรองกระแสไฟฟ้ า เป็ นต้น
- ติดต่อประสานงานการคู่คา้ เช่นกรณี ชิ้นงานเกิดปั ญหา,สิ่ งที่ลูกค้าต้องการปรับปรุ ง,กรณี จา้ งผลิตชิ้นงาน
ใหม่
- อื่นๆ เช่น เข้าร่ วมประชุมกับผูบ้ ริ หารเมื่อเกิดปั ญหาต่างๆภายในองค์กร ,เป็ นคณะกรรมการงาน5ส คอย
ดูแลและควบคุมให้ความรู ้แก่พนักงาน,ทางานตามที่ได้รับมอบหมายเฉพาะกิจจากผูบ้ ริ หาร เช่นการ
ปรับปรุ งโรงงาน,ต่อเติมเพิ่ม การย้ายตาแหน่งเครื่ องจักร เป็ นต้น
-ความรู้เรื่ อง 7 Wastes / KAIZAN /5ส / Visual Control / QC 7 TOOLS / NEW QC 7 TOOLS / Work
Study
ทักษะการใช้ โปรแกรม :
- Auto CAD / NX 8 /
- Microsoft Office

ข้ อมูลการฝึ กอบรม
ระยะเวลา : สิ งหาคม 2557 ถึง สิ งหาคม 2557
สถาบัน : มหาวิทยาลัยสยาม
คอร์ ส : นวัตกรรมทางธุ รกิจของSMEกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน
ระยะเวลา : พฤษภาคม 2557 ถึง พฤษภาคม 2557
สถาบัน : สถาบันไทย-เยอรมัน
คอร์ ส : Mold Technology Workshop
ระยะเวลา : พฤศจิกายน 2556 ถึง พฤศจิกายน 2556
สถาบัน : สถาบันไทย-เยอรมัน
คอร์ ส : การออกแบบและวิเคราะห์ปัญหาแม่พิมพ์ลากขึ้นรู ปลึก
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ระยะเวลา : มีนาคม 2555 ถึง มีนาคม 2556
สถาบัน : สมาคมส่ งเสริ มเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
คอร์ ส : TQM for Sustainability Growth Organization
ระยะเวลา : กันยายน 2552 ถึง กันยายน 2552
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
คอร์ ส : การช่วยเหลือผูช้ ่วยในภาวะฉุ กเฉิน การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการฟื้ นคืนชี พขั้นพื้นฐาน
ข้ อมูลอืน่ ๆ
- มีความอดทน และรับแรงกดดันได้ดี - มีความเพียรเพื่อพัฒนาตนเองอยูเ่ สมอ - สามารถคิดวิเคราะห์ หา
สาเหตุและการไขปัญหาที่มีความซับซ้อนสู งได้ดี - สามารถออกแบบและควบคุมการผลิตแม่พิมพ์ข้ ึนรู ป
โลหะ - มีความรู้ความเข้าใจในคุณสมบัติโลหะประเภทSKD11,ZESEK2379,AL1100,AL5052 -มีความรู้
ความเข้าในในการชุบแข็งเหล็ก -มีประสบการณ์ในการควบคุมและดูแลการผลิต สิ นค้าสาเร็ จรู ป งาน
ประกอบ เป็ นต้น –มีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบ การควบคุมและดูแลการผลิตแม่พิมพ์ข้ ึนรู ปโลหะ
ขนาดเล็ก และขนาดกลาง

