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บั
ทความ่นัี�จ้ะขอเล้า่ถงึ กรณศีิกึษาการปุ่รบัปุ่รงุระบบ-

การผู้ล้ิต่ของโรงงานัต่ัด้เย็บเสื�อผู้้าแห่งหนึั�ง ที�

ด้ัด้แปุ่ล้งจ้ากข้อม่้ล้การนัำเสนัอ ในังานัสัม่ม่นัา Management 

Consultancy for Productivity Improvement ที�จ้ัด้โด้ยองค์การ

เพิ�ม่ผู้ล้ผู้ล้ิต่แห่งเอเชีย (APO: Asian Productivity Organization)

ไล้ก่นััต่ั�งแต่ส่ภาพปุ่จั้จุ้บนัั การม่องปุ่ญัี่หา แล้ะแนัวทางในั

การปุ่รับปุ่รุงครับ

สภาพัปัจจุบััน

กระบวนัการผู้ล้ิต่ของโรงงานั ใช้แรงงานัเปุ่็นัหล้ัก ม่ีข้อม่้ล้

ด้ังนัี�  

 มี่หนัว่ยงานัเยบ็ (Sewing) 4 ทมี่ แต่ล่้ะทมี่ ม่จี้กัร 40 ต่วั 

 ปุ่ริม่าณการผู้ลิ้ต่ในัแต่่ล้ะวันั ม่ีความ่แต่กต่่างกันัม่าก 

เช่นั ในัเดื้อนัเดี้ยวกันั ม่ีวันัที�ผู้ลิ้ต่ต่�ำสุด้ 370 ชิ�นั ส้งสุด้ 680 ชิ�นั 

ต่่างกันัเกือบเท่าต่ัว

 ม่ีเวล้าม่าต่รฐ์านั แต่่ม่ักทำได้้ต่�ำกว่าม่าก เช่นั เปุ่้าเย็บ

ปุ่กเสื�อ 100 ชิ�นั/ชั�วโม่ง แต่่ทำได้้จ้ริงเพียง 30-60 ชิ�นั/ชั�วโม่ง 

 ของเสียที� QC พบม่ีส้งถึง 20% ต่ัวเล้ขนัี�ไม่่รวม่ถึงของ

เสียที�พบในัหนั่วยผู้ล้ิต่เอง 

 ชิ�นังานัที�ไม่่ได้้คุณภาพ พนัักงานัจ้ะเล้าะด้้ายออก แล้ะ

เย็บใหม่่ ทำให้เสียเวล้า

 ปัุ่ญี่หาของเสียจ้ำนัวนัม่าก เกิด้จ้ากสภาพเครื�องจ้ักรที� 

ไม่่ด้ี

ยกระดัับโรงงานยกระดัับโรงงาน

ตััดัเย็บเสื้้�อผ้้าตััดัเย็บเสื้้�อผ้้า

 จ้ำนัวนัพนัักงานั ม่ีความ่ผู้ันัผู้วนัในัแต่่ล้ะวันั เนัื�องจ้าก

การขาด้งานัของพนัักงานั

 พนัักงานัที�รับเข้าใหม่่เพื�อทด้แทนัที�ล้าออก บางส่วนัม่ี

ปุ่ัญี่หาทักษะ

 พนักังานัเยบ็ได้้เฉพาะบางขั�นัต่อนัเท่านัั�นั ม่จี้ำนัวนัน้ัอยคนั 

ที�ทำได้้หล้าย ๆ แบบ

 สายการผู้ลิ้ต่หยุด้บ่อย ๆ จ้าก ขาด้วัต่ถุดิ้บ, แบบเสื�อ 

(pattern) ไม่่พร้อม่, คำสั�งผู้ล้ิต่เปุ่ล้ี�ยนักระทันัหันั 

 มั่กต่อ้งทำ OT เม่ื�อใกล้ถึ้งกำหนัด้การส่งม่อบ บางทีต่อ้ง

ทำทั�งคืนั เพื�อให้ทันัแผู้นั

 ไม่่มี่การเก็บข้อม่้ล้ ปุ่ระเม่ินัผู้ล้ การส่งม่อบอย่างเป็ุ่นั

ระบบ (ล้่าช้า แล้ะไม่่ครบจ้ำนัวนั)

 บันัทึกจ้ำนัวนัผู้ลิ้ต่รายชั�วโม่ง เป็ุ่นัข้อม่้ล้ต่ัวเล้ขกล้ม่ ๆ 

เช่นั 30, 40, 50 ชิ�นั 

 การผู้ล้ิต่มุ่่งเปุ่้าที�จ้ำนัวนั เปุ่็นัหล้ัก ไม่่พบระบบการ

ควบคุม่ต่้นัทุนัที�ชัด้เจ้นั

เชิ่อมโยงควิามสัมพัันธ์์	ปัญี่หา

เพื�อให้เข้าใจ้เรื�องราวได้้ง่ายขึ�นั แสด้งด้้วยแผู้นัภาพด้ังนัี� 

ยกระดัับโรงงาน

ตััดัเย็บเสื้้�อผ้้า
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แผนภาพแสดงความเช�อมโยงของสภาพการณที่เกิดขึ้น

ระบบจัดการ
 วิธีการทำงานไมดี (Method)

ปจจัยการผลิต
 พนักงาน (Man) – ทักษะไมดี / ขาดงาน
 เครื่องจักร (Machine) – สภาพพื้นฐานไมดี 
 วัตถุดิบ (Material) – ไมพรอมตามคำสั่งผลิต

การควบคุมงาน
 การแกไขปญหาหนา
 งานไมรวดเร็วพอ

เกิดของเสีย

การสงมอบ

ตนทุนสูง

พบโดย

ผลลัพธการผลิต
 ผลผลิตไมไดเปาหมาย

ผลผลิตผันผวน
ไมสม่ำเสมอทำ OT.

(ไมมีการควบคุมตนทุนอยางเปนระบบ)
ไมมีการเก็บขอมูล
  - ลาชา 
  - ไมครบจำนวน

Inspector 20 %

ฝายผลิต ==> ซอม 
(ไมมีเก็บขอมูล)

สรางสภาพ
การทำงานที่เหมาะสม

ทดลองผลิต
(เพื่อยืนยันความพรอม) ผลิตจริง

แนวิทางการู้ปรู้ับัปรูุ้ง

กำหนัด้เปุ่็นั 4 ปุ่ระเด้็นัหล้ัก ด้ังนัี�คือ 

1. กิำหนด็สภัาพกิารทำงานที่เหมาะสม 

เต่รียม่ความ่พร้อม่ ต่าม่หล้ัก 4M คือ

1.1 พนักังานั (Man) สร้างระบบการฝ่กึอบรม่ใหช้ดั้เจ้นั เพื�อ

สร้างทกัษะ วธิปีุ่ฏิิบตั่งิานัที�ถก้ต้่อง ทั�งก่อนัการทำงานั แล้ะการสอนั- 

งานัในัระหว่างการทำงานั 

1.2 เครื�องจั้กร (Machine) สรุปุ่ปุ่ัญี่หา เพื�อเป็ุ่นัข้อม่้ล้ 

ในัการซอ่ม่แซม่ เปุ่ล้ี�ยนัชิ�นัสว่นัอะไหล้ท่ี�หม่ด้สภาพ สรา้งม่าต่รฐ์านั

การต่รวจ้สอบปุ่ระจ้ำวันั 

1.3 วัต่ถุด้ิบ (Material) คุณภาพของ ผู้้า แล้ะด้้าย ต่้องได้้

ม่าต่รฐ์านั ม่าต่รฐ์านัการต่รวจ้สอบคุณภาพขาเข้า ต่้องม่ีระบบที�ด้ี

1.4 วิธีการ (Method) หล้ายขั�นัต่อนัม่ีวิธีการทำงานัยาก 

แล้ะโอกาสเกิด้ของเสียได้้ง่าย เช่นั ผู้้าบาง ๆ หรือนัุ่ม่ ศิึกษา แล้ะ

วิเคราะห์งานัอย่างเปุ่็นัระบบ เพื�อปุ่รับปุ่รุงวิธีการทำงานัที�ด้ีขึ�นั

กอ่นัเริ�ม่ผู้ล้ติ่จ้ริง ใหท้ด้ล้องผู้ล้ติ่ จ้ำนัวนั 10 ต่วั/Lot เพื�อให้

หัวหนั้างานั แล้ะ QC ร่วม่กันัแก้ไขปุ่ัญี่หาคุณภาพให้เรียบร้อย

เม่ื�อเริ�ม่ผู้ล้ิต่จ้ริง จ้ับเวล้าเก็บข้อม่้ล้ สร้างเวล้าม่าต่รฐ์านั 

ที�เปุ่็นัไปุ่ได้้จ้ริงในัทางปุ่ฏิิบัต่ิ โด้ยพิจ้ารณางานัซ่อม่เข้าไปุ่ด้้วย 

เพื�อใชใ้นังานัวางแผู้นั แล้ะจ้ดั้สม่ด้ลุ้กระบวนัการไม่ใ่ห้เกดิ้คอขวด้ 

2. ระบบกิารผลิิติ์ที่สม่ำเสมอ

จ้ัด้สายการผู้ลิ้ต่แยกเป็ุ่นั ‘สายการผู้ลิ้ต่หลั้ก’ คือ เย็บเสื�อ 

แล้ะ ‘สายการผู้ล้ิต่รอง’ คือ จ้ัด้เต่รียม่ชิ�นัส่วนั 

ต่ิด้ต่าม่ให้ม่ั�นัใจ้ว่า สายหล้ักได้้ผู้ล้ผู้ล้ิต่ต่่อชั�วโม่งต่าม่

ม่าต่รฐ์านั เม่ื�อเกิด้คอขวด้ขึ�นัเม่ื�อใด้ หัวหน้ัาต้่องเข้าไปุ่ช่วย

พนัักงานัทันัที 

กำหนัด้ม่าต่รฐ์านัจ้ำนัวนัพนัักงานั เมื่�อมี่การขาด้งานั 

โยกย้ายพนัักงานัจ้ากการเต่รียม่ชิ�นัส่วนั ขึ�นัม่าทด้แทนั

สรา้งม่าต่รฐ์านัปุ่ริม่าณ Stock ของงานั

เต่รียม่ชิ�นัส่วนั เพื�อไม่ใ่หเ้กิด้ปัุ่ญี่หาชิ�นัส่วนัขาด้ 

แล้ะไม่่จ้ัด้เก็บม่ากเกินัไปุ่

3. ระบบควับคุมกิารผลิิติ์ที่ด็ี

ปุ่ระยุกต่์หลั้กการ PDCA ทั�งระด้ับ

บริหาร แล้ะระด้ับพนัักงานั

ระด้ับบริหาร

Plan – กำหนัด้เปุ่้าหม่าย รายวันั แล้ะ 

รายชั�วโม่ง ผู้่านัการศิึกษาวิเคราะห์งานัอย่างม่ี

ระบบ

Do – ด้ำเนัินัการจ้ัด้เต่รียม่ชิ�นัส่วนั 

ต่ัด้เย็บ แล้ะระบบต่รวจ้สอบคุณภาพ

Check – ต่ิด้ต่าม่ปุ่ริม่าณผู้ล้ผู้ล้ิต่ 

ที�ทำได้จ้้รงิ เปุ่รยีบเทยีบกบัเปุ่า้หม่ายที�กำหนัด้

Act – แกไ้ขปุ่ญัี่หาโด้ยภาพรวม่ ความ่เชื�อม่โยงกนััระหวา่ง

กระบวนัการ 

ระด้ับพนัักงานั

Plan – กำหนัด้ม่าต่รฐ์านัการเย็บที�ถ้กต่้อง ม่ีปุ่ระสิทธิภาพ

แล้ะรักษาคุณภาพ

Do – ล้งม่ือปุ่ฏิิบัต่ิต่าม่ม่าต่รฐ์านัที�กำหนัด้

Check – ต่รวจ้สอบคุณภาพการเย็บของต่นัเอง รวม่ถึงกรณี

ความ่ผู้ิด้ปุ่กต่ิของจ้ักรด้้วย

Act – แก้ไขงานัหรือปุ่ัญี่หาที�เกิด้ขึ�นั ถ้านัอกเหนัือความ่

สาม่ารถ แจ้้งหัวหนั้าทันัที

ปุ่รับปุ่รุงวิธีการบันัทึกปุ่ริม่าณผู้ล้ผู้ล้ิต่รายชั�วโม่ง ให้เปุ่็นั

ข้อม่้ล้ต่าม่ความ่เปุ่็นัจ้ริง เพื�อนัำข้อม่้ล้ไปุ่ใช้ วิเคราะห์ปุ่รับปุ่รุงได้้

4. กิารแกิ้ไขควัามผิด็ปีกิติ์ิที่เกิิด็ขึ�น อย่างรวัด็เร็วั

ในัขั�นัต่อนั C-Check แล้ะ A-Act ต่ั�งแต่่การค้นัพบปุ่ัญี่หา 

รายงานัไปุ่ยังจุ้ด้กำเนัิด้ปุ่ัญี่หา จ้นัล้งม่ือปุ่ฏิิบัติ่แก้ไข ต่้องร่วม่กันั

ด้ำเนัินัการแก้ไขอย่างรวด้เร็ว ทันัทีที�เกิด้ปุ่ัญี่หาขึ�นั

ณ จ้ดุ้ปุ่ฏิบัิต่งิานั ให้ม่วีธิกีารสื�อสาร ให้ทราบปัุ่ญี่หาได้้ง่าย ๆ  

ต่าม่แนัวคิด้ของ Visual Management เม่ื�อเกิด้ของเสีย ปุ่ญัี่หาจ้ะ

ถ้กแสด้งขึ�นัม่าทันัที วงจ้รการแก้ปุ่ัญี่หาจ้ะหมุ่นัได้้รวด้เร็วขึ�นั

แนัวทางทั�ง 4 ที�กำหนัด้ไปุ่นีั� ถ้กกระจ้ายความ่รับผู้ิด้ชอบ

ไปุ่ยังผู้้้เกี�ยวข้องต่่างๆ ต่ั�งแต่่ฝ่�ายผู้ล้ิต่ QC วางแผู้นัการผู้ล้ิต่ เพื�อ

รับไปุ่ด้ำเนัินัการ 

ผู้้้บริหารต่้องให้ความ่สำคัญี่ในัการต่ิด้ต่าม่ปุ่ระเม่ินัผู้ล้

ความ่คืบหน้ัาของม่าต่รการต่่าง ๆ ที�ได้้กำหนัด้ขึ�นั โด้ยการ 

พฒันา ”งาน” แล้ะ พฒันา ”คน” คอืสิ�งที�ต่อ้งด้ำเนิันัการควบค่้กันั

ไปุ่ครับ




