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ปจจุบันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดนําเอาระบบประกันคุณภาพ

การศึกษามาใชเปนอาวุธในการแขงขัน เพ่ือยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถของ

องคกรอยางตอเนื่อง โดยมีเปาหมายเพื่อมุงสูความเปนเลิศในทุกๆ ดานตาม

ภารกิจที่กําหนดไว และยังเปนที่ยอมรับกันทั่วไปวา การบริหารระบบประกัน

คุณภาพ ตามแนวทางของการบริหารคุณภาพโดยรวม (Quality Management) 
นั้น ยังมุงเนนการใหความสําคัญกับคนในองคกร โดยยึดคนเปนจุดศูนยกลางใน

การพัฒนา เนื่องจากการพัฒนาขีดความสามารถขององคกรโดยอาศัยระบบประกนั

คุณภาพ ตองใชความรูและความสามารถ และพลังใจของคนในองคกร ขับเคลื่อน

และพัฒนาระบบให เดินก าวหนาไปอย างตอเนื่อง  ดังนั้นการพัฒนาขีด

ความสามารถของคนในองคกร ใหมีความรู ความเขาใจในศาสตรตางๆ ที่

เก่ียวของกับการบริหารคุณภาพและการเพิ่มผลิตภาพ จึงเปนสิ่งสําคัญที่จะสงผล

ประโยชนตอองคกรโดยรวม 

 ในการนี้ จึงไดมีแนวคิดในการจัดโครงการสงเสริมคุณภาพและ 

ผลิตภาพขึ้น เพ่ือวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

ดานคุณภาพและผลิตภาพอยางเปนระบบ มั่นคง ตอเนื่อง มีประสิทธิภาพและ

เปนไปอยางประหยัด โดยมุงเนนการศึกษา คนควา วิจัย และจัดอบรมดานการ

เพ่ิมผลิตภาพและคุณภาพ ใหกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปน

เบื้องตน และภายหลังจากมีความพรอม จึงขยายภารกิจใหบริการสูสังคมภายนอก

ตอไป และเมื่อดําเนินโครงการฯ เสร็จสิ้น ไดมีการรวบรวมองคความรูที่ไดจากการ
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บรรยายของวิทยากร ในรูปของเอกสารวิชาการที่ผูสนใจสามารถนําไปศึกษาดวย

ตนเองไดในเบื้องตน อันจะเปนประโยชนในการเพิ่มพูนความรูดานการประกัน

คุณภาพใหกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และนําไปสูการสรางคุณคา

ใหเกิดประโยชนกับมหาวิทยาลัยตอไป ทั้งนี้ หากมีขอผิดพลาดประการใดในเอกสาร

วิชาการเลมนี้ สํานักประกันคุณภาพขออภัยมา ณ โอกาสนี้ดวย และถาทานผูอาน

ทานใดมีขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุงดานการประกันคุณภาพของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สํานักประกันคุณภาพขอนอมรับไวดวยความยินดีย่ิง 

       
มิถุนายน 2551 
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ภายใตสภาพแวดลอมเศรษฐกิจ สังคม การแขงขันทางธุรกิจใน

ปจจุบัน องคกรแตละแหงทั้งภาครัฐและเอกชน ตางมุงเนนการเพิ่มขีด

ความสามารถในการแขงขันของตนเอง ใหเหนือคูแขงโดยมีจุดมุงหมายเพื่อ

สรางความเจริญรุงเรืองใหกับองคกรของตนอยางย่ังยืนและถาวร แตการที่จะ

บริหารจัดการองคกรของตนใหมีขีดความสามารถในการใชทรัพยากรที่มีอยูให

เกิดประโยชนสูงสุด ซึ่งในการแขงขันยุคปจจุบันไมใชการแขงขันระหวางบริษัท

ตอบริษัทอีกตอไป แตเปนการแขงขันระหวางหวงโซอุปทานตอหวงโซอุปทาน 

ซึ่งองคกรจําเปนตองมีความรู ความเขาใจ หลักการ แนวคิด และกลยุทธ การ

จัดการทรัพยากรในเชิงของการจัดการหวงโซอุปทานอยางลึกซึ้ง รวมทั้งมี

ความรู ความเขาใจ ในการประยุกตหลักการบริหารการผลิตและการบริการ

แบบดั้งเดิมใหเปนไปในแนวทาง และแนวคิดของการจัดการหวงโซอุปทานยุค

ใหม เพ่ือทําใหธุรกิจสามารถแขงขันไดอยางย่ังยืนถาวร ดังนั้น สํานักประกัน

คุณภาพจึงไดดําเนินโครงการสัมมนา เร่ือง การบริหารหวงโซอุปทานสําหรับ

ผูบริหาร (Supply Chain Management) ข้ึนในวันที่ 29 มิถุนายน 2550 

โดยไดเรียนเชิญทานรองศาสตราจารย ดร.พิชิต   สุขเจริญพงษ อาจารย

ประจําภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร มาเปนวิทยากรบรรยายใหความรู โดยสาระสําคัญที่ไดจากการ

สัมมนาสามารถสรุปไดดังนี้ 
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ปจจุบันคงทราบดีวาในการแขงขันนั้นมีนวัตกรรม แนวความคิด และ

หลักการใหมๆ เกิดขึ้น และสวนหนึ่งเปนแนวความคิดที่ถูกพัฒนาข้ึนมาเพื่อ

การแขงขันในภาคธุรกิจ ในแวดวงการศึกษาในปจจุบันก็เชนกันอาจเขาสูก่ึง

ภาคธุรกิจ จึงแขงขันกันดวยคุณภาพ เปนการแขงขันในเรื่องความสามารถที่จะ

พัฒนาองคความรูตางๆเพ่ือใหทันกับการแขงขันในภาคธุรกิจ สําหรับ Supply 

Chain Management หรือ Logistic ถามองในแวดวงอุตสาหกรรมจะอยูใน

ธุรกิจการผลิต ไมวาจะเปนธุรกิจภาคการเกษตรหรือภาคอุตสาหกรรม Supply 

Chain อาจดูเปนเรื่องที่ไมใชเร่ืองใหม เปนเรื่องเดิมที่เรารูจักกันดี ตั้งแตเร่ือง 
การเตรียมการ การสั่งซื้อ การจัดสงการวางแผนการผลิต การผลิต การ

กระจายสินคา ซึ่งไมใชเร่ืองที่เราคิดขึ้นใหมแตเปนเรื่องเกา โดยในอดีต 

Logistic และ Supply Chain ไมใชเร่ืองที่สําคัญนัก เพราะเมื่อกอนนี้การทํา

ธุรกิจสวนใหญเปนการทําธุรกิจในวงแคบๆ  คือ ถายอนหลังกลับไป 20 ปที่

แลว ธุรกิจการผลิตสวนใหญก็เปนการผลิตและจําหนายในประเทศ การตั้ง

โรงงานในเมืองไทยผลิตสินคาในประเทศไทยสวนใหญก็ตองซื้อวัตถุดิบจาก

ประเทศไทยผลิต เสร็จแลวก็ขายคนไทย เนื่องจากขอจํากัดของการแขงขันทาง

ธุรกิจเมื่อกอนนี้เราจะสงออกก็ไมคอยไดเพราะคูคาของเราในตางประเทศ

ไมใหนําเขาไปเพราะวามีกฎหมาย เร่ืองภาษี เร่ีอง การปองกันการแขงขันจาก

ภายนอกเขามาเมื่อกอนนี้เร่ืองของการทําธุรกิจเรื่องของการจัดซื้อ การจัดสง

ไมคอยซับซอน เพราะวาอยูในประเทศเดียวกันเรื่องของการซื้อขายภาษาก็ใช

ภาษาเดียวกัน เร่ืองของสกุลเงิน ก็เปนสกุลเดียวกันความเสี่ยงตางๆ ในเรื่อง

การดําเนินธุรกิจก็ไมคอยมาก แตปจจุบันนี้ไมใชแลว 
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ปจจุบันนี้การคาในทางธุรกิจจึงกลายเปนเรื่องของการแขงขันใน

ลักษณะที่เปนสากลมากขึ้น ขณะนี้การตั้งโรงงานในประเทศไทยแตไมไดผลิต

เพ่ือขายในประเทศไทยแลว แตการตั้ งโรงงานในไทยใชวัตถุดิบจาก

ตางประเทศเสร็จแลวก็ตองสงขายตางประเทศ การแขงขันจึงเปนกระบวนการ

ในการจัดการเรื่องการจัดซื้อ การจัดสง การวางแผนการผลิต และเปน

กระบวนการที่ซับซอนมากข้ึน เพราะฉะนั้นความจําเปนในการพัฒนาระบบ

และวิธีการที่จะทําใหเรามีความสามารถในการแขงขันมีสมรรถนะในการ

แขงขันจึงเปนเรื่องสําคัญ และสําหรับเรื่องของ Logistic นั้นอาจจะไมได

สัมพันธมากนัก ถามองในเชิงของการศึกษาเพราะวาปจจุบันนี้การศึกษาก็ยัง

อาจจะไมสามารถการผลิตสินคาที่สามารถเห็นคุณภาพที่ชัดเจน เหมือนกับใน

กระบวนการผลิตในเชิงธุรกิจ แตตองขอย้ําวา Supply Chain เปนเรื่องของ
หลักการที่สามารถประยุกตใชไดทั้งในแงของการผลิตสินคาและการใหบริการ

ภาคการศึกษาซึ่งเปนหนึ่งของการใหบริการเชนกัน  

หลักการและความสําคัญของ Logistic และ Supply Chain เปนเรื่อง
ซึ่งในแวดวงธุรกิจคอนขางใหสําคัญและในปจจุบันจะเห็นไดวามหาวิทยาลัย

ตางๆ ในประเทศไทยจะมีหลักสูตร Logistic และ Supply Chain ในระดับ

ปริญญาโท เพ่ือรองรับในเรื่องของการพัฒนาองคความรูในดานนี้เพราะ 
Logistic และ Supply Chain เปนเรื่องที่วา เก่ียวพันกับหลายๆ วิชาชีพตั้งแต

ทางดานบริหารธุรกิจ ดานการผลิต ดานการขนสงและภาครัฐไดใหความสาํคญั

โดยจัดใหเร่ือง Logistic และ Supply Chain เปนยุทธศาสตรสําคัญของชาติ
ดวย  และรัฐบาลเองก็มีการใหทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาบุคลากรของ
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ประเทศ อยางเชนปที่ผานมาก็มีทุน ของ กพ. ของกระทรวงวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ในการที่จะสงบุคลากรไปศึกษาตางประเทศเปนจํานวนมากนับเปน 

สิบๆทุน ซึ่งเปนเรื่องของ Logistic กับเรื่อง Supply Chain เพราะฉะนั้น
ประโยชนในการที่จะใชในเรื่อง Logistic และ Supply Chain หลักการคืออะไร

มีความสําคัญอยางไร แนวความคิดตางๆมีอะไรบาง เปนเรื่องของวิธีการที่จะ

ประยุกตใชในดานการดําเนินงานได 

หลักการเบื้องตนของ  Supply Chain คือ มีคําวา  Logistic และ 

Supply Chain ซึ่งคําวา Logistic เรามีคําเปนศัพทไทยอยูแตเปนศัพททาง
การทหารซึ่งใชมานาน เมื่อนํามาใชในทางธุรกิจก็ไมคอยไดรับการยอมรับ 

Logistic ในทางทหารใชเปนการสงกําลังบํารุง และทางดานธุรกิจ Logistic 

โดยนิยามนั้นเปนกระบวนการในการขนสง ซึ่งดานการทหารใชในการขนสง

การสงกําลังบํารุงในทางดานการรบ ดังนั้น logistic นั้นก็หมายถึงกระบวนการ

ในการจัดการดานการขนสงดานการกระจายสินคา เนนหลักที่ Distribution 

และ Transportationสวน Supply Chain นั้นแปลวาหวงโซอุปทาน หรือบางที

แปลวาโซอุปทานเพราะลักษณะที่เรามอง Supply Chain คือ กิจกรรมในการ

ดําเนินงานเหมือนกับเปนโซที่เก่ียวกันหรือที่รอยกัน (ดังภาพที่ 1) เปน

กิจกรรมซึ่งเปนขอหวงโซที่รอยเรียงกันตั้งแตวัตถุดิบจนถึงผูผลิตสินคาผู

จําหนายตัวแทนจําหนายการแสดงสินคาตางๆ นี่คือสวนที่เราเรียกหวงโซ

อุปทานหรือ  Supply Chain 
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ภาพที่ 1  Supply Chain Processes 

สําหรับ เนื้อหาในสวนแรก เปนสวนที่จะกลาว ถึงหลักการ Logistic 
และ Supply Chain คืออะไร และสําคญัอยางไรทั้งการแขงขันในภาคธรุกิจ 

และในภาคของอุตสาหกรรม ซึ่งในปจจุบนันี้ Logistic ถือเปนหนึ่งใน
ยุทธศาสตรของการแขงขันในระดบัประเทศดวย เพราะวาความสามารถในการ

แขงขันระดับประเทศ คือ เร่ืองของการขนสง โดยการพัฒนาระบบการขนสง

ภายในประเทศนั้นก็เปนสวนสําคญัสวนหนึ่ง 
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ภาพที่ 2  Ability to Create Value for End - Customers 
 

จากภาพที่ 2 ทําใหเห็นกระบวนการและแนวความคิดในการพัฒนา

หรือสรางคุณคา คือ multilevel -value chain  หรือเปนหวงโซคุณคาที่จะ

พัฒนาตั้งแตกระบวนการจัดการคือตั้งแต Supplier หรือผูผลิตวัตถุดิบเพื่อ

จําหนายใหกับผูผลิตสินคาจนกระทั่งถึงมือผูบริโภค ทั้งนี้ กิจกรรมสําคัญที่

เกิดขึ้นสวนที่อยูขางใน คือ กิจกรรมตางๆที่เราจะตองดําเนินการเพื่อใหไดมา

ซึ่งผลิตภัณทและบริการที่มีคุณภาพ มีตนทุนที่ต่ํา ที่สําคัญอีกตัวหนึ่งคือเร่ือง

ของความเร็วความสามารถในการตอบสนองลูกคา การสงสินคาใหทัน ดังนั้น 

Logistic และSupply Chain ก็เปนแนวความคิดในทางพิจารณาเพื่อที่จะทําให
เราผลิตสินคา และบริการเพื่อจะนําเสนอผูบริโภคไดอยางรวดเร็วดวยตนทุนที่

ต่ํา และคุณภาพตองดี ซึ่งกิจกรรมตางๆที่สําคัญที่อยูในสวนของหวงโซ
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คุณภาพหรือหวงโซการจัดการก็จะมีตั้งแตเร่ืองของ TQM ซึ่งเปนหลักการใน

เร่ืองของการจัดการคุณภาพโดยเนนการปรับปรุงอยางตอเนื่อง การจัดการ

คุณภาพโดยรวมหรือการจัดการคุณภาพที่ทุกคนมีสวนรวม ซึ่งถือเปนสวนหนึ่ง

ของงานประกันคุณภาพในทุกๆระบบไมวาจะเปนเรื่องของประกันคุณภาพ

การศึกษาและประกันคุณภาพของผลิตภัณฑในการผลิตหรือการประกัน

คุณภาพในเชิงบริการ นอกจากการจัดการคุณภาพแลว ยังมีการจัดการเงิน 

สําหรับองคกรในเรื่องการเงิน การจัดการทรัพยากรมนุษย (HRM) เร่ือง

เทคโนโลยีตางๆและส่ิงสําคัญที่เราจะกลาวถึง คือ กระบวนการ Logistic and 

Supply Chain ในเร่ืองระบบของ Logistic และการจัดการโซอุปทานนํา

วัตถุดิบเขามาสูกระบวนการผลิตของเราแลวกระจายไปสูตัวลูกคา ทั้งนี้ 

เปาหมายสําคัญ คือ เพ่ือใหไดมาซึ่งผลการตอบแทนในเชิงของกําไรแนนอน

ในการทําธุรกิจ 
กระบวนการการจัดการ Supply Chain ที่ผานมาในชวง 2-3 

ทศวรรษที่ผานมา มีนวัตกรรมหรือแนวความคิดในเรื่องของการจัดการหลายๆ

ดานที่จะพัฒนาข้ึนเพื่อที่จะทําใหเราสามารถจัดการในเรื่องของโซอุปทานได

อยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งไดแก 
- JIT: Just In Time เปนหลักการที่เนนการผลิตเพื่อตอบสนองความ

ตองการของผูบริโภคเปนหลัก โดยคํานึงถึงส่ิงที่ผูบริโภคตองการ จํานวน และ

เวลาเปนสวนสําคัญ 
- CRP: Continuous Replenishment Program เปนหลักการเติม

เต็มสินคาอยางตอเนื่อง เปนการนําสินคาไปบริการลูกคาโดยไมใหเกิด
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กระบวนของการเกิน stock หรือมีการสํารองสินคามากเกินไป ในปจจุบัน

สภาพการคาของธุรกิจคาปลีกขนาดใหญตางๆ จะใชหลักการของ CRP ในการ

ที่จะพัฒนาแนวความคิดในการสงสินคาตั้งแต Suppliers จนกระทั่งถึงหนา

รานโดยมีกระบวนการจัดสงสินคาประเภทตางๆอยางตอเนื่อง หลีกเล่ียงการ

สงเปนชวงๆ หรือเปนจํานวนมาก จํานวนสินคาคงคลังในระบบก็จะนอยลง 

- QR: Quick Response เปนแนวคิดในการการตอบสนองหรือการ
แกปญหาอยางรวดเร็วเปนหลักการที่จะทําใหโรงงานผูผลิตหรือ supplier 
สามารถที่จะจัดสงสินคาใหกับผูขายหรือลูกคาไดอยางรวดเร็ว ทําใหเปนการ

ตอบสนองความตองการของลูกคาโดยที่ลูกคาไมจําเปนตองทําการสํารอง

สินคามากนัก 

- VMI: Vender Management Inventory เปนระบบแนวความคิดที่
ใหผูขายเปนผูดูแลในเรื่องของสินคาคงคลัง โดยใชหลักการของ Modern 

Trade ในปจจุบันไมวาจะเปน เทสโก คารฟู หรือทอป ตางก็ใชหลักการนี้ เดิม

สินคาตางๆที่หนารานถือเปนภาระรับผิดชอบของผูขายแต อยางเชน เทสโก

ตองเปนคนดูแลในเรื่องของสตอกที่หนารานเปนคนจักการเร่ืองการจัดการ

และจัดสงการสั่งซื้อจากโรงงานผูผลิต นั่นคือแนวความ คิดเดิม ซึ่งถือวาเมื่อ

สินคามาอยูที่หนารานเปนความรับผิดชอบของผูจําหนายหรือรานคายอย แต

ในปจจุบันกลายเปนวาสินคาที่อยูหนารานเปนภาระความรับผิดชอบของผูที่สง

มาจําหนาย นั่นคือในเรื่องของการกําหนดวาของจะตองสงใหกับรานคาหรือยัง

ผูจําหนายเชน ซัปพายเออร จะตองเปนคนดูแลจัดการในสวนนั้นโดยเพียงแต

รานคายอยหรือเทสโก คารฟูจะสงขอมูลการขายเปนรายวันกลับไปใหกับ
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โรงงานผูผลิตเขน โรงงานผลิตมามา โคก เพ่ือใหรูจํานวนสินคาที่ขายไปกับ

สินคาที่คงคางกระนั้นการเติมเต็มสินคาหรือการสงสินคาจากโรงงานไปสู

รานคาก็จะเปนภาระของผูขาย  ฉะนั้นผูขายจะเหมือน supplier ที่จัดการเร่ือง

ของการดูแลวาถึงเวลาสงสินคาหรือยัง โดยเรียกหลักการนี้วา Vender  

Management  Inventory ซึ่งหลักการนี้ถือวาเปนเรื่องของการลดภาระในเรื่อง

ของการดูแลสินคาคงคลังที่หนารานของผูขายดวย ระบบการจัดการนี้เปนการ

ทําใหผูผลิตเองสามารถดูแลในเรื่องของกระบวนการใน การสั่งซื้อและการสั่ง

ผลิตใหมันสอดคลองกับกําลังผลิตที่ขายออกไป 

- CPFR: Collaborative Planning, Forecasting & Replenishment 
เปนหลักการในเรื่องกระบวนการในการวางแผน การคาดการณในการสั่งผลิต 

โดยดําเนินการรวมกันทั้งผูผลิตสินคา ผูผลิตวัตถุดิบ ตลอดจนผูจําหนายสินคา

นั้นๆ ซึ่งปจจุบันใชกันแพรหลายในการวางแผนงานการจัดการในธุรกิจ เชน 

ในธุรกิจดานรถยนต เครื่องใชไฟฟาตางๆ เพราะเปนกระบวนการในการวาง

แผนการพยากรณในการทําสินคาทุกอยางรวมกัน ตั้งแตผูผลิตวัตถุดิบ ผูผลิต

สินคา และผูจําหนายสินคา 
ส่ิงเหลานี้เปนกระบวนการที่สําคัญ ซึ่งถือเปนนวัตกรรมใหมๆ ที่

เกิดขึ้นในชวงของ 10-20 ปที่ผานมาโดยรวมถือวาเปนหลักการที่ทําใหการ
ติดตอเช่ือมโยงกันระหวางโซอุปทานมีความสัมพันธมากขึ้นแทนที่จะตางคน

ตางอยู ตางคนตางคิด ตางคนตางวางแผน กระบวนการจัดการเหลานี้ตอง

อาศัยขอมูลที่สําคัญที่จะสามารถในการเชื่อมโยงขอมูลที่สําคัญที่สามารถ

สงผานระหวางกันไดอยางรวดเร็วซึ่งก็จําเปนตองมีเร่ืองของระบบทางดานไอที 
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ทางดานคอมพิวเตอรเขามาเปนตัวเชื่อมโยงที่สําคัญ ดังนั้นจะเห็นไดวา 
Logistic และ Supply Chain เปนเรื่องซึ่งเก่ียวพันกันกับสาขาวิชาชีพหรือ
ความรูในหลายๆ ดานทางดานบริหารธุรกิจ ทางดานการจัดการขนสงทางดาน
วิศวกรรม และทางดานไอที  

 

โดยนิยาม Supply Chain ก็คือ กิจกรรมทั้งหมดรวมทั้งหนวยงาน

รวมทั้งกิจกรรมที่ดําเนินงานไปเพื่อที่จะนําวัตถุดิบเขาสูกระบวนการผลิตแลวก็

กระจายหรือจําหนายไปสูมือผูบริโภค ในหลักการของกระบวนการ logistic 
อาจจะแบงกิจกรรมหลักๆได 3 อยาง คือ 1) Source  การจัดหา 2) Made 
การผลิต และ 3) Deliver การจัดสง  ซึ่งเปนโซที่คลองกันแตหลักๆ มี 3 

กิจกรรม source ก็คือการจัดซื้อ make เปนProduction และ Deliver เปน 

Distribution (ตามภาพที่ 1)  สวนของ Distribution เปนหลักของ logistic แต

ถาเปนกระบวนการทั้งหมดเรียก supply chain ดังนั้น ในนิยามนั้นบางทาน

อาจจะบอกวา logistic เปนสวนหนึ่งของ supply chain เปนกิจกรรมการ

ดําเนินการของโซอุปทาน และเปนหวงโซเช่ือมโยงตั้งแต ซัฟพายเออร เขามาสู

ในกระบวนการแหงการผลิตแลวก็จัดสงจนถึงตัวลูกคาที่ เปนผูบริโภค

ปลายทาง ซึ่งกิจกรรมเหลานี้ก็จะมีทั้งภายในและภายนอกเชนในสวนภายใน

เอง มี การวางแผน การจัดซื้อ การจัดสง การจัดเก็บ การผลิต การจัดจําหนาย

การกระจายสินคาภายในจนกระทั่งถึงมือผูบริโภค 
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ภาพที่ 3 Supply Chain Management Processes 

 
จากภาพที่ 3 Supply Chain Management Processes เปน

กระบวนการในการจัดการตั้งแต Supplier ไปจนถึงมือผูบริโภคซึ่งความสําคัญ
ที่จะเชื่อมโยงสิ่งเหลานี้คือกระวนการทางดานไอทีการที่จะทําใหการผลิตการ

จัดสงสามารถตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคไดอยางรวดเร็วตอง

อาศัย Information อาศัยการเชื่อมโยงการสงผานขอมูลระหวางกันและ

8

Supply Chain Management ProcessesSupply Chain Management Processes

Suppliers Procurement /
Purchasing

Planning &
Supply Mgt..

Sales &
Marketing

Customers Consumer

Production / Factory

Flow of Materials and Products

Information Flow

Customer Service
/Distribution

Up Stream Mid Stream Down Stream

Supply Management Logistics Management
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สามารถพัฒนาระบบการเติมเต็มสินคาใหมีประสิทธิภาพและตนทุนที่ต่ําอีกตัว

ที่สําคัญคือกระบวนการที่เขามาจํากัดลดตนทุนที่เปนสวนเกินในทุกข้ันตอน 

ที่ผานมาเราอาจเคยไดยินวาในประเทศไทยมีโรงงานและอุตสาหกรรม

จํานวนมากและมีความสามารถในการพัฒนากระบวนผลิต มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตรเปนมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียงในเรื่องของการพัฒนาผลิตภันทใน

เร่ืองของพันธพืชและผลิตภัณททางการเกษตร แตปญหาหนึ่งที่เรามักจะพบ

คือปญหาในเรื่องของการขนสง logistic ซึ่งเปนสิ่งที่เราประสบอยูบอยๆ และ

เหตุการณอยางหนึ่งที่มักเกิดขึ้นแนนอนคือ รถติดมาก โดยติดทุกวันและเกือบ

ทั้งวันดวยซ้ํา เหตุผลสําคัญก็คือการขนสงสินคาตั้งแตยานนิคมอุตสาหกรรมมี

ขอจํากัดทางดานสถานที่ในการสงสินคารวมไปถึงขนาดของถนนและเสนทาง

การขนสง นั่นคือ เหตุผลที่ทําใหการขนสง logistic คอนขางหนักหนาในเรื่อง
ของเวลาและคาใชจายหรือตนทุนในการขนสงโดยที่สวนหนึ่งเราไดเปรียบทาง

ตนทุนการผลิตเพราะเรามีการแลกเปลี่ยนในเชิงการผลิตถามองในตนทุน 

โรงงาน ตนทุนการผลิต เราไดเปรียบ แตถาพูดถึงเร่ืองขนสง logistic การ

กระจายสินคาเปนเรื่องหนึ่งที่นักอุตสาหกรรมหรือนักลงทุนมองวาเปนสวนที่

เราคอนขางดอย  สวนสําคัญที่สุดคือแนวความคิดในการพัฒนาในสวนของ 
logistic ศูนยกระจายสินคาและเราไมไดมองในภาพรวมซึ่งเราควรมองใน

ระดับประเทศ  อีกประเด็นที่ผานมาก็คือการขนสงในบานเราพึ่งพาคาขนสงที่

คอนขางสูงเปนหลัก การขนสงทางรถไฟทางเรือ เรามีขอจํากัดมาก ทางน้ําคือ

เราไมมีแมน้ําที่จะไปไดทั่วเหมือนในตางประเทศ แตเร่ืองรถไฟเปนอีก

ขอจํากัดหนึ่งที่หลายทานคงทราบดี เหตุผลของการเปนราชการ แนวนโยบาย
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ในการทํางานตางๆ เพราะเราไมไดมีการศึกษาอยางจริงจังเลยทําให

ภาคเอกชนตางคนตางตองดิ้นรนกันเอง นั่นเปนอีกเหตุผลที่กระบวนการขนสง

คอนขางแพงเร่ืองของแนวทางในการพัฒนาเพื่อใหมีตนทุนที่ถูกลงซึ่งเปนเรื่อง

ที่ไมงายเปนเรื่องที่ตองใชยุทธศาสตร ในเชิงประเทศก็ยอมมีการตองลงทุน

เพ่ือพัฒนาการขนสงใหถูกลงเชนการใชทางรถไฟ อีกสวนหนึ่งคือการสราง

พันธมิตรเปนอีกเร่ืองที่สําคัญ การเปนพันธมิตรระหวางหวงโซอุปทาน การ

เปนพันธมิตรระหวางผูขายกับผูซื้อ ผูขายวัตถุดิบ ผลิตสินคากับตัวแทน

จําหนาย รานคาสง รานคาปลีกพวกนี้จําเปนตองอาศัยการเชื่อมโยงในเรื่อง

ขอมูลขาวสารที่ดีเพ่ือใหระบบสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

Supply chain  แบงไดเปน  

- Internal supply chain การจัดการภายใน ซึ่งประกอบดวย การ

จัดซื้อ การจัดสง การวางแผนการผลติในโรงงาน  
- External supply chain การจัดการภายนอก ที่เปนการจัดการ

ระหวางองคกรตอองคกรระหวางบริษัทผูผลิตวัตถดุบิกบับริษัทผูผลิตสินคา 

ระหวางผูผลิตสินคากับตัวแทนจําหนาย ระหวางตัวแทนจําหนายกับรานคา  
ซึ่งกระบวนการ Supply chain ตางๆ เหลานี้จําเปนตองประสานงาน

กัน โดยตองสรางกิจกรรมที่ทํารวมกันทั้งจากภายในและภายนอก ซึ่งหวงโซ

เองในบางธุรกิจมีหลายขั้นตอน ดังตัวอยางเชน โรงานผลิตรถยนต โรงงานทํา

ช้ินสวน โรงงานผูผลิตยางรถยนต วัตถุเปนข้ันที่ 1 ของบริษัทผลิตยางรถยนต 
ซึ่งก็ตองซื้อวัตถุดิบในการผลิตจากภายนอก เชน ตัวยางที่จะนํามาผลิตเปนยาง
รถยนตก็ไปซื้อมาจากสวนยาง ธุรกิจหลายอยางมีความเกี่ยวพันกันเยอะมาก 
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ซึ่งในหลายธุรกิจจะมีกระบวนการจัดจําหนายเปนหวงโซอีกหลายชั้นเชน 

ผูผลิตสินคาสงใหย่ีปว ย่ีปวสงใหซาปว ซาปวนําไปขายใหผูบริโภค ดังนั้น ใน

เร่ืองของกระบวนการจัดการ Supply Chain ในกระบวนการทางธุรกิจ ถาเปน
การจัดการภายในซึ่งถาดูถึงกิจกรรมภายในก็มีตั้งแต sourcing producing 

paying planning distributing ดังภาพที่ 4 ก็คือเร่ืองของการจัดซื้อการวาง
แผนการผลิตการจัดจําหนายและอีกตัวคือเร่ืองของการชําระเงินใหกับผูที่ขาย

สิทธิ์ใหเรา ดังนั้น กุญแจที่จะทําในเรื่องการจัดการ ของ supply chain เกิด
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานก็คือกิจกรรมงานหลักของผูจัดวางแผน ซึ่งก็

ไดแก การวางแผน การผลิต การวางแผน การจัดซื้อ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 Key Supply Chain Business Process 
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- Planning (การวางแผน) 

ในปจจุบันเรื่อง supply chain จึงเปนเรื่องสําคัญ ซึ่งไมงายเหมือน

เมื่อกอน ในอดีตหากยอนหลังกลับไป 15-20 ปที่แลวโรงงานซื้อวัตถุดิบสวน

ใหญในประเทศ ผลิตเสร็จก็ขายในประเทศ และการเก็บเงินสวนใหญก็

ภายในประเทศ สําหรับเรื่องของกระบวนการในการวางแผนก็ตองใชทักษะ

มากขึ้นกวาเดิม ปจจุบันเราติดตอซื้อกันทั่วโลกเพราะเรามี Internet สามารถใช
ระบบเหลานี้ในการซื้อขายประมูล และเมื่อกอนนี่ผูผลิตอาจมีใหเลือกไม

มากมายนักแตปจจุบันมีผูผลิตวัตถุดิบจํานวนมาก มีอยูทั่วโลกเพราะฉะนั้น

เง่ือนไขในการจัดซื้อในเรื่องของราคาการตอรองความเสี่ยงตางๆ เร่ืองการ

ขนสง ผูจัดซื้อจึงตองศึกษาและมีความเขาใจมากขึ้นตองสามารถวิเคราะห

ความเสี่ยงเพราะปจจุบันนี้ไมไดซื้อเฉพาะภายในประเทศแลว แตถาซื้อใน

ประเทศก็โอเค ในเรื่องของการขนสงก็อาจไมซับซอนนัก เร่ืองราคาก็เปนราคา

เงินบาทความเสี่ยง ในเรื่องคาเงินก็ไมมีแตถาซื้อเปนเงินตางประเทศซึ่งไมได

เปนสกุลเงินที่เราใชอยูเพราะผลที่ตามมาคือเร่ืองของอัตราแลกเปลี่ยนซึ่ง

อาจจะมีผลคอนขางมากเพราะอาจจะมีบางชวงที่ อัตราการแลกเปลี่ยนจะไม

คงที่คอนขางสูง เร่ืองตนทุนคาขนสงตอนซื้อถูกแตตองจายภาษีจายคาขนสง

จายคาบริการเปรียบเทียบทางเลือกของการซื้อตองใชทักษะมากขึ้นแลวเดี๋ยวนี้

วัตถุดิบหลายอยางโดยเฉพาะวัตถุดิบพื้นฐาน เชน พวกโลหะพวกแรธาตุ พวก

พืชผลทางการเกษตรราคาไมคอยคงที่ ราคามันขึ้นลงทุกวันเหมือนซื้อหุน 

หลายทาน คงทราบดี พวกนี้ในการซื้อ แบบ ราคาคงที่นั้น ตองใชทักษะใน

เร่ืองของกระบวนการในการวิเคราะหผลตอบแทน ในเรื่องของการพิจารณาถึง

ความเสี่ยงตางๆ จํานวนมาก ดังนั้นกระบวนการในการวางแผนในเรื่องการ
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จัดซื้อในเรื่องการผลิตสินคาหลายชนิดตองใชทักษะและคนที่มีความเขาใจมาก

ข้ึนเรื่อยๆ 

- Sourcing (การหาแหลงวัตถุดิบ) 

การจัดซื้อการหาแหลงวัตถุดิบ Sourcing คือการหาแหลงวัตถุดิบ การ

จัดซื้อ การเปดประมูล การเสนอขายตองใชทักษะและความรูในเชิงคุณสมบัติ

ทางกายภาพของสิ่งที่ซื้อแลวตองมีความรูในเชิงของเรื่องการตอรองราคา เร่ือง

เง่ือนไข กฎเกณฑ และเร่ืองภาษี ซึ่งเปนเรื่องที่สําคัญ นี่เปนสิ่งหนึ่งที่เวลาเรา

เรียนเราสอนในมหาวิทยาลัยไมคอยเขาใจคนที่ไปทํางานในภาคธุรกิจเปนเรื่อง

สําคัญมาก ซื้อของสําเร็จรูปมา กับซื้อมาแบบแยกสวน ภาษีก็คนละแบบ ซื้อ

สําเร็จอัตราหนึ่ง ซื้อเปนชิ้นๆมาประกอบในเมืองไทยเปนอีกอัตราหนึ่ง และ

บางครั้งเง่ือนไขในการซื้อเหลานี้คือ ผูจัดซื้อจะตองเขาใจแนวของการซื้อ 

ปจจุบันนี้เปนเรื่องของตัวกลุมการคาถาเราซื้อกันเองในอาเซียน ในธุรกิจ

อุตสาหกรรมบางอยางที่มีขอตกลงในเรื่องการยกเวนภาษีหรือการใชภาษีระดับ

ต่ําหรือภาษีนอย เปรียบเทียบกับการซื้อนอกกลุมอาจมีอัตราภาษีที่สูงกวา 

เหลานี้คือส่ิงซึ่งนักจัดซื้อหรือคนที่ทํางานทางดานการผลิตในอุตสาหกรรมตอง

เขาใจ  เพราะการไดเปรียบเสียเปรียบอยูตรงนี้ เดี๋ยวนี้อัตราแลกเปลี่ยนขึ้นลง

กันเปนเปอรเซ็นวันละ 1-2% ถาเราไมเขาใจถึงส่ิงเหลานี้อาจจะมีผลตอการ

ดําเนินงานซึ่งอาจจะขาดการมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานเรื่องของการ

จัดซื้อในกระบวนการผลิต การวางแผน การวางการดําเนินการ  
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- Production (กระบวนการผลิต) 
สวนเรื่องการผลิต เรามีหลักวิชาการมากมายที่มีสอนกันในสถาบัน

ศึกษา กระบวนการผลิตอยางไรที่จะทําใหตนทุนต่ํา กระบวนการในการควบคุม

คุณภาพกระบวนการจัดการที่มุงเนนทําใหเราผลิตสินคาดวยคุณภาพสูงตนแต

ทุนต่ําซึ่งเปนหนึ่งใน internal supply chain เปนเรื่องการจัดการหวงโซอุปทาน
ภายในอีกตัวหนึ่ง 

- Distribution (การกระจายสินคา) 

การกระจายสินคา distribution คือ การจัดสงไปยังรานคา จากรานคา

ไปยังลูกคา ในธุรกิจหลายๆ อยางจําเปนตองมีกระบวนการในการจัดสงวิธีการ

จัดสงจะจัดสงอยางไร จัดสงเปนจํานวนมากครั้งเดียวหรือใชวิธีการกระจายสง

จะใชวิธีการจัดการแบบสงจาก ศูนยหรือใหลูกคามารับเอง ที่มันสอดคลองกัน

กับการแขงขันอยางเชน ธุรกิจการผลิตสินคาในอดีตผูผลิตวัตถุดิบอาจจะสง

วัตถุดิบใหกับผูผลิตสินคา เชน โรงงานรถยนตสมัยกอนโรงงานผลิตชิ้นสวนจะ

สงช้ินสวนเขาโรงงานอยางเชน โตโยตา หรือฮอนดา เมื่อกอนอาจจะสงครั้ง

หนึ่งแลว ก็ใชไป 3วัน 5 วัน โรงงานผูผลิตตองเก็บสต็อกไว เนื่องจากเงื่อนไข

ของการขนสงอะไรตางๆ ปจจุบันนี้กระบวนการในการจัดการไดเปลี่ยนไป

หมดแลว ผูผลิตวัตถุดิบเชนโรงงานผลิตยางหรือโรงงานผลิตชิ้นสวนตางๆเพ่ือ

เขาโรงงานผลิตรถยนตจะไมสงกันวันละครั้งแลว แตจะสงเปนวันละ 5 ครั้ง 7 

ครั้ง หรือ ในบางอุตสาหกรรมสงวันหนึ่งสิบครั้ง ช้ินสวนขนาดใหญก็ตองวิ่งกัน

แบบวิ่งลอกสงเปนประจําซึ่งจะสงผลในการจัดการเปลี่ยนไปจากเดิมขีด

ความสามารถในการจัดสงตองเปลี่ยนรูปแบบและพาหนะในการจัดสง แนวคิด
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ในการจัดการตองใหสอดคลองกับสภาพในการแขงขันขณะเดียวกันตองมีขีด

ความสามารถในการดําเนินการที่ต่ําเพียงพอ  

- Paying (การชําระเงิน) 
 สวนเรื่อง paying คือ กระบวนการชําระเงิน ในปจจุบันไมไดมีการ

จายเปนเงินสดท้ังหมดแลว แตชําระเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกสทั้งกลไกใน
การชําระเงินหรือการจายเงินในภาคธุรกิจก็ตองอาศัยกระบวนการในการ

จัดการอาศัยสื่ออิเล็กทรอนิกสการใชระบบคอมพิวเตอรซึ่งก็จําเปนตองมีการ

พัฒนาระบบในเรื่องการจัดการเหลานี้ระบบที่จะตองมีความมั่นคงหรือมี 

security ที่เพียงพอ 
 

 
 

ในธุรกิจจะมีคําวา value chain กับ supply chain ซึ่ง value chain 
คือ หวงโซคุณคาหรือโซคุณคา supply chain เราจะเรียกวาหวงโซอุปทาน 
จริงๆแลวโดยนิยามของสองคํานี้ในอดีตอาจมีความแตกตางกัน เพราะถาพูด

ถีง value chain เราจะหมายถึงกิจกรรมทุกอยางตั้งแตการดําเนินการในการ
วางแผนการจัดการเพื่อจะนําวัตถุดิบเขามาแลวดําเนินการจัดสงใหกับลูกคาใน

ขณะที่ supply chain แตเดิมเราไมไดหมายถึงเร่ืองของการผลิต การจัดซื้อการ

จัดสงแตไมไดรวมเรื่องของการตลาด เพราะการตลาดไมไดเปนสวนหนึ่งของ 
value chain แต supply chain จะเนนตั้งแตเร่ืองการผลิต การจัดซื้อ การ

วางแผน การจัดสง การกระจายสินคา สวนเรื่องของการตลาด การโฆษนาเรื่อง
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ของการตั้งราคาตางๆเปนเรื่องของทางดานกิจกรรม value chain แตปจจุบันนี้
เร่ืองของ supply chain เองในธุรกิจหลายอยางทีเดียว เชนเรื่องของการขาย

ปลีกพวกสินคาอุปโภคบริโภคการจัดการ supply chain ก็ไมไดมีเพียงแคการ
จัดสงแลวก็จบตรงที่รานคา แตกระบวนการในการจัดการตองรวมไปถึงการ

สงเสริมการขายตองวางแผนรวมกันกับรานคาหรือ modern trade ในอันที่จะ

กําหนดแผนในเรื่องของ Promotion การสงเสริมการตลาด การสงเสริมการ

ขาย ชวงไหนจะลดราคาชวงไหนจะ ซื้อ 1 แถม 3 ซึ่งจะตองดําเนินการตั้งแต

รานคายอนกลับมาจนถึงผูผลิตยอนกลับมาจนถึงโรงงานตัวแทนจําหนายตางๆ

นั้นก็เปนกิจกรรมซึ่งปจจุบันเมื่อพูดถึง supply chain ไมไดจํากัดเฉพาะการ
ผลิตและการจัดสงแลวแตยังรวมไปถึงเร่ืองของกระบวนการดานการตลาด 
และ  Sell promotion รวมถึงการตั้งราคา ดังนั้น เวลาที่เราพูดถึง Supply 

chain สอนถึงเร่ืองของการกําหนดแผน การโฆษณากําหนดวิธีการที่จะกําหนด

ในเรื่องของวิธีการที่จะทําใหการผลิตมีประสิทธิภาพรวมถึงการกําหนดราคาที่

เหมาะสมดวย เปนการใชกลไกใหเหมาะสม ดังนั้นในปจจุบันถาพูดถึง supply 

chain ก็จะรวมไมเฉพาะการผลิตและการจัดจําหนายแตรวมไปถึงดาน

การตลาด รวมถึงเร่ืองของการสงเสริมการตลาด กําหนดเงื่อนไขเรื่องราคาที่ทํา

ใหสอดคลองกับการผลิต ดังนั้น supply chain กับ value chain แทบจะ
เหมือนกันในทุกดาน เมื่อกอน  logistic เราจะเรียนกันในสายวิศวกรรมศาสตร
ตอมาทางดาน business ก็ไปเรียนทางดาน supply chain เดี๋ยวนี้กลายเปน
เร่ืองที่ตองเรียนรวมกันตองใชความรูหลายๆดานรวมกันดังนั้นทั้งสองดานเปน

กิจกรรมที่เก่ียวเนื่องกัน 
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เพราะฉะนั้นการจัดการ supply chain หรือการจัดการหวงโซอุปทาน
เปนการจัดการที่รวมทั้งหมดตั้งแตการจัดการเรื่องการผลิตเคลื่อนยายขนสง 

ซึ่งนั่นหมายถึง การเคลื่อนยายทางดานกายภาพรวมทั้งการจัดการดานขอมูล

ขาวสารเรื่อง information และเร่ืองของการไหลเวียนของเงินทุน เร่ืองของการ

ชําระเงินทางภาคธนาคาร พูดถึงเรื่อง supply chain ไมใชเร่ืองใหมเปนเรื่องที่
ทําและรูจักกันมานานตั้งแตในเรื่องการผลิตในอุตสาหกรรม วางแผนผลิต

จัดสงจัดซื้อสินคาเก็บเงินในอดีต supply chainไมใชเร่ืองใหญเปนเรื่องที่
จํากัดวงเฉพาะภายในเปนสวนใหญ แตเดี๋ยวนี้กลายเปนเรื่องใหญกลายเร่ือง

ระดับโลกเหตุผลสําคัญ คือ  

1. Globalization เร่ืองของการคาแบบเสรี คือเร่ืองของ globalization 
เปนที่ทราบดีวาการแขงขันในยุคกอนเปนแบบเฉพาะภายในประเทศเมื่อกอน

ถาตั้งโรงงานในประเทศก็ตองซื้อวัตถุดิบภายในประเทศเพราะซื้อจากขางนอก

ไมไดรัฐบาลหามนําเขาผลิตเสร็จก็ขายในประเทศเพราะสงออกตางประเทศ

ไมได ตอมาก็นําเขาไดแตตองจายภาษีสูงหนอย เดี๋ยวนี้เปนเรื่องปรกติแลวการ

นําเขาสงออกนั้นสินคาทุกชนิดเมื่อเกิดกระบวนการ globalization ข้ึนการ

แขงขันสูงข้ึนก็คือการเมื่อกอนตางประเทศตั้งโรงงานในไทยเพื่อโอกาสในการ

ขาย แตเดี๋ยวนี้การผลิตเปนยุทธศาสตรอยางหนึ่งไปแลว นอกจากประโยชน

ทางดานตนทุนที่ต่ํา สิทธิทางภาษี เง่ือนไขทางการคาการขนสงก็เปนอีกจุดที่

สําคัญ เชน รถยนตในบานเรา ตอนนี้เราเปน Detroit of Asia เปนแหลง

ประกอบที่เรียกวาเปนผูประกอบรถยนตรายใหญที่สุดเลย ปจจุบันเรามีการ

ผลิตโดยเฉลี่ยลานกวาคันและจะเติบโตข้ึนเปนสองลานคันในอนาคตขณะที่
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การบริโภคภายในมีแค 5-6 แสนคันหรือเรียกไดวาบริโภคแค 1/4 สวนอีก  

3/4 เราก็สงออก บางโรงงานเชน ฟอรดขายในประเทศแค 10% สงออก 90%  

มิสซูมิซิก็เหมือนกันในประเทศขาย 10% สงออก 90%  เร่ืองของ 
globalization มีสวนในการทําใหเปนยุทธศาสตรเปลี่ยนไปแลว ดังนั้น เร่ือง

ของการขนสงก็ตองพิจารณาในความสามารถในการแขงขัน เพราะคาแรงเรา

ยัง ถูกอยู  เมื่ อ เทียบกับหลายๆประเทศ  และเราเปนประเทศที่มี ขีด

ความสามารถในการผลิตซึ่งเปนนิวสทางอุตสาหกรรม เชน เราเปนรอง

เวียดนาม จีนแตเราก็มีส่ิงที่ไดเปรียบอยูคือทางดาน technology และ know 

how ทางดานการประกอบและการผลิตที่ส่ังสมมาหลายสิบปถามองในแงนี้การ
จัดการมีความสําคัญมากขึ้นเพราะมีการแขงขันสูงข้ึนการคาเราเปนแบบเสรี

การแขงขันสูงข้ึนลูกคาเราก็มากขึ้นกระบวนการจัดการตางๆก็ไมไดคิดเพียง

ช้ันเดียวตองคิดมากขึ้นเชนเดียวกันกระบวนการจําหนายก็เหมือนกัน

กระบวนการตางๆจึงจําเปนตองใชทักษะมากขึ้นการขนสงทางเรือกลายเปน

กิจกรรมที่ทําเงินมหาศาลและกิจการที่เปน gobal transport เกิดขึ้นมากมายนี่
จึงกลายเปนเรื่องสําคัญของการจัดการ 

2. Increase of global and the local competition โดยเหตุผลก็ทํา
ใหการแขงขันสูงข้ึนเราตองมอง ตั้งแตธุรกิจขนาดเล็กไปขนาดใหญ ธุรกิจ

ขนาดใหญเชนโรงงานผลิตรถยนต ผลิตไฟฟา การแขงขันที่สูงข้ึนก็ทําใหเรามี

การพัฒนาระบบการผลิตการจัดการที่มีตนทุนที่ต่ําลงสามารถแขงขันไดดีข้ึน

ดวยคุณภาพที่สูงข้ึน  
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3. Growth of retell business เปนเรื่องธุรกิจคาปลีกขนาดใหญที่เรา
รูจักทุกวันนี้ เทสโก คารฟูล แมคโคร วอลมารทซึ่งเปนธุรกิจที่เกิดขึ้นไมนาน

การสนองความตองการของผูบริโภคทําใหกระบวนการหรือรูปแบบจัดการคา

มันเปลี่ยนไปถาเปรียบยี่ปวแหลงใหญในประเทศไทย ปจจุบันนี้ไมมีแลวเพราะ

ไมสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคนี่เปนเหตุหนึ่งที่ทําใหการ

จัดการ supply chain ขยายตัวมากขึ้น เมื่อกอนการคาปลีกเปนการคาเฉพาะ

บุคคลคาแบบยอยๆกระบวนการจัดการก็ไมซับซอนแตปจจุบันนี้ไมใชแลว 

กระบวนการในการจัดการตองเร็วเปนทวีคูณ ขนสงตองเร็วและรอบการขาย

ตองส้ันทุกอยางเปลี่ยนหมด กลายเปนวาตองมีหนวยงานหรือบริษัทเขามา

จัดการขนสงโดยเฉพาะเพราะกระบวนการในการขนสงมิไดเปนแบบตางคน

ตางทําเหมือนเมื่อกอน อีกเหตุผลที่ทําใหกระบวนการในการจัดการ supply 

chain and logistic กลายเปนเรื่องสําคัญที่องคกรตองใหความสําคัญคือการ
แขงขันตนทุน 

4. Growth of E-Business or E-Commerce คือ เร่ืองของการเติบโต
ของคูธุรกิจ ดานการคาโดยผานระบบอินเทอรเน็ต ดังนั้นรูปแบบของการ

กระจายสินคา การจัดสง จะเปลี่ยนไป การขนสงที่เมื่อกอนสงมากๆกลายเปน

สงเปนชิ้นๆไป เร่ืองของการขนสงจึงเปล่ียนไปเพราะฉะนั้นในตางประเทศพวก

ที่ทําธุรกิจดานการขนสงพัสดุภัณฑขนาดเล็ก ไมวาจะเปน เฟร็ทเอ็กส ups หรือ  
ems ในบานเรามีการเจริญเติบโตสูงมาก การสงก็สงเปนชิ้นๆและสงไดเร็ว 

กระบวนการในการจัดการ logistic ก็ไดมีการพัฒนาเพื่อตอบสนองตอความ
จําเปนทั้งดานเวลาและจํานวนสินคาซึ่งเปนการสงแบบดวน จึงทําใหการ



ชุดความรูในโครงการสงเสริมคุณภาพและผลิตภาพ มก.  

 
 

สํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 24 

จัดการในปจจุบันกลายเปนเรื่องใหญเพราะมีการเปล่ียนรูปโฉมไปมาก นี่จึง

เปนเหตุผลแรกที่วาทําไมตองใหความสําคัญกับการจัดการ supply chain 
จุดสําคัญอยูที่เร่ืองการแขงขันการผลิตที่ตองการตนทุนที่ต่ําลง ราคาที่ลดลง

คุณภาพที่สูงข้ึนเพราะการแขงขันมีมากขึ้นผูผลิตก็มมีากราย  

ดังนั้น ถาเราขาดการจัดการ supply chain ที่ดีนี่จะเปนสิ่งที่เกิดผล
กระทบแนนอน ไมวาจะเปนการแขงขันระดับ CROSS DOCKING คือ 

แนวความคิดในการที่จะใหรถยนตของผูผลิตสินคาสงตรงไปยังรถยนต ที่จะสง

ตรงไปยังรานคาปลีก ก็คือศูนยกระจายสินคาสวนใหญ ก็คือเปนตัวกลางให

สินคาจาก Supplier สงเขามาแลวก็สงจากศูนยนี้ไปยังรานคายอย อยางเชน  
TESCO ปกติพวก Supplier ขนาดใหญสงไปใหกับคลังสินคา แลวคลังสินคาก็
ตองกระจายสินคาไปใหกับรานคายอยของพวกเขา ซึ่งถาเปนแนวความคิดเดิม

ที่ยายศูนยกระจายสินคาก็จะเหมือนกับคลังสินคาขนาดใหญ เปนแหลงที่เก็บ

ซัพพลายเออสงสินคามาที่นี่ก็ตองเอาไปเก็บไว เวลาพอมีรานคาส่ังมาก็ตองไป

เบิกของสงไปยังรานคา ก็กลายเปนวาศูนยกระจายสินคาเปนที่เก็บสินคาขนาด

ใหญตนทุนมหาศาล ตอไปนี้จากผูผลิตสงมาแลว ตัวศูนยก็คือกระจายสินคา

ข้ึนรถเพื่อที่จะกระจายสงไปใหรานคาปลีกเลย นี่คือ concept  ของ CROSS 

DOCKING ก็คือการใชศูนยการกระจายสินคา เปนเพียงแตทางผานไมใชที่

เก็บอีกแลว แตก็ไมสามารถทํากับสินคาไดทุกชนิด มีการวิเคราะหแลววาตัว

ไหนควรจะใช CROSS DOCKING หรือใชวิธีการเดิม ก็คือ สงมาเก็บกอนแลว

คอยเบิกไปใช ก็มีหลักการที่จะชวยทําใหลด ลดเรื่องของจํานวนสินคาคงคลังที่

เกิดขึ้นในระบบขอการกระจายสินคา อันนี้พูดถึง Vender  Management  
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Inventory คือแนวความคิดที่จะใหผูผลิตเปนคนดูแลจัดการตัวสินคาที่หนา

ราน ซึ่งในปจจุบันแพรเขาไปถึงในกระบวนการผลิตสินคา อยางเชน 

อุตสาหกรรมในการผลิตรถยนต เชน TOYOTA หรือ HONDA เวลาที่ 

supplier สงของเขามา ของที่ถูกสงเขามาจะถูกสงตรงไปที่จุดผลิตเลย หลักการ

ก็คือ  

1. ถาเมื่อไหรของยังอยูบนพื้นที่ พ้ืนที่ตรงนี้เปนของ supplier รายนี้ 
ถาของอยูตรงนั้นของนั้นเปนของคุณไมใชของผม ไมใชของ TOYOTA 
เพราะฉะนั้นผมจะยังไมจายเงินใหกับคุณ จนกวาเมื่อคุณเอาวัตถุดิบขึ้น

สายพานการผลิต ประกอบเปนรถยนตข้ึน เงินจะจายก็ตอเมื่อวัตถุดิบถูกนําไป

ประกอบแลว  

2. การดูแลพ้ืนที่เปนหนาที่ของ supplie อยางเชน โรงงานบริสสโตน

สงยางให TOYOTA แลว TOYOTA ใหพ้ืนที่เก็บยางจํากัดไมใหมาก แลวจะ

บอกแผนการผลิตใหทราบวา วันนี้หรือสัปดาหนี้ ผมจะผลิตรถยนตรุนไหน

บาง ตองการใชยางแบบไหนบาง สงแผน ดังนั้นโรงงานตองวางแผน ในเรื่อง
ของการสงยางเขามาในจุดของการผลิตสงมากไมได เพราะไมมีพ้ืนที่เก็บ ถาสง

ไมทันหรือมีปญหาไมได  

สวนสุดทายเปนเรื่องของการขนสง ก็คือตนทุนสําคัญตัวหนึ่ง แลวถา

มองในแงของตนทุน ระบบการขนสงที่มีตนทุนต่ําก็คือ ทางบกคือรถไฟ ทาง

น้ําคือเรือ ซึ่งในหลายประเทศนั้นพัฒนาในเรื่องเสนทางการขนสงก็เปนสิ่งหนึ่ง

ที่สําคัญ อันนี้เปนการเปรียบเทียบประเภทของการขนสง ซึ่งก็เปนสิ่งที่เราคง
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SCO ode ocesses

Plan
Develop a course 
of action that best 
meets sourcing, 
production and 
delivery 
requirements

Source
Procure goods
and services to
meet planned
or actual
demand

Make
Transform
product to a 
finished state to 
meet planned 
or actual
demand

Deliver
Provide products 
to meet demand,  
including order
management, 
transportation 
and  distribution

Return
Return
products,
post-delivery
customer
support

ตระหนักดี  แตบางครั้งในภาคการขนสงของรัฐเองความจําเปนในกาพัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐานเพื่อรองรับเปนสิงจําเปน ตองพัฒนาควบคูกันไป สวนที่เปน

เร่ืองของ Software ในปจจุบันการบริการจัดการตองมีการบูรณาการ หลักคิด

วิธีการจัดการ ซึ่งเปนบริการในองครวม ดังนั้น โปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชในการ

จัดการจะตองเปนโปรแกรมที่สามารถ รวมกิจกรรมทั้งหลายในองคกรเขา

ดวยกัน  ก็จะมี โปรแกรมสํา เ ร็จรูปอยูก ลุมหนึ่ งซึ่ ง เ รียกว า  Enterprise 
Resource Planning (ERP) ซึ่งก็เปน Software ที่ใชกันทั่วไป ในธุรกิจขนาด

ใหญเปน Software ที่ใชในการบริหาร ในองคกร 

สวนสุดทายเปนเรื่องของการประเมินการวดัในเรื่องของสมรรถนะ

หรือขีดความสารถของเรื่องการดําเนินการ หรือในเรื่องของตัว Supply Chain 

Performance มีดรรชนีวัดซึง่จะตองมองดทูี่เร่ืองตนทุน ดูในเรื่อง

ความสามารถที่ตอบสนองในลูกคาจะมีเกณฑวัดบางอยาง ดภูาพที ่5 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 SCOR Model Processes 
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ภาพที่ 5 เปนแบบจําลอง หรือเปนโมเดลขบวนการในการจัดการ 

Supply Chain ในทางธุรกิจ เรียกวา Score Model ตัว Score Model หรือตัว 

Supply Chain Operation Reference ก็คือเปนแบบจําลองหรือแนวความคิด
ในเรื่องของการประเมิน หรือการจัดขีดความสามารถของการจัดการของ 

Supply Chain ไดแก การวางแผน การจัดซื้อ การผลิต การจัดสง แลวก็การ

รับคืนสินคา ถานึกถึงธุรกิจคาปลีกอันนี้ก็คือ เวลาที่ลูกคาไปซื้อแลวก็อาจมีการ

คืนสินคา หรือบริษัทที่ซื้อสินคาไป ถาไดคุณภาพไมตรงก็จะมีการคืนสินคาส่ิง

อันนี้ ก็คือกระบวนการที่จําเปนตองดําเนินการ ในแตละข้ันตอนเองก็

จําเปนตองมีเกณฑวัด มีดัชนีช้ีวัดใน Score Model ก็จะมีอันนี้เปนตัวอยาง

ของ KPI หรือ Key Performance Indicator ที่จริง Score Model ก็เปนสวน

หนึ่งของพวก Balance Score Card ที่รูจักดี ในเรื่องของ Supply Chain ก็มี

ดัชนีจํานวนมาก และตองช้ีบงในเรื่องของความสามารถในการแขงขัน ตั้งแต

เร่ืองตนทุน เร่ืองเวลา และเร่ืองของคุณภาพ  
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Enabling e-Technologies 

Supply Management

Demand Management
Strategies & Capabilities Opt.New Product Intro. Optimize Assortments Optimize Promotion

Integrated Supplier Synchronized Manufacturing Postponement Reliable Operation

ECR

EDI Automatic Fund 
Transfer

Harmonized Data Coding RFID

CRP/VMI
Continuous 

Replenishment 
Program

Cross Docking DRP/WMS
Distribution Resource 

Planning

CPFR
Collaborative Planning

Forecasting & Replenishment

Performance Measurement
ABC

Activity Base Costing
VCA

Value Chain Analysis
Benchmarking

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 20 concept of ISCM framework for Efficiency Improvements 

 
สวนสุดทายนี้เปนเรื่องของ Concept หรือแนวคิดสําคัญ จากภาพที่ 6 

คือส่ิงที่พูดถึงทั้งหมดนั่นเอามารวมเขาดวยกันก็คือมีหลักการสําคัญมีเร่ืองของ

นวัตกรรมหรือ Know How ตางๆ ที่พูดไปกอนหนานี้ EDI  RFID  Cross 

Stock คือถามองในเชิงของ Integrate Supply Chain Management ก็จะแบง

ตั้งแตเร่ืองของตัว Demand Management การจัดการเรื่องของการตลาด คือ 

เร่ืองของการตองการจัดการ Supply Chain การใชเทคโนโลยี IT EDI E-

commerce RFDI และตองมีกระบวนการ One Performance ดานลางนี้ใน
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เร่ืองของการวัดตนทุน การวัดขีดความสามารถของการแขงขัน และ Score 

Model ก็เปนอีกตัวหนึ่งซึ่งใชในเรื่องของการวัดเพราะฉะนั้นแตละกรอบก็คือ 

แตละหลักการที่จะนํามาใชเปรียบเทียบหรือศึกษา 
 

73

Components contribute to effective logistics managementComponents contribute to effective logistics management

• Customer Service

• Communications

• Inventory control

• Material Handling

• Other Processing

• Parts and Service Support 

Logistics Activities
• Plant and W/H site location

• Procurement / Packaging

• Return Goods Handling

• Salvage and Scrap

• Traffic and Transportation

• Warehouse and storage 

C
ustom

ers 

Suppliers 

Outputs of
Logistics

Competitive

Advantage

Right Time

Right Place

Efficient

movement

to customer

Proprietary

assets and

knowledge

Inputs into
Logistics

Natural

Resources

(land, equipment)

Human

Resources

Financial

Resources

Information

Resources

& capability 

Logistics Management

Raw Materials
In-process

Inventory

Finished

Goods

Management Actions

Implementation
Control and 

performance 
Planning

 
ภาพที่ 7 Components contribute to effective logistics management 
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 ภาพที่ 7 เปนองคประกอบทั้งหมดการจัดการ LOGISTIC ตั้งแต In 

put จนกระทั่งถึง Out put สําหรับLOGISTICไมใชเร่ืองของธุรกิจอยางเดียว 
จะรวมไปถึงทางดานการเกษตร เพราะเกษตรเรื่องนี้เปนเรื่องสําคัญทั้งการ

ขนสงและการกระจายสินคา ทางดานการเกษตรที่จะตองทําใหเสร็จ 
 
องคกรหรือระดับชาติก็ตามการขาดความสามารถในการแขงขันดาน 

supply chain หมายถึงการเพ่ิมขึ้นของตนทุน ความไมสามารถตอบสนองได

อยางรวดเร็ว คุณภาพที่ลดลง สินคาคงคลังที่เพ่ิมสูงข้ึนเปนตัวสําคัญที่ทําให

เราไมสามารถแขงขันที่ดีไดและความพึงพอใจของลูกคาก็ลดลงและขีด

ความสามารถในการแขงก็ลดลงไปดวยซึ่งก็หมายถึงการสูญเสียความสามารถ

ในการแขงขันทั้งในภาคธุรกิจและระดับประเทศนี่คือเร่ืองความสําคัญในการ

จัดการ supply chain 

ในธุรกิจถาเราตองการแขงขันรวมไปถึงทางดานการศึกษา การใช ไอที 

เปนเรื่องสําคัญเรื่องการทํางานและลดความซ้ําซอนบางครั้งที่เราทํางานซ้ํากัน

เปนเพราะ 

 1. ขอมูลไมสามารถแชรถึงกันตางคนตางทํา ตางอยู ในระบบราชการ

ไทย ขอมูลสวนบุคคล มีอยูทุกที่ในหนวยงานตางๆ แตปจจุบันนี้ดีข้ึน ขอมูล

อยูในฐานเดียวกันสามารถดึงขอมูลกันได มากขึ้น นี้คือการ ใชประโยชนทาง

ไอที ซึ่งทําใหการสื่อสารขอมูลงายข้ึน มันเปนสิ่งจําเปนแตมักมีปญหาดานการ
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ลงทุน การลงทุนไมวาเปนเรื่องของการลงทุนดานกายภาพไมคอยนาเปนหวง

ในหนวยราชการของไทยเราลงทุนได 

2. อีกปญหาคือการลงทุนทางดานทรัพยากรมนุษย ในการพัฒนาเพิ่ม

การลงทุนทางดานไอทีของระบบsupply chain ไมใชเร่ืองที่เปนปญหาอีกแลว
เพราะเทคโนโลยีพัฒนาอยางรวดเร็วตนทุนถูกลง แตคนไมใชจึงมีคําบนจาก
ภาคธุรกิจวาการผลิตบัณฑิตไมสอดคลองกับความตองการของตลาดเพราะเรา

ไมไดฝกคนใหเปนชาง แตเปนนักคิด แตจริงๆมันสําคัญทั้งสองอยาง

ผสมผสานกันไป แตก็เปนเรื่องที่กําหนดไดยากเพราะความตองการของตลาด

เปลี่ยนไปเรื่อย ถาพูดถึงปรัชญาการศึกษาก็คงมองไดหลายมุม เชน 

มหาวิทยาลัยสอนใหบัณฑิตเปนนักคิดแตไมไดเปนนักปฏิบัติ ทั่งๆที่ความ

ตองการของโลกตองการนักปฏิบัติมากขึ้นเรื่อยๆ และพฤติกรรมเปลี่ยนไป จึง

มีความจําเปนที่จะปรับองคความรูใหมันสอดคลองกับ logistic เทาที่ดูใน

มหาวิทยาลัยของรัฐมีนอยมากที่จะมีหลักสูตรเหลานั้น แตจะมีสอนในรายวิชา 

ถาพูดถึงการสอนหลักสูตรเรื่องของความจําเปนในการพัฒนา   ทาง

ภาคอุตสาหกรรมมีแผนที่จะทําอยู แตก็ยังมิไดทํา เพราะหาคนสอนไมคอยได 

และเปนตลาดที่เปนแบบชั่วคราว 2 ป หรือ 3 ป ก็ตองพัฒนาหลักสูตรขึ้นมา
ใหม เพราะสวนใหญเราไมไดสอนใหบัณฑิตเปนนักคิดทั้งหมด แตตองสอด

ประสานความเปนนักปฏิบัติเขาไปดวยคือสอน how มากขึ้น สอน why 

นอยลง คือ สอนwhy 50-60% แลวสอน how to วาตองทําอยางไรมากขึ้น
และนี่คือส่ิงสําคัญใหมๆ ที่เกิดขึ้น 
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การนําระบบไอทีเขามาเพื่อใชในการสื่อสารขอมูลกัน พยากรณการทํา 

และคาดการณทําไดอยางรวดเร็วก็เปนสวนหนึ่ง ซึ่งชวยลดตนทนุทางธุรกิจลง

ได ในยคุปจจบุันมไีอที เทคโนโลยีหลายๆอยาง และใชอยูบอยๆ เชน E-

Business ซึ่งเปนธุรกิจที่เราใชประจํากันอยู เชน การซื้อขายที่เราใชประจํากัน

ในอินเทอรเนท็ เร่ืองของการใช EDI    

EDI ก็คือการสงผานขอมูลผานทางคอมพิวเตอรเชน เราซื้อสินคาจาก

ที่หนารานการใชบารโคต ขอมูลจากที่ ณ จุดขายซึ่งสามารถประมวลผลแลว

สงผลกลับไปสูโรงงานผูผลิตไดในเวลาที่ตองการ   

RFID คือ การเปนเทคโนโลยีในเรื่องของการสื่อสารหรือเก็บขอมูลโดย

ใชคลื่นความถีว่ิทยุหรือที่เรารูจักกันดีในบานเราวาพวกสมารทการดทัง้หลาย 

พวกสมารทการดก็คือ ขอมูลที่ถูกระบุไวในชิฟ ซึ่งชิฟตวันี้เปนตัวที่มีบทบาท 

ในอนาคตอันใกลนี้ในธุรกิจหลายๆดาน ตัวอยางการใช E-business และ E-

commerce  

ตัวอยางของการใชระบบ internet ในเรื่องของการทําธุรกิจอุสาหกรรม

ในขบวนการผลิตรถยนต ก็คือการใช internet ในการเชื่อมโยง ดังนั้นใน

ขบวนการสั่งสินคา การสั่งวัตถุดิบเขาไมใชใบสั่งหรือ order ในการสั่งสินคา

เชนโรงงานทํารถยนตทําช้ินสวนก็ใชคําส่ังซื้อโดยผานทาง internet แลวก็การ
วางแผนการผลิต ผลิตตามความตองการตามแผนความตองการของลูกคา คือ 
ก็จะใชการผลิตเพื่อการผลิตแบบใช demand ของลูกคาเปนตัวกําหนดของ
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การผลิต ไมใชเปนการผลิตแบบผลิตเพื่อรอการจําหนายแบบในอดีต เปลี่ยน

จากการเอาลูกคาเปนตัวตั้งแลวแผนการผลิตทั้งหมดจะถูกสงไปยังตัวผูผลิต

ช้ินสวนตางๆก็คือเปนลักษณะการผลิตตามคําส่ังซื้อหรือ build order หรือที่

เราเรียกวาการผลิตแบบ just in time  
 

 

Collaborative Planning, Forecasting, and Replenishment คือ 
ขบวนการในการวางแผน การวางแผนการออกแบบการผลิตโดยทํารวมกัน

ตั้งแตผูผลิตวัตถุดิบผูผลิตสินคาและผูจําหนายสินคา เปนขบวนการที่ตองใช

ขอมูลเปนขอมูลเดียวกันทั้งหมดในการวางแผนทั้งหมดและขอมูลจะสื่อสารถึง

กันเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบใหสอดคลองกับความตองการของตลาด 

ในเรื่องของการจัดการsupply chain คือเร่ืองของการจัดการกับตัวของ 
supplier ก็คือ 

• Procurement คือ กระบวนการหาผูผลิตดวยการซื้อและ

ขบวนการจัดซื้อ การจัดสงโดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆซึ่งเกิดขึ้นใน

ธุรกิจ การคาปลีก และก็สามารถใชในธุรกิจการผลิตมากขึ้นเรื่อยๆ 
• On – demand ( direct  response ) delivery คือ กระบวนการ

ส่ังใหผูผลิตสงสินคาไปใหลูกคาตามความตองการ  ซึ่งไมใชเปนการสง

ลวงหนา หรือตองส่ังกอนเปนเวลานานๆ เปนการตัดวงจรหรือตัวกลางออก  
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สามารถใหลูกคาซื้อสินคาหรือส่ังสินคาโดยตรงไดจากโรงงาน เปนการลด

ตนทุนสวนหนึ่ง 
• Continuous  replenishment คือ กระบวนการในการจัดการ

สินคาแบบตอเนื่อง  รูปแบบการจัดการจะเปลี่ยนไป STOCK จะไมอยูที่

โรงงานอีกแลว 
• Cross – enterprise teams coordinate processes between 

company and supplier คือ กระบวนการจัดการรวมกันระหวางบริษัทหรือ

รานคาและผูผลิต 
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ปจจุบัน “คุณภาพ” คือ กลยุทธในการบริหาร ที่องคกรตางๆ ใหการ

ยอมรับถึงศักยภาพในการสรางและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันใหกับ

องคกร การบริหารคุณภาพโดยรวมเปนการสรางหลักประกันในผลิตผล และ

การบริการที่องคกรจะมอบใหกับลูกคา การบริหารคุณภาพโดยรวม (Total 

Quality Management) เปนวิถีที่องคกรสมัยใหมใชเปนกลยุทธในการพัฒนา
องคกรใหเจริญเติบโตอยางย่ังยืน ตลอดจนสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงใน

สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง อยางไรก็ตาม ปจจัยความสําเร็จในการพัฒนา

ระบบบริหารคุณภาพในองคกรขึ้นอยูกับผูบริหาร ที่จะตองมีความรู และความ

เขาใจในหลักการบริหารอยางเพียงพอ และมีความมุงมั่นทุมเทอยางแทจริง 

ดังนั้น สํานักประกันคุณภาพจึงไดดําเนินโครงการสัมมนา เร่ือง การบริหาร

คุณภาพโดยรวม (Total Quality Management) ข้ึนถึง 2 ครั้ง เพ่ือตอบสนอง

ความตองการของประชาคมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยดําเนินการในวันที่ 

6 กรกฎาคม  และ  17 สิงหาคม  2550 โดยได เ รียนเ ชิญทานผู ช วย

ศาสตราจารยอนนต   วงษเกษม อาจารยประจําภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มาเปนวิทยากรบรรยายให

ความรู โดยสาระสําคัญที่ไดจากการสัมมนาทั้ง 2 ครั้ง สามารถสรุปไดดังนี้ 
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นิยามของคุณภาพ มีการเปลี่ยนแปลงเปน 2 ชวง ดังนี้ 
1. Conventional Definitions เปนแบบดั้งเดิมที่มีนิยามของคําวา

คุณภาพ ดังนี้ 
- ระดับความดีเลิศ 
- ความเหมาะสมที่จะใชงานไดดี 
- สอดคลอง กับค าคุณ ลักษณะเฉพาะ  ( ในองค กร

อุตสาหกรรม) 
- สัดสวนผกผันกับเรื่องของการแปรผัน เชน ฝายการผลิต

กับฝายการตลาด มีนิยามไมเหมือนกัน ซึ่งฝายการผลิตอาจะผลิตสินคาออกมา

ตามมาตรฐานที่ไดกําหนดไวแลว แตฝายการตลาดตองการใหออกมาตรงกับ

ความตองการของลูกคา 

2. นิยามคุณภาพสมัยใหม คือ ความสามารถในการตอบสนองความ

ตองการของลูกคา โดยลูกคาแบงออกเปน 2 กลุม ไดแก 
- Internal customer คนที่อยูในโรงงาน 
- External customer คนที่อยูใน Supply Chain คนซื้อ

และคนขาย 

คุณภาพ คือ สินคาหรือบริการที่สามารถตอบสนองความตองการไดดี 

หรือลูกคาพึงพอใจในสินคาตามขอกําหนด 
- Ability to satisfy needs คือ ความตองการของลูกคา 

สามารถตอบสนองไดดี 
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- Conformance to customer requirements คือ สินคา
หรือบริการที่ตรงกับความตองการของลูกคา  

- Customer satisfaction  คือ ลูกคามีความคาดหวังใน

สินคาหรือบริการ 
- Customer delights คือ ทําใหสินคาหรือบริการมี

คุณภาพมากกวาที่ลูกคาคาดหวังไว และทําใหคุณภาพของสินคาเหนือความ

คาดหวังของลูกคา เพ่ือใหลูกคาเกิดความพึงพอใจสูงสุด เชน รถยนต 2 ย่ีหอ 

รถ vios กับ รถ benz ที่มีคุณภาพที่แตกตางกัน เพราะรถ vios เปนการ

เดินทางที่ประหยัดน้ํามัน สวนรถ benz เปนการเดินทางแบบมั่นคงและ 

ภูมิฐาน ลูกคาตองการรถยนตไมเหมือนกัน 

      Quality Stages มี 3 ข้ันตอน 
1.  Quality of design คือ ออกแบบดีหรือไมดี 
2.  Quality of conformance คือ ผลิตดีหรือไมดี 
3.  Quality of performance คือ ใชในการทํางานดีหรือไมดี 

 
ตัวอยาง 

มหาวิทยาลัยมีการผลิตออกแบบหลักสูตรที่ออกมาดีไหม สอดคลอง

กับความตองการทางสังคมหรือไมและสามารถผลิตนิสิตที่เรียนจบแลว

สามารถทํางานตามที่สังคมคาดหวังไดมากนอยแคไหน และทางสถาบันไดชวย

เสริมใหมีศักยภาพมากนอยแคไหน 
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Quality ladder มีลําดับขั้นตอนเปนขั้นบันได 
1. Quality 

2. Quality dimensions มี 2 รูปแบบ สินคาและบริการ 
สินคา บริการ 
- ทํางานดี - ความรวดเร็วทันเวลา 
- มีลักษณะประกอบ ออฟช่ันดีไหม - ความเขาใจ 
- มีความคงเสนคงวา - ความมีมารยาท 
- พยายามรักษาไว - ความแมนยําตรงกับ

ความตองการลูกคา 
- ความคงทน - ออฟฟสสวยงาม 
- ดูแลรักษางาย 
- ความมีสุทรียภาพ 
- จิตนาการและคุณภาพ ภาพลักษณ 
3. Quality characteristics มี 3 กลุม 

-  Physical  คุณสมบัติที่วัดได เชน สูง ยาว น้ําหนัก 

-  Sensory คุณสมบัติที่ไมสามารถวัดได เชน สี รสชาติ ตองมี
ผูชํานาญการเฉพาะ เชน เบียรตองมีผูที่ชิมและตอบไดวารสชาติออก

ขายไดหรือยัง 
-  Time Orientation ไมสามารถวัดและทดสอบไดโดยการ

สัมผัส แตสามารถวัดโดยการทดสอบอยางอ่ืนได  
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Quality Characteristics Data มีขอมูล 2 กลุม 

- Attributes Data: บอกเปนตัวเลขไมไดแตสามารถบอกไดวา
ใชไดใชไมได 

- Variables Data:  สามารถวัดไดบอกเปนตัวเลขได 

NC Classification   สินคาที่ไมตรงสเปคแตไมไดหมายถึงวาใชไมได 
มี 3 รูปแบบ 

1.  ใชไมไดเลย อาจจะเกิดอันตรายกับผูใช 
2. สามารถใชงานได แตความสามารถในการทํางานลดนอยลง 

ไมเต็มศักยภาพ 
3. มีตําหนิ มีขอบกพรอง แตไมมีผลในการทํางานเลย เชน มี

การซื้อเส้ือผาที่ลดราคา มีรอย ตะเข็บแตกจะขอเปลี่ยนเสื้อ ปกติทางรานจะ

ไมใหเปลี่ยน เพราะเปนของที่มีตําหนิ ดังนั้น ในการขายของลดราคาแลวมีรอย

ตะเข็บแตกไมสามารถนําไปใสไดจะจัดใหเปนสินคาที่มีขอบกพรอง ไม

สามารถใชงานได ซึ่งลูกคาไมสามารถนําไปใสได 
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ในวงการคุณภาพแบงไดเปน 2 ชวง คือ กอนปฏิวัติอุตสาหกรรม และ

หลังปฏิวัติอุตสาหกรรม 
 - กอนปฏิวัติการผลิต มีลักษณะที่เรียกวา mass production 

เชน ชางเส้ือก็ทําเส้ือทั้งตัว ชางรองเทาทํารองเทาทั้งคู ความรับผิดชอบในเรื่อง

คุณภาพข้ึนอยูกับผูปฏิบัติแบบชัดเจน ทํางานแบบเบ็ดเสร็จในตัวสามารถ

ตอบสนองความตองการของลูกคาไดตรงมาก 
 - หลังปฏิวัติการผลิต จะมีลักษณะ เชน ชางตัดเสื้อ คนที่มี

หนาที่ตัดก็ตัดอยางเดียว คนที่มีหนาที่ออกแบบก็ออกแบบอยางเดียว อีกคน

เย็บปก อีกคนเย็บประกอบ หมายถึงงานหนึ่งช้ินมีผูปฏิบัติหลายคนจนไม

สามารถบอกไดวาคุณภาพของเสื้อใครเปนคนรับผิดชอบ  

อุตสาหกรรมในยุคที่ ห น่ึ ง  ก็ เ ร่ิมจากการทวนสอบคุณภาพ 
(Inspection Era) คือ เนนในเรื่องผลิตภัณฑเปนหลัก ตรวจสอบผลิตภัณฑ

เปนหลัก มีการตรวจสอบแบบมวล ถาอยากไดคุณภาพที่ดีมากก็ทําการ

ตรวจสอบมากขึ้น มีเจาหนาที่คอยดูแลตรวจเช็คคุณภาพ   และทําใหเกิด

วัฒนธรรมอยางหนึ่ง คือ ตํารวจตรวจจับ การทําเชนนี้ทําใหความสัมพันธของ

ฝายผลิตกับฝายควบคุมคุณภาพไมเขาใจกัน เพราะฝายผลิตเปนคนทําแตฝาย

คุณภาพบอกวาสินคาไมมีคุณภาพ ทําแบบ mass inspection เชน โรงงานตัด
เย็บเสื้อผาบางแหง มีพนักงานผลิต 100 คน พนักงานตรวจสอบ 30 คน 

พนักงานควบคุมคุณภาพ 40 คน แตการทํางานระบบนี้อาจเกิดขอผิดพลาด
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หลายอยาง ก็คือมีพนักงานผลิตผลิตหลายคน ตนทุนก็สูงและมีพนักงาน

ควบคุมคุณภาพหลายคนสามารถควบคุมแบบเขมงวดไดและสามารถแยก

ช้ินงานได แตไมสามารถปองกันใหเกิดของเสียหรือไมเสียออกจากกันได ทํา

ใหตนทุนของการผลิตสินคาสูง และไมทําใหคุณภาพดีข้ึน 

ยุคที่สอง  จึงมีการแนวคิดใหม เปนแนวคิดที่ เรียกวา (Quality 

Control Era) หรือ QC คือ ควรที่จะเริ่มตนจาก PDCA และควรศึกษาทําความ
เข า ใจ  ตั้ งแตการวางแผนว าจะผลิตอย างไรที่ จะไม ให เ กิดของเสีย  

จะควบคุมการผลิตอยางไร ในการประกันคุณภาพการศึกษานั้นควรใช Quality 

Provident ตองปรับปรุงใหดีอยูตลอดเวลา และในยุคนั้นก็มีการนําเอาวิธีทาง
สถิติมาควบคุม มีทั้งหมด 4 กลุม คือ 

 
1. กระบวนการปกติห รือไม  และสามารถหาสา เหตุ ของ

กระบวนการผลิตไมปกติ 
2. สามารถยกตัวอยางในการตรวจสอบ  
3. กลุมเครื่องมือที่ใชในการปรับปรุงคุณภาพ 
4. สามารถออกแบบการทดลองเพื่อใหไดคุณภาพที่ตองการ 

การ เนน ในตั วผลิ ตภัณฑ  การนํ า เอ าผลิ ตภัณฑม า เช็ ค  มาวั ด

เสนผาศูนยกลาง ความยาว ความหนา และไดมีการขยายใหดูเ ร่ืองของ

กระบวนการมากขึ้น 
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ยุคที่สาม  เปนยุคที่เรียกวา (Quality Assurance Era) หรือ QA 

คุณภาพเริ่มเปลี่ยน คือสมัยยุคแรกการควบคุมคุณภาพของสินคาเปนหลัก  

สามารถผสานและสนับสนุนดานการบริหารหรือจัดการ สิ่งที่สําคัญตองดูระบบวา

สามารถเอื้ออํานวยคุณภาพตามที่ลูกคาตองการหรือไม  สําหรับในยุคของการ

ประกันคุณภาพ คือ เนื่องจากมีระบบมากขึ้น การที่มีผูดูแลในกระบวนการดูแล

ระบบทุกเร่ืองไมสามารถทําได จึงทําใหเกิดวิธีการที่จะทําผูดูแลของแตละ

กระบวนการมีขีดความสามารถที่ตอบสนองความตองการของลูกคาใหไดคุณภาพ

ดี (Empowering of line departments) บทบาทหนาที่หลักของการประกัน
คุณภาพ คือ การทําหนาท่ีแทนผูบริหารในเรื่องที่ผูบริหารตองทํา อาจจะตั้งแต

การวางแผนที่จะทําใหระบบคุณภาพดีขึ้น เชน ถาสินคาตรงสเปคแตไมตรงกับ

ความตองการของลูกคาไมได ทําใหเกิดวาการควบคุมคุณภาพในกระบวนการไม

พอแลว ตองเร่ิมตนไปที่ลูกคากลุมเปาหมายคือใคร ลูกคามีก่ีกลุมและลูกคา

ตองการอะไร จะออกแบบสินคาอยางไรจึงจะสามารถตรงกับความตองการของ

ลูกคาได ถึงจะไปสูขั้นตอนในการผลิต เพื่อผลิตใหตรงกับความตองการของ

ลูกคาขอบเขตในเรื่องของการทํางานใหมีคุณภาพทุกขั้นตอน และเมื่อสงมอบ

สินคาแลวตองดูวาลูกคาเกิดความพึงพอใจสูงสุดหรือไม ตองมีบริการหลังการ

ขาย ตองมีการประกันคุณภาพที่ทําใหลูกคาเกิดความมั่นใจ เชน คุณภาพ คือ 

หลักสูตร สิ่งที่ตองคิดคือหลักสูตรสามารถตอบสนองความตองการของลูกคา

ขนาดไหน สถาบันการศึกษาแตละแหงลูกคาอาจจะมีความสําคัญ น้ําหนักไม

เทากัน คือลูกคามีหลายสวน หลายองคประกอบ 
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Total Quality Management (TQM) คือ สิ่งที่มีความสําคัญมากใน

คุณภาพคือเร่ืองของการจัดการ แตก็ยังมีระบบของ QA เขามาเก่ียวของในระบบ
คุณภาพ สามารถสงเสริมและสนับสนุนใหบุคคลอื่นมีสวนรวมและผูที่เก่ียวของ

ในระบบคุณภาพ เชน มหาวิทยาลัยตองทํา TQM มหาวิทยาลัยตองมองไปถึง

เร่ืองของการศึกษาของเด็กตั้งแตชั้นประถม มัธยม เมื่อเรียบจบมหาวิทยาลัยตอง

เขาทํางาน ตองดูวาสามารถทํางานไดดีหรือมีขอบกพรองอะไรบาง สามารถ

สงเสริมในเรื่องของการพัฒนาและประสบการณของนิสิตไดอยางไรบาง สําหรับ

การมองภาพรวมหรือท่ีเรียกวาการมองแบบบูรณาการ เชน ปญหาของคุณภาพ

สวนใหญมักจะเกิดผูปฏิบัติงานเปนผูรับผิดชอบ 20% อีก 80% เปนเรื่องของ

การจัดการ บางโรงงานมีปญหาเมื่อผลิตแลวของเสียเยอะ วัตถุดิบไมดีเพราะ

ผูบริหารชอบซื้อของถูกๆมาใชในการผลิต ก็เลยไดของไมดี กอใหเกิดปญหา 

วิธีการแกปญหาที่ดี คือการเปลี่ยนแนวคิดในเรื่องของการจัดซ้ือใหม เปลี่ยน

วิธีการจัดซ้ือวัตถุดิบใหม สรางความสัมพันธกับผูขายวัตถุดิบ 
 

 
ประกอบดวย 

Planning คือ  ทุกหนวยงานตองมี พันธกิจ  วิ สัยทัศน  กลยุทธ 

จุดมุงหมาย วัตถุประสงคที่ชัดเจน กําหนดแนวทางใหชัดเจน กลวิธี เชน มีการ

แขงขันโดยคุณภาพ มี 2 ตัวที่มีความโดดเดน คือในเรื่องของคุณภาพ และ

สวนแบงทางการตลาด (Marketing share) ในการทําใหระบบการทํางาน

ออกมาดี 



ชุดความรูในโครงการสงเสริมคุณภาพและผลิตภาพ มก.  

 
 

สํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 45 

Organizing คือ การกําหนดการทํางาน โครงสราง สรางวัฒนธรรม  

การสรางวัฒนธรรมเปนตัวกํากับการทํางานพฤติกรรมของบุคคล  ใน

สถานศึกษานั้นการควบคุมโดยการสรางวัฒนธรรมเปนวิธีที่เหมาะสมที่สุด  

สําหรับสายการบังคับบัญชา เชน ในหนวยงานราชการที่มีสายการบังคับบัญชา

ยาวทําใหการทํางานลาชา จึงตองปรับใหนอยลงเพื่อทําใหเกิดความรวดเร็วขึ้น 

รวมทั้งอํานาจหนาที่ในการรับผิดชอบงาน เชน เร่ืองการทํางานหนาที่ของการ

ประกันคุณภาพเปนสวนสําคัญในการจัดการเรียนการสอนของคณะ ภาควิชา 

โดยการประกันคุณภาพตองชวยประสานงาน ชวยใหคําปรึกษาสําหรับคณะที่

ยังขาดทักษะความชํานาญ ส่ิงที่สําคัญในปจจุบันตองทํากันเปนทีมที่ดี 

Controlling คือ การติดตามการทํางานตางๆ มีการนํามาวิเคราะห ส่ิง

ที่สําคัญในการทําใหการประกันคุณภาพออกมาดี คือ กลุมผูบริหารตอง

ทบทวนวาในการทํางานมีขอบกพรองอยางไรบาง ในการเกิดปญหาสามารถ

แกไขปญหาพรอมทั้งสามารถวิเคราะหปญหาที่จะเกิดขึ้นลวงหนาได ใน

กระบวนการทํางานตองปรับเปลี่ยนระบบใหสอดคลองกับการทํางาน 
 

 
 
TQM Pioneers รายชื่อผูที่ริเร่ิมการบริหารคุณภาพโดยรวม 

- W. Edwards Deming เปนผูริเร่ิมการบริหารคุณภาพโดยรวม ซึ่ง

มีสวนประกอบในการทําประกันคุณภาพ ทั้งหมด 14 ขอ ดังนี้ 
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1.  การประกันคุณภาพที่ดี ตองมีปณิธานที่แนวแน 
2. ตองเปลี่ยนแปลงวิธีการแบบเดิม 
3. มีการยุติในการตรวจสอบเชิงมวลทั้ งหมด  เพราะการ

ตรวจสอบไมไดนําไปสูเร่ืองของการปรับปรุงคุณภาพ 
4. เปลี่ยนวิธีในการจัดซื้อวัตถุดิบ 
5. ปรับปรุงในระบบการบริการ 
6. มีการฝกอบรมใหมีทักษะ มีความรูความชํานาญ 
7. ปรับปรุงในเรื่องของภาวะผูนําในทุกระดับขององคกร 
8. มีวิธีการในการกระตุนใหพนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น

ในเรื่องของปญหา อุปสรรคได 
9. การแบงสายในการทํางาน 
10. การบริหารจัดการวัตถุดิบ 
11. ขอบังคับในการทํางานตามที่กําหนดไว 
12. กําหนดลักษณะงานใหตรงกับพนักงาน เพ่ือใหเกิดความ

ภาคภูมิในในการทํางาน 
13. มีการพัฒนาตนเอง  
14. การมีสวนรวมในการทํางาน สามารถแสดงความคิดเห็นใน

งานใหม 

- Joseh M. Juran มีแนวความคิดในเรื่องของการจัดการคุณภาพ 

เชน การที่จะมีคุณภาพ ตองมีการวางแผนใหชัดเจน งานที่จะทําตองสามารถ

ตอบสนองความตองการของลูกคาได หรือหลักสูตรของมหาวิทยาลัยตอง
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ตอบสนองความตองการทางสังคมได สามารถวางแผนการควบคุมคุณภาพ 

และปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

- Philip B. Crosby เปนผูเขียนหนังสือเร่ือง Quality is free ให
แนวคิดที่วา ถาการทําข้ันตอนถูกตองตั้งแตตน สามารถทํางานไดโดยไมมี

ขอบกพรอง การประกันคุณภาพก็จะออกมาดี 

- Armand V. Feiginbaum เปนผูเขียนหนังสือเร่ือง Total Quality 

Control  

- Kaoru Ishikawa  

- Shigeo Shing 

- Genichi Taguchi 

 

 
 
TQM in Perspective การจัดการคุณภาพแบบเชิงบูรณาการ 

-  สินคาหรือบริการ มีสวนประกอบ 3 อยาง 
1. ส่ิงที่มองไมเห็น เชน ความปลอดภัย ความมั่นคง 
2. ส่ิงที่มองเห็น เชน การออกแบบ ย่ีหอ 
3. สวนประกอบของสินคา เชน สี 
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-  ลูกคา เปนผูตัดสินในสินคาวาดีหรือไมดี วิธีการบริหารจัดการ

ตองนึกถึงเร่ืองคุณภาพโดยรวม  
-  กระบวนการในธุรกิจ ตองมองใหครบทุกรูปแบบ 
-  ดูในเรื่องของกลยุทธเปนหลัก กระบวนการทํางาน ลําดับขั้นตอน

การทํางาน 
-  พนักงานทุกคนมีความรูความชํานาญในการทํางาน และจะ

สามารถทํางานใหดีข้ึน หนาที่ผูบริหารพัฒนาระเบียบขั้นตอนในการทํางาน 

ตองใหพนักงานมีอํานาจในการตัดสินใจ ตองทํางานกันเปนทีม  
 
เกณฑรรางวัล Deming Prize   

1. นโยบาย 
2. การจัดองคการและพัฒนา 
3. ระบบสารสนเทศ 
4. การวิเคราะหนําขอมูลมาใชในการตัดสินใจ 
5. แผนการทํางานในอนาคต 
6. ระบบประกันคุณภาพ 
7. มาตรฐานการควบคุม 
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เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2548 

1. การนําองคกร 
2. การวางแผนเชิงยุทธศาสตรและกลยุทธ 
3. การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
4. การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู 
5. การมุงเนนทรัพยากรบุคคล 
6. การจัดการกระบวนการ 
7. ผลลัพธการดําเนินการ 

TQA 11 Core Values 
1. การนําองคการอยางมีวิสัยทัศน 
2. ความรับผิดชอบตอสังคม 
3. การใหความสําคัญกับพนักงานและคูคา 
4. ความเปนเลิศที่มุงเนนลูกคา 
5. การมุงเนนอนาคต 
6. ความคลองตัว 
7. การเรียนรูขององคการและแตละบุคคล 
8. การจัดการเพื่อนวัตกรรม 
9. การจัดการโดยใชขอมูลจริง 
10. การมุงเนนที่ผลลัพธและการสรางคุณคา 
11. มุมมองเชิงระบบ 
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วิทยากรโดย       ถอดความโดย  

อ.วิศิษฏ  โลเจริญรัตน       น.ส.นงนาฏ   พัวประเสริฐ 
หัวหนาภาควิศวกรรมวัสดุ     และ น.ส.เพชรรัตน  โชครุง 
คณะวิศวกรรมศาสตร    ฝายวิเคราะหขอมูลและสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร      สํานักประกันคุณภาพ  
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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เทคนิคการแกไขปญหาใหเกิดประสิทธิผล  เปนทักษะที่จําเปนอยางย่ิง
ในการบริหารการดําเนินงาน การแกปญหาและการตัดสินใจ นับเปนเครื่องมือ
ปองกันมิใหปญหานั้นเกิดขึ้นมาซ้ําๆ อีก ซึ่งในทุกองคกรตองมีกระบวนการ 

เทคนิคในการแกไขปญหาและการตัดสินใจอยางมีประสิทธิผลเปนทักษะ

ประการหนึ่งในการบริหารงาน เพราะในการปฏิบัติงาน ไมวาในตําแหนงหนาที่

ใดก็ตองเผชิญกับปญหา และสภาวการณที่จะตองตัดสินใจอยูตลอดเวลา การ

แกไขปญหาและการตัดสินใจจําเปนตองมีหลักเกณฑและวิธีการที่เปนระบบ 

โดยตองมีกระบวนการและเครื่องมือในการแกไขปญหา โดยเริ่มจากการ

กําหนดปญหาการแยกแยะและคนหาสาเหตุ การตั้งเปาหมายเพื่อดําเนินการ

แกไข โดยใชเครื่องมือในการแกไขปญหาตางๆ รวมทั้งวิธีการวัดผลหลังการ

แกไข ตลอดจนการตั้งมาตรฐานเพื่อไมใหเกิดปญหาซ้ําเดิมอีก ซึ่งองคกร

จําเปนตองมีความรู ความเขาใจ หลักการ แนวคิด ในกระบวนการแกไขปญหา 

รวมทั้งสามารถเลือกใชเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพตางๆ ในการแกไขปญหา

อยางถูกตอง ดังนั้น สํานักประกันคุณภาพจึงไดดําเนินโครงการสัมมนา เร่ือง 

กระบวนการและเครื่องมือในการแกไขปญหา (Process and Tool for 

Problem Solving) ข้ึนถึง 2 ครั้ง เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาคม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยดําเนินการในวันที่ 18 กรกฎาคม  และ 18 

กันยายน 2550 โดยไดเรียนเชิญทานอาจารยวิศิษฏ   โลเจริญรัตน หัวหนา

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มา

เปนวิทยากรบรรยายใหความรู โดยสาระสําคัญที่ไดจากการสัมมนาทั้ง 2 ครั้ง 

สามารถสรุปไดดังนี ้
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ปญหา และการบงช้ีปญหา 

ปญหา คือสถานการณ เหตุการณ หรือรูปการ หรือกรณีใดๆ ที่บุคคล  

หรือกลุมบุคคลในองคกรไดรับทราบ หย่ังรู หรือเกิดความรูสึกข้ึนมาวาจําเปน
จะตองไดรับการแกไขหรือทําใหหมดไป 

ปญหา อาจจําแนกเปนปญหาใหญและปญหาเล็ก ทั้งนี้ข้ึนอยูกับความ
พึงพอใจของลูกคา ซึ่งปญหาอาจเกิดจากความคาดหวังของลูกคา หรือผลการ
ดําเนินงานที่สรางความไมพึงพอใจใหกับลูกคา 

ดังนั้น ลูกคา คือ ใครก็ตามที่ไดรับผลกระทบจากงานที่ทํา โดยแบง
ออกเปนลูกคาภายในและลูกคาภายนอก 
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ปญหาของคุณภาพ 
ปญหาการออกแบบ คือ การออกแบบกระบวนการทํางานใหดีข้ึน 

และเพ่ือใหลูกคาพึงพอใจ ทั้งนี้ หนวยงานตองมีการออกแบบกระบวนการ

ทํางาน เชน การบริการวิชาการ ตองมีการออกแบบระบบกระบวนการในการ

บริการอยางไรบางเพ่ือตอบสนองตอลูกคา และมีการปรับเปลี่ยนใหดีข้ึนอยาง

เปนระบบ ทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ โดยพิจารณาไดจาก 
- ข้ันตอนกระบวนการทํางานที่มีความรวดเร็ว และความถูกตอง 
- ขอมูล (Information)  และแบบฟอรมทีด่ ีงาย สะดวก และเร็วข้ึน 
- ตรวจสอบได 
ปญหาสมรรถนะ  พิจารณาจากประสิทธผิลและประสิทธภิาพของงาน 
ปญหาทางดานประสิทธิภาพ คือ ผูที่มารับบริการมีความตองการ

ความรวดเร็วในการไดรับบริการและความถูกตองในงาน ดังนั้น การลด

ข้ันตอนของเวลาดําเนินการจึงเปนหลักสําคัญในการพิจารณาประสิทธิภาพ    

สําหรับในแงประสิทธิผล พิจารณาจากงานที่มีมาตรฐาน และงานที่ไมมี

มาตรฐาน ซึ่งงานที่มีมาตรฐานตองเกิดจากความรวมมือกันในแตละฝาย การ
รวมใจกันสรางมาตรฐาน โดยมาตรฐานขั้นตอนการทํางานที่เปนลําดับจะชวย

ใหงายตอความเขาใจ     
 หากหนวยงานกลาววามาตรฐานนั้นมีแตปญหา คือไมตรงตาม

มาตรฐาน ไมเปนลําดับขั้นตอน  ก็จะเกิดขอผิดพลาดไดงาย การทํางานที่

สลับซับซอน  และขามขั้นตอน มักจะเกิดขึ้นเสมอ และส่ิงสําคัญที่สามารถ

นํามากําหนดได คือ การจัดทํา 5ส โดยเฉพาะคําวาวินัยนํามาซึ่งการทําตาม
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มาตรฐาน และตองควบคุมและติดตามเพื่อใหเกิดความยั่งยืนในงานที่ปฏิบัติ 

โดยสามารถนําเครื่องมือในการแกไขปญหา มาชวยใหเกิดประสิทธิภาพ  
สรุปคือ ปญหาตางๆ ที่ เ กิดขึ้นนั้นเนื่องมาจาก การออกแบบ

กระบวนการไมดี ระบบการทํางานไมมีประสิทธิภาพ และไมไดสราง

มาตรฐานของการทํางานที่ดี ทําใหการทํางานมีคุณภาพไมเพียงพอ ดังนั้น

ความสูญเสียของกระบวนการทํางานในแตละข้ันตอนของงาน จําเปนตองมีการ

วิเคราะหงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

พื้นฐานสําหรับการแกไขปญหา 
 พ้ืนฐานที่สําคัญของการแกปญหา คือ การแสดงความสัมพันธระหวาง

เหตุและผลใหกระจางชัด ควรมีการเก็บขอมูล ทําการวิเคราะหขอมูล นําผลที่

ไดจากการวิเคราะหมาทําการแกไข และมีการยืนยันผลลัพธหลังมีการแกไข 
การแกไขปญหา คือ การขจัดปจจัยที่เปนสาเหตุกอใหเกิดผลลัพธที่ไม

ดีในการทํากิจกรรมตางๆ ทั้งนี้ในการแกไขที่สมบูรณ จะหมายรวมถึงการ

ปองกันปญหาไมใหเกิดซ้ํา จึงตองมีการรักษาสภาพการณที่ดีไวเปนมาตรฐาน 

และนําไปสูการบริหารประจําวัน โดยอาจนําเทคนิคตางๆ ไดแก เครื่องมือดาน 

QC เครื่องมือทางสถิติ และเคร่ืองมือการแกไขปญหาชนิดอื่นๆ มาใชงาน 
 

ความสําคัญของการมีสวนรวมในการแกไขปญหา 
ชีวิต คือกระบวนการในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น ปญหาแลวปญหา

เลาคราใดที่เราแกไขปญหาหนึ่งไดสําเร็จเราก็ยินดีและมีความสบายใจ คราใด

ที่แกปญหาไมไดความทุกขใจก็จะเกิดเปนเชนนี้สลับกันไป 
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 ดังนั้น ทุกคนจึงตองรวมใจในการแกไขปญหา เพ่ือทําใหปญหาท่ี

เกิดขึ้นจะไดเบาบางลง หรือปญหาที่เกิดขึ้นจะไดไมเกิดซ้ําอีก 
 เราไมอาจคนพบ คน 2 คน ที่เหมือนกันทุกประการได แตเราตองนํา

คนหลายๆ คนมาชวยกันคิด มาชวยกันแกไขที่เกิดขึ้นใหลุลวงใหได โดยตองมี
การทํางานเปนทีม มีการระดมสมองกัน เพ่ือใหงานบรรลุ ประสบความสําเร็จ 
 

ขั้นตอนพื้นฐานของการแกไขปญหา 
1. การจัดระบบในการแกไขปญหางาน 
2. จัดลําดับความสําคัญ 
3. ใชหลักการบริหารกระบวนการ 
4. การปองกันการเกิดซ้ํา 
5. การปรับปรุงความสามารถของกระบวนการ 

 

ขั้นตอนในการวิเคราะหและแกไขปญหาในสายการผลิต 
1. นิยามปญหาใหชัดเจน (Define) เปนการนิยามลักษณะของ

ปญหาใหชัดเจน วางแผนและจัดทํารายละเอียดในการบริหารแผน 
2. วัดสมรรถนะ (Measurement) เปนการสรางวิธีการในการวัด

สมรรถนะ 
3. การวิเคราะหปญหา (Analysis)  
4. การปรับปรุง (Improvement) เปนการหามาตรการการแกไขและ

การตรวจสอบ 
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5. การควบคุม  (Control) เปนการดําเนินกิจกรรมดานการติดตั้ง 
การรักษา และการเฝาติดตาม ซึ่งภายหลังการควบคุม ควรมีการมองถึงปญหา

ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หาแนวทางในการปองกัน และพยายามวางแนวทางการ

พัฒนาเพื่อปองกันปญหามิใหเกิดขึ้นซ้ํา 
 

ตัวอยาง     
ถาตองการสรางระบบเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ  จะตองเขียน

วัตถุประสงคในแตละสวนงานใหชัดเจน โดยใชหลักการตามขั้นตอนในการ

วิเคราะห และแกไขปญหาในสายการผลิต (D M A I C) ซึ่งภายหลังการ
ควบคุม ควรมีการมองถึงปญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต พรอมหาแนวทางใน

การปองกัน และพยายามวางแนวทางการพัฒนาเพื่อปองกันปญหามิใหเกิดซ้ํา

อยูเสมอ โดยอาจใชหลักการตามกระบวนการ PDCA มาชวยในการแกปญหา
แบบคิวซี ดังนี้ 

 
การแกปญหา 7 ขั้นตอนแบบคิวซี 

ขั้นตอน

ที่ 
ช่ือขั้นตอน กิจกรรม 

1 คัดเลือกหัวขอ • ระบุตัวปญหา 
• ตกลงใจเลือกชื่อหัวเรื่อง 
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ขั้นตอน

ที่ 
ช่ือขั้นตอน กิจกรรม 

2 ทําความเขาใจ

สถานการณ ปญหา 

และตั้งเปาหมาย 

ทําความเขาใจสถานการณโดย 
• เก็บขอมูล 
• เลือกคุณลักษณะเฉพาะท่ีจะเขแกไข 
• ตั้งเปาหมาย 
• กําหนดเปาหมาย 

3 วางแผนกิจกรรม • กําหนดวาจะทําอะไรบาง 
• จัดตารางกําหนดการและจัดแบงความ

รับผิดชอบ 

4 วิเคราะหหาสาเหตุ • ตรวจสอบคาของคุณลักษณะที่ เปน

ปญหา 
• เขียนบรรดาสาเหตุท่ีอาจเปนไปได 
• วิเคราะหแตละสาเหตุ 
• กําหนดหัวขอหรือประเด็นที่จะเขาแกไข 

5 พิจารณาและนํามาตร

กรตอบโตปญหาไป

ปฏิบัติ 

พิจารณามาตรการตอบโตปญหา 
• นําเสนอแนวคิดสําหรับมาตรการตอบโต

ปญหา 
• รวมกันพิจารณาวิธีการที่จะนํามาตรการ

ตอบโตไปใช 
• ตรวจสอบรายละเอียดของมาตรการ

ตอบโตปญหาใหรอบคอบ 
• นํามาตรการตอบโตปญหาไปปฏิบัติ 
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ขั้นตอน

ที่ 
ช่ือขั้นตอน กิจกรรม 

• วางแผน 
• ลงมือปฏิ บัติตามมาตรการตอบโต 

ปญหานั้นๆ 

6 ประเมินผลการ

แกปญหา 

• ประเมินประสิทธิผลของมาตรการตอบ
โตปญหานั้น 

• เปรียบเทียบผลที่ไดกับเปาหมาย 
• ระบุและแยกแยะผลประโยชนทางตรง

และทางออมที่ไดรับ 

7 จัดทําเปนมาตรฐาน

ปฏิบัติและจัดตั้งการ

ควบคุม 

จัดทําเปนมาตรฐาน 
• จัดทํามาตรฐานปฏิบัติอันใหมและทบ

ทนของเกา 
• กําหนดวิธีการควบคุม 
• กําหนดการควบคุม 
• ทําความคุนเคยในมาตรฐานใหมใหกับผู

ท่ีเก่ียวของ 
• ฝกอบรมใหกับบุคคลที่ตองนําไปปฏิบัติ 
• ติดตามประเมินผลเพ่ือใหม่ันใจวามีการ

ธํารงรักษาคุณประโยชน 
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ขั้นตอนการวิเคราะหแบบ Makigami (Roll Paper Analysis) 
ขั้นตอนที่ 1 กําหนดหัวขอเรื่องที่จะปรับปรุง 
 :   ตรวจสอบงาน และกําหนดหัวขอเร่ืองที่จะปรับปรุง 
 :   เขียนหนาที่ (วัตถุประสงค) และแนวทางของงานที่จะ

ปรับปรุง 

ขั้นตอนที่ 2   เขียนความเปนมาและจุดมุงหมาย 
 :   สํารวจความเปนมาหรือความจําเปนของการปรับปรุง 
 :  กําหนดขอบเขตของการปรับปรุง 
 :   เขียนวัตถุประสงคและเปาหมายที่เปนตัวเลข 
ขั้นตอนที่ 3   สํารวจสภาพปจจุบัน 
 :   ทราบถึงระบบทั้งหมดดวยแผนภูมิการไหล (Flow chart) 

 :  กําหนดกระบวนการ และแสดงการไหลของงาน 
 :   สํารวจการไหลในเชิงกายภาพดวยการวิเคราะหผังของ

สํานักงาน 
 :   แสดงสภาพที่แทจริงดวยการใชใบเอกสารของจริง เพ่ือให

เห็นการไหลของงาน 
 :  ปรับปรุงโดยบุคคลทั้งหมดที่เก่ียวของกับงานนั้น 
ขั้นตอนที่ 4    รวบรวมและคนหาปญหาตางๆ 
 :  สํารวจความเปนมาหรือความจําเปนของการปรับปรุง 
 :  กําหนดขอบเขตของการปรับปรุง 
 :  เขียนวัตถุประสงคและเปาหมายที่เปนตัวเลข 
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ขั้นตอนที่ 5   เสนอแผนการปรับปรุง 
 :  จัดทําแผนการดําเนินการอยางเปนรูปธรรม 
 :  พิจารณาทั้งการทําใหงานธุรการมีประสิทธิภาพ และการ

ปรับปรุงหนาที่ 

 
ขั้นตอนที่ 6 การดําเนินการปรับปรุง 

 :  ออกแบบระบบใหม หรือกําหนดกระบวนการใหม 
 :  ทําการเปลี่ยนแปลงผังสถานที่ทํางาน จัดทําสายการทํางาน

หรือสถานีงาน 
 :  การปรับปรุงดวยตนเอง จัดทํา OA (Office Automation) 

หรือใช IT 
 
ขั้นตอนที่ 7 ยืนยันผลลัพธ 
 :  แสดงผลลัพธในเชิงปริมาณดวยกราฟ 
 :  อธิบายที่สถานที่จริงและทําการประเมิน 
 :  รวบรวมผลลัพธของกิจกรรมเปน Story 
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เครื่องมือชวยในการแกปญหา 

ประเภทเครื่องมือ คุณสมบตั ิ
แผนภูมิการไหลของกระบวนการ 

 

• ทําใหรูรายละเอียดของ

กระบวนการ 
• จําแนกการไหลของกระบวนการ 

และความสัมพันธระหวาง 
ข้ันตอนของกระบวนการ 

• จําแนกจดุที่มศีักยภาพในการ

ควบคุม 

ใบตรวจสอบ 

 

• รวบรวมและวิเคราะหขอมูลได

งาย 
• นิยามถึงปญหาโดยพิจารณา

จากความถี่ของตําแหนง 

ประเภท และสาเหตุของปญหา 

แผนภาพพาเรโต 

 

• จําแนกปญหาที่มีความสําคัญ

มากเพื่อจะไดทํากอน 
• 80% ของปญหามักจะมาจาก 

20%  ของปจจัยสาเหตุ 

• แสดงถึงส่ิงที่มีความสําคญัมาก 

จํานวนเพียงเล็กนอย (Vital  Few
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ประเภทเครื่องมือ คุณสมบตั ิ
แผนภูมิควบคุม 

 

• ใช เฝ าติดตามสมรรถนะการ

ทํางานในแตละชวงเวลา 
• ทําใหมีการแกไขกระบวนการ

เพื่อปองกันการถูกปฏิเสธ 
• เง่ือนไข แนวโนม และการออก

นอกการควบคุมสามารถถูก

คนพบไดทันที 

แผนภาพแสดงสาเหตุและผล 

 

• จําแนกพื้นที่ของปญหาเพื่อ

สามารถทําการรวบรวมขอมูล 

และทําการวิเคราะหขอมูลได 

อีสโตแกรม 

 

• รูปรางแสดงถึงธรรมชาติของการ

กระจายของขอมูล 
• สามารถมองเห็นถึงแนวโนมสู

ศูนยกลาง (คาเฉลี่ย) และความ

ผันแปรไดงาย 
• จากขีดจํากัดของขอกําหนด

เฉพาะ (Specification) สามารถ
แสดงถึงความสามารถของ
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ประเภทเครื่องมือ คุณสมบตั ิ
กระบวนการได 

การจําแนกขอมูล (Stratification) 

 
 

• เปนการจําแนกประเภทของ

สาเหตุ 

กราฟธรรมดาชนิดตางๆ (Graph) 

 

• กราฟเสน เปนกราฟของ

อนุกรมเวลา แสดงขอมูลที่

ตอเนื่องกัน 
• กราฟแทง เปนกราฟที่แสดง

เปรียบเทียบความสูง 
• กราฟวงกลม เปนกราฟที่แสดง

จํานวน ปริมาณ 
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ชนิดของขอมูลและการเก็บขอมูล 
ขอมูลสถิติ (Statistical Data) หรือเรียกสั้นๆ วา “ขอมูล” หมายถึง

ขอมูลที่เปนตัวเลขหรือไมใชตัวเลขก็ได สวนใหญจะใชขอมูลเปนตัวเลข เพราะ

มีความหมายและประโยชนที่มากกวา 
ชนิดของขอมูล 
1.  ขอมูลเชิงคุณภาพ (Attribute Data) เปนขอมูลคานับ ซึ่งจะมีคา

เปนตัวเลขจํานวนเต็ม คือ 0,1,2,3 ฯลฯ ตัวอยางของคํานับ คือ จํานวนของ

เสีย จํานวนขอผิดพลาด จํานวนคนขาดงาน ตองมีการเก็บขอมูลที่เกิดจากการ

ผิดพลาดในรอบเดือน นํามาจําแนกเพื่อเปนแนวทางในการวิเคราะหหาสาเหตุ

ตางๆ โดยวิธีการจัดเก็บขอมูลตองพิจารณาวาจะเก็บขอมูลประเภทใด ขอมูล

ไหนมีปญหามาก ความถี่ การนับจํานวนครั้งในการเกิดขอผิดพลาดอาจจะนับ

แตละสัปดาห หรือแตละเดือน เปนตน 
2. ขอมูลเชิงผันแปร (Variable data) ขอมูลคาวัด เชน การวัด

น้ําหนักคาใชจาย เวลาที่ใช จะเปนคาตัวเลขอนันต เชน คาวัดระหวาง 1 และ 

2 จะมีคาตางๆ เปนคา 1.001, 1.002  ... ตอเนื่องจนกระทั่งมีคาถึง 2 

ตัวอยางการวัดขอมูลเชิงผันแปร ไดแก ขอมูลคาใชจายสาธารณูปโภค เชน คา

โทรศัพท คาน้ําประปา คาไฟฟา ถาคาใชจายแสดงตัวเลขที่มีคามาก ตองมีการ

จําแนกวาเกิดจากสาเหตุใด โดยตองมีการเก็บขอมูลและนํามาจําแนก 

ตามลําดับ 
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ขอมูลความพึงพอใจของลูกคา 
• ขอมูลความพึงพอใจของลูกคา 

-  เก็บขอมูลจากการสอบถาม โดยเก็บเปนคะแนนความพึงพอใจ แลวจึง

นํามาวิเคราะหหาคาเฉล่ีย 
 

การตรวจพิจารณาผลการวิเคราะห  และคิดคนวิธีการใหม 
• หลักการ 5W 1H และหลักการ ECRS 
        5 W 1 H   เปนแนวทางในการตรวจพิจารณาปญหาอยางรอบคอบไมวา
ปญหานั้นจะเปนงานวิเคราะหทั้งระบบหรือบางสวนของระบบ 

ECRS   เปนหลักการในการปรับปรุงงาน ซึ่งสรางข้ึนจากการตรวจ

พิจารณา 5 W 1 H    
 

ตารางการตรวจพิจารณาดวย 5W 1H   

5 W  
1 H   

ประเภท ความหมาย 

(Why) 
ประเด็น

พิจารณา 

นโยบาย 

WHAT หัวเรื่อง 
(วัตถุประสงค) 

ทําอะไรอยู 
ทําไมทําอยูอยางนั้น 
ทําไมสิ่งนัน้จึง

จําเปน 

เลิกเสียได

หรือไม 
สามารถที่

จะบรรลุ

เปาหมาย

ดวยวิธีอ่ืน

ไดหรือไม 

กําจัดสวนที่ไม

จําเปนทิ้ง  

(E-Eliminate) 
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5 W  
1 H   

ประเภท ความหมาย 

(Why) 
ประเด็น

พิจารณา 

นโยบาย 

WHEN ลําดบัขั้นตอน ทําเมื่อไร 
ทําไมตองตอนนั้น 

เวลาอื่น

ไมไดหรือ 

WHERE สถานที ่ ทําที่ไหน 
ทําไมตองทําทีน่ั่น 

ที่อ่ืนไมได

หรือ 

การผสมผสาน

องคประกอบ

ของงาน (C) 
หรือโยกยาย

สับเปลี่ยน 

WHO คน  
(เครื่องจักร) 

ใคร (เครื่องไหน) 

ทํางานนั้นอยู 
ทําไมตองคน

(เครื่องจักร) นั้น 

คนอื่นหรือ

เครื่องอ่ืน

ไมไดหรือ 

องคประกอบ

งาน (R)  

HOW วิธีปฏิบตัิงาน ใชวิธีการอะไร

ทํางาน 
ทําไมตองวิธีการนั้น 

จะลด

แรงงาน

หรือเวลา

งานลงได

หรือไม 

ดัดแปลงใหงาน

งายขึ้น 
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การวิเคราะหหาสาเหตุดวยผังกางปลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชนิดของผังกางปลา มี 3 ประเภท 

1. การวิเคราะหความผันแปร  (Dispersion Analysis) โดยจะใชแสดง
สาเหตุของการเกิดความผันแปรในคุณภาพที่แสดงดวยหัวปลาตามลําดับ

กอนหลังดวยการตั้งคําถามวา “ทําไมจึงเกิดการผันแปร” เปนการวิเคราะห
ความผันแปรแตละปจจัย 

2. การจําแนกตามกระบวนการผลิต (Process Classification) ใช

สําหรับการแสดงความสัมพันธของสาเหตุและผลโดย มีการจําแนกตาม

กระบวนการยอยตางๆ 
3.  การกําหนดรายการของสาเหตุ (Cause Enumeration) มีโครงสราง

เหมือนกรณี การวิเคราะหความผันแปร แตจะมีความตางกันตรงที่วา 

แผนภาพกางปลาประเภทนี้จะมุงสูสาเหตุที่ทําใหเกิดปญหา (ตามหัวปลา) 
 



ชุดความรูในโครงการสงเสริมคุณภาพและผลิตภาพ มก.  

 
 

สํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 69 

การวิเคราะหหาสาเหตุดวย Why-Why Analysis 
Why-Why Analysis เปนเทคนิคการวิเคราะหหาปจจัยที่เปนตนเหตุ

ใหเกิดปรากฏการณอยางเปนระบบ มีข้ันมีตอน ไมมีการตกหลน 
 

วิธีการคิดของ  Why-Why Analysis   
 เมื่อมีปรากฏการณเกิดขึ้น ก็จะมีคําถาม “ทําไม” เพ่ือหาปจจัยหรือ
สาเหตุที่ทําใหเกิดปรากฏการณ  สมมติวามี 2 ปจจัยคือ 1 และ 2  แลว

ถามทําไมวา 1 และ 2   ทําไมถึงเกิดขึ้น  ก็อาจจะพบวาปจจัยที่ทําให 1 

เกิดขึ้นคือ 1-1 และ 1-2   ในชอง “ทําไม” สุดทาย จะเปนตนตอของ

ปจจัยตางๆ ที่นําไปสูการเกิดขึ้นของปรากฏการณ   และปจจัยที่อยูหลังสุด 

จะตองเปนปจจัยที่สามารถพลิกกลับกลายเปนมาตรการที่มีประสิทธิภาพ 
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การปองกันไมใหปญหาเกิดซ้ํา 
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5 W 1 H   กับการแกไขปญหา 
         5 W 1 H   ประกอบดวย What When Where Who How Why จะ
ใชเพ่ือการสํารวจสภาพของปญหา ตองคนหาปญหาดวย 5 W 1 H   ดวย

คําถาม What ตามดวย Why เพ่ือถามหาวัตถุประสงคของการทํางานจะตอง

ระบุถึงสถานที่ (Where) วามีการทํางานท่ีไหน เมื่อไร (เวลา-ลําดับขั้นตอน) 
(When) ทําโดยบุคคลใด (Who) และมีวิธีการทํางานอยางไร 
      การวิ เคราะหหาวิธี ในการแก ไขเปลี่ ยนแปลง  เ พ่ือการบรรลุ

วัตถุประสงคดวยการลดการทดแทน  เ พ่ือการปรับปรุงงานโดยการ

เปลี่ยนแปลงลําดับขั้นตอน สถานที่ บุคคล อุปกรณ และวิธีการทํางาน โดยการ

รวมการจัดเรียงลําดับใหม การทําใหการทํางานนั้นงายในการกําหนดมาตรฐาน 
  ดังนั้น ข้ันตอนการทํางานจึงตองมีการจัดเรียงและจัดวาง แยกแตละ

สวนใหชัดเจนเพื่อใหสะดวกตอการใชงาน โดยเริ่มตนจากการสํารวจปญหา 

วิเคราะหปญหา และสุดทายก็เปนการกําหนดมาตรฐาน 
 

หลักการ  5 G 
  เปนการนําเอาหลักการ 3 G มารวมเขากับหลักการทางทฤษฏี (Genri) 

และระเบียบกฎเกณฑ (Gensoku) หลักการ 5G จึงเปนการนําเอาหลักการ

พ้ืนที่จริง (Genba) และสถานการณจริงในการปฏิบัติงาน (Genjitsu) และ

สถานการณจริงในการปฏิบัติงาน (Genjitsu) มารวมกับกับหลักการทางทฤษฏี
และระเบียบกฎเกณฑ 
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  เหตุผลที่ตองใชหลักการ 5G เพราะมีการนํา 3G ไปใช แตขาด

หลักการทางทฤษฏีและระเบียบกฎเกณฑ ทําใหตัดสินใจดวยประสบการณ 

เพราะมีความรวดเร็ว แตการตัดสินใจเชนนี้อาจจะเปนการตัดสินใจที่ไม

เหมาะสมได 

 

ประสิทธิภาพโดยรวมของหนวยงานธุรการ 
• ความสูญเสียของงานธุรการ 

1. ความสูญเสียจากการบริหารจัดการ 
- ความสูญเสียจากการไมมีการวางแผน จากการรอคําส่ัง 
- ความสูญเสียจากการที่ขอมูลไมเพียงพอ 
- ความสูญเสียจากการปฏิบัติงานเรงดวน 

2. ความสูญเสียของกระบวนการ 
- ความสูญเสียจากการปฏิบัติงานท่ีไมจําเปนหรืองานที่สูญ

เปลา  ความสูญเสียจากการไหลที่ไมดีของกระบวนการ 
- ความสูญเสียจากการปฏิบัติงานที่ซ้ําซอน และความสูญเสีย

จากการปฏิบัติงานที่จะตองลอกใหม 
3. ความสูญเสียจากการหยุดน่ิง 

        -      ความสูญเสียจากการสงมอบที่ลาชา ความสูญเสียจาก
ความเร็วที่ลดลง และความสูญเสียจากเวลานําของงาน 
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4. ความสูญเสียจากการไหลของงาน 
-   ความสูญเสียจากการจราจร ความสูญเสียจากการขนยาย 

และความสูญเสียจากการสื่อสาร และความสูญเสียจากการวางผังสถานที่

ทํางาน 

• ความสูญเสียจากการปฏิบัติงาน 
1. ความสูญเสียจากการเคลื่อนไหวและการปฏิบัติงาน 

- ความสูญเสียจากความลาชาในการจัดทํามาตรฐาน และ

ความสูญเสียจากการจัดวางกําลังคน  ดังนั้น การจัดทํามาตรฐาน และการเขียน

ข้ันตอนในการทํางานจึงมีความสําคัญเปนอยางมาก และทุกข้ันตอนตองมีการ

วิเคราะหวามีประสิทธิภาพ คุณภาพ และความปลอดภัย 
- ความสูญเสียจากเครื่องมือ เครื่องใชในสํานักงาน ความ

สูญเสียจากการจัดระบบแฟมเอกสาร และจากระบบ OA และ IT ทั้งนี้การจัด

ระบบงานธุรการจึงเปนการจัดระบบเพื่อลดเวลาในการคนหา   
2. ความสูญเสียจากความชํานาญ 

 -    ความสูญเสียจากทักษะความชํานาญ  และความสูญเสีย

จากการทําใหเกิดทักษะความชํานาญหลายดาน ทั้งนี้ การอบรมพนักงานจะ

ชวยใหเกิดความชํานาญ พนักงานรูจักเทคโนโลยีเฉพาะดานที่เก่ียวของกับงาน  

และมีการปรับปรุงแกไขใหเกิดความสูญเสียลดลง 
     -   ความสูญเสียจากการใหการสนับสนุน และการชี้แนะของ

หัวหนา 
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• ความสูญเสียจากของเสีย (ขอบกพรองในการทํางาน) 
 

1. ความสูญเสี ยจากการตัดสินใจ   ความตั้ ง ใจและการ

ปรับเปลี่ยน 
- ความสูญเสียจากการตัดสินใจ ความสูญเสียจากการ

ประชุมและปรับเปลี่ยนและความสูญเสียจากการสื่อสาร อธิบายไดดวยคําศัพท

ภาษาญี่ปุน คําวา “Kaizen” เปนการทํางานใหประสบความสําเร็จโดยตองมี
การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องดวยจิตสํานึก และมีการ

เปลี่ยนแปลงที่เปนนวัตกรรมใหมๆ หรือออกแบบระบบใหมๆ 
- ความสูญเสียจากการเซ็นอนุมัติ 
 

2. ความสูญเสียจากของเสีย 
- ความสูญเสียจากความผิดพลาด ความสูญเสียจากความ

ถูกตองแมนยํา ความสูญเสียจากการแกไข และความสูญเสียจากการแกไขหลัง

เกิดเหตุ โดยจําแนกขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นออกมาใหเห็นปญหาที่เกิดขึ้น 

เพ่ือที่จะแกไขใหทันเหตุการณ 
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วิทยากรโดย ผศ.อนนต  วงษเกษม          ถอดความโดย น.ส.ณัฏยา   เบาสุภี 

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ      ฝายพัฒนาและฝกอบรม  

คณะวิศวกรรมศาสตร       สํานักประกันคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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ปจจุบัน Malcolm Baldrige Nation Quality Award (MBNQA) 
ไดรับการยอมรับวาเปนแนวทางในการบริหารองคกรที่มีประสิทธิผลที่สุด 

ความยอดเยี่ยมของเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติอยูที่ สามารถประยุกตใชได

กับองคกรทุกขนาด ทุกประเภท ทั้งองคกรภาคธุรกิจและภาครัฐ ทั้งองค กรที่

แสวงหาผลกําไร และองค กรที่ไม แสวงหาผลกําไร และสามารถประยุกต ใช ได 

กับองค กรทุกภาคส วน ทั้งองค กรธุรกิจ องค กรการศึกษา และองค กรด าน

สาธารณสุข รวมถึงหน วยงานราชการ ซึ่งการทําความเขาใจในแนวทางการ

บริหารงานตามหลัก MBNQA จึงเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับบุคลากรทุกระดับที่จะ
นําไปประยุกตใชใหเกิดผลลัพธของการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น 

สํานักประกันคุณภาพจึงไดดําเนินโครงการสัมมนา เร่ือง การตีความขอกําหนด

คุณภาพ Malcolm Baldrige Nation Quality Award (MBNQA) กับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ข้ึนในวันที่ 31 สิงหาคม 2550 โดยไดเรียนเชิญ

ทานผูชวยศาสตราจารยอนนต   วงษเกษม มาเปนวิทยากรบรรยายใหความรู 

โดยสาระสําคัญที่ไดจากการสัมมนาสามารถสรุปไดดังนี้ 

ขอกําหนดของ Malcolm Baldrige มีการปรับปรุงเปล่ียนแปลง

อยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน สําหรับการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่เกิดขึ้นในป 

ค.ศ.2007 ที่เรียกวา Most Significant Changes for 2007 Criteria  
สรุปได 7 ขอ ดังนี้ 
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ขอที่ 1 Leadership ฉบับใหมนี้จะมีเร่ืองเก่ียวกับการใชตัววัด โดย

ใหความสําคัญวาผูบริหารไดใชตัววัดในการประเมินผลการทํางานอยางไรบาง 

ขอที่ 2 Strategic Planning ฉบับใหมเนนในเรื่องของนวัตกรรม 

และขอไดเปรียบในเชิงกลยุทธ รวมถึงทรัพยากรที่ใชในการดําเนินการเพื่อให

บรรลุวัตถุประสงคตามกลยุทธ และเพ่ือใหเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นจึงไดมีการ

ยกตัวอยางนวัตกรรมในวงการศึกษา เชน การเปล่ียนวิธีการเรียนรูจากที่นิสิต

ตองเขามาเรียนในชั้นเรียนเพียงอยางเดียว เปนการเรียนรูที่นิสิตสามารถเรียน

ไดดวยตนเองในทุกที่ผานทางอินเตอรเน็ตที่เรียกวา e – Learning ซึ่งจะทําให
นิสิตมีสมาธิกับการเรียนดวยตนเอง และหลังจากที่ไดเรียนรูแลวก็ใหมา

อภิปรายพูดคุยกันในชั้นเรียน มาแลกเปลี่ยนสิ่งที่แตละคนไดเรียนรู ซึ่งก็จะทํา

ใหวัตถุประสงคของการจัดการศึกษาในชั้นเรียนเปลี่ยนไป และนาจะเปนการ

เปลี่ยนแปลงที่ไดผลดี เพราะถาลองสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนิสิตจะ

พบวา การเขาช้ันเรียนของนิสิตสวนใหญมักจะเปนการเขามาเพ่ือพูดคุยกัน 

และดําเนินกิจกรรมสันทนาการกันเสียมากกวา ดังนั้น e – Learning จึงจัดเปน
นวัตกรรมในวงการศึกษารูปแบบหนึ่ง  

ขอที่ 3 Student, Stakeholders and Market Focus มีจุดเนน
มากขึ้นที่ voice of customer ซึ่งเปนจุดเนนมานานแลวสําหรับใน

ภาคอุตสาหกรรม แตที่ตางกันในภาคการศึกษาคือ ลูกคาในภาคอุตสาหกรรม

จะมีตัวตนที่ชัดเจนมากกวา  
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ขอที่ 4 Measurement, Analysis and Knowledge 
Management ปจจุบันมีความชัดเจนขึ้นในเรื่องของ Management of 

Information ซึ่งจะพบวาในวงการการศึกษาหลายแหงจะมีปญหาในเรื่อง

สารสนเทศในการบริหารจัดการที่ยังไมมีประสิทธิผล โดยตัวบงช้ีที่แสดงให

เห็นไดอยางชัดเจน คือ เวลาที่ สูญเสียไปในการสืบคนขอมูลแตละเร่ือง 

เนื่องจากมีข้ันตอนที่ซับซอน ขาดความเปนเอกภาพ เพราะไมมีการรวมขอมูล

ไวที่ เดียวกัน ดังนั้น จึงใชเวลานานในการคนหา ซึ่งโดยปกติแลวระบบ

สารสนเทศที่ดีจะตองมีการจัดเก็บขอมูลที่เปนระบบที่สามารถสืบคนขอมูลได

อยางรวดเร็ว สําหรับในภาคอุตสาหกรรมก็มักพบปญหาในการบริหารจัดการ

ขอมูลที่เก่ียวกับการใช Software หลายชุดในการดําเนินงาน และยังไมมี

ฐานขอมูลที่เช่ือมโยงกัน โดย Software แตละชุดก็จะมีฐานขอมูลที่ใชใน

ระบบงานของตนเอง ดังนั้น แนวโนมในอนาคตจะตองมีการปรับเปลี่ยนใหมี

การจัดเก็บขอมูลโดยการใช Software ชุดเดียวที่สามารถจัดเก็บขอมูลไดอยาง

ครอบคลุมที่เรียกวา Enterprise Resources Planning (ERP) ที่เปน 

Software สําหรับรวบรวมระบบสารสนเทศใหเปนหนึ่งเดียว และทุกคน

สามารถใชฐานขอมูลเดียวกันในการดําเนินงาน ซึ่งนับวาเปนการนําเทคโนโลยี

มาใชในการบริหารจัดการขอมูล นอกจากนี้ Measurement, Analysis and 

Knowledge Management ก็ยังจะมีระบบอื่นที่ใชอีกมาก เชน ในทางธุรกิจจะ

มีการใช Expert System ซึ่งก็คือระบบที่รวบรวมประมวลความรูทั้งหลายไว 
เมื่อตองการเรียนรู เ ร่ืองใดก็สามารถเขาไปดูไดวาเ ร่ืองนั้นมีการศึกษา

คนควาวิจัยไวอยางไรบาง อีกตัวอยางหนึ่งที่มีการใช ก็คือ Decision Support 
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System ก็คือระบบที่ชวยในการตัดสินใจของผูบริหารที่มีความยุงยากซับซอน 

เชน ตองอาศัยวิธีการทางคณิตศาสตรช้ันสูง ผูบริหารจะไดไมตองเสียเวลามา

คํานวณขอมูลที่ยุงยากเหลานั้นเอง แตใหระบบประมวลผลให แตอยางไรก็

ตามการใชระบบเพื่อชวยในการตัดสินใจของผูบริหารก็มีขอจํากัดในเรื่องของ

บางปญหาที่ไมสามารถสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตรได ซึ่งปญหาจําพวกนี้

จะใชการแกปญหาดวย Artificial Intelligent หรือปญญาประดิษฐ โดย

หลักการของปญญาประดิษฐ คือ การพยายามสอนใหคอมพิวเตอรคิดอยาง

เปนข้ันเปนตอน ดวยการปอนขอมูลปจจัยนําเขา และผลลัพธที่ตองการเขาไป

ในคอมพิวเตอร ซึ่งคอมพิวเตอรก็จะสามารถประมวลกระบวนการที่จะตอง

ดําเนินการออกมาใหเปนขั้นตอนสําหรับการตัดสินใจ ทั้งหลายทั้งปวงเปน

ระบบที่เกิดข้ึนในเชิงธุรกิจที่ตองการความรวดเร็วในการตัดสินใจทั้งส้ิน  

 ขอ 5 Workforce Focus ซึ่งเปนชื่อที่เปลี่ยนมาจาก Faculty 

and Staff Personnel และ Human Resource Focus ซึ่งมีกรอบหลักๆ 2 

ประเด็น คือ Workforce Engagement และ Workforce Environment   

ขอ 6  Process Management มีการเปลี่ยนปลง criteria เปน 

Work System Design และ Work Process Management and 

Improvement ซึ่งในโมเดลเดิมจะเนนถึงเร่ือง Process และ Supporting 

Process ซึ่ง Process หลักๆ ที่ใชในวงการธุรกิจจะมีอยู 2 ลักษณะ คือ Key 

Process และ Supporting Process ซึ่งถาเปรียบเทียบกับการจัดการศึกษา 

Key Process ก็จะประกอบดวย การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทาง
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วิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในสวนของ Supporting 

Process ก็จะประกอบดวยการบริหารงาน บริหารเงิน ที่จะทําให Key 

Process บรรลุผลสําเร็จ การมีเฉพาะ Key Process เพียงอยางเดียวไม

สามารถดําเนินการได และ Supporting Process ที่สําคัญ ไดแก เร่ืองการ

ดูแลอาคารสถานที่ อุปกรณการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณตางๆ ใหมี

ความพรอมในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  

ขอ 7 Resource มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ criteria ทั้ง 6 ขอ ที่

ดําเนินการกอนจะเปนขอ 7 นี้ใหเหมาะสมกับสภาพบริบทที่เปลี่ยนแปลง และ
การปรับที่เห็นไดอยางชัดเจนก็คือจะมี criteria หายไป 1 ขอ ซึ่งเปน criteria 

ที่อยูภายใตหัวขอที่ 5 Work Force Focus ซึ่งแตเดิมมี 3 ขอยอย แตปจจุบัน

เหลือ 2 ขอยอย 

นอกจากนี้ในฉบับใหมจะมีการทํา Glossary ที่เพ่ิมเติมเขามา 

โดยเปนการกลาวถึงเร่ือง Collaborators ก็คือ บุคคลที่มีสวนรวมสนับสนุน 

เร่ือง Core Competency ก็คือ ขีดความสามารถหลัก หรือความสามารถแกน 

เร่ืองของ Work System เร่ืองของ Work Force ที่ประกอบดวย Work Force 

Capability, Work Force Capacity และ Work Force Engagement  
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การใหรางวัล Malcolm Baldrige Nation Quality Award มีเกณฑ
การใหคะแนนในแตละหัวขอที่แตกตางกัน ความแตกตางของคะแนนแสดงถึง

น้ําหนักความสําคัญของสิ่งที่ตองการวัด ซึ่งจะพบวา รางวัลนี้ใหความสําคัญใน

การมุงเนนที่ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน โดยใหคาน้ําหนักคะแนนถึง 

450 คะแนน สําหรับรายละเอียดของแตละหัวขอทั้ง 7 หัวขอ มีดังนี้ 

ขอที่ 1 การนําองคกร (Leadership) 120 คะแนน 

1.1  Senior Leadership (70 คะแนน) ประกอบดวย 2 
หัวขอหลักๆ คือ  
 1)  วิสัยทัศนและคานิยมขององคกร (Vision and 

Value) โดยรายละเอียดจะกลาวถึงวาผูบริหารไดมีวิธีที่จะสรางวิสัยทัศนและ

คานิยมขององคกรอยางไร และผูบริหารมีวิธีการที่จะสงเสริมวิสัยทัศนและ

คานิยมขององคกรอยางไร เพ่ือใหมีผลในทางปฏิบัติ  
 2)  การสื่อสาร การวัดผลการดําเนินงานเพื่อใหเกิด 

Organization Performance  

1.2  Governance and Social Responsibilities หรือ 

ธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบตอสังคม (50 คะแนน) ประกอบดวย 2 
หัวขอหลักๆ คอื 
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1 )  ธ ร ร ม า ภิ บ า ล ใ น ส ถ า น ที่ ป ร ะ ก อ บ ก า ร 

(Organization Governance) โดยรายละเอียดจะกลาวถึง ความรับผิดชอบ

ของงบประมาณ ความโปรงใสในเรื่องของการดําเนินงาน การตรวจสอบ

ภายใน ภายนอก โดยใชผูตรวจสอบที่มีความเปนอิสระ ไมเปนผูที่มีสวนได

สวนเสียกับงานที่ตรวจสอบ ซึ่งจะทําใหการตรวจสอบเปนไปอยางโปรงใส  
2) กฎหมาย และจริยธรรม (Legal and Ethical 

Behavior) โดยรายละเอียดจะกลาวถึง การดําเนินงานขององคกรมีความ

ถูกตองตามกฎหมาย และจริยธรรมอยางไร องคกรมีวิธีการสงเสริมใหเกิด

พฤติกรรมที่แสดงถึงความมีจริยธรรมอยางไร โดยองคกรทั่วไปจะมีมาตรการ

ในการสงเสริมใหผูปฏิบัติงานมีจริยธรรมดวยกลยุทธที่แตกตางกัน ไดแก 
- การเริ่มตนจากผูบริหารที่จะตองเปนตนแบบที่ดี

ใหกับผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตาม  
- การเขียนจรรยาบรรณ หรือจริยธรรมในการ

ดําเนินธุรการเผยแพรใหผูปฏิบัติงานใชเปนรูปแบบในการดําเนินงาน หรือ

อาจจะทําไวในรูปของคติพจนในการทํางานที่เปนลายลักษณอักษร  
- การฝกสอนในเรื่องของจริยธรรมในการทํางาน  
- การรับขอรองเรียน และสืบสวน ในกรณีที่พบวา

มีการดําเนินการที่ ขัดตอจริยธรรม ซึ่งกระบวนการสืบสวนไมสามารถ

ดําเนินงานไดตามชั้น หรือระดับของการบริหารไดเหมือนเชนการทํางาน

ตามปกติ เพราะอาจจะทําใหเกิดความไมโปรงใส ดังนั้น จึงควรตั้งหนวยงาน

อิสระข้ึนภายในองคกรสําหรับรับเรื่องรองเรียนตางๆ 
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- การกระตุนใหบุคลากรมีสวนรวมในการแจงเหตุ
ที่ไมปกติ และองคกรจะตองใหความคุมครองเกี่ยวกับความปลอดภัยกับผูที่

แจงเหตุโดยเก็บเปนความลับ เพ่ือไมใหผูกระทําผิดทราบไดวาใครเปนผูแจง

เหตุดังกลาว  
- การใหความสําคัญกับประชาคมที่สําคัญตอการ

ดําเนินงานขององคกร (Key Community) ตัวอยางของ Key Community 

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรก็อาจจะหมายถึงประชาชนที่ประกอบอาชีพทาง

เกษตรกรรม Key Community ของคณะวิศวกรรมศาสตร ก็คือ โรงงาน

อุตสาหกรรมที่คณะฯ ดูแล โรงงานอุตสาหกรรมที่มีบัณฑิตไปทํางานเปน

จํานวนมาก เปนตน 

 
ขอที่ 2 การวางแผนกลยุทธ (Strategic Planning) 85 

คะแนน 

2.1 Strategy Development หรือการจัดทําแผนกลยุทธ 
(40 คะแนน) ประกอบดวย 2 หัวขอหลักๆ คือ 

1) กระบวนการในการจัดทําแผนกลยุทธ ซึ่งการ

จัดทําแผนกลยุทธที่ดีจะตองมีกระบวนการเปนข้ันเปนตอน ไมใชวาจะสราง

แผนข้ึนมาลอยๆ แลวก็สงใหกับผูปฏิบัติไปดําเนินการ แตในทางปฏิบัติ

จะตองทําความเขาใจในเรื่องของสิ่งแวดลอม ความทาทายในการดําเนินงานใน

อนาคต และขณะเดียวกันก็ตองทําความเขาใจเกี่ยวกับตนเองดวยวา มีจุดออน 

จุดแข็ง และทรัพยากรมากนอยเพียงใด  
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2) การสรางวัตถุประสงคในเชิงกลยุทธ ซึ่งเปนสิ่งที่

ตองดํ า เนินการควบคู ไปกับการกําหนดแผนกลยุทธ  โดยการจัดทํ า

วัตถุประสงคจะตองเริ่มตนจากการกําหนดจุดมุงหมาย ซึ่งจะเปนสิ่งที่ทําให

สามารถกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายในการดําเนินงานที่ชัดเจน ซึ่ง

เปาหมายจะตองเปนสิ่งที่สามารถวัดไดในเชิงปริมาณ ประกอบดวย เปาหมาย

ระยะสั้น และเปาหมายระยะยาวที่ตองมีความสมดุลกัน ซึ่งหลักการที่เขามาใช

ในการทําใหเกิดความสมดุล คือ แนวความคิดของคะแนนบัตรสมดุล 

(Balance Score Card) ที่วาดวยการสรางความสมดุลจากการพิจารณาปจจัย

แวดลอม เชน กระบวนการภายใน กลุมลูกคา และการเงิน เปนตน 

2.2 Strategy Deployment หรือการถายทอดแผนกล

ยุทธสูการปฏิบัติ (45 คะแนน) ประกอบดวย 2 หัวขอหลักๆ คือ 
1) Action Plan Development and Deployment 

หรือการทําแผนปฏิบัติงานเพื่อนําไปสูการปฏิบัติ ซึ่งตัวแผนกลยุทธเปน

ภาพรวมกวางๆ ที่ทําใหเราเห็นวาจะดําเนินกลยุทธอยางไรที่จะใหบรรลุ

วัตถุประสงค และเปาหมาย แตถาเราตองการใหเกิดผลในทางปฏิบัติ เรา

จะตองถายทอดแผนกลยุทธไปเปนแผนการปฏิบัติ เพ่ือใหภาพมองมีความ

ชัดเจนขึ้นวาในแตละปจะตองดําเนินงานอะไร อยางไรบาง ซึ่งแผนปฏิบัติงาน

ที่ดีจะตองเปนแผนที่เช่ือมโยงกับแผนกลยุทธ 
2) Performance Projection หรือการคาดผลระยะ

ยาว ซึ่งเก่ียวของกับเปาหมายในการดําเนินงานที่ตองการใหบรรลุในระยะยาว 
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ขอที่ 3 การมุงเนนนักศึกษา ผูมีสวนไดสวนเสีย และตลาด 

(Student, Stakeholder and Market Focus) 85 คะแนน 

3.1 Student, Stakeholder and Market Knowledge 
หรือความรูเก่ียวกับนิสิต นักศึกษา ผูมีสวนไดสวนเสียในตลาด (40 คะแนน) 

โดยรายละเอียดจะกลาวถึง วิธีการแบงกลุมเปาหมายของนักศึกษา และตลาด
ของหลักสูตรตางๆ วิธีการรับรูถึงความตองการของนักศึกษา ความคาดหวัง

ของผูมีสวนไดสวนเสีย ผลที่มีตอการตัดสินใจในการเลือกสถาบันการศึกษา 

ซึ่งเปนขอมูลที่ตองจัดทําใหเปนระบบ 

3.2 Student and Stakeholder Relationships and 
Satisfaction หรือความสัมพันธและความพึงพอใจของนิสิต นักศึกษา และผูมี

สวนไดสวนเสีย (45 คะแนน) โดยรายละเอียดจะกลาวถึง การสราง

ความสัมพันธ โดยการเริ่มตนจากการระบุกลุมเปาหมายวาเปนใคร โดยตองมี

ขอมูลขาวสารที่แสดงถึงความตองการของกลุมเปาหมายที่ชัดเจน โดยระบบที่

วงการอุตสาหกรรมใชในการดําเนินการและไดรับการตอบรับที่คอนขางดี 

เรียกวา ระบบ Customer Relation Management ตัวอยางเชน การ

ดําเนินงานของ Top Supermarket ที่มีการจัดทําบัตรสมาชิกใหกับลูกคาที่มี
หมายเลขกํากับไว ซึ่งเปนความพยายามในการสรางฐานขอมูลเพ่ือจดจํา

รายละเอียดของลูกคาที่เขามาใชบริการ ซึ่งในระยะยาวเมื่อมีฐานขอมูลที่ดีทํา

ใหสามารถทราบสวนประกอบที่สําคัญของลูกคาทั้งหมด เมื่อนําขอมูลมา

ประมวลผลแลวทําใหสามารถจัดบริการเสริมเพื่อสรางความพอใจใหกับลูกคา

ย่ิงข้ึนได เชน การสงบัตรอวยพรวันเกิด การชวยเหลือลูกคาในรูปแบบตางๆ 



ชุดความรูในโครงการสงเสริมคุณภาพและผลิตภาพ มก.  

 
 

สํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 88 

เปนตน ซึ่งเปนกระบวนการที่ทําใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

สําหรับในวงการการศึกษา ตัวอยางคณะวิศวกรรมศาสตร มก. มีการ

ดําเนินการในเรื่องของการประชุมผูปกครองเพื่อสอบถามความตองการ เพราะ

ถือวาผูปกครองเปนลูกคารายหนึ่ง เปนตน นอกจากนี้ เมื่อเราทราบความ

ตองการของลูกคาแลว จะตองมีการประเมินความพึงพอใจของลูกคา เพ่ือนํา

ผลที่ไดจากการประเมินไปปรับปรุงการใหบริการ 

ขอที่ 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู 

(Measurement, Analysis and Knowledge Management) 90 คะแนน 
4.1 Measurement, Analysis and Improvement of 

Organizational Performance หรือการวัด การวิเคราะห การปรับปรุงการ

ดําเนินงานขององคกร (45 คะแนน) โดยรายละเอียดจะกลาวถึง องคกรมี

การวัด วิเคราะห เช่ือมโยง และปรับปรุงขอมูลผล การดําเนินงานและขอมูล

สารสนเทศในทุกระดับและในทุกสวนขององคกรอยางไร 
4.2 Management of Information, Information of 

Technology and Knowledge หรือการบริหารขอมูล และสารสนเทศ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ และความรู (45 คะแนน) โดยรายละเอียดจะกลาวถึง 

องคกรทําใหเกิดความมั่นใจวามีขอมูลและสารสนเทศที่จําเปนและมีคุณภาพ

สําหรับพนักงาน คูคา/หุนสวน และลูกคาอยางไร อธิบายการสรางและบริหาร
สินทรัพยดานความรูขององคกร 
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ขอที่ 5 การมุงเนนพนักงาน (Workforce Focus) 85 คะแนน 
5.1 Workforce Engagement หรือการเขารวมของ

พนักงาน (45 คะแนน) ซึ่งจะเนนเกี่ยวกับการเสริมสรางพนักงาน โดย

พิจารณาวาหนวยงานมีกระบวนการอยางไรในการที่จะสงเสริมใหพนักงานมี

ความรู ความสามารถในการทํางานที่ดีข้ึน ซึ่งรวมถึงการคัดเลือก การสรรหา 

การตั้งเปาหมายในการทํางาน และการสื่อสาร ซึ่งอาจใชคําวา Workforce 

Enrichment แทนได นอกจากนี้ในหัวขอของการเขารวมของพนักงานยัง

รวมถึงการพัฒนาภาวะผูนําของพนักงาน (Workforce and Leader 

Development) และการประเมินการเขารวมของพนักงาน 

5.2 Workforce Environment หรือส่ิงแวดลอมของ

พนักงาน (40 คะแนน) ซึ่งจะเกี่ยวของกับความสามารถ และสมรรถภาพของ

พนักงาน (Workforce Capability and Capacity) ซึ่งข้ึนอยูกับอุปกรณ 

เครื่องมือที่ใชในการทํางาน สําหรับบรรยากาศในการทํางานจะเกี่ยวของกับ

สภาพแวดลอมและความปลอดภัยในการทํางาน ซึ่งรวมถึงการเตรียมความ

พรอมเพื่อรับสถานการณภัยพิบัติทั้งที่เกิดขึ้นจากฝมือมนุษย และภาวะการ

เปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ ซึ่งในขณะนี้หนวยงานภาคเอกชนของอเมริกาไดมี

การเตรียมความพรอมในเรื่องดังกลาวดวยการแตงตั้งตําแหนงสําคัญเพิ่มเติม

จาก CEO (Chief Executive Officer) อีกหลายตําแหนง ประกอบดวย COO 

(Chief Executive Operation) CEF (Chief Executive Finance) CEQ (Chief 

Executive Quality) CEI (Chief Executive Information) และ CES (Chief 

Executive Security)  
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ขอที่ 6  กระบวนการจัดการ (Process Management) 85 

คะแนน 
6.1 Work System Design หรือการออกแบบงาน (35 

คะแนน) ซึ่งเก่ียวของกับการใชความสามารถหลักในการดําเนนิงานอยางไร มี

วิธีการ หรือกระบวนการออกแบบการทํางานอยางไร  
6.2 Work Process Management and Improvement 

หรือการจัดการและวิธีการปรับปรุงการทํางาน ซึ่งจะเกี่ยวของกับการดแูล 

ควบคุมกระบวนการทํางาน มีการวิเคราะห ปรับปรุงการทํางานอยางไร ซึ่งใน

วงการคุณภาพการปรับปรงุถือเปนหัวใจสําคัญของการดําเนนิงาน 

ขอที่ 7 ผลลัพธ (Results) 450 คะแนน 
7.1 Student Learning Outcomes หรือผลลัพธดานการ

เรียนรูของนิสิต นักศึกษา (100 คะแนน) จะกลาวถึงตัวชี้วัดที่เก่ียวของกับ

การเรียนรูของนิสิต เชน รอยละของนิสิตที่สําเร็จการศึกษาตามเวลาของ

หลักสูตร รอยละการคงคางของนิสิต เปนตน 

7.2 Student and Stakeholder – Focus Outcomes 
หรือผลลัพธดานผูมีสวนไดสวนเสีย (70 คะแนน) จะกลาวถึงตัวชี้วัดที่

เก่ียวของกับผูที่มีสวนไดสวนเสียในการดําเนินการ เชน ความพึงพอใจของผูใช

บัณฑิต เปนตน 
7.3 Budgetary, Financial and Market Outcomes หรือ

ผลลัพธดานการเงิน และการตลาด (70 คะแนน) จะกลาวถึงตัวชี้วัดที่
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เก่ียวของกับการใชงบประมาณ การลงทุนในการดําเนินงาน เชน ตนทุนตอ

หนวยงานการผลิตบัณฑิต เปนตน  
7.4 Workforce – Focus Outcomes หรือผลลัพธดาน

พนักงาน (70 คะแนน) จะกลาวถึงตัวชีว้ัดที่เก่ียวของกับการมีสวนรวม ความ

พึงพอใจ และการพัฒนาพนกังาน 

7.5 Process Effectiveness Outcomes หรือผลลัพธดาน
ประสิทธิผลของกระบวนการ (70 คะแนน) จะกลาวถึงตัวชี้วัดที่เก่ียวของกับ

กระบวนการที่ใชในการดําเนินงาน 
7.6 Leadership Outcomes หรือผลลัพธดานการนํา และ

ความรับผิดชอบตอสังคม (70 คะแนน) จะกลาวถึงตัวชี้วัดที่เก่ียวของกับ

แผนกลยุทธ และการดําเนินงานตามแผนกยุทธนั้นอยางไร การบรรลุผลทาง

จริยธรรมจรรยาบรรณ และหนาที่ ความรับผิดชอบตองบประมาณ ความ

ปลอดภัย กฎหมาย และการสนับสนุนชุมชนและสังคม 
 

 
 

จากรายละเอียดที่กลาวมาทั้งหมด พอสรุปไดวา Criteria ของ 

Baldrige Award ประกอบดวย 7 Category ซึ่งแตละ Category ก็จะมี

รายละเอียดแบงเปน Item ยอยๆ รวมแลวทั้งหมดมี 18 Item นอกจากนี้แตละ 

Item ยังมีรายละเอียดที่ลึกลงไปอีกที่เรียกวา Area Addresses ซึ่งไมเทากันใน

แตละ Item อยางไรก็ตามกอนที่จะมีการนิยามออกมาเปน Category ตางๆ 
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นั้น ไดมีการกําหนดเปน Core Values and Concepts คือแนวความคิดและ
คานิยมหลัก ซึ่งก็มีทั้งหมด 11 ขอ ซึ่งปรับปรุงเพ่ิมเติมขึ้นมาจากยุคแรกๆ 

หลายขอ รายละเอียดดังนี้ 

1. Visionary leadership หรือ การนําองคกรอยางมีวิสัยทัศน 
วิสัยทัศน หมายถึง ส่ิงที่ตองการใหองคกร หรือหนวยงาน

เปนในอนาคตในระยะยาวพอสมควร ประมาณ 5 ป หรือ 10 ป ซึ่งเปนหนาที่
ของผูบริหารระดับสูงที่จะตองมาสรางวิสัยทัศนรวมกันกับคนในองคกร เปน

การช้ีนําทิศทางที่ถูกตอง และสื่อถึงคุณคา คุณธรรมใหแกคนในองคกร สราง

กรอบแหงการปฏิบัติงานเพื่อความเปนเลิศ กระตุนใหเกิดแรงบันดาลใจใน

การสรางนวัตกรรม และเสริมสรางองคความรู สรางบรรยากาศแหงการเรียนรู 

สงเสริม สนับสนุน และจูงใจใหบุคลากรทุกระดับมีสวนรวมในการสรางผลงาน 

และการพัฒนาไปสูความเปนเลิศ สรางสมดุลระหวางความตองการของผูมี

สวนเกี่ยวของกลุมตางๆ และเปนตนแบบในการปฏิบัติตนเปนแบบอยางแหง

ธรรมาภิบาล  

2. Learning – centered Education หรือ การศึกษาแบบเนน

การเรียนรู 
เปนสิ่งที่มีความสําคัญโดยตองทําความเขาใจความตองการ

และความแตกตางในการเรียนรู และการรับรูของนักศึกษา และแปลงความ

ตองการนี้เปนเนื้อหาวิชา และหลักสูตรที่เหมาะสม ซึ่งการเรียนรู กับการรับรู

เปนสิ่งที่มีความแตกตางกัน กลาวคือ การที่ผูสอนจัดกระบวนการเรียนรูนั้น

เปนการใหผูเรียนเกิดการรับรู แตก็ไมไดหมายความวาผูเรียนจะเกิดการ
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เรียนรู โดยสิ่งที่จะแสดงวาผูเรียนเกิดการเรียนรูนั้น ผูเรียนจะตองนําความรูที่

ได รับไปประยุกตใชไดอยางถูกตอง เหมาะสม และสามารถปฏิบัติได 

นอกจากนี้ตองมีการคาดการถึงการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงาน และทิศทาง

การศึกษา คณาจารยตองเขาใจถึงความแตกตาง และขอจํากัดในการเรียนรู

ของนักศึกษาตางกลุม เนนการเรียนรูที่มีสวนรวม Active learning โดยมี

กระบวนการประเมินผลที่นอกจากจะประเมินความกาวหนาของนักศึกษาแต

ละคนแลว ตองสามารถวัดผลการเรียนรู และทักษะตามมาตรฐานที่กําหนด ทัง้

ดานวิชาการ และวิชาชีพ และท่ีสําคัญตองมีการปรับหลักสูตรการเรียนการ

สอนตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และความรูใหมๆ ที่เกิดขึ้น 

3. Organizational and personal learning หรือ การเรียนรูของ

องคกรและแตละบคุคล 
การเรียนรูควรเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิตประจําวันของ

บุคลากรในองคกร ความกาวหนาของคณาจารยและบุคลากรในองคกรขึ้นกับ

โอกาสในการเรียนรู และพัฒนาทักษะใหมๆ โดยการเรียนรูในองคกรมีตั้งแต

ระดับบุคคล สายงาน แผนกงาน ภาควิชา จนถึงสถาบัน เพราะการเรียนรูชวย

ใหกระบวนการแกปญหามีประสิทธิภาพยิ่ง ข้ึน กอใหเกิดการแบงปน

ประสบการณจากกรณีศึกษา และการปฏิบัติที่ดีเลิศ (Best Practice) นําไปสู

นวัตกรรมและการสรางสรรค 
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4. Valuing faculty, staff and partners หรือ การเห็นคุณคาของ

อาจารย บุคลากร และหุนสวน 
ความสําเร็จขององคกรข้ึนอยูกับบุคลากร ไมไดข้ึนอยูกับ

ระบบเพียงอยางเดียว กลาวคือ ถึงแมระบบจะดีแตบุคลากรไมไปดวยกันกับ

ระบบ องคกรก็ไมสามารถประสบความสําเร็จได ดังนั้น ความสําเร็จของ

องคกรจึงข้ึนอยูกับความหลากหลายของความรู ความสามารถ ความคิด

สรางสรรค และแรงจูงใจของคณาจารย บุคลากร และผูรวมงานทุกกลุม การ

เห็นคุณคาของกลุมบุคคลเหลานี้ หมายถึง การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

ทั้งดานความรู การทํางาน และคุณภาพชีวิต เพ่ือใหสามารถทํางานท่ีจะ

สนับสนุนการเติบโตขององคกรอยางเต็มที่ โดยการพัฒนาอาจรวมไปถึงการ

ฝกอบรม การสอนงาน การใหโอกาสในการสับเปลี่ยนงาน ความกาวหนาใน

ตําแหนง และผลตอบแทนที่ใหเพ่ิมตามทักษะที่สูงข้ึน นอกจากนี้ผูรวมงาน

ภายนอก รวมถึงสถาบันอื่น สมาคม หนวยงานภาครัฐ และเอกชนมีสวนชวย

ในการสงเสริมภาพลักษณ และขยายตลาดใหมๆ หรือเปดหลักสูตรใหม 

5.  Agility หรือ ความคลองตัว 
การปรับเปลี่ยนที่ทันตอการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสมัยเดิม

เรียกวา Fast response สวนสมัยใหมจะมีศัพทของอเมริกัน โดยในทาง

อุตสาหกรรมจะใชคําวา LEAN Manufacturing และ Aggie Manufacturing 
คือ แนวความคิดทีต่องมีความรวดเร็ว และปรับปรุงไดทนักับความ

เปลี่ยนแปลง ซึ่งความคลองตัวในการทํางาน และตอบสนองตอความตองการ
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ภายนอกไดเร็วข้ึน ซึ่งเก่ียวของกับเวลาที่ใชไปในงานบริการตางๆ ภายใน

สถาบัน ที่มีความรวดเร็ว ฉับไว และคุณภาพของงานบรกิาร 

6.  Focus on the future หรือ การมุงเนนอนาคต 
การหวังผลในระยะยาว โดยทําความเขาใจปจจัยที่มีผลตอ

คุณภาพการศึกษาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งปจจัยเหลานั้นอาจรวมถึง 

การปฏิบัติการศึกษาทั่วโลก การเปลี่ยนรูปแบบการสอน ความคาดหวังของ

นักศึกษาและสังคม การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี การเติบโตและการ

เปลี่ยนแปลงของประชากร การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรและงบประมาณ 

และการปรับเปลี่ยนของสถาบันคูแขง ซึ่งการวิเคราะหปจจัยตางๆ ที่มีผลตอ

อนาคตและการเปลี่ยนแปลง ชวยใหวางแผนพัฒนาบุคลากร และเคร่ืองมือได

ทันการ 

7.  Managing for innovation หรือ การจัดการเพื่อนวัตกรรม 
นวัตกรรม หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่นําองคกรไปสูส่ิงที่ดี

ข้ึน นวัตกรรมนี้รวมถึงการพัฒนาหลักสูตร วิธีการสอน กระบวนการทํางาน 

การใหบริการ การวิจัย และการนําผลไปใช ซึ่งหมายถึงกิจกรรมทุกเร่ืองใน

กระบวนการบริหารจัดการภายในสถาบัน สําหรับในวงการอุตสาหกรรมนั้นจะ

มีนวัตกรรมที่สําคัญอยู 3 สวน คือ นวัตกรรมทางดานผลิตภัณฑ (Product 

Innovation) นวัตกรรมทางดานกระบวนการ (Process Innovation) และ

นวัตกรรมทางดานการบริหารจัดการ (Management Innovation) ดังนั้น การ

จัดการเพื่อนวัตกรรมจึงมุงเนนที่การนําความรูที่ ส่ังสมในทุกระดับภายใน

องคกรออกมาใชใหเกิดประโยชนในทุกดาน โดยมีการกําหนดตัวชี้วัดตางๆ ที่
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ตอบสนองความตองการและยุทธศาสตรของสถาบัน ซึ่งตัวชี้วัดเหลานั้นควร

ครอบคลุมพันธกิจทุกดานที่สถาบันดําเนินการ จําแนกตามประเภทและ

กลุมเปาหมาย นอกจากนี้ตัวชี้วัดควรสามารถชี้บงผลการปฏิบัติงานทั้งในระยะ

ส้ันและระยะยาว ทั้งนี้ ส่ิงที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือ ตองมีการวิเคราะห

ขอมูลเพ่ือเปนสวนหนึ่งของการติดตามประเมินผล และการวางแผน 

8. Management by fact หรือ การจัดการโดยใชขอมูลจริง 
การดําเนินงานในชีวิตประจําวันมักตองปะปนอยูกับการรับ

ขอมูลขาวสารที่เปนความจริง ความคิดเห็น หรือความเชื่อ ซึ่งจะตองทําการ

วิเคราะหใหดีกอนวาส่ิงใดที่เปนเรื่องจริง โดยความจริงจะสามารถแสดง

ออกมาดวยตัวเลขในเชิงปริมาณ เชน หองประชุมนี้มีอุณหภูมิ 20 องศา

เซลเซียส แตถาอธิบายวาอากาศในหองประชุมนี้หนาว ลักษณะนี้เปนความ

คิดเห็น ซึ่งในการบริหารจัดการ และการตัดสินใจของผูบริหารจะตองอยูบน

พ้ืนฐานของขอมูลที่เปนจริง โดยมีตัวชี้วัดถึงผลการดําเนินงานในแตละระดับที่

จะสนับสนุนการบรรลุเปาหมายของสถาบันในทิศทางเดียวกัน โดยตัวชี้วัดอาจ

รวมถึงคุณลักษณะของบัณฑิตนอกเหนือจากทางดานวิชาการโดยตรงดวย เชน 

จริยธรรม การสรางเสริมสุขภาพ และการใฝรูศึกษาดวยตนเอง เปนตน 

9. Social responsibility หรือ ความรับผดิชอบตอสังคม 
ความรับผิดชอบที่มีตอสังคม การปฏิบัติตามกฎหมาย และ

จรรยาบรรณที่ดี เปนสิ่งที่ผูนําพึงตระหนักถึงการดําเนินงานในทุกสวนที่

เก่ียวของในดานความปลอดภัย ส่ิงแวดลอม และสุขอนามัย การวางแผนควร

พิจารณาการดําเนินงานในเชิงปองกัน เชน หองปฏิบัติการ โรงพยาบาล อาคาร
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สถานที่ เปนตน การมีสวนรวมในชุมชนและการชวยแกปญหาในสังคมเปนการ

เสริมภาพลักษณที่ดีใหแกสถาบัน การประพฤติปฏิบัติเพ่ือเปนแบบอยางที่ดี

ในการจรรโลงไวซึ่งจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ 

10. Focus on results and creating value หรือ การมุงเนนที่

ผลลัพธ และการสรางคุณคา 
การดําเนินงานที่มุงเนนผลในเชิงธุรกิจมีการวิพากษวิจารณ

กันคอนขางมากวา ซึ่งมีแนวความคิดแตกเปน 2 กลุมใหญๆ คือ แนวคิดที่เช่ือ

วาผลที่เกิดขึ้นนั้นมาจากกระบวนการ (Process) ถาควบคุมกระบวนการใหดี 
ผลที่ออกมาก็จะดีไปดวย  กับอีกแนวคิดหนึ่ งที่ ยึดผลเปนหลัก  ไมว า

กระบวนการจะเปนอยางไรถาผลที่ออกมาดี ยอมแสดงวามีกระบวนการที่ดี

ตามไปดวย แตที่สําคัญในปจจุบันที่มีการกลาวถึงผลนั้น จะตองเปนผลที่สราง

คุณคาใหกับลูกคาดวย ซึ่งจะมีสวนเก่ียวของกับคํา 2 คํา ที่มีความแตกตางกัน 

ระหวาง Output กับ Outcome ซึ่งความแตกตางนี้จะอยูที่การนําไปใช

ประโยชน เชน ในรอบ 1 ป มหาวิทยาลัยอาจจะมีผลงานวิจัยออกมาหลาย

เร่ือง สวนนี้เรียกวา Output แตจะมีงานวิจัยสักก่ีเร่ืองที่ไดนําไปใชประโยชนได

จริง สวนนี้เรียกวา Outcome ก็คือเปนผลลัพธที่ตอบสนองความตองการของ
ผูมีสวนเกี่ยวของ ผลลัพธเหลานี้ไดสรางคุณคาอะไรใหกับทุกฝายที่เก่ียวของ 

ตั้งแตนักศึกษา ชุมชน สังคม คณาจารย และบุคลากร ผูรวมงาน และผูใช

บัณฑิต ตัวชี้วัดทั้งหลายไดชวยสรางสมดุลใหแกความตองการของผูมีสวน

เก่ียวของของกลุมตางๆ อยางไร 
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11. Systems perspective หรือ มุมมองเชิงระบบ 
มุมมองที่เปนระบบชวยสรางความเชื่อมโยงสวนตางๆ เขา

ดวยกัน และสรางความบูรณาการใหเกิดขึ้น ระบบชวยใหทุกสวนมุงไปสู

ทิศทางเดียวกัน รวมทั้งสนับสนุนการบริหารงาน และการจัดการที่ตอเนื่องและ

คงเสนคงวา 
 

จากที่กลาวมาทั้งหมดวิทยากรไดใหความคิดเห็นเพิ่มเตมิถึง

เก่ียวกับการมี Baldrige Award ดังนี ้

1. Baldrige Award เปนแรงจูงใจกระตุนใหเกิดความเคลื่อนไหว

ทางดานคุณภาพสําหรับผูบริหาร เนื่องจากการนําองคกรใหไดรับรางวัลระดับ

นานาชาติเปนตัวชี้วัดที่แสดงถึงความสําเร็จของผูบริหารและบุคลากรใน

องคกรไดเปนอยางด ี
2. Baldrige Award มีการพัฒนาปรับปรุงใหดีข้ึนทุกป ดังนั้น 

คานิยมหลักของ Baldrige Award สามารถนํามาใชในการพัฒนาปรับปรุง

องคกรใหดีข้ึนได แตอยางไรก็ตามขอดอยของ Baldrige Award ก็คือ การให

น้ําหนักความสําคัญของผลลัพธมากกวากระบวนการ ทําใหการอธิบายเกี่ยวกับ

กระบวนการบางอยางของ Baldrige Award ยังไมไดแยกใหชัดเจนวาอะไร

เปน Key Process หรือ Supporting Process ที่ดี รวมทั้งยังไมไดอธิบาย

เก่ียวกับ Management Process นอกจากนี้ควรจะเนนในเรื่องของคุณธรรม
จริยธรรมใหชัดเจนมากกวานี้ เพ่ือใหการผลิตบัณฑิตเพื่อออกไปรับใชสังคมจะ

มีคุณธรรมที่เพ่ิมขึ้น 
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ปจจุบัน การดําเนินงานธุรกิจทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตางให

ความสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาองคกร โดยนําระบบการบริหารคุณภาพใน

หลากหลายรูปแบบที่มีประสิทธิภาพมาประยุกตใชในการดําเนินงานองคกร ซึ่ง

การนําการบริหารคุณภาพโดยรวม หรือ Total Quality Management เปน
เครื่องมือหนึ่งในการเพิ่มศักยภาพของการแขงขัน รวมทั้งสรางคุณคาใหเกิด

ข้ึนกับบุคลากรในองคกร ซึ่งถือวา เปนเสนทางสูการบริหารจัดการเพื่ออนาคต 

ที่ไมเพียงแตจะประกันคุณภาพในดานสินคาและบริการเทานั้น แตเปนวิธีการ

ที่จะสรางความเชื่อมั่นในดานการบริหารทรัพยากรบุคคลและกระบวนการของ

องคกรใหสามารถตอบสนองตอความตองการของสังคมได ทั้งนี้ ในปจจุบัน

การนําระบบคุณภาพมาเปนสวนชวยในการพัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพ

สูงสุด เปนสิ่งสําคัญ ระบบคุณภาพ ISO 9001 เปนอีกหนึ่งในระบบคุณภาพที่

มีข้ันตอนที่ชัดเจน และ ระบบคุณภาพ LEAN นั้น ถือวาเปนระบบการบริหาร

คุณภาพที่มีประสิทธิภาพเชนกัน โดยมีปรัชญาแนวความคิด หลักการ และ

วิธีการของระบบการดําเนินงานที่ไดรับการยอมรับจากทั่วโลก ที่ใหความสําคัญ

กับการขจัดความสูญเสียในกระบวนการอยางตอเนื่องและสามารถนํามา

ประยุกตใชไดจริงในองคกร ดังนั้น ในการพัฒนาองคกร ตองเริ่มจากการ

พัฒนาระบบและทรัพยากรบุคคลใหมีศักยภาพ เพ่ือนําองคกรสูความเปนเลิศ 
ดังนั้น สํานักประกันคุณภาพจึงไดดําเนินโครงการสัมมนา เร่ือง การบริหาร

คุณภาพโดยรวม (TQM) ISO 9001 และ LEAN กับการประกันคุณภาพ

การศึกษา ข้ึนในวันที่ 26 กันยายน  2550 โดยได เ รียนเชิญทานรอง

ศาสตราจารยพิภพ   ลลิตาภรณ มาเปนวิทยากรบรรยายใหความรู โดย

สาระสําคัญที่ไดจากการสัมมนาสามารถสรุปไดดังนี้ 
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• TQM  หมายถึง การบริหารคุณภาพโดยรวมที่ ทุกคน ทุกฝาย ทุกระดับ 

ทุกกิจกรรมในองคกรเขามามีสวนรวมในการเสริมสรางคุณภาพและ

บริการ ไมวาจะโดยทางตรง หรือ โดยทางออม ดวยกระบวนการทํางาน

ที่เปนระบบ มีหลักการ และ ดําเนินการอยางตอเนื่อง  ในการปรับปรุง

คุณภาพใหดีข้ึน เพ่ือจุดมุงหมายในการ สรางความพึงพอใจใหกับลูกคา 
 
จุดสําคัญคือ สรางผลงานผานบุคลากรไมไดสรางโดยตัวผูบริหาร การที่

จะทําใหบุคลากรทํางานใหกับองคกรไดนั้นสามารถทําไดโดยพัฒนา

บุคลากรใหมีความรูความสามารถที่จะทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ  

และตองเขาใจวาใครคือลูกคา อะไรคือคุณคาที่ลูกคาตองการ คุณคา

ขององคกรตองสอดคลองกับสิ่งที่ลูกคาตองการ 

 
• หลักการบริหารคุณภาพ (Quality Management Principles) 

หลักการบริหารคุณภาพ 8 ประการที่ใชเปนพื้นฐานในการพัฒนา

มาตรฐาน ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000:2000 (ถูกผลักดันจากผูมีความรู

ความเชี่ยวชาญที่มีพ้ืนฐานความรูทั่วโลก) ซึ่งผูบริหารระดับสูงสามารถใชเปน

แนวทางในการนําองคกรมุงไปสูการปรับปรุงผลการดําเนินงาน หากไมใชหลัก 

8 ประการนี้ ก็ไมถือวาเปนกระบวนการของ TQM  
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หลักการพื้นฐาน 8 ประการ ในการการบริหารคุณภาพ 
ประกอบดวย  

หลักการขอที่ 1:  เปนองคกรที่ใหความสําคัญกับลูกคา (Customer 
focus Organization)  

ทุกกระบวนการจะมีคุณคาถาสอดคลองกับความตองการของลูกคา  

โดยมุงเนนขจัดความสูญเสียออกใหหมดจากองคกร โดยยึดลูกคาเปนหลัก 

หรือเปนเปาหมาย  ตองเขาใจลูกคา ตองรูวาลูกคาคือใคร อะไรคือคุณคาของ

ลูกคา ตองพยายามสื่อสารคุณคาของลูกคาใหทุกคนในองคกรทราบเพราะทุก

คนมีสวนเกี่ ยวของกับทุกกระบวนการที่สร างคุณคาให กับลูกคา  ทุก

กระบวนการที่สรางข้ึนมา ถาไมตอบสนองความตองการของลูกคาก็จะไมมี

ความหมาย  ถาเราคิดวา เราทํางานเต็มที่แตวาส่ิงที่เกิดขึ้นไมใชคุณคาที่ลูกคา

ตองการหรือลูกคามองเห็นวาไม เปนคุณคาก็ไม เกิดประโยชน ซึ่ งนั่น

หมายความวา เราจะตองขจัดความไมมีคุณคาในสายตาของลูกคาออก ซึ่งก็คือ

ความหมายในกระบวนการของ TQM 
     เปนองคกรที่พ่ึงพาลูกคาของตนเอง ดวยเหตุนี้จึงควรที่จะ 

• ทําความเขาใจกับความตองการของลูกคาทั้งในปจจบุัน  

และอนาคต  

• ทําใหผลการดาํเนินงานสอดคลองกับความตองการของ

ลูกคา  

• พยายามทําใหเกินกวาความคาดหวังและความตองการ 

ของลูกคา 
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หลักการขอที่ 2:   ความเปนผูนํา (Leader ship)  

โดยสิ่งสําคัญที่สุด คือ ผูนําตองเปนผูขับเคลื่อน มีความรับผิดชอบ

และมีจุดมุงหมายในกระบวนการ ผูนําในที่นี้ หมายถึง ผูบริหาร หรือทุกคนที่

ทําอยูภายในองคกร ทุกคนตองมีความเปนผูนํา ตองขับเคลื่อนตัวเองได มี

ความรับผิดชอบ มีจุดมุงหมายในการทํางาน สามารถพัฒนากระบวนการ

ทํางาน มีการพัฒนาตนเอง มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค ผูบริหาร คือ ผูที่จะตอง

ขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพใหบรรลุสูเปาหมายตามที่องคกรตองการ  

ระบบประกันคุณภาพจะเดินไดและประสบความสําเร็จ หัวใจสําคัญในการ

ขับเคลื่อนอยูที่ผูนําและความรวมมือของทุกคน แตตัวที่จะขับเคลื่อนใหทุก

คนทํางานและบุคลากรมีขีดความสามารถนั่น คือ ผูนํา  

• ผูนําเปนผูกําหนดจดุมุงหมายทิศทางและสภาพแวดลอม

ภายในองคกร 

• ผูนําเปนผูสรางสภาพแวดลอมการทํางานที่ทําใหคนเขา

มามีสวนรวมอยางเต็มที่ในการที่จะทําใหองคกรบรรลุสู

ความสําเร็จในวัตถุประสงคตามทีต่องการ 
ตัวอยาง  ถามีการตรวจประเมินระบบประกันคุณภาพ ตองเห็นชัดเจนวา

ผูบริหารมีการนําเอาระบบประกันคุณภาพและปญหาตางๆท่ี

เกิดข้ึนเขาสูวาระการประชุม  และควรจะอยูในวาระตนๆ ดวย  

ในขณะเดียวกัน ระบบประกันคุณภาพตองใหผลที่เห็นชัดเจนตอ

เปาหมายขององคกร  ไมใชเปนดัชนีอะไรก็ไมรูแลวเอาเขามา

เยอะแยะแลวใหผูบริหารไปพิจารณา จะตองเปนระบบที่สามารถ

ใหขอมูลเพ่ือการตัดสินใจตอผูบริหารได ดัชนีตางๆท่ีเราสราง
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ข้ึนมาตองดูดวยวา  เมื่อเขาสูระบบการบริหารของผูบริหารที่จะ

ทบทวน จะตองสะทอนถึงเปาหมายขององคกรที่จะตองดําเนิน

ตอไป 
 
หลักการขอที่ 3: การมีสวนรวมของพนักงาน (Involvement of 
people)  

พนักงานในที่นี้ หมายถึงคนทํางาน หรือบุคลากร บุคลากรคือคนที่

สรางคุณคา ดังนั้น บุคลากรตองเขามามีสวนรวม และตองมีการพัฒนา

บุคลากรใหมีความสามารถที่จะทํางานใหกับองคกรได สามารถทําใหองคกร

บรรลุเปาหมายไดในฐานะผูบริหารจะตองคิดอยูเสมอวา องคกรของทาน

ตองการบุคลากรที่มีขีดความสามารถเปนอยางไร แคไหน จึงจะสามารถพัฒนา

องคกรได ถาจะยกระดับและลดปญหาขององคกรใหนอยลง ตองดูวาบุคลากร

ของเราตองมีขีดความสามารถอะไรบางจึงจะสามารถพัฒนาองคกรใหกาวหนา  

ไมใชเอาคนเขามาเฉยๆ เพราะอาจทําใหเกิดความขัดแยงกัน ตองมีความรู

ความเขาใจที่ตรงกันในการที่จะบรรลุเปาหมายขององคกร 

• พนักงานทุกระดับเปนสวนที่มีความสําคญัตอองคกร และ

การเขามามีสวนรวมของพนักงานเหลานัน้อยางเต็มที่จะ

ทําใหสามารถใชความสามารถของพนักงานเหลานั้นมา

สรางคุณประโยชนใหกับองคกรไดอยางเต็มที ่
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หลักการขอที่ 4:   วิถีเชิงกระบวนการ (Process approach) 

ในกระบวนการทํางานตองมีเปาหมาย  มี input  output และมี feed 

back เพ่ือนํามาปรับปรุงกระบวนการจะตองใหความสําคัญกับการปองกัน 

ไมใชแกไข โดยเฉพาะกระบวนการดานการเรียนการสอน ถือวาเปน

กระบวนการพิเศษ (special process) คือจะปลอยใหกระบวนการเปนไป
อยางธรรมชาติไมได ตองเนนที่การปองกัน เพราะการเรียนการสอนปลอยให

เสียแลวมาแกไขไมได แตเราตองปองกันตั้งแตเร่ิมตน โดยจะตองมั่นใจวามี

บุคลากรที่ดีไดมาตรฐาน ทุกครั้งที่รับนิสิต มาตรฐานของนิสิตจะตองใชได ทุก

ครั้งที่มีการเรียนการสอนจะตองประกันไดวาจะมีมาตรฐาน อาจารยจะมีวิธีการ

สอนที่ไดมาตรฐานทุกครั้งที่ทําการสอน สภาพแวดลอมจะตองเหมือนกันทุก

ครั้งและดีข้ึนเรื่อยๆทุกครั้งที่ เวลาผานไป และประกันไดวาจะเกิดอยาง

สม่ําเสมอแมวาจะมีการออกการเขาของนิสิตอยางไร feed back ไมใชการ

ตรวจสอบ แตเปนการจัดทําเพ่ือใหเกิดขอมูลปอนกลับเพื่อนํามาพัฒนาและ

ปรับปรุง 

• งานแตละงานจะตองไดรับการกําหนดวัตถุประสงคและ

เปาหมายอยางชัดเจน มีการวางแผนและนําไปปฏิบัติ  

และมีการวัดผลการดําเนินงานของกระบวน การ มีการ

ทบทวนและปรับปรุง ซึ่งผลลัพธที่ตองการจะตองถูกทํา

ใหบรรลุความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนอยาง

ตอเนื่อง 
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 หลักการขอที่ 5: การบริหารเชิงระบบ (System approach to 
management)  

 ตองมีทิศทางการทํางานเชื่อมตอกันอยางมีเปาหมาย การทํางาน  

ทําใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางเดียวนั้นไมเพียงพอ จะตองทําให

สอดคลองกับทิศทางและเปาหมายขององคกร เชน องคกรตองการเนนที่ความ

รวดเร็ว แตบุคลากรเนนที่การลดตนทุน เนนที่ประสิทธิภาพ เปนกระบวนการ

ทํางานที่ดีแตไมสอดคลองกับทิศทางของเปาหมาย ในกระบวนการทํางานตอง

สรางคุณภาพสูงและรวดเร็ว (High Quality Quickly) เชน บัณฑิตตองสงมอบ

ภายใน 4 ป เรารับวัตถุดิบ (นิสิต) มาแลวตองสงมอบภายใน 4 ป  แตมีนิสิต

ก่ีคนที่ไมจบภายใน 4 ป  นั่นคือ ความสูญเสีย  องคกรที่ไรความสูญเสีย คือ 

องคกรที่นิสิตจบภายใน 4 ป 100% และไดงานทําที่ตรงตามสาขาภายใน 1 ป 

100% 

• การชี้บง การทําความเขาใจ และการจัดการกระบวนการ

ที่มีความสัมพันธระหวางกันอยางเปนระบบ เพ่ือใหบรรลุ

ตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวซึ่งจะนําไปสูการเพิ่มขีด

ความสามารถในการแขงขันขององคกร 
 

หลักการขอที่ 6:   การปรับปรุงอยางตอเน่ือง (Continuous 
improvement) 

การปรับปรุงอยางตอเนื่องตองเปนวิถีแหงองคกร ถือวาเปนการ

เดินทางที่ไมมีจุดสิ้นสุด ปลายทางคือเปาหมาย ทุกครั้งที่มีการกาวเดิน 
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สามารถวัดผลไดวามีความกาวหนาเกิดขึ้น หากมีอุปสรรคเกิดขึ้น ขอมูลนั้น

ตองมี feed back กลับมาเพื่อยกระดับกระบวนการเพื่อใหมีการปรับปรุงอยาง

ตอเนื่อง  การปรับปรุงอยางตอเนื่องตองสรางเปนกลไกที่เกิดขึ้นดวยตัวมันเอง  

ไมไดเกิดข้ึนดวยคําพูด  เมื่อเขาสูกระบวนการแลว  การปรับปรุงอยางตอเนื่อง

ตองเปนกลไกที่ชัดเจน  มีกระบวนการที่ชัดเจนในการปรับปรุงอยางตอเนื่อง  

ตัวขับเคลื่อนที่สําคัญ คือ ผูบริหาร โดยการจะขับเคลื่อนใหองคกรเดินหนาไป

อยางตอเนื่องไดนั้นตองมีมาตรการ  กระตุนใหบุคลากรสรางผลงานใหมๆอยู

เร่ือยๆ  คิดที่จะปรับปรุงการทํางานใหดีย่ิงๆข้ึนไปอยูตลอดเวลา ซึ่งจะทําให

เราเขาใจลูกคา  สังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาเราตองตามใหทัน และ

การใหความสําคัญกับลูกคาตองเขาใจอารมณของลูกคาดวยวาลูกคาตองการ

อะไร อยางไร 

• การปรับปรุงการผลการงานทั้งหมดขององคกรอยาง

ตอเนื่อง  ควรจะเปนวัตถปุระสงคที่ถาวรขององคกร 
• การปรับปรุงงานไมควรเปนงานเฉพาะกิจ หรือโครงการ

ของคณะใดคณะหนึ่ง 
• พนักงานทุกๆคน ทุกๆระดับองคกรจะตองมุงสูการ

ปรับปรุงผลการดําเนินงานอยางกระตือรือรน 
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หลักการขอที่ 7: การตัดสินใจบนพื้นฐานของขอเท็จจริง (Factual 
approach to decision making) 

TQM จะเนนที่ขอมูลจริง ไมใชความรูสึกหรือประสบการณ  เชน ถา

เอาคนที่มีประสบการณในการทํางานประมาณ 20 ป  4 – 5 คน มานั่งคุยกัน  

จะเกิดความขัดแยงกัน เพราะทุกคนจะพูดจากประสบการณที่ตัวเองทํางาน

ผานมาแตไมไดพูดถึงหลักความเปนจริงที่เกิดขึ้น   ซึ่ง TQM จะเนนการ

พิจารณาทุกอยางบนขอเท็จจริง  ในดานการตรวจประเมินระบบประกัน

คุณภาพ  บางครั้งผูประเมินมักจะใชความรูสึก + ประสบการณ  แตทุกอยาง

ตองอยูบนขอเท็จจริง  เราตองเร่ิมตรวจประเมินจากความรูสึกที่วาไมรูอะไร

เลย แลวตรวจดูจากหลักฐานที่เกิดขึ้น 

• การตัดสนิใจทีม่ีประสิทธิผลจะอยูบนพืน้ฐานของความมี

เหตุมีผลและอยูบนพื้นฐานของการวิเคราะหขอมูลและ

สารสนเทศอยางผูรู 
• ขอมูล และสารสนเทศที่จําเปนตอการตัดสินใจที่มี

ผลกระทบตอความกาวหนาขององคกรควรจะถูกสราง

ข้ึนมาจากระบบบรหิารคุณภาพ และการตัดสินใจทั้งหมด

ควรจะสามารถพิสูจนไดดวยขอมูลเหลานี้  
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หลักการขอที่ 8: ความสัมพันธกับผูสงมอบอยูบนผลประโยชนรวม 

(Mutually beneficial supplier relationship) 
ผูสงมอบของแตละหนวยงานภายในองคกรของมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร จะตองเปนผูใหบริการโดยจะตองมองเปาหมายรวมกัน เรียนรู

ซึ่งกันและกัน และชวยเหลือกัน ไมมองแบบตําหนิ มองปญหาและรวมกัน

แกปญหา แตละหนวยงานตองสรางความสมัพันธรวมกัน   

                     

• องคกรและผูสงมูลตางพ่ึงพาซึ่งกันและกัน ความสัมพันธ

ที่อยูบนผลประโยชนรวมกันจะเพิ่มพูนความสามารถใน

การสรางมูลคาเพ่ิมใหกับองคกรทั้งสอง 
• ควรปรับเปลี่ยนการมองผูสงมอบอยางเปนศัตรู ไปสูการ

มองผูสงมอบแบบหุนสวนทีเ่นนการแบงปนวัตถุประสงค 
 

 
 
กลุมที่ 1 เกี่ยวกับวัตถุประสงค 
1. สรางความพึงพอใจใหกับลกูคา  (Customer Satisfaction) 
2. มีจริยธรรมแลรับผิดชอบตอสังคม (Business Ethics & Social  

Responsibility) 
3. ใหการศึกษาและพัฒนาบคุลากรตลอดเวลา (Human Resources 

Development) 
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กลุมที่ 2 เกี่ยวกับวิธีคิด 
1. ทุกคนในองคกรมีสวนรวมในการสรางคุณภาพ (Total  

Participation) 
2. คิดอยางวิถีกระบวนการ (Process Approach) 
3. กระบวนการถดัไปคือลูกคาของเรา  (Next Process is Our 

Customer) 
 

กลุมที่ 3 เกี่ยวกับวิธีการทํางาน 
1. บริหารดวยขอมูลจริง  (Management By Fact) 
2. แกปญหาที่สาเหตุ  เนนการปองกันการเกดิปญหาซ้ํา  
3. ใชกรรมวิธีทางสถิติ 
4. ใชหลักการแบงความสําคญั (Pareto Principle) 
5. ดําเนนิการบริหารแบบ P-D-C-A 
6. สรางระบบมาตรฐานการปรบัปรุงอยางตอเนื่อง 

 

• การบริหารคุณภาพตามแนวความคิดแบบ TQM  ใหความสําคัญ
กับคุณภาพ 2 ประการ 

 คุณภาพของผลิตภัณฑ (Product Quality) หมายถึง  
ผลิตภัณฑ หรือบริการนั้นตรงกับความตองการของลูกคาหรือไม 

 คุณภาพของกระบวนการ (Process Quality)  หมายถึง 

ความสามารถของกระบวนการที่จะผลิตสินคาหรือบริการออกมาไดตรงตาม

ขอกําหนดดวยกรรมวิธีที่ประหยัดและมีประสิทธิผลหรือไม 
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• องคประกอบของ ISO 9000:2000 
 ระบบบริหารคุณภาพ (Quality Management System) 
 ความรับผิดชอบของผูบริหาร (Management 

Responsibility) 

 การจัดการทรัพยากร (Resource Management) 
 การจัดทําผลิตภัณฑและบริการ (Product  Realization) 
 การวิเคราะห การวัด และการปรับปรุง (Measurement  

Analysis and Improvement) 

 

• คุณภาพในทศันะของ ISO 9000:2000   
คือการทําใหลูกคาพึงพอใจ  ดวยการทําใหความตองการของ

ลูกคา และความคาดหวังของลูกคาไดรับการตอบสนองโดยยึดหลักการบริหาร

กระบวนการเปนศูนยกลาง 
ส่ิงที่ระบบบรหิารคุณภาพ ISO 9000:2000 ตองการเนนก็คือ

ความพึงพอใจของลูกคาตองไดรับการทบทวนโดยฝายบริหาร 

ISO 9000:2000 มีความมุงหมายที่จะใหผูบริหารขององคกร

ตองทําการแปลงสารสนเทศที่ไดรับใหเปนแผนปฏิบัติการ หลังจากที่ผูบริหาร
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ไดมีความรูความเขาใจในเนื้อหาของสารสนเทศพรอมทั้งวางแนวทางให

บุคลากรทราบถึงแนวโนมตางๆ ดานคุณภาพผลการปฏิบัติงาน เชน ผลผลิต 

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เปนตน 
ระบบบริหารคุณภาพที่ไมมีมาตรฐาน ไมสามารถดํารงอยูได

นาน  และจะไมสามารถปรับปรุงได  ถึงแมจะนําเทคนิค หรือวิธีการที่ดีเลิศ

เพียงไรเขามาใช สุดทายจะไมมีใครจํามันไดหากไมไดรับการจัดทําเปน

มาตรฐาน 

 
 

 
 

 เกิดจากการแขงขันขององคกร ส่ิงสําคัญของการที่ทําใหเกิดLEAN 

เชน จีนมีขนาดเศรษฐกิจเปนอันดับ 6 ของโลก โดยไดตั้งเปาหมายที่จะตอง

ข้ึนมาเปนอันดับ 3 ของโลกในอีก 5 ปขางหนาโดยนําระบบ LEAN เขามาใช   

โตโยตาเปนอีกบริษัทหนึ่งที่มีการนําระบบ LEAN เขามาใช  โดยถือวาเปน

บริษัทเจาตํารับของ LEAN ในเรื่องของ JUST IN TIME ซึ่งนํามาใชใน

กระบวนการผลิตและการบริการและประสบผลสําเร็จอยางเห็นไดชัด  โดยมี

กระบวนการที่เรียกวา กระบวนการอัจฉริยะ (ไรการสูญเสียและมีการ

ปรับปรุงอยางตอเนื่อง) ยึดหลักดังนี้ ไมวาเศรษฐกิจจะมีการเปลี่ยนแปลงไป

อยางไรก็ตามระบบจะตอง 
1. ของเสียจะตองเปนศูนย 
2. เวลาที่ใชในการเตรียมงานตองเปนศูนย 
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3. การ break down ของเครื่องจักรตองเปนศูนย 
4. stock สินคาตองเปนศูนย (ถาเทียบกับ มก. คือ นิสิตตองไมมี

การตกคาง) 

 
• ปจจัยที่เปนผลกระทบจากกระแสธุรกิจระดับโลกปจจุบัน ไดแก 

- การเปลี่ยนแปลงสูสภาพแวดลอมธุรกิจยุคไรพรมแดน  
จุดสําคัญคือ ทิศทางการดําเนินงานตองไมเปลี่ยนแปลง ไมวา

จะมีการเปลี่ยนผูบริหารกี่คนก็ตาม หรือไมวาจะเปนผูบริหาร

คนใดทิศทางการดําเนินงานจะยังคงดําเนินไปในทิศทางเดิม  

ตองทําใหเปนวัฒนธรรมขององคกร 
- การใชคุณภาพ ตนทุน และการบริการ เปนอาวุธในการ

แขงขัน ใชระบบ  LEAN โดยลดตนทุนการผลิตลงแตให
คุณภาพเทาเดิม 

- การขยายตัวอยางรวดเร็วของความกาวหนาทางเทคโนโลยี

การผลิต  ตองนํา เทคโนโลยีที่ทันสมัย  มีการใชระบบ

สารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัยมาชวยในการผลิต 
- การขาดแคลนทรัพยากรการผลิต ใชทรัพยากรใหเกิดคุณคา

มากที่สุด 
- ประเด็นทีต่องการใหมีความรับผิดชอบตอสังคม   
 
ปจจุบันเราจะพบวาผลกระทบจากการนํา ระบบ LEAN เขามาใช

แลวเห็นการเปลี่ยนแปลงไดอยางชัดเจน คือ ระบบรานคา ซึ่งในปจจุบันจะ
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พบวารานโชหวย ไดคอยๆ หมดไป มีรานสะดวกซื้อ เชน 7- eleven เขามา

แทนที่  โดยราน 7-eleven  จะใชเงินลงทุนนอยกวารานโชหวยถึง 30 เทาใน

จํานวนยอดขายที่เทากัน ทําใหความสูญเสียหมดไปภายในระบบ 

 

• ความตองการของตลาด  (The Market  Need) 
- การสงมอบตรงเวลา  (On-time Delivery) เมื่อเทียบกับระบบ

การศึกษาคือ ความรับผิดชอบตอสังคม ในระยะเวลา 4 ป

ตองมีจํานวนนักศึกษาที่จบหลักสูตรมากขึ้น 
- คุณภาพสูง (High  Quality)  เมื่อเทียบกับระบบการศึกษา คือ 

คุณภาพของบัณฑิตที่จบจะตองเปนที่ตองการของตลาด 
- ตอบสนองไดอยางรวดเร็วและยืดหยุน  (Responsive  and  

Flexible) หลักสูตรตองสอดคลองและตอบสนองความ

ตองการของลูกคา 
- คุณคาที่เปนเลิศ (Excellent value) ตองเขาใจวาลูกคา

ตองการอะไร  และตอบสนองไดสูงกวาที่ลูกคาตองการ 
- ผูสงมอบที่ตอบสนองไดอยางรวดเร็ว และปรับปรุงอยาง

ตอเนื่อง (Lean, Responsive Suppliers)   
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ตัวอยางผลที่เกิดจากการนําระบบ LEAN มาใชกับผลประกอบการ 

- Lead Time Reduction ระยะเวลาการผลติลดลง 95% 

- Productivity  Increase  ผลผลิตเพิ่มขึ้น 50% 

- WIP  Reduction  งานตกคางลดลง 85% 

- Quality  Improvement  คุณภาพเพิ่มขึ้น 80% 

- Space Utilization  การใชพ้ืนที่ลดลง 75% 

 
APICS ไดใหปรัชญาของ LEAN ไววา LEAN คือ ปรัชญาที่

เก่ียวของกับการผลิต ในที่นี้รวมถึงการบริการดวย ที่มีการใช RESOURCES 

นอยที่สุด นั่นคือ 
1. สามารถระบไุดวากิจกรรมใดในองคกรไมเกิดมูลคาเพ่ิม  

(อะไรคือปญหา) แลวขจัด 
2. ทํางานเปนทีม โดยคนตองมีความสามารถหลายอยาง 

- มีความรูเฉพาะทาง 
- มีประสบการณ 
- มีความชํานาญนําความรูและประสบการณไปใชให

เกิดประโยชน 
3. ใชเทคโนโลยีเขามาเพื่อใหเกิดความยดืหยุนมากขึ้น 
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• ประโยชนที่ไดรับจาก LEAN 
- องคกรมีผลกําไรเพิ่มขึ้น ยอดขายเพิ่มขึ้น 
- องคกรมีขีดความสามารถในการแขงขันมากขึ้น 
- เพ่ือความอยูรอดขององคกร 
- พนักงานในองคกรมีขวัญ และกําลังใจสูงข้ึน 
- พนักงานในองคกรอาจไดรับผลตอบแทนสงูข้ึน 
- ลูกคาซื้อสินคาในราคาที่ถูกกวาคูแขง 

 

• LEAN ENTERPRIS: องคกรที่มุงสูความเปนเลิศทางวิชาการ (ตอง

ชัดเจนวาความเปนเลิศ คือ อะไร)โดยการสรางสายธารแหงคุณคาทาง

วิชาการที่ไรความสูญเสียและการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
- เปนเรื่องของจิตสํานึก 
- เปนปรัชญา แนวคิด วิธีคิด... ไมใชเทคนคิ 
- เปนวัฒนธรรม... ไมใชเครือ่งมือบริหารยุคใหม 
- เปนการลดของเสียอยางตอเนื่องในทุกพ้ืนที่และทุกรูปแบบ 
- เปนวิถีเชิงระบบโดยรวม 
- เปนวิถีของการทํางานเปนทมี ใหความสาํคัญกับคน 
- เปนเรื่องของการเดินทาง  ไมใชจุดหมายปลายทาง 
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PULL FLOW 

VALUE  
STREAM 

VALUE 

PERFEC TION 

• แนวคิดลีน  (Lean  Thinking)  
ประกอบดวย 5 องคประกอบหลัก  (5 Lean Principles) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การระบุถึงคณุคาจากมุมมองของลูกคาไดอยางถูกตองชัดเจน   
(Precisely specifying Value from the customer’s 

perspective) 

2. การระบุถึงสายธารคุณคาของแตละผลิตภัณฑ   
(Identifying the value stream for each product) 

3. การทําใหข้ันตอนการสรางคณุคาไหลโดยปราศจากอุปสรรค  
      (Making the value-creating steps flow without interruptions) 

4. การใหลูกคาเปนผูดึงคุณคาจากผูผลติ 
(Letting the customer “pull” value from the producer) 
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5. การดําเนินการใหบรรลุความสําเร็จอยางสมบูรณ (การปรับปรุง
อยางตอเนื่อง) (Pursuing perfection—continuously  

improving) 
 

• เทคนคิการผลิตบัณฑิตตามแนวทาง LEAN 
1. ผลิตแตส่ิงที่เปนความตองการของตลาด 
2. ผลิตสินคาดวยอัตราที่ตลาดตองการ 
3. ผลิตดวยคุณภาพที่สมบูรณแบบ 
4. ผลิตไดอยางทนัทีทันใด 
5. ผลิตโดยใชทรัพยากรนอยที่สุด (ไมมีความสูญเสียดานแรงงาน  

วัสดุ อุปกรณ) 
 

• ความสําเร็จตามเปาหมายของการบริหารคุณภาพ จะมากนอย
เพียงใดข้ึนอยูกับ 

1. ขจัดความยุงยากภายในระบบ (Eliminate  Disruptions) 
2. ทําใหระบบมคีวามยืดหยุน  (Make  The  System  Flexible) 
3. ลด Setup  Time, Lead  Time  และ  Cycle  Time 

4. ลดจํานวนนิสิตตกคางใหเหลือต่ําสุด (Minimize  Inventory) 
ขจัดความสูญเสีย  (Eliminate Waste) 
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