
บทที ่ 2 
ทฤษฎแีละงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 

1111111เน้ือหาบทน้ีกล่าวถึง และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องมีรายละเอียดดังน้ี ระบบการผลิตแบบลีน  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตแบบลีน การปรับปรุงงานเพื่อเพิ่มการเพิ่ม
ผลผลิต  แผนภูมิการไหลของกระบวนการ  หลกัการท าไคเซ็น (Kaizen) หลกัการท า 5ส. ระบบ
ควบคุมอตัโนมติั  ระบบไฟฟ้าและการควบคุมการท างาน  การวิเคราะห์ ท าไม ท าไม  การทดสอบ
สมมติฐาน  การคิดค่าใชไ้ฟฟ้าอตัรา TOU และ TOD  การออกแบบระบบการไหลผา่นรูและหวัฉีด 
จุดคุม้ทุนและระยะคืนทุน กราฟและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
2.1  ระบบการผลติแบบลนี  (Lean Manufacturing) 
1111111เกียรติขจร โฆมานะสิน (2551-55) ไดก้ล่าววา่ ระบบการผลิตแบบลีน เป็นเคร่ืองมือในการ
จดัการ  กระบวนการท่ีช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้แก่องค์กร โดยการพิจารณาคุณค่าในการ
ด าเนินงานเพื่อมุ่งตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ มุ่งสร้างคุณค่าในตวัสินคา้และบริการ และ
ก าจดัความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนตลอดทั้งกระบวนการอย่างต่อเน่ือง ท าให้สามารถลดตน้ทุนการผลิต 
เพิ่มผลก าไรและผลลพัธ์ท่ีดีทางธุรกิจในท่ีสุด ในขณะเดียวกนัก็ใหค้วามส าคญักบัการผลิตสินคา้ท่ีมี
คุณภาพควบคู่ไปดว้ย 
1111111การผลิตแบบลีน คือ วธีิการท่ีมีระบบแบบแผนในการระบุและก าจดัความสูญเสีย หรือส่ิงท่ี
ไม่เพิ่มคุณค่าภายในกระแสคุณค่าของกระบวนการ โดยอาศยัการด าเนินตามจงัหวะความตอ้งการ
ของลูกคา้ดว้ยระบบดึง ท าให้เกิดสภาพการไหลอยา่งต่อเน่ือง ราบเรียบ และท าการปรับปรุงอย่าง
ต่อเน่ืองเพื่อสร้างคุณค่าใหแ้ก่ระบบอยูเ่สมอ โดยแบ่งเป็นขั้นตอนหลกัได ้5 ขั้นตอน ดงัน้ี 
1111111ก.  ระบุคุณค่า (Value) ของสินคา้และบริการในมุมมองของลูกคา้ไม่วา่จะเป็นลูกคา้ภายใน 
และลูกคา้ภายนอกเพื่อใหม้ัน่ใจวา่ลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการจะไดรั้บความพึงพอใจสูงท่ีสุด การท่ีระบุวา่
สินค้าหรือบริการมีคุณค่าอยู่ ท่ีใดอาจเปรียบเทียบจากคู่แข่ง  (Benchmarking) ก็ได้ และ
กระบวนการท่ีปราศจากการสูญเปล่า (Waste-free) เป็นกระบวนการท่ีด าเนินไปอยา่งถูกตอ้งโดย
ตอ้งใชเ้วลาและความพยายามท่ีจะก าจดัความสูญเปล่าออกจากกระบวนการ ดงันั้นกระบวนการท่ี
สร้างคุณค่าจึงเป็นส่ิงท่ีส าคญั แต่จ าเป็นตอ้งมองในมุมของลูกคา้ (Customer’s Perspective) 
ไม่ใช่มองจากมุมของผูผ้ลิต (Producer’s Perspective) ลูกคา้จะเป็นคนสุดทา้ยท่ีก าหนดคุณค่า 
ด้วยเหตุน้ีความสูญเปล่าประเภทหน่ึงของของเสีย (Wast/Muda) คือ กระบวนการท่ีลูกค้าไม่
ตอ้งการ บริษทัท่ีผลิตแบบลีนจะด าเนินการเพื่อก าหนดคุณค่าในตวัผลิตภณัฑ์และความสามารถของ
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ผลิตภณัฑใ์นการเสนอราคาใหก้บัลูกคา้ การท่ีสามารถระบุไดว้า่สินคา้หรือบริการท่ีเป็นผลิตภณัฑ์มี
คุณค่าอยา่งไร นบัไดว้่าเป็นขั้นแรกของแนวคิดลีนซ่ึงจะท าให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจอนัส่งผลต่อ
การด าเนินธุรกิจ ดังนั้นการค้นหาและวิจยัความต้องการของลูกคา้จึงเป็นส่ิงส าคญั และควรใช้
เคร่ืองมือท่ีเรียกวา่ Quality Function Deployment (QFD) 
1111111เทคนิคของ QFD เป็นเทคนิคท่ีน าความตอ้งการของลูกคา้มาวิเคราะห์และเปรียบเทียบกบั
ความสามารถของตนเองและคู่แข่งในการบรรลุความตอ้งการของลูกคา้นั้น เพื่อหาหนทางในการ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ เป็นการน าความตอ้งการของลูกคา้มาก าหนดส่ิงท่ีจะตอ้งท า 
ดงันั้นการทราบความตอ้งการของลูกคา้ถือเป็นส่ิงส าคญัยิง่ ผูผ้ลิตหรือผูใ้หบ้ริการพึงระลึกเสมอวา่ 
111111111111111.  คุณค่าของสินคา้หรือบริการจะถูกตดัสินใจโดยลูกคา้เสมอ 
111111111111112.  ผูผ้ลิตหรือผูใ้หบ้ริการหนา้ท่ีในการสร้างคุณค่านั้นให้แก่สินคา้หรือบริการท่ีจะ
เสนอออกสู่ตลาด 
111111111111113.  ความตอ้งการของลูกคา้และเสียงตอบกลบั (Feedback) คือ ส่ิงท่ีก าหนดคุณ 
ค่าผูผ้ลิตหรือผูใ้ห้บริการจ าเป็นจะตอ้งท าอะไรต่อไปในการพฒันาสินคา้และบริการเพื่อความพึง
พอใจของลูกคา้ 
1111111ข.  การวิเคราะห์สายธารคุณค่า (Value Stream Analysis) หลกัการการนิยามคุณค่าเป็น
พื้นฐานส าคัญส าหรับการวิเคราะห์สายธารคุณค่า ซ่ึงในการวิเคราะห์เร่ิมต้นด้วยแผนภาพ
กระบวนการ (Process Mapping) ก าหนดแต่ละขั้นตอนตามกระบวนการผลิต ซ่ึงในแต่ละขั้นตอน
ท่ีมีผลต่อการเพิ่มผลผลิต เป็นขั้นตอนท่ีมีผลต่อการเพิ่มคุณค่าของความสามารถของการผลิตภณัฑ์
หรือคุณภาพ โดยทัว่ไปจะเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงวตัถุดิบให้เป็นผลิตภณัฑ์ การก าจดัส่ิงท่ีไม่
เกิดคุณค่าเพิ่มในกระบวนการ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีดีในการเพิ่มคุณค่าและเพิ่มประสิทธิภาพ 
1111111แผนภาพกระบวนการสามารถท าไดโ้ดยสร้างแผนภาพไหลของคุณค่า (Value Stream 

Mapping : VSM) โดยท่ีสายธารคุณค่า คือกิจกรรมหรืองานทั้งหมด (เป็นส่ิงท่ีเกิดคุณค่าเพิ่มและ
ไม่เกิดคุณค่าเพิ่ม) ท่ีท าใหเ้กิดผลิตภณัฑใ์หก้บัลูกคา้ ดงันั้น VSM คือการเขียนแผนภาพแสดงถึงการ
ไหลของวตัถุดิบและขอ้มูลสารสนเทศในการผลิตของกระบวนการต่างๆ เม่ือเขา้ใจวา่อะไรคือการ
ไหลของคุณค่าของผลิตภณัฑ์แลว้ จะพบกบักิจกรรม 3 ประเภท ดงัน้ี ประเภทหน่ึงขั้นตอนของการ
สร้างคุณค่าเพิ่มในการไหลและกระบวนการ เป็นขั้นตอนของการเปล่ียนแปลงเพื่อให้เหมาะสมใน
เร่ืองหน้าท่ีการท างานของวตัถุดิบ และน าไปสู่กระบวนการสุดทา้ยท่ีไดผ้ลิตภณัฑ์ ประเภทท่ีสอง 
ขั้นตอนการสร้างซ่ึงไม่ก่อให้เกิดคุณค่าแต่จ าเป็น  เร่ิมตน้ตั้งแต่ขั้นตอนปัจจุบนัของกระบวนการ
ผลิตท่ีอาจจะรวมถึงการตรวจสอบ การรอคอย และการขนส่ง ประเภทท่ีสามขั้นตอนสร้างซ่ึงไม่
ก่อใหเ้กิดคุณค่าและควรจะตอ้งก าจดัออกทนัที  แสดงดงัรูปท่ี  2.1 
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รูปท่ี  2.1  แสดงแผนภาพสายธารคุณค่า 
ท่ีมา : เอกสารประกอบการอบรมการสัมมนาระบบการผลิตแบบลีน (ส.ส.ท.) 

 
1111111ค.  ท  าให้กิจกรรมต่างๆ ท่ีมีคุณค่าเพิ่มด าเนินไปได้อย่างต่อเน่ือง (Flow) คือ การท าให้
สายการผลิตสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งสม ่าเสมอตลอดเวลา โดยไม่มีการขดัขวางหรือหยุดการผลิต
ดว้ยเหตุอนัใดก็ตาม ให้สามารถไหลไปไดอ้ย่างต่อเน่ืองเหมือนเช่นแม่น ้ า ตอ้งมุ่งเน้นในเร่ืองการ
ไหลของผลิตภณัฑ์แบบรวดเร็ว โดยการก าจดัอุปสรรคต่างๆ และระยะทางท่ีอยู่ระหว่างแผนกท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการท างาน ท าให้แผนผงัการท างานของพนกังานและเคร่ืองมือท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิต
เปล่ียนแปลงไป 
1111111การไหลของงาน  ถือวา่เป็นหวัใจของระบบการผลิตแบบลีน เป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีตอ้งให้เกิดข้ึน
ก่อนท่ีจะเกิดข้ึนก่อนท่ีจะท าการติดตั้งอ่ืนๆ ของระบบอ่ืนๆ ของระบบการผลิตแบบลีนต่อไป การ
ท าใหส้ายการผลิตเกิดการไหลอยา่งต่อเน่ือง สามารถท าไดด้งัน้ี 
11111111111111.  อยา่ใหเ้คร่ืองจกัรวา่งงานดว้ยเหตุอนัใดก็ตาม (Idle) 
11111111111112.  หากเคร่ืองจกัรเสีย (Breakdown) หรือออกนอกการควบคุม (Out of Control) 
ตอ้งแกไ้ขใหก้ลบัสู่สภาพปกติไดเ้ร็วท่ีสุด 
11111111111113.  การบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรเชิงป้องกนั (Preventive Maintenance : PM) เป็นส่ิง
ท่ีตอ้งใชเ้วลาใหน้อ้ยท่ีสุด แมว้า่จะอยูใ่นแผนการผลิตก็ตาม เพราะบางกรณีไม่สามารถควบคุมเวลา
น้ีได ้
11111111111114.  อยา่ขดัจงัหวะการผลิต ดว้ยเหตุอนัใดก็ตาม 
11111111111115.  จดัก าลงัการผลิตของแต่ละกระบวนการให้มีความสมดุลกนั (Line Balancing) 
ซ่ึงจะท าให้ไม่มีงานรอระหว่างกระบวนการ (Work in Process: WIP) หรือเกิดคอขวดข้ึน 
(Bottleneck) 
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111111111111116.  ลดปริมาณการขนยา้ย 
111111111111117.  ลดการเก็บงานเพื่อรอการผลิต 
111111111111118.  จดัผงัโรงงาน (Line Layout) ใหเ้หมาะสม 
1111111ง.  ใชร้ะบบดึง (Pull) ทนัเวลาพอดี (JIT) ในแนวคิดแบบลีน สินคา้คงคลงัหรือวสัดุคงคลงั
จะถูกพิจารณาเป็นเร่ืองการสูญเปล่า ฉะนั้นการผลิตผลิตภณัฑ์ท่ีขายไม่ได้จะเป็นการสูญเปล่า
เช่นเดียวกนั ดงันั้นการใหลู้กคา้เป็นผูดึ้งคุณค่าของกระบวนการ คือ การท าการผลิตเม่ือลูกคา้ภายใน
และภายนอกเป็นการผลิตท่ีเขา้ใกลก้บัลกัษณะของการผลิตตามสั่ง ไม่ใช่การผลิตเพื่อเก็บและการรอ
ขายถือเป็นความสูญเปล่าชนิดหน่ึงท่ีเกิดข้ึนเพราะการรอคอย วตัถุประสงค์ของการผลิตแบบ
ทนัเวลาดีคือ การสร้างความสมดุลและความสัมพนัธ์ของปริมาณการผลิตตลอดเวลา จึงได้น า
ช่วงเวลาเร่ิมตน้มาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการจดัสมดุลของการไหลเป็นตวัค านวณมาตรฐานของคุณค่า
บนความตอ้งการของลูกคา้ และเป็นความรวดเร็วท่ีก าหนดให้ในระบบการผลิตเพื่อให้ไดต้ามความ
ต้องการในระบบการผลิตแบบลีน จึงเป็นเคร่ืองมือท่ีเช่ือมระหว่างการผลิตกับลูกค้า และเป็น
ตวัก าหนดอตัราการผลิต การประเมินสภาพการผลิต การค านวณแนวทางการท างาน การพฒันา
เส้นทางส าหรับการเคล่ือนท่ีของผลิตภณัฑ ์ซ่ึงน าไปสู่การคน้หาปัญหาและหาค าตอบท่ีตอ้งการ 

1111111จ. สร้างคุณค่า และก าจดัความสูญเปล่า (Perfection) หลงัจากท่ีเขา้ใจความตอ้งการของ
ลูกคา้ รู้และเขา้ใจในคุณค่าของสินคา้ท่ีผลิต จดัท าผงัคุณค่าและให้ลูกคา้เป็นผูดึ้งงานและก าหนด
กิจกรรมในการผลิตแลว้ ต่อมาก็คือ การพยายามเพิ่มคุณค่า ให้กบัสินคา้และบริการอย่างต่อเน่ือง
รวมถึง การคน้หาความสูญเปล่า ใหพ้บและก าจดัอยา่งต่อเน่ืองตลอดไป ซ่ึงก็คือแนวคิดของ PDCA 
(Plan-Do-Check-Act) การท าให้ประสบความส าเร็จได้นั้ นได้รับผลมาจากการท างานท่ีมี
ประสิทธิภาพในหลกัการท่ีไดก้ล่าวไปแลว้ขา้งตน้ ควรเนน้โอกาสท่ีจะปรับปรุงในเร่ืองของการลด 
เวลา พื้นท่ี ต้นทุน และการลดความผิดพลาดเก่ียวกับการสร้างผลผลิตและการจดัการ ซ่ึงเป็น
ผลตอบสนองไปยงัความตอ้งการของลูกคา้ โดยทัว่ไปองค์ประกอบ 3 ประการท่ีแนวคิดแบบลีน
มุ่งเน้น ไดแ้ก่ ประการแรก บรรลุถึงการออกแบบผลิตภณัฑ์และกิจกรรมในกระบวนการผลิต ซ่ึง
เป็นกระบวนการเพิ่มคุณค่าในสายตาของลูกคา้ ประการท่ีสอง เป็นการวางโครงสร้างระบบการไหล
อย่างต่อเน่ือง ระบบคงคลงัเป็นศูนย ์การผลิตทนัเวลาพอดี ของเสียเป็นศูนย ์และประการท่ีสาม
ความสมบูรณ์แบบ คือ การเพิ่มคุณค่ามากท่ีสุดโดยการปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองหรือ Kaizen ดงันั้น 
การบริการและการด าเนินงานขั้นต่อไปควรค านึงถึงการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองท่ีเป็นไปได ้ซ่ึงเป็น
ความสูญเปล่าและก าจดัออกไปอยา่งต่อเน่ือง 
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11111112.1.1  ส่วนประกอบของระบบลนี (Composition of Lean Manufacturing) 

1111111ส่วนประกอบของระบบการผลิตแบบลีน มีลกัษณะโครงสร้างคลา้ยกบัอาคาร  ขั้นตอนการ
ก่อสร้างเร่ิมตน้จากแนวคิดการผลิตแบบลีน (Lean Thinking) เปรียบเสมือนการวางรากฐานของ
อาคาร พนกังานทุกคนในองคก์ารจะตอ้งเกิดความตระหนกัถึงความสูญเสีย งานท่ีเพิ่มคุณค่าและไม่
เพิ่มคุณค่า ก่อนท่ีจะเร่ิมใชเ้คร่ืองมือพื้นฐาน อนัไดแ้ก่ เคร่ืองมือในการวิเคราะห์ระบบ (Analysis 

Tools) ดว้ยแผนภาพกระแสคุณค่า (Value Stream Mapping) และการจดัการความเปล่ียนแปลง 
(Change Management) ดว้ยไคเซนและนวตักรรม (Kaikaku/Innovation) เคร่ืองมือพื้นฐานทั้ง
สองน้ีเปรียบเสมือนกบัพื้นของอาคาร ถา้อาคารท่ีเราก่อสร้างมีพื้นฐานแขง็แรงมัน่คง ก็จะช่วยให้เสา
ทุกตน้ท่ีเป็นโครงสร้างของอาคารมัน่คงแข็งแรงเช่นกนั เสาแต่ละตน้ในท่ีน้ีก็คือ เคร่ืองมือต่างๆ ใน
การลดหรือก าจดัส่ิงท่ีไม่เพิ่มคุณค่าในกระบวนการ ตลอดจนเน้นการสร้างคุณค่าในกระบวนการ 
สุดทา้ยจึงไดอ้าคาร ซ่ึงก็คือ “วสิาหกิจแบบลีน” แสดงดงัรูปท่ี  2.2 

 

 
 

รูปท่ี 2.2  แสดงส่วนประกอบของระบบการผลิตแบบลีน 
ท่ีมา : เอกสารประกอบการอบรมการสัมมนาระบบการผลิตแบบลีน (ส.ส.ท.) 
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11111112.1.2  กุญแจสู่ความส าเร็จส าหรับแนวคิดแบบลนี 
11111111111111ก.  การปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง (Continuous Improvement) เป็นปรัชญาทาง
ธุรกิจท่ีนิยมใชใ้นประเทศญ่ีปุ่น และเป็นท่ีรู้จกัในค าวา่ ไคเซ็น เศรษฐกิจญ่ีปุ่นท่ีกา้วหนา้มามากกวา่ 
20 ปี เพราะไดใ้ช ้ไคเซ็นในการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองและอยา่งสม ่าเสมอ ท าให้บริหารธุรกิจไดต้รง
ตามเป้าหมายและตามความส าคญั สามารถท าให้ธุรกิจปรับตวัตามช่วงการเปล่ียนแปลงมากหรือ
น้อยของปริมาณผลิตภณัฑ์ท่ีก าหนด และเม่ือมีการพฒันาปรับปรุงมากข้ึนเร่ือยๆ การรวบรวม
กิจกรรมการปรับปรุงเล็กๆ สามารถหาสาเหตุท่ีมาจากอิทธิพลหลกั ซ่ึงท าให้มีขอ้ไดเ้ปรียบในการ
แข่งขนัในระยะยาว 
11111111111111ข.  การสร้างคุณค่าเพิ่ม (Value Creation) การสร้างคุณค่าตามแนวคิดของลนั คือ
การท าความเขา้ใจวา่อะไรคือ คุณค่าและความสูญเปล่าทั้งในและนอกองคก์รท่ีอยูใ่นความสัมพนัธ์
ต่อการผลิต คุณค่าเป็นส่ิงจ าเป็นและความตอ้งถูกสร้างข้ึนในสายตาลูกคา้และตามท่ีลูกคา้ก าหนด 
และมีกระบวนการท่ีด าเนินไปอยา่งถูกตอ้งโดยใช้เวลาและความพยายามท่ีก าจดัสูญเปล่าออกจาก
กระบวนการ โดย ยาซูฮิโร โมเด็น ได้ท าการศึกษาระบบการผลิตแบบโตโยต้า  (Toyota 

Production System : TPS) และไดแ้บ่งลกัษณะงานในการผลิตออกเป็น 3 ประเภท คือ 
1111111111111111111111.  ส่ิงท่ีไม่เกิดคุณค่าเพิ่ม (Non Value Added : NVA) คือ ความสูญ
เปล่าและเป็นกิจกรรมท่ีไม่จ  าเป็นซ่ึงควรก าจดัออกไป ตวัอย่างเช่น การรอคอย (Waiting Time) 
การสุ่มผลิตภณัฑ์ระหว่างการผลิตโดยไม่เช่ือมต่อเพื่อเขา้สู่กระบวนการต่อไปในทนัที การท างาน
หรือกิจกรรมเดียวกนัซ ้ า 
1111111111111111111112.  ส่ิงท่ีจ  าเป็นตอ้งมีแต่ไม่เกิดคุณค่าเพิ่ม (Necessary But Non Value 

Added : NNVA) คือ ความสูญเปล่าแต่อาจจ าเป็นตอ้งยอมให้เกิดขั้นในกระบวนการผลิต 
ตวัอยา่งเช่น การเดินในระยะไกลเพื่อหยบิช้ินส่วนหรือวตัถุดิบ การเคล่ือนยา้ยอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือ
ระหว่างการผลิต และเพื่อก าจดัการท างานเช่นน้ีจ าเป็นตอ้งมีการเปล่ียนแปลงการท างานคร้ังใหญ่ 
เช่น การวางผงัโรงงานในกระบวนการผลิตใหม่ซ่ึงไม่สามารถเปล่ียนแปลงไดท้นัที 
1111111111111111111113.  ส่ิงท่ีเกิดคุณค่าเพิ่ม (Value Added : VA) คือ กิจกรรมท่ีมีคุณค่าใน
การด าเนินงานท่ีเก่ียวกบัการปรับเปล่ียนกระบวนการผลิตตั้งแต่วตัถุดิบหรือช้ินส่วนใชใ้นการผลิต
วา่จะใชแ้รงงานหรือเคร่ืองจกัรในการผลิตซ่ึงตอ้งใชข้อ้มูลในการตดัสินใจมาก 
1111111ในระบบการผลิตจะเห็นได้ว่าส่ิงท่ีท าให้เกิดคุณค่าเพิ่มและตน้ทุนคือ การไหลและการ
ด าเนินกิจกรรม (Activities) ดงันั้นจึงตอ้งบริหารระบบการท างานนั้นดว้ยการสร้างคุณค่าเพิ่มดว้ย
การจ าแนกและก าจดัความสูญเปล่าโดยสมารถแบ่งออกเป็น 7 ประการ ได้แก่ การผลิตท่ีมีมาก
เกินไป (Over Production) การรอคอย (Waiting) การขนส่ง (Transporting) การด าเนินการท่ี
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ไม่เหมาะสม (Inappropriate Processing) สินคา้คงคลงัท่ีไม่จ  าเป็น (Unnecessary Inventory) 
การเคล่ือนยา้ยท่ีไม่จ  าเป็น (Unnecessary Motions) และขอ้บกพร่อง (Defect) ส าหรับเคร่ืองมือ
ในการจ าแนกและก าจดัความสูญเปล่า คือ แผนภูมิสายธารคุณค่าท่ีใชใ้นการเขียนแผนภาพเส้นทาง
การไหลของผลิตภณัฑ์ และวิเคราะห์สายธารคุณค่า (Value Stream Analysis) จากนั้นจะใช้
เคร่ืองมือทางดา้นวิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering) ในการปรับปรุงการผลิตตาม
ลกัษณะการก าจดัความสูญเปล่าท่ีเกิดข้ึนของการด าเนินงานทั้งการไหลและกิจกรรม 
11111112.1.3  แผนภูมิสายธารคุณค่า  (Value Stream Mapping : VSM) 
1111111แผนภูมิสายธารคุณค่า  คือเคร่ืองมือท่ีใช้เขียนแผนภาพท่ีแสดงถึงแนวทางการผลิตของ
ผลิตภณัฑ ์ซ่ึงแผนภาพจะแสดงทั้งการไหลของวตัถุดิบและขอ้มูลในการผลิตนั้น มีประโยชน์ในการ
จ าแนกหรือระบุถึงขั้นตอนท่ีเป็นการเพิ่มคุณค่าและท่ีไม่เพิ่มคุณค่าให้กบัผลิตภณัฑ์หรือท่ีเรียกว่า 
ความสูญเปล่า แลว้จึงหาวิธีการเพื่อท าการก าจดัความสูญเปล่านั้นออกไป ลกัษณะของแผนภูมิสาย
ธารคุณค่า จะเปล่ียนเคร่ืองมือง่ายๆ คือใช้เพียงกระดาษกบัดินสอเท่านั้นก็ท าให้การผลิตนั้น มี
ประโยชน์ในการใช้จ  าแนกหรือระบุถึงขั้นตอนท่ีเป็นการเพิ่มคุณค่าและท่ีไม่เพิ่มคุณค่าให้กับ
ผลิตภณัฑ์หรือท่ีเรียกวา่ ความสูญเปล่า แลว้จึงหาวิธีการเพื่อท าการก าจดัความสูญเปล่านั้นออกไป 
ลกัษณะของ แผนภูมิสายธารคุณค่าจะเป็นเคร่ืองมือง่ายๆ คือใชเ้พียงกระดาษกบัดินสอเท่านั้นก็ท า
ใหม้องเห็นกิจกรรม และการไหลทั้งหมดในการเคล่ือนยา้ยสินคา้ตั้งแต่วตัถุดิบจนไปสู่ผูบ้ริโภคขั้น
สุดทา้ย ซ่ึงเพื่อความสะดวก และง่ายต่อการพิจารณาแผนภาพนั้นไดมี้การใชค้อมพิวเตอร์เขา้มาช่วย
ในการวาดแผนภาพน้ี แผนภูมิสายธารคุณค่าถือเป็นเคร่ืองมือพื้นฐานในการท่ีจะพยายามผลกัดนั
องคก์รใหเ้ขา้สู่การผลิตแบบลีนก่อนท่ีจะไปใชเ้คร่ืองมืออ่ืนๆ 
1111111การไหลของวตัถุดิบและขอ้มูลท่ีแผนภูมิสายธารคุณค่า คือการไหลของวตัถุดิบจะเร่ิมมา
จากผูจ้ดัส่งวตัถุดิบ (Supplier) ส่งมาให้โรงงานผูผ้ลิต และเม่ือไดผ้ลิตภณัฑ์ส าเร็จรูปแลว้โรงงาน
ผูผ้ลิตจะส่งให้ผูแ้ทนจ าหน่าย (Distributor) เป็นผูจ้  าหน่ายออกไปจนถึงมือผูบ้ริโภคขั้นสุดทา้ย 
ในขณะท่ีการไหลของขอ้มูลจะมีทิศทางกลบักนักบัการไหลของวตัถุดิบคือ ผูแ้ทนจ าหน่ายจะไดรั้บ
ข้อมูลความต้องการของลูกค้าโดยตรง และข้อมูลความต้องการนั้นจะถูกใช้ร่วมกันทั้งผูแ้ทน
จ าหน่าย โรงงานท่ีผลิตและผูจ้ดัส่งวตัถุดิบ ขั้นตอนการท าแผนภูมิสายธารคุณค่า แสดงดงัรูปท่ี  2.3 
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รูปท่ี  2.3  แสดงขั้นตอนการท าแผนภูมิคุณค่า 
ท่ีมา : เอกสารประกอบการอบรมการสัมมนาระบบการผลิตแบบลีน (ส.ส.ท.) 

 
11111111111111ก.  การเลือกสายธารคุณค่าเพื่อปรับปรุง 
11111111111111โดยทัว่ไป ในโรงงานมกัมีสายธารคุณค่ามากกว่าหน่ึง ท่ีเป็นเช่นน้ีก็เพราะฐาน
ลูกคา้ท่ีหลากหลายและสายธารคุณค่าของลูกคา้มีความเฉพาะเจาะจง การตดัสินใจเลือกสายธาร
คุณค่าเพื่อการปรับปรุงมีความส าคญัมาก เพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ อย่างเกิดประโยชน์
สูงสุดและเพื่อใหเ้ห็นผลลพัธ์จากการปรับปรุงเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้ 
1111111111111111111111.  การวิเคราะห์ปริมาณของผลิตภณัฑ์ (Product-Quantity Analysis)  
เม่ือทราบว่าผลิตภณัฑ์ใดเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีลูกคา้ตอ้งการและมีขั้นตอนการผลิตอย่างไรแลว้ ก่อนท่ี
เร่ิมท าการเขียนแผนภาพนั้นถา้ผลิตภณัฑ์ท่ีผ่านขั้นตอนแรกมาแล้วมีผลิตภณัฑ์ท่ีลูกคา้ตอ้งการท่ี
ผา่นขั้นตอนการก าหนดคุณค่านั้นมีหลายชนิด หลายรุ่น ท่ีมีขั้นตอนการผลิตแตกต่างกนั จะตอ้งท า
การเลือกกลุ่มผลิตภณัฑท่ี์จะน ามาท าการเขียนแผนกภาพเสียก่อน ซ่ึงจะเลือกเป็นกลุ่มผลิตภณัฑ์ท่ีมี
ขั้นตอนการผลิตท่ีเหมือนกนั โดยใช้การจดักลุ่มตามการวิเคราะห์ท่ีเรียกว่า PQ โดยการวิเคราะห์
แบบ PQ ใชแ้ผนภูมิพาเรโตเพื่อแสดง Product Mix กฎ 20 : 80 ช่วยแยกกลุ่มผลิตภณัฑ์ท่ีมีปริมาณ
มากออกจากกลุ่มท่ีมีปริมาณนอ้ย และการวเิคราะห์แบบ PQ ตอ้งรวบรวมขอ้มูลการผลิตยอ้นหลงั 3 
- 6 เดือนเป็น อยา่งนอ้ย อตัราส่วนขอ้มูลในอุดมคติ คือ ใชข้อ้มูลยอ้นหลงั 4 เดือน และขอ้มูลจาการ
พยากรณ์ 2 เดือนขา้งหนา้ จากนั้นกรอกขอ้มูลปริมาณของผลิตภณัฑ์ (จากมากสุดไปนอ้ยสุด) ใน 
PQ Analysis Sheet แสดงดงัรูปท่ี  2.4  
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รูปท่ี  2.4  แสดง PQ Analysis Sheet 
ท่ีมา : เอกสารประกอบการอบรมการสัมมนาระบบการผลิตแบบลีน (ส.ส.ท.) 

 
111111111111111111111จากนั้นก็ท าการจดัเมตริกซ์กลุ่มผลิตภณัฑ์ (Product Group Matrix) 
ช่วยจดักลุ่มผลิตภณัฑ์ท่ีผา่นกระบวนการผลิตท่ีคลา้ยกนัเขา้ดว้ยกนั และการสร้าง Product Group 

Matrix ก็เพียงแค่กากบาทใน Product Group Matrix Template กระบวนการท่ีผลิตภณัฑ์นั้น
ไหลผา่นจากกระบวนการปลายทางไปยงัตน้ทาง แสดงดงัรูปท่ี  2.5 
 

 
  

 
รูปท่ี  2.5  แสดง Product Group Matrix Template Checked 

ท่ีมา : เอกสารประกอบการอบรมการสัมมนาระบบการผลิตแบบลีน (ส.ส.ท.) 
 

1111111111111111111112.  การเขียนขั้นตอนของกระบวนการ คือ ล าดบัของกิจกรรมการท างานท่ี
เฉพาะเจาะจงท่ีด าเนินไปตามเวลาและสถานท่ี โดยมีจุดเร่ิมตน้ จุดเสร็จส้ินและปัจจยัน าเขา้ (Input) 

กบัปัจจยัน าออก (Output) ท่ีถูกก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจน แสดงดงัรูปท่ี  2.6 
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รูปท่ี  2.6  แสดงการเขียนขั้นตอนของกระบวนการ 
ท่ีมา : เอกสารประกอบการอบรมการสัมมนาระบบการผลิตแบบลีน (ส.ส.ท.) 

 
111111111111111111111แผนผงัสายธารคุณค่าท่ีดีจะแสดงให้เห็นราวๆ  5 - 15 กระบวนการ
แตกต่างกนัไดต้ามแต่ Manufacturing Operation แต่ละประเภท เม่ือตอ้งการรายละเอียดท่ีมาก
ยิง่ข้ึน สามารถรวมขั้นตอนกระบวนการยอ่ยๆ  ให้เป็นกระบวนการท่ีใหญ่ข้ึนแลว้เขียนแผนผงัสาย
ธารคุณค่าส าหรับกระบวนการนั้นโดยเฉพาะ และเม่ือแผนผงัมีรายละเอียดท่ีไม่เพียงพอสามารถแตก
ขั้นตอนกระบวนการหน่ึงๆ  ใหเ้ห็นรายละเอียดภายในมากยิง่ข้ึนได ้แสดงดงัรูปท่ี  2.7 

 
 

 
 
 

รูปท่ี  2.7  แสดงตารางขอ้มูลของขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการ 
ท่ีมา : เอกสารประกอบการอบรมการสัมมนาระบบการผลิตแบบลีน (ส.ส.ท.) 

 
111111111111111111111เม่ือก าหนดเรียบร้อยแลว้ ก็สามารถตดัสินใจไดแ้ลว้วา่ ควรจะเก็บขอ้มูล
อะไรของการด าเนิน ไม่มีขอ้ก าหนดตายตวั แต่โดยทัว่ไปแลว้ มกัจะมีขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
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1111111111111111111111111111)  Batch sizes 
1111111111111111111111111112)  Process Time (Batch Cycle Time) 
1111111111111111111111111113)  Yield 
111111111111111111113.  การบนัทึกขอ้มูลของกระบวนการโดยใส่ Process Time (หรือ Batch 

Cycle Time) ไวท่ี้บนัไดขั้นล่าง ใตก้ล่องขอ้มูลแต่ละกล่อง แสดงดงัรูปท่ี  2.8 

 
 

 
 
 

รูปท่ี  2.8  แสดงการบนัทึกขอ้มูลของกระบวนการ 
ท่ีมา : เอกสารประกอบการอบรมการสัมมนาระบบการผลิตแบบลีน (ส.ส.ท.) 

 
1111111111111111111114.  รูปคลงัวตัถุดิบและคลงัสินคา้ส าเร็จรูปตรงจุดจดัเก็บสินคา้คงคลงัท่ีอยู่
ระหวา่งกระบวนการ แสดงดงัรูปท่ี  2.9 
 

 
 

รูปท่ี  2.9  แสดงรูปคลงัวตัถุดิบและคลงัสินคา้ส าเร็จรูป 
ท่ีมา : เอกสารประกอบการอบรมการสัมมนาระบบการผลิตแบบลีน (ส.ส.ท.) 
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1111111111111111111115.  การค านวณเวลารอคอยท่ีบนัไดขั้นบน แสดงดงัรูปท่ี 2.10 
 

 
 

 

รูปท่ี  2.10  แสดงเวลารอคอย 
ท่ีมา : เอกสารประกอบการอบรมการสัมมนาระบบการผลิตแบบลีน (ส.ส.ท.) 

 
1111111111111111111116.  การเขียนขอ้มูลลงไปในสายการผลิตและนบั WIP ท่ีอยูข่า้งหนา้แต่ละ
กระบวนการแสดงดงัรูปท่ี 2.11 

 

 
 

รูปท่ี  2.11  แสดงการเขียนขอ้มูลลงไปในสายการผลิตและนบั WIP 
ท่ีมา : เอกสารประกอบการอบรมการสัมมนาระบบการผลิตแบบลีน (ส.ส.ท.) 

 
1111111111111111111117.  ค  านวณเวลารอคอยอนัเน่ืองมาจาก WIP แสดงดงัรูปท่ี 2.12 โดยมี
ตวัช้ีวดัประสิทธิภาพ (KPI) ของแผนภูมิสายธารคุณค่า อนัไดแ้ก่ 
111111111111111111111C/T = Cycle Time (Time per Unit) 
11111111111111111111 Res. = Resource (Operator or Machine) 
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111111111111111111111C/T (Cycle Time)  คือ เวลาการท างานของเคร่ืองจกัรในการผลิตต่อ 1 
ช้ินงานหรือเวลาในการท างานของคนงานต่อ 1 งาน 

 
ก  

1111111  
 

รูปท่ี  2.12  แสดงการเขียนเวลารอคอยอนัเน่ืองมาจาก WIP 
 ท่ีมา : เอกสารประกอบการอบรมการสัมมนาระบบการผลิตแบบลีน (ส.ส.ท.) 

 
1111111111111111111118.  ช้ีบ่งวงจรการแกไ้ขช้ินงาน มกัมีวงจรการแกไ้ขช้ินงานอยู่ดว้ย เรา
เรียกว่า  “Hidden Factories” มีความส าคญัในการแสดงวงจรการแกไ้ขงานเหล่าน้ี ลงไปดว้ย 
เพราะวา่ส่งผลต่อ ความเร็ว ความสามารถในการคาดการณ์  และความคุม้ค่าของเงินลงทุน แสดงดงั
รูปท่ี 2.13 
 

 
 

รูปท่ี  2.13  แสดงการช้ีบ่งวงจรการแกไ้ขช้ินงาน 
ท่ีมา : เอกสารประกอบการอบรมการสัมมนาระบบการผลิตแบบลีน (ส.ส.ท.) 
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1111111111111111111119.  เขียนเส้นทางการไหลของขอ้มูลสารสนเทศ  ข้ึนอยูก่บัวา่ระบบขอ้มูล
ของโรงงานถูกสร้างข้ึนมาอยา่งไร ขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบั output ระดบัสินคา้คงคลงั yield และ
อ่ืนๆ ไดถู้กป้อนกลบัจากสถานีงานไปยงัระบบ ERP แสดงดงัรูปท่ี 2.14  
 

 
 

รูปท่ี  2.14  แสดงเส้นทางการไหลของขอ้มูลสารสนเทศ 
ท่ีมา : เอกสารประกอบการอบรมการสัมมนาระบบการผลิตแบบลีน (ส.ส.ท.) 

 
11111111111111111111110.  เขียนอตัราส่วนความเร่งเป็นเมตริกซ์ความเร็วท่ีบอกให้รู้วา่ช้ินงาน
ไหลผ่านโรงงานได้เร็วแค่ไหน (นับตั้ งแต่ถูกเบิกเข้าไปในสายการผลิตจนกระทั่งออกจาก
สายการผลิต) แสดงดงัรูปท่ี  2.15 
 

 
 

รูปท่ี  2.15  แสดงการเขียนอตัราส่วนความเร่งเป็นเมตริกซ์ความเร็ว 
 ท่ีมา : เอกสารประกอบการอบรมการสัมมนาระบบการผลิตแบบลีน (ส.ส.ท.) 
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11111111111111ข.  สัญลกัษณ์ของแผนภูมิสายธารคุณค่า (Icon Value Stream Mapping) แสดง
ดงัรูปท่ี 2.16 
 

 
 

รูปท่ี  2.16  แสดงตารางขอ้มูลของขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการ 
ท่ีมา : เอกสารประกอบการอบรมการสัมมนาระบบการผลิตแบบลีน (ส.ส.ท.) 

 
11111111111111ค.  การเขียนแผนภาพสถานการณ์ปัจจุบนั (Current State Drawing) เม่ือเลือก
ผลิตภณัฑ์หรือกลุ่มผลิตภณัฑ์ท่ีตอ้งการได้แลว้ ขั้นตอนต่อไปเป็นการวางแผนภาพกระบวนการ
ผลิตท่ีแสดงทั้งการไหลของวตัถุดิบ และการไหลของขอ้มูลในกระบวนการผลิตท่ีก าลงัด าเนินกรอยู่
ในปัจจุบนัของผลิตภณัฑห์รือกลุ่มผลิตภณัฑน์ั้น เพื่อท าให้มองเห็นถึงความสูญเปล่าต่างๆท่ีซ่อนอยู่
และหาทางก าจดัความสูญเปล่าเหล่านั้นออกไป แผนภาพท่ีไดจ้ากการวาดในขั้นตอนน้ีจะเรียกว่า 
แผนภาพกระบวนการผลิตในสถานการณ์ปัจจุบนั (Current State Mapping) ขั้นตอนการวาด
แผนภาพจะแบ่งเป็นแผนภูมิภายนอกและแผนภูมิภายใน 
11111111111111แผนภูมิภายนอก (External Mapping) คือการวาดแผนภาพท่ีแสดงความสัมพนัธ์
ระหวา่งองคก์ร คือ ระหวา่งโรงงานผลิตเองกบัผูส่้งวตัถุดิบและกบัลูกคา้ แสดงดงัรูปท่ี 2.17 
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รูปท่ี  2.17  แสดงตวัอยา่งแผนภูมิภายนอก 

ท่ีมา : เอกสารประกอบการอบรมการสัมมนาระบบการผลิตแบบลีน (ส.ส.ท.) 
 

11111111111111แผนภูมิภายใน (Internal Mapping) คือ การวาดแผนภาพท่ีแสดงถึงกิจกรรมใน
กระบวนการผลิตทั้งหมด ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งเฉพาะภายในองคก์รของเรา โดยท่ีผูว้าดจะตอ้ง
ออกไปสังเกตการณ์ในกระบวนการจริงๆ เพื่อเก็บรายละเอียดทั้งหมด และการวาดก็ตอ้งเร่ิมจากการ
สังเกตท่ีกระบวนการหลงัสุดยอ้นกลบัไปขา้งหนา้ คือ จากฝ่ายขนส่งสินคา้ ยอ้นกลบัไปจนถึงการ
รับวตัถุดิบ เหตุผลก็คือจะท าใหส้ามารถเขา้ใจการไหลของการผลิตนั้นไดง่้ายกวา่ แสดงดงัรูปท่ี 2.18 

 

 

 
รูปท่ี  2.18  แสดงแผนภาพกระบวนการผลิตในสถานการณ์ปัจจุบนั  

ท่ีมา : เอกสารประกอบการอบรมการสัมมนาระบบการผลิตแบบลีน (ส.ส.ท.)  
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11111111111111ง.  การวิเคราะห์คุณค่า (Analysis Mapping) เม่ือไดแ้ผนภาพกระบวนการผลิต
ในสถานการณ์ปัจจุบนัแลว้ จะน าแผนภาพท่ีไดน้ี้มาท าการวิเคราะห์และปรับปรุงโดยใช้หลกัการ
ก าจดัความสูญเปล่าไม่ถือวา่เป็นการเพิ่มคุณค่าออกจากระบบ เพื่อให้ไดก้ระบวนการผลิตใหม่ท่ีมี
ประสิทธิภาพดีข้ึนจากเดิม ซ่ึงความสูญเสียเปล่าต่างๆ ท่ีอยูภ่ายในกระบวนการผลิตและการไหลนั้น
แผนภาพสายธารคุณค่า สามารถแสดงใหเ้ห็นไดจ้ากความสูญเปล่าทั้ง 7 ประการ ไดแ้ก่ การผลิตเกิน
ความจ าเป็น (Overproduction) ของคงคลัง (Inventory) การเคล่ือนย้าย (Transportation) 
กระบวนการผลิตท่ีไม่จ  าเป็นเหมาะสม (Inappropraite Processing) ของเสีย (Defect) การรอคอย 
(Waiting) และเคล่ือนท่ีท่ีไม่จ  าเป็น (Motion) 
11111111111111นอกจาการปรับปรุงท่ีใช้พิจารณาความสูญเปล่าต่างๆ ในแผนภาพและก าจัด
ออกไปดงัท่ีกล่าวมาแลว้นั้น เรายงัสามารถปรับปรุงกระบวนการหรือขั้นตอนการผลิตในแต่ละขั้น
โดยใชช่้วงเวลาเร่ิมตน้เป็นตวัก าหนดรอบเวลาการผลิตท่ีเหมาะสม  หาไดจ้ากจ านวนเวลาท างานใน
แต่ละวนัทั้งหมดหารดว้ยจ านวนผลิตภณัฑท่ี์ลูกคา้ตอ้งการในแต่ละวนั จะไดอ้อกมาเป็นเวลาท่ีใชใ้น
การผลิตต่อช้ิน ซ่ึงเราสามารถน าช่วงเวลาเร่ิมตน้น้ีมาก าหนดรอบเวลาการผลิตท่ีเหมาะสมคือ รอบ
เวลาการผลิตไม่ควรมากว่าช่วงเวลาเร่ิมตน้เพราะถ้ารอบเวลาการผลิตมากว่า  จะท าให้เกิดงาน
ระหวา่งการผลิต (Work In Process) การรอคอย หรือเกิดการเคล่ือนท่ีไม่จ  าเป็นของพนกังาน หรือ
เกิดความสูญเปล่าอ่ืนๆ ในการปรับปรุงกระบวนการหรือขั้นตอนการผลิตเพื่อให้รอบเวลาการผลิต
ไม่มากกวา่ช่วงเวลาเร่ิมตน้และใหป้ระสิทธิภาพกระบวนการดีข้ึน สามารถท าไดโ้ดยใชค้วามรู้ต่างๆ
ทางวิศวกรรมปรับปรุงต่อไป เช่นการออกแบบเคร่ืองมือช่วยจบั (Jig) ช่วยในการจบัช้ินงานให้เกิด
การท างานท่ีสะดวกข้ึน การปรับปรุงขั้นตอนการผลิตใหง่้ายข้ึน การท าให้ระบบการผลิตให้เป็นการ
ผลิตให้เป็นการไหลแบบต่อเน่ือง การวางมาตรฐานการปฏิบติังานเพื่อช่วยลดเวลาในการผลิต เป็น
ตน้ 
11111111111111จ.  การเขียนภาพสถานการณ์อนาคต (Future State Drawing) ขั้นตอนน้ีเป็นการ
วาดแผนภาพกระบวนการผลิตใหม่ท่ีถูกปรับปรุงโดยก าจัดความสูญเปล่าต่างๆออกไป และ
ปรับปรุงกระบวนการหรือขั้นตอนการผลิตใหม่โดยใช้วิธีการหรือความรู้ต่างๆ แล้วจะได้เป็น
แผนภาพกระบวนการผลิตในสถานการณ์อนาคต (Future State Mapping) การปรับปรุงน้ีจะท า
ให้ขอ้มูลต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น เวลาน าเปล่ียนแปลงไปดว้ย ซ่ึงจะตอ้งแสดงไวใ้ห้เห็นในแผนภาพ
ดว้ย เน่ืองจากการปรับปรุงแผนภาพกระบวนการผลิตน้ียงัไม่ไดน้ ามาใช้ในกระบวนการผลิตจริง 
ดงันั้นแผนกระบวนการผลิตในสถานการณ์อนาคตแสดงไวด้งัภาพท่ี 2.19 ซ่ึงจะเห็นได้ว่ามีการ
ปรับปรุงโดยการรวมเคร่ืองจกัรใหอ้ยูภ่ายในบริเวณเดียวกนั ท าให้การไหลเป็นไปแบบทีละช้ินและ
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ท าให้วตัถุดิบเขา้สู่กระบวนการโดยใชห้ลกัเขา้ก่อนออกก่อน (First In First Out : FIFO) ผลของ
การปรับปรุงน้ีท าใหส้ามารถก าจดัการคงคลงัวสัดุระหวา่งกระบวนการลงไปได ้ 

 

 
 

รูปท่ี  2.19  แสดงแผนภาพกระบวนการผลิตในสถานการณ์อนาคต (Future State Mapping)  
ท่ีมา : เอกสารประกอบการอบรมการสัมมนาระบบการผลิตแบบลีน (ส.ส.ท.) 

 
11111111111111ฉ.  การน าไปใชง้าน  (Implementation)  เม่ือสังเกตไดว้า่ค่าท่ีแสดงถึงประสิทธิ 
ภาพในกระบวนการผลิตเช่น ค่าเวลาน า รอบเวลาการผลิต ท่ีไดจ้ากแผนภาพกระบวนการผลิตใส
ถานการณ์อนาคตมีค่าท่ีแสดงว่าประสิทธิภาพดีข้ึนจากกระบวนการผลิตแบบเดิม เราก็สามารถ
กระบวนการผลิตใหม่ท่ีปรับปรุงหรือก าจดัความสูญเปล่าจุดใดได้อีก ก็สามารถท าให้แผนภาพ
กระบวนการผลิตในถาการณ์อนาคตนั้นเปล่ียนเป็นแผนภาพกระบวนการผลิตในสถานการณ์
ปัจจุบนั แลว้ด าเนินการซ ้ าไดต่้อ 

 
2.2  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลติแบบลนี  (Lean Tools)  
11111112.2.1  การจัดระเบียบสถานทีท่ างาน  (Workplace Organization : WPO)  
1111111หลกัการท า 5ส. 
1111111กุลรัตน์ สุธาสถิติชัย (2552 : 1 - 3) การท า 5ส. เป็นเทคนิคท่ีใช้ในองค์กรเพื่อรักษา
สภาพแวดลอ้มดา้นคุณภาพในองคก์รประเทศญ่ีปุ่นเป็นผูริ้เร่ิมน าระบบ 5ส. มาใช ้ปัจจุบนัก็ยงัใชก้นั
อยู่ การท า  5ส. ไม่ได้จ  ากัดแค่การปรับปรุงสภาพแวดล้อมเท่านั้ น แต่ยงัเป็นการปรับปรุง
กระบวนการคิดของพนกังานดว้ย 
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111111111111111.  สะสาง คือ การพิจารณาส่ิงรอบตวัให้ชดั ระหวา่งส่ิงท่ีจ  าเป็นกบัส่ิงท่ีไม่จ  าเป็น 
ส่ิงท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งทิ้งไปหรือขายไป การสะสางนั้น แบ่งไดเ้ป็น 3 ขั้นตอน คือ ส ารวจ-แยก-ขจดั 
โดยมีขั้นตอนการปฏิบติัเพื่อสะสาง ก าหนดไวด้งัน้ี 
111111111111111111111ขั้นตอนท่ี 1 ส ารวจ111111111111111111111111111111111111111111 
111111111111111111111โดยการมองดูรอบๆ ตวั วา่มีส่ิงของใดท่ีไม่สามารถใชป้ระโยชน์ต่อไปได้
อีกแลว้ เช่น สมุดเก่าท่ีใชห้มดแลว้และไม่มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเก็บไว ้ปากกาท่ีเขียนไม่ติด หรือ
ของท่ีเสีย ใชก้ารไม่ไดแ้ลว้ ก็จดัการขจดัออกไปทนัที  
111111111111111111111ขั้นตอนท่ี 2 แยก1111111111111111111111111111111111111111111  
111111111111111111111ท าการแยกของท่ีตอ้งการใชก้บัของท่ีไม่ตอ้งการใช้ออกจากกนั ตรวจดู
ให้รู้วา่มีส่ิงของใดท่ีเป็นของผูอ่ื้นหรือขององคก์ารซ่ึงไม่มีความจ าเป็นตอ้งใชแ้ลว้ ไม่ควรก าจดัทิ้ง
ก่อนเพราะอาจมีผูต้อ้งการใชอ้ยู ่ส่ิงท่ีควรท า คือ ติดป้ายว่าเป็นของรอขจดั ซ่ึงขอ้ความในป้ายควร
ระบุเหตุผลวา่ท าไมจึงถูกก าจดัออกไป รวมทั้งวนัท่ีติดป้าย วนัท่ีขจดัออกและผูต้อ้งการ  
111111111111111111111ขั้นตอนท่ี  3  ขจดั 
111111111111111111111ภายหลงัจากช่วงเวลาท่ีก าหนดในใบ "ของรอขจดั" ใหต้รวจดูวา่มีใคร
แจง้กลบัวา่ตอ้งการใชบ้า้ง ถา้ไม่มีก็ขจดัได ้ 
111111111111112. สะดวก คือ การจดัวางส่ิงท่ีจ  าเป็นให้ง่ายต่อการหยิบใช้ กล่าวกนัว่าใช้หลกั 
"สะดวก" น้ีเพื่อก าจดัความสูญเปล่าของเวลาในการคน้หาส่ิงของ โดยมีขั้นตอนการปฏิบติัเพื่อความ
สะดวก ก าหนดไวด้งัน้ี  

111111111111111111111ขั้นตอนท่ี 1 พิจารณาการจดัวางส่ิงของในสถานท่ีท างานวา่มีการจดัระบบ
หรือวางอยูก่ระจดักระจาย ในการท ากิจกรรม สะดวกให้จ  าไวเ้สมอว่า ทุกส่ิงทุกอยา่งควรอยูใ่นท่ี
ของมนั  ดงันั้น จะตอ้งมีการท าแผนผงัว่าส่ิงใดจะเก็บตรงไหน เพื่อให้ท่านและเพื่อนร่วมงานได้
ทราบวา่ ส่ิงของต่างๆ อยูท่ี่ใดบา้ง  
111111111111111111111ขั้นตอนท่ี 2 ในการตดัสินใจวา่ส่ิงใดจะวางไวท่ี้ใด จะตอ้งพิจารณาวา่ของ
ส่ิงนั้นใชบ้่อยแค่ไหน ส่ิงท่ีใชบ้่อยควรเก็บไวใ้กลบ้ริเวณท างาน ส่วนส่ิงท่ีถูกใชไ้ม่บ่อยนกัก็เก็บห่าง
ออกไปจากจุดงาน แต่ส่ิงเหล่าน้ีตอ้งมีเน้ือท่ีเก็บท่ีเหมาะสม และควรมีแผนท่ีแสดงไวด้ว้ย  
111111111111111111111ขั้นตอนท่ี 3 เพื่อกนัลืม ว่าของท่ีตอ้งการเก็บไวท่ี้ใด เม่ือเวลาผ่านไป
นานๆ ท่านตอ้งท ารายการบนัทึกส่ิงของพร้อมท่ีเก็บเป็นบญัชีเก็บไวแ้ละท าการติดป้ายตามล้ินชกั
หรือตูอ้ยา่งชดัเจนวา่มีส่ิงของใด เก็บอยูท่ี่ใด 
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111111111111113.  สะอาด คือ การท าความสะอาดทุกซอกทุกมุมของอาคารสถานท่ี วสัดุ ครุภณัฑ ์
อุปกรณ์ เคร่ืองใช ้ใหส้ะอาด หมดจด กล่าวกนัวา่ สะอาด คือ พื้นฐานของการยกระดบัคุณภาพ   โดย
มีขั้นตอนการท าความสะอาดไวด้งัน้ี 
1111111111111111111111)  เร่ิมตน้ท่ีพื้นท่ี กวาด เช็ด ฯลฯ 
1111111111111111111112)  ก าหนดเส้นแบ่งเขตพื้นท่ีให้แน่นอน 
1111111111111111111113)  ตอ้งขจดัตน้เหตุอนัเป็นบ่อเกิดแห่งความสกปรกเลอะเทอะ 
1111111111111111111114)  ดูความสะอาดลึกเขา้ไปถึงจุดเล็กๆ  
111111111111114.  สุขลกัษณะ คือ รักษาท่ีท างานให้สะอาดตา โดยรักษา  3ส. แรกอยูเ่สมอ เพราะ
ถา้ท าไม่สม ่าเสมอ ในไม่ชา้ท่านก็จะพบวา่ สถานท่ีท างานจะกลบัมาสกปรกอีก ความพยายามต่างๆ 
ท่ีไดท้  าไปก็จะสูญเปล่า วธีิท่ีจะรักษาไว ้คือ  
1111111111111111111111)  ตั้งระบบการติดตามอยา่งต่อเน่ืองส าหรับกิจกรรม 5ส. เช่น ท าตาราง
การทบความสะอาดและจดัผูรั้บผิดชอบ1111111111111111111111111111111111111111111111 
1111111111111111111112) จดัให้มีการแข่งขนัการท ากิจกรรม 5ส.ภายในองค์กร เช่น โครงการ
ประกวดพื้นท่ี 5ส. เพื่อท่ีท่านและเพื่อนร่วมงานจะไดมี้ส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด ความเป็น
ระเบียบ ในสถานท่ีท างานมากข้ึน  
111111111111115.  สร้างนิสัย คือ การปฏิบติัตามกฎระเบียบอย่างต่อเน่ืองจนเป็นนิสัย ส.ท่ี 5 น้ี 
เป็นจุดส าคญัของกิจกรรม 5ส. เพราะกิจกรรมน้ีจะไปไดดี้หรือไม่นั้นข้ึนอยูก่บัคนท่ีน ากิจกรรมไป
ใช ้ซ่ึงความส าเร็จของกิจกรรมเกิดจากทศันคติท่ีดีของบุคลากร หน่วยงานใดน ากิจกรรม 5ส. ไปใช้
เพื่อปรับปรุงระบบงานและสามารถด าเนินกิจกรรมไปไดอ้ย่างต่อเน่ืองนั้น จะเป็นหน่วยงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ เต็มไปดว้ยบุคลากรท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงส่ิงท่ีตามมาคือ ภาพพจน์ท่ีดีของหน่วยงาน แต่
กิจกรรมน้ี ส่ิงท่ีเป็นตวักระตุน้ใหด้ าเนินไปไดก้็คือ หวัหนา้หน่วยงานนัน่เอง 
1111111111111111111111) ให้ความส าคญักับการรักษาความสะอาดในส่วนของตนเองอย่าง
สม ่าเสมอ 
1111111111111111111112) ท่านต้องปฏิบติัต่อสถานท่ีท างานเสมือนหน่ึงเป็นบ้านหลังท่ีสอง 
ดงันั้น จึงตอ้งท าใหส้ถานท่ีท างานสะอาดและสะดวดสบายดว้ย 
1111111111111111111113) การท่ีจะวางตวัให้เหมาะสม โดยการระวงัทศันคติและนิสัยส่วนตวั
ของตนเองดว้ย เพราะบางคร้ังอาจท าใหส้ถานท่ีท างานสกปรกหรือไม่เป็นระเบียบโดยไม่ไดเ้จตนา 
1111111Visual Control 

1111111กุลรัตน์ สุธาสถิติชยั (2552 : 4) Visual Control หรือ การควบคุมดว้ยสายตา คือ การ
ปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กบักระบวนการ เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ รวมถึงการจดัการอ่ืนๆ โดย
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ใชห้ลกัการท่ีวา่ การมองเห็นเป็นช่องทางในการรับรู้ขอ้มูลท่ีรวดเร็วท่ีสุดของมนุษย ์ดงันั้น การใช้
สายตาจึงสามารถสังเกตเห็นความผิดปกติหรือการเปล่ียนแปลงใดๆ และสามารถตอบสนองการ
ควบคุมกระบวนการของ เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ และการจดัการอ่ืนๆ ให้กลบัคืนสู่สภาวะปกติไดเ้ร็ว
ท่ีสุด และยงัน าไปสู่การปรับปรุงในระดบัท่ีสูงข้ึน  
11111112.2.2  กระบวนการไหลของงานไม่มีติดขัด (Uninterrupted Flow : UIF) 
1111111KANBAN SYSTEM 
1111111กุลรัตน์ สุธาสถิติชยั (2552 : 5 ) ระบบ Kanban เป็นหน่ึงในเคร่ืองมือท่ีถูกพฒันาข้ึนโดย
บริษทัโตโยตา้ ถือเป็นส่วนหน่ึงของระบบการผลิตให้ทนัเวลาพอดี (Just-in-Time) ท่ีไดรั้บการ
พฒันาข้ึนมา เพื่อใชใ้นการควบคุมคุณภาพและการไหลของงาน 
1111111Kanban คือ บตัร แผ่น ป้าย หรือสัญลกัษณ์ ท่ีบอกถึงการไหลของงานในการปฏิบติังาน
ภายในโรงงานและการเบิกจ่ายวตัถุดิบ Kanban แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
111111111111111.  บตัรสั่งผลิต  (Production Order Card) 
111111111111112.  บตัรเบิกใชห้รือจ่ายช้ินส่วน  (Withdrawal Card) 
1111111สัญลกัษณ์ของ Kanban ไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นในลกัษณะของบตัรเพียงอยา่งเดียวยงัสามารถ
แทนไดด้ว้ยสัญลกัษณ์อ่ืน ดงัต่อไปน้ี 
111111111111111.  ระบบภาชนะ (Container) ตวัภาชนะเองอาจจะใชแ้ทนบตัรได ้คือ เม่ือภาชนะ
วา่งลงแสดงว่าตอ้งการช้ินส่วนเพิ่มเติม ระบบน้ีจะใช้งานไดดี้ เม่ือภาชนะไดรั้บการออกแบบเป็น
พิเศษใหส้ามารถบรรจุวตัถุดิบ หรือช้ินส่วนไดอ้ยา่งพอดี 
111111111111112.  ระบบไม่ใชภ้าชนะ (Containeriesss) อาจจะเป็นพื้นท่ีการท างานในสายการ 
ผลิตส าหรับก าหนดพื้นท่ีวางวตัถุดิบหรือช้ินส่วนก็ได ้เม่ือพื้นท่ีบริเวณดงักล่าววา่งลงก็เป็นสัญญาณ
ท่ีบอกไดว้า่ตอ้งการวตัถุดิบหรือช้ินส่วนมาเพิ่ม รวมทั้งยงัเป็นสัญญาณบอกไดถึ้งหน่วยงานผลิตอ่ืน
ตอ้งท าการผลิตต่อไดด้ว้ย 
11111112.2.3  การ Set up เคร่ืองจักรซ่ึงไม่ส่งผลต่อการท างาน (Insignificant Changeover : 

ICO) 
1111111TPM  (Total Productive Maintenance) 
1111111กุลรัตน์ สุธาสถิติชยั (2552 : 6) การบ ารุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนรวม TPM เป็น
เคร่ืองมือหน่ึงท่ีช่วยพฒันาเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ และการพฒันาบุคลากรทุกฝ่าย
ใหมี้ความรู้และทกัษะ มีการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง จุดประสงคห์ลกัของการท า TPM คือ การท าให้
ประสิทธิภาพโดยรวมของระบบมีค่าสูงสุด โดยการมุ่งก าจดัความสูญเสียทุกชนิดท่ีมีอยูใ่หเ้ป็นศูนย ์
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1111111การท า TPM  12  ขั้นตอน ดงัน้ี 
111111111111111.  ผูบ้ริหารระดบัสูงขององคก์รประกาศเจตนารมณ์ในการท า TPM ให้พนกังาน
ทุกคนทราบ 
111111111111112.  จดัการฝึกอบรมและใหค้วามรู้เร่ือง TPM กบัพนกังานทุกระดบั 
111111111111113.  จดัโครงสร้างการท ากิจกรรม โดยจดัตั้งหน่วยงานส่งเสริม 
111111111111114.  จดัการวเิคราะห์สภาพปัจจุบนัและก าหนดนโยบายรวมทั้งเป้าหมาย 
111111111111115.  จดัท าแผนงานหลกัของแต่ละกิจกรรม 
111111111111116.  เชิญผูท่ี้เก่ียวขอ้งเขา้ร่วมพิธีการ และด าเนินการเปิดกิจกรรม TPM 
111111111111117.  จดัระบบเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ไดแ้ก่ การปรับปรุงเฉพาะเร่ืองการบ ารุง 
รักษาดว้ยตนเอง การบ ารุงรักษาตามแผน และการพฒันาความรู้และทกัษะของพนกังาน 
111111111111118.  จดัการช่วงเร่ิมตน้ของเคร่ืองจกัรและผลิตภณัฑใ์หม่ 
111111111111119.  จดัการบ ารุงรักษาเชิงคุณภาพ 
1111111111111110.  เพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของฝ่ายสนบัสนุน 
1111111111111111.  ส่งเสริมความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มใหพ้นกังานในองคก์ร 
1111111111111112.  จดัท า TPM อยา่งต่อเน่ืองและยกระดบัเป้าหมายใหสู้งข้ึน  
11111112.2.4  กระบวนการการท างานที่ปราศจากความผิดพลาด (Error - Free  Processing : 

EFP) 

1111111POKA YOKE 
1111111กุลรัตน์ สุธาสถิติชยั (2552 : 7) เป็นแนวคิดท่ีถูกน ามาใชเ้พื่อป้องกนัความผิดพลาดท่ีเกิด
จากการลืมของพนกังานโดยชนิดของความผิดพลาดจากการลืมจะแบ่งเป็น 2 ประการ คือ การลืมท่ี
เกิดข้ึนโดยไม่ตั้งใจ และการลืมท างานนั้นจริงๆ เช่น สมมติวา่คนงานตอ้งประกอบอุปกรณ์ท่ีมีปุ่ม 2 
ปุ่ม ซ่ึงตอ้งมีสปริงอยูข่า้งใตใ้นแต่ละปุ่มอุปกรณ์ บางคร้ังคนงานอาจลืมใส่สปริงปุ่มใดปุ่มหน่ึง การ
ใชห้ลกั Poka - Yoke ง่ายๆ คือ การออกแบบให้นบัจ านวนสปริงจากกล่องมาใส่ในจานหรือกล่อง
เล็กๆ ก่อนท่ีจะประกอบ เมือประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ถา้ยงัมีสปริงเหลืออยู่ในจานแสดงว่ามี
ความผิดพลาดในการประกอบเกิดข้ึนแลว้ ตวัอย่างน้ีเป็นหลกัการท างานอย่างง่ายๆ ของ Poka - 

Yoke ท่ีสามารถลดปัญหาความผิดพลาดในการนบัของพนกังานได ้ถึงแมว้า่ความสูญเสียท่ีเกิดข้ึน
จะเป็นจุดเล็กๆ แต่ก็สามารถลดปัญหาการกลบัมาแกไ้ขงาน (Rework) ไดท้นัที 
1111111Poka - Yoke  เป็นวิธีการตรวจสอบท่ีเนน้การตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพร้อยเปอร์เซ็นต ์
วิธีน้ีใชใ้นกระบวนการผลิตท่ีมีส่ิงผิดปกติเกิดข้ึน ซ่ึงความผิดปกติจะตอ้งไดรั้บการตอบสนองหรือ
แกไ้ขอยา่งทนัท่วงที 
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2.3  การปรับปรุงงานเพือ่เพิม่การเพิม่ผลผลติ 
11111112.3.1  การเพิม่ผลผลติในอุตสาหกรรม (Productivity in Industry) 
1111111จ าลกัษณ์  ขุนพลแกว้ (2546 : 216 - 220) ในการด าเนินธุรกิจการคา้ใดๆ ก็ตามความส าคญั
อยู่ท่ีการจ าหน่ายสินคา้และบริการต่างๆ แต่การท่ีจะให้กิจการคา้มัน่คงและเจริญอยู่ได้ตลอดไป
จ าเป็นตอ้งด าเนินตามหลกั 3 ประการคือ 
11111111111111ก.  ต้องมีลูกค้า ฉะนั้นกิจการด้านการตลาดจึงเป็นส่ิงท่ีต้องการพิจารณาโดย
ละเอียดและถือไดว้่าเป็นงานส าคญัอนัดบัแรกเพราะธุรกิจใดๆ ก็ตามจะตอ้งยืนไดต้อ้งอาศยัลูกคา้
เท่านั้น ถา้กิจการใดมีลูกคา้มาก และความตอ้งการสินคา้ในตลาดสูงกิจการนั้นเจริญ และการขยาย
กิจการได ้แต่ในกรณีท่ีลูกคา้มีจ านวนลดน้อยลง การขายตกต ่า กิจการซบเซาลง ดงันั้นเพื่อกิจการ
ด าเนินไปอยา่งเจริญรุ่งเรืองจึงจ าเป็นตอ้ง “ผลิตแต่สินคา้ท่ีเป็นท่ีตอ้งการตลาดในราคาท่ีไม่แพง” 
11111111111111ข.  ตอ้งปรับปรุงคุณภาพสินคา้ และบริการให้ดีข้ึนตามล าดบั โดยวิธีการปรับปรุง
แกไ้ขเปล่ียนแปลงกิจการทุกดา้น เช่น การออกแบผลิตภณัฑ์ กรรมวิธีการผลิต ระเบียบการบริหาร 
การด าเนินงานในดา้นการตลาด การฝึกอบรมเจา้หนา้ท่ีในระดบัต่างๆ และพนกังาน เหตุผลส าคญัท่ี
ท าให้กิจการส่วนมากตกต ่าหรือต้องล้มเลิกไปนั้น เพราะไม่พยายามปรับปรุงกิจการให้ดีข้ึน
โดยเฉพาะการปรับปรุงในเร่ืองผลิตภณัฑแ์ละวธีิการด าเนินงานในดา้นการตลาด 
11111111111111ค.  ตอ้งใชท้รัพยากรหรือปัจจยัการผลิต อนัไดแ้ก่ คน เคร่ืองจกัร วสัดุ อาคารท่ีดิน
และเงิน ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด เพราะส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่วนประกอบส าคญัท่ีก่อให้เกิดเป็นสินคา้ และ
บริการต่างๆ ข้ึนเป็นส่วนท่ีจะท าให้กิจการมัน่คงและเจริญกา้วหนา้ได ้ฉะนั้นธุรกิจอุตสาหกรรมซ่ึง
มีทรัพยากรอยูอ่ยา่งจ ากดั จึงจ าเป็นตอ้งน าหลกัการเพิ่มผลผลิตมาใช ้
1111111111111111111111.  ความหมายของการเพิ่มผลผลิต (Definitions of Productivity) 
111111111111111111111การเพิ่มผลผลิต (Productivity) มีความหมายกวา้งขวางมากและอาจใช้
ค  าจ  ากดัความหลายอยา่งสุดแต่จะน าค าน้ีไปใชก้บัเร่ืองอะไร ถา้การผลิตคือการน าเอาปัจจยัการผลิต 
(Input) เช่น วตัถุดิบ แรงงาน เคร่ืองจกัร มาป้อนสู่กระบวนการผลิต  เพื่อให้ไดผ้ลิตผล (Out Puts) 
ซ่ึงคือสินคา้หรือบริการตามท่ีตอ้งการ แสดงดงัรูปท่ี 2.20 
 

 
 
 

 
รูปท่ี  2.20  แสดงการผลิตสินคา้ 

ท่ีมา  :  จ าลกัษณ์  ขนุพลแกว้ (2546 : 216-220) 

ปัจจยัการผลิต 
(Inputs) 

กระบวนการผลิต 
(Process) 

ผลผลิต 
(Output) 
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การเพิ่มผลผลิตหาไดจ้ากอตัราส่วนของผลิตผลต่อปัจจยักรผลิต สามารถค านวณไดจ้ากเป็นสมการ
ท่ี  2.1  จ  าลกัษณ์  ขนุพลแกว้ (2546 : 216 - 220)  ดงัน้ี 
 

อตัราการเกิดผลผลิตดี (Yield)       =      ผลิตผล 
                                                                  ปัจจยัการผลิต 

 
2.4   แผนภูมิการไหลของกระบวนการ 
1111111กิติศกัด์ิ  พลอยพานิชเจริญ (2550 : 278) ในกระบวนการแกไ้ขปัญหาคุณภาพนั้น เม่ือท า
การจ าแนกประเภทขอ้มูลแลว้จะท าใหท้ราบประเด็นในการแกปั้ญหา จึงควรมีการท าความเขา้ใจถึง
กิจกรรมต่างๆ  ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัประเด็นดงักล่าว โดยจะเรียกแผนภูมิท่ีแสดงถึงล าดับของ
กิจกรรมตลอดจนความสัมพันธ์ของกิจกรรมต่างๆ  น้ีว่า แผนภูมิการไหลของกระบวนการ 
(Process Flow Chart)  แสดงดงัตารางท่ี  2.1 
 
ตารางท่ี  2.1  แสดงสัญลกัษณ์การเขียนแผนภูมิการไหลของกระบวนการผลิต 

สัญลกัษณ์ ช่ือเรียก ค าจ ากดัความโดยย่อ 
  

 

 

Operation 

1. การเตรียมวสัดุเพื่อช้ินงานช้ินต่อไป 
2. การประกอบช้ินส่วนหรือการถอดส่วน   
    ประกอบออก 
 

  

Inspection 
1. การตรวจสอบคุณลกัษณะของวสัดุ 
2. การตรวจสอบคุณภาพหรือปริมาณ 

  

 

Transportation 

1. การเคล่ือนท่ีของวสัดุจากท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ี 
    หน่ึง 
2. พนกังานก าลงัเดิน 

  

Delay 
1. การเก็บวสัดุชัว่คราวระหวา่งการปฏิบติังาน 
2. การคอยเพื่อใหง้านขั้นต่อไปเร่ิมตน้ 

  

Storage 
1. การเก็บในท่ีถาวร ซ่ึงตอ้งอาศยัค าสั่งในการ 
    เคล่ือนยา้ย 

ท่ีมา  :  มาโนช  ริทินโย  (2551 : 6 - 8) 
 

2.1 
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2.5  ไคเซ็น  (Kaizen) 
1111111ไค เ ซ็น  เ ป็นศัพท์ภาษา ญ่ี ปุ่น  ซ่ึ งถอดความหมายจากศัพท์ได้ว่ า  การป รับปรุง 
(Improvement) โดยเป็น แนวคิดท่ีน ามาใชใ้นการบริหารการจดัการการอย่างมีประสิทธิผล โดย
มุ่งเน้นท่ีการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคน ร่วมกนัแสวงหาแนวทางใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงวิธีการ
ท างานและสภาพแวดลอ้มในการท างานให้ดีข้ึนอยูเ่สมอ หวัใจส าคญัอยู่ท่ีตอ้งมีการปรับปรุงอย่าง
ต่อเน่ืองไม่มีท่ีส้ินสุด (Continuous Improvement) ไคเซ็นจึงเป็นแนวคิดท่ีจะช่วยรักษามาตรฐาน
ท่ีมีอยูเ่ดิม (Maintain) และปรับปรุงให้ดียิ่งข้ึน หากขาดซ่ึงแนวคิดน้ีแลว้ มาตรฐานท่ีมีอยูเ่ดิมก็จะ
ค่อยๆ ลดลงนอกจากน้ีหลกัของไคเซ็นยงัเป็นเคร่ืองมือหน่ึงของลีนเพื่อช่วยให้เกิดการบริหารการ
เปล่ียนแปลงและปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 
11111112.5.1  ขอบเขตของการใช้ไคเซ็นในการปรับปรุง  
1111111สถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (2549 : 106 - 110) ไดก้ล่าววา่ โดยทัว่ไปแลว้ การใชไ้คเซ็น
เพื่อการปรับปรุงงานอยา่งต่อเน่ืองนั้น สามารถจ าแนกไดใ้น 2 ขอบเขตเป็นเบ้ืองตน้คือ (1) การใช้
ไคเซ็นกบัโครงการปรับปรุงขนาดใหญ่ ซ่ึงมุ่งการปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงทัว่ทั้งองคก์รเพื่อเพิ่ม
ผลิตภาพแบบกา้วกระโดด (Quantum Jumps in Productivity) รวมทั้งการยกระดบัคุณภาพและ
ประสิทธิผล แต่การด าเนินการจะมีความยุ่งยากมากในทางปฏิบัติ เน่ืองจากมีผลกระทบกับ
กระบวนการและบุคลากรส่วนใหญ่ขององคก์ร รวมทั้งแรงต่อตา้นต่อความเปล่ียนแปลง ดงันั้น การ
ด าเนินการจะตอ้งมีการวางแผนและก าหนดเป้าหมายอยา่งรอบคอบเพื่อหลีกเล่ียงความเส่ียงต่อความ
ลม้เหลวของการด าเนินโครงการ กบั (2) การใช้ไคเซ็นในโครงการปรับปรุงขนาดย่อม เป็นการ
ด าเนินกิจกรรมปรับปรุงในขอบเขตจ ากดัเพื่อหลีกเล่ียงผลกระทบ หรือความเส่ียงต่อความลม้เหลว
ของโครงการดงัท่ีพบจากการด าเนินโครงการขนาดใหญ่ โดยมีการมุ่งปรับปรุงเปล่ียนแปลงในพื้นท่ี
หรือกระบวนการหลกัซ่ึงเป็นลกัษณะของเหตุการณ์ไคเซ็น  (Kaizen Events) ท่ีมุ่งบรรลุผลการ
เปล่ียนแปลงในระยะเวลาอนัรวดเร็ว (Rapid Positive Change) หรือบางคร้ังอาจเรียกวา่ การไค
เซ็นขนาดยอ่ม (Minikaizen) และเป็นแนวทางท่ีมีประสิทธิผลส าหรับองคก์รท่ียงัไม่พร้อมต่อการ
การเปล่ียนแปลงทัว่ทั้งองคก์ร ส าหรับเหตุการณ์ไคเซ็น อาจถูกใชเ้พื่อแกปั้ญหาพื้นฐานหรือปัญหาท่ี
มีความซบัซอ้น แต่ควรเลือกพื้นท่ีส าหรับการปรับปรุงท่ีใหผ้ลลพัธ์จากความเปล่ียนแปลงท่ีสามารถ
วดัผลได ้(Measurable Results) ในระยะเวลาอนัสั้นและส่งผลทางบวกต่อเป้าหมายกลยทุธ์องคก์ร 
(Strategic Goals) โดยมีขั้นตอนการวางแผนและด าเนินการ ดงัน้ี 
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111111111111111. ก าหนดพนัธกิจ โดยมีการระบุพนัธกิจของการด าเนินโครงการไวใ้นเอกสาร
อย่างชัดเจน (Clearly Document) ประกอบด้วยเพื่อ เป้าหมายหรือส่ิงท่ีคาดหวงัของทีมงาน 
ขอบเขตของการด าเนินกิจกรรมปรับปรุง งบประมาณ และตารางเวลา (Time Table) 
111111111111112.  การคดัเลือกทีมงาน โดยทัว่ไปทีมงานจะประกอบดว้ยสมาชิกประมาณ 6 - 8 
คนท่ีมีทกัษะและความรู้ท่ีสามารถบรรลุตามพนัธกิจ รวมทั้งผูป้ฏิบติังานในพื้นท่ีเป้าหมาย (Target 

Area) ของการปรับปรุงเพื่อใหเ้กิดความร่วมมือระหวา่งกนัในการก าหนดแนวทางปรับปรุงเพื่อขจดั
ความสูญเปล่า โดยมีการก าหนดบทบาทความรับผดิชอบของทีมงานแต่ละคนไวอ้ยา่งชดัเจน 
111111111111113.  การสนบัสนุนจากผูบ้ริหารอยา่งต่อเน่ือง และการแต่งตั้งท่ีปรึกษาให้กบัทีมงาน 
(Team Advisor) เพื่อร่วมสนบัสนุนใหก้ารด าเนินโครงการประสบความส าเร็จ 
111111111111114. การเตรียมการล่วงหน้าให้พร้อม โดยมีการจัดเก็บข้อมูลท่ีมีความส าคัญ 
(Meaningful1Information) และเก่ียวเน่ืองกับกระบวนการท่ีด าเนินในปัจจุบัน  (Current 

Process) ไวล่้วงหนา้เพื่อเป็นการประหยดัเวลาส าหรับด าเนินโครงการ 

111111111111115. ก าหนดช่วงเวลาไวส้ าหรับด าเนินกิจกรรม โดยระบุช่วงเวลาท่ีสะดวกและ
เหมาะสมส าหรับให้ผูเ้ก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมด าเนินโครงการอย่างต่อเน่ือง หรืออาจใช้ช่วงเวลาหลงั
การเลิกงาน รวมทั้งให้การฝึกอบรมในดา้นเทคนิคและแนวทางด าเนินโครงการอยา่งมีประสิทธิผล 
เพื่อให้ทุกคนสามารถวิเคราะห์สภาพปัญหา (Current Condition) และสามารถเสนอแนวคิด
ส าหรับการปรับปรุง โดยมีการด าเนินตามแนวทางวงจรคุณภาพของเดมม่ิง (PDCA) 
111111111111116.  การติดตามวดัผลอยา่งต่อเน่ือง โดยมีการติดตามวดัผลจากปัจจยัหลกัท่ีมีผลต่อ
การปรับปรุงสมรรถนะและเสนอต่อผูเ้ก่ียวขอ้งในกระบวนการไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
11111112.5.2  แนวทางและข้ันตอนในการปรับปรุงแบบไคเซ็น 
1111111ช านาญ รัตนากร (2553 : 57 - 64) ไดก้ล่าววา่ ระบุวา่มี 7 ขั้นตอนซ่ึงทั้ง 7 ขั้นตอน ดงักล่าว
น้ี กล่าวไดว้า่เป็นวิธีการเชิงระบบ (System approach) หรือปรัชญาในการสร้างคุณภาพงานของ
เดมม่ิงท่ีเรียกว่า PDCA (Plan-Do-Check-Action) ท่ีน าไปใช้หรือประยุกต์ใช้ในทุกงานทุก
กิจกรรมหรือทุกระบบการปฏิบติังานนัน่เองไม่วา่งานนั้นจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่ ประกอบดว้ย 
111111111111111.  คน้หาปัญหา และก าหนดหวัขอ้แกไ้ขปัญหา 
111111111111112.  วเิคราะห์สภาพปัจจุบนัของปัญหาเพื่อรู้สถานการณ์ของปัญหา 
111111111111113.  วเิคราะห์หาสาเหตุ 
111111111111114.  ก าหนดวธีิการแกไ้ข ส่ิงท่ีตอ้งระบุคือ ท าอะไร ท าอยา่งไร ท าเม่ือไร 
111111111111115.  ใครเป็นคนท า และท าอยา่งไร 
111111111111116.  ลงมือด าเนินการ 
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111111111111117. ตรวจดูผล  ผลกระทบต่างๆ และการรักษาสภาพท่ีแกไ้ขแลว้โดยการก าหนด
มาตรฐานการท างาน 
กิจกรรมไคเซ็นจะด าเนินตามแนวทางวงจรคุณภาพของเดมม่ิง (PDCA) มีดงัน้ี 
1111111ก.  P-Plan ในช่วงของการวางแผนจะมีการศึกษาปัญหาพื้นท่ีหรือกระบวนการท่ีตอ้งการ
ปรับปรุงและจดัท ามาตรวดัส าคญั  (Key Metrics) ส าหรับติดตามวดัผล เช่น รอบเวลา (Cycle 

Time) เวลาการหยดุเคร่ือง (Downtime) เวลาการตั้งเคร่ือง อตัราการเกิดของเสีย เป็นตน้ โดยมีการ
ด าเนินกิจกรรมกลุ่มย่อย (Small Group Activity) เพื่อระดมสมองแสดงความคิดเห็นร่วมกนั
พฒันาแนวทางส าหรับแก้ปัญหาในเชิงลึก ดังนั้นผลลพัธ์ในช่วงของการวางแผนจะมีการเสนอ
วธีิการท างานหรือกระบวนการใหม่แทนแนวทาง 
เดิมโดยสมาชิกของกลุ่ม 
1111111ข.  D-Do ในช่วงน้ีจะมีการน าผลลพัธ์หรือแนวทางในช่วงของการวางแผนมาใชด้ าเนิน 
การส าหรับกิจกรรมการปรับปรุงภายในช่วงเวลาอนัสั้นโดยมีผลกระทบต่อเวลาท างานน้อยท่ีสุด 
(Minimal Disruption) ซ่ึงอาจใชเ้วลาหลงัเลิกงานหรือช่วงของวนัหยดุ 
1111111ค. C-Check โดยใช้มาตรวดัท่ีจดัท าข้ึนไวส้ าหรับติดตามวดัผลการด าเนินกิจกรรมตาม
วิธีการใหม่ (New Method) เพื่อเปรียบวดัประสิทธิผลกบัแนวทางเดิม หากผลลพัธ์จากแนวทาง
ใหม่ ไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมาย ทางทีมงานอาจพิจารณาแนวทางเดิมหรือด าเนินการคน้หา
แนวทางปรับปรุงต่อไป 
1111111ง.  A-Act โดยไดน้ าขอ้มูลท่ีวดัผลและประเมินไวใ้นช่วงของการตรวจสอบเพื่อใชส้ าหรับ
ด าเนินการปรับแก ้(Corrective Action) ดว้ยทีมงานไคเซ็น ซ่ึงมีผูบ้ริหารให้การสนบัสนุน เพื่อมุ่ง
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายของโครงการในช่วงของการด าเนินกิจกรรมไคเซ็นหรือกิจกรรมการ
ปรับปรุง ทางทีมงานปรับปรุงจะมุ่งค้นหาสาเหตุต้นตอของความสูญเปล่าและใช้ความคิด
สร้างสรรค์ (Creativity) เพื่อขจดัความสูญเปล่า โดยมีการท างานร่วมกบัทีมงานขา้มสายงานอยา่ง
ต่อเน่ืองในช่วงเวลา 3 - 10 วนั และมีการติดตาม (Follow Up) ผลลพัธ์หรือความเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดข้ึนภายใน 30 วนั หลังจากด าเนินกิจกรรมการปรับปรุง รวมทั้ งมีการจัดท ามาตรฐาน
กระบวนการ (Process Standardization) นกัปฏิบติัการไคเซ็น ไดเ้สนอแนวทางท่ีสามารถใช้
ปรับปรุงงานได ้โดยไดแ้ก่การลองพยายามคิด ในแง่ของการหยดุ การลด หรือ การเปล่ียน โดยท่ีการ
หยุด หรือ ลด ไดแ้ก่ การหยุดการท างานท่ีไม่จ  าเป็น ทั้งหลาย หยุดการท างานท่ีไม่มีประโยชน์และ
ไม่มีความส าคญัทั้งหลาย แต่อยา่งไรก็ตาม มีบางส่ิงบางอยา่งท่ีไม่สามารถท าให้หยุดได ้ซ่ึงหากเป็น
เช่นนั้น ผูป้ฏิบติังานอาจตอ้งมุ่งประเด็นไปท่ีเร่ืองการลด เช่น ลดงานท่ีไม่มีประโยชน์ งานท่ีก่อ
ความร าคาญ น่าเบ่ือหน่ายให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้แมว้า่จะไม่สามารถท าให้หยุดไดท้ั้งหมด แต่ก็
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เกิดมีการปรับปรุงข้ึนแล้ว ส่วนการเปล่ียนแปลงบางส่วนของงานนั้ นหมายถึง การพิจารณา
เปล่ียนแปลงงานในบางเร่ืองบางอย่างท่ีสามารถเปล่ียนแปลงได้ ซ่ึงผูป้ฏิบติังานอาจพิจารณาใช้
หลกัการ E C R S เพื่อเร่ิมตน้กระบวนการปรับปรุงระบบงานได ้โดยหลกัการดงักล่าวมี
องคป์ระกอบกล่าวคือ 
1111111E = Eliminate หมายถึง การตดัขั้นตอนการท างานท่ีไม่จ  าเป็นในกระบวนการออกไป 
1111111C = Combine หมายถึง การรวมขั้นตอนการท างานเขา้ดว้ยกนั เพื่อประหยดัเวลาหรือแรง 
งานในการท างาน 
1111111R = Rearrange หมายถึง การจดัล าดบังานใหม่ใหเ้หมาะสม 
1111111S = Simplify หมายถึง ปรับปรุงวธีิการท างาน หรือสร้างอุปกรณ์ช่วยใหท้  างานไดง่้ายข้ึน 
 
2.6 ระบบควบคุมอตัโนมัติ 
1111111ระบบอตัโนมติั คือ ระบบใดๆ หรือกลไกท่ีสามารถเร่ิมท างานไดด้ว้ยตวัเอง โดยท างานตาม
โปรแกรมท่ีวางไว ้เช่นระบบรดน ้ าอตัโนมติั ระบบตอบรับโทรศพัท์อตัโนมติั ระบบอตัโนมติัอาจ
เป็นการใช้กลไกคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม จะท างานถูกตอ้งต่อเม่ือมีการ
วางแผนในการออกแบบระบบการท างานท่ีปฏิบติังานเป็นแบบอตัโนมติันั้น มีขั้นตอนดงัน้ี 
11111111.  ศึกษาระบบงานเดิม ลกัษณะการท างานและเง่ือนไขต่างๆ ของการท างาน 
11111112.  ออกแบบอุปกรณ์เคล่ือนท่ีและเลือกอุปกรณ์ก าลงั วาดภาพอุปกรณ์ท่ีท างาน เพื่อแสดง
หนา้ท่ีและต าแหน่งต่างๆ ของอุปกรณ์ท่ีท างานร่วมกนัและแสดงขั้นตอนการท างานของระบบดว้ย
แผนภาพการเคล่ือนท่ีของอุปกรณ์ 
11111113.  การวเิคราะห์หาสัญญาณควบคุม โดยสร้างจากสัญญาณตรวจจบัต าแหน่ง 
11111114.  ออกแบบวงจรควบคุม จากแผนภาพสัญญาณควบคุม ท าการเลือกอุปกรณ์ตรวจจบัและ
อุปกรณ์ควบคุมท่ีเหมาะสมแลว้เขียนวงจรการต่ออุปกรณ์ (Wiring Diagram)  
11111115.  ติดตั้งอุปกรณ์และทดสอบการท างาน 
11111116.  ประเมินและติดตามผลการใชง้าน 
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11111112.6.1  ระบบนิวแมติกส์ (Pneumatic) 
1111111นิวแมติกส์มาจากค าศพัทภ์าษากรีกวา่ “Pneuma” หมายถึงหายใจหรือลม แต่ในปัจจุบนั
หมายถึง การน าลมอดัไปใชก้บัเคร่ืองจกัรกลในงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการน ามาใชข้บัเคล่ือน
และควบคุมอุปกรณ์หรือเคร่ืองจกัรกลต่างๆ ท่ีใชล้มเป็นตน้ก าเนิดก าลงัในการท างานโดยจ าแนก
เป็น 3 ประเภทหลกั คือ 
111111111111111. นิวแมติกส์แรงดนัต ่า (Low Pressure Pneumatics) ภาคอุตสาหกรรมพฒันา
มาใชง้านดา้นการควบคุมของไหล (Fluidics หรือ Fluid logic) ความดนัท่ีใชง้านไม่เกิน 150   
กิโลปาสคาล (kPa) หรือท่ี  1.5  บาร์ หรือท่ี  21  ปอนดต่์อตารางน้ิว (psig) 
111111111111112. นิวแมติกส์แรงดนัปกติ (Normal Pressure Pneumatics) ภาคอุตสาหกรรม
พฒันามาใชง้านดา้นการควบคุมการท างานของเคร่ืองมือ อุปกรณ์ท่ีอาศยัการขบัเคล่ือนจากระบบ 
นิวแมติกส์ ความดนัท่ีใชง้านอยูร่ะหวา่ง  150 - 1,600  กิโลปาสคาล หรือท่ีระหวา่ง  1.5 - 16  บาร์ 
หรือท่ี 16 - 132  ปอนดต่์อตารางน้ิว 
111111111111113. นิวแมติกส์แรงดนัสูง (High Pressure Pneumatics) ภาคอุตสาหกรรมพฒันา
มาใชง้านดา้นการควบคุมการท างานของเคร่ืองมือพิเศษสมรรถนะสูง อุปกรณ์ท่ีอาศยัการขบัเคล่ือน
จากระบบนิวแมติกส์ในระบบอุตสาหกรรมความดนัท่ีใชง้านเกินกวา่ 1,600 กิโลปาสคาล หรือท่ีเกิน
กวา่  16  บาร์หรือเกินกวา่  132  ปอนดต่์อตารางน้ิว (psig) 
1111111ก.  ระบบจ่ายลมเพื่อควบคุมการท างานของระบบนิวแมติกส์ประกอบไปดว้ย เคร่ืองอดัลม 
(Compressor) ชนิดต่างๆ หมอ้เก็บลมอดั (Pressure Stock Tank) เคร่ืองแลกเปล่ียนความร้อน 
(Heat Exchanger) เคร่ืองกรองลม (Air Filter) เคร่ืองท าลมให้แห้ง (Air Dryer) ชุดปรับสภาพ
ลม กระบอกสูบ วาลว์ควบคุมชนิดต่างๆ แสดงดงัรูปท่ี  2.21 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี  2.21  แสดงองคป์ระกอบในระบบอากาศอดัพื้นฐาน (ระบบนิวแมติกส์) 
ท่ีมา : http://utcc2.utcc.ac.th/engineer 
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1111111การท างานของระบบนิวแมติกส์จะประกอบไปดว้ยอุปกรณ์ต่างๆ ดงัน้ี 
111111111111111. จุดจ่ายลม หมายถึงตน้ก าหนดลมหรือเคร่ืองอดัอากาศ ในการใช้งานตอ้ง
ค านึงถึงปริมาณลมอดัท่ีตอ้งการใชท่ี้พอเพียงต่อการใชง้านอยา่งเหมาะสม 
111111111111112.  ระบบหล่อเยน็ หรือเคร่ืองระบายความร้อน มกัจะติดตั้งอยูถ่ดัจากเคร่ืองอากาศ
เพื่อท าใหล้มอดัมีอุณหภูมิลดลงและจ ากดัไอน ้ าท่ีมีอุณหภูมิสูงในลมอดั ถา้ไอน ้ าเหล่าน้ีกลัน่ตวัเป็น
หยดน ้ าในอุปกรณ์นิวแมติกส์จะเกิดการกดักร่อนหรือความเสียหายได ้ เคร่ืองระบายความร้อนแบ่ง
ไดเ้ป็นแบบใชน้ ้ าหล่อเยน็และแบบใชล้มเป่าระบายความร้อน โดยอากาศท่ีผา่นระบบหล่อเยน็แลว้
ควรอยูท่ี่  40  องศาเซลเซียส 
111111111111113.  ถงัลม ควรมีขนาดใหม่เพียงพอจากลมอดัใหก้บัอุปกรณ์ทุกตวัเพื่อป้องกนัการท่ี
เคร่ืองอดัอากาศท างานหนกัมากเกินไป 
111111111111114.  ชุดกรองอากาศหรือเคร่ืองกรองอากาศในท่อหลกั (Main Line Air Filter) จะ
ท าหนา้ท่ีก าจดัฝุ่ นละออง น ้ า และคราบน ้ ามนัท่ีปะปนมากบัลมอดัท่ีอยูใ่นท่อส่งหลกั ก่อนท่ีจะส่ง
ลมอดัน้ีไปใชง้านหรือผา่นการกรองอีกคร้ังหน่ึง 
111111111111115. ชุดท าให้อากาศแห้ง มีหน้าท่ีในการท าให้ไอน ้ าในลมอดักลัน่ตวัเป็นหยดน ้ า 
โดยการลดอุณหภูมิของไอน ้าลงจนถึงอุณหภูมิห้อง ไอน ้ าเกิดการกลัน่ตวัเป็นหยดและไหลออกทาง
ช่องระบายทิ้ง 
111111111111116.  ท่อแยกไปใชง้าน เป็นท่อท่ีต่อแยกจากท่อส่งหลกัไปใชง้าน 
111111111111117.  ชุดกรองอากาศ จะท าการก าจดัฝุ่ นละออง สนิมภายในท่อหรือส่ิงสกปรกอ่ืนๆ 
ท่ีติดมากบัลมอดั เพื่อป้องกนัความเสียต่ออุปกรณ์และยงัช่วยในการกรองน ้าออกจากลมอดัดว้ย 
111111111111118.  ชุดปรับความดนัใชง้านและเกจท่ีวดัความดนั มีหนา้ท่ีในการรักษาระดบัความ
ดนัให้อยูใ่นระดบัท่ีตอ้งการและคงท่ี เน่ืองจากลมอดัท่ีเกิดจากเคร่ืองอดัอากาศจะมีค่าสูงกวา่ความ
ดนัท่ีตอ้งการใชง้านเล็กนอ้ย 
111111111111119.  ชุดผสมน ้ามนัหล่อล่ืน มีหนา้ท่ีในการเติมน ้ ามนัให้ผสมกบัลมอดั เพื่อช่วยหล่อ
ล่ืนใหก้บัอุปกรณ์ท่ีเคล่ือนท่ี เพื่อใหมี้การท างานท่ีราบร่ืนและช่วยยดือายกุารใชง้านของอุปกรณ์ 
1111111111111110.  วาลว์ควบคุมทิศทาง เป็นวาลว์ท่ีๆ ใชใ้นการจ่ายลมอดัให้กบักระบอกสูบ เพื่อ
ควบคุมใหเ้กิดการเคล่ือนท่ีในทิศทางท่ีตอ้งการ 
1111111111111111.  กระบอกสูบ เป็นอุปกรณ์ก าลงัท่ีใชล้มอดัเป็นตน้ก าลงัในการเคล่ือนท่ีเชิงเส้น 
1111111111111112. วาล์วควบคุมความเร็ว มีหน้าท่ีในการปรับแรงดนัของลมอดัท่ีจ่ายให้แก่
กระบอกสูบตามท่ีตอ้งการ เพื่อควบคุมความเร็วในการเคล่ือนท่ีของกา้นสูบ 
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11111112.6.2  ระบบไฮดรอลกิส์ (Hydraulic Fluid Power System)  
1111111การท างานของระบบไฮดรอลิกส์จะประกอบไปดว้ยอุปกรณ์ต่างๆ ดงัน้ี 
 111111111111111.  ป๊ัมไฮดรอลิกส์ถูกขบัดว้ยมอเตอร์หรือเคร่ืองยนต ์ ตามปกติแลว้ปริมาตรการ
ดูดของป๊ัมข้ึนอยูก่บัอตัราความเร็วของกระบอกสูบท่ีใชง้าน โดยป๊ัมจะท างานตลอดเวลาเพื่อสร้าง
ความดนัให้น ้ ามนัมีค่าคงท่ีตลอดเวลา ในขณะใช้งานน ้ ามนัท่ีมีความดนัสูงไม่สามารถจดัเก็บไว้
ภายในถงัเก็บไดเ้ช่นเดียวกบัถงัเก็บลมโดยมีความดนัใชง้านปกติมีค่าประมาณ 1,000 – 3,000  psig 
น ้ามนัไฮดรอลิกส์ท่ีถูกเพิ่มความดนัและผา่นการใชง้านในระบบแลว้ จะไหลผา่นท่อน ้ ามนักลบัและ
ถูกกรองก่อนเขา้สู่ถงัเก็บน ้ามนั เพื่อป๊ัมเขา้สู่ระบบใหม่อีกคร้ังหน่ึงเป็นวงรอบปิด  
111111111111112. น ้ ามนัไฮดรอลิกส์จะถูกกรองให้สะอาดเสียก่อนด้วย Filter เพื่อป้องกนั
อนัตรายจากฝุ่ นหรือส่ิงสกปรกท่ีติดมากบัน ้ ามนัเขา้ไปท าลายอุปกรณ์ต่างๆ ซ่ึงอาจติดตั้งไวใ้น
ต าแหน่งน ้ามนัวิง่เขา้ระบบหรือก่อนกลบัเขา้ถงั แต่ส่วนใหญ่นิยมวางไวก่้อนเขา้ระบบ 
111111111111113.  วาลว์ควบคุมทิศทางท่ีควบคุมการท างานดว้ย Solenoid หรือบงัคบัดว้ยมือ ใน
การจ่ายน ้ามนัใหก้บักระบอกสูบใหเ้กิดการเคล่ือนท่ี  
111111111111114.  กระบอกสูบไฮดรอลิกส์หรือมอเตอร์ไฮดรอลิกส์ จะท าหนา้ท่ีเปล่ียนพลงังาน
ของของไหลใหเ้ป็นพลงังานกลในการเคล่ือนท่ีเชิงเส้นหรือเชิงมุม โดยการติดตั้งกลไกไวท่ี้กา้นสูบ 
มีลกัษณะการใชง้านเหมือนกบักระบอกสูบระบบนิวแมติกส์แตกเฉพาะขนาดและตน้ก าลงังานท่ีใช ้
111111111111115.  วงจรไฮดรอลิกส์บางวงจรจะลดความเร็วของกา้นสูบ โดยติดตั้ง Flow control 
ไวใ้นทิศทางหน่ึง เพื่อควบคุมความเร็วในการเคล่ือนท่ีเขา้และออกท่ีแตกต่างกนั ตวัอยา่งเช่น การส่ง
ช้ินงานหรือการอดัช้ินงานดว้ยก าลงัแรงดนัสูงแลว้ จะเคล่ือนท่ีกลบัดว้ยความเร็วสูง มีลกัษณะการ
ใชง้านเช่นเดียวกบักระบอกสูบระบบนิวแมติกส์ แสดงดงัรูปท่ี  2.22 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี  2.22  แสดงองคป์ระกอบในระบบไฮดรอลิกส์พื้นฐาน 
ท่ีมา : http://utcc2.utcc.ac.th/engineer 
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2.7  ระบบไฟฟ้าและการควบคุมการท างาน 
11111111.  สวิตช์เลือก (Selector Switch) มีใชม้ากในงานท่ีตอ้งควบคุมการท างานดว้ยมือ แสดง
ตวัอยา่งของสวิตช์เลือกแบบ 3 ต าแหน่ง และตารางแสดงการท างานของสวิตช์เลือกเคร่ืองหมาย X 
ในตารางแทนด้วยหน้าสัมผสัปิด สวิตช์เลือกมี 3 ต าแหน่งคือ ต าแหน่งหยุด (off) ต าแหน่งมือ 
(Hand) และต าแหน่งออโต (Automatic) ในต าแหน่งหยุดหนา้สัมผสัทุกอนัจะปิดหมด ส่วนใน
ต าแหน่งมือหนา้สัมผสั A1 จะปิด หนา้สัมผสั A2 จะเปิด และในต าแหน่งออโตหนา้สัมผสั A2 จะ
ปิดหนา้สัมผสั A1 จะเปิด แสดงดงัรูปท่ี  2.23 

 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี  2.23  แสดงลกัษณะของสวติช์เลือก (Selector switch) 

ท่ีมา : http://utcc2.utcc.ac.th/engineer 
 

11111112.  รีเลย ์(Relay) คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีทาหนา้ท่ี ตดั - ต่อวงจร คลา้ยกบัสวิตซ์ โดย
ใชห้ลกัการหนา้สัมผสั และการท่ีจะใหท้ างานก็ตอ้งจ่ายไฟใหต้ามท่ีก าหนด เพราะเม่ือจ่ายไฟให้กบั
ตวัรีเลยจ์ะท าใหห้นา้สัมผสัติดกนักลายเป็นวงจรปิดและตรงขา้มทนัทีท่ีไม่ไดจ่้ายไฟ กลายเป็นวงจร
เปิด ไฟท่ีใชป้้อนใหก้บัตวัรีเลยก์็จะเป็นไฟท่ีมาจากเพาเวอร์ฯ ของเคร่ือง 
1111111โครงสร้างของรีเลย ์ 
1111111ภายในโครงสร้างของ รีเลย ์ จะประกอบไปดว้ยขดลวด 1 ชุด และ หน้าสัมผสั ซ่ึงใน
หนา้สัมผสั 1 ชุด ซ่ึงจะประกอบไปดว้ย หนา้สัมผสัแบบปกติปิด (Normally Close หรือ NC.) ซ่ึง
ในสภาวะปกติขาน้ีจะต่ออยูก่บัขาร่วม (C) และหนา้สัมผสัแบบปกติเปิด (Normally Open หรือ 

NO.) ขาน้ีจะต่อเขา้กบัขาร่วม (C) เม่ือขดลวดมีแรงดนัตกคร่อมหรือกระแสไหลผา่น (ในปริมาณท่ี
เพียงพอ) ใน รีเลย ์1 ตวั อาจมีหนา้สัมผสัมากกวา่ 1 ชุด ซ่ึงข้ึนอยูก่บัผูผ้ลิต เม่ือมีกระแสไฟฟ้าไหล
ผา่นขดลวดจะทาให้ขดลวดเกิดสนามแม่เหล็กไปดึงแผ่นหนา้สัมผสัให้ดึงลงมาแตะหนา้สัมผสัอีก
อนัท าใหมี้กระแสไหลผา่นหนา้สัมผสัไปได ้แสดงดงัรูปท่ี  2.24 

http://utcc2.utcc.ac.th/engineer
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รูปท่ี  2.24  แสดงสภาวะการท างานของรีเลย ์
ท่ีมา : http://utcc2.utcc.ac.th/engineer 

 
11111113.  แมกเนติกส์คอนแทค็เตอร์ (Mangnetic Contactor) เป็นอุปกรณ์ท่ีอาศยัการทางานโดย
อ านาจแม่เหล็กในการ เปิด - ปิด หนา้สัมผสัในการควบคุมวงจรมอเตอร์หรือเรียกวา่สวิตช์แม่เหล็ก 
(Magnetic Switch) หรือคอนแท็คเตอร์ (Contactor) จะตอ้งมีโครงสร้างหลกัท่ีส าคญัเหมือนกนั
ดงัน้ี แกนเหล็ก  ขดลวด  และหนา้สัมผสั 
1111111หลกัการท างานของแมกเนติกส์คอนแทค็เตอร์ 
1111111เม่ือมีกระแสไฟฟ้าไหลผา่นไปยงัขดลวดสนามแม่เหล็กท่ีอยูข่ากลางของแกนเหล็กขดลวด
จะสร้างสนามแม่เหล็กท่ีแรงสนามแม่เหล็กชนะแรงสปริงดึงให้แกนเหล็กชุดท่ีเคล่ือนท่ีเคล่ือนท่ีลง
มาในสภาวะน้ี (ON) คอนแท็คทั้งสองชุดจะเปล่ียนสภาวะการท างาน คือ คอนแท็คปกติปิดจะเปิด
วงจรจุดสัมผสัออก และคอนแท็คปกติเปิดจะต่อวงจรของจุดสัมผสั เม่ือไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผา่น
เขา้ไปยงัขดลวด สนามแม่เหล็กคอนแทค็ทั้งสองชุดจะกลบัไปสู่สภาวะเดิม แสดงดงัรูปท่ี  2.25 
1111111ชนิดและขนาดของแมคเนติกส์คอนแท็คเตอร์ คอนแท็คเตอร์ท่ีใช้กบัไฟฟ้ากระแสสลบั 
แบ่งเป็น 4 ชนิดตามลกัษณะของโหล และการน าไปใชง้านมีดงัน้ี  
1111111AC 1 :  เป็นแมคเนติกส์คอนแทค็เตอร์ท่ีเหมาะส าหรับโหลดท่ีเป็นความตา้นทาน  
1111111AC 2 :  เป็นแมคเนติกส์คอนแทค็เตอร์ท่ีเหมาะส าหรับใชก้บัโหลดท่ีเป็นสปริงมอเตอร์  
1111111AC 3 :  เป็นแมคเนติกส์คอนแทค็เตอร์ท่ีเหมาะส าหรับใชก้ารสตาร์ท 
1111111AC 4 :  เป็นแมคเนติกส์คอนแท็คเตอร์ท่ีเหมาะส าหรับการสตาร์ท - หยุดมอเตอร์ วงจร 
Jogging และการกลบัทางหมุนมอเตอร์แบบกรงกระรอก 
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รูปท่ี  2.25  แสดงการท างานของแมกเนติกส์คอนแทค็เตอร์ 
ท่ีมา : http://utcc2.utcc.ac.th/engineer 

 

11111114.  โอเวอร์โหลดรีเลย ์(Over Load relay) เป็นอุปกรณ์ป้องกนัมอเตอร์ท างาน เกินก าลงั 
หรือป้องกนัมอเตอร ์์ไม่ให้เกิดการเสียหาย โครงสร้างภายในของโอเวอร์โหลดท่ีประกอบไปเม
ทอลมีขดลวดตวัน าพนัรอบอยูเ่ม่ือมอเตอร์ท างานหนกัเกินก าลงัจะท าให้มีกระแสไหลผา่นตวัน าสูง
เกินพิกดัของโอเวอร์โหลดท่ีตั้งไวท้  าให้เกิดความร้อนท่ีไปเมทอลท าให้ไปเมทอลลงตวัไปดนักา้น
ดนัหนา้สัมผสัท าให้หนา้สัมผสัท่ีปิดจะเปิด และหนา้สัมผสัเปิดจะปิดเม่ือกดปุ่มรีเซ็ทหนา้สัมผสัจะ
กลบัคืนสภาพเดิมแต่ในกรณีท่ีโอเวอร์โหลดเป็นแบบไม่ทีปุ่มรีเซ็ทจะตอ้งรอให้ไปเมทอลเยน็ตวัลง
หนา้สัมผสัถึงจะกลบัคืนสภาพเดิม ส่วนประกอบภายในท่ีส าคญัของโอเวอร์โหลดรีเลย ์แสดงดงัรูป
ท่ี  2.26 
111111111111111)  ขั้วตวัน า 
111111111111112)  ลวดน าพนัอยูร่อบแผน่ไบมีทอล  
111111111111113)  กา้นดนัหนา้สัมผสั  
111111111111114)  แกนปรับหนา้สัมผสั 
111111111111115)  กา้นดนัหนา้สัมผสัเม่ือปุ่มทริพท างาน 
111111111111116)  กา้นปุ่มรีเซ็ทดนัหนา้สัมผสักลบัสภาพเดิม 
111111111111117)  ชุดกลไกลหนา้สัมผสั 
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รูปท่ี  2.26  แสดงลกัษณะของโอเวอร์โหลดรีเลย ์
ท่ีมา : http://utcc2.utcc.ac.th/engineer 

 
11111115.  รีเลยต์ั้งเวลา (Timer Relay) เป็นอุปกรณ์สวิตซ์ท่ีสามารถใชต้ั้งเวลาควบคุมการท างาน
ของสวิตซ์ให้ปิดหรือเปิดได้ตามท่ีต้องการรีเลยต์ั้ งเวลามีอยู่หลายชนิด เช่น รีเลย์ตั้ งเวลาด้วย
ของเหลวหรือน ้ ามนั รีเลยต์ั้งเวลาดว้ยลมอดัรีเลยเ์วลาดว้ยซิงโครนสัมอเตอร์ และรีเลยต์ั้งเวลาดว้ย
อิเล็กทรอนิกส์ ภายในประกอบด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ควบคุมการท างานการตั้งเวลาใช้ปรับท่ี
สวติซ์หมุนดา้นหนา้ ของรีเลยต์ั้งเวลาดว้ยอิเล็กทรอนิกส์และมีสวิตซ์เลือกยา่นการท างาน เช่น รีเลย์
หน่วงเวลาแบบ หลายยา่นวดัโดยใชไ้อซีเป็นตวัก าหนด (Multi Range IC Timer) แสดงดงัรูปท่ี  
2.27 
 

 
 

รูปท่ี  2.27  แสดงลกัษณะของรีเลยต์ั้งเวลา 
ท่ีมา : http://utcc2.utcc.ac.th/engineer 

http://utcc2.utcc.ac.th/engineer
http://utcc2.utcc.ac.th/engineer
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2.8   การวเิคราะห์ ท าไม ท าไม (Why Why Analysis) 

1111111การวิเคราะห์ ท าไม ท าไม  เป็นเคร่ืองมือท่ีนิยมใช้กนัมากโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ เป็น
เทคนิคการวเิคราะห์หาปัจจยัท่ีเป็นตน้เหตุของปรากฏการณ์หรือปัญหาท่ีเกิดข้ึน เพื่อให้ไดพ้บตน้ตอ 
หรือรากเหง้าท่ีแทจ้ริงและท่ีส าคญัคือเพื่อน าไปสู่การแก้ไขและป้องกนัการเกิดซ ้ าต่อไปส าหรับ
ขั้นตอนการท าการวเิคราะห์ ท าไม ท าไม มีดงัน้ี แสดงดงัรูปท่ี 2.28 

11111111. วิเคราะห์ขอ้เท็จจริง โดย ไปดูตน้ตอหรือสาเหตุจริงๆ ให้รู้อย่างลึกซ้ึงว่ามีท่ีมาท่ีไป
อยา่งไรและลกัษณะอาการเป็นอยา่งไร โดยดูสถานการณ์จริง (Genba) สภาพของจริง (Genbutsu) 
เพื่อใหไ้ดข้อ้เทจ็จริง (Real) โดยควรวาดภาพประกอบดว้ยจะท าใหเ้ขา้ใจง่าย 
11111112.  วิเคราะห์หาตน้ตอของปัญหา โดยการวิเคราะห์หาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปรากฏการหรือ
ปัญหา ซ่ึงท าไดโ้ดยการถามท าไม ท าไม ไปเร่ือยๆ  จนเจอตน้ตอของปัญหา 
11111113.  วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ โดยท าการถามกลบัไปกลบัมาวา่ส่ิงนั้นๆ เป็นเหตุเป็นผลหรือมี
ความสอดคลอ้งกนัเชิงตรรกะ (Logic) หรือไม่ 
11111114.  วิเคราะห์หาวิธีการแกไ้ขหรือป้องกนั จากการวิเคราะห์ขั้นสุดทา้ยท าให้เราไดท้ราบถึง
ตน้ตอท่ีแทจ้ริง จากนั้นเราก็มาคน้หาวธีิการแกไ้ขและมาตรการป้องกนัการเกิดซ ้ า 
11111115.  น ามาตรการท่ีไดไ้ปปฏิบติัจริง  โดยการน าวิธีการแกไ้ขและป้องกนัดงักล่าวไปปฏิบติั 

นอกจากน้ีอาจน าวธีิการแกไ้ขป้องกนัดงักล่าว ไปขยายผลกบัส่ิงอ่ืนๆ หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีมีความ
ใกลเ้คียงกนัก็จะเป็นประโยชน์มากข้ึน 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี  2.28  แสดงแผนภูมิ ท าไม ท าไม 

ท่ีมา : เอกสารประกอบการอบรมการสัมมนาระบบการผลิตแบบลีน (ส.ส.ท.) 
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2.9  การทดสอบสมมติฐาน (Testing of Hypothesis)  
 บงัอร วนิิจนยัภาค (2551 : 50 - 51) ไดก้ล่าววา่ การทดสอบสมมติฐาน คือ การใชข้อ้มูลจาก
กลุ่มตวัอยา่งเป็นตวัทดสอบวา่ค่าพารามิเตอร์ของประชากรท่ีตอ้งการทราบเป็นไปตามความเช่ือคิด
ไวห้รือไม่  

11111112.9.1  ประเภทของการทดสอบสมมติฐานมี  2  ประเภท คือ 

**************1.  การทดสอบสมมติฐานแบบมีทิศทาง (Direction test, One-tailed test)   

แสดงดงัรูปท่ี  2.29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี  2.29  แสดงการทดสอบสมมติฐานแบบมีทิศทาง 
ท่ีมา :  บงัอร วนิิจนยัภาค (2551 : 50 - 51) 

 

**************2.  การทดสอบสมมติฐานแบบไม่มีทิศทาง (Non-Direction test, Two-tailed 

test)  แสดงดงัรูปท่ี  2.30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.30  แสดงการทดสอบสมมติฐานแบบไม่มีทิศทาง 
ท่ีมา : บงัอร วนิิจนยัภาค (2551 : 50 - 51) 

 

*******ถ้าค่าค านวณของค่าสถิติท่ีเลือกใช้ในการทดสอบมีค่าอยู่ระหว่างเขตวิกฤติ (Critical- 

Region) ปฏิเสธ H0 และยอมรับ Ha ซ่ึงเรียกผลการทดสอบสมมติฐานวา่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
(Significance) ถา้ค่าค านวณของค่าสถิติไม่อยูใ่นเขตวกิฤติยอมรับ H0  
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2.10  การคิดค่าใช้ไฟฟ้าอตัรา TOU และ  TOD 
11111111. TOD และ TOU เป็นอตัราค่าไฟฟ้าท่ีก าหนดให้ราคาแตกต่างกันตามช่วงเวลา
เหมือนกนัแต่รายละเอียดของช่วงเวลา และ ราคาท่ีแตกต่างกนัตามค่าความตอ้งการพลงังานไฟฟ้า 
(กิโลวตัต)์ และค่าพลงังานไฟฟ้า (หน่วย) แตกต่างกนัออกไปดงัน้ี 
111111111111111.1  อตัราตามช่วงเวลาของวนั (Time of day Rate : TOD)  
Peak : เวลา 18.30 - 21.30 น. ของทุกวนั           
Partial : เวลา 08.00 - 18.30 น. ของทุกวนั (ค่าความตอ้งการพลงัไฟฟ้า คิดเฉพาะส่วนท่ีเกิน Peak)  
Off Peak : เวลา 21.30 - 08.00 น. ของทุกวนั   
 
ตารางท่ี  2.2 แสดงการคิดค่าใชไ้ฟฟ้าตามช่วงเวลาของวนั (Time of day Rate : TOD) 

ท่ีมา : http://www.pea.go.th 
 
111111111111111.2  อตัราตามช่วงเวลาของการใช ้(Time of Use Rate : TOU)  
อตัราตามช่วงเวลาของการใช ้(Time of Use Rate : TOU) ตอ้งมีอตัราขั้นต ่า : ค่าไฟฟ้าต ่าสุดตอ้ง
ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 70 ของค่าความตอ้งการพลงัไฟฟ้าสูงสุดในรอบ 12 เดือน ท่ีผา่นมาส้ินสุดในเดือน
ปัจจุบนัตามช่วงเวลาดงัต่อไปน้ี 
 Peak : วนัจนัทร์ - ศุกร์ 09.00 - 22.00 น          
Off Peak : วนัจนัทร์ - ศุกร์ 22.00 - 09.00 น. และวนัเสาร์ วนัอาทิตย ์วนัหยดุราชการตามปกติ 
(ไม่รวมวนัหยดุชดเชย) ทั้งวนั   
 
 
 
 
 

ความดันไฟฟ้า 
ค่าความต้องการพลงัไฟฟ้า ค่าพลงังานไฟฟ้า 

(บาท / กิโลวตัต์) (บาท / หน่วย) 
Peak Partial Off Peak  

1. แรงดนัตั้งแต่ 69 กิโลโวลทข้ึ์นไป 224.30 29.91 0 1.6660 
2. แรงดนั 22-33 กิโลโวลท ์ 285.05 58.88 0 1.7034 
3. แรงดนัต ่ากวา่ 22 กิโลโวลท ์ 332.71 68.22 0 1.7314 
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ตารางท่ี  2.3 แสดงการคิดค่าใชไ้ฟฟ้าตามช่วงเวลาของการใช ้(Time of Use Rate : TOU) 

ท่ีมา : http://www.pea.go.th 
 
11111112. ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ (P.F.) 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเรียกเก็บค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ (P.F.) กบัผูใ้ชไ้ฟฟ้า ประเภทท่ี 3 กิจการ
ขนาดกลาง ประเภทท่ี 4 กิจการขนาดใหญ่ และประเภทท่ี 5 กิจการเฉพาะอยา่ง โดยจะคิดค่า P.F. 
จากค่ากิโลวาร์สูงสุดเฉพาะในส่วนท่ีเกินจากร้อยละ 61.97 ของค่าความตอ้งการพลงังานไฟฟ้า
สูงสุดในอตัรากิโลวาร์ละ 14.02 บาท ( เศษของกิโลวาร์ถา้ไม่ถึง 0.5 กิโลวาร์ตดัทิ้ง ตั้งแต่ 0.5 กิโล
วาร์ข้ึนไปคิดเป็น 1 กิโลวาร์ ) 
11111113. ค่า Ft. 
ค่า Ft คือ ค่าความผนัแปรท่ีปรับเพิ่มขั้น หรือ ลดลง ตามภาวะตน้ทุนการผลิต การส่งและการ
จ าหน่ายท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของการไฟฟ้าท่ีเปล่ียนแปลงไปจากตน้ทุนท่ีก าหนดไวใ้นค่า
ไฟฟ้าพื้นฐาน ไดแ้ก่ ค่าเช้ือเพลิงท่ีใชใ้นการผลิตไฟฟ้า อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ อตัรา
เงินเฟ้อ และหน่วยจ าหน่ายท่ีเปล่ียนแปลงไปจากท่ีประมาณการไวใ้นการก าหนดอตัราค่าไฟฟ้าฐาน 
จะคิดกบัผูใ้ชไ้ฟฟ้าทุกประเภทในอตัราเท่ากนัทุกหน่วย ค่า Ft โดยปกติจะมีการเปล่ียนแปลงทุก 4 
เดือนเพื่อไม่ใหค้่าไฟฟ้าผนัผวนมากเกินไป 
 
2.11  การออกแบบระบบการไหลผ่านรูและหัวฉีด  (Flow through Orifices and Nozzles) 

1111111การไหลพุ่งจากขอบเรียบจะมีลกัษณะการไหลหลงัผา่นรูเป็นแบบขนาน (Parallel Jet) 
ตามรูปท่ี 2.31(ก) ความเร็วการไหลพุ่งน้ีจะเป็นการไหลแบบสม ่าเสมอ (Uniform) ตลอดทั้งการ
ไหลพุง่ท่ีออกจากรู (Jet) เน่ืองจากพื้นท่ีหนา้ตดัการไหลพุ่งจะมีค่าเท่ากนักบัพื้นท่ีของหวัฉีด ดงันั้น
อตัราการไหลจะค านวณไดจ้ากพื้นท่ีหน้าตดัภายในของหวัฉีดคูณกบัความเร็วของการไหลพุ่งออก
จากรู (Jet) ในรูปท่ี 2.31(ข) และ 2.31(ค) พื้นท่ีหนา้ตดัการไหลจะไม่ขนานกนัในช่วงแรกท่ีออกจาก
หัวฉีดหรือรู และจะมีขนาดเล็กกว่าอีกดว้ย ซ่ึงเราเรียกว่า พื้นท่ีหน้าตดัคอคอด (Contracted 

ความดันไฟฟ้า 
ค่าความต้องการพลงัไฟฟ้า ค่าบริการ 

(บาท / กิโลวตัต์) (บาท / เดือน) 
Peak Partial Off Peak  

1. แรงดนัตั้งแต่ 69 กิโลโวลทข้ึ์นไป 74.14 2.6136 1.1726 228.17 
2. แรงดนั 22-33 กิโลโวลท ์ 132.93 2.6950 1.1914 228.17 
3. แรงดนัต ่ากวา่ 22 กิโลโวลท ์ 210.00 2.8408 1.2246 228.17 

http://www.pea.co.th/th/rates/rates_separateTOU3_2to6_2.htm
http://www.pea.co.th/th/rates/rates_separateTOU3_2to6_2.htm
http://www.pea.co.th/th/rates/rates_separateTOU3_2to6_2.htm
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section หรือ Vena contracta) เม่ือเลยรูปตดัน้ีไปแลว้เส้นแนวทางการไหล (Stream lines) จะ
ขนานกนัและความเร็วการไหลจะสม ่าเสมอ อตัราการไหลจะค านวณจากพื้นท่ีหนา้ตดัคอคอดคูณ
กบัความเร็วของการไหลท่ีจุดดงักล่าว การไหลพุ่งทั้ง 3 แบบ จะตอ้งเป็นแบบอิสระ (Free Jet) โดย
สัมผสัอากาศเท่านั้นไม่ปะปนกบัของไหลชนิดอ่ืน และไม่เกิดการป่ันป่วน (Turbulence) ในช่วงท่ี
พิจารณาบ่อยคร้ังท่ีพบว่าของไหลท่ีไหลผา่นช่องท่ีถูกบงัคบั เช่น รูท่ีมีขอบคม (Sharp Edged 

Hole) หรือไหลขา้มฝาย (Weir) อตัราการไหลจริงจะนอ้ยกวา่ท่ีค  านวณไดจ้ากทฤษฎีสมมติฐาน
ของพลงังาน ทั้งน้ีเป็นเพราะวา่แนวการไหลถูกบีบลง (Contraction of Stream) และถูกบงัคบัให้
ไหลในลกัษณะนั้นไปในทางดา้นทา้ยน ้ าระยะหน่ึง ลกัษณะการไหลพุ่งของของไหลและแนวการ
ไหลผา่นช่องทางท่ีถูกบงัคบัรูปร่างต่างๆ แสดงดงัรูปท่ี 2.31 
 

 

 

 

   (ก) การไหลพุง่จากขอบเรียบ       ข) การไหลพุ่งจากหวัฉีด          (ค) การไหลพุ่งจากรขูอบคม  
 

รูปท่ี 2.31 แสดงลกัษณะการไหลผา่นรูและหวัฉีด 
ท่ีมา : http://www.kmul.eng.ac.th 

 
1111111สมมติของไหลอุดมคติไหลในท่อท่ีมีพื้นท่ีหน้าตดัเปล่ียนแปลง มวลของของไหลท่ีไหล
ผ่านพื้นท่ีภาคตัดขวางใดๆในเวลาเท่ากันจะมีค่าเท่ากันเสมอ ถ้าของไหลท่ีไหลผ่านพื้นท่ี
ภาคตดัขวาง A1 มีอตัราเร็ว v1 และไหลผา่นพื้นท่ีภาคตดัขวาง A2 มีอตัราเร็ว v2  ในเวลา  dt   มวล
ของของไหลท่ีไหลผา่นพื้นท่ี A1 และ A2 ใหเ้ป็น dm1 และ dm2 ตามล าดบั 
dm1  =  A1 ds1 =   A1 v1  dt   

dm1  =  A2 ds2 =   A2 v2  dt 

เม่ือ     , ds1  และ  ds2  เป็นความหนาแน่นของของ
ไหลระยะทางท่ีของไหลไหล– ไหลผา่นพื้น  A1  และ
A2  ในเวลา  dt  ตามล าดบั 
ดงันั้น               dm1  =   dm2 

หรือ       A1 v1  dt  =   A2 v2  dt 
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หรือ     A1 v1  =  A 2 v2   =  คงท่ี 
เรียกสมการน้ีว่า สมการต่อเน่ือง (Continuity  Equaion) ปริมาณ Av ก็คืออตัราการไหลของ
ปริมาตร จึงสามารถกล่าวไดว้่า  ของไหลอุดมคติเม่ือไหลในท่อ อตัราการไหลของปริมาตรจะมี

ค่าคงท่ี เม่ือ  
dt

dV  เป็นอตัราปริมาตรของของไหลท่ีไหลผา่นภาคตดัขวางของท่อ   

สูตรหาพื้นท่ีการครอบคลุมของหวัฉีด = 2 x ระยะห่าง x (1/2(Tan(องศาของรูหวัฉีดแรงดนัสูง))) 
สูตรหาแรงกระแทกของแรงน ้าจากหวัฉีดแรงดนัสูง  I   =   K x Q x     
 
2.12  จุดคุ้มทุนและระยะคืนทุน  (Break Even Point and Payback Period ) 
1111111ศศิกาญจน์ ไชยเสนา (2550 : 16-18) จุดคุม้ทุน หมายถึง ณ ระดบัการผลิตหรือการขาย
ระดบัใดระดบัหน่ึง ท่ีก่อให้เกิดรายไดร้วม (Total Revenue) เท่ากบัตน้ทุนรวม (Total Cost) 

ตน้ทุนรวมประกอบดว้ยตน้ทุนคงท่ีและตน้ทุนผนัแปรดงัน้ี 

1111111ก) ตน้ทุนคงท่ี (Fixed Costs) เป็นค่าใชจ่้ายท่ีไม่ผนัแปรไปตามจ านวน 

หน่วยผลิตหรือขาย ตน้ทุนจะคงท่ีตลอดเวลา แต่ตน้ทุนท่ีต่อหน่วยจะลดลง ถา้ปริมาณการผลิต
หรือขายสูงข้ึน เช่นค่าเส่ือมราคา ค่าเช่า ค่าเงินเดือน เป็นตน้ 

1111111ข) ตน้ทุนผนัแปร (Variable Costs) เป็นค่าใชจ่้ายท่ีผนัแปรไปตามจ านวน 

หน่วยผลิตหรือขาย ถา้ปริมาณการผลิตหรือขายมากตน้ทุนผนัแปรจะมาก แต่ถา้ปริมาณการผลิต
หรือขายนอ้ยทุนผนัแปรจะนอ้ย นัน่คือ ตน้ทุนผนัแปรรวมจะเปล่ียนแปลงไปตามปริมาณการผลิต
หรือขายแต่ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วยจะคงท่ี เช่น ค่าวตัถุดิบ ค่าแรงงาน ค่านายหนา้ ขอ้จ ากดัของ
การวเิคราะห์จุดคุม้ทุน 

111111111111111. การวเิคราะห์จุดคุม้ทุนมีขอ้สมมุติต่างๆ ดงัน้ี 

1111111111111111111111.1 ราคาขาย ก าหนดใหมี้ราคาเดียวไม่วา่จะมีการขายมากหรือนอ้ย 
1111111111111111111111.2 ตน้ทุนคงท่ี จะไม่มีการเปล่ียนแปลงไม่ว่าจะผลิตเพิ่มข้ึนเท่าไร 
1111111111111111111111.3 ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วยคงท่ี 

111111111111112. ในเร่ืองการหาจุดคุม้ทุนนั้น จะใชไ้ดผ้ลดีเมือกิจการผลิตและขายสินคา้เพียง
อยา่งเดียวซ่ึงหากมีหลายประเภทตอ้งหาจุดคุม้ทุนแต่ละประเภท ซ่ึงค่อนขา้งยุง่ยาก 
111111111111113. ขอ้จ ากดัในเร่ืองการแยกตน้ทุนวา่อยา่งไรคือตน้ทุนคงท่ี ตน้ทุนผนัแปร ตน้ทุน
ก่ึงคงท่ี ก่ึงแปร 
111111111111114. จะใช้ไดใ้นเร่ืองเก่ียวกบัการวางแผนในระยะสั้ น เพราะขอ้มูลท่ีในการหา
จุดคุม้ทุนนั้นเป็นขอ้มูลในอดีต ซ่ึงสามารถค านวณหาจุดคุม้ทุนดงัสมการต่อไปน้ี 
 

                 2.1 

      2.2 

            2.3 
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   N*         =      F2 – F1 

                                                                   V2 – V1 

 
ก าหนดให้  
111111 N*   แทนปริมาณการผลิตหรือขาย (Number of Unit) 
1111111F1    แทนตน้ทุนคงท่ีก่อนการปรับปรุง (Before Fixed Cost) 

1111111F2    แทนตน้ทุนคงท่ีหลงัการปรับปรุง (After Fixed Cost) 

1111111V1   แทนตน้ทุนแปรผนัก่อนการปรับปรุงต่อหน่วย (Before Variable Unit Cost) 

1111111V2   แทนตน้ทุนแปรผนัหลงัการปรับปรุงต่อหน่วย (After Variable Unit Cost) 

 

1111111ระยะเวลาคืนทุน คือ ระยะเวลาท่ีโครงการใชใ้นการจ่ายคืนเงินทุนเร่ิมตน้ ของโครงการซ่ึง
ค านวณไดจ้ากสมการดงัน้ี 
              ระยะเวลาคืนทุน (ปี)           =                     เงินลงทุนเร่ิมตน้ 
                                                                ค่าใชจ่้ายท่ีประหยดัไดสุ้ทธิเฉล่ียต่อปี 

ก าหนดให ้  
1111111เงินลงทุนเร่ิมตน้ประกอบดว้ย ค่าอุปกรณ์ ค่าติดตั้ง และค่าบริการโครงการเป็นตน้ 
1111111ค่าใชจ่้ายประหยดัสุทธิเฉล่ียต่อปีคือ ค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีประหยดัไดเ้ฉล่ียต่อปี หลงัจากหกั
ค่าใชจ่้ายจากการด าเนินงานและการบ ารุงรักษา (ถา้มี) 
 
1111111วธีิระยะเวลาคืนทุนน้ีจะไม่ก าหนดแน่นอนวา่ ระยะเวลาคืนทุนของโครงการมีค่าเป็นก่ีปีจึง
ควรลงทุนในโครงการนั้น เน่ืองจากการค านวณหาระยะเวลาคืนทุนเป็นการค านวณ เพื่อให้ทราบวา่
โครงการนั้นๆ มีกระแสเงินสดรับเป็นอยา่งไร ลงทุนก่ีปีจึงจะไดเ้งินลงทุนไปคืนมาทั้งหมดหรือ
ในทางวศิวกรรม การลงทุนนั้นมีส่วนช่วยใหเ้กิดการลดตน้ทุนหรือป้องกนัเหตุของระบบงานไม่ให้
เกิดความสูญเสียในดา้นต่างๆ และสามารถคิดกลบัมาเป็นตวัเงินลงทุนไดว้า่มีความคุม้ค่าเพียงใด
เพื่อเป็นขอ้มูลในการพิจารณาประกอบการลงทุน บางโครงการก็ตอ้งการระยะเวลาคืนทุนท่ีเร็วมาก
จึงจะตดัสินใจลงทุน บางโครงการก็ตอ้งการระยะเวลาคืนทุนปานกลางจึงจะตดัสินใจลงทุน เช่น
ลงทุนเปิดร้านอาหารค านวณระยะเวลาคืนทุนได้ 7 ปี โครงการน้ีก็อาจจะไม่น่าเลือกลงทุนแต่ถา้
โครงการสร้างทางด่วนพิเศษ ค านวณระยะเวลาคืนทุนได้ 7 ปี โครงการน้ีก็อาจจะน่าเลือกลงทุน 

เป็นตน้ 

 
 

           2.4 
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2.13  กราฟ (Graph) 
1111111แผนภาพท่ีแสดงถึงตวัเลขหรือขอ้มูลทางสถิติท่ีสามารถท าให้ง่ายต่อการท าความเขา้ใจโดย
อาศยัการพิจารณาด้วยตาเปล่าได้ ใช้แสดงข้อมูลท่ีเป็นตวัเลขหรือสัดส่วนแสดงความสัมพนัธ์
ระหว่างปริมาณท่ีเปล่ียนแปลงไปตามล าดบัเวลาของขอ้มูลตั้งแต่ 2 ชุดข้ึนไป เพื่อใช้เสนอสถาน 
ภาพของปัญหาและน าเสนอผลการปรับปรุงโดยการเปรียบเทียบปริมาณขอ้มูลให้เห็นง่ายและ
รวดเร็ว  แสดงดงัรูปท่ี  2.32 
 

 

 

 

 

 

รูปท่ี  2.32  แสดงลกัษณะของกราฟแท่ง 
ท่ีมา : http://www.tpmconsulting.org 

 
2.14  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

1111111ในหัวข้อน้ีได้น าเสนองานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับปริญญานิพนธ์ ท่ีสามารถน ามาใช้อา้งอิง
ทฤษฏีวา่มีความสามารถในการการเพิ่มผลผลิตหรือไม่ 
1111111ทุติพงศ์ แสงนวกิจ (2546)  กล่าววา่ไดท้  าการศึกษาความเป็นไปได ้และผลกระทบในการ
น าระบบ Lean Manufacturing มาใช้ในกระบวนการผลิต  หลักการทัว่ไปคือ การปรับปรุง 
กระบวนการผลิตอย่างต่อเน่ือง เพื่อลดความสูญเสียในระบบทั้งหมด ดงันั้นการเสนอแนวทางใน
การปรับปรุงการท างานเพื่อลดความสูญเปล่าทั้งเร่ืองของการปรับปรุงผงัโรงงานให้เกิดการรวมกลุ่ม
ท างาน ท าให้ลดระยะทางในการขนถ่ายวสัดุลงได้ 32 เปอร์เซ็นต์ การปรับปรุงปริมาณล็อตท่ี
เหมาะสมแก่การผลิต โดยลดขนาดล็อตของสินคา้ระหวา่งการผลิตและเพิ่มรอบเวลาในการขนส่ง
สินคา้ จากเดิม 1 วนัต่อคร้ัง เหลือ 1 ชัว่โมงต่อคร้ัง เพื่อลดเวลาการรอคอย การใชพ้ลงังานอยา่งมี
ประสิทธิภาพ การเพิ่มจ านวนชั้นใส่โมลด์ของแท่นอัดพื้นช่วยให้เคร่ืองจักรสามารถท างาน
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สอดคลอ้งกบัช่วงเวลาการท างานของพนกังานท าให้ลดเวลารอคอยของพนกังานได ้16 เปอร์เซ็นต ์
ปริมาณการผลิตเพิ่มข้ึน 15 เปอร์เซ็นต ์และการควบคุมดว้ยการมองเห็นในการจดัเก็บผลิตภณัฑ ์ 

จะเห็นได้ว่าการเพิ่มผลิตภาพโดยการลดความสูญเปล่าจะช่วยให้เกิดมุมมองในการท างานท่ี
หลากหลาย ช่วยลดค่าใช้จ่าย เสริมสร้างประสิทธิภาพของพนักงาน และความพึงพอใจสูงสุดต่อ
ลูกคา้ ซ่ึงน าไปสู่ประสิทธิภาพสูงสุด ก าไรสูงสุดขององคก์ร 
1111111อุบลวรรณ อ้นโต (2551)  กล่าวว่าได้ท าการศึกษาการประยุกต์ใช้การผลิตแบบลีนใน
อุตสาหกรรมการผลิตยางรถยนตโ์ดยการสร้างแผนภูมิคุณค่าสถานะปัจจุบนั เพื่อช่วยจ าแนกคุณค่า
ของกระบวนการผลิตร่วมกบัการสร้างแบบจ าลองสถานการณ์ระบบการผลิตปัจจุบนั เพื่อใชใ้นการ
วิเคราะห์ทางเลือก พฒันาแผนภูมิสายธารคุณค่าสถานะอนาคต โดยการการจ าลองในแบบจ าลอง
สถานการณ์ระบบในอนาคต โดยน าเคร่ืองมือและเทคนิคของระบบการผลิตแบบลีนมาประยุกตใ์ช ้
ซ่ึงระบบการผลิตแบบลีนท่ีน ามาประยุกตมี์ทั้งส้ิน 3 เทคนิค ไดแ้ก่ การผลิตแบบไหลทีละช้ินหรือ
การไหลอย่างต่อเน่ืองการบ ารุงรักษาแบบทุกคนมีส่วนรวมและการลดเวลาการปรับตั้งเคร่ืองจกัร 
จากการจ าลองสถานการณ์ในการขจดัความสูญเปล่าสามารถ ลดระยะเวลาการผลิตรวมเดิมจาก 
16.20 วนั ลงเหลือเพียง 12.73 วนัหรือคิดเป็นร้อยละ 21.42 จากนั้นน าการผลท่ีไดจ้ากการจ าลอง
สถานการณ์ระบบในอนาคต มาด าเนินการสร้างเป็นแผนภูมิคุณค่าสถานะอนาคต 
1111111อภิวิชญ์ เจษฎาพรพันธ์ และ สมจิตร อาจอินทร์ (2552)  กล่าวว่าไดท้  าการศึกษาพฒันา
ระบบบริหารจดัการลอจิสติกส์ภายในโรงงานแป้งมนัส าปะหลงั โดยใช้เทคโนโลยี RFID เพื่อ
จดัการรถบรรทุกหวัมนัสดให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน ครอบคลุมการจดัการรถเขา้สู่โรงงาน จดัการ
รถในคิวรอชัง่หนกั จดัการการชัง่หนกัจนถึงรถออกจากโรงงานและใชเ้ทคโนโลยี Web Service 
เพื่อการเช่ือมโยงระบบจดัการลอจิสติกส์ภายในและระบบงานภายในของบริษทัฯ ท่ีมีอยู่ (ระบบ 
ERP) ส าหรับการใช้ขอ้มูลร่วมกนั จากการทดลองพบว่าระบบท่ีพฒันาสามารถลดระยะเวลาใน
กระบวนการจดัซ้ือวตัถุดิบ ลดจ านวนและภาระของพนกังานในการปฏิบติังานและสามารถพฒันา
ระบบสารสนเทศให้สามารถเช่ือมโยงแบบ Real Time เพื่อควบคุมคุณภาพและตน้ทุนการผลิตให้
สามารถแข่งขนัทั้ง ภายในและภายนอกประเทศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 


