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ท่าน
สมาชิก และผู้อ่านท่ีรักทุกท่านครับ ในฉบับที่ผ่านมา 
เราได้เกริน่กันเรือ่งของ TPM ว่ามท้ัีงวถีิทางเดนิ 6 ประการ 

เป้าหมาย 4 ประการ และเสาหลัก 8 ประการ ซึง่มเีรือ่งท่ีจะต้องอธบิาย 
และพูดคุยกันในบทความนี้พอสมควรทีเดียวแหละครับ แถมยังม ี
ขัน้ตอนมาตรฐานอกี 12 ขัน้ตอนอีกด้วย

ความตัง้ใจทีจ่ะว่าเรือ่ง TPM ต้องเปลีย่นไปเมือ่มเีมล์จากแฟน
พนัธุแ์ท้เข้ามาถามปัญหาค�านยิามต่างๆ ซึง่ทีจ่รงิผมได้อธบิายไปบ้าง
แล้วแต่อาจจะยงัไม่ชดัเจน และการน�ามาตอบในคอลมัน์นีน่้าจะเป็น
ประโยชน์กบัท่านผูอ่้านทกุท่าน ถอืเป็นการทบทวน และซกัซ้อมความ
เข้าใจไปในตัวด้วยนะครับ

ปัญหาที่ถามมามีดังนี้ครับ
ผมติดตามคอลัมน์ของอาจารย์มาตลอดครับ ตอนนี้อยาก

ทราบความหมายของค�าว่า Efficiency และ Productivity ทีแ่ท้จรงิว่า
ต่างกันอย่างไรครับ? เพราะต่างก็มีสูตรว่า Output / Input เหมือนกัน 

ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์
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บางคนบอกว่า Efficiency เน้นทีก่ารลด Input และ Productivity เน้น
ที่การเพิ่ม Output บางคนก็บอกว่า Productivity ต้องเน้นที่การลด 
Input เพราะท�าออกมามาก โดยที่ไม่ดูความต้องการของลูกค้าก็จะ
ขายไม่ได้ เพราะฉะนั้นจึงไม่เน้นที่การเพิ่ม Output และ ขอตัวอย่าง
ประกอบด้วยครับ หน่วยของ 2 ค�านี้ใช้หน่วยอะไร อีกค�าหนึ่งคือค�า
ว่า Outcome ด้วยครับ

ค�าตอบเป็นอย่างนี้ครับ 
Efficiency ภาษาไทยแปลตรงๆ ว่า “ประสิทธิภาพ” ส่วน 

Productivity ใช้ค�าแปลที่อาจไม่คุ้นหูคุ้นตาบางท่านว่า “ผลิตภาพ” 
ในขณะที่ Input แปลว่า “ปัจจัยป้อนเข้า” และ Output แปลว่า 
“ผลผลิต” 

ส่วน Outcome ใช้ค�าแปลว่า “ผลลัพธ์” 
ยังมีอีกค�าที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องกัน คือ Impact ที่แปลว่า 

“มีผลกระทบ” หรือใช้แปลสั้นๆ ว่า “ผลกระทบ”
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ในการประเมนิผลของโครงการ กจิกรรม หรอืกระบวนการใน
อดีตเราจะดูเพียงแค่ผลผลิตเท่านั้นว่าจะได้อะไรบ้าง?

แต่ในปัจจบุนัจะประเมนิไปถงึผลขัน้ก่อนสดุท้ายคอื ผลลพัธ์ 
และถ้าจะให้ดีท่ีสุดก็ประเมินไปถึงขั้นสุดท้าย คือ ผลกระทบว่าเป็น
อย่างไร?

เช่น โรงงานแห่งหนึ่งท�าโครงการฝึกอบรมพนักงานเรื่องการ
ท�ากิจกรรมกลุ่มย่อยเพื่อแก้ไขปัญหาหรือ QCC

ผลผลิต คือพนักงานท่ีผ่านการอบรม ซึ่งถ้าอบรมได้ดี และ
ถูกต้อง ได้วิทยากรที่มีฝีมือ ก็จะท�าให้ เกิดผลลัพธ์ คือ พนักงานรวม
กลุ่มกันแก้ไขปัญหางานที่มีความส�าคัญเรียงตามล�าดับได้

และ เกิดผลกระทบ คือ ผลงานที่มีระดับดีขึ้น คุณภาพสูงขึ้น 
ความพึงพอใจของลูกค้ามากขึ้น แข่งขันในตลาดได้มากขึ้น เป็นต้น

ทีน้ีมาดทูีค่�าว่าประสทิธภิาพกนัครบั ค�านีจ้ะเชือ่มโยงผลผลติ
กับปัจจัยป้อนเข้าครับ

สูตรง่ายๆ คือ ประสิทธิภาพ = ผลผลิต / ปัจจัยป้อนเข้า 
ซึ่งปัจจัยป้อนเข้าสามารถแยกย่อยได้อีกเป็น คน วัสดุ 

เครือ่งจกัรอปุกรณ์ ทีด่นิ อาคาร และ / หรอืเงนิลงทนุ เช่น ประสทิธภิาพ
แรงงานจะ = ผลผลิต / แรงงานทั้งหมด หรือประสิทธิภาพเครื่องจักร
อุปกรณ์ = ผลผลิต / เครื่องจักรอุปกรณ์ เป็นต้น

ต�าราทางการผลิตจะมีค�าว่าประสิทธิภาพของปัจจัยรวม ซึ่ง
คิดจากสูตร ผลผลิต / ปัจจัยป้อนเข้าทั้งหมด

ดงันัน้ เมือ่ดตูามสูตรการค�านวณประสิทธิภาพจะกล่าวได้ว่า 
หากต้องการเพิม่ประสทิธิภาพจะท�าได้ 5 วธีิ คอื เพิม่ผลผลิต ลดปัจจยั
ป้อนเข้า ท�าทั้งสองอย่างพร้อมกันซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุด หรือเพิ่มปัจจัย
ป้อนเข้าในอตัราทีน้่อยกว่าผลผลติทีไ่ด้เพิม่ขึน้ หรอืลดปัจจยัป้อนเข้า
ในอัตราที่มากกว่าผลผลิตที่ลดลง 

ส่วนผลิตภาพ หรือ Productivity นั้น หากจะเพิ่มผลิตภาพให้
ดีที่สุด ก็ต้องยึดหลักการของระบบการผลิตแบบโตโยต้า คือ ใช้สูตร
การค�านวณว่า

ผลิตภาพ = ผลผลิตที่ (ลูกค้า) ต้องการ / ปัจจัยป้อนเข้า
และ ผลิตภาพที่แท้จริง = ผลผลิตที่ลูกค้าต้องการ / ปัจจัย

ป้อนเข้าที่น้อยที่สุด
เพราะฉะนั้น การเพิ่มผลิตภาพมีวิธีเดียว คือ การลดปัจจัย

ป้อนเข้าลงเท่านั้น โดยที่ผลผลิตต้องคงที่หรือเพิ่มขึ้น
เช่น ในสายการผลิตรูปตัว U ของโตโยต้า เมื่อใดก็ตามที่การ

ผลิตราบรื่น จะถือว่ามี “ความสูญเปล่า” แฝงอยู่ จึงปรับปรุงโดยการ
ดึงเอาพนักงานออกจากสายการผลิตทีละคนๆ โดยคงปริมาณการ
ผลิตให้เท่ากับที่ลูกค้า หรือกระบวนการถัดไปต้องการเสมอ

สุดท้ายสายการผลิตจะเป็นระบบอัตโนมัติท่ีท�างานได้
เหมือนคนครับ

ส่วนหน่วยของประสิทธภิาพนัน้ ตามปรกติจะไม่มหีน่วย หรอื
เป็นจ�านวนชิ้นต่อหน่วยของปัจจัยป้อนเข้า ซึ่งหน่วยของผลิตภาพก็
จะเป็นเช่นเดียวกันครับ เพราะใช้สูตรการคิดคล้ายๆ กัน

ส่วนของ Outcome หรือผลลัพธ์นั้น หน่วยก็จะใช้เป็นหน่วย
ของงานที่เราท�าออกมานั่นเองครับ

หวังว่าค�าตอบ และค�าอธบิายนีค้งจะท�าให้ความเข้าใจชัดเจน
มากขึ้นนะครับ

ความจริงก็ยังไม่จบส้ินกระบวนความเสียทีเดียว เพราะมี
ค�าถามว่าการเพิม่ผลติภาพโดยดงึเอาพนกังานออกจากสายการผลติ
นั้น ควรจะดึงเอาพนักงานคนใดออกไป

ระหว่างพนกังานทีม่ฝีีมอืดีทีสุ่ด ทีม่ฝีีมอืแย่ทีสุ่ด หรอืพนกังาน
มีฝีมือกลางๆ 

ไว้มาว่ากันฉบับหน้า ลองนึกค�าตอบไว้ก่อนก็ได้ครับ
และหากมีค�าถามก็ส่งมาที่ paritud@gmail.com ได้นะครับ
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