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รู้้�จัก	Lead	Time	กันแล�วหรู้้อยังครู้ับั	?	

เป็นค่ำหน้�ง ทีี่�ถ่กัพ่ดืถ้ง และใช้่กัันมากั ในกัารจัดืกัาร 

กัารผลิต และกัารบัริหารธ่รกัิจโดืยรวม แปลตรงตัวไดื้ว�า ‘เวลานำ’ 

แต�หากัใช่้ค่ำนี� กั็ค่งต้องแปลกัันอีกัรอบันะค่รับั 

Lead Time เป็นกัารพ่ดืถ้งเรื�องเวลาในกิัจกัรรม หรือ

กัระบัวนกัารเป็นสู่ำคั่ญ ซ้�งเป็นองค์่ประกัอบัพื�นฐานข้องค่วาม

ต้องกัารล่กัค่้า ค่ือ สู่ินค่้าหรือบัริกัารที่ี�มี คุณภาพื่ (Quality) ราค่า

สู่มเหต่สู่มผล จากักัารค่วบัค่่ม ติ้นทิุน (Cost) และ กัาร้ส่งมอบ 

(Delivery) ที่ี�รวดืเร็วตรงต�อเวลา

ค่ณ่์ภาพ และต้นที่น่ เป็นสู่ิ�งทีี่�องค์่กัรโดืยที่ั�วไปค่วบัค่ม่อย�าง

ใกัล้ช่ิดือย่�แล้ว แต�สู่ำหรับัเรื�องเวลากัารสู่�งมอบั อาจจะไดื้รับักัาร

ให้ค่วามสู่ำค่ัญน้อยกัว�า ห้ลายองค์กัร้ไม่ม่กัาร้วิ่ัด้ผลทิ่�ช้ัด้เจน 

เรื�องกัารสู่�งมอบั

เมื�อมีล่กัค่้าสู่ั�งซื�อสู่ินค่้าจากัโรงงาน ถ้ามีสิู่นค่้าในค่ลัง 

อย่�แล้ว กั็อาจจะข้ายไป และรับัเงินกัลับัมาไดื้ที่ันที่ี แต�ในกัรณ์ี 

ผล่ติติามคำสั�งซึ่่�อ (Made To Order) เราใช่้หลักักัารอะไรในกัาร

ตอบัค่ำถามล่กัค่้าว�า ต้องใช่้เวลาเที่�าไหร�จ้งจะจัดืสู่�งสู่ินค่้าให้ไดื้ ?

สู่�วนกัรณ์ี ผล่ติมาใส่คลังส่นค้า (Made To Stock) เรามี 

ข้้อม่ลชั่ดืเจนหรือไม� ว�าต้องใช้่เวลาเที่�าใดืจ้งจะผลิตเสู่ร็จกัลับั 

เข้้ามาเติม Stock เพื�อช่ดืเช่ยสู่ินค่้าที่ี�ข้ายไปแล้วไดื้

ผ่้ผลิตจำนวนมากั ไม�มีมาตรฐานหรือข้้อม่ลสู่นับัสู่น่น 

เพื�อตอบัค่ำถามนี� ใช้้เพื่่ยงปร้ะสบกัาร้ณ์ในอด้่ติมาคาด้กัาร้ณ์ 

เมื�อใกัล้จะสู่�งมอบัไม�ที่นั กัแ็ก้ัปัญหาเฉพาะหน้าด้ืวยกัารที่ำล�วงเวลา 

(Overtime) 

ในระบับักัารวางแผนกัารผลิตที่ี�ดืี Lead Time จึงเป็น

ข้อมูลพื่่�นฐานทิ่�สำคัญอย่างย่�ง ระบับักัารวางแผนที่ี�ไม�ดืี นำมา

ซ้�งปัญหาเรื�องเวลากัารสู่�งมอบั ปัญหาต้นที่่นกัารผลิต

องค์ปรู้ะกอบัของ	Lead	Time

โดืยพื�นฐานอย�างง�ายทีี่�สู่่ดื Lead Time มาจากั กัาร้ร้วิ่ม

เวิ่ลาทิ่�ใช้้ในแติ่ละกัร้ะบวิ่นกัาร้ (Processing Time)

= เวลากัระบัวนกัารที่ี� 1 + เวลากัระบัวนกัารที่ี� 2 + … + 

เวลากัระบัวนกัารสู่่ดืที่้าย

ยกัตัวอย�าง เช่�น โรงงานผลิตโต๊ะ Lead Time ค่ือ เวลาที่ี�ใช่้

ในกัาร ตัดื + ข้้�นร่ป + ข้ัดืผิว + ประกัอบั + บัรรจ่ 

แต�อย�างไรก็ัตาม หากัค่ำนวณ์แค่�นี� จะไดืข้้อ้มล่ที่ี�ไม�ตรงกับัั

ค่วามเปน็จรงิเที่�าใดืนกัั เวลาสู่่ญเสู่ยีในกัารผลติที่ี�สู่ำค่ญัที่ี�สู่ด่ืเวลา

หน้�ง ค่อื เวลารอค่อยในระหว�างกัระบัวนกัาร (Waiting Time) ที่ี�เกัดิื

จากั งานร้ะห้วิ่่างผล่ติ (WIP.- Work In Process) 

LEAD TIME ข้้อมููลการผลิต

พื้้�นฐานที่่�สำำาคััญ ตอนที่ี� 1

ตัด ขึ้นรูป ขัดผิว ประกอบ บรรจุ
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หากัเข้ียนภาพใหม�ให้ใกัล้ค่วามเป็นจริง นอกัจากั ‘เวิ่ลา

ร้อคอย’ แล้วยังมี ‘เวิ่ลาขนส่ง’ ในรอยต�อระหว�างกัระบัวนกัาร 

ถ่กัเพิ�มเข้้ามาดื้วย 

นอกัจากันั�นยังมีสู่าเหต่อื�นอีกัมากั ที่ี�ที่ำให้ต้องใช่้เวลา 

ในกัารผลิตเพิ�มข้้�น เช่�น 

 กัารตั�งเค่รื�อง จากักัารเปลี�ยนร่�นผลิต 

 กัารตรวจสู่อบัค่่ณ์ภาพ ซ�อมชิ่�นงาน (Rework) ที่ำซ�ำ

ที่ดืแที่นช่ิ�นงานที่ี�ไม�ไดื้ค่่ณ์ภาพ 

 เตรียมอ่ปกัรณ์์เค่รื�องมือ 

 ไม�มีพนักังานเพราะ ข้าดื ลา มาสู่าย หรือ อ่้งาน 

 ข้าดืวัตถ่ดืิบั 

 เค่รื�องจักัรเสู่ีย รอช่�างซ�อม หรือ รออะไหล� 

กัารกัำหนดื Lead Time จากั Processing Time เพียง 

อย�างเดีืยว จง้เป็นข้้อมล่ทีี่�ไม�สู่มบัร่ณ์์ และไม�ได้ืสู่ะท้ี่อนค่วามเป็นจริง 

ในกัารผลติ ดืงันั�น ข้อ้มล่ทีี่�ค่รบัถว้นกัว�าจง้เปน็ตามสู่มกัารด้ืานล�าง

= เวลารวม Processing Time + เวลารอค่อย + เวลาข้นสู่�ง

ระหว�างกัระบัวนกัาร  + เวลาสู่่ญเสู่ียอื�น ๆ

การู้ลด	Lead	Time	และรู้ะบับั	Lean

เวลาที่ั�งหมดืนี� เพียง Processing Time เที่�านั�น ทีี่�ที่ำให้

ผลิตภัณ์ฑ์์มีค่่ณ์ค่�ามากัข้้�น เวลาอื�นค่ือ ควิ่ามสูญเปล่า (Waste) 

ที่ี�แที่รกัอย่�ในกัระบัวนกัารผลิตที่ั�งสู่ิ�น 

ตัด

WIP. WIP. WIP. WIP.

ขึ้นรูป ขัดผิว ประกอบ บรรจุ

แนวค่ิดืข้้างบันนี�เป็นรากัฐานที่ี�สู่ำค่ัญมากัข้อง Lean 

Manufacturing เพราะเวลาทีี่�ใช่้ในกัระบัวนกัารเที่�านั�น ค่ือสู่�วนที่ี�

เป็นกัารสู่ร้างค่่ณ์ค่�าให้กัับัผลิตภัณ์ฑ์์

แนวค่วามคิ่ดืใน กัาร้ลด้ Lead Time นี� เป็นเป้าหมาย

สู่ำค่ัญ ที่ี�ต้องดืำเนินกัารค่วบัค่่�ไปกัับักัารลดืต้นที่่น และกัารรักัษา

ค่่ณ์ภาพกัารผลิต ตามแนวค่ิดื JIT-Just In Time

บั�อยค่รั�งเมื�อพ่ดืถ้งค่วามสู่่ญเสู่ีย เรามักัจะน้กัถ้งข้องเสู่ีย 

หรือพนักังาน, เค่รื�องจักัรที่ี�ไม�ไดื้ที่ำงาน เพราะเข้้าใจง�าย 

แต�วัตถ่ดืิบั (Raw Material) งานระหว�างผลิต (WIP.) และ

งานสู่ำเรจ็รป่ (Finished Goods) ที่ี�ไม�มกีัระบัวนกัารอะไร วางกัอง

อย่� มักัจะถึูกัมองมองข้าม

สู่ินค่้าค่งค่ลังหรือ Stock เหล�านี� นอกัจากัสู่�งผลในเรื�อง 

Lead Time แล้ว ยังม่ติ้นทิุนห้ร้่อปัญห้าอ่�น ๆ ติามมาอ่กัด้้วิ่ย 

เช่�น ต้นที่่นกัารข้นสู่�ง ข้นถ�าย สู่ินค่้าเสู่ียหายระหว�างกัารจัดืเกั็บั 

ต้นที่่นข้องกัารรับัข้องเข้้า/จ�ายข้องออกั เป็นต้น

ทิร้ัพื่ยากัร้กัาร้ผล่ติทิุกัอย่างม่ติ้นทิุน ไม�มีอะไรไดื้มาฟัรี 

ดืังนั�นวัตถ่ดืิบัจนถ้งสิู่นค้่าสู่ำเร็จร่ปทัี่�งหมดืทีี่�วางกัองอย่� ค่ือกัาร 

เอาเงินมาวางไว้เฉย ๆ แที่นที่ี�จะไปอย่�ในธนาค่ารแล้วไดื้ดือกัเบัี�ย 

หรือเอาไปลงที่่นในสู่ิ�งอื�น ที่ี�ไดื้ผลตอบัแที่นกัลับัมา

สิู่�งนี�ที่างเศัรษฐศัาสู่ตร์ มองว�านี�คื่อต้นท่ี่นช่นิดืหน้�งดื้วย 

เรียกัว�า ต้้นทุนค่่าเสี้ยโอกาสี (Opportunity Cost) 

ในฉบัับัหน้า ผมจะข้ยายแนวคิ่ดื Lead Time พร้อมกัับั

ยกัตัวอย�างในภาค่บัริกัาร ที่ี�จะที่�าให้เห็นตัวอย�าง ภาพข้อง Lead 

Time ไดื้ช่ัดืเจนข้้�นค่รับั 




