การศึกษาวิเคราะห์เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลา
กระบวนงานการจัดทาแผนจัดซื้อจัดจ้าง หมวดครุภัณฑ์ที่ดนิ สิ่งก่อสร้าง ศูนย์ภูมิภาค
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ด้วยแนวคิด Lean และเครื่องมือ
ECRS (Eliminate Combine Rearrange& Simplify)
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การจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐมีบทบาทสาคัญในการบริหารราชการแผ่นดิน อีกทั้งเป็นเครื่องมือชี้
วัดประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณของหน่วยงานนั้นๆ และเป็นเครื่องมือๆ หนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของประเทศ ไม่ว่าหน่วยงานภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ ต่างก็ตระหนักถึงการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด และมีความรวดเร็วในการดาเนินงาน สนองการทางานให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และ
นวัตกรรมใหม่ เพื่อลดความซ้าซ้อนและระยะเวลาการดาเนินงาน โดยเฉพาะแผนจัดซื้อจัดจ้างซึ่งถือเป็นกลไก
หลักในการควบคุมการดาเนินการทั้งหมดของการจัดซื้อจัดจ้าง
หากสามารถจัดทาแผนได้รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ จะทาให้การเริ่มต้นดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างสามารถกระทาทันความต้องการ ซึ่งการจัดซื้อจัดจ้าง
ยังเกี่ยวพันกับระบบการบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ระบบการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐ (e GP) ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) ของ
สถาบัน
หากการจัดทาแผนจัดซื้อจัดจ้างดาเนินการล่าช้าและไม่มีประสิทธิภาพจะส่งผลให้การเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ อันอาจส่งผลถึงการขอตั้งงบปราณในปีถัดไป ผู้ศึกษาวิเคราะห์จึงมีความ
สนใจศึกษาวิเคราะห์วิธีการปรับปรุงกระบวนงานการทาแผนจัดซื้อจัดจ้างตามแนวคิด Lean
ซึง่ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จัดอบรมในโครงการ R2R Lean Project
ผู้ศึกษาวิเคราะห์ขอขอบคุณสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และอาจารย์ดามธรรม
จินากูล ที่ได้จัดโครงการอบรมและให้ความรู้ รวมทั้งแนวคิดในการจัดทาการวิเคราะห์ฉบับนี้
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บทที่ 1
บทนำ

1.1 ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2498 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การจัดการศึกษาเริ่มสอนรัฐประศาสนศาสตร์ใน ปี พ.ศ. 2499 ถึง 2503 รัฐบาลสหรัฐได้ส่งคณาจารย์จาก
มหาวิยาลัยอินเดียนามาร่วมวางหลักสูตร และสอน จนกระทั่งดาเนินการสอนเป็นจานวนถึง 15 รุ่น โดย
รุ่นแรกทาการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งช่วงเวลาเดียวกันนั้น นักเรียนไทยจานวน 41 คน ได้ผ่านการ
คัดเลือกได้รับการส่งตัวไปศึกษาต่อในวิชาการระดับสูงด้านรัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชาใกล้เคียง ใน
จานวน 35 คน ได้รับการส่งตัวไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยอินเดียนา ในปี พ.ศ. 2505 คณะรัฐประศาสนศาสตร์
(IPA) มีคณะทางานทั้งหมด 71 คน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ 17 คน จาก ทั้งหมด 19 คน ที่เป็นคนไทย และใน
ขณะนั้น มีอาจารย์ชาวไทยจานวน 13 คน ที่สาเร็จการศึกษาจากสหรัฐอเมริกา (อ้างถึงใน
Kanjanaprakorn, 1974:3) และต่อมา IPA มีการสอนโดยคณาจารย์ฝ่ายไทยทั้งหมด
ต่อมาเมื่อสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมยายน พ.ศ. 2509 คณะ
รัฐประศาสนศาสตร์ได้โอนมาอยู่ในสังกัดนับแต่นั้นเป็นต้นมา
ในปี 2533 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ จัดให้มีการศึกษานอกที่ตั้งเพื่อเป็นการกระจายโอกาการศึกษา
สู่ภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย โดยเล็งเห็นว่าทั้งผู้บริหารภาครัฐและภาคเอกชนในส่วนภูมิภาคของระเทศ
ไทยเป็นกาลังสาคัญในการบริหารประเทศ ปัจจุบันคณะรัฐประสาสนศาสตร์มีศูนย์การศึกษาที่ต้องบริหาร
จัดการ จานวน 5 ศูนย์ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

ศูนย์การศึกษา จังหวัดนครราชสีมา
ศูนย์การศึกษา จังหวัดอุดรธานี
ศูนย์การศึกษา จังหวัดพิษณุโลก
ศูนย์การศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ศูนย์การศึกษา จังหวัดชลบุรี

การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาราสตร์ มีลักษณะทั้งรวมศูนย์ และการ
กระจายอานาจ ขึ้นอยู่กับแหล่งเงิน โดยเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้สถาบัน มีลักษณะรวมศูนย์
อยู่ทสี่ ถาบัน ส่วนเงินทุนคณะสถาบันมอบอานาจให้คณะดาเนินการภายในวงเงินไม่เกิน 500,000.- บาท
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แผนจัดซื้อจัดจ้างเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายภาครัฐ เพื่อใช้ในการกากับติดตามการบริหารงบประมาณ
แผ่นดิน รวมถึงเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณของหน่วยงานงาน อีกทั้งเป็นตัวชี้วัดในระดับ
ผู้บริหารสถาบัน และระดับคณะ สานักอีกด้วย รวมถึงเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ประจาปีให้กับส่วนราชการ
ระบบการบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ระบบ GFMIS เป็นการ
ดาเนินงานปรับปรุงระบบการจัดการด้านการเงินการคลังของภาครัฐให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น โดยนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ เพื่อปรับกระบวนการดาเนินงานและการจัดการภาครัฐ
ด้านการงบประมาณ การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่าย และการบริหารทรัพยากร ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกับนโยบายปฏิรูปราชการที่เน้นประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการดาเนินงาน รวมทั้งมุ่งหวังให้เกิด
การใช้ทรัพยากรภายในองค์กรอย่างคุ้มค่าเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลสถานภาพการคลังภาครัฐที่ถูกต้องรวดเร็ว
สามารถตอบสนองนโยบายการบริหารเศรษฐกิจของประเทศ
ภาพรวม ระบบ GFMIS จะแบ่งออกเป็น 5 ระบบงาน ดังนี้
1.ระบบบริหำรงบประมำณ เป็นการรับข้อมูลการอนุมัติงบประมาณจากระบบ BIS ของ
สานักงบประมาณ แต่การเปลี่ยนแปลงหรือการจัดสรรเงินจะทาในระบบ GFMIS โดยข้อมูลดังกล่าวจะ
เชื่อมโยงกับระบบอื่น ๆ เช่น ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบเบิกจ่ายเงิน ระบบบัญชี เป็นต้น
2.ระบบจัดซื้อจัดจ้ำง เป็นการบันทึกการจัดซื้อ จัดจ้าง โดยระบบจะเชื่อมโยงกับระบบ
งบประมาณ เพื่อตรวจสอบวงเงินงบประมาณ และเชื่อมโยงกับระบบสินทรัพย์ถาวรกรณีที่เป็นการจัดซื้อ
สินทรัพย์ถาวรมูลค่าตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป
3.ระบบกำรเงินและบัญชี ประกอบด้วย 5 ระบบย่อย คือ ระบบการเบิกจ่ายเงิน ระบบการ
รับและนาส่งเงิน ระบบบริหารเงินสด ระบบบัญชีแยกประเภท และระบบสินทรัพย์ถาวร
4.ระบบบัญชีต้นทุน เป็นระบบที่จะให้ข้อมูลเพื่อการบริหาร โดยหน่วยงานต้องกาหนดโครงสร้าง
ภายในหน่วยงานเป็นศูนย์ต้นทุน ศูนย์กาไร งานหลัก งานสนับสนุน และกิจกรรม เพื่อรองรับข้อมูลในส่วนที่
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เป็นค่าใช้จ่าย และกาหนดเกณฑ์การปันส่วนต้นทุน เพื่อใช้เป็นหลักในการปันส่วนต้นทุนให้แต่ละผลผลิตที่
เกี่ยวข้อง
5. ระบบบริหำรบุคคล เป็นระบบที่รับข้อมูลบุคลากรสาหรับข้าราชการพลเรือนสามัญ โดย
รับข้อมูลการเปลี่ยนแปลงข้าราชการ การฝึกอบรม และการปรับโครงสร้างองค์กรจากส่วนราชการ และรับ
ข้อมูลเงินบัญชีถือจ่ายจากกรมบัญชีกลาง
การจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างมีความจาเป็นต้องรายงานแผนจัดซื้อจัดจ้างต่อสานักงานตรวจ
เงินแผ่นดิน ภายในวันที่ 15 ตุลาคม ของปีงบประมาณนั้นๆ โดยแยกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 จัดทาแผนจัดซื้อจัดจ้างตามแบบรายงานที่ สานักงานตรวจเงินแผ่นดินกาหนด
ครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 100,000.- บาท และที่ดินสิ่งก่อสร้าง ที่มีราคาเกิน 500,000.ภำพที่ 1

แบบรำยงำนแผนปฎิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง

4

ประกอบด้วย
1. แผนงาน โครงการ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
2. หมวดรายจ่าย ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
3. ลักษณะงาน จะแจ้งถึงลักษณะงานว่าเป็นงานต่อเนื่องไปถึงปีงบประมาณใด หรืองานที่ทา
แล้วเสร็จในปีงบประมาณ โดยจะสัมพันธ์กับแผนจ่ายเงิน
4. วิธีการจัดหา ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
โดยแต่ละวิธีการจัดหา จะมีขั้นตอนและระยะเวลาดาเนินการต่างกันไป
5. คุณลักษณะของพัสดุที่จะจัดหา มีหรือไม่ ในขณะจัดทาแผนจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากเป็น
ตัวแปรสาคัญในการกาหนดแผนปฏิบัติการ
6. แผนปฏิบัติการ
6.1 ระยะเวลาที่จะประกาศการจัดหา
6.2 ระยะที่คาดว่าจะลงนามในสัญญา
6.3 ระยะเวลาที่คาดว่าจะมีการส่งมอบพัสดุ
7. แผนการจ่ายเงิน
7.1 เงินงบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณที่ทาแผน
7.2 เงินนอกประมาณหรือเงินสมทบ (ถ้ามี)
ส่วนที่ 2 จัดทาแผนในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e GP) ครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มี
ราคาเกิน 100,000.- บาท ก่อนการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ภำพที่ 2

หน้ำเทมเพลต(Template) กำรนำข้อมูลเข้ำระบบ e-GP
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ภำพที่ 3

ภำพที่ 4

หน้ำเทมเพลต(Template) กำรทำแผนจัดซื้อจัดจ้ำงเข้ำระบบ e-GP

หน้ำเทมเพลต(Template) กำรเพิ่มแผนจัดซื้อจัดจ้ำงเข้ำระบบ e-GP

ส่วนที่ 3 ประกาศแพร่ในเว็บไซต์ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เห็นได้ว่าหากไม่เตรียมความพร้อมข้อมูลพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จก่อน จะทาให้แผน
จัดซื้อจัดจ้างไม่อาจบรรลุผลตามที่ตั้งไว้ ดังนี้
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1. วงเงินงบประมาณ

ใช้สาหรับกาหนดวิธีการจัดหา

2. ลักษณะงาน

ใช้กาหนดประเภทการจัดหา

3. คุณลักษณะเฉพาะ

ใช้สาหรับประกาศการจัดหา กาหนดระยะเวลาการส่งมอบ กาหนด

แผนการจ่ายเงิน โดยการทาแผนสามารถส่งรายละเอียดเบื้องต้นมาก่อน หรือกรณียังไม่มีรายละเอียดให้ส่ง
รายละเอียดสมบูรณ์ก่อนการประกาศจัดหา แต่ต้องแจ้งระยะเวลาการส่งมอบเป็นจานวนวันหลังจากที่ได้ทา
สัญญาแล้ว
4. กาหนดเวลาการใช้พัสดุ เพื่อกาหนดระยะเวลาดาเนินการในแผนจัดซื้อจัดจ้างให้ทันต่อการใช้
งาน
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรดำเนินกำรศึกษำวิเครำะห์
หากไม่ดาเนินการให้ครบถ้วนจะไม่สามารถดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ (e-GP) โดยมีตัวแปรสาคัญที่จะทาให้แผนจัดซื้อจัดจ้างเกิดประสิทธิผลสูงสุดอยู่ที่การจัดส่งแผนได้
ทันตามกาหนดเวลา และการประมาณระยะเวลาในแผนจัดซื้อจัดจ้าง ได้อย่างสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
จริง ปัญหาสาคัญคือการลดระยะเวลาการจัดทาแผนจัดซื้อจัดจ้าง และส่งแผนจัดซื้อจัดจ้างไปยังกองคลัง
และพัสดุหรือคณะให้ทันกาหนดระยะเวลา รวมถึงการบันทึกแผนจัดซื้อจัดจ้างในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
(e GP) โดยมีวัตถุประสงค์สาคัญ ดังนี้
1. มีการวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางแก้ไข
2. ลดขั้นตอนที่ไม่มีคุณค่าแทรกอยู่ในขั้นตอนดาเนินการ ทาให้เกิดการรอคอยที่ไม่จาเป็น
3. มีการจัดการใหม่ เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพด้านระยะเวลาดาเนินการ
1.3 ขอบเขตกำรดำเนินกำรศึกษำวิเครำะห์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มอบอานาจให้คณะ/สานักดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายใน
วงเงิน ไม่เกิน 500,000.- บาท โดยคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มีศูนย์การศึกษาที่อยู่ในความดูแลและบริหาร
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จัดการ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

ศูนย์การศึกษา จังหวัดนครราชสีมา
ศูนย์การศึกษา จังหวัดอุดรธานี
ศูนย์การศึกษา จังหวัดพิษณุโลก
ศูนย์การศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ศูนย์การศึกษา จังหวัดชลบุรี

โดยทาการศึกษาการจัดทาแผนจัดซื้อจัดจ้างจากศูนย์การศึกษาต่างๆ เพื่อส่งมายังคณะ
รัฐประศาสนศาสตร์ ภายในวงเงินที่ได้รับมอบอานาจให้ดาเนินการ
จากข้อมูลข้างต้นเพื่อให้ทราบภาพรวมการจัดทาแผนจัดซื้อจัดจ้างทั้งกระบวนงานจึงได้จัดทา
กระบวนงาน (Work Flow) แสดงถึงลาดับขั้นตอนการทางานของการจัดทาแผนจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ต้น
จนจบ
ภำพที่ 5

กระบวนงำน (Work Flow) กำรจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้ำงทั้งระบบ
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เห็นได้ว่ากระบวนงาน (Work Flow) แยกเป็นผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในสถาบัน และภายนอกสถาบัน
ดังนี้
ผู้เกี่ยวข้องภำยใน แยกเป็น
1. คณะ/สานัก/หน่วยงานต่างๆ ที่เป็นผู้ตั้งงบประมาณ มีผู้เกี่ยวข้องดังนี้
- คณบดี
- รองคณบดีฝ่ายบริหาร
- ที่ประชุมอาจารย์
- คณะกรรมการกาหนดรายละเอียด
- งานพัสดุคณะ
ทั้งนี้การเรียกชื่อตาแหน่งอาจขึ้นกับโครงสร้างของหน่วยงานนั้นๆ สาหรับ Work Flow นี้ เป็น
ลาดับขั้นตอนการทางานของคณะรัฐประศาสนศาสตร์
2. สานักงานอธิการบดี มีผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้
- อธิการบดี
- รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
- รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
- กองคลังและพัสดุ
- กองแผนงาน
- สานักงานตรวจสอบภายใน
ผู้เกี่ยวข้องภำยนอก
- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยนวัตกรรม
- กรมบัญชีกลาง สานักงบประมาณ
- สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
อย่างไรก็ตามการศึกษาตามหัวข้อนี้จะศึกษาตั้งแต่หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรับทราบการ
อนุมัติงบประมาณจนถึงการจัดทาแผนจัดซื้อจัดจ้างเพื่อบันทึกในระบบ e-GP ในส่วนที่วงกลมไว้ในกระบวน
(Work Flow) เนื่องจากมีเป็นส่วนแรกที่ต้องจัดทาข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้างและอยู่ในส่วนภูมิภาคจึงมีความ
สาคัญที่จะทาให้แผนจัดซื้อจัดจ้างดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนัยสาคัญ เช่น
1. กาหนดระยะเวลาประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง การที่จะกาหนดระยะเวลาได้จะต้องมี
รายละเอียดพัสดุพร้อมที่จะดาเนินการ วงเงินงบประมาณเพื่อกาหนดวิธีการจัดหา
2. กาหนดระยะเวลาการทาสัญญา มาจากรายละเอียดพัสดุ ใช้ในการกาหนดระยะเวลาสัญญา
3. กาหนดระยะเวลาการส่งมอบ มาจากรายละเอียดพัสดุเพื่อใช้สาหรับการวางแผนการจ่ายเงิน
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1.4 เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำวิเครำะห์
1. Work Flow

แสดงถึงลาดับขั้นตอนของกระบวนงานทั้งหมด

2. Line Process

ใช้ในการแจกแจงรายละเอียดย่อยของงานที่ทา เพื่อทราบถึงลักษณะ

งานอย่างละเอียดและระยะเวลาเวลาที่ใช้
3. 3Mu(7Waste+1) ใช้กาหนดประเภทคุณค่างาน และประเภทความสูญเปล่า
4. แผนภูมิ Pareto ใช้แสดงรายละเอียดกิจกรรมตามลาดับที่เกิดความถี่จากมากไปน้อย
เพื่อลาดับความสาคัญในการแก้ปัญหา
5. ผังก้างปลา ( Fish-Bone Diagram) ใช้วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุอย่างเป็นระบบ ระหว่าง
สาเหตุหลายๆ สาเหตุ ทีส่ ่งผลต่อปัญหาหนึ่งปัญหา
6. ECRS (Eliminate Combine Rearrange& Simplify) เป็นเครื่องมือแก้ปัญหา โดย
- การกาจัด (Eliminate) คือ ตัดขั้นตอนบางขั้นตอนที่เห็นว่าไม่จาเป็นออก
- การรวมกัน (Combine) คือ การรวมขั้นตอนการทางาน เพื่อให้งานลดลง
- การทาให้ง่าย (Simplify) คือ การปรับปรุงการทางานให้ง่ายและสะดวกขึ้น
- การจัดการใหม่ (Rearrange) คือ การจัดขั้นตอนใหม่เพื่อลดการรอคอย และการเคลื่อนไหว
ทีไ่ ม่จาเป็น
1.5 ขั้นตอนกำรวิเครำะห์กำรปรับปรุงกระบวนงำน
ในการวิเคราะห์กระบวนงานผู้ศึกษาวิเคราะห์ได้ประประยุกต์แนวคิดวงจรคุณภาพ (PDCA) และ
แนวคิดการสร้างคุณค่า โดยขจัดความสูญเปล่า (Lean) เข้าด้วยกัน เป็นกรอบความคิดดังนี้
P : Plan
D : Do
C : Check
A : Act

การกาหนดเป้าหมาย หรือความต้องการของลูกค้า เพื่อ
สร้างความพึงพอใจ
จัดทา Work Flow งานในสภาพปัจจุบัน
วิเคราะห์ โดยใช้เครื่องมือของ Lean เพื่อหาแนวทาง
ใหม่
ทดลองใช้แนวทางใหม่ และประเมินผล (กรณีนี้ใช้การ
เปรียบเทียบก่อนและหลังการปรับปรุง)
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ภำพที่ 6

โครงสร้ำงระบบเอกสำรในองค์กรของ ก.พ.ร.

ที่มำ คู่มือปฎิบัติงำน (Work Manual) สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร(ก.พ.ร.)
การดาเนินการดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่ง คู่มือคุณภาพ (Quality Manual) โดยกาหนด
ขั้นตอนดาเนินการไว้ จานวน 8 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กาหนดเป้าหมาย ในขั้นตอนนี้จาเป็นต้องสอบถามหรือสารวจความต้องการของลูกค้า
(ผู้ที่ทางานต่อจากเรา) ในที่นี้คือ งานพัสดุ คณะ ซึ่งคณะมีความต้องการให้ศูนย์ภูมิภาคจัดส่งแผนจัดซื้อจัด
จ้าง เพื่อคณะจะได้จัดทาแผนจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
ขั้นตอนที่ 2 จัดทากระบวนงาน (Work Flow) ก่อนการปรับปรุงเพื่อทราบถึงลาดับขั้นตอนการไหล
ของงานตั้งแต่ต้นจนจบ
ขั้นตอนที่ 3 เมื่อลาดับขั้นตอนงานทั้งหมด ดาเนินการจัดเป็นเป็นกิจกรรมงานหลักแล้วแยก
รายละเอียดกิจกรรมหลักเป็นงานย่อยๆ เพื่อการทา Line Process เพื่อให้ทราบถึง การปฎิบัติ การ
เคลื่อนย้าย การรอคอย การจัดเก็บ และระเวลาในขั้นตอนต่างๆ รวมถึงกาหนดประเภทคุณค่าของงาน ดังนี้
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VA : value-added
หมายถึง งานที่มีคุณค่าที่ต้องทา
NVA : non- value-added
หมายถึง งานที่ทาแล้วไม่มีคุณค่า
ENVA : essential non- value-added หมายถึง งานไม่มีคุณค่าแต่ต้องทา
ขั้นตอนที่ 4 ตัดขั้นตอนงานที่ทาแล้วไม่มีคุณค่าออก (NVA)
ขั้นตอนที่ 5 นางานประเภทไม่มีคุณค่าแต่ต้องทา (ENVA) มาวิเคราะห์ด้วย 3MU 7Waste +1
ประกอบด้วย
-ความสูญเปล่า (Defect)
-การผลิต (Over Production)
-การรอคอย (Waiting)การขนส่ง (Tranportation)
-วัสดุคงคลัง (Inventory)
-การเคลื่อนไหว (Motion)
-ขั้นตอน (Over Process)
-การใช้คน (Human Utillity)
โดยกาหนดความหมายแถบสี ดังนี้
แถบสีแดง หมายถึง งานที่สามารถแก้ไขได้ทันที เพียงแต่ปรับเปลี่ยนเล็กน้อย
ไม่ต้อรอความเห็น ไม่ต้องใช้งบประมาณ ไม่ขัดแนวปฏิบัติต่อระเบียบและแนวปฎิบัติ
แถบสีเหลือง หมายถึง งานที่สามารถดาเนินการได้โดยง่าย แต่ต้องใช้เวลา
กาลังคน ใช้กลวิธี หรือทรัพยากรเพียงเล็กน้อย
แถบสีเขียว หมายถึง งานที่ต้องดาเนินการโดยใช้เวลา ใช้กาลังคน ใช้งบ
ประมาณ และต้องระบุไว้ในแผนงานโครงการของหน่วยงาน
ขั้นตอนที่ 6 นางานที่อยู่ในแถบสีเหลือง ซึ่งเป็นงานที่สามารถดาเนินการได้โดยง่าย แต่ต้องใช้เวลา
กาลังคน ใช้กลวิธี หรือทรัพยากรเพียงเล็กน้อย มาวิเคราะห์ด้วย แผนภูมิ Parato เพื่อหาหัวข้อสาคัญที่ทาให้
เกิดปัญหา แล้วนาผังก้างปลา (Fish-Bone Diagram) วิเคราะห์หาสาเหตุหลักที่ทาให้เกิดปัญหาสาคัญ
ขั้นตอนที่ 7 ใช้เครื่องมือ ECRS (Eliminate Combine Rearrange& Simplify) ปรับปรุง
กระบวนงานทั้งกระบวนงาน ในกรณีนี้ใช้ 2 หลัก จาก 4 หลักมาแก้ปัญหาคือ
การกาจัด (Eliminate) คือ ตัดขั้นตอนบางขั้นตอนที่เห็นว่าไม่จาเป็นออก
การจัดการใหม่ (Rearrange) คือ การจัดขั้นตอนใหม่เพื่อลดการรอคอย และการ
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เคลื่อนไหวทีไ่ ม่จาเป็น
ขั้นตอนที่ 8 สรุปผลการศึกษาวิเคราะห์ และข้อเสนอ
1.6 ข้อจำกัดในกำรปรับปรุงกระบวนงำน
เนื่องจากในการปรับปรุงกระบวนงานในกรณีนี้ จากัดขอบเขตอยู่ระหว่างศูนย์ภูมิภาคกับทาให้
ไม่ครอบคลุมทุกวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้าง และเป็นการเสนอแนวคิด วิธีการใหม่ ๆ ในการปรับปรุง
กระบวนงานเท่านั้น
1.7 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1. มีขั้นตอนการตรวจสอบทุกขั้นตอนการทางานถึงความสาคัญของขั้นตอนนั้นๆ ทาให้เกิด
ประสิทธิภาพในการพิจารณาลด รวม จัดการใหม่ อย่างมีระบบ เพื่อลดการทางาน และลดระยะการทางาน
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งการใช้คน ระยะเวลาการทางาน และรวมถึงค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น
2. สร้างนวัตกรรมใหม่ มาใช้ในการปรับปรุงกระบวนงานอย่างมีระบบ
3. สามารถนาไปประยุกต์ใช้กับกระบวนงานอื่นๆ
1.8 นิยำมศัพท์
“กระบวนงาน” (Work Flow) หมายถึง ลาดับขั้นตอนการทางานตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดงาน
นั้นๆ
“ขั้นตอนการทางาน” หมายถึง ลาดับขั้นตอนการทางานที่อยู่ในกระบวนงาน
“ประสิทธิภาพ”(Efficiency) หมายถึง กระบวนการ วิธีการ หรือการกระทาใดๆ ที่นาไปสู่
ความสาเร็จ โดยใช้ทรัพยากรต่างๆให้เกิดคุณภาพสูงสุดในการดาเนินการ
“ความพึงพอใจ” (Satisfaction) หมายถึง ทัศนคติทางบวกของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เป็น
ความรู้สึกหรือทัศนคติที่ดีต่องานที่ทาของบุคคลที่มีต่องานในทางบวก ความสุขของบุคคลอันเกิดจากการ
ปฏิบัติงานและได้รับผลเป็นที่พึงพอใจ ทาให้บุคคลเกิดความกระตือรือร้น มีความสุข ความมุ่งมั่นที่จะทางาน
มีขวัญและมีกาลังใจ มีความผูกพันกับหน่วยงาน มีความภาคภูมิใจในความสาเร็จของงานที่ทา และสิ่งเหล่านี้
จะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทางานส่งผลต่อถึงความก้าวหน้าและความสาเร็จขององค์การ
อีกด้วย
“วงจรคุณภาพ”(PDCA) หมายถึง วงจรบริหารงานคุณภาพ ย่อมาจาก 4 คา ได้แก่ Plan คือ
การวางแผนจากวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กาหนด Do คือ การปฎิบัติตามขั้นตอนในแผนงานที่วางไว้
Check คือ การตรวจสอบผลการดาเนินการในแต่ละขั้น Action คือ การปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่มีปัญหา
หรือยังไม่มีปัญหาแต่ปรับปรุงให้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

13

“Line Process” หมายถึง ขบวนการแจกแจงรายละเอียดในขั้นตอนการทางาน
“GFMIS” หมายถึง การบริหารการเงินภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
“e-GP” หมายถึง ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
“MIS” หมายถึง ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี ผลงำนวิจัย และกรณีศึกษำที่เกี่ยวข้องในกำรปรับปรุงงำน
การศึกษาวิเคราะห์ครั้งนี้ ผู้ศึกษาวิเคราะห์ได้รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย และกรณีศึกษา
เพื่อนามาเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาวิเคราะห์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1
2.2
2.3
2.4

แนวคิด ทฤษฎี วงจรคุณภาพ (PDCA)
แนวคิด ทฤษฎี การสร้างคุณค่า โดยขจัดความสูญเปล่า (Lean)
แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับ “ประสิทธิภาพ” และ “ความพึงพอใจ”
งานวิจยั และกรณีศึกษา

2.1 แนวคิด ทฤษฎี วงจรบริหำรงำนคุณภำพ (PDCA)
Dr. WilliamEdwards Deming ได้พัฒนาวงจร PDCA ขึ้นมาจากแนวคิดของ Dr. W.A.
Shewhart ในระยะแรกรู้จัก วงจร PDCA ในนาม Shewhart Cycle จากนั้น Dr. William Edwards
Deming ได้นาพัฒนาปรับใช้ในการควบคุมคุณภาพในวงการอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น จึงมีชื่อเรียกว่า Deming
Cycle (สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, 2552)
Dr. William Edwards Deming มีความเชื่อว่า คุณภาพสามารถปรับปรุงได้ จึงเป็นแนวคิด ของการ
พัฒนาคุณภาพงานขั้นพื้นฐาน เป็นการกาหนดขั้นตอนการทางานเพื่อสร้างระบบการผลิตให้สินค้ามีคุณภาพดี
การให้การบริการดี หรือทาให้กระบวนการทางานเป็นไปอย่างมีระบบโดยใช้ได้กับทุกๆสาขา วิชาชีพแม้กระทั่ง
การดาเนินชีวิตประจาวันของมนุษย์ (Out of the crisis และ The new Economic for Industry,
Government Education
แบงค์ (Bank อ้างถึงใน เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ, 2545:89-91) กล่าวถึง ประวัติของ เดมมิ่ง ว่าเป็น
ที่รู้จักกันแพร่หลายในหลักการบริหารที่เรียกว่า วงจรคุณภาพ (PDCA) หรือวงจรเดมมิ่ง ซึ่งเป็นชื่อที่ ใช้แทน
กันกับการจัดการคุณภาพ เพราะเขาเป็นคนผลักดันให้ผู้บริหารญี่ปุ่นยอมรับแนวคิด ในการจัดการ คุณภาพ
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และเป็นคนแรกที่มองว่าการจัดการคุณภาพเป็นกิจกรรมขององค์กรทั้งหมด ไม่ใช่แค่งานตรวจ คุณภาพตามที่
กาหนดหรือเป็นงานของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในการประกันคุณภาพ และเป็นคนแรกที่ระบุว่า คุณภาพเป็นความ
รับผิดชอบทางการบริหารของผู้บริหาร
เดมมิ่งเกิดที่เมืองซูส์ (Sioux) รัฐไอโอวา เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม ปี พ.ศ.2443 เขาจบปริญญาตรี ฟิสิกส์
จากมหาวิทยาลัยไวโอมิง ได้ปริญญาเอกฟิสิกส์คณิตศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยเยล เมื่อปี พ.ศ.2471 ใน
ระหว่างปี พ.ศ. 2471-2482 เขาทางานอยู่กระทรวงเกษตรของ สหรัฐอเมริกา ต่อมาปี พ.ศ. 2482-2588
ทางานอยู่ที่สานักสามะโนประชากรอเมริกัน และโรงงานอุตสาหกรรมอาวุธของ สหรัฐอเมริกา ในช่วงปี พ.ศ.
2489 จนกระทั่งถึงเสียชีวิตเมื่อปี พ.ศ. 2536 เดมมิ่ง เป็นศาสตราจารย์ ทางสถิติอยู่ที่มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก
ช่วงต้นปี พ.ศ. ๒๔๘๓ เดมมิ่งได้พบกับชิวฮาร์ต (Schewhart) นักสถิติที่ห้องทดลองของ บริษัทเบลล์
เทเลโฟน ในนิวยอร์ก ต่อมาได้รับความคิดเรื่อง การควบคุมทางสถิติและความแปรปรวนเชิงสุ่ม องค์
กระบวนการทางาน (random variation of work process) มาจากชิวฮาร์ต ในภายหลังเดมมิ่ง เริ่มตั้งตัวเป็น
ผู้บรรยายเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพในการผลิต เดมมิ่งออกไปบรรยายเกี่ยวกับ การควบคุมคุณภาพใน
โรงงานทั่วสหรัฐอเมริกา แต่ใน เวลานั้นผู้บริหารในสหรัฐอเมริกาให้ความสนใจเดมมิ่งไม่มาก
เดมมิ่งไปญี่ปุ่นเมื่อ พ.ศ. 2490 สืบเนื่องมาจากหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 นายพลแม็กอาร์เธอร์
(Mac Arthur) ผู้บัญชาการกองกาลังทหารสหรัฐอเมริกาที่ยึดครองญี่ปุ่นอยู่ได้ไล่ผู้บริหารระดับสูงและ
ระดับกลางของบริษัทใหญ่ ๆ ของญี่ปุ่นออก โทษฐานที่คนเหล่านั้นเข้าไปพัวพันกับสงครามเสร็จแล้ว ก็หนุน
คนรุ่นใหม่ขึ้นมาบริหารแทน นายพลแม็กอาร์เธอร์ ได้ขอความช่วยเหลือทางวิชาการ มายังสหรัฐอเมริกา
เริ่มจากการขอให้สหรัฐอเมริกาช่วยส่งคนไปทาสามะโนประชากรที่ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกาจึงได้ส่งเดมมิ่งไป
ตอนนั้นเดมมิ่งเริ่มประสบความสาเร็จมาบ้างแล้วจากการใช้วิธีการ สุ่มตัวอย่าง (sampling methods)
และเทคนิคการควบคุมทางสถิติเพื่อเพิ่มผลผลิตอุตสาหกรรม ในสหรัฐอเมริกา เดมมิ่งจึงนาเทคนิค
การควบคุมทางสถิติมาเผยแพร่ที่ญี่ปุ่นด้วย
ในเวลา 3 ปีตอ่ มา สภาพนักงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรญี่ปุ่นได้เข้ามาให้ความสนับสนุนเดมมิ่ง
ในการเผยแพร่ความคิดเรื่องคุณภาพและการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต จนกระทั่งเดมมิ่งสามารถ
ตั้งกลุ่มผู้บริหารหลัก เพื่อกระจายความคิดออกไปสู่ผู้บริหารอื่นๆ ใน พ.ศ. 2493 มีผู้บริหารมาเข้าร่วมถึง
400 กว่าคน ผู้บริหารที่อยู่ในกลุ่มนี้ล้วนแต่เป็นผู้นาในบริษัทสาคัญ ๆ เช่น โซนี นิสสัน มิซูบิชิและ โตโยต้า
สาเหตุที่ทาให้เดมมิ่งประสบความสาเร็จก็เนื่องมาจากคนญี่ปุ่นได้สนใจการควบคุมคุณภาพด้วย วิธีการทาง
สถิติมาก่อน แต่ยังขาดทฤษฎี ทฤษฎีการควบคุมทางสถิติของเดมมิ่งทาให้คนญี่ปุ่นเข้าใจ สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้ คนญี่ปุ่นจึงยอมรับแนวทางของเดมมิ่ง นับว่าเดมมิ่งได้มีส่วนช่วย พัฒนา
อุตสหกรรมญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ต่อมา ในภายหลังญี่ปุ่นจึงตั้งรางวัลเดมมิ่ง (Deming Prize or
Deming Award) ให้กับบริษัทที่มีผลงานดีเด่นในด้านคุณภาพมาตั้งแต่ พ.ศ. 2494 จนกระทั่งปี พ.ศ. 2523
โทรทัศน์เอ็นบีซีจึงนาอาผลงานของเดมมิ่งกลับไปเผยแพร่ในสหรัฐอเมริกา ยกย่องให้เดมมิ่งเป็น “บิดาแห่ง
คลื่นลูกที่สามของการปฏิวัติอุตสาหกรรม (father of the third wave of the industrial revolution)”
ชื่อเสียงของเดมมิ่งจึงเป็นที่รู้จักกันทั่วสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก ในสหรัฐอเมริกามีการตั้งกลุ่มศึกษาและดาเนิน
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ตามทฤษฎีของเดมมิ่งเป็นจานวนมาก นอกเหนือจากนั้น ยังมีกลุ่มทานองเดียวกันในอังกฤษ เนเธอร์แลนด์
และนิวซีแลนด์ หลังเดมมิ่งเกษียณอายุก็ได้ไปบรรยาย ในระดับปริญญาโทและเอกที่มหาวิทยาลัยหลาย
แห่งและได้รับแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ ของมหาวิทยาลัยนิวยอร์ก เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๘
เดมมิ่งได้เขียนหนังสือ บทความ และจัดสัมมนาเรื่องคุณภาพ เอาไว้เป็นจานวนมาก
หลักกำรของวงจรคุณภำพ (PDCA)
การบริหารงานด้วยวงจรคุณภาพ (PDAC) ตามแนวคิดของเดมมิ่งปัจจุบันจัดเป็น
กระบวนการสากล ที่ทุกคนทราบกันดี นักวิชาการหลายท่านได้ให้แนวคิดของเดมมิ่งกล่าวถึงวงจร
คุณภาพ (PDCA) ไว้ ดังนี้
เดมมิ่ง (Demingin Mycoted, 2004) กล่าวว่า การจัดการอย่างมีคุณภาพ เป็นกระบวนการ
ที่ดาเนินการต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลผลิตและบริการที่มีคุณภาพขึ้น โดยหลักการ ที่เรียกว่า วงจรคุณภาพ
(PDCA) หรือวงจรเดมมิ่ง ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผนการปฏิบัติตามแผนการตรวจสอบ
และการปรับปรุงแก้ไขดังนี้
Plan คือ กาหนดสาเหตุของปัญหา จากนั้นวางแผนเพื่อการเปลี่ยนแปลงหรือทดสอบ เพื่อการ
ปรับปรุงให้ดีขึ้น
Do คือ การปฏิบัติตามแผนหรือทดลองปฏิบัติเป็นการนาร่องในส่วนย่อย
Check คือ ตรวจสอบเพื่อทราบว่าบรรลุผลตามแผนหรือหากมีสิ่งใดที่ทา ผิดพลาดหรือได้เรียนรู้อะไร
มาแล้วบ้าง
Act คือ ยอมรับการเปลี่ยนแปลง หากบรรลุผลเป็นที่น่าพอใจหรือหาก ผลการปฏิบัติไม่เป็นไป ตาม
แผน ให้ทาซ้าวงจรโดยใช้การเรียนรู้จากการกระทาในวงจรที่ได้ปฏิบัติไปแล้ว
แม้ว่าวงจรคุณภาพจะเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องแต่สามารถเริ่มต้นจากขั้นตอนใดก็ได้ขึ้น
อยู่กับ
ปัญหา และขั้นตอนการทางานหรือจะเริ่มจากการตรวจสอบสภาพความต้องการเปรียบเทียบ
กับสภาพ
ที่เป็นจริงจะทาให้ได้ข้อสรุปว่าจะต้องดาเนินการอย่างไรในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดการ ปรับเปลี่ยนไปตาม
เป้าหมายที่วางไว้
โทซาวะ (2544 : 117-122) กล่าวว่า วงจรคุณภาพ คือ กระบวนการทางานที่เปรียบกับวงล้อ ที่เต็มไป
ด้วยขั้นตอน 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน การดาเนินตามแผน การตรวจสอบ การปรับปรุง แก้ไข เมื่อวงล้อ
หมุนไป 1 รอบ จะทาให้งานบรรลุผลตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ และหากการดาเนินงานนั้นเกิดการสะดุด
แสดงว่ามีบางขั้นตอนหายไป เช่น ส่วนของการวางแผนหายไป เรียกว่า ประเภท ไม่มีแผนการ ถ้าในส่วนของ
การตรวจสอบหรือปรับปรุงแก้ไขหายไป จะเรียกว่า พวกทาแล้วทิง้ ซึ่งในกระบวนการทางานของวงจรคุณภาพ
นั้นประกอบด้วย
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1.การวางแผน (Plan) การวางแผน คือ การตั้งเป้าหมาย วางวัตถุประสงค์ เพราะการ
ควบคุมดูแล คือ กระบวนการที่จาเป็น เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมาย ดังนั้น หากไม่มีวัตถุประสงค์เสียแล้ว ไม่ว่าจะ
ป่าวร้องว่าต้องควบคุมวงจร คุณภาพ ก็ไม่รู้ว่าทาไปเพื่ออะไร หรือจะเริ่มอย่างไร
เมื่อตั้งเป้าหมายเสร็จแล้ว ก็ต้องมากาหนดแผนการว่าอะไรจะต้องทาเมื่อไร เป็นตารางเทียบระหว่าง
งานกับเวลาที่หลายคนนึกภาพกันออก แต่จริงๆ แล้วการวางแผนไม่ใช่จบแค่นั้น การวางแผนต้องครอบคลุม
ว่า ใครจะทาอะไร ต้องให้เสร็จเมื่อไร จะทาอย่างไร อะไรต่าง ๆ ที่ครอบคลุมถึงการแบ่งหน้าที่ วิธีการ และ
อื่น ๆ ให้ครบถ้วนด้วย
2.ลองทา (Do) การลองทา คือ ก่อนจะลงมือทาได้นั้น แท้จริงแล้วต้องเตรียมวัตถุดิบ เตรียมขั้นตอน
ต่าง ๆ เสียก่อน หากจะลงมือทา เรื่องใหม่ๆ ก็ต้องเตรียมไปรับการฝึกหรืออบรมเสียก่อน ขั้นตอนการเตรียม
เหล่านี้รวมอยู่ใน การ ลองทานี้ด้วย ซึ่งต้องมีการตระเตรียมเสียก่อนให้พร้อม จึงจะสามารถลองทาตามแผนได้
3.ตรวจสอบ (Check) การตรวจสอบ คือ การพิจารณาว่า ผลจากการลองทานั้น ก่อให้เกิดสิ่งที่วางแผน
ว่าจะได้รับ หรือไม่ ดังนั้น หากการวางแผนไม่มีการกาหนดว่าจะต้องได้อะไรเมื่อไร ตัวเลขของอะไรที่ควรจะ
ยึดเป็น เป้าหมายไว้เสียตั้งแต่ต้นก็จะไม่มีอะไรมาเป็นตัวเทียบได้ว่าผลจากการลองทานั้นได้ตามจริง ตามแผน
หรือไม่ จะได้ก็เพียงแต่ว่ามันก็เป็นไปตามแผนหรือไม่ค่อยจะได้ผลสักเท่าไร
4.ปรับใช้ (Act) จากผลของการตรวจสอบ ก็ไม่ควรวางใจในทันทีหากผลที่ได้เป็นไปตามแผน เพราะอาจ
บังเอิญ ดีครั้งนี้เพียงครั้งเดียว พอทาครั้งต่อ ๆ ไปอาจใช้ไม่ได้ก็ได้ หากไม่มีการนากระบวนการที่ได้ลองทาไป
มา กาหนดให้เป็นรูปแบบใหม่ของการทางาน ปัจจุบัน หากผลของการตรวจสอบพบว่าสิ่งที่ลองทาไป ไม่
ก่อให้เกิดผลที่ตั้งไว้ตามแผน ก็ต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการที่คิดไว้ แล้วลองทาใหม่
นอกจากการเปลี่ยนแปลงกระบวนการของการลองทาแล้ว การพิจารณาว่าทาไมกระบวนการเดิม
จึงไม่ได้ผลตามแผน การหาสาเหตุที่แท้จริงเพื่อหากระบวนการแก้ปัญหาจนถึงรากก็เป็นสิ่งสาคัญมาก เพราะ
จะนาเนื่องไปถึงการวางแผนใหม่ แล้วลองทาใหม่ ลองตรวจสอบดูใหม่ หรือวงจรคุณภาพรอบใหม่ เพื่อหา
เป้าหมายและกระบวนการอันถูกต้องแท้จริง
อนึ่ง เรามักจะพูดถึงวงจรแห่งการควบคุมดูแลกันว่า PDCA จนบางครั้งเราไปนึกเอาเองว่าวงจรนี้
ต้องเริ่มจาก P เสมอไป จริง ๆ แล้วนั้นไม่จาเป็น วงจรแห่งการควบคุมดูแลนั้นเป็นวงกลม ที่ไม่มีต้น ไม่มี
ปลาย จึงบอกไม่ถูกว่าอะไรเป็นขั้นตอนแรก และอะไรเป็นขั้นตอนสุดท้าย อย่างเช่น การวางแผนจะทา อะไร
บางอย่าง บางครั้งต้องมีการตรวจสอบ การวิเคราะห์และการปรับกระบวนการเสียก่อนแล้ว จึงจะ วางแผน
และลงมือทาได้ ดังนั้น ในบางเรื่องวงจรนี้ก็อาจเริ่มจาก CAPDCA อย่างนี้ก็เป็นได้
วิฑูรย์ สิมะโชคดี (2545 :43-47) กล่าวถึง วงจรคุณภาพ (PDCA) เป็นกิจกรรมที่จะนาไปสู่ การ
ปรับปรุงงานและการควบคุมอย่างเป็นระบบอันประกอบด้วย การวางแผน (Plan) การนาแผนไปปฏิบัติ (Do)
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การตรวจสอบ (Check) และการปรับปรุงแก้ไข (Act) กล่าวคือ จะเริ่มจากการวางแผน การนาแผนที่ วางไว้มา
ปฏิบัติ การตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้ และหากไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่คาดหมายไว้ จะต้องทาการทบทวน แผนการโดย
เริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งและทาตามวงจรคุณภาพซ้าอีก เมื่อวงจรคุณภาพหมุนซ้าไปเรื่อย ๆ จะทาให้ เกิดการ
ปรับปรุงงานและทาให้ระดับผลลัพธ์สูงขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้น การกระทาตามวงจรคุณภาพ จึงเท่ากับ การสร้าง
คุณภาพที่น่าเชื่อถือมากขึ้นโดยจุดเริ่มต้นของวงจรคุณภาพอยู่ที่การพยายามตอบคาถามให้ได้ว่า ทาอย่างไร
จึงจะดีขึ้น
ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน (Plan)
ในบรรดาองค์ประกอบทั้ง 4 ประการของวงจรคุณภาพนั้น ต้องถือว่าการวางแผนเป็นเรื่องที่ สาคัญ
ทีส่ ุด การวางแผนจะเป็นเรื่องที่ทาให้กิจกรรมอื่น ๆ ที่ตามมาสามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิผล เพราะถ้า
แผนการไม่เหมาะสมแล้ว จะมีผลทาให้กิจกรรมอื่นไร้ประสิทธิผลตามไปด้วย แต่ถ้ามีการเริ่มต้น วางแผนที่ดี
จะทาให้มีการแก้ไขน้อย และกิจกรรมจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ขั้นตอนที่ 2 การนาแผนไปปฏิบัติให้เกิดผล (Do)
เพื่อให้มั่นใจว่ามีการนาแผนการไปปฏิบัติอย่างถูกต้องนั้น เราจะต้องสร้างความมั่นใจว่าฝ่ายที่
รับผิดชอบในการนาแผนไปปฏิบัติได้รับทราบถึงความสาคัญและความจาเป็นในแผนการนั้น ๆ มีการ ติดต่อ
สื่อสารไปยังฝ่ายที่มีหน้าที่ในการปฏิบัติอย่างเหมาะสม มีการจัดให้มีการศึกษาและการอบรม ที่ต้อง
การเพื่อการนาแผนการนั้น ๆ มาปฏิบัติ และมีการจัดหาทรัพยากรที่จาเป็นในเวลาที่จาเป็นด้วย
ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบ (Check)
การตรวจสอบและประเมินผลลัพธ์ของการปฏิบัติตามแผน ควรจะต้องมีการประเมินใน 2 ประการ
คือ มีการปฏิบัติตามแผนหรือไม่ หรือตัวแผนการเองมีความเหมาะสมหรือไม่
การที่ไม่ประสบความสาเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้เป็นเพราะไม่ปฏิบัติตามแผนการหรือความไม่
เหมาะสมของแผนการ หรือจากทั้งสอง ประการรวมกัน เราจาเป็นต้องหาว่าสาเหตุมาจากประการไหน ทั้งนี้
เนื่องจากการนาไปปฏิบัติการปรับปรุงแก้ไขจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง
ถ้าความล้มเหลวมาจากแผนการที่จัดทาขึ้นไม่เหมาะสม อาจเป็นผลมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้
1. ความผิดพลาดในการทาความเข้าใจกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่
2. เลือกเทคนิคทีใ่ ช้ผิดเนื่องจากมีข้อมูลข่าวสารไม่เพียงพอและมีความรู้ในขั้นตอน การวางแผน
ไม่เพียงพอ
3. ประเมินผลกระทบจากการปฏิบัติตามแผนผิดพลาด
4. ประเมินความสามารถของบุคลากรที่ต้องนาแผนมาใช้ผิดพลาด
ถ้าความล้มเหลวมาจากการไม่ปฏิบัติตามแผน อาจเป็นผลมาจากสาเหตุต่อไปนี้
1. ขาดความตระหนักถึงความจาเป็นในการปรับปรุง
2.การติดต่อสื่อสารที่ไม่เหมาะสมและมีความเข้าใจในแผนไม่เพียงพอ
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3. การให้การศึกษาและการฝึกอบรมไม่เพียงพอ
4. ปัญหาเกี่ยวกับตัวผู้นาและการประสานงานระหว่างการปฏิบัติ
5. ประเมินทรัพยากรที่ต้องใช้น้อยเกินไป
ขั้นตอนที่ 4 ปฏิบัติการปรับปรุงแก้ไข (Act)
ถ้าความล้มเหลวมาจากการวางแผนที่ไม่เหมาะสม การทบทวนแผนการเท่านั้นไม่เพียงพอ
ต่อการแก้ปัญหา ต้องมีการปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการวางแผนโดยการหาปัจจัยที่ไม่เหมาะสม สาเหตุ
ของการวางแผน และทาการปฏิบัติการแก้ไข ความก้าวหน้าของการปรับปรุงจะเกิดขึ้นได้
โดยการ
กาจัดสาเหตุ และขั้นตอนที่สาคัญ ก็คือ การทบทวนแผนการที่ต้องมีการชี้บ่งถึงสาเหตุแห่งความล้มเหลว อย่าง
ถูกต้องและมีการเปลี่ยนแปลงแผนเพื่อให้สามารถดาเนินกิจกรรมไปได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น ควรมีการ
วางแผนการปรับปรุงคุณภาพเป็นรายปี และมีการทบทวนทุกปีเพื่อให้มั่นใจว่าแผนการดังกล่าว มีความ
เชื่อถือได้และเหมาะสม การนาวงจรคุณภาพไปปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่องในทุกระดับ ขององค์กร
จะทาให้เราสามารถปรับปรุงและเพิ่มคุณภาพงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเห็นผลลัพธ์ ที่ชัดเจน เมื่อปัญหา
เดิมหมดไปเราก็สามารถแก้ปัญหาใหม่ ๆ ได้ด้วยวงจรคุณภาพต่อไป
เมลนิค และเดนซเลอร์ (Melnyk & Denzler อ้างถึงใน เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ, 2545:9899) กล่าวถึงแนวคิดของเดมมิ่งว่าผู้บริหารระดับสูงต้องมีบทบาทหลายด้าน และการจัดการคุณภาพ ที่
ประสบความสาเร็จนั้นต้องอาศัยหลักการที่เรียกว่า วงจรคุณภาพ (PDCA) แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่
ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน (Plan) หมายถึง วางแผนโดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่หรืออาจเก็บรวบรวม ขึ้น
มาใหม่ นอกนั้นอาจทดสอบเพื่อเป็นการนาร่องก่อนก็ได้
ขั้นตอนที่ 2 การทา (Do) หรือลงมือทา หมายถึงลงมือเอาแผนไปทา ซึ่งอาจทาในขอบข่ายเล็กๆ เพื่อ
ทดลองดูก่อน
ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบ (Check) หมายถึง การตรวจสอบ หรือสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นว่ามีการ
เปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงใดและเป็นไปในทางใด
ขั้นตอนที่ 4 การแก้ไข (Act) หรือลงมือแก้ไข (corrective action) หมายถึง หลังจากที่ได้ศึกษา
ผลลัพธ์ดูแล้ว อาจไม่เป็นไปตามที่ต้องการหรือมีปัญหาที่ต้องแก้ไข ก็ต้องดาเนินการแก้ไขตามที่ จาเป็น
หลังจากนั้นสรุปเป็นบทเรียนและ พยากรณ์เพื่อเป็นพื้นฐานในการคิดหาวิธีการใหม่ๆ ต่อไป การ ลงมือปฏิบัติ
ดังกล่าวนี้แสดงได้ ดังแผนภูมิ
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ภำพที่ 7

วงจรคุณภำพ (PDCA)

วงล้อเดมมิ่ง ที่มำ (Melnyk & Denzler อ้ำงถึงใน เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ, 2545 : 99)
การทาตามวงจรคุณภาพต้องทาซ้าไปเรื่อย ๆ เพื่อสรุปเป็นบทเรียนอยู่ตลอด ยิ่งกว่านั้นต้องเข้าใจ
ด้วยว่าการจัดการคุณภาพไม่ใช่สงครามที่ผู้บริหารจะรบชนะด้วยตัวคนเดียว
การจัดการคุณภาพจะประสบ
ความสาเร็จได้ ต้องเป็นการกระทาทั่วทั้งองค์กร เพราะการจัดการคุณภาพเป็นปรัชญาสาหรับองค์กร
และคน
ทุกคนในนั้น
สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์ (2542: 188-190) กล่าวถึง จุดหมายที่แท้ของวงจรคุณภาพ(PDCA)ว่าเป็น
กิจกรรมพื้นฐานในการบริหารคุณภาพนั่นมิใช่เพียงแค่การปรับแก้ผลลัพธ์ที่เบี่ยนเบนออกไปจากเกณฑ์ มาตรฐาน
ให้กลับมาอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องการเท่านั้น แต่เพื่อก่อให้เกิดการปรับปรุงในแต่ละรอบของ PDCA อย่างต่อเนื่องเป็น
ระบบและมีการวางแผน PDCA ที่ม้วนไต่สูงขึ้นเรื่อยๆ
2.2 แนวคิด ทฤษฎี กำรสร้ำงคุณค่ำ โดยขจัดควำมสูญเปล่ำ (Lean
ลีน ซึ่งภาษาอังกฤษเขียนว่า Lean นั้น ถ้าเปิดพจนานุกรมจะพบ คาแปลว่า “ผอม” ทาให้ยิ่ง
สงสัยว่า “ผอม”แล้วมันมีประโยชน์ต่อองค์กรอย่างไร ถ้า “ผอม”ดีก็แสดงว่า “อ้วน” ไม่ดีหรือ แล้วองค์กรที่
เรียกว่า “อ้วน” นั้นเป็น อย่างไร ต้องยอมรับว่าองค์กรที่มีความจาเป็นต้องลีน ส่วนมากจะเป็นองค์กร ที่มีอายุใน
การดาเนินธุรกิจมานานพอสมควร ซึ่งแสดงว่าองค์กรที่ดาเนินการมา ยิ่งนาน ก็จะยิ่งเกิดกระบวนการในการทางาน
ที่ไม่จาเป็นเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จน ทาให้องค์กร “อ้วน” โดยไม่จาเป็น
เมื่อดาเนินธุรกิจมาเป็นระยะเวลายาวนานแล้ว องค์กรย่อมต้องผ่าน ปัญหาและอุปสรรคมา
พอสมควร ซึ่งเมื่อเกิดปัญหาขึ้น องค์กรมักจะไม่มี การวิเคราะห์สาเหตุและวางแผนการแก้ไขปัญหาที่สาเหตุอย่าง
จริงจัง แต่มักจะนาวิธีในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างถาวร จนการ แก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าดังกล่าวกลายเป็นกระบวนการหนึ่งที่เป็นปกติของระบบ การผลิตขององค์กรในที่สุด เช่น เมื่อ
โรงงานผลิตสินค้าและสินค้าดังกล่าวถูก ลูกค้าเคลมเป็นจานวนมาก เนื่องจากสินค้าที่ผลิตเป็นสินค้าที่ไม่ได้
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มาตรฐาน ที่สาคัญของเสียดังกล่าวได้ถูกส่งไปยังสถานที่ของลูกค้าไปแล้วเสียด้วย ลูกค้า จึงเรียกร้องให้
โรงงานส่งเจ้าหน้าที่ไปคัดแยกของดีและของเสียให้ เมื่อโรงงาน พบปัญหาเช่นนี้หลาย ๆ ครั้งเข้า จึงได้ตั้ง
หน่วยงานขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อทา หน้าที่คัดแยกสินค้าให้กับลูกค้า กรณีลูกค้าเคลมสินค้าที่ได้ส่งมอบไปแล้ว
นั่นหมายความว่าสุดท้ายแล้วองค์กรต้องมีกระบวนการหรือหน่วยงานเกิดขึ้น โดยที่ไม่จาเป็น นอกจากนี้
โรงงานยังต้องผลิตสินค้าสต๊อกไว้เพื่อเปลี่ยน ของเสียที่ลูกค้าเคลม จึงต้องสร้างคลังสินค้าเพิ่มพร้อมกับเพิ่ม
หน่วยงานที่ต้อง เข้ามามีหน้าที่ดูแลสต๊อกสินค้าที่ผลิตเก็บไว้ ซึ่งหากพิจารณากระบวนการ 2 กระบวนการที่
งอกขึ้นมาใหม่นี้จะเห็นว่าเป็นกระบวนการที่ไม่มีมูลค่าเพิ่ม ให้กับผลิตภัณฑ์แต่อย่าง (Non-Value Added)
และไม่มีความจาเป็นเลย หากโรงงานสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพส่งมอบให้กับลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์
ดังนั้นจึงจะเห็นได้ว่าเมื่อองค์กรประสบกับปัญหาต่าง ๆ ก็มักจะแก้ไข ปัญหาด้วยวิธีมักง่าย 4 วิธี
ดังนี้
1. การเพิ่มจานวนพนักงาน
2. การเพิ่มกระบวนการ
3. การเพิ่มเวลาในการทางานของพนักงาน
4. การเพิ่มพื้นที่เพื่อเก็บสต๊อกสินค้า
นั่นหมายความว่าสิ่งที่งอกหรือเพิ่มขึ้นมาโดยไม่เป็นประโยชน์กับ องค์กร ก็ไม่แตกต่างจากไขมัน
ส่วนเกินของร่างกายซึ่งทาให้ร่างกาย “อ้วน” สุดท้าย ก็จะทาให้ร่างกายอ่อนแอ อุ้ยอ้าย เคลื่อนไหวลาบาก
จะทาอะไร นิดหน่อย ก็เหนื่อยง่ายกว่าคนปกติทั้งที่กินจุกว่า ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการ บริหารการผลิตของ
องค์กร องค์กรทที่ “อ้วน” ก็จะมีปัญหาด้านประสิทธิภาพ การผลิตที่ตกต่า มีต้นทุนจมกับสินค้าคงคลังหรือ
งานระหว่างทา (Work In Process : WIP) เป็นจานวนมาก รวมทั้งมีต้นทุนในการดาเนินการที่สูงกว่า คู่
แข่งขัน ซึ่งสุดท้ายก็จะทาให้องค์กรไม่สามารถแข่งขันได้ในตลาด โดยองค์กร ที่ประสบปัญหาเป็นโรคอ้วน นั้น
มักจะมีอาการดังต่อไปนี้
• กาไรต่อยอดขาย (Return of Sales : ROS) ต่ากว่าคู่แข่งขัน หรือค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม หรือ
เมื่อเทียบกับตัวเองในปีก่อน ๆ แล้วมีแนวโน้ม ต่าลงเรื่อย ๆ
• ต้นทุนการผลิตต่อยอดขายและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ลีนอย่างไรสร้างกาไรให้องค์กร
(Profitable Lean Manufacturing) ต่อยอดขาย สูงกว่าคู่แข่งขันหรือค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม หรือเมื่อเทียบ
กับตัวเอง ในปีก่อน ๆ แล้วมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ
• กาไรต่อจานวนพนักงาน ต่ากว่าคู่แข่งขันหรือค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม หรือเมื่อเทียบกับตัวเองใน
ปีก่อน ๆ แล้วมีแนวโน้มต่าลงเรื่อย ๆ
• ผลคูณระหว่างอัตราการหมุนเวียนสินค้า (Inventory Turnover)
และอัตราการทากาไรขั้นต้น (Contribution Margin) ต่ากว่าคู่แข่งขันหรือ ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม หรือ
เมื่อเทียบกับตัวเองในปีก่อน ๆ แล้วมีแนวโน้ม ต่าลงเรื่อย ๆ
• มูลค่าของเสีย รวมกับค่าใช้จ่ายในการดาเนินการเมื่อเกิดของเสีย เทียบกับยอดขาย สูงกว่าคู่
แข่งขันหรือค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม หรือเมื่อเทียบกับ ตัวเองในปีก่อน ๆ แล้วมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ บาง
องค์กรที่ประสบกับปัญหา ขั้นรุนแรง จะมีค่าต่าง ๆ “โรคอ้วน” ข้างต้นเหล่านี้ด้อยกว่าองค์กรขนาดเล็ก ๆ
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ด้วยซ้า ทั้ง ๆ ที่องค์กรขนาดใหญ่ ที่มียอดขายสูง ๆ น่าจะมีการประหยัดต่อขนาด (Economy to Scale)
ดังนั้น เมื่อองค์กรพบปัญหาเพื่อป้องกัน องค์กรก็จาเป็นต้องลดความอ้วน “โรคอ้วน” ปัญหาที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต ซึ่งวิธีการลดความอ้วนของคนจะถูกเรียกว่า “Diet” แต่วิธีการลดความอ้วนสาหรับองค์กรนั้นจะถูก
เรียกว่า ลีน “Lean” ซึ่งการลีนนี้เองเป็นแนวคิดที่จะทาให้องค์กรมีประสิทธิภาพในการผลิต ตลอดจน
ประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจและการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้นและแข็งแรงขึ้น ในระยะยาว
แนวคิดลีนนี้มีต้นกาเนิดในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 นั้น องค์กรต่าง ๆ ในประเทศ
ญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศที่แพ้สงครามต้องประสบ ปัญหาความขาดแคลนด้านทรัพยากรและเงินทุน ไม่สามารถที่
จะดาเนินการผลิต สินค้าในลักษณะ Mass Production ได้แบบประเทศสหรัฐอเมริกาหรือ ประเทศต่าง ๆ
ในยุโรป ดังนั้นระบบการผลิตที่จะทาให้องค์กรในประเทศญี่ปุ่น สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้จะต้องมี
คุณสมบัติดังนี้
• ระบบการผลิตแบบพอดี เพราะไม่มีเงินทุนมากพอที่จะไปเสี่ยง เป็นต้นทุนจมกับสินค้าคงคลัง
• ระบบการผลิตที่ยืดหยุ่น
• ระบบการผลิตที่มีความสูญเปล่า (Waste) ในกระบวนการผลิต ในระดับต่า
• ระบบการผลิตที่มีต้นทุนต่า ซึ่งบริษัทญี่ปุ่นที่เป็นต้นแบบของแนวคิดลีนก็คือ โตโยต้า นั่นเอง โดย
รู้จักกันในนามของ ระบบการผลิตแบบโตโยต้า“ Toyota Production System)” ซึ่งมีแนวคิดหลัก 3
ประการ คือ
1. การผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just In Time : JIT) เป็นการผลิต ในสิ่งที่จาเป็น ในปริมาณที่
จาเป็น ณ เวลาที่จาเป็น กล่าวคือระบบการผลิต แบบทันเวลาพอดีนั้น จะเป็นระบบการผลิตที่จะผลิตสินค้า
ในแต่ละรุ่น แต่ละขนาด ในปริมาณที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า คาว่าลูกค้านี้นั้น หมายความรวมไปถึง
ลูกค้าภายใน (Internal Customer) ซึ่งเป็นกระบวนการ ถัดไปด้วย เรียกว่า ระบบดึง (Pull) ที่แตกต่างจาก
ระบบการผลิตให้เต็มที่เท่าที่ จะทาได้ในกระบวนการตนเองโดยไม่คานึงถึงความต้องการของกระบวนการ
ถัดไป ซึ่งเรียกว่า ระบบผลัก (Push) ดังนั้นการผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just In Time : JIT) นั้นจะไม่มีงาน
ระหว่างทา (WIP) ตลอดจนสต๊อกสินค้าโดย ไม่จาเป็น จึงต้องประกอบไปด้วยความสามารถในการเตรียม
เครื่องมือ อุปกรณ์ วัตถุดิบ ตลอดจนทักษะของพนักงานที่มีความยืดหยุ่น กล่าวคือกระบวนการ ผลิตจะต้องมี
ความสามารถในการปรับเปลี่ยนการผลิต (Job Change Performance) ที่สูง ใช้เวลาในการปรับเปลี่ยนรุ่น
ในการผลิตที่รวดเร็ว มีความสูญเสีย ระหว่างเปลี่ยนรุ่นการผลิตในอัตราที่ต่าหรือเป็นศูนย์ หรือจะต้องไม่มี
เหตุการณ์ ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ลีนอย่างไรสร้างกาไรให้องค์กร (Profitable Lean Manufacturing)
• ลูกค้าต้องรอผลิตภัณฑ์อีกรุ่นหนึ่งเป็นเวลานาน เนื่องจากยัง ไม่ถึงรุ่นในการผลิต
• องค์กรมีคลังสินค้าที่ทาหน้าที่เก็บสต๊อกวัตถุดิบ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วใน
ปริมาณมาก
• มีงานระหว่างทาค้างอยู่ในกระบวนการผลิตเป็นจานวนมาก
• สายการผลิตขาดความสมดุล กล่าวคือบางกระบวนการมีงานค้าง เป็นจานวนมาก แต่บาง
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กระบวนการกลับว่างงาน
2. การหยุดการผลิตเมื่อพบของเสีย (Autonomation หร ือ Jidoka) บางองค์กรมักจะ
ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์เมื่อผลิตภัณฑ์ ถูกผลิตเรียบร้อยแล้ว เรียกว่าการตรวจสอบคุณภาพขั้น
สุดท้าย (Final Inspection) ซึ่งเป็นกระบวนการที่มีประโยชน์เพียงป้องกันไม่ให้สินค้าที่ไม่ได้ คุณภาพหรือ
มีคุณสมบัติไม่ตรงกับความต้องการของลูกค้าถูกส่งมอบไปยัง ลูกค้าปลายทางเท่านั้น แต่ของเสียก็เกิดขึ้นแล้ว
และระบบการผลิตเกิดต้นทุน การผลิตที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ขึ้นแล้ว หมายความว่าหากองค์กรมีของเสีย ใน
กระบวนการผลิตเป็นจานวนมาก ย่อมทาให้ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยสูงขึ้น ดังนั้นระบบการผลิตแบบโตโยต้า
จะเลือกการไม่ยอมผลิตของเสียมากกว่า การปล่อยให้ของเสียถูกผลิตออกมาเป็นจานวนมาก ๆ แล้วค่อยมา
ตรวจสอบ คัดแยกหรือซ่อมแซมในภายหลัง เพราะการผลิตของเสียออกมานั้นเท่ากับว่า องค์กรต้องสูญเสีย
วัตถุดิบและแรงงาน รวมทั้งเวลาในการผลิตอย่างสูญเปล่า นอกจากนี้ยังต้องมีกระบวนการในการตรวจสอบ
คัดแยกหรือกระบวนการซ่อม แก้ไข ทาใหม่ ซึ่งไม่เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าที่ผลิตอีกด้วย พูดง่าย ๆ ก็คือ “ถ้าจะ
ทาของเสียออกมา สู้ไม่ทาดีกว่า”
ดังนั้นในกระบวนการผลิตแบบโตโยต้านั้นจะมีการควบคุมคุณภาพ ระหว่างการผลิต (Quality
Control in Process) โดยระบบง่าย ๆ คือ การมี การตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเป็นระยะ การ
ควบคุมโดยใช้วิธีทางสถิติ (Statistical Process Control : SPC) จนกระทั่งการพัฒนา กลไกในการ
ป้องกันการผลิตของเสีย โดยไม่อาศัยหรือไว้วางใจใน “คน” มากเกินไป มีระบบในการป้องกันความผิดพลาด
(Poka-Yoke หรือ Fool Proof) ในกระบวนการที่สาคัญ (Critical Process) เช่น กระบวนการที่เกี่ยวข้อง
กับ ความปลอดภัยในการใช้งานของลูกค้า กระบวนการที่มีต้นทุนในการซ่อมแซม แก้ไขสูงหากเกิด
ข้อบกพร่อง กระบวนการที่ต้องใช้เวลาในการแก้ไขในระยะยาว หากพบข้อบกพร่อง กระบวนการที่ผลิต
อุปกรณ์ที่เป็นคุณลักษณะสาคัญของ ผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นความแตกต่างที่ใช้แข่งขันในตลาด เป็นต้น หากมีการ
ตรวจสอบพบของเสีย จะหยุดสายการผลิตโดยทันที เพราะ หากปล่อยหรือเพิกเฉย ของเสียในลักษณะ
เดียวกันก็จะเกิดเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จน กลายเป็นภาระในการผลิต ดังนั้นสิ่งสาคัญของ Jidoka ก็คือ การหยุดการ
ผลิต โดยทันทีเมื่อพบของเสีย มีการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น และดาเนินการแก้ไข ปัญหาที่สาเหตุอย่าง
รวดเร็ว (Corrective Quick Action) เพราะหากหยุด สายการผลิตเป็นระยะเวลายาวนานแล้ว ก็เท่ากับว่า
องค์กรต้องสูญเสียโอกาสใน การผลิตโดยไม่จาเป็น
3. ความสม่าเสมอในการผลิต (Stability หรือ Heijunka) ตาม หลักการของ Jidoka คือเมื่อพบ
ปัญหาในการผลิต จะมีการหยุดสายการผลิต และวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น แล้วลงมือแก้ไข
ปัญหาที่สาเหตุอย่าง รวดเร็วตามแนวคิด PDCA แต่หลาย ๆ องค์กรมักจะไม่มีการบันทึกเป็น ลายลักษณ์
อักษร ตลอดจนไม่ได้สื่อสารถ่ายทอดแนวทางการแก้ไขปัญหาซึ่ง เป็นภูมิปัญญาองค์กรให้กับพนักงานอย่าง
ทั่วถึง หรือหากมีความจาเป็นต้อง ปรับเปลี่ยนวิธีการทางานบางขั้นตอน ก็มักจะไม่มีการแก้ไขวิธีการทางาน
อย่าง เป็นทางการ ทาให้พอนาน ๆ เข้าปัญหาเดิมที่เคยได้รับการแก้ไขไปแล้วกลับ เกิดขึ้นมาอีก เพราะ
พนักงานรุ่นใหม่ ๆ หลงลืมจุดสาคัญในการผลิตไป นอกจากนี้การแก้ไขปัญหาเดิมที่เกิดขึ้นยังต้องเริ่มต้นนับ
หนึ่งใหม่อีกด้วย ทาให้ ลีนอย่างไรสร้างกาไรให้องค์กร (Profitable Lean Manufacturing) ระบบการผลิต
ตกอยู่ในวังวน เจอปัญหาซ้า ๆ แก้กันซ้า ๆ จนน่าเบื่อ ดังนั้น แนวคิดในการแก้ไขปัญหาจาก PDCA คือ Plan
คือ การหาสาเหตุในการแก้ไข ปัญหา Do คือ การลงมือแก้ไขปัญหาที่สาเหตุ Check คือ การตรวจสอบยืนยัน
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ว่าปัญหานั้นได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้อง และ Act คือ การจัดทาเป็นมาตรฐาน เพื่อป้องกันการเกิดซ้า จะต้อง
ถูกปรับเปลี่ยนเป็นแนวคิด SDCA ในที่สุด โดย เปลี่ยนจาก P : Plan เป็น S : Standard กล่าวคือระบบการ
ผลิตไม่ควรต้อง ประสบกับปัญหาซ้า ๆ เรื้อรัง หากพบปัญหาใหม่ ก็สามารถที่จะวิเคราะห์ปัญหา ได้อย่าง
รวดเร็ว เนื่องจากมีมาตรฐานการทางานให้วิเคราะห์อยู่แล้ว ไม่ต้องมางมโข่งหาสาเหตุอีกต่อไป ซึ่งจะทาให้
องค์กรสามารถที่จะปรับปรุงและพัฒนา อย่างต่อเนื่องได้
ภำพที่ 8

จำก PDCA สู่ SDCA กำรใช้มำตรฐำนเพือ่ กำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง

ลีน (Lean) เป็นแนวคิดในการบริหารกระบวนการผลิตให้กระบวนการ สามารถผลิตได้อย่าง
ต่อเนื่องโดยมีมาตรฐานที่เชื่อถือได้ ไม่มีความสูญเปล่าเกิดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด 3 M ของระบบการ
ผลิตแบบโตโยต้า ได้แก่
1. Muda คือ ความสูญเปล่า (Waste) หรือการปฏิบัติงานที่ยังขาด ประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติ
หน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งนั้น ต้องประกอบด้วยวิธี การทางานและทรัพยากร ในบางครั้งหากเราพิจารณากัน
จริง ๆ จัง ๆ จะพบว่า หากว่ามีการปรับเปลี่ยนวิธีการทางานบางอย่าง ก็จะสามารถผลิตชิ้นงานได้อย่าง
สมบูรณ์เหมือนกับวิธีการเดิม ๆ แต่ว่าอาจจะใช้เวลาน้อยกว่า ใช้วัตถุดิบ น้อยกว่า ใช้แรงงานน้อยกว่า หรือ
สามารถผลิตชิ้นงานออกมาได้ในจานวน มากกว่าในเวลาเท่ากัน นั่นแสดงว่าการปฏิบัติงานในรูปแบบเดิม ๆ
มี Muda หรือความสูญเปล่าอยู่ ซึ่งความสูญเปล่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวมาก เพราะหากไม่ตั้งใจ พิจารณาจริง ๆ เรา
จะติดกับดักประสบการณ์ (Experience Trap) กล่าวคือ การที่เราปฏิบัติหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งมาเป็นระยะ
เวลานาน ๆ ทาให้เราอาจหลง คิดว่ารูปแบบการปฏิบัติงานที่เราทาอยู่ไม่มีข้อเสียใด ๆ เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้ว ไม่มี
ข้อบกพร่องด้วยกับดักประสบการณ์นี้เองทาให้ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถที่จะ สังเกตเห็น Muda ได้
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คาถามง่ายๆ ในการค้นหา Muda ในกระบวนการผลิต ก็คือ
• ลูกค้า(อาจจะเป็นลูกค้าภายในซึ่งเป็นกระบวนการถัดไป) ต้องการ หรือคาดหวังอะไรจากการ
ปฏิบัติงานของกระบวนการนี้
• มีวธิ ีที่ดีกว่านี้หรือไม่ที่จะทาให้เราใช้เวลาในการผลิตน้อยกว่านี้ หรือประหยัดแรงกว่า โดยที่ไม่
เกิดผลกระทบต่อลูกค้า
• มีวธิ ีที่ดีกว่านี้หรือไม่ที่จะทาให้เราประหยัดวัตถุดิบกว่าที่เป็นอยู่ โดยที่ไม่เกิดผลกระทบต่อลูกค้า
• มีวิธีที่ดีกว่านีห้ รือไม่ที่จะทาให้เราเพิ่มผลผลิตได้ในเวลาเท่าเดิมโดยที่ไม่เกิดผลกระทบต่อลูกค้า
2. Mura คือ ความไม่สม่าเสมอ (Variation) ซึ่งเป็นอุปสรรคสาคัญ ในการควบคุมคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ยิ่งถ้ากระบวนการผลิตไม่มีความสม่าเสมอ ด้วยแล้วพนักงานจะต้องคอยแก้สถานการณ์เฉพาะหน้า
ในการผลิตผลิตภัณฑ์ ซึ่งสุดท้ายกระบวนการผลิตก็จะขึ้นกับความสามารถเฉพาะตัวของพนักงานซึ่งจะทาให้
ไม่สามารถควบคุมคุณภาพและแผนกการผลิตได้ดังนั้นผู้เขียนจึงคิดว่ากระบวนการที่มีความสาคัญต่อคุณภาพ
(Critical Control Point)จะ ต้องมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน (Standard of Procedure) นอกจากนี้
อาจจะ ต้องมีการประยุกต์ Poka-Yoke ซึ่งเป็นวิธีในการป้องกันความผิดพลาดหรือ ความบกพร่องของกา
ปฏิบัติงานของพนักงานอันเกิดมาจากความผิดพลาดของ มนุษย์ (Human Error) หรืออาจจะมีการประยุกต์
เอาเทคนิคทางสถิติเข้ามา ควบคุมกระบวนการ (Statistical Process Control : SPC) โดยอาการของ
Mura นั้นสามารถสังเกตได้ดังต่อไปนี้
• พนักงานมีการรอคอยในการทางานในบางช่วงเวลาหรือเกิดการรอ ขึ้นเป็นพัก ๆ อันเนื่องมาจาก
ระบบการปฏิบัติงานหรือการวางแผนการผลิต
• คุณภาพของผลิตภัณฑ์มีปัญหาเป็นช่วงๆ
• การผลิตเกิดการติดขัดบ่อยๆ หรือต้องหยุดการผลิตเพื่อมาแก้ไข ชิ้นงานบ่อยๆ
3. Muri คือ สภาวะที่เกินกาลังเป็นการทางานที่เกินกาลังทั้งกาลังคน และเครื่องจักรทาให้เกิดความ
ล้าสะสมซึ่งจะสังเกต Muri ได้ง่ายๆ ก็คือหาก กระบวนการใดมีปัญหาการลาออกของพนักงานบ่อยครั้งโดย
สาเหตุการลาออก ของพนักงานจากการทา Exit Interview นั้นมาจากการที่ทางานหนัก หรือว่า เครื่องจักรมี
อัตราการหยุดทางานหรือเสียบ่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นการหยุดเล็กๆ น้อยๆ (Minor Stoppage) หรือความ
เสียหายซึ่งต้องใช้เวลาในการซ่อมเป็น ระยะเวลาหนึ่งๆ (Breakdown) นั่นหมายถึงว่าระบบการผลิตกาลัง
ประสบกับ Muri แนวทางในการแก้ไข Muri นั้น องค์กรส่วนใหญ่มักจะแก้ไขด้วยการเพิ่มกาลังคนถ้า
คนทางานหนักเกินไปหรือเพิ่มเครื่องจักร กรณีที่เครื่องจักร ทางานมากเกินไป ซึ่งเป็นแนวทางที่ไม่ถูกต้องนัก
แท้จริงแล้วองค์กรควรจะเข้ามาตรวจสอบวิธีการทางานว่าจะมีการปรับเปลี่ยนวิธีการทางานใดๆ ที่จะทาให้
ทุ่นแรงการทางาน หรือลดภาระงานเครื่องจักร หรือมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ได้หรือไม่
(ที่มา http://www.tpa.or.th/publisher/admin/newbook/P0909intro.pdf)
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2.3 แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับ “ประสิทธิภำพ” และ “ควำมพึงพอใจ”
แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับประสิทธิภาพ และความหมายของประสิทธิภาพ
ทิพาวดี เมฆสวรรค์ (2538) ได้กล่าวถึง ประสิทธิภาพไว้ว่ามีความหมายรวมถึง ผลิตภาพ และ
ประสิทธิภาพ โดยประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่วัดได้หลายมิติ ตามแต่วัตถุประสงค์่ต้องการ พิจารณา คือ
1) ประสิทธิภาพในมิติของกระบวนการบริหาร )Process) ได้แก่ การทางานที่ได้
มาตรฐาน รวดเร็ว ถูกต้อง และใช้เทคนิคที่สะดวกและง่ายขึ้นกว่าเดิม
2) ประสิทธิภาพในมิติของผลผลิตและผลลัพธ์ ได้แก่ การทางานที่มีคุณภาพ เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม เกิดผลกาไร ทันเวลาผู้ปฏิบัติงานมีจิตสานึกที่ดีต่อการทางานและ ให้บริการ เป็นที่พอใจ
ของลูกค้า หรือผู้มารับบริการ
วิทยา ด่านธารงกูล (2546) ได้กล่าวถึง ประสิทธิภาพ หมายถึงความสามารถในการใช้ ทรัพยากรที่มี
อยู่อย่างคุ้มค่าเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ประสิทธิภาพจึงมักถูกวัดในรูปแบบของ ต้นทุน หรือจานวนทรัพยากร
ที่ใช้ไปเมื่อเทียบกับผลงานหรือผลผลิตที่ได้เช่น ต้นทุน แรงงาน เวลาที่ใช้ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
สัญญา สัญญาวิวัฒน์ (2544) ได้กล่าวถึง ประสิทธิภาพ ว่าหมายถึง การวัดผลการทางานของ
องค์กรนัน้ ว่าทางานได้ปริมาณมากน้อยแค่ไหน คุณภาพงานดีมาก น้อยแค่ไหน ใช้เงิน ใช้เวลา ใช้แรงงานไป
มาก น้อยแค่ไหน เป็นผลดีต่อผู้รับบริการมาก น้อยแค่ไหน โดยรวมความมี ประสิทธิภาพ จึง หมายถึง การ
ทางานให้ได้ปริมาณและคุณภาพมาก องค์กรมีความสมัครสมาน สามัคคี มีสันติภาพและความสุขร่วมกัน
เป็นผลดีต่อส่วนรวมและผู้รับบริการ แต่ใช้เวลา แรงงาน และงบประมาณน้อย
ระพี แก้วเจริญ และฑิตยา สุวรรณชฎ (2510)ไ ด้กล่าวถึง ความหมายของประสิทธิภาพ หมายถึง
คล่องแคล่วในการปฏิบัติงานให้สาเร็จ
แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับ ความพึงพอใจ และความหมายของ ความพึงพอใจ
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน (2542) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า พึงพอใจ
หมายถึง รัก ชอบใจ และพึงใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ
ดิเรก (2528) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ทัศนคติทางบวกของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เป็น
ความรู้สึกหรือทัศนคติที่ดีต่องานที่ทาของบุคคลที่มีต่องานในทางบวก ความสุขของบุคคลอันเกิดจากการ
ปฏิบัติงานและได้รับผลเป็นที่พึงพอใจ ทาให้บุคคลเกิดความกระตือรือร้น มีความสุข ความมุ่งมั่นที่จะทางาน
มีขวัญและมีกาลังใจ มีความผูกพันกับหน่วยงาน มีความภาคภูมิใจในความสาเร็จของงานที่ทา และสิ่งเหล่านี้
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จะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทางานส่งผลต่อถึงความก้าวหน้าและความสาเร็จขององค์การ
อีกด้วย
วิรุฬ (2542) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกภายในจิตใจของมนุษย์ที่ไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับแต่
ละบุคคลว่าจะมีความคาดหมายกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างไร ถ้าคาดหวังหรือมีความตั้งใจมากและได้รับการ
ตอบสนองด้วยดีจะมีความพึงพอใจมากแต่ในทางตรงกันข้ามอาจผิดหวังหรือไม่พึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง เมื่อไม่ได้
รับการตอบสนองตามที่คาดหวังไว้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ตั้งใจไว้ว่าจะมีมากหรือน้อย
ฉัตรชัย (2535) กล่าวว่า ความพึงพอใจหมายถึงความรู้สึกหรือทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งหนึ่งหรือ
ปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ความรู้สึกพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อความต้องการของบุคคลได้รับการตอบสนองหรือบรรลุ
จุดมุ่งหมายในระดับหนึ่ง ความรู้สึกดังกล่าวจะลดลงหรือไม่เกิดขึ้น หากความต้องการหรือจุดมุ่งหมายนั้น
ไม่ได้รับการตอบสนอง
กิตติมา (2529) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกชอบหรือพอใจที่มีต่อองค์ประกอบและ
สิ่งจูงใจในด้านต่างๆเมื่อได้รับการตอบสนอง
กาญจนา (2546) กล่าวว่า ความพึงพอใจของมนุษย์เป็นการแสดงออกทางพฤติกรรมที่เป็น
นามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได้ การที่เราจะทราบว่าบุคคลมีความพึงพอใจหรือไม่ สามารถสังเกต
โดยการแสดงออกที่ค่อนข้างสลับซับซ้อนและต้องมีสิ่งเร้าที่ตรงต่อความต้องการของบุคคล จึงจะทาให้บุคคล
เกิดความพึงพอใจ ดังนั้นการสิ่งเร้าจึงเป็นแรงจูงใจของบุคคลนั้นให้เกิดความพึงพอใจในงานนั้น
นภารัตน์ (2544) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกทางบวกความรู้สึกทางลบและความสุขที่มี
ความสัมพันธ์กันอย่างซับซ้อน โดยความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อความรู้สึกทางบวกมากกว่าทางลบ
เทพพนม และสวิง (2540) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นภาวะของความพึงใจหรือภาวะที่มีอารมณ์ใน
ทางบวกที่เกิดขึ้น เนื่องจากการประเมินประสบการณ์ของคนๆหนึ่ง สิ่งที่ขาดหายไประหว่างการเสนอให้กับสิ่ง
ที่ได้รับจะเป็นรากฐานของการพอใจและไม่พอใจได้
สง่า (2540) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อได้รับผลสาเร็จตามความมุ่ง
หมายหรือเป็นความรู้สึกขั้นสุดท้ายที่ได้รับผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์
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2.4 งำนวิจัยและกรณีศึกษำที่เกี่ยวข้อง
ดามธรรม จินากุล (2557) ได้ทำกำรศึกษำวิจัยเรื่อง การประยุกต์ใช้ Lean เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
งานทุนอุดหนุนโครงการวิจัย เพือทาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาและงานทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาที่คณาจารย์ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ได้ค้นพบว่ำ การใชเครื่องมือ Lean สามารถลด
งานที่ไมมีคุณคาลงคิดเปนรอยละ 72.52 ลดความสูญเปลาไดรอยละ 52.48 ลดเวลานาไดคิดเปนรอยละ
52.14 ลดรอบเวลางานไดคิดเปนรอย ละ 51.44 ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพโดยรวมทั้งหมดของการปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 48.83 ลด ขั้นตอนของงานลงคิดเปนรอยละ 39.11 ผลของการปรับปรุงสภาพ
โดยรวมสามารถเพิ่มอัตราสวน หลายรายการคิดเปนรอยละ 38.45 สามารถเพิ่มอัตรางานดีที่ผานตั้งแตครั้ง
แรกไดดีขึ้นคิดเปนรอยละ 19.72 จากการทดสอบความแตกตางกอนและหลังการปรับปรุงกระบวนการ
ทางานดวยลีน พบวามี ความแตกตางกันอยางมีนัยสาคัญที่ระดับ .05 ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
ควรศึกษาการ ประยุกตใชลีนในระดับหนวยงาน
ปณัฐ ธรรมชัยโสภิต (2557) ได้ทำกำรศึกษำวิจัยเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต
โดยใช้หลักการแบบลีนในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ได้ค้นพบว่ำ การปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตโดย
ใช้แนวคิดแบบลีน สามารถ หาแนวทางในการเพิ่มผลผลิต โดยมีรายละเอียดขั้นตอนการศึกษาและปรับปรุง
สายการผลิต พื้นฐานของกระบวนการผลิต โดยใช้หลักการ ECRS คือมีการตัดสายการผลิตที่มากเกินความจา
เป็นออก อีกทั้งมีการรวมสายการผลิตโดยจัดใหม่ให้มีรูปแบบที่ง่ายขึ้นและเหมาะสมกับความ ต้องการ โดย
การปรับปรุงสายการผลิตนี้ จะช่วยลดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นได้ อีกทั้งยังช่วยลดพื้นที่ ในการจัดตัง้
สายการผลิต เพื่อที่จะนาพื้นที่ที่ลดได้ไปใช้ประโยชน์ให้มากกว่าเดิม ดังนั้นจึงเป็นการลดต้นทุนการผลิตไปได้
ในตัว โดยการลดพื้นที่ และจัดสรรสายการผลิตยังช่วยให้การขนส่งใน แต่ละกระบวนการ มีระยะทางการ
ขนส่งที่น้อยลง จึงทาให้สูญเสียเวลาในการขนส่งลดลงด้วย
อมรรัตน์ ปิ่นชัยมูล, ณัฐพล ศิริรักษ์, และ ลือชัย ศิระพงศ์ (2561) ได้ทำกำรศึกษำวิจัย เรื่อง
การปรับปรุงสายการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ด้วยเครื่องมือทางวิศวกรรมอุตสาหการ ( Improvement
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Production Line of Auto Part Using Industrial Engineering Tools ) ได้ค้นพบว่ำ การผลิตใช้
เวลานานและมีขั้นตอนในการผลิตที่ยุ่งยาก ซับซ้อน จึงมีแนวคิดที่มุ่งเน้นเพื่อกาจัดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการ การดาเนินการปรับปรุงเริ่มจากการศึกษากระบวนการผลิตโดยใช้เครื่องมือการศึกษาวิธีการ
ทางาน และการศึกษาเวลา ทาการจาแนกความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวนการทางานตามหลักการความ
สูญเปล่า 7 ประการ จากนั้นใช้แผนผังก้างปลาในการวิเคราะห์หาสาเหตุของแต่ละปัญหา เพื่อนาไปใช้ในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการทางานด้วยหลักการ ECRS ซึ่งผลที่ได้จากการปรับปรุงพบว่าเวลาในการทางาน
สถานีงานที่ 1 ลดลงจากเดิม 17.27 วินาทีต่อชิ้น เหลือ 14.93 วินาทีต่อชิ้น คิดเป็นร้อยละ 13.55 และจาก
การปรับปรุงในสถานีงานที่ 2 มีเวลาการทางานก่อนการปรับปรุง 19.21 วินาทีต่อชิ้น ลดลงเหลือ 15.70
วินาทีต่อชิ้น ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.27 ส่งผล ทาให้จานวนชิ้นงานเพิ่มขึ้นจากเดิม 187 ชิ้นต่อ
ชัว่ โมง เป็น 220 ชิ้นต่อชั่วโมง มีค่าสมดุลการผลิตเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 84.73 เป็น ร้อยละ 90.89 และ
ปริมาณการค้างส่งลดลงจาก ร้อยละ 16.50 เหลือ ร้อยละ 13.22
ศรีโยม คุลยา และจันทวี พิเชษฐ์ (2561) ได้ทำกำรศึกษำเรื่อง การลดความสูญเปล่าใน
กระบวนการผลิตดอกไม้จันทน์ กรณีศึกษา กลุ่มออมทรัพย์ เพื่อการผลิตบ้านแหลมเคียน ได้ค้นพบว่ำ
เกิดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตดอกไม้จันทน์ โดยใช้แผนผังก้างปลาวิเคราะห์หสาเหตุ
จากนั้นประยุกต์ใช้ หลักการ ECSR เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางานในกระบวนการผลิต และลดจานวนงาน
ระหว่างกระบวนการผลิต พบว่าหลังจาก ปรับปรุงกระบวนการแล้วสามารถลดเวลาลงได้ 3 นาที คิดเป็น
10.34 เปอร์เซ็นต์ ส่งผลให้การดาเนินงาน มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

บทที่ 3
วิธีกำรปรับปรุงงำน
3.1 เป้ำหมำยกำรปรับปรุงกระบวนงำน
การกาหนดเป้าหมาย คือการกาหนดความต้องการของลูกค้า โดยวิเคราะห์เริ่มจากภาพรวมของ
สถาบันและคณะ แล้วจึงพิจารณาความต้องการของงานพัสดุคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ที่มีต่อศูนย์ภูมิภาค
โดยพิจารณาจากภาพของสถาบันและคณะ แล้วจึงกาหนดความต้องการผู้รับบริการจากเรา ดังนี้
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ภำพที่ 9

วิสัยทัศน์ของสถำบัน และของ คณะรัฐประศำสนศำสตร์

ภำพที่ 10

วิเครำะห์หำแกนร่วมของสถำบัน และของ คณะรัฐประศำสนศำสตร์

จากการหาวิสัยทัศน์ร่วมพบว่า สถาบันและคณะมีแกนวิสัยทัศน์ร่วมคือ “การเปลี่ยนแปลงเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน”
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ภำพที่ 11

ค่ำนิยมร่วมของสถำบัน และของ คณะรัฐประศำสนศำสตร์

ส่วนค่านิยมร่วมที่เป็นวัฒนธรรมการทางาน เมื่อนามาวิเคราะห์เพื่อกาหนดเป็นเข็มมุ่ง เพื่อที่จะได้มุ่ง
ไปสู่เป้าหมาย “การเปลี่ยนแปลง เพื่อการพัฒนา” จะมีจานวน 3 ด้าน ดังนี้
1. ม่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับสากล
2. เสริมสร้างให้เกิดนวัตกรรม
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมภิบาล
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ภำพที่ 12

เข็มมุ่งสู่เป้ำหมำย

การวิเคราะห์นี้มีเป้าหมายเพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลา นาไปสู่การเกิด นวัตกรรม และสร้าง
มาตรฐานในการทางานในระดับสากล และเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า กรณีนี้ หมายถึง งาน
พัสดุคณะรัฐประศาสนศาสตร์ โดยกาหนดให้ศูนย์ภูมิภาคเป็นผู้ให้บริการ

3.2 กำรวิเครำะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนำกระบวนงำน
ขั้นแรกจัดทากระบวนงาน (Work Flow) ในสภาพการทางานปัจจุบัน เพื่อทราบถึงการไหลของ
งานจากจุดเริ่มต้น จนถึงสิ้นสุดของกระบวนงาน
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ภำพที่ 13

กระบวนงำน (Work Flow) ก่อนกำรปรับปรุง

ลาดับขั้นตอนดาเนินการก่อนการปรับปรุง กระทาดังนี้
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1. งานธุรการตรวจสอบการอนุมัติงบประมาณประจาปี ในระบบ e-doc
2. งานธุรการเสนอ หัวหน้างานธุรการ เพื่อทราบ
3. หัวหน้างานธุรการ เสนอ หัวหน้าสานักงาน เพื่อทราบ หัวหน้าสานักงาน ส่งเรื่องกลับงานธุรการ
4. งานธุการ ส่งเรื่องให้ หัวหน้างานการเงินและพัสดุ
5. หัวหน้างงานการเงินและพัสดุ ส่งเรื่องให้ เจ้าหน้าที่พัสดุคณะ เจ้าหน้าที่พัสดุคณะ ตรวจสอบ
งบประมาณ ในระบบ MIS
6. เจ้าหน้าที่พัสดุคณะ ส่งเอกสารงบประมาณให้เจ้าหน้าที่ศูนย์
7. เจ้าหน้าที่ศูนย์ เสนอ ผู้อานวยการศูนย์เพื่อทราบ ผู้อานวยการศูนย์ ส่งเรื่องคืน เจ้าหน้าที่ศูนย์
8. เจ้าหน้าที่ศูนย์จัดทาแผนจัดซื้อจัดจ้าง เสนอผู้อานวยการศูนย์ ให้พิจารณาเห็นชอบ
9. ผู้อานวยการศูนย์ส่งเรื่องคืน เจ้าหน้าที่ศูนย์ เจ้าหน้าที่ศูนย์ ส่งแผนจัดซท้อจัดจ้างมายัง เจ้าหน้าที่
พัสดุคณะ
10. เจ้าหน้าที่พัสดุคณะ เสนอแผนจัดซื้อจัดจ้าง ให้ หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและพัสดุ จัดทาแผน
จัดซื้อจัดจ้างรวม
11. หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและพัสดุ เสนอแผนจัดซื้อจัดจ้างให้ หัวหน้าสานักงานเพื่อทราบ
12. หัวหน้าสานักงานเสนอแผนจัดซื้อจัดจ้าง ให้รองคณบดีฝ่ายบริหารเพื่อทราบ
13. รองคณบดีฝ่ายบริหารเสนอแผนจัดซื้อจัดจ้างให้คณบดี เพื่อพิจารณา
14. คณบดีเสนอแผนจัดซื้อจัดจ้างกลับมายังรองคณบดีฝ่ายวางแผน
15. รองคณบดีเสนอแผนจัดซื้อจัดจ้างกลับมายัง หัวหน้าสานักงาน
16. หัวหน้าสานักงาน เสนอแผนจัดซื้อจัดจ้างกลับมายัง หัวหน้ากลุ่มการเงินและพัสดุ
17. หัวหน้ากลุ่มการเงินและพัสดุ ส่งแผนจัดซื้อจัดจ้างให้เจ้าหน้าที่พัสดุคณะ
19. เจ้าหน้าที่พัสดุคณะ ทาหนังสือนาส่งแผนจัดซื้อจัดจ้างส่ง กองคลังและพัสดุ และแจ้งเจ้าหน้าที่ศูนย์
เจ้าหน้าที่พัสดุคณะ ส่งหนังสือนาพร้อมแผนจัดซื้อจัดจ้างให้งานธุรการออกเลขกากับเรื่องในระบบ
e-doc
20. งานธุรการออกเลขในระบบ e-doc ส่งคืนหัวหน้ากลุ่มงานการเงินและพัสดุ
21. หัวหน้ากลุ่มงานการเงินพัสดุ ส่งเรื่องให้ เจ้าหน้าที่พัสดุคณะ
22. เจ้าหน้าที่พัสดุคณะสแกนเรื่องเก็บในระบบจัดเก็บของงานพัสดุ และจบกระบวนการ
เมื่อได้ลาดับขั้นตอนของกระบวนงานแล้ว ใช้ Line Process แจกแจงรายละเอียดโดยแยกเป็น
5 กิจกรรมหลัก คือ
1. การรับเอกสาร
2. การส่งเอกสารภายในหน่วยงาน
3. การจัดทาแผนจัดซื้อจัดจ้าง
4. การขอความเห็นชอบแผนจัดซื้อจัดจ้าง
5. การส่งแผนจัดซื้อจัดจ้าง
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ตำรำงที่ 3.1

Line Process ก่อนกำรปรับปรุง
ปฏิบัตงิ า เคลื่อนย้าย ตรวจสอบ รอคอย จัดเก็บ
น (นาที) (นาที)
(นาที) (นาที) (นาที)

ลาดับ

กิจกรรม

1

รับเอกสาร
1)งานธุการตรวจสอบเอกสารในระบบMIS
2)ลงรับงานในระบบ
3)พิมพ์เอกสารในระบบ
4)ประทับรับลงเลขรับ
ส่ง เอกสารให้หน่วยงาน
1)เสนอ หน.ธุรการ
2)หน.ธุรการ เสนอ หน.สนง.
3)หน.สนง. ส่ง งานธุการ
4)งานธุรการ ส่ง งานพัสดุ
จัดทาแผนจัดซื้อจัดจ้าง
1)หน.พัสดุ ส่ง จนท.พัสดุ
2)จนท.พัสดุตรวจสอบ ส่ง เจ้าของงบ
3)เจ้าของงบ ส่ง รายละเอียดพัสดุ รายชื่อ กก.
3.1 จนทศูนย์ เสนอ ผอ.ศูนย์
3.2 ผอ.ศูนย์ ทราบส่ง จนท. ทาแผน

2

3

4

5

2

3.3 จนท.จัดทาแผน และรายละเอียดพัสดุ
3.4 จนท.เสนอแผน ผอ.ศูนย์
3.5 ผอ.ศูนย์ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
3.6 ศูนย์สง่ แผนกลับคณะ
4)จนท.พัสดุ จัดทาแผน
5)จนท. ส่ง แผน ให้ หน.พัสดุ
6)หน.พัสดุ จัดทาแผนรวม
6.1 ตรวจสอบรายละเอียดพัสดุ
6.2 กาหนดวิธกี ารจัดหา
6.2 กาหนดระยะเวลาจัดหา
6.3 กาหนดระยะเวลาทาสัญญา
6.4 กาหนดระยะเวลาเบิกจ่าย
ขอความเห็นชอบแผน
1)หน.พัสดุ ส่ง หน.สนง.
2)หน.สนง. ส่ง รคบ.
3)รคบ. ส่ง คบ.
4) คบ. พิจารณา
5) คบ. ส่ง รคบ.
6) รคบ. ส่ง หน.สนง.
7)หน.สนง. ส่ง หน.พัสดุ
ส่ง แผน
1)หน.พัสดุ ส่ง จนท.พัสดุ
2) จนท. พัสดุบันทึกแผนในระบบ e-GP
3) จนท.พัสดุ บันทึกผลในระบบ MIS
4) จนท.พัสดุ แจ้ง หน.งานพัสดุ
5)หน.งานพัสดุ ทราบส่ง คืน จนท.พัสดุ
6)จนท.พัสดุ Scan เรื่องเก็บ

เวลา ระยะทาง ประเภทคุณค่า
(นาที) (เมตร)
ของงาน

2
5
5

VA
ENVA
ENVA
ENVA

5
5
5
5

NVA
NVA
NVA
ENVA

5
30

ENVA
ENVA

5
480

NVA
NVA

3360
5
480
30
480
10

ENVA
ENVA
ENVA
ENVA
ENVA
ENVA

480
5
5
5
5

ENVA
ENVA
ENVA
ENVA
ENVA

5
5
480
480
10
480
5

ENVA
ENVA
ENVA
ENVA
ENVA
ENVA
ENVA

5
5
10
5
5

ENVA
VA
VA
ENVA
ENVA

10
6922 นาที

รวม

หมายเหตุ

อยู่นอกเหนือการควบคุม

กรณีวงเงิ นไม่ เกิน 500,000.-บาท

ENVA

14.42 วัน

หมายเหตุ 1วัน เท่ากับ 8 ชั่วโมง

จากตารางมีการกาหนดประเภทงาน ดังนี้
VA : value-added
NVA : non-value added
ENVA :essential non-value added
จาก Line Process พบว่า
1. การปฏิบัติงาน (

= งานที่มีคุณค่าต้องทา
= งานที่ทาแล้วไม่มีคุณค่า
= งานที่ไม่มีคุณค่าแต่ต้องทา

) มีทั้งหมด 13 ขั้นตอน แยกเป็น
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VA
ENVA

จานวน 2 ขั้นตอน
จานวน 11 ขั้นตอน

ใช้เวลา 15 นาที
ใช้เวลา 3877 นาที

2. การเคลื่อนย้าย (
) มีทั้งหมด 16 ขั้นตอน แยกเป็น
ENVA
จานวน 11 ขั้นตอน
ใช้เวลา 1085 นาที
NVA
จานวน 5 ขั้นตอน
ใช้เวลา 495 นาที
3. การตรวจสอบ (
) มีทั้งหมด 4 ขั้นตอน
ENVA
จานวน 4 ขั้นตอน ใช้เวลา 1440 นาที
4. การรอคอย (
)
มีทั้งหมด 1 ขั้นตอน
VA
จานวน 1 ขั้นตอน ไม่รวมอยู่ในขั้นตอนการปรับปรุงงาน
เนื่องจากไม่สามารถควบคุมระยะเวลาได้ เพราะขึ้นอยู่กับหน่วยงานภายนอก
5. การจัดเก็บ (
ENVA

)
มีทั้งหมด 1 ขั้นตอน
จานวน 1 ขั้นตอน ใช้เวลา 10 นาที

โดยเรียงลาดับเวลาที่ใช้ปฏิบัติงานจากมากไปน้อย ดังนี้
1. ประเภทงาน ENVA ใช้เวลา 6412 นาที จานวน 27 ขั้นตอน
2. ประเภทงาน NVA ใช้เวลา 495 นาที จานวน 5 ขั้นตอน
3. ประเภทงาน VA ใช้เวลา 15 นาที จานวน 2 ขั้นตอน
เมื่อใช้ Line Process แจกแจงรายละเอียดของงาน พบว่ากระบวนงานนี้ใช้เวลาดาเนินการทั้งสิ้น
6,922 นาที โดยมีประเภทงานที่ทาแล้วไม่มีคุณค่า (NVA) จานวน 5 ขั้นตอน คือ
1. งานธุรการส่งเรื่องให้ หัวหน้าธุรการ เพื่อทราบ
2. หัวหน้าธุรการส่งเรื่องให้ หัวหน้าสานักงาน เพื่อทราบ
3. หัวหน้าสานักงานส่งเรื่องกลับไปยังธุรการ
4. เจ้าหน้าที่ศูนย์ ส่งเรื่องให้ ผู้อานวยการศูนย์ เพื่อทราบ
5. ผูอ้ านวยการศูนย์ส่งเรื่องกลับเจ้าหน้าที่ศูนย์
ทั้งห้าขั้นตอนคิดเป็นระยะเวลาที่ต้องสูญเสีย 495 นาที เมื่อเป็นงานที่ทาแล้วไม่มีคุณค่า
ผู้ศึกษาวิเคราะห์จึงมีความเห็นว่าสมควรตัดงานทั้ง 5 ขั้นตอนออก
นางานประเภทไม่มีคุณค่าแต่ต้องทา (ENVA) วิเคราะห์งานด้วยหลัก 3MU7Waste+1 ประกอบด้วย
-ความสูญเปล่า (Defect)
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-การผลิต (Over Production)
-การรอคอย (Waiting)การขนส่ง (Tranportation)
-วัสดุคงคลัง (Inventory)
-การเคลื่อนไหว (Motion)
-ขั้นตอน (Over Process) และ
-การใช้คน (Human Utillity)
ทัง้ นี้จะให้ความสาคัญเกี่ยวกับ ความสูญเปล่า (Defect) การรอคอย (Waiting)
และขั้นตอน (Over Process) เพื่อกาหนดแนวทางการปรับปรุง โดยกาหนดนัยความสาคัญดังนี้
แถบสีแดง หมายถึง การดาเนินการแก้ไขได้ทันที เพียงแค่ปรับเปลี่ยนเล็กน้อย ไม่ต้องรอความเห็น
ไมใช้งบประมาณ ไม่ขัดต่อระเบียบ แนวปฎิบัติ
แถบสีเหลือง หมายถึง ดาเนินการได้โดยง่าย แต่ต้องใช้เวลา ใช้กาลังคน ใช้กลวิธี โดยใช้ทรัพยากร
โดยเล็กน้อย
แถบสีเขียว หมายถึง การดาเนินการต้องใช้เวลา ใช้กาลังคน ใช้งบประมาณ และต้องระบุไว้ใน
แผนงานโครงการของหน่วยงาน
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ตำรำงที่ 3.2

วิเครำะห์งำนด้วย 3MU7Waste+1
ประเภทคุณค่าของงาน

ลาดับ

Line กระบวนการทางาน

1 รับเอกสาร
1)งานธุการตรวจสอบเอกสารในระบบMIS
2)ลงรับงานในระบบ
3)พิมพ์เอกสารในระบบ
4)ประทับรับลงเลขรับ
2 ส่งเอกสารให้หน่วยงาน
1)เสนอ หน.ธุรการ
2)หน.ธุรการ เสนอ หน.สนง.
3)หน.สนง. ส่ง งานธุการ
4)งานธุรการ ส่ง งานพัสดุ
3 จัดทาแผนจัดซื้อจัดจ้าง
1)หน.พัสดุ ส่ง จนท.พัสดุ
2)จนท.พัสดุ ส่ง เจ้าของงบ
3)เจ้าของงบ ส่งรายละเอียดพัสดุ รายชื่อ กก.
3.1 จนท. ศูนย์ เสนอ ผอ.ศูนย์
3.2 ผอ.ศูนย์ ทราบ ส่ง จนท. จัดทาแผน
3.3 จนท. จัดทาแผน
3.4 จนท. เสนอแผนให้ ผอ.ศูนย์
3.5 ผอ.ศูนย์ พิจารณาให้ความเห็นชอบแผน
3.6 ศูนย์สง่ แผนกลับคณะ
4)จนท.พัสดุ จัดทาแผน
5)จนท. ส่งแผน ให้ หน.พัสดุ
6)หน.พัสดุ จัดทาแผนรวม
6.1 รายละเอียดพัสดุ/ราคากลาง
6.2 กาหนดวิธกี ารจัดหา
6.3 กาหนดระยะเวลาจัดหา
6.4 กาหนดระยะเวลาทาสัญญา
6.5 กาหนดระยะเวลาเบิกจ่าย
4 ขอความเห็นชอบแผน
1)หน.พัสดุ ส่ง หน.สนง.
2)หน.สนง. ส่ง รคบ.
3)รคบ. ส่ง คบ.
4) คบ. พิจารณา
5) คบ. ส่ง รคบ.
6) รคบ. ส่ง หน.สนง.
7)หน.สนง. ส่ง หน.พัสดุ
5 บันทึกแผน
1)หน.พัสดุ ส่ง จนท.พัสดุ
2) จนท. พัสดุบันทึกแผนในระบบ e-GP
3) จนท.พัสดุ บันทึกผลในระบบ MIS
4) จนท.พัสดุ แจ้ง หน.งานพัสดุ
5)หน.งานพัสดุ ทราบส่งคืน จนท.พัสดุ
6)จนท.พัสดุ Scan เรื่องเก็บ

VA

NVA ENVA

MURI MURA

MUDA=7Waste+1
Tage
Over
Over Human Tage Tage Tage
Defect
Waiting Tranportation Inventory Motion
Production
Process Utillity 1
2
3

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1

1
1

1
1

1

1
1

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1

1

1

1

1

3

1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1

1

1
1
1

3
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

1

1
1
1
คุณค่าของงาน VA:value-added=มีคณ
ุ ค่าต้องทา, NVA:non-value added=ไม่
2
5 มีคณ
ุ ค่28
าไม่ตอ้ งท0า, ENVA:essential
0
2 non-value
0 added=ไม่
9 มีคณ
ุ ค่าแต่0ตอ้ งทา

จากตารางข้างต้นพบว่า
แถบสีแดง มีจานวน 9 ช่อง อยู่ใน 3 กิจกรรม คือ
1. กิจกรรมการส่งเอกสารภายใน จานวน 3 ช่อง
2. กิจกรรมจัดทาแผนจัดซื้อจัดจ้าง จานวน 3 ช่อง
3. กิจกรรมขอความเห็นชอบ จานวน 3 ช่อง
4. กิจกรรมบันทึกแผน จานวน 2 ช่อง

1
1
1
1

1
1

1
1

0

11

1
1

1
1
1
1
1
1
14

1
1
1
1
2

11

1
21

7
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แถบสีเหลือง มีจานวน 21 ช่อง อยู่ใน 2 กิจกรรม คือ
1. กิจกรรมส่งเอกสารภายใน จานวน 1 ช่อง
2. กิจกรรมจัดทาแผน จานวน 14 ช่อง
3. กิจกรรมขอความเห็นชอบแผน จานวน 4 ช่อง
4. กิจกรรมบันทึกแผน จานวน 2 ช่อง
แถบสีเขียว จานวน 10 ช่อง อยู่ใน 4 กิจกรรม คือ
1. กิจกรรมรับเอกสาร จานวน 2 ช่อง
2. กิจกรรมบันทึกแผน จานวน 2 ช่อง
เมื่อนาข้อมูลมาพิจารณา แถบสีแดงจานวน 9 ขั้นตอน ใน 3 กิจกรรม สามารถปรับลด หรือรวมกัน
ได้ขึ้นอยู่กับการพูดคุยทาความเข้าใจกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง งานที่อยู่ในแถบสีเหลืองต้องนามาวิเคราะห์เพื่อหา
แนวทางแก้ไขต่อไป สาหรับงานที่อยู่ในแถบที่สีเขียวหากต้องการแก้ไขจะต้องทาความเข้าใจในระดับสถาบัน
ในส่วนที่ผู้ศึกษาวิเคราะห์จะยังไม่นามาแก้ไข
จากนั้นวิเคราะห์กิจกรรมหลักทั้ง 5 ที่มีแถบสีเหลืองด้วยแผนภูมิ Pareto เพื่อหากิจกรรมสาคัญ
ในการนามาแกปัญหาพบว่า กิจกรรมจัดทาแผนจัดซื้อจัดจ้าง มีแท่งกราฟขึ้นสูงสุด จึงเป็นกิจกรรมอันดับแรก
ที่สมควรเข้าไปแก้ปัญหา
ภำพที่ 14

วิเครำะห์กิจกรรมสำคัญที่เกิดปัญหำด้วย แผนภูมิ Pareto

เมื่อได้กิจกรรมที่เป็นปัญหาสาคัญ จึงกาหนดหัวข้อสาคัญที่ทาให้เกิดปัญหา คือ “ส่งข้อมูลจัดทา
แผนล่าช้า” และใช้ผังก้างปลา (Fish-Bone Diagram) มาวิเคราะห์ปัญหาหาสาเหตุย่อยที่ทให้เกิดปัญหา
หลัก ดังนี้
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ภำพที่ 15

วิเครำะห์สำเหตุแห่งปัญหำสำคัญด้วย ผังก้ำงปลำ (Fish-Bone Diagram)

ผลการวิเคราะห์พบว่า การส่งข้อมูลเพื่อจัดทาแผนจัดซื้อจัดจ้างเพื่อจัดทาแผนจัดซื้อจัดจ้างเกิดจาก
สาเหตุหลัก 3 ประการ
1. ผู้ปฏิบัติงาน
1.1 มีภาระงานที่ทาหลายด้านทาให้ไม่มีเวลาในการกาหนดรายละเอียดพัสดุ
1.2 การกาหนดรายละเอียดมิได้ศึกษาพัสดุในท้องตลาดปัจจุบันว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
แล้ว ทาให้รายละเอียดที่กาหนด ไม่มีพัสดุในตลาดปัจจุบัน หรือได้พัสดุที่ล้าสมัย
1.3 เนื่องจากมีข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดรายละเอียดอยู่มาก หากไม่ทาการศึกษาให้ดี
อาจทาให้การกาหนดรายละเอียดพัสดุไม่ถูกต้องตามระเบียบ ซึ่งทาให้เสียเวลาในการ
ดาเนินการทบทวนรายละเอียดพัสดุนั้น
2. นโยบาย
2.1 ไม่มีความชัดเจน เกี่ยวกับระยะเวลาการกาหนดรายละเอียดพัสดุ
2.2 ขาดการติดตามประเมินผลอย่างจริงจัง ทาให้แผนการจัดซื้อจัดจ้างมีเปอร์เซ็นต์ที่ไม่สามารถ
ปฏิบัติตามแผนได้สูง
3. ระยะเวลา การจัดทาแผนจัดซื้อจัดจ้างมีกาหนดระยะเวลาสถาบันต้องจัดส่งแผนภายในวันที่ 15
ตุลาคม ของปีงบประมาณนั้นๆ หรือก่อนดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแต่กรณี โดยไม่สามารถส่งรายละเอียด
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ที่แผนจัดซื้อจัดจ้างกาหนดได้ทัน หรือข้อมูลที่ส่งมาไม่อาจปฏิบัติได้ทาให้แผนจัดซื้อจัดจ้างไม่มีประสิทธิผล
เกิดจาก
3.1 ขั้นตอนมาก ทาให้เสียระยะเวลาในส่วนนี้เกินความจาเป็น
3.2 เริ่มต้นช้า การเริ่มต้นในการกาหนดรายละเอียดพัสดุล่าช้า ทาให้ไม่สามารถดาเนินการได้
ทันตามที่กาหนดไว้ในแผนจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากไม่มีเกณฑ์กาหนด
จากการวิเคราะห์ขั้นตอนทางานข้างต้น ในการปรับปรุงกระบวนงานผู้ศึกษาวิเคราะห์เลือกใช้
เครื่องมือ ECRS (Eliminate Combine Rearrange& simplify) เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงงาน โดยการ
กาจัด (Eliminate) และการจัดการใหม่ (Rearrange)
ส่วนที่ 1 กาจัด (Eliminate)
งานทีท่ าแล้วไม่มีคุณค่า (NVA : non-value adde) โดยพิจารณาจาก Line Process มี
ทั้งหมด 5 ขั้นตอน อยู่ในกิจกรรมส่งเอกสารภายใน จานวน 3 ขั้นตอน และกิจกรรมการทาแผน จานวน 2
ขั้นตอน ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 495 นาที
งานที่ไม่มีคุณค่าแต่ต้องทา (ENVA : essential non-value added) โดยพิจารณา
จากการวิเคราะห์ 7Waste+1 ที่อยู่ในแถบสีแดง แสดงถึงการดาเนินการแก้ไขได้ทันที เพียงแค่ปรับเปลี่ยน
เล็กน้อย ไม่ต้องรอความเห็น ไมใช้งบประมาณ ไม่ขัดต่อระเบียบ แนวปฏิบัติ มีทั้งหมด 6 ขั้นตอน อยู่ใน
กิจกรรมการทาแผน จานวน 1 ขั้นตอน กิจกรรมขอความเห็นชอบ จานวน 3 ขั้นตอน และกิจกรรมบันทึก
แผน จานวน 2 ขั้นตอน ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 1005 นาที
ทาให้สามารถลดระยะเวลาดาเนินการ จาก 6922 นาที คงเหลือ 5422 นาที หากคิดเป็นจานวนวัน
ระยะเวลาดาเนินการเดิมเท่ากับ 14.42 วัน ระยะเวลาดาเนินการที่ปรับปรุง เท่ากับ 11.29 วัน สามารถลด
ระยะเวลาดาเนินการลงได้ 3.13 วัน คิดเป็นร้อยละ 21.67 ดังตารางเปรียบเทียบ
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ตำรำงที่ 3.3

Line Process ขั้นตอนก่อนและหลังกำรปรับปรุง
ผังขั้นตอนการทางาน (ก่อนปรับปรุง)

ลาดับ
1

กิจกรรม

ปฏิบัตงิ าน
(นาที)

เคลื่อนย้าย
(นาที)

ตรวจสอบ
(นาที)

รอคอย
(นาที)

ผังขั้นตอนการทางาน (หลังปรับปรุง)
ปฏิบัตงิ าน
จัดเก็บ (นาที)
(นาที)

เคลื่อนย้าย
(นาที)

ตรวจสอบ
(นาที)

รอคอย
(นาที)

5

ประเภท
คุณค่าของ
งาน

2
5
5

VA
ENVA
ENVA
ENVA

5
5
5
5

NVA
NVA
NVA
ENVA

5
30

ENVA
ENVA

5
480
3360
5
480
30
480
10

NVA
NVA
ENVA
ENVA
ENVA
ENVA
ENVA
ENVA

480
5
5
5
5

ENVA
ENVA
ENVA
ENVA
ENVA

5
5
480
480
10
480
5

ENVA
ENVA
ENVA
ENVA
ENVA
ENVA
ENVA

5
5
10
5
5

ENVA
VA
VA
ENVA
ENVA

10
6922

ENVA

จัดทาแผนจัดซื้อจัดจ้าง
1)หน.พัสดุ ส่ง จนท.พัสดุ
2)จนท.พัสดุ ตรวจสอบ ส่ง เจ้าของงบ

4

ระยะทาง
(เมตร)

ส่งเอกสารให้หน่วยงาน
1)เสนอ หน.ธุรการ
2)หน.ธุรการ เสนอ หน.สนง.
3)หน.สนง. ส่ง งานธุการ
4)งานธุรการ ส่ง งานพัสดุ

3

เวลา (นาที)

รับเอกสาร
1)งานธุการตรวจสอบเอกสารในระบบMIS
2)ลงรับงานในระบบ
3)พิมพ์เอกสารในระบบ
4)ประทับรับลงเลขรับ

2

จัดเก็บ (นาที)

3)เจ้าของงบ ส่งรายละเอียดพัสดุ รายชื่อ กก.
3.1 จนทศูนย์ เสนอ ผอ.ศูนย์
3.2 ผอ.ศูนย์ ทราบส่ง จนท. ทาแผน
3.3 จนท.จัดทาแผนและรายละเอียดพัสดุ
3.4 จนท.เสนอแผน ผอ.ศูนย์
3.5 ผอ.ศูนย์ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
3.6 ศูนย์สง่ แผนกลับคณะ
4)จนท.พัสดุ จัดทาแผน
5)จนท. ส่งแผน ให้ หน.พัสดุ
6)หน.พัสดุ จัดทาแผนรวม
6.1 ตรวจสอบรายละเอียดพัสดุ
6.2 กาหนดวิธกี ารจัดหา
6.2 กาหนดระยะเวลาจัดหา
6.3 กาหนดระยะเวลาทาสัญญา
6.4 กาหนดระยะเวลาเบิกจ่าย
ขอความเห็นชอบแผน
1)หน.พัสดุ ส่ง หน.สนง.
2)หน.สนง. ส่ง รคบ.
3)รคบ. ส่ง คบ.
4) คบ. พิจารณา
5) คบ. ส่ง รคบ.
6) รคบ. ส่ง หน.สนง.
7)หน.สนง. ส่ง หน.พัสดุ
บันทึกแผน
1)หน.พัสดุ ส่ง จนท.พัสดุ
2) จนท. พัสดุบันทึกแผนในระบบ e-GP
3) จนท.พัสดุ บันทึกผลในระบบ MIS
4) จนท.พัสดุ แจ้ง หน.งานพัสดุ
5)หน.งานพัสดุ ทราบส่งคืน จนท.พัสดุ
6)จนท.พัสดุ Scan เรื่องเก็บ
รวม

สรุประยะเวลาดาเนินการก่อนการปรับปรุง
สรุประยเวลาดาเนินการหลังการปรับปรุง
สามารถลดระยะเวลาดาเนินการได้
หมายเหตุ 1 วัน เท่ากับ 8 ชั่วโมง

14.42 วัน

11.29 วัน
3.13 วัน
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ตำรำงที่ 3.4
วิเครำะห์กำรลดระยะเวลำด้วยกำรจำกัด (Eliminate)
ระยะเวลา
ขั้นตอนเดิม

ECRS
การกาจัด (Eliminate)
(เวลาที่ลดลง)

นาที

6922

1500

วัน

14.42

3.13

หมายเหตุ 1 วัน เท่ากับ 8 ชั่วโมง
ภำพที่ 16

เปรียบเทียบกำรลดขั้นตอนก่อนและหลังกำรปรับปรุงกระบวนงำน

โดยสามารถลดขั้นตอนการทางานลง 9 ขั้นตอนจาก 22 ขั้นตอน คงเหลือ 13 ขั้นตอน มีลาดับขั้นตอน
ดังนี้
1. งานธุรการตรวจสอบการอนุมัติงบประมาณประจาปี ในระบบ e-doc งานธุการ ส่งเรื่องให้
เจ้าหน้าที่พัสดุคณะ
2. เจ้าหน้าที่พัสดุคณะ ตรวจสอบงบประมาณ ในระบบ MIS เจ้าหน้าที่พัสดุคณะ ส่งเอกสาร
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งบประมาณให้เจ้าหน้าที่ศูนย์
3. เจ้าหน้าที่ศูนย์จัดทาแผนจัดซื้อจัดจ้าง เสนอผู้อานวยการศูนย์ ให้พิจารณาเห็นชอบ
4. ผู้อานวยการศูนย์ส่งเรื่องคืน เจ้าหน้าที่ศูนย์ และส่งแผนจัดซื้อจัดจ้างมายัง เจ้าหน้าที่พัสดุคณะ
5. เจ้าหน้าที่พัสดุคณะ เสนอแผนจัดซื้อจัดจ้าง ให้ หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและพัสดุ จัดทาแผน
จัดซื้อจัดจ้างรวม
6. หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและพัสดุเสนอแผนจัดซื้อจัดจ้างให้คณบดี เพื่อพิจารณา
7. คณบดีเสนอแผนจัดซื้อจัดจ้างกลับมายังรองคณบดีฝ่ายวางแผน
8. รองคณบดีเสนอแผนจัดซื้อจัดจ้างกลับมายัง หัวหน้าสานักงาน
9. หัวหน้าสานักงาน เสนอแผนจัดซื้อจัดจ้างกลับมายัง หัวหน้ากลุ่มการเงินและพัสดุ
10. หัวหน้ากลุ่มการเงินและพัสดุ ส่งแผนจัดซื้อจัดจ้างให้เจ้าหน้าที่พัสดุคณะ
11. เจ้าหน้าที่พัสดุคณะ ทาหนังสือนาส่งแผนจัดซื้อจัดจ้างส่ง กองคลังและพัสดุ และแจ้งเจ้าหน้าที่ศูนย์
เจ้าหน้าที่พัสดุคณะ ส่งหนังสือนาพร้อมแผนจัดซื้อจัดจ้างให้งานธุรการออกเลขกากับเรื่องในระบบ
e-doc
12. งานธุรการออกเลขในระบบ e-doc ส่งคืนเจ้าหน้าที่พัสดุคณะ
13. เจ้าหน้าที่พัสดุคณะสแกนเรื่องเก็บในระบบจัดเก็บของงานพัสดุ และจบกระบวนการ

ส่วนที่ 2 การจัดการใหม่ (Rearrange) คือ การจัดขั้นตอนใหม่เพื่อลดการรอคอย และการเคลื่อนไหว
นามาใช้
ในขั้นตอนการกาหนดรายละเอียดพัสดุ เนื่องจากการจัดลาดับความถี่ของงานตามแผนภูมิ Pareto และการวิเคราะห์
ปัญหาด้วยผังก้างปลา (Fish-Bone Diagram) พบว่าการกาหนดรายละเอียดพัสดุเป็นตัวแปรสาคัญทาให้การ
จัดทาแผนจัดซื้อจัดจ้างไม่สามารถกระทาได้ตามกาหนดระยะเวลา จีงแยกขั้นตอนนี้ออกจากผังขั้นตอนการ
ทางานเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการดาเนินการโดยจัดทาเป็นตารางกาหนดระยะเวลาในการกาหนด
รายละเอียด โดยใช้ระยะเวลาดังกล่าวในการกาหนดรายละเอียดให้เสร็จก่อนวันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี
เพื่อจะได้เริ่มดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ได้ภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ อันจะมีผลต่อประสิทธิภาพ
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
จากสภาพการทางานในปัจจุบันศูนย์ภูมิภาคจะเริ่มดาเนินการหารายละเอียดพัสดุต่อเมื่อได้รับแจ้ง
เรื่องงบประมาณจากคณะ ซึ่งงบประมาณที่ผ่านการอนุมัติจากสภาผู้แทนราษฎร หรือสภาสถาบันจะอนุมัติ
ประมาณกลางเดือนกันยายน ถึงต้นเดือนตุลาคมของทุกปี ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทาให้คณะอาจทาแผนจัดซื้อจัด
จ้างไม่ทันในกาหนด (15 ตุลาคม) ทาให้ต้องดาเนินการจัดการใหม่ (Rearrange) โดยการแยกขั้นตอนดาเนินการ
เกี่ยวกับการกาหนดรายละเอียดพัสดุที่ของบประมาณออกจากกระบวนงานจัดทาแผนจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้ดาเนินการ
กาหนดรายละเอียดไว้ตั้งแต่การของบประมาณ และได้ประมาณการระยะเวลาการกาหนดรายละเอียดในภาพรวม แต่
ยังไม่ได้วิเคราะห์ลงไปถึงทุกวงเงิน และประเภทวัสดุในการจัดซื้อจัดจ้าง
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ตำรำงที่ 3.5

ประมำณกำรระยะเวลำกำรกำหนดรำยละเอียดพัสดุ
ครุภัณฑ์
จ้างเหมาบริการ
ที่ดินสิ่งก่อสร้าง
ใช้ราคา
มี
มีรายะ
มาตรฐาน
ไม่มี
รายละเอียด
ไม่มี
เอียด
ไม่มี
<5 >5 <5 >5 <5 >5 <5 >5 <5 >5 <5 >5
แสน แสน แสน แสน แสน แสน แสน แสน แสน แสน แสน แสน

หัวข้อ
ผู้กาหนด
รายละเอียด
0 0 10 0
0
0 10 0
ตั้งกรรมการ
กาหนด
รายละเอียด
0 0 0 30 0
0
0 30
ตั้งคณะกรรมการ
กาหนดราคากลาง 0 0 5 5
5
5
5 5
รวม
0 0 15 35 5
5 15 35
หมายเหตุ หน่วยตัวเลขเป็นวัน
ตำรำงประมำณกำรกำรกำหนดรำยละเอียดพัสดุ

0

0

30

0

0

0

0

60

5
5

5
5

5
35

10
70

จากตารางข้างต้นแสดงให้เห็นว่าพัสดุที่ไม่มีรายละเอียด หรือรูปแบบรายการจะใช้ระยะเวลาในการ
ดาเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งรายละเอียด รูปแบบรายการ ของพัสดุที่พร้อมจะดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนที่
กาหนดจะต้องใช้ระยะเวลามาก ส่วนพัสดุที่ใช้ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณไม่มีระยะเวลาใน
การดาเนินการในการกาหนดรายละเอียดพัสดุ เนื่องจากใช้รายละเอียดพัสดุที่สานักงบงบประมาณกาหนด
ดังนี้ ในการขอตั้งงบประมาณจะต้องให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณแจ้งมาในคาขอด้วยว่าพัสดุที่จะ
จัดหา มีรายละเอียดแล้วหรือไม่ ถ้ามีเป็นรายละเอียดเป็นประเภทใด เช่น ใช้ราคามาตรฐาน หรือกาหนดเอง
หากกาหนดเอง จะต้องมีการจ้างกาหนดรายระเอียดหรือไม่ ต้องใช้ระยะเวลาเท่าไร หรือสถาบันจัดทาตาราง
ระยะเวลาการกาหนดรายละเอียดพัสดุ เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ โดยมีวัตถุประสงค์ให้การบริหารแผน
จัดซื้อจัดจ้างเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดาเนินการ
เมื่อแยกงานกาหนดรายละเอียดออกจากกระบวนงานจัดทาแผนจัดซื้อจัดจ้าง จะได้งานที่ทาคู่ขนาน
กัน ทาให้สามารถลดระยะเวลาจากเดิมจะใช้ระยะเวลาที่อยู่ในกระบวนงานจัดทาแผนจัดซื้อจัดจ้าง 3380
นาที ลงเหลือ 10 นาที เพื่อจัดเตรียมเอกสารในการจัดทาแผนจัดซื้อจัดจ้าง
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บทที่ 4
สรุปและข้อเสนอ
4.1 สรุปผลกำรศึกษำ
4.1.1 ด้ำนประสิทธิภำพ
จากการดาเนินการปรับปรุงขั้นตอนการทางานตามวิธีการข้างต้น ทาให้สามารถลดระยะเวลาการ
ดาเนินการได้ดังนี้
ตำรำงที่ 4.1 วิเครำะห์กำรลดระยะเวลำด้วยกำรจำกัด (Eliminate) และกำรจัดกำรใหม่ (Rearrange)
ระยะเวลา
ขั้นตอนเดิม
ECRS
ECRS
การกาจัด (Eliminate) การจัดการใหม่ (Rearrange)
นาที

6922

1500

2547

วัน

14.42

3.13

5.30

หมายเหตุ 1 วัน เท่ากับ 8 ชั่วโมง

1. สามารถลดขั้นตอนการทางานลง 9 ขั้นตอนจาก 22 ขั้นตอน คงเหลือ 13 ขั้นตอน
2. สามารถลดระยะเวลาได้ 8.43 วัน คิดเป็นร้อยละ 58.46 ใช้ระยะเวลาในการดาเนินการ
กระบวนงานจัดทาแผนจัดซื้อจัดจ้างหลังการปรับปรุงทั้งสิ้น 5.99 วัน จากเดิม 14.42 วัน
การศึกษานี้ทาให้ทราบถึงขั้นตอนการจัดทาแผนจัดซื้อจัดจ้างระดับคณะ ผู้เกี่ยวข้องต่างๆ
รวมถึงระดับความสาคัญของงานในแต่ละขั้นตอน พร้อมทั้งนาแนวทางใหม่ที่ใช้แก้ปัญหาในระดับสากลเข้า
มาแก้ไขปัญหาและปรับปรุงการทางาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการทางานเพิ่มขึ้นในอนาคต
4.1.2 ด้ำนควำมพึงพอใจ
สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ เนื่องจากการทางานสามารถลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาดาเนินการ อันส่งผลถึงการส่งงานไปยังผู้รับบริการมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น
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4.2 ข้อเสนอ
ในการดาเนินงานจะมีบุคคลหลายฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนี้สมควรกาหนดให้มีมาตรฐานระยะเวลา
กลางในการกาหนดรายละเอียดพัสดุประเภทต่างๆ และกาหนดเป็นตัวชี้วัดทั้งระดับบุคคลและระดับหน่วยงาน
โดยยกระดับจากการทา PDCA สู่ SDCA เพื่อให้เกิดเป็นคู่มือมาตรฐาน (Quality Manual) และนาไปสู่มาตรฐาน
การทางานในระดับสากลต่อไป
สาหรับพัสดุที่สามารถจัดทาเป็นรายละเอียดมาตรฐานกลางได้ สถาบันน่าจะกาหนดพัสดุที่เห็น
ว่าสามารถให้ร่วมกันได้ เพื่อลดระยะเวลาที่จะใช้ในการกาหนดรายละเอียด และลดต้นทุนในกรณีที่อาจกาหนด
รายละเอียดที่สูงเกินความจาเป็นต่อการใช้งาน
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