
April-May 2012, Vol.39 No.222 83 <<<

logylogyTechno

    >> ประวัติความเป็นมา

บริษัท วี.ที. การ์เม้นท์ จ�ากัด (V.T.GARMENT Co., LTD.) เป็น
บริษัทผู้ผลิตเสื้อผ้าส�าเร็จรูป ประเภทเสื้อแจ๊คเก็ต เสื้อผ้ากีฬาของแบรนด์
ชั้นน�ามากมายมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2524 ปัจจุบันมีพนักงาน 1,600 คน และ
ล่าสุดในปี พ.ศ.2550 ได้มีการขยายสาขาไปที่จังหวัดมหาสารคาม ในชื่อ
บริษัท ตักศิลา การ์เม้นท์ จ�ากัด มีพนักงาน 400 คน

การน�าระบบ Lean มาใช้ในองค์การ เริ่มจากการที่บริษัทฯ ได้ป ู
พืน้ฐานระบบ 5ส และ QCC ไว้เม่ือปี พ.ศ.2550 และเริม่ท�าระบบ Lean โดย
มีความร่วมมือกับสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เมื่อปี พ.ศ.2551 
โดยเริม่ต้นเพยีง 1 Model Line และเพือ่สร้างความเป็นเอกลกัษณ์ในการท�า
ระบบ Lean ของบริษัท จึงตั้งชื่อว่า “VTPS” หรือ VT Production System 
เพื่อสร้างให้พนักงานได้มีความรู้สึกถึง “การเป็นเจ้าของร่วม”

  
    >> มูลเหตุท่ีนำาระบบลีนมาใช้

ด้วยนโยบายของบริษัทฯ ที่มุ่งมั่นจะเป็นผู้น�าในการพัฒนาและ
ผลิตเสื้อผ้าส�าเร็จรูปท่ีมีคุณภาพเป็นเลิศ และหวังผลระยะยาว โดยให้
สมาชิกทุกคนขององค์การมีส่วนร่วมในการปรับปรุงงานของตนและ
ร่วมพัฒนาไปกับองค์การ สามารถแข่งขันกับผู้ผลิตทั้งในและต่างประเทศ
ได้ เนือ่งจากบรษิทัฯ ตระหนกัดว่ีา ในอนาคตการแข่งขนัจะด�าเนินไปอย่าง
เข้มข้น อีกทั้งตลาดเสื้อผ้าส�าเร็จรูปเอง เป็นตลาดที่มีพลวัตสูง (dynamic) 
กล่าวคือ ความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตาม
กระแสแฟชั่นที่ปรับเปลี่ยนเสมอ วี.ที. การ์เม้นท์ ในฐานะเป็นบริษัทผู้ผลิต

กองบรรณาธิการ

Lean Manufacturing
บริษัท วี.ที.การ์เม้นท์ จำากัด

นับจากอดีตเป็นต้นมา ประเทศไทยเป็นประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นฐาน

การผลิตเสื้อผ้าส่งออกให้กับแบรนด์ชั้นน�าหลากหลายยี่ห้อ 

ภายใต้ฝีมอืการตดัเยบ็ทีป่ระณตีของแรงงานฝีมอืไทย วนันีด้้วยเทคโนโลยี

ที่เปลี่ยนไป กอปรกับค่าแรงที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเทรนด์

แฟช่ันได้มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สิ่งหนึ่งที่จะท�าให้อุตสาหกรรม 

การ์เม้นท์ของไทย สามารถยดืหยดัได้ท่ามกลางการเปลีย่นแปลง คอื การ

ปรับตัว และน�าเครื่องมือเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการให้การผลิต 

มีความลื่นไหล ลดต้นทุน และความสูญเปล่า หนึ่งในเครื่องมือที่เราก�าลัง

กล่าวถึง คือ Lean ที่อุตสาหกรรมการ์เม้นท์แห่งหนึ่งน�ามาใช้จนประสบ

ความส�าเร็จแล้ว คือ บริษัท วี.ที. การ์เม้นท์ จำากัด



logylogyTechno Production

>>> 84 April-May 2012, Vol.39 No.222

จึงต้องเตรียมความพร้อมที่จะรองรับและตอบสนองการสั่งผลิตของลูกค้า
ได้อย่างทันท่วงที เพ่ือให้ลูกค้าได้รับสินค้าป้อนตลาดได้ทันกับกระแส
แฟชั่นที่เกิดขึ้น

นอกจากนี้การผลิตและจัดส่งสินค้าที่ลีดไทม์ยาว ส่งผลให้ลูกค้า
ต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่สินค้าจะตกเทรนด์ หรือสินค้าล้นสต็อก เพราะ
จ�าหน่ายไม่ทัน ท�าให้ต้องลดราคา และเกิดการเสียโอกาสและรายได้จาก
การไม่กล้าเสีย่งทีจ่ะสัง่ผลติสนิค้าจ�านวนมาก บรษิทัฯ ในฐานะผูผ้ลติจ�าเป็น
ต้นพัฒนาศักยภาพในการผลิตให้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงได้
ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาระบบ VT Production System (VTPS) ซึ่ง
เป็นการน�าระบบลนีมาประยกุต์ในฐานะหนึง่ในภารกจิหลกัของบรษิทั เพือ่
พฒันาศกัยภาพในการผลติและส่งเสรมิให้ผลติภาพสามารถยดืหยุน่ได้ตาม
เงื่อนไขด้านเวลาของลูกค้า

    >> ลดแรงต้านการเปล่ียนแปลง ด้วยการเปิดโอกาสให้  
 พนักงานมีส่วนร่วม

สิ่งหนึ่งที่เป็นปัจจัยน�าสู่ความส�าเร็จในการน�าระบบลีนมาใช้เพื่อ
เพิ่มศักยภาพของคน และเพิ่มผลิตภาพโดยรวม คือ การเปิดโอกาสให้
พนักงานหน้างานมีส่วนร่วมในการปรับปรุงงานของตน ผ่านกิจกรรม 5ส 
กจิกรรม QCC และกิจกรรม Kaizen และสร้างแรงจงูใจด้วยการจดัประกวด
ผลงาน มอบรางวลัให้กบัพนกังาน และมีการสร้างระบบจดัการความรู ้จาก
ผูบ้รหิารสูพ่นกังาน ผ่าน วารสาร มหศัจรรย์วที ีซึง่เป็นช่องทางในการสือ่สาร
นโยบาย และความรู้จากผู้บริหารสู่พนักงาน มีการประชุมคณะกรรมการ 
5ส และมีการน�าไคเซ็นดีเด่นของแต่ละแผนกมาน�าเสนอ โดยเน้นแนวคิด
ที่สามารถน�าไปประยุกต์ต่อได้ ระหว่างผู้บริหารและพนักงานระดับกลาง 
จดัให้มกีารประชมุตอนเช้า ระหว่างพนกังานระดบักลางและพนกังานระดบั
ปฏิบัติการ และจัดให้มีการสลับกันตรวจพื้นที่ 5ส ของพนักงานระดับกลาง 
เพื่อที่จะได้เห็นข้อดี-ข้อเสียของพื้นที่ต่าง ๆ 

นอกจากนี้ยังจัดให้มีการอบรมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
โดยในปี พ.ศ.2554 บริษัทฯ ใช้งบประมาณเพื่อการลงทุนด้านการพัฒนา
บุคลากรสูงถึง 1.2 ล้านบาท และกว่า 1.1 ล้านบาท เป็นส่วนที่เกี่ยวข้อง
และสนับสนุนการท�าลีนในองค์การ

    >> การมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯ มีแนวทางในการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริหาร
ระดับสูงแสดงบทบาทในการขับเคลื่อน Lean ในองค์การ กล่าวคือ ระดับ
จัดการ ก�าหนดให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ VTPS ประจ�าเดือน และ
น�าการมีส่วนร่วมในกิจกรรม VTPS มาเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลงาน 
(2 ครั้ง/ปี) และมีการให้ต�าแหน่งคณะกรรมการ VTPS และการให้ค่าการ
เป็นวิทยากรภายในด้วย

 

  
    >> มุ่งม่ันทำางานเป็นทีม

เพื่อให้การขับเคลื่อน Lean ด�าเนินไปอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้ตั้ง
คณะกรรมการ และทีมงานที่มีความมุ่งมั่น และสามารถท�างานเป็นทีมได้

“สิ่งส�ำคัญที่ท�ำให้โครงกำรต่ำง ๆ ประสบควำมส�ำเร็จ คือ กำรจัด
ตั้งทีม ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้ 

1. คัดหัวหน้ำทีมที่มีทักษะผู้น�ำ และเป็นที่ยอมรับ
2. เลือกสมำชิกที่มีทักษะ และมีควำมเชี่ยวชำญที่จ�ำเป็นส�ำหรับ

โครงกำร 
3. ต้องเชิญพนักงำนที่อยู่หน้ำงำน หรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำ

มำร่วมโครงกำรตั้งแต่เริ่มต้น และต้องมีกำรตั้งเป้ำหมำยทีม โดยทุกคนจะ
ต้องเห็นด้วยและมุ่งมั่นที่จะไปสู่เป้ำหมำยนั้น” คุณคมศักด์ิ ผลจันทร์ 
หัวหน้า System Group กล่าว

    >> สำารวจปัญหา นำามาสู่การจัดทำาโครงการลดความ 
 สูญเปล่าในการผลิตเส้ือผ้าสำาเร็จรูป

ส�าหรับปัญหาที่ส�ารวจพบ ถูกจัดกลุ่มและแก้เป็นโปรเจกต์ ดังนี้
1. Visual Management อาทิ ใช้เวลาหาจุดที่เกิดปัญหานาน 

แจ้งข้อมูลการซ่อมล่าช้า (วันละครั้ง) ไม่ทราบสถานะของการจัดเตรียม
สินค้าส่งออก และความปลอดภัยในสถานที่ท�างาน 

2. Continuous Flow & Small อาท ิท�างานเป็นมดั ท�าให้ L/T ยาว 
ต�าแหน่งงานออกของกลุ่มอะไหล่ตั้งอยู่ห่างจากจุดโหลด 
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3. Standardized Work/Smooth Production Take Time อาทิ 
พนักงานเย็บรองาน เพราะได้รับภาระงานไม่เท่ากัน มีอัตรางานออกแต่ละ
ชั่วโมงไม่สม�่าเสมอ ไม่ได้ผลิตตามความต้องการของลูกค้าที่แท้จริง

4. Pull System Design อาทิ ชิ้นส่วนงานกองรอประกอบตัว
จ�านวนมาก เย็บเบิกชิ้นงานไปกักตุน Lot ละ 2 วัน ตัดไม่ทัน ตัดเบิกผ้าไป
กักตุน 6 วัน ท�าให้สต็อกผ้าเตรียมคลายผ้าไม่ทัน 

5.	 ลด	Inventory	ม้วนผ้ารอแผนกตดัเบกิ อาท ิสัง่ผ้าเข้ามาทเีดยีว
ตามจ�านวนงานทัง้หมดของออเดอร์ ตรวจผ้าไม่ทนั เนือ่งจากสัง่เข้ามาทลีะ
มาก ๆ 

6. Kaizen พนกังานทัว่ไปมีไอเดีย ในการปรบัปรงุมาก แต่ไม่กล้า
เสนอหรือไม่รู้จะบอกใคร

7. Poka Yoke เครื่องจักรหลายชนิดไม่มีระบบป้องกันความผิด
พลาด

ผลจากการส�ารวจพบปัญหา น�ามาสูก่ารแก้ไขปัญหา โดยน�า Lean 
มาใช้ในการก�าจัดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตโดยค�านึงถึงความ
ต้องการของลูกค้าเป็นส�าคัญมี 2 แนวคิดหลัก การผลิตแบบทันเวลาพอดี 
(just in time) กระบวนการผลิตที่หยุดได้เองเมื่อพบของเสีย (jidoka) ส่งผล
ให้บริษัทสามารถลดต้นทุน เพิ่มยอดจ�าหน่ายได้กว่า 140 ล้านบาท และได้

รับความชื่นชมจากลูกค้า ทั้งในด้านคุณภาพ และการส่งมอบทันเวลา อีก
ทัง้สามารถผลติสนิค้าทีค่นอืน่ท�าไม่ได้ ปัจจบุนั ว.ีท.ี การ์เม้นท์ ได้ขยายการ
ท�าระบบ VTPS ครบทัง้ 22 ไลน์การผลติ และได้ท�าการขยายเพิม่ไปยังแผนก
ต้นน�้า เช่น แผนกตัด แผนกสต๊อก และโรงงานในเครือ ซึ่งได้ผลเป็นที่น่า
พอใจ

“บริษัทของเรำได้ปรบัระบบทีถู่กคดิค้นส�ำหรับอตุสำหกรรมที่ผลติ
แบบ Made to Stock ให้เหมำะสมกับอุตสำหกรรมเครื่องนุ่งห่ม ซึ่งเป็น
อุตสำหกรรมที่ผลิตแบบ Made to Order โดยเฉพำะกำรน�ำระบบดึงและ
งำนมำตรฐำนมำใช้กบังำนแฟชัน่ ทีมี่กำรเปล่ียนแปลงรปูแบบอยูเ่สมอ ทำง 
บริษัทฯ ต้องขอขอบคุณ อำจำรย์วิฐิณัฐ ภัคพรหมมินทร์ จำกสถำบัน
เทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น ทีมงำนและพนักงำนของบริษัทที่ร่วมแรงร่วมใจกัน 
จนส�ำเร็จเป็นที่น่ำพอใจ โดยดึงพนักงำนทุกระดับเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร
บริหำรและกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง และกำรท�ำ Lean ยังช่วยให้บริษัทมี
วัฒนธรรมองค์กำรในกำรท�ำงำนเป็นทีม กำรให้เกียรติซึ่งกันและกัน และ
กำรยึดเป้ำหมำยของทีม เหนือสิ่งอื่นใด ท�ำให้พนักงำนทั้งบริษัทมุ่งไปสู ่
เป้ำหมำยหลักขององค์กำร ซึ่งก็คือ กำรสร้ำงควำมพึงพอใจให้กับลูกค้ำ 
สิง่ ๆ  นีเ้ป็นผลประโยชน์ทำงอ้อมทีส่�ำคญัไม่แพ้กบักำรลดต้นทนุและลดีไทม์
กำรผลติ” คณุชลมัพล โลทารกัษ์พงศ์ ผูจ้ดัการทัว่ไป และประธานโครงการ 
กล่าวสรุป

บริษัท วี.ที. การ์เม้นท์ จ�ากัด นับเป็นตัวอย่างของโรงงาน
อตุสาหกรรมทีไ่ด้มกีารน�า Lean มาใช้ในการปรบัปรงุกระบวนการผลติเพือ่
ลดต้นทุนและลีดไทม์ในกระบวนการผลิต นอกจากนี้ยังได้ยกระดับสินค้า
และบริการของบริษัท จากการเป็น OEM (original Equipment manufac-
turer) สู่ ODM (original design manufacturer) และ OBM (original brand 
manufacturer) ในที่สุด

หมายเหต:ุ บริษัท วี.ที. การ์เม้นท์ จ�ากัด ได้รับรางวัล Golden Award จากการประกวด 

Thailand Lean Award 2011 จัดโดย: จัดโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลย ี(ไทย-ญีปุ่น่) 

สรุปและเรียบเรียงจาก: หนังสือ Thailand Lean Award 2011

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)  


