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บทคัดย่อ

	 บทความนี้เกี่ยวข้องกับหลักการของระบบการผลิตแบบลีนที่ถูกน�ามาใช้ในการจัดการการผลิต	 โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมการ
แข่งขันทางธุรกิจอุตสาหกรรมที่ธุรกิจต้องเผชิญในการผลิต	 ระบบการผลิตแบบลีนเป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด�าเนินการทาง
อุตสาหกรรมที่ครอบคลุมตั้งแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์	 การผลิต	การจัดองค์การ	ทรัพยากรมนุษย์	 และการตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าอย่างเป็นระบบ	ที่มุ่งเน้นการขจัดความสูญเปล่า	การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง	และการท�าให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุด	โดยเฉพาะ
การมุ่งเน้นคุณค่าต่อลูกค้า	 โดยอาศัยเครื่องมือทางการผลิตที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ	 ท�าให้องค์การมีการใช้ทรัพยากรการผลิตอย่างมี
ประสิทธิภาพ	มีเวลาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์รวดเร็ว	มีคุณภาพสูงขึ้น	มีต้นทุนลดลง	และมีความยืดหยุ่นในการผลิตมากขึ้น	ซึ่งเครื่องมือ
ที่ส�าคัญของการผลิตแบบลีนที่มุ่งเน้นคุณค่าต่อลูกค้า	 ประกอบด้วยเครื่องมือ	14	 ประการ	 ได้แก่	 การวิเคราะห์สายธารแห่งคุณค่า								
เวลาแทกซ์	 ไคเซน	5ส	จิโดกะ	การลดเวลาปรับตั้งเครื่องจักร	 โพคาโยเกะ	การวิเคราะห์	5why	 งานที่มีมาตรฐาน	การบ�ารุงรักษาเชิง				
ทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม	การผลิตแบบเซลล์	การปรับเรียบการผลิต	ระบบดึง	และคัมบัง

Abstract

	 This	paper	presents	the	lean	production	system	that	is	employed	in	production	management.	Particularly,	in	
competitive	environment,	industrial	sectors	have	to	adapt	their	business	management.	Lean	production	system	is	the	system	
of	industrial	management	that	covers	product	development,	production,	organization,	human	resources	and	customers.	
Lean	production	system	aims	at	waste	reduction,	continuous	improvement	and	customer	satisfaction,	especially	customer	
value	focus,	with	using	systematic	production	tools.	The	results	of	implementing	lean	production	are	effective	use	of	
production	resources,	shortest	lead	time,	higher	quality,	cost	reduction	and	flexible	production.	Lean	production	tools	
comprise	Value	Stream	Analysis,	Takt	time,	Kaizen,	5S,	Jidoka,	Single-Minute	Exchange	of	Dies,	Poka-yoke,	5-Why	analysis,	
Standardized	work,	Total	Productive	Maintenance,	Cellular	Manufacturing,	Production	leveling,	Pull	system,	and	Kanban.

บทน�า

	 ปัจจบุนัสภาพแวดล้อมในการด�าเนนิการทางธรุกจิมกีารเปลีย่นแปลงไปอย่างมาก	มกีารแข่งขนัทีร่นุแรงขึน้	มทีางเลอืกของสนิค้า
ทีห่ลากหลาย	และลกูค้ามคีวามสามารถในการเข้าถงึข้อมลูข่าวสารเกีย่วกบัสนิค้าและองค์การธรุกจิได้มากขึน้	ดงัจะเหน็ได้จากการพฒันา
ของเทคโนโลยีการสื่อสารที่สะดวกรวดเร็วและสามารถเข้าถึงข้อมูลของสินค้าได้ทั่วโลกในเวลาเดียวกัน	 ท�าให้ลูกค้ามีบทบาทที่ส�าคัญต่อ
ความอยูร่อดของธรุกจิ	ลกูค้าเป็นผูก้�าหนดความต้องการ	ดงันัน้ผูผ้ลติทีส่ามารถออกแบบและวางแผนการผลติให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้ดีที่สุดจะเป็นผู้ที่ประสบความส�าเร็จในการด�าเนินงานธุรกิจ	สาเหตุต่างๆ	ดังกล่าวข้างต้น	ท�าให้ผู้ผลิตจึงต้องปรับ
ตัวให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าทั้งในด้านการผลิต	คุณภาพ	และต้นทุนการผลิต	
	 การผลิตมีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องโดยเริ่มตั้งแต่การผลิตในยุคดั้งเดิมที่เป็นการผลิตตามความต้องการของลูกค้าแบบหนึ่งต่อ
หนึ่ง	โดยเน้นความสามารถและทักษะเฉพาะตัวของคนงานและการใช้เครื่องมือ	(hand	tools)	(Nicholas,	2011)	จนพัฒนามาเป็นยุคของ
การผลิตแบบปริมาณมาก	ซึ่งเป็นยุคที่มีความส�าคัญต่อการศึกษาทางด้านการผลิตเป็นอย่างมาก	 โดยการผลิตแบบปริมาณมากเป็นการ
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ในการตรวจสอบคุณภาพของงานของตนถึงแม้ว่าผู้ปฏิบัติงานจะ
ตรวจพบความผิดพลาดระหว่างปฏิบัติงานก็ตาม	 เพราะผู้ปฏิบัติ
งานคิดว่ามิใช่หน้าที่ของตน
 2.	บคุลากร	(worker)	การผลติแบบปรมิาณมากมกัจะเน้น
การผลิตในจ�านวนที่มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้	จึงเน้นการศึกษา
การท�างานของคนงานเพื่อแสวงหาแนวทางในการท�าให้ผู้ปฏิบัติ
งานสามารถท�างานได้มากที่สุดและเร็วที่สุด	 โดยไม่ให้คนงานซึ่ง
เป็นผูป้ฏบิตังิานจรงิมส่ีวนร่วมในการปรบัปรงุงานของตน	จงึท�าให้
คนงานมกัจะมคีวามรูส้กึทางด้านลบต่อองค์การ	ซึง่จะมผีลต่อการ
พัฒนาขององค์การในอนาคตได้
 3.	 เครื่องจักร	(machinery)	 การผลิตแบบปริมาณมาก
นอกจากจะเน้นการท�างานของคนงานให้สามารถท�างานได้มาก
และเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้ว	 การผลิตแบบนี้ยังมุ่งเน้นการ
ท�างานของเครือ่งจกัรให้ท�าการผลติได้เตม็ก�าลงัความสามารถเพือ่
การประหยัดต่อขนาด	(economy	of	 scale)	 จากการลงทุน
เครื่องจักรที่มีต้นทุนสูงมาก	 แต่ไม่ได้ค�านึงถึงว่าลูกค้ามีความ
ต้องการสินค ้าหรือไม ่	 การผลิตแบบปริมาณมากมุ ่งเน ้น
ประสิทธิภาพต่อหน่วย	(ต้นทุนต่อหน่วย)	 มากกว่าประสิทธิภาพ
โดยรวม	จึงมีการผลิตเป็นรุ่น	(batch)	ที่เน้นการผลิตจ�านวนมาก
ในแต่ละรุ่นการผลิต	 และการวางแผนการผลิตล่วงหน้าที่เน้นการ
ผลัก	(push)	 งานจากหน่วยงานก่อนหน้าเพื่อให้การผลิตเร็วที่สุด	
โดยไม่ค�านงึถงึว่าลกูค้าหรอืหน่วยงานถดัไปต้องการให้ผลติหรอืไม่	
ทั้งนี้ก็เพื่อให้เครื่องจักรท�างานอย่างต่อเนื่อง	แต่ไม่ค�านึงถึงต้นทุน
การผลิตที่ตามมา	ท�าให้เกิดปัญหาของสินค้าคงคลังทั้งในรูปแบบ
ของสินค้าระหว่างผลิตและสินค้าส�าเร็จรูปในปริมาณสูงมากขึ้น
 4.	 วิศวกรรม	(engineering)	 การผลิตแบบปริมาณมาก
เน้นการศกึษาการท�างานเพือ่ปรบัปรงุประสทิธภิาพการท�างานของ
คนงานและเครื่องจักร	 โดยแบ่งงานเป็นงานย่อยเพื่อให้คนงาน
สามารถท�างานได้เรว็ทีส่ดุและคุม้ค่าทีส่ดุ	และเมือ่ผลติภณัฑ์ทีผ่ลติ
ยิ่งมีความซับซ้อนมากขึ้น	 ก็ท�าให้งานทางด้านวิศวกรรมถูกแบ่ง
ออกเป็นส่วนย่อย	ท�าให้การประสานงานระหว่างส่วนงานต่างๆ	มี
น้อยลงตามไปด้วย	จึงน�าไปสู่ปัญหาทางการออกแบบที่ขาดความ
สอดคล้อง	 และส่งผลต่อเวลาในการน�าผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดที่
ยาวนานขึ้น	 ท�าให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ได้อย่างรวดเร็ว
	 จะเห็นได้ว่าระบบการผลิตแบบปริมาณมากแม้ว่าจะ
สามารถผลิตสินค้าได้ในปริมาณมากอย่างรวดเร็ว	 แต่ไม่สามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของความต้องการลูกค้าได้	
เนื่องจากสินค้าปัจจุบันมีความหลากหลายขึ้น	 มีวงจรชีวิต
ผลิตภัณฑ์สั้นลง	และมีเวลาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้อย	รวมถึง

ผลติทีไ่ด้รบัการพฒันาอย่างเป็นระบบโดยหลกัการเชงิวทิยาศาสตร์	
ซึ่งมีแนวคิดทางการผลิตที่ได้รับการยอมรับและใช้งานอย่างกว้าง
ขวางและเป็นแนวคดิทีผู่เ้กีย่วข้องกบัการผลติในอตุสาหกรรมยงัคง
ศึกษาและน�าแนวคิดดังกล่าวมาใช้จนกระทั่งถึงปัจจุบัน	การผลิต
ในยุคนี้มุ่งเน้นการหาวิธีการที่ดีที่สุดในการผลิต	โดยการวิเคราะห์
เวลาท�างาน	การก�าหนดค่าตอบแทนที่จูงใจ	และการแบ่งแยกงาน
เป็นงานย่อยๆ	
	 แม้ว่าระบบการผลิตแบบปริมาณมากจะสามารถสร้าง
ผลผลิตได้ในปริมาณสูง	และเมื่อพิจารณาในด้านต้นทุนแล้ว	การ
ผลติแบบปรมิาณมากยงัท�าให้ต้นทนุต่อหน่วยลดลงอย่างเหน็ได้ชดั	
แต่สภาพแวดล้อมการผลติทีต้่องเผชญิกบัการแข่งขนัทีร่นุแรงท�าให้
ผู้ผลิตต้องแสวงหาแนวทางการผลิตที่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง	ท�าให้มีแนวคิดการผลิตเกิดขึ้น
มาหลายแนวคิด	หนึ่งในนั้นคือแนวคิดการผลิตแบบมุ่งเน้นคุณค่า
ต่อลกูค้า	อย่างไรกต็ามในทศันะของผูเ้ขยีนเหน็ว่า	ระบบการผลติ
ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันของแต่ละองค์การล้วนต้องมีการปรับเปลี่ยนให้
เหมาะสมกบัแต่ละองค์การอยูแ่ลว้	การจะตดัสนิวา่ระบบการผลิต
รปูแบบใดดทีีส่ดุนัน้อาจเป็นไปได้ยาก	ดงันัน้	องค์การการผลติต้อง
เลือกระบบการผลิตที่เหมาะสมกับจุดมุ่งหมายทางการผลิตของ
องค์การ	ซึ่งก็คือการตอบสนองความต้องการของลูกค้า	หรือการ
ผลิตที่มุ่งเน้นคุณค่าต่อลูกค้านั่นเอง

ยุคการผลิตแบบเน้นคุณค่าต่อลูกค้า 
	 ลูกค้าในปัจจุบันมีความต้องการที่แตกต่างกันและมี
ลกัษณะเฉพาะอย่าง	ท�าให้ผูผ้ลติจ�าเป็นต้องปรบัตวัและสร้างความ
สามารถในการแข่งขันของตนให้เหนือกว่าคู่แข่ง	 โดยการท�าให้
องค์การมคีวามคล่องตวัและยดืหยุน่ต่อการเปลีย่นแปลงของตลาด	
และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว	
โดยเน้นคุณค่าที่ลูกค้าต้องการ	อย่างไรก็ตาม	ระบบการผลิตส่วน
ใหญ่มกัเป็นระบบการผลติแบบปรมิาณมากซึง่มปัีญหาบางประการ
ที่ส�าคัญ	ได้แก่
 1.	คุณภาพ	(quality)	ส�าหรับระบบการผลิตแบบปริมาณ
มากนั้น	มีลักษณะที่ส�าคัญประการหนึ่ง	คือการผลิตในปริมาณสูง	
แต่จะตรวจสอบคณุภาพของสนิค้าเมือ่ผลติเสรจ็แล้ว	หรอืกล่าวได้
ว่าคณุภาพของสนิค้าจะถกูตรวจพบเมือ่สนิค้าได้ผ่านกระบวนการ
ผลิตทุกขั้นตอนแล้ว	 ดังนั้น	 การผลิตแบบปริมาณมากนี้จึงมักมี
อัตราของเสียในระดับสูง	และการที่คนงานไม่ได้มีส่วนร่วมในการ
ปรบัปรงุงาน	ท�าให้ในการจดัองค์การคณุภาพจงึมหีน่วยงานเฉพาะ
ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบคุณภาพ	เช่น	แผนกควบคุมคุณภาพ	
หรือแผนกประกันคุณภาพ	เป็นต้น	โดยผู้ปฏิบัติงานไม่ได้มีหน้าที่
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มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว	 และลูกค้ามีความ
ต้องการสินค้าเฉพาะ	 ท�าให้ระบบการผลิตแบบปริมาณมากไม่
สามารถรองรับสภาพแวดล้อมทางการผลิตเหล่านี้ได้	 จึงน�าไปสู่
การพัฒนาแนวคิดทางการผลิตรูปแบบหนึ่งคือ	 การผลิตแบบลีน	
(lean	production)	ซึง่มคีวามยดืหยุน่ต่อการปรบัเปลีย่นของความ
ต้องการลูกค้า	และมุ่งเน้นคุณค่าต่อลูกค้าเป็นส�าคัญ	เพราะความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันในสภาวการณ์การผลิตในปัจจุบันมิใช่
เพยีงคณุภาพทีเ่หนอืกว่า	แต่ยงัรวมถงึราคาทีถ่กูกว่า	เวลาทีร่วดเรว็
กว่า	 และความสามารถในการเปลี่ยนแปลงที่เหนือกว่าด้วย	
(Nicholas,	2011)	

เครื่องมือของการผลิตแบบลีนเพื่อการมุ่งเน้นคุณค่าต่อลูกค้า 
	 การผลิตแบบลีนมีจุดเด่นส�าคัญที่แตกต่างจากระบบการ
ผลิตรูปแบบอื่น	 เนื่องจากการผลิตแบบลีนไม่ได้เป็นเพียงแนวคิด
หรือปรัชญาทางการผลิตเท่านั้น	แต่ยังประกอบด้วยเครื่องมือและ
แนวปฏบิตัทิีม่ปีระสทิธผิลอย่างแท้จรงิทีผู่ป้ฏบิตังิานสามารถน�าไป
ใช้งานได้	 เครื่องมือที่ส�าคัญของการผลิตแบบลีนเพื่อการมุ่งเน้น
คุณค่าของลูกค้าประกอบด้วยเครื่องมือส�าคัญ	14	ประการ	ได้แก่	
(King,	2009)
 1. การวิเคราะห์สายธารแห่งคุณค่า 
	 ผู้ผลิตต้องวิเคราะห์สายธารคุณค่า	(value	stream)	หรือ
กจิกรรมทัง้หมดทีผู่ผ้ลติกระท�าทัง้กจิกรรมทีม่คีณุค่าและกจิกรรม
ที่ไม่มีคุณค่า	 ตั้งแต่การออกแบบจนถึงการน�าสินค้าออกสู่ตลาด	
และตั้งแต่รับค�าสั่งซื้อจากลูกค้าจนถึงการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า	
ทั้งนี้รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางข้อมูลข่าวสาร
จากลกูค้าและภายในองค์การด้วย	การวเิคราะห์สายธารคณุค่าจะ
ท�าให้องค์การสามารถมองเห็นความสูญเปล่าของกระบวนการทั้ง
ระบบเพือ่หาแนวทางในการขจดัความสญูเปล่า	(waste	reduction)	
เหล่านัน้	และเป็นวธิกีารในการสือ่สารภายในองค์การเพือ่บรรลเุป้า
หมายในการสร้างคุณค่าแก่ลูกค้าร่วมกัน	นอกจากนี้การวิเคราะห์
สายธารคุณค ่ายังมี เป ้าหมายเพื่อลดเวลาน�าในการผลิต	
(production	lead	time)	ลงด้วย
 2. เวลาแทกซ์

	 เครื่องมือที่ส�าคัญอีกประการของการผลิตแบบลีนคือ			
เวลาแทกซ์	 (takt	time)*	 โดยแนวคิดการไหลแบบชิ้นเดียวจะใช้
เวลาแทกซ์ในการก�าหนดอตัราการผลติ	(หรอืจงัหวะของการผลติ)	
ผูป้ฏบิตังิานจะใช้เวลาแทกซ์ในการวดัว่าการท�างานเรว็หรอืช้ากว่า
ก�าหนดหรือไม่	เวลาแทกซ์	(takt	time)	คือ	อัตราเฉลี่ยของความ

ต้องการของลูกค้า	 ดังนั้นเวลาแทกซ์จะบอกถึงความถี่ของความ
ต้องการ	ซึ่งก�าหนดอัตราในการผลิตสินค้าของผู้ผลิต

เวลาแทกซ์	=									เวลาท�างานต่อวัน												
													ปริมาณสินค้าที่ลูกค้าต้องการต่อวัน
  
เช่น	ถ้ามีค�าสั่งซื้อต่อวันเท่ากับ	840	ชิ้น	และผู้ผลิตมีเวลาท�างาน
สองกะๆ	ละ	420	นาที	ดังนั้น

เวลาแทกซ์		=			(420+420)	นาที		=		1	นาที/ชิ้น
	 	 							840		ชิ้น
	 นัน่คอื	ผูผ้ลติจะต้องผลติสนิค้าให้ได้หนึง่ชิน้ในแต่ละนาที
นั่นเอง
	 เวลาแทกซ์เป็นเครือ่งมอืทีท่�าให้ผูผ้ลติสามารถทราบปัญหา
ของการผลิตได้อย่างชัดเจน	 เช่น	 ถ้าเวลาแทกซ์เท่ากับ	1	 นาที	
แสดงว่าเราควรเห็นสินค้าแต่ละชิ้นถูกผลิตออกจากกระบวนการ
ทุกๆ	1	 นาที	 ดังนั้นหากสินค้าออกจากกระบวนการนานกว่า	1	
นาที	แสดงว่าเกิดปัญหาของกระบวนการก่อนหน้า	ท�าให้ผู้ปฏิบัติ
งานสามารถด�าเนินการแก้ไขปัญหาได้ทันที	 และท�าให้เกิดการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อขจัดสาเหตุของปัญหาได้	เป็นต้น
 3. ไคเซน

	 ไคเซนเป็นภาษาญีปุ่น่ทีม่คีวามหมายว่า	การปรบัปรงุอย่าง
ต่อเนือ่ง	(continuous	improvement)	(ปารดา	บณัฑรูนพิทิ,	2555)	
โดยมุ่งเน้นการขจัดความสูญเปล่าของระบบและกระบวนการ
ทางการผลิต	เพิ่มผลิตภาพและมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตลอด
ไป	ไคเซนมีแนวคิดว่า	แม้มีการปรับปรุงเพียงเล็กน้อยแต่ถ้ามีเป็น
ประจ�าอย่างต่อเนือ่ง	จะท�าให้เกดิผลลพัธ์การปรบัปรงุอย่างเหน็ได้
ชัด	 ไคเซนมีแนวคิดในการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของ									
ผู้ปฏิบัติงานทุกคนทุกระดับขององค์การที่ท�างานร่วมกัน	เพื่อระบุ
ปัญหาหรือกระบวนการที่ต้องได้รับการปรับปรุง	 และใช้เครื่องมือ
ในการวิเคราะห์ปัญหา	เช่น	การวิเคราะห์สายธารคุณค่า	เป็นต้น	
เพือ่หาวธิใีนการขจดัความสญูเปล่าในกระบวนการทีม่ปัีญหา	โดย
ทีมหรือกลุ่ม	ไคเซนมักจะประกอบด้วยสมาชิก	6-8	คนที่ร่วมกัน
เลือกปัญหาที่ต้องการปรับปรุง	 แล้วร่วมกันหาวิธีการแก้ไขปัญหา
นั้น	ซึ่งมักจะใช้เวลาประมาณ	6-8	สัปดาห์ต่อปัญหาหนึ่งๆ
 4. 5ส

	 แนวคิดการจัดระเบียบและรักษาสถานที่ท�างานให้สะอาด
นัน้มมีาเป็นเวลานานแล้วในอตุสาหกรรม	แต่นอกจากความสะอาด
และความเป็นระเบยีบแล้ว	ยงัต้องค�านงึถงึการขจดัความสญูเปล่า
ต่างๆ	 ที่จะน�าไปสู่ความผิดพลาดในการท�างาน	 การเกิดของเสีย	
และการบาดเจ็บจากการท�างานในสถานที่ท�างานด้วย	 ซึ่งเรียก*	เป็นภาษาเยอรมัน	แปลว่า	จังหวะ	(rhythm)
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แนวคิดนี้ว่า	5ส	(5S)	ซึ่งประกอบด้วย	(1)	สะสาง	(Sort/Seiri)	คือ
การแยกแยะประเภทของสิง่ของทีอ่ยูใ่นสถานทีท่�างาน	ว่าสิง่ใดเป็น
สิ่งที่จ�าเป็นและสิ่งใดเป็นสิ่งที่ไม่จ�าเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายของ
การผลติ		(2)	สะดวก	(Set	in	order/Seiton)	เป็นการจดัวางสิง่ของ
ที่จ�าเป็นในการผลิตในต�าแหน่งที่เหมาะสมเพื่อลดการเคลื่อนไหว
ที่ไม่จ�าเป็น	และสะดวกเรียกใช้เมื่อต้องการ		(3)	สะอาดและตรวจ
สอบได้	(Shine	and	inspect/Seiso)	สถานที่ท�างานที่สะอาดและ
เอื้อให้ผู ้ปฏิบัติงานสามารถตรวจสอบสภาพการท�างานของ
เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนให้สามารถ
ใช้งานได้อย่างเหมาะสม		(4)	สขุลกัษณะ	(Standardize/Seiketsu)	
ผู้ปฏิบัติงานจะต้องรักษาให้มีสภาพการท�างานที่ดีเหล่านี้อย่างต่อ
เนื่องและจัดท�าให้เป็นมาตรฐานเพื่อง่ายต่อการปรับปรุง	 และ					
(5)	สร้างนิสัย	(Sustain/Shitsuke)	เป็นการท�าให้ความมีมาตรฐาน
เหล่านีด้�ารงอยูต่ลอดไปโดยการส่งเสรมิให้ผูป้ฏบิตังิานทกุคนมส่ีวน
ร่วมในการท�างานและมีการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง	
ดังนั้นสถานที่ท�างานที่ใช้แนวคิด	5	 ส	 นั้น	 จะเป็นพื้นฐานสู่การ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง	การผลิตแบบลีนจึงใช้	5ส	 ในการส่งเสริม
ให้เกิดการไหลอย่างต่อเนื่องให้สามารถผลิตสินค้าได้ตามเวลา
แทกซ์	 และ	5ส	ยังท�าให้ปัญหาต่างๆ	 ในการผลิตถูกมองเห็นได้
ง่ายและได้รับการแก้ไขอย่างทันที	(Dennis,	2002)
 5. จิโดกะ

	 คุณภาพจากแหล่งก�าเนิด	(quality	at	the	source)	จะเกิด
ขึ้นได้เมื่อฝ่ายบริหารมีความเชื่อมั่นในความสามารถของบุคลากร
ขององค์การ	ก็จะสามารถใช้แนวคิดคุณภาพที่ชาวญี่ปุ่น	 เรียกว่า	
จิโดกะ	(Jidoka)	คือการที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้ควบคุมคุณภาพงาน
ของตนเอง	โดยหากพบข้อผดิพลาดหรอืความผดิปกตทิีจ่ะมผีลต่อ
คุณภาพผลผลิตหรือความปลอดภัย	 ผู้ปฏิบัติงานจะต้องหยุด
กระบวนการหรือสายการผลิตทันทีที่พบ	 โดยเครื่องมือหรือ
สัญญาณที่มองเห็นได้หรืออันดง	 เช่น	 สัญญาณไฟกะพริบที่ป้าย
ควบคุม	 หรือเสียงสัญญาณเตือน	 เป็นต้น	 นั่นคือการควบคุม
คุณภาพ	 ณ	 แหล่งก�าเนิดนั่นเอง	 โดยแทนที่จะใช้ผู้ตรวจสอบ	
(inspectors)	 เป็นผู้ตรวจหาปัญหาที่ผู้อื่นสร้างขึ้น	 พนักงานใน
โรงงานจะเป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพด้วยตัวเอง	 วิธีที่ดีที่สุดในการ
ท�าให้ทกุคนสามารถรบัผดิชอบในคณุภาพของงานของตนได้นัน้	ก็
โดยการทีใ่ห้พนกังานแต่ละคนท�างานเพยีงส่วนเดยีวในเวลาหนึง่ๆ	
เพื่อให้พนักงานไม่มีโอกาสในการสะสมหรือซ่อนเร้นปัญหาอัน
เนื่องจากต้องท�างานอื่นด้วย	 เช่น	 การติดตั้งปุ่มกด	ณ	 สายการ
ประกอบที่เมื่อพบสิ่งผิดปกติ	 อาทิ	 เมื่อพนักงานพบของเสียหรือ
พนักงานไม่สามารถผลิตได้ทันกับสายการผลิต	 หรือพนักงานพบ
การกระท�าหรอืเหตกุารณ์ทีไ่ม่ปลอดภยั	เป็นต้น	พนกังานสามารถ
กดปุม่	ท�าให้เกดิแสงไฟขึน้	มเีสยีงดงั	แล้วสายการประกอบจะหยดุ	

ผู้ที่เกี่ยวข้องจะท�าการแก้ไขปัญหาทันที	จนกระทั่งปัญหาถูกแก้ไข
เสร็จสิ้นจึงจะด�าเนินการผลิตต่อ	 เป็นต้น	 จิโดกะอาจรวมถึงการ
ตรวจสอบแบบอตัโนมตัโิดยระบบอตัโนมตัหิรอืหุน่ยนต์	หรอืทีเ่รยีก
ว่า	autonomation	ซึ่งมีความรวดเร็วและแม่นย�าสูง

ภาพที่	1	ตัวอย่างสัญญาณที่มองเห็นได้

ที่มา:	ประภาศรี	พงศ์ธนาพาณิช	(2554)

	 จากภาพที่	1	 เป็นป้ายไฟที่แสดงสถานะของเครื่องจักร
ต่างๆ	 ของกระบวนการผลิตที่ประกอบด้วยเครื่องจักร	6	 เครื่อง	
โดยพนักงานที่ดูแลแต่ละเครื่องจักรจะเป็นผู ้รับผิดชอบใน
เครื่องจักรของตน	 หากเกิดปัญหาขึ้นที่เครื่องจักรที่ตนรับผิดชอบ	
แล้วคาดว่าหากปล่อยให้ปัญหาที่เกิดขึ้นส่งต่อไปยังเครื่องจักรใน
ขั้นตอนต่อไปก็อาจท�าให้มีผลต่อคุณภาพของสินค้าได้	 พนักงาน
จะท�าการกดปุม่แสดงดวงไฟของเครือ่งจกัรของตน	เพือ่ให้ผูป้ฏบิตัิ
งานอื่นหรือผู้ควบคุมงานได้ทราบถึงปัญหา	 แล้วรีบท�าการแก้ไข
ปัญหาเพือ่มใิห้ปัญหานัน้เกดิผลกระทบทีร่นุแรงต่อไปได้	ซึง่จะเหน็
ได้จากภาพที่	1	ที่ปัญหาเกิดขึ้นที่เครื่องจักร	M3	นั่นเอง
 6. การลดเวลาปรับตั้งเครื่องจักร

	 ในการผลติแบบลนีนัน้มแีนวคดิในการผลติเป็นรุน่จ�านวน
น้อยๆ	 (หรือมีจุดมุ ่งหมายให้มีการไหลแบบชิ้นเดียว)	 ดังนั้น
เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตก็จะต้องใช้เวลาตั้งเครื่องที่รวดเร็ว	เพื่อ
ให้สามารถท�าการผลิตสินค้าได้หลายรูปแบบในสายการผลิต
เดยีวกนั	ซึง่การมเีวลาตัง้เครือ่งน้อยทีส่ดุจะท�าให้องค์การมกีารใช้
ทรัพยากรการผลิตที่คุ้มค่า	เพิ่มความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง
ของลูกค้า	 และลดจ�านวนสินค้าคงคลังลงได้	 การจะลดเวลาตั้ง
เครื่อง	 อาจท�าได้โดยการแยกกิจกรรมการตั้งเครื่องภายใน	
(internal	setup)	ออกจากกจิกรรมการตัง้เครือ่งภายนอก	(external	
setup)	โดยให้ท�ากจิกรรมการตัง้เครือ่งภายในระหว่างทีเ่ครือ่งจกัร
หยุด	 และให้ท�ากิจกรรมการตั้งเครื่องภายนอกขณะที่เครื่องจักร
ท�างาน	ตัวอย่างเช่น	การใช้แม่แบบ	(die)	สองตัว	โดยให้ตัวหนึ่ง

M 1

M 4

M 2

M 5

M 3

M 6
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อยู่ภายในเครื่องจักร	 และอีกตัวหนึ่งอยู่ภายนอกเครื่องจักร	 เมื่อ
เครือ่งจกัรหยดุ	กส็ามารถเปลีย่นไปผลติสนิค้าใหม่ได้อย่างรวดเรว็
เนื่องจากได้ลดกิจกรรมการตั้งเครื่องภายในลง	เป็นต้น	
	 แนวคิดในการลดเวลาปรับตั้งเครื่องจักรที่เรียกว่า	SMED	
หรือ	Single-Minute	Exchange	of	Dies	เป็นกระบวนการในการ
วิเคราะห์กิจกรรมตั้งเครื่องจักรทั้งหมดที่ต้องกระท�า	 โดยให้
กจิกรรมการตัง้เครือ่งเหล่านัน้ง่ายและใช้เวลาน้อยลง	(King,	2009)	
แนวคิดการลดเวลาปรับตั้งเครื่องจักรมีหลักการส�าคัญ	4	ประการ	
ที่สามารถประยุกต์ใช้ในกับการปรับตั้งเครื่องจักรทุกประเภท	 คือ	
(1)	 แยกการตั้งเครื่องจักรภายในออกจากการตั้งเครื่องจักร
ภายนอก	(2)	เปลี่ยนการตั้งเครื่องภายในไปเป็นการตั้งเครื่องจักร
ภายนอก	 (3)	 เตรียมความพร้อมสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการปรับตั้ง
เครือ่งจกัร	และ	(4)	ด�าเนนิกจิกรรมปรบัตัง้คูข่นานหรอืขจดัให้หมด
ไป	
 7. โพคาโยเกะ

	 ความผดิพลาดของมนษุย์เป็นสิง่ทีม่โีอกาสเกดิขึน้ได้ตลอด
เวลา	 ดังนั้นการหามาตรการป้องกันความผิดพลาดจึงเกิดขึ้นโดย
ใช้เครื่องมือป้องกันปัญหา	(error	proofing)	ที่เรียกว่า	Poka-yoke	
ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อป้องกันความผิดพลาดของผู้
ปฏบิตังิานรวมถงึเครือ่งจกัร	ซึง่อาจมลีกัษณะเป็นเสยีงหรอืแสงไฟ	
เพือ่เป็นการเตอืนว่ามกีารเกดิความผดิปกตหิรอืความผดิพลาดเกดิ
ขึ้น		Poka-yoke	มักจะเป็นเครื่องมือที่ถูกออกแบบอย่างง่ายๆ	ไม่
ซับซ้อน	ซึ่งอาจเป็นได้หลายๆ	รูปแบบตามแต่วัตถุประสงค์การใช้
งาน	เช่น	เซ็นเซอร์	(sensor)	ที่ให้สัญญาณเตือนหากประกอบผิด
พลาด	หรือใช้ชิ้นงานผิดขนาด	หรืออาจอยู่ในรูปแบบของชิ้นงาน
ที่ถูกออกแบบมาไม่ให้สามารถประกอบกันพอดีกับชิ้นงานอื่นที่มี
รูปร่างหรือขนาดไม่ถูกต้องได้	เป็นต้น

ภาพที	่2	ตวัอย่าง	Poka-yoke	ทีม่รีะบบเซน็เซอร์ซึง่จะส่งสญัญาณ
เตือนเมื่อมีชิ้นงานผิดขนาด

ที่มา:	ประภาศรี	พงศ์ธนาพาณิช	(2554)

 

 8. การวิเคราะห์ 5why

	 การวิเคราะห์	5why	คือ	การตั้งค�าถาม	 “ท�าไม	(why)”	
ทั้งหมด	5	ครั้ง	โดยเมื่อสามารถตอบค�าถาม	“ท�าไม”	ค�าถามแรก
ได้แล้วจงึถาม	“ท�าไม”	ครัง้ต่อไป		กระบวนการในการถามค�าถาม	
“ท�าไม”	 จะน�าไปสู่จุดเริ่มต้นของการไหลของกระบวนการ	 โดย				
5why	เป็นขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการแก้ไขปัญหาในทางปฏิบัติ	
โดยมีกระบวนการ	8	ขั้นตอน	คือ
	 ขั้นตอนที่	1:	 การรับรู้ปัญหาเริ่มต้น	 คือการรับรู้ปัญหาที่
เกดิขึน้อย่างเปิดกว้างและเปรยีบเทยีบสถานการณ์จรงิกบัมาตรฐาน
	 ขั้นตอนที่	2	และ	3:	ท�าปัญหาให้มีความชัดเจน	โดยการ
ไปที่สถานที่เกิดเหตุการณ์ของปัญหา	ซึ่งอาจมีการจัดล�าดับความ
ส�าคัญของปัญหาโดยการวิเคราะห์พาเรโต้	เพื่อพิจารณาว่าปัญหา
ใดเป็นปัญหาที่ส�าคัญที่สุด	นอกจากนี้จะท�าการก�าหนดเป้าหมาย
ในการปรับปรุง
	 ขั้นตอนที่	4:	บ่งชี้จุดสาเหตุ	คือการหาว่าสถานที่ที่ปัญหา
เกิดขึ้นอยู่ที่ใดและน่าจะมีสาเหตุจากที่ใด
	 ขั้นตอนที่	5:	สอบสวนหาสาเหตุ	โดยการวิเคราะห์	5why	
เพื่อหารากของปัญหา
	 ขัน้ตอนที	่6:	การหามาตรการป้องกนั	เมือ่ทราบถงึรากของ
ปัญหาแล้วกจ็ะท�าการหาวธิกีารในการป้องกนัมใิห้ปัญหาเกดิขึน้อกี
	 ขั้นตอนที่	7:	ประเมินผลลัพธ์	เป็นการประเมินผลในการ
แก้ไขปัญหาว่าสามารถแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นซ�้าได้หรือไม่
	 ขั้นตอนที่	8:	ท�าให้เป็นมาตรฐาน	เมื่อประเมินผลแล้วพบ
ว่าสามารถแก้ไขปัญหาและป้องกันมิให้เกิดซ�้าได้แล้ว	ก็จะท�าการ
ก�าหนดเป็นมาตรฐานต่อไป	
 9. งานที่มีมาตรฐาน

	 งานทีม่มีาตรฐาน	(standardized	work)	คอื	วธิกีารท�างาน
ทีม่ปีระสทิธผิลทีส่ดุ	ง่ายทีส่ดุ	และปลอดภยัในการท�างานมากทีส่ดุ	
ซึ่งมีแนวคิดว่า	ผู้ปฏิบัติงานควรเป็นผู้ที่ออกแบบงานของตน	และ
ไม่มีวิธีในการท�างานใดที่ดีที่สุดตลอดไป	 แต่งานที่มีมาตรฐานจะ
เป็นพืน้ฐานของการปรบัปรงุอย่างต่อเนือ่ง	โดยแนวคดิของการผลติ
แบบลีนเน้นการเพิ่มการใช้ประโยชน์ของคนงาน	 เช่น	 การให้ผู้
ปฏิบัติงานมีความยืดหยุ่นในการท�างานให้สามารถปฏิบัติงานได้
หลายอย่าง	 และปรับรอบเวลาท�างานได้ง่ายให้สอดคล้องกับการ
เปลีย่นแปลงของความต้องการของลกูค้า	และเน้นการใช้เครือ่งจกัร
แบบง่ายที่มีขนาดเหมาะสมที่สามารถปรับระดับการผลิตได้ง่าย
เมือ่ความต้องการเปลีย่นแปลงไป	มากกว่าการใช้เครือ่งจกัรขนาด
ใหญ่ที่มีความซับซ้อนซึ่งท�าให้ปรับระดับการผลิตได้ยากหรือมี
ต้นทุนที่สูงมาก	เป็นต้น
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 10. การบ�ารุงรักษาเชิงทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม

	 การบ�ารุงรักษาเชิงทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม		หรือ	TPM	
เป็นทั้งปรัชญา	 หลักการและวิธีปฏิบัติที่มุ ่งหมายเพื่อปรับปรุง
สมรรถนะของการผลิต	 โดยการปรับปรุงวิธีการบ�ารุงรักษา
เครื่องจักรและอุปกรณ์	(King,	2009)	TPM	เป็นการบูรณาการการ
บ�ารงุรกัษาเชงิป้องกนักบัแนวคดิคณุภาพทัว่ทัง้องค์การ	ได้แก่	การ
มีส่วนร่วมของพนักงาน	 การตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูล	 ของ
เสยีเป็นศนูย์	และการมุง่เน้นเชงิกลยทุธ์	ส�าหรบัระบบ	5ส	และการ
จัดการที่มองเห็นได้เน้นการสร้างความมีเสถียรภาพของสถานที่
ท�างานและผู้ปฏิบัติงาน	 ส่วนการบ�ารุงรักษาเชิงทวีผลแบบทุกคน
มีส่วนร่วม	(TPM)	นั้นจะเน้นความมีเสถียรภาพและมีประสิทธิผล
ของเครือ่งจกัรและอปุกรณ์การผลติเป็นหลกั	ซึง่ความมเีสถยีรภาพ
ของทั้งคนและเครื่องจักรเป็นรากฐานที่ส�าคัญของระบบการผลิต
แบบลีนนั่นเอง	TPM	เน้นการบ�ารุงรักษาเชิงป้องกันตลอดอายุการ
ใช้งาน	โดยทุกคนมีส่วนร่วมในการบ�ารุงรักษาด้วยตนเอง	แนวคิด
ของ	TPM	จะมอบหมายงานบ�ารงุรกัษาพืน้ฐาน	เช่น	การตรวจสอบ	
การท�าความสะอาด	การหล่อลืน่หรอืการปรบัตัง้เครือ่งจกัร	เป็นต้น	
ให้กับผู้ปฏิบัติงานการผลิต	 ส่วนทีมงานบ�ารุงรักษาจะมีหน้าที่ใน
การวางแผนการบ�ารุงรักษา	 การปรับปรุงหรือแก้ไขการเสียของ
เครื่องจักร	การฝึกอบรม	และงานบ�ารุงรักษาหลักอื่นๆ
 11. การผลิตแบบเซลล์

	 การผลติแบบเซลล์	(cellular	manufacturing)	เป็นแนวคดิ
ในการด�าเนนิการกระบวนการผลติทีจ่�าเป็นในการผลติชิน้ส่วนหรอื
สินค้าในรูปแบบของเซลล์การผลิต	(Nicholas,	2011)	เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการผลิตแบบลีนที่ต้องมีการไหลอย่างต่อเนื่อง	
การวางผังการผลิตในระบบการผลิตแบบลีนจึงนิยมใช้การวางผัง
การผลติแบบเซลล์การผลติ	โดยผงัการผลติแบบเซลล์การผลติเป็น
รูปแบบของการวางผังหน่วยงานที่มีการจัดเครื่องจักรหลายเครื่อง
รวมกันเป็นกลุ่มที่เรียกว่า	 เซลล์	 (cell)	 การจัดประเภทของ
เครื่องจักรที่อยู่ในแต่ละเซลล์จะพิจารณาจากกระบวนการด�าเนิน
งานที่จ�าเป็นต้องใช้ในการผลิตชิ้นงานที่คล้ายคลึงกัน	 (part	
families)	 หรือกล่าวได้ว่า	 เซลล์การผลิตจะเป็นเสมือนหน่วยงาน
ตามผลิตภัณฑ์ขนาดย่อม	 เนื่องจากในเซลล์การผลิตหนึ่งๆ	จะมี
กระบวนการผลติเป็นขัน้ตอน	เพยีงแต่อาจไม่ได้ต้องใช้อปุกรณ์ขน
ถ่าย	 (สายพานล�าเลียง)	 ในการเคลื่อนย้ายวัสดุระหว่างแต่ละ						
ขั้นตอนเหมือนกับกรณีของการผลิตตามสายการประกอบเท่านั้น	
จะเหน็ได้ว่า	การวางผงัแบบเซลล์การผลติจะช่วยลดต้นทนุการขน
ถ่ายงานระหว่างท�าและเวลาในการผลิตลงได้	นอกจากนี้	ยังช่วย
ลดปัญหาการวางแผนการผลิตและปัญหาคุณภาพชิ้นงานด้วย

ภาพที่	3	ตัวอย่างผังแบบเซลล์การผลิต

ที่มา:	ประภาศรี	พงศ์ธนาพาณิช	(2554)

 12. การปรับเรียบการผลิต

	 การก�าหนดระดับการผลิตคงที่	(uniform	plant	loading)	
หรือการปรับเรียบการผลิต	 (production	 leveling)	 เป็นองค์
ประกอบหนึ่งของการทันเวลาพอดี	 ซึ่งจะเห็นว่าในการผลิตแบบ
จ�านวนมากนั้น	การผลิตจะผลิตเป็นรุ่นขนาดใหญ่เพื่อง่ายต่อการ
วางแผนก�าหนดการผลติและลดการเปลีย่นรุน่ซึง่ต้องใช้เวลาในการ
เปลี่ยนนาน	 แต่การผลิตเป็นปริมาณมากเพียงชนิดเดียวในแต่ละ
รุน่นัน้มผีลกระทบตามมาในด้านต่างๆ	ได้แก่	เวลาน�ายาวขึน้ท�าให้
ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนชนิดของสินค้าตามที่ลูกค้าต้องการได้
จากการผลิตชนิดอื่นอยู่	 และคลังสินค้าขนาดใหญ่ที่ต้องมีเพื่อ
รองรับปริมาณสินค้าที่ผลิตได้แต่ลูกค้ายังไม่ต้องการ	 นอกจากนี้	
ยังเป็นการเพิ่มสินค้าคงคลังระหว่างผลิตโดยไม่จ�าเป็น	 และ
คุณภาพสินค้าที่อาจลดลงจากข้อบกพร่องที่ถูกท�าซ�้าจากการผลิต
เป็นรุ่นขนาดใหญ่	 รวมถึงความไม่สมดุลในการท�างานซ�้าที่บาง
กระบวนการท�าเกนิก�าลงัแต่บางกระบวนการว่างงาน	ซึง่ท�าให้เกดิ
ความไม่ปลอดภัยและขวัญก�าลังใจของคนงานที่ลดลง	 ดังนั้น	
ระบบการผลิตแบบลีนจึงเน้นการปรับเรียบการผลิตหรือที่เรียกว่า	
เฮจงุขะ	คอืการกระจายปรมิาณการผลติและผลติสนิค้าหลายชนดิ
ผสมกันในช่วงเวลาหนึ่งๆ	ซึ่งการปรับเรียบการผลิตท�าให้เวลาน�า
สัน้ลง	สนิค้าคงคลงัส�าเรจ็รปูและระหว่างผลติลดลง	และลดความ



Executive Journal 101

ไม่สมดลุของการท�างานแต่ละกระบวนการและความตงึเครยีดของ
ผู้ปฏิบัติงาน	 นอกจากนี้	 ยังท�าให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถก�าหนด
ปริมาณทรัพยากรการผลิตที่จ�าเป็นต้องใช้	 ได้แก่	 แรงงาน	
เครื่องจักรอุปกรณ์	 และวัตถุดิบ	 ได้อย่างเหมาะสมและลดการ
เปลี่ยนก�าลังการผลิตได้	(Nicholas,	2011)
 13. ระบบดึง

	 ระบบดึง	 คือระบบที่จะท�าการผลิตเมื่อลูกค้ามีความ
ต้องการเท่านั้น	 สอดคล้องกับการไหลแบบชิ้นเดียวซึ่งเป็นองค์
ประกอบหนึ่งของระบบการผลิตแบบลีนนั่นเอง	 อย่างไรก็ตาม	
ระบบดงึนัน้ไม่ใช่ระบบทีท่�าให้มสีนิค้าคงคลงัเป็นศนูย์	แต่จะมกีาร
ควบคุมจ�านวนสินค้าคงคลังในระบบการผลิตให้มีจ�านวนน้อย
เฉพาะทีเ่พยีงพอในการท�าให้การไหลของกระบวนการเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องเท่านั้น	 โดยเมื่อลูกค้าภายนอกและหน่วยงานภายในดึง
สินค้าหรือชิ้นงานไปใช้ก็จะมีค�าสั่งผลิตสินค้าหรือชิ้นส่วนนั้นเพื่อ
ทดแทนทีถ่กูน�าไปใช้	และหากไม่มกีารเรยีกใช้สนิค้าหรอืชิน้ส่วนก็
ยังคงถูกเก็บเป็นสินค้าคงคลังอยู่จนกว่าจะมีการเรียกใช้	 ดังนั้น
ระบบดึงจึงไม่ท�าให้เกิดการผลิตเกินความจ�าเป็นและมีสินค้า
คงคลังในจ�านวนน้อยที่เพียงพอในการท�าให้การไหลของการผลิต
เป็นไปอย่างต่อเนื่องเท่านั้น	
 14. คัมบัง

	 ในการท�าให้คณุค่าเกดิการไหลอย่างต่อเนือ่งและลกูค้าหรอื
หน่วยงานถดัไปสามารถดงึงานได้นัน้	องค์การจ�าเป็นต้องการระบบ
การควบคุมการผลิตแบบคัมบัง	(Kanban	production	control	
system)	 คัมบังเป็นระบบของเครื่องมือที่มองเห็นได้ที่ใช้เป็น
สัญญาณจากลูกค้าทั้งภายในและภายนอก	 ซึ่งคัมบังนับว่าเป็น
เครือ่งมอืทีส่�าคญัในการผลติแบบทนัเวลาพอด	ีคมับงัเป็นสญัญาณ
ที่ลูกค้าหรือหน่วยงานถัดไปใช้เบิกสินค้าหรือเบิกงานจากผู้ผลิต
หรอืหน่วยงานก่อนหน้า	คมับงัส่วนใหญ่มกัเป็นลกัษณะบตัร	(card)	
สี่เหลี่ยม	 ซึ่งมีรายละเอียดของชนิดสินค้า	 ผู้เบิก	 หน่วยงานที่ถูก
เบิก	วิธีการและขนาดในการขนส่ง	เป็นต้น	นอกจากนี้	คัมบังอาจ
อยูใ่นรปูแบบอืน่ได้	เช่น	พืน้ทีเ่ฉพาะในสถานทีป่ฏบิตังิานทีก่�าหนด
ไว้เพื่อบ่งบอกว่าต้องมีการผลิตเพื่อเติมหากพื้นที่ว่าง	 หรือเป็น
ภาชนะบรรจุชิ้นงานที่สามารถบรรจุได้ในปริมาณที่ต้องการเบิก	
หรือสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติ	 หรือไฟแสดงบนกระดาน
ควบคุมการผลิต	เป็นต้น		

ภาพที่	4	ตัวอย่างของการปรับเรียบการผลิต

ที่มา:	ประภาศรี	พงศ์ธนาพาณิช	(2554)

ที่มา:	ประภาศรี	พงศ์ธนาพาณิช	(2554)

ที่มา:	ประภาศรี	พงศ์ธนาพาณิช	(2554)

ภาพที่	5	ตัวอย่างระบบดึง

ภาพที่	6	ตัวอย่างการใช้คัมบัง
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บทสรุป

	 ระบบการผลติแบบลนีต้องอาศยัวธิกีารต่างๆ	มากมายเพือ่
ให้การผลิตสามารถบรรลุเป้าหมาย	 คือการตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้	อย่างไรก็ตาม	การผลิตแบบลีนมีการด�าเนิน
การอย่างเป็นระบบ	นั่นคือ	องค์ประกอบหรือหน่วยงานต่างๆ	มี
ความสมัพนัธ์กนัและมเีป้าหมายร่วมกนั	ดงันัน้	การจะท�าให้ระบบ
การผลิตสามารถด�าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงจ�าเป็นต้อง
เรียนรู้ลักษณะขององค์ประกอบต่างๆ	 และจัดการองค์ประกอบ
เหล่านั้น	 ให้ด�าเนินงานได้อย่างสอดคล้องไม่หยุดชะงัก	 ซึ่งระบบ
การผลิตแบบลีนที่มีเป้าหมายคือการมุ่งเน้นลูกค้าเป็นส�าคัญนั้นก็
ต้องมีองค์ประกอบหรือเครื่องมือที่เกี่ยวข้องหลายประการ	 ที่จะ
ท�าให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้
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