


	 การเพิ่มผลิตภาพเป็นรากฐานส�าคัญส�าหรับการยกระดับความสามารถในการแข่งขัน 

ของทุกองค์กร	 ไม่ว่าองค์กรจะมีความแตกต่างในด้านเงินทุน	 เทคโนโลยี	 หรือแรงงาน 

มากเพียงใด	 แต่หากผู ้น�าและบุคลากรภายในองค์กรมีจิตส�านึกเรื่องผลิตภาพเป็นพื้นฐาน 

ย่อมแสวงหาวธิกีารในการบริหารจดัการทรัพยากรทีม่อียูใ่ห้เกดิประโยชน์สงูสดุจนสามารถผลกัดนั

ตนเองไปสู่องค์กรระดับแถวหน้าได้	อย่างไรก็ดี	ผู้ประกอบการไทยจ�านวนไม่น้อยยังมีความเข้าใจ

ท่ีคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับผลิตภาพ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันท่ีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

เข้ามามีบทบาทส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจ	 หลายองค์กรเชื่อว่าการน�าเทคโนโลยีและเครื่องจักร 

ที่ทันสมัยมาใช้	 คือ	 ค�าตอบสุดท้ายในการเพิ่มผลิตภาพ	 จึงมุ่งให้ความส�าคัญกับการลงทุน 

ในเทคโนโลยีแต่เพียงอย่างเดียว	ท�าให้ไม่สามารถพัฒนาและยกระดับองค์กรได้อย่างยั่งยืน	

	 Productivity	Guide	 พยายามถ่ายทอดแนวคิดพ้ืนฐานของผลิตภาพ	 เพื่อให้องค์กร

เข้าใจถึงแก่นแท้ของแนวคิดผลิตภาพ	 ซึ่งจะช่วยให้องค์กรสามารถตัดสินใจเลือกแนวทาง 

ในการปรับปรุงผลิตภาพท่ีเหมาะสมกับบริบทของตนเองมากท่ีสุด	 รวมถึงมีการแนะน�าเครื่องมือ

ผลิตภาพที่องค์กรสามารถน�าไปต่อยอดร่วมกับเทคโนโลยีในยุคอุตสาหกรรม	4.0

	 นอกจากน้ี	 ยังได้แนะน�าศูนย์ข้อมูลอัจฉริยะด้านการเพิ่มผลิตภาพ	(Productivity 

Intelligence	Unit)	 ที่พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและ 

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ	 เพื่อเป็นช่องทางในการเข้าถึงองค์ความรู้และข้อมูลด้านผลิตภาพ

ส�าหรับผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป

ค�ำน�ำ
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สำรบัญ

ตัวอย่ำง

กำรเพิ่มผลิตภำพส�ำหรับ
องค์กรในยุค 4.015

ตัวอย่ำง

เครื่องมือผลิตภำพที่จ�ำเป็น
ส�ำหรับอุตสำหกรรม 4.09รู้จักกับผลิตภำพ5

Productivity 
Intelligence Unit25
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รู้จักกับผลิตภำพ
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เครื่องมือผลิตภำพที่จ�ำเป็น
ส�ำหรับอุตสำหกรรม 4.0

ตัวอย่ำง
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การวางแผนเชิงกลยุทธ คือ กระบวนการกำหนดสิ่งที่องคกรตองการจะบรรลุ และกำหนดวิธีการที่เหมาะสม
ที่จะบรรลุเปาหมายดังกลาว รวมทั้งตัดสินใจวาจะใชทรัพยากรขององคกรอยางไร โดยองคกรตองเตรียมการ
ถึงภาพรวมการวางแผนวาควรเปนอยางไร ผู รับผิดชอบคือใคร กรอบเวลาในการวางแผน งบประมาณ
และผูมีสวนไดสวนเสียแลวจึงเริ่มกระบวนการวางแผนกลยุทธ ซึ่งโดยทั่วไปแบงออกเปน 4 ขั้นตอนหลักๆ คือ

การวางแผนเชิงกลยุทธ
(Strategic Planning)

---------------------------------------------------
อางอิงจากหนังสือ “Essential Management Tools for Performance Excellence” คุณสุธี ปงสุทธิวงศ จัดทำโดยสถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงชาติ

ขั้นที่ 1 การวิเคราะหกลยุทธ
(เราตองไปสูจุดไหนวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงค ปจจุบันเราอยูที ่จุดไหน 
(SWOT Analysis, External : PEST, 5-forces, Internal: Value Chain, Customer 
Pictures, ความทาทาย และความไดเปรียบเชิงกลยุทธ)
ประกอบดวยการกำหนดทิศทาง วิสัยทัศน พันธกิจเปาประสงค และวิเคราะหสภาพแวดลอม
ท้ังภายในและภายนอก รวมท้ังวิเคราะหวากลุมลูกคามีลักษณะอยางไรแตละกลุมมีความตองการอะไร 

ขั้นที่ 2 การกำหนดกลยุทธ
(เราจะไปสูจุดน้ันไดอยางไร กลยุทธระดับองคกรกลยุทธระดับธุรกิจกลยุทธระดับปฏิบัติการ)
สามารถกำหนดไดหลายระดับ เชน กลยุทธระดับองคกร (Corporate Strategy) กลยุทธ
ระดับธุรกิจ (Business Strategy) กลยุทธระดับปฏิบัติการ (Functional Strategy) 

ขั้นที่ 3 การถายทอดกลยุทธไปสูการปฏิบัติ
เราจะตองทำอะไรบาง วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ แผนท่ีกลยุทธ ตัวช้ีวัด, Initiatives, แผนปฏิบัติการ)
เคร่ืองมือท่ีนิยมใชคือ Balanced Scorecard โดยแปลงกลยุทธ ใหเปนวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดเปาหมาย Initiatives และแผนปฏิบัติการ พรอมทั้งถายทอดสูหนวยงาน
ในระดับตางๆ

ขั้นที่ 4 การทบทวนกลยุทธ
เพื่อปรับเปลี่ยนแผนตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป ผลของตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติ จะนำมา
ทบทวนในที่ประชุมผูบริหารวิเคราะหวาเปนไปตามเปาหมายที่กำหนดไวหรือไมเมื่อครบรอบ
1 ป ตองมีการทบทวนใหญในกระบวนการวางแผนกลยุทธรอบถัดไปอีกคร้ัง
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ระบบการผลิตแบบลีน เปนเครื่องมือในการจัดการกระบวนการที่ชวยเพิ่มขีดความสามารถใหแกองคกร
โดยการพิจารณาคุณคาในการดําเนินงานเพื่อมุงตอบสนองความตองการของลูกคามุงสรางคุณคาในตัวสินคา
และบริการ และกําจัดความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนตลอดท้ังกระบวนการอยางตอเน่ือง ทําใหสามารถลดตนทุนการผลิต 
เพิ่มผลกําไรและผลลัพธที่ดีทางธุรกิจในที่สุด ในขณะเดียวกันก็ใหความสําคัญกับการผลิตสินคาที่มีคุณภาพ
ควบคูไปดวย
คําวา “ลีน” (Lean) แปลวา ผอมหรือบาง ในที่นี้มีความหมายในแงบวก ถาเปรียบกับคนก็หมายถึง 
คนที่มีรางกายสมสวน ปราศจากชั้นไขมัน แข็งแรง วองไว กระฉับกระเฉง แตถาเปรียบกับองคกรจะหมายถึง 
องคกรที่ดําเนินการโดยปราศจากความสูญเสียในทุกๆ กระบวนการ มีความสามารถในการปรับตัว ตอบสนอง
ความตองการของตลาดไดทันทวงทีและมีประสิทธิภาพเหนือคูแขงขัน
แนวคิดของระบบการผลิตแบบลีน (Lean Thinking) คือ วิธีการที่มีระบบแบบแผนในการระบุและกําจัด
ความสูญเสีย หรือสิ่งที่ไมเพิ่มคุณคา ภายในกระแสคุณคาของกระบวนการ โดยอาศัยการดําเนินตามจังหวะ
ความตองการของลูกคาดวยระบบดึง ทําใหเกิดสภาพการไหลอยางตอเนื่อง ราบเรียบ และทําการปรับปรุง
อยางตอเนื่อง เพื่อสรางคุณคาใหแกระบบอยูเสมอ โดยแบงเปนขั้นตอนหลักได 5 ขั้นตอน ดังแผนภาพ

ระบบการผลิตแบบลีน
(Lean Production Systems)

ระบุคุณคา
(Value)

ของสินคาและบริการ
ในมุมมองของลูกคา

ไมวาจะเปนลูกคาภายใน
และลูกคาภายนอก สรางคุณคา และกำจัด

ความสูญเปลา
(Perfection)

โดยคนหาสวนเกิน
ที่ถูกซอนไว ซึ่งเปน

ความสูญเปลา และกำจัด
ออกไปอยางตอเนื่อง

สรางกระแสคุณคา
(Value Stream)

ในทุกๆ ขั้นตอนดำเนินงาน
เริ่มตั้งแต การออกแบบ

การวางแผน และการผลิตสินคา
การจัดหนาย ฯลฯ

เพื่อพิจารณาวากิจกรรมใด
ที่ไมเพิ่มคุณคา

และเปนความสูญเปลา

ใชระบบดึง
(Pull)

โดยใหความสำคัญ 
เฉพาะสิ่งที่ลูกคาตองการ

เทานั้น

ทำใหกิจกรรมตางๆ
ที่มีคุณคาเพิ่ม

ดำเนินไปไดอยางตอเนื่อง
(Flow)

โดยปราศจาก การติดขัด
การออม การยอนกลับ

การคอย หรือ
การเกิดของเสีย

1

2

3

4
5

แนวคิดของ
ระบบการผลิต
แบบลีน
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 Six Sigma ถือเปนกลยุทธสำคัญของการบริหารคุณภาพ ที่มุ งเนนการลดความผันแปร (Variation)
ในกระบวนการใหเหลือนอยที่สุด โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อยกระดับคุณภาพ ลดตนทุนในการดำเนินงานและ
สรางความพึงพอใจใหแกลูกคา 

 จะทำในรูปแบบโครงการที่เนนการบริหารจัดการอยางเปนระบบ มีการกำหนดวิธีการอยางเปนขั้นตอน
ที่เรียกวา DMAIC ซึ่งประกอบดวย

Six Sigma: 6σ

---------------------------------------------------
อางอิงจากบทความ “ยกระดับคุณภาพดวย Six Sigma” คุณสุธาสินี  โพธิจันทร นักวิชาการเพ่ิมผลผลิต ฝายสงเสริมการเพ่ิมผลผลิต  สถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงชาติ

D
Define

Control

Analyze

M
Measure

Improve

คือ การระบุและคัดเลือกหัวขอในการดำเนินโครงการ  ซ่ึงควรมีความสอดคลองกับเปาหมายหลัก
ขององคกรและมีความคุมคาในการดำเนินการ

คือ การวิเคราะหขอมูลโดยอาศัยหลักการทางสถิติ เพื่อคนหาหรือพิสูจน
ตัวแปรท่ีสำคัญท่ีสุดในกระบวนการ ซ่ึงเปนสาเหตุของปญหาท่ีกำลังศึกษา

คือ การออกแบบระบบควบคุมกระบวนการ เพ่ือใหม่ันใจวาตัวแปร หรือปจจัยท่ีเปนสาเหตุหลัก
ของปญหาไดถูกควบคุม หรือกำจัดออก ทำใหปญหาที่ไดรับการแกไขแลวไมกลับมาเกิดซ้ำ

คือ การวัดสภาพที่เปนจริงในปจจุบันของกระบวนการ เพื่อเปนขอมูล
ตั้งตนสำหรับการวิเคราะหตอไป 

คือ การปรับปรุงกระบวนการ โดยหลังจากไดผลลัพธจากขั้นตอนการวิเคราะห ซึ่งทำให
ทราบถึงตัวแปร หรือ ปจจัยหลักที่สงผลกระทบตอปญหาก็จะดำเนินการปรับปรุงแกไข
หรือออกแบบกระบวนการใหม เพื่อควบคุมตัวแปรหรือปจจัยดังกลาว

ทั้งนี้ Sigma (σ) เปนอักษรกรีก ที่ใชแทนคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และระดับ 6σ 
เปนระดับท่ีมีคาความนาเช่ือถือ 99.9997% มีจำนวนของเสียเกิดข้ึนตอการปฏิบัติการลานคร้ังไมเกิน 3.4 หนวย
กลาวคือ มีโอกาสเกิดขอบกพรองหรือของเสียข้ึนนอยมาก ดังน้ัน Six Sigma จึงเปนเปาหมายสูงสุด ดานคุณภาพ
ของหลายๆ องคกร และเปนที่มาของแนวคิดดานการจัดการคุณภาพที่มุงสูความเปนเลิศทางธุรกิจ

การดำเนินงานตามแนวทาง Six Sigma

I

A

C
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การบำรุงรักษาทวีผล
แบบทุกคนมีสวนรวม
Total Productive Maintenance; TPM

TPM หรือ การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีสวนรวม เปนกิจกรรมที่พนักงานทุกระดับ ทุกคนรวมกันทำผาน
การทำกิจกรรมกลุมยอย (QC Circle) มีจุดมุงหมายเพื่อปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรใหไดสูงสุด 
เชน Zero Defects, Zero Failures และ Zero Accidents รวมทั้งพัฒนาความรูและทักษะของพนักงานและ
ปรับปรุงการดำเนินงานของกิจการ 12 ขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรม TPM ประกอบดวย

การดำเนินกิจกรรม TPM

ผูบริหารระดับสูงประกาศเจตนารมณในการทำ TPM01

จัดโครงสรางการทำกิจกรรม TPM และกำหนดพื้นที่ตัวอยางนำรอง03

จัดทำแผนงานหลักของ TPM05

จัดระบบการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต07

การบำรุงรักษาเชิงคุณภาพ (Quality Management System)09

การจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม11

อบรมและรณรงคความรูพื้นฐานของ TPM 02

กำหนดนโยบายพื้นฐานและเปาหมายของ TPM 04

พิธีเปดกิจกรรม TPM (TPM Kickoff and PR) 06

จัดระบบควบคุมชวงเริ่มตนของผลิตภัณฑและเครื่องจักร 08

การทำ TPM ในสวนสนับสนุน 10

การดำเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง 12
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Balanced Scorecard เปนเครื ่องมือทางดาน
การจัดการที่ชวยในการนำกลยุทธไปสูการปฏิบัติ
(Strategic Implementation) โดยอาศัยการวัด
หรือการประเมิน (Measurement) ที ่จะชวยให
องคกรเกิดความสอดคลองเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 
และมุงเนนในสิ่งที่มีความสำคัญตอความสำเร็จของ
องคกร (Alignment and Focus) กลาวอีกนัยหนึ่ง
คือ Balanced Scorecard เปนเครื่องมือที่ชวย
แปลงวิสัยทัศนและกลยุทธใหเปนเปาหมายและ

ตัวชี้วัด (Key Performance Indicators) ทำให
การส ื ่อความว ิส ัยท ัศน และกลยุทธ ขององค กร
มีความชัดเจน และชี้เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น
ตามแนวคิด BSC ดัชนีวัดผลสำเร็จของธุรกิจหรือ 
Key Performance Indicators (KPIs) จะเปนเคร่ืองมือ
วัดความสำเร็จใน 4 มุมมอง (ดังแผนภาพความสัมพันธ) 
โดยใช ในการวัดหรือประเมินผลงานในดานตางๆ 
ขององคกร ซึ่งสามารถแสดงในรูปตัวเลขเพื่อวัดหรือ
สะทอนประสิทธิภาพการทำงานของหนวยตางๆ

Balanced Scorecard &
Key Performance Indicators

มุมมองดานการเงิน
• ความมั่นคงทางการเงิน

• เพิ่มกำไร
• ลดตนทุน

มุมมองดานกระบวนการ
• การดำเนินงานที่รวดเร็ว
• การสรางคุณภาพสินคา
• เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

มุมมองดานองคกร
และการเรียนรู

• การพัฒนาทักษะพนักงาน
• การรักษาพนักงาน

  ที่มีคุณภาพ
• การพัฒนาองคกร

มุมมองดานลูกคา
• การเพิ่มสวนแบงตลาด
• การรักษาฐานลูกคา
• การสรางความพึงพอใจ

K sK sK IsKPKKPIIsKPKPPPIPPPPKPIs
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กำรเพิ่มผลิตภำพ 
ส�ำหรับองค์กรในยุค 4.0

ตัวอย่ำง

Balanced Scorecard เปนเครื ่องมือทางดาน
การจัดการที่ชวยในการนำกลยุทธไปสูการปฏิบัติ
(Strategic Implementation) โดยอาศัยการวัด
หรือการประเมิน (Measurement) ที ่จะชวยให
องคกรเกิดความสอดคลองเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 
และมุงเนนในสิ่งที่มีความสำคัญตอความสำเร็จของ
องคกร (Alignment and Focus) กลาวอีกนัยหนึ่ง
คือ Balanced Scorecard เปนเครื่องมือที่ชวย
แปลงวิสัยทัศนและกลยุทธใหเปนเปาหมายและ

ตัวชี้วัด (Key Performance Indicators) ทำให
การส ื ่อความว ิส ัยท ัศน และกลยุทธ ขององค กร
มีความชัดเจน และชี้เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น
ตามแนวคิด BSC ดัชนีวัดผลสำเร็จของธุรกิจหรือ 
Key Performance Indicators (KPIs) จะเปนเคร่ืองมือ
วัดความสำเร็จใน 4 มุมมอง (ดังแผนภาพความสัมพันธ) 
โดยใช ในการวัดหรือประเมินผลงานในดานตางๆ 
ขององคกร ซึ่งสามารถแสดงในรูปตัวเลขเพื่อวัดหรือ
สะทอนประสิทธิภาพการทำงานของหนวยตางๆ

Balanced Scorecard &
Key Performance Indicators

มุมมองดานการเงิน
• ความมั่นคงทางการเงิน

• เพิ่มกำไร
• ลดตนทุน

มุมมองดานกระบวนการ
• การดำเนินงานที่รวดเร็ว
• การสรางคุณภาพสินคา
• เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

มุมมองดานองคกร
และการเรียนรู

• การพัฒนาทักษะพนักงาน
• การรักษาพนักงาน

  ที่มีคุณภาพ
• การพัฒนาองคกร

มุมมองดานลูกคา
• การเพิ่มสวนแบงตลาด
• การรักษาฐานลูกคา
• การสรางความพึงพอใจ

K sK sK IsKPKKPIIsKPKPPPIPPPPKPIs

Productivity Guide 15



 คุณบวรนันท ทองกัลยา รองกรรมการผูจัดการใหญ กลุมงาน
ทรัพยากรบุคคลและบริหาร บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
ไดรวมแลกเปลี่ยนประสบการณของมิตรผลในการรับมือกับ
ความเปล่ียนแปลง ดังน้ี
 • ผูนำตองรูเทาทันสถานการณ และปรับเปลี่ยนกลยุทธ
เพ่ือรับมือกับความเปล่ียนแปลงท่ีจะมากระทบตอธุรกิจ
 • สรางความรูสึกเรงดวนใหพนักงาน (Create a Sense of
Urgency) โดยส่ือใหรูวาขณะน้ีเกิดอะไรข้ึนกับธุรกิจ
 • ทำหนาท่ีเปน Motivational Speaker สรางแรงบันดาลใจ
ใหแกพนักงานอยางตอเนื่อง โดยใชจิตวิทยาการในการเปลี่ยน 
Mindset ของพนักงาน ตามทฤษฎี 3C ไดแก Communicate,
Consistency และ Commitment 
 • กำหนดตัวช้ีวัดระดับความตระหนักในการเปล่ียนแปลง
ของบุคลากร 
 • สร าง “Healthy Corporate Culture” ปรับ
วัฒนธรรมองคกรใหแข็งแรง ไมใหเกิดกำแพงระหวางพนักงาน
และผูบริหาร และปรับองคกรใหเปน Positive Organization 

ปจจุบันสภาพแวดลอมทางธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดรวดเร็ว หรือที่เรียกกันวา VUCA ซึ่งประกอบไปดวย
ความผันผวน (Volatility) ความไมแนนอน (Uncertainty) ความสลับซับซอน (Complexity) และความคลุมเครือ (Ambiguity) 

จึงนำไปสูคำถามสำคัญสำหรับผูบริหารวาจะบริหารองคกรอยางไรเมื่อตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่สงผลกระทบ
อยางรุนแรงตอธุรกิจ และจะทำอยางไรใหพนักงานยอมรับความเปลี่ยนแปลงเหลานั้น

 นอกจากน้ี สมรรถนะในการทำงานท่ีผูนำควรมี (Leadership 
Competency) คือ 1) Strategic Thinking : สามารถคิด
เชิงกลยุทธ และรู จักมองการณไกลในการวางแผนกลยุทธ
2) Leading Change : สามารถนำการเปล่ียนแปลงมาสูองคกร
ตามสภาพการณปจจุบัน 3) Decision Making : มีความสามารถ
ในการตัดสินใจ 4) Achievement : มุ งผลสัมฤทธิ ์
5) Problem-Solving : มีทักษณะในการแกไขปญหาที่ดี
6) Planning & Execution : วางแผนและทำใหสำเร็จ
อยางมีวินัย

 การพัฒนาสมรรถนะของผูนำถือเปนสิ่งที่จำเปนอยางยิ่ง
การทำใหองคกรสามารถอยูไดอยางยั่งยืน ดังนั้น นอกเหนือ
จากการกำหนด Leadership Competencies ควรมี
การกำหนดโปรแกรมการพ ัฒนาความสามารถของผ ู นำ 
(Career Development Program) อยางชัดเจน เพื่อพัฒนา
ทักษะในการเปนผูนำท่ีดี และสามารถตอบสนองความคาดหวัง
ของพนักงานไดอยางตรงจุด

ที่มา: Leadership for Next Gen CEO จับทิศทางสราง “ผูนำ” บนกระแสความเปลี่ยนแปลง, สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ

Leadership
in a VUCA World
การนำองค กร
ท า ม ก ล า ง ค ว า ม เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง
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Digital LEAN Way:
หนทางอุตสาหกรรม 4.0

 การเปลี่ยนกระบวนการ Lean สูรูปแบบดิจิทัลในยุค
อุตสาหกรรม 4.0 ไมใชเพียงการนำเทคโนโลยี (Technology) 
ใหมๆ มาใชทดแทนแรงงานคนเทานั้น แตหมายถึงการนำ
เทคโนโลยีมาเปนเครื ่องมือสำหรับการปรับปรุงผลิตภาพ 
(Productivity) ใหเพิ่มสูงขึ้น ซึ่ง Dr. William Lee ผูรวมกอตั้ง
และหัวหนาดานการฝกอบรมบริษัท The SMART Methodology 
Company ประเทศสิงคโปร1 ไดกลาวถึงเทคโนโลยีหนึ่งที่เปน
หัวใจสำคัญของ Digital Lean นั่นคือ Autonomous Robot  
เปนเทคโนโลยีห ุ นยนตที ่สามารถตัดสินใจไดด วยตัวเอง
โดยการนำเขาขอมูล Big Data และระบบ Sensors ตางๆ  
ไปไวในหุนยนตหรือเครื่องจักร  เพื่อใหเกิดกระบวนการทำงาน
ที่เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน (System Integration)  สวนเทคโนโลยี

ในการเปล่ียนระบบ Lean ไปสู 4.0 คือ Additive Manufacturing 
หรือ 3D Printing ที ่ทำใหสามารถผลิตในรูปแบบ Mass 
Customization ได โดยขั ้นตอนในการเปลี ่ยนผานไปสู 
อุตสาหกรรม 4.0 ประกอบดวย
 ขั้นที่ 1 Operational Efficiency: เนนการนำเทคโนโลยี
  มาใชใหกระบวนการมีประสิทธิภาพ
 ขั ้นท ี ่2 New Products and Services: การสร าง
  โมเดลธุรกิจดวยนวัตกรรมและบริการใหมๆ
 ขั้นที่ 3 Outcome Economy: เนนการขายในผลลัพธที่
  ลูกคาตองการมากกวาการขายเพียงตัวผลิตภัณฑ
 ขั้นที่ 4 Pull Economy: ลูกคาสามารถสั่งทำผลิตภัณฑ
  ในรูปแบบที่ตองการจากโรงงานโดยตรง 

 อยางไรก็ดี การนำเทคโนโลยีตางๆ เขามาใชในการเพิ่มผลิตภาพ อาทิ Robot Assisted Production ที่ชวยลดการใชเวลา
และเพิ่มความตอเนื่องในการทำงาน Predictive Maintenance ระบบเซ็นเซอรแจงเตือนอุปกรณที่ตองมีการเปลี่ยนแปลง เปนตน 
จะประสบความสำเร็จไดตองอาศัยการพัฒนากระบวนการ (Process) และทรัพยากรมนุษย (People) ควบคูกันไป จึงถือเปน
ความทาทายของผูบริหารที่ตองเปลี่ยนแปลงดวยความเร็วอยางเหมาะสม และนำพาองคกรที่มั่นคงสูยุคแหงอนาคต

1 บรรยาย “แนวคิดการเปลี่ยนกระบวนการ Lean ไปสูรูปแบบดิจิทัลในยุคอุตสาหกรรม 4.0” วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ อิมแพค เมืองทองธานี จัดโดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ  

“Digital Lean Way” เปนการผสมผสานเทคโนโลยียุคดิจิทัลกับแนวคิด LEAN
ซ่ึงมีพ้ืนฐานมาจากวิธีการปฏิบัติของโตโยตา เพ�อลดทอนส่ิงท่ี ไมจำเปนในกระบวนการผลิตใหเกิดความล�นไหล (Flow) 

ดวยการมีสวนรวมของพนักงานทุกระดับ มุงเนนการสรางมูลคาเพิ่มใหแกลูกคาหรือผูบริโภค
เสริมสรางโอกาสและขีดความสามารถใหแกองคกร 
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ตัวอยางการประยุกตใช Six Sigma จากการนำเสนอผลการดำเนิน
โครงการ Six Sigma Black Belt รุนที่ 3
 บริษัท วินแชนซ ฟูดส จำกัด ผูผลิตซอสไฮน (Heinz) ไดนำ
เทคนิค Six Sigma ไปใชในการลดความผันแปรของปริมาตรในการ
บรรจุซอสมะเขือเทศใหอยูในคาที่กำหนด โดยหลังจากวิเคราะห
หาสาเหตุจึงไดเลือกประยุกตใชเทคนิค Cp-Cpk, 2k Experimental
Design, Nested Design และ FMA ในการปรับปรุงกระบวนการ 
สงผลใหสามารถลดการ Overfill จาก 19% เหลือ 5% ลดตนทุน
ไดถึง 3 ลานบาท
 บริษัท เต็ดตรา แพค (ประเทศไทย) จำกัด ผูผลิตกลอง
สำหรับผลิตภัณฑเคร่ืองด่ืม นำ Sig Sigma ไปใชในการลดของเสีย
ในกระบวนการซีลกลองไมใหมีอากาศเขา ในขั้นตอน Measure 
ใช P-Chart ในการนำเสนอระดับความผันแปรท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการ
ในข้ันตอน Analyze ใชการทดลองแบบ Single Replicated Design
เพื่อหาปจจัยที่สงผลตอการเกิด defect แลวจึงทำการปรับปรุง
กระบวนการ ซึ่งสงผลให defect ลดลงจาก 0.28% เปน 0.03%

 นอกจากน้ี บริษัท แพนดอรา โพรดักช่ัน จำกัด (สาขาลำพูน) 
ยังไดวิเคราะหถึงปจจัยแหงความสำเร็จในการประยุกตใช
เครื่องมือ Six Sigma ดังนี้ 
 • การสนับสนุนจากผูบริหาร โดยผูบริหารตองเขาใจ และ
  ไดรับการอบรม Six Sigma
 • ทำใหองคกรมีความรูเรื่อง Six Sigma อยางทั่วถึง
 • โครงการควรเชื่อมโยงกับผลตอบแทนของบริษัท
 • กำหนดขอบเขตของโครงการอยางชัดเจน และผูกกับ KPIs
 • ขอมูลที่ใชตองมีความถูกตอง
 • มีการ Coaching และ Mentoring เพ่ือใหมีการดำเนินการ
  อยางตอเนื่อง

ที่มา : “ Six Sigma ชวยจัดการปญหาอยางตรงจุด สรางมูลคาเพิ่มแกธุรกิจ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”, สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ 

Six Sigma ถือเปนกลยุทธสำคัญ
ของการบริหารคุณภาพที่มุงเนนการลดความผันแปร
ในกระบวนการใหเหลือนอยที่สุด ไมวาจะเปนความผิดพลาด 
ความสูญเปลา หรือการแกไขชิ้นงาน ดวยการกำจัดปญหา
ที่อาจเกิดขึ้น มากกวาการพยายามจัดการแกปญหา 
โดยการดำเนินงานประกอบดวย 5 ขั้นตอน คือ

มูลคาเพิ่ม
ที่ทุกองคกรสรางได

Define

Measure

Analyze Control

Improve
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ตัวอยางการประยุกตใช Six Sigma จากการนำเสนอผลการดำเนิน
โครงการ Six Sigma Black Belt รุนที่ 3
 บริษัท วินแชนซ ฟูดส จำกัด ผูผลิตซอสไฮน (Heinz) ไดนำ
เทคนิค Six Sigma ไปใชในการลดความผันแปรของปริมาตรในการ
บรรจุซอสมะเขือเทศใหอยูในคาที่กำหนด โดยหลังจากวิเคราะห
หาสาเหตุจึงไดเลือกประยุกตใชเทคนิค Cp-Cpk, 2k Experimental
Design, Nested Design และ FMA ในการปรับปรุงกระบวนการ 
สงผลใหสามารถลดการ Overfill จาก 19% เหลือ 5% ลดตนทุน
ไดถึง 3 ลานบาท
 บริษัท เต็ดตรา แพค (ประเทศไทย) จำกัด ผูผลิตกลอง
สำหรับผลิตภัณฑเคร่ืองด่ืม นำ Sig Sigma ไปใชในการลดของเสีย
ในกระบวนการซีลกลองไมใหมีอากาศเขา ในขั้นตอน Measure 
ใช P-Chart ในการนำเสนอระดับความผันแปรท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการ
ในข้ันตอน Analyze ใชการทดลองแบบ Single Replicated Design
เพื่อหาปจจัยที่สงผลตอการเกิด defect แลวจึงทำการปรับปรุง
กระบวนการ ซึ่งสงผลให defect ลดลงจาก 0.28% เปน 0.03%

 นอกจากน้ี บริษัท แพนดอรา โพรดักช่ัน จำกัด (สาขาลำพูน) 
ยังไดวิเคราะหถึงปจจัยแหงความสำเร็จในการประยุกตใช
เครื่องมือ Six Sigma ดังนี้ 
 • การสนับสนุนจากผูบริหาร โดยผูบริหารตองเขาใจ และ
  ไดรับการอบรม Six Sigma
 • ทำใหองคกรมีความรูเรื่อง Six Sigma อยางทั่วถึง
 • โครงการควรเชื่อมโยงกับผลตอบแทนของบริษัท
 • กำหนดขอบเขตของโครงการอยางชัดเจน และผูกกับ KPIs
 • ขอมูลที่ใชตองมีความถูกตอง
 • มีการ Coaching และ Mentoring เพ่ือใหมีการดำเนินการ
  อยางตอเนื่อง

ที่มา : “ Six Sigma ชวยจัดการปญหาอยางตรงจุด สรางมูลคาเพิ่มแกธุรกิจ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”, สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ 

Six Sigma ถือเปนกลยุทธสำคัญ
ของการบริหารคุณภาพที่มุงเนนการลดความผันแปร
ในกระบวนการใหเหลือนอยที่สุด ไมวาจะเปนความผิดพลาด 
ความสูญเปลา หรือการแกไขชิ้นงาน ดวยการกำจัดปญหา
ที่อาจเกิดขึ้น มากกวาการพยายามจัดการแกปญหา 
โดยการดำเนินงานประกอบดวย 5 ขั้นตอน คือ

มูลคาเพิ่ม
ที่ทุกองคกรสรางได
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 Hwa Chong Institution (HCI) เปนโรงเรียนแหงแรกและเปน
องคกรเดียวในป 2016 ท่ีไดรับรางวัลคุณภาพแหงชาติของสิงคโปร
พรอมดวยการยกยองอยางสูง (SQA with Special Commendation) 
โดยสมัครเขารับรางวัลดวยความคิดที่จะนำกรอบการดำเนินการ
ของ SQA มาพัฒนาองคกรไปสูความเปนเลิศ และรับการประเมิน
จากผูตรวจที่มาจากอุตสาหกรรมตางๆ กันออกไป เพื่อชวยให
สามารถมองไดอยางรอบดาน ซึ่งเปนประโยชนตอการผลักดัน
และสรางนักเรียนเพื่ออนาคต
 วิสัยทัศนของ HCI คือ การมุงใหนักเรียน “ใชชีวิตอยางมี
แรงจูงใจ และเปนผูนำท่ีมีความเห็นอกเห็นใจ” และมีภารกิจหลัก
ในการผลักดันใหเกิดผูนำทั้งในดานการวิจัย อุตสาหกรรม และ
รัฐบาล จึงไดมีการพัฒนาโมเดลการศึกษาแบบองครวม (Holistic 
Education) ที่เนนกระบวนการคิดของนักเรียน ประกอบดวย 
Critical Thinking, Creative Thinking และ Caring Thinking 
เมื่อทั้ง 3 ดานมารวมกันจะเกิดเปน Entrepreneurial Thinking 
นำไปสูการสรางนวัตกรรม มองเห็นโอกาสท่ีเปนไปได สามารถรับ
ความเสี่ยง และเรียนรูจากความผิดพลาดได

 โมเดลความสำเร็จของ HCI คือการใหความสำคัญกับ
คุณภาพของอาจารย ซึ่งเปนกุญแจสำคัญในการพัฒนาหลักสูตร
ที่มีคุณภาพ สงผลใหนักเรียนปจจุบันมีความสามารถ และ
ดึงดูดนักเรียนท่ีมีคุณภาพใหเขามาเรียนในอนาคต โดยเคร่ืองมือ
ที่นำมาใชในการควบคุมคุณภาพของอาจารย หลักสูตร และ
นักเรียน คือการจัดการความรู (Knowledge Management) 
ควบคูไปกับการทบทวนการดำเนินการ และการปรับปรุงจาก
ผลการวิเคราะหขอมูล (Data Information) นอกจากนี้ยังมี
การใชหลักการ EnEGEx ในการจัดการบุคลากร ดังนี้
 • Enable การสนับสนุนดานการเงินในการดำเนินการตางๆ 
 • Empower การใหอำนาจในการจัดการและตัดสินใจส่ิงตางๆ 
 • Give Recognition เปดพ้ืนท่ีใหฉลองความสำเร็จจากส่ิงท่ี
   ลงมือและลงแรงไป
 • Excellence via Benchmarking นำไปเทียบเคียงกับองคกร
   อื่นๆ เพื่อไปสูความเปนเลิศ

ที่มา : บรรยายพิเศษงานสัมมนา “Thailand Quality Award 2016 Winner Conference” จัดโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ 
  Singapore Quality Award with Special Commendation Executive Summary Report 2016, Hwa Chong Institute

รัฐบาลสิงคโปรไดริเริ่มการมอบรางวัล Singapore Quality Award หรือ SQA ตั้งแตป 2537 
ใหแกองคกรที่มีความเปนเลิศในดานธุรกิจ โดยมีจุดประสงคเพ�อกระตุนใหองคกรตางๆ 

ทั้งภาครัฐและเอกชนมุงสูความเปนเลิศในดานธุรกิจในระดับสากล  
ซึ่งมีพื้นฐานมาจากรางวัลคุณภาพแหงชาติของสหรัฐอเมริกาที่เปนตนแบบใหหลายประเทศทั่วโลก

Hwa Chong Institution
ความเปนเลิศดานการศึกษาแหงสิงคโปร

ผลลัพธจากดำเนินการตางๆ ของโรงเรียนจะสะทอนที่ตัว ‘นักเรียน’ จึงทำการวัดผลเปนระยะ อาทิ 
ปสุดทายของการเรียนจะมีการติดตามผลอัตราเฉลี่ยการสอบเขามหาวิทยาลัย การไดงานทำ และการนำความรู/ประสบการณตางๆ 

กลับมายังโรงเรียน จนทำให Hwa Chong เปนโรงเรียนที่โดดเดนและเปนที่ยอมรับในระดับสากล
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