รายงานการเข้ าร่ วมโครงการเอพีโอ
10-IN-29-GE-TRC-B/C
Training Course on Innovation in Production Systems
ระหว่ างวันที่ 2 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2553
ณ กรุ งโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
จัดทําโดย นางสาวธนัชพร อยู่ยงั่ ยืน
วิศวกร โรงแยกก๊ าซธรรมชาติระยอง บริ ษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
วันที่ 9 มกราคม 2554
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของโครงการ
1.1 รหัสและชื่อโครงการ รหัสโครงการ : 10-IN-29-GE-TRC-B/C ชื่อโครงการ : Training Course on
Innovation in Production Systems
1.2 ระยะเวลา 2 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2553
1.3 สถานที่จดั กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปนุ่
1.4 ชื่อเจ้ าหน้ าที่เอพีโอประจําโครงการ Ms. Yumiko YAMASHITA
1.5 จํานวนวิทยากรบรรยาย 5 ท่าน
1.5.1 Mr. Satoru Tajima
1.5.2 Mr. Susumu Minegishi
1.5.3 Mr. Ryuji Tsuchiya
1.5.4 Dr. Manabu Sawaguchi
1.5.5 Dr. William Gan Kai LEE
1.6 จํานวนผู้เข้ าร่วมโครงการและประเทศที่เข้ าร่วมโครงการ จํานวน 16 คน จาก 11 ประเทศ
ส่ วนที่ 2 สรุ ปเนือ้ หา/องค์ ความรู้ จากการเข้ าร่ วมโครงการ
2.1 ที่มาหรือวัตถุประสงค์ของโครงการโดยย่อ
ระบบการผลิตในปั จจุบนั ที่ได้ เปลี่ยนแปลงพัฒนาไปอย่างรวดเร็ ว เพื่อให้ เป็ นไปตามความต้ องการ
ของลูกค้ า และสภาพการแข่งขันที่เป็ นไปอย่างเข้ มข้ น แรงขับเคลื่อนให้ เกิ ดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เช่น ยุค
โลกาภิวฒ
ั น์ การจําแนกกลุ่มตลาด อายุของผลิตภัณฑ์ การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการเชื่อมต่อของโลกใน
ปั จจุบนั ดังนั ้น ผู้ประกอบการหรื ออุตสาหกรรมจําเป็ นต้ องค้ นหาและเลือกใช้ นวัตกรรมกระบวนการผลิต เพื่อ
สร้ างความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาการเพิ่มผลผลิต ประสิทธิ ภาพการผลิต และตอบสนองให้ เกินความ
คาดหวังของลูกค้ า เครื่ องมือหรื อระบบการจัดการที่เป็ นที่ร้ ู จกั เป็ นอย่างดี คือ Lean Manufacturing ซึง่ พัฒนามา
จาก Toyota Production System (TPS) ในโครงการนี ้จึงจัดให้ มีการศึกษาเครื่ องมือนี ้ ผ่านการบรรยายและการดู
งาน ณ ประเทศต้ นกําเนิด เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมอบรมสามารถนําความรู้ ที่ได้ รับ ไปประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาอุตสหกรรม
ในประเทศของตนเองได้
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2.2 สรุปเนื ้อหา/องค์ความรู้ที่ได้ จากการฟั งบรรยาย (จําแนกตามหัวข้ อและระบุชื่อวิทยากรบรรยาย)
 หัวข้ อบรรยาย Key Elements of innovation in production systems / วิทยากร：Mr.Satoru
Tajima
ระบบการผลิตของญี่ปนมี
ุ่ การพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตั ้งแต่ในอดีต โดยระบบ Toyota Production
System (TPS) ซึง่ รวมถึง Lean Production System ได้ เริ่ มพัฒนาในปี 1980 มีจดุ ประสงค์เพื่อลดต้ นทุน โดยการ
ขจัดความสูญเสีย ต่อมาในปี 2000 ได้ มีการพัฒนา Cell Production System เพื่อเพิ่มผลผลิต ความเร็ว โดยสร้ าง
ให้ พนักงานมีทกั ษะที่หลากหลาย (multi-skilled workers) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมการประกอบ
(Assembling production)
Toyota Production System (TPS) มีองค์ประกอบหลัก 2 อย่างคือ Just in time (JIT) คือผลิตสิ่งที่
ต้ องการในเวลาที่ต้องการ และในปริ มาณที่ต้องการ โดยใช้ หลัก Pull production system และ Jidoka ที่
เครื่ องจักรจะหยุดการทํางานโดยอัตโนมัติหากมีเหตุการณ์ ผิดปกติเกิดขึ ้น เป็ นหลักที่ใช้ ในการควบคุม คุณภาพ
เพื่อไม่ให้ เกิดของเสียขึ ้น และ ป้องกันไม่ให้ สง่ ของเสียไปยังกระบวนการถัดไป
TPS มีกิจกรรมพื ้นฐาน 3 กิจกรรม ได้ แก่ Leveled production (ระบบผลิตที่สามารถรองรับการผลิต
ได้ หลายชนิดใน line เดียวกัน และมีปริ มาณป้อนหน่วยผลิตหลังสุดคงที่ตลอดเวลา เพื่อการผลิตแบบยืดหยุ่นที่
เป็ นไปตามความต้ องการของลูกค้ าที่เปลี่ยนแปลง) , visible management (Andon : ป้ายหรื อไฟ บอก
สถานะการผลิต) และ Ask “why” 5 times (เพื่อให้ ทราบสาเหตุรากเหง้ าของปั ญหา)
ระบบ Kanban ถือได้ ว่าเป็ นส่วนหนึ่งของระบบ JIT ที่ได้ รับการพัฒนาขึ ้นมา เพื่อใช้ ในการพัฒนา
คุณภาพ และควบคุมการไหลและการเบิกจ่ายวัตถุดิบของงาน โดยที่ “Kanban” หมายถึง บัตร แผ่นป้ายหรื อ
สัญลักษณ์ ที่สามารถบอกถึงการไหลของงาน เพือ่ ควบคุมการปฏิบตั ิงานในโรงงาน
ระบบ Cell Production System หมายถึง การแบ่งโรงงานออกเป็ น "หน่ว ยผลิ ต" หรื อ
manufacturing cell ออกแบบสถานที่ทํางานแบบใหม่ และเป็ นส่วนหนึ่งของการผลิตแบบลีน เป้าหมายของการ
ผลิตแบบลีนก็คือการลดความสูญเปล่าอย่างยิ่งยวด และการใช้ ทรัพยากรให้ เป็ นประโยชน์สงู สุด ประโยชน์ของการ
ผลิตแบบนี ้ คือเป็ นการเพิ่มความสามารถให้ แก่คนงาน เพราะแทนที่จะต้ องทํางานกับเครื่ องจักรเพียงเครื่ องเดียว
คนงานจะต้ องเรี ยนรู้ กระบวนการทํางานทั ้งหมดของหน่วยผลิตหนึ่งๆ และต้ องรู้ จกั การทํางานเป็ นทีม ลดต้ นทุน
การจาก stock หรือเมื่อแผนการผลิตเปลี่ยน ระบบการผลิตแบบ cell จะสามารถปรับรูปแบบรองรับได้ ทนั ที

 หัวข้ อบรรยาย : TPS, Kaizen, Standard Operation / วิทยากร : Mr. Susumu Minegishi / Mr.
Ryuji Tsuchiya (Training Center of Hirayama Co;ltd.,)
วัตถุประสงค์ของ TPS คือการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ ้น ด้ วยราคาที่ถูกลง และได้ ตามเวลาที่กําหนด
โดยกลไกที่สําคัญคือ cost reduction ซึง่ ก็ต้องมาจาการค้ นหาและกําจัดความสูญเปล่า (Waste หรือ Muda)
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Toyota Production System (TPS) มีองค์ประกอบหลัก 2 อย่างคือ Just in time (JIT) คือผลิตสิ่งที่
ต้ องการในเวลาที่ต้องการ และในปริมาณที่ต้องการ โดยใช้ หลัก Pull production system เป็ นการกําจัดความสูญ
เปล่า เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และ Jidoka ที่เครื่ องจักรจะหยุดการทํางานโดยอัตโนมัติหากมีเหตุการณ์ผิดปกติ
เกิ ด ขึน้ เป็ นหลัก ที่ ใ ช้ ในการควบคุม คุณภาพ เพื่ อไม่ ให้ เ กิ ดของเสี ย ขึน้ และ ป้ องกันไม่ใ ห้ ส่งของเสี ย ไปยัง
กระบวนการถัดไป
การใช้ ระบบ Kanban ถื อได้ ว่าเป็ นส่วนหลักของระบบ JIT ซึ่งทําหน้ าที่เป็ น Instruction of
Production เนื่องจากจะดึง (Pull System) เฉพาะปริ มาณที่กระบวนการถัดไปต้ องการ จึงทําให้ ลดต้ นทุนได้ อย่าง
มากเนื่องจากระบบการผลิตแบบนี ้ไม่ต้องการการสํารองคลัง (No stock) นอกจากนี ้ระบบ JIT ยังมีองค์ประกอบ
หลักคือระบบ Flow system และ Takt time
Takt time = Operation hour per shift / unit demand per shift
ซึ่งเป็ นเวลาที่ใช้ ในการผลิต เพื่อรองรับแผนการผลิตที่เปลี่ยนแปลง สามารถสร้ างระบบ Flexible
production หรื อ Flexible manpower line โดยเครื่ องมือที่ใช้ ในการรวบรวมข้ อมูลที่มาของการคํานวณ
Standardized operation combination chart ซึง่ จะเปิ ดเผยเวลาการทํางานในแต่ละขั ้นตอน เวลาเคลื่อนที่และ
เวลาสูญเปล่า เมื่อพิจารณาแต่ละขั ้นตอนจะค้ นหาวิธีการปรับปรุง เรี ยกว่า Kaizen
Kaizen มีวตั ถุประสงค์หลัก คือ Better (Quality Improvement) / Cheaper (Cost Reduction) /
Safer (Safety Operation) / Quicker (Lead-time shortened) / Easier (Operation Improvement) โดยข้ อหลัง
ถือเป็ นหัวใจของ Kaizen ที่มีหลักการสําคัญคือการทําให้ พนักงานทํางานสะดวกสบายขึ ้น

 หัวข้ อบรรยาย : Cost reduction by Value Engineering / วิทยากร : Dr.Manabu Sawaguchi
ประมาณ 40 ปี ก่ อน ประมาณ คศ.1960 ญี่ ปุ่นประสบปั ญหาทางเศรษฐกิ จ จึง ต้ องสร้ าง
ความสามารถในการแข่งขันในด้ าน Cost Reduction จากเดิมที่ม่งุ เน้ นเฉพาะด้ านคุณภาพ (Quality Control) จึง
เริ่มนําเครื่ องมือ Value Engineering (VE) ซึง่ มีหลักการสําคัญในการสร้ างความสมดุลระหว่าง High Quality 
Cost Reduction ผ่านไปเพียงสิบปี ประมาณปี ค.ศ.1970 ภาคอุตสาหกรรมในประเทศญี่ปนสามารถทํ
ุ่
าการลด
ต้ นทุนการผลิตลงได้ มากถึง 20-30% มีผลิตภัณฑ์ที่ได้ รับการออกแบบใหม่และแปลกไปจากรู ปแบบเดิมๆเกิดขึ ้น
มากมาย
หลักการพื ้นฐานของการใช้ เครื่ องมือ VE คือ รองรับตามความต้ องการของผู้ใช้ (User-Oriented) /
มุ่งเน้ นการรองรับการใช้ งาน (Function-Oriented) / สร้ างการเปลี่ยนแปลงโดยความคิดสร้ างสรรค์ (Change by
Creativity) / ทํางานเป็ นทีมและมีผ้ นู ําที่ดี (Team design & Good Leader) และ การเพิ่มคุณค่า (value
Improvement) โดยคุณค่า หรือ Value = Function / Cost
4 รูปแบบของการเพิ่มคุณค่า ได้ แก่
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VE Job Plan หรือการทําโครงการ VE มี 3 ขันตอนหลั
้
กๆ (10 ขั ้นตอยย่อย) คือ ขั ้นตอนการ
รวบรวมรายละเอียดข้ อมูลข่าวสาร (information) ขั ้นตอนการวิเคราะห์หน้ าที่การใช้ งาน (function / analysis) และ
ขันตอนการประเมิ
้
นผลเพื่อให้ บรรลุตามเป้าหมาย (evaluation / judgment) ปั จจัยที่สําคัญต่อการนํา VE ไปใช้ งาน
คือองรู้ จักการวางแผนงานและดําเนินงานอย่างเป็ นระบบและรอบคอบ และ จะต้ องตั ้งทีมงานที่มีความรู้ และ
ประสบการณ์ เพื่อให้ งานสําเร็จลุล่วงได้ ดี

 หัวข้ อบรรยาย : Workshop on Value Streaming Map / วิทยากร : Dr. Willian Gan Kai Lee
Value stream management (VS หรื อ VSM) เป็ นเครื่ องมือที่ควรเลือกใช้ เมื่อต้ องการปรับปรุ ง
กระบวนการ โดยพิจารณาถึง การวัด ความเข้ าใจ และแนวทางการปรับปรุ งการไหล และการเชื่อมต่อของงานที่
ต่อเนื่องกัน โดยสามารถใช้ กบั การปรับปรุงทางธุรกิจ เช่น การออกแบบ (ใช้ VS ในการแก้ ไขปั ญหาผลิตภัณฑ์หรื อ
กระบวนการเดิม) หรื อ กิจกรรมที่สนับสนุนการผลิต (ใช้ VS ในการจัดการข้ อมูล)
Value Stream Analysis (VSA) คือ หลักการวิเคราะห์แผนผังสายธารคุณค่า เป็ นเครื่ องมือ
เบื ้องต้ นในการช่วยให้ มองเห็นภาพสถานะของกระบวนการปั จจุบนั และเป็ นแนวทางในการระบุสถานะที่ควรจะเป็ น
ในอนาคต เพื่อปรับปรุงกระบวนการให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น
การจัดทํา Value Stream Mapping (VSM) เป็ นเครื่ องมือเครื่ องมือในการจําแนกและกําจัดความ
สูญเปล่า โดยใช้ ในการเขียนแผนภาพกิจกรรมการไหลของผลิตภัณฑ์ (Process Activity Mapping) แบ่งออกเป็ น
3 กิจกรรม ดังนี ้ 1. กิจกรรมที่ไม่มีคณ
ุ ค่าเพิ่ม คือ ความสูญเปล่าและเป็ นกิจกรรมที่ไม่จําเป็ นซึง่ ควรจะกําจัด
ุ ค่าเพิ่ม คือ
ตัวอย่าง เช่น เวลารอคอย, การกอง/สุ่มผลิตภัณฑ์ระหว่างการผลิต 2. กิจกรรมที่จําเป็ นแต่ไม่มีคณ
ความสูญเปล่า แต่อาจจําเป็ นต้ องยอมให้ เกิดขึ ้นในกระบวนการผลิต การกําจัดการกิจกรรมที่จําเป็ นแต่ไม่มีคณ
ุ ค่า
เพิ่ม จําเป็ นต้ องมีการเปลี่ยนแปลงการทํางานครัง้ ใหญ่ เช่น การวางผังโรงงานในกระบวนการผลิตใหม่ซึ่งไม่
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทนั ที 3. กิจกรรมที่มีคณ
ุ ค่าเพิ่ม คือ กิจกรรมที่มีคณ
ุ ค่าในการดําเนินงานที่เกี่ยวกับการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต
การบริหารระบบการผลิตต้ องสร้ างการเกิดคุณค่าเพิ่มและลดต้ นทุน คือ การไหลและการดําเนินงาน
กิจกรรม จึงต้ องจําแนกและกําจัดความสูญเปล่า หรื อ Waste หรือ Muda โดยแบ่งออกเป็ น 7 ประการ ได้ แก่
1. การผลิตที่มากเกินไป
2. การรอคอย
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3. การขนส่ง
4. การดําเนินการที่ไม่เหมาะสม
5. สินค้ าคงคลังที่ไม่จําเป็ น
6. การเคลื่อนย้ ายที่ไม่จําเป็ น
7.ข้ อบกพร่อง

Lean Implementation เป็ นการสร้ างคุณค่าโดยมุ่งขจัดความสูญ และการเพิ่มความ
ยึดหยุ่นขององค์กรด้ วยการคิดใหม่ เพื่อสร้ างคุณค่าตลอดทังกระบวนการตั
้
้งแต่ช่วงเริ่ มแรกของการวางแผน โดย
Lean จะมุ่งจําแนกความสูญเปล่าเพื่อดําเนินการขจัดออกและปรับปรุงกระบวนการด้ วยการระบุและสร้ างคุณค่าใน
การปฏิบตั ิการ จะใช้ ในการปรับปรุงกระบวนการหลังจาก วิเคราะห์ VSA และจัดทํา VSM แล้ ว

2.3 สรุปเนื ้อหา/องค์ความรู้ที่ได้ จากการศึกษาดูงานแต่ละแห่ง (ถ้ ามี) พร้ อมแนบภาพประกอบ
 Avex Co.,Ltd Tado Factory / หัวข้ อ TPS & Kaizen Activities
เป็ นบริ ษัทผลิตชิ ้นส่วนรถยนต์ ใช้ ระบบการผลิตแบบ TPS เริ่ มมาจากคําแนะนําของบริ ษัทลูกค้ า คือ
Aisin AW Co.,Ltd. โดย TPS ถือเป็ นระบบหลัก และมีเครื่ องมือในการปั บปรุ งคุณภาพ 3 ชนิด ได้ แก่ Quality
Matrix, Product and Information flowchart และ set of triple standards
ระบบ TPS ประกอบด้ วย JIT ซึ่ง บ. Avex มีวัตถุประสงค์ในการใช้ เพื่อควบคุมต้ นทุน และ
Automation ซึ่ง บ. Avex มีวตั ถุประสงค์ในการใช้ เพื่อควบคุมคุณภาพสินค้ า เริ่ มจากการไม่ส่งของเสียออกไปยัง
หน่วยผลิตต่อไป และไม่เกิดความสูญเปล่าจากการที่คนงานยืนมองเครื่ องจักรทํางาน การใช้ 2 ระบบนี ้ร่ วมกัน
ส่งผลให้ ระบบการผลิตไม่ก่อให้ เกิดของเสีย (complete eliminate of all waste) และไม่มีการผลิตเกินความจําเป็ น
(No excessive production)
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 Denso Factory & Denso Museum
การใช้ ระบบ TPS ร่ วมกับการคิดค้ นนวัตกรรมที่รองรับธุรกิ จ/อุตสาหกรรมที่หลากหลาย โดยมี
วิวฒ
ั นาการของบริ ษัทที่ยาวนาน มีวตั ถุประสงค์หลักที่ม่งุ เน้ น การใช้ ทรัพยากรอย่างเกิดประโยชน์สงู สุด ได้ แก่การ
ประหยัดพลังงาน การรักษาสภาพแวดล้ อมและทรัพยากร และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
รู ปแบบการนําชมโรงงาน มีความน่าสนใจ ใช้ พนักงานนําชม 1 ท่าน แต่ได้ รับความรู้ ครบถ้ วน โดยมี
การจัดพื ้นที่ เป็ นกระจกใส มองเห็นระบบการผลิต (ทําให้ ไม่รบกวนผู้ปฏิบตั ิงาน) มีการกําหนดจุดเยี่ยมชมตามฐาน
การผลิต และอํานวยความสะดวกโดยมีคอมพิวเตอร์ อธิบายข้ อมูลกระบวนการผลิตและระบบ TPS
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 Toyota Industries Corporation (Takahama plant)
เป็ นบริ ษัทผลิตรถยก (Forklift) ที่มีส่วนแบ่งการตลาดอันดับ 1 ในโลกและในญี่ปนุ่ (ข้ อมูลปี 2007) อยู่ใน
เครื อของ TOYOTA MATERIAL HANDLING GROUP (TMHG) ใช้ ระบบการผลิต TPS ในทุก ๆ ขันตอนการผลิ
้
ต
รวมถึงพัฒนาและใช้ เครื่ องมือพื ้นฐานของ TPS ได้ แก่ Kanban, Kanban sorter, machining equipment
designed for Jidoka และ Andon
มี ก ารพัฒนา พนัก งาน โดยการสร้ างหลัก สูตรและสถานที่ อบรม โดยแบ่งเป็ น Welding school,
assembly school, painting school, safety school โดยในแต่ละโรงเรี ยน จะมีพนักงานผู้เชี่ยวชาญทําหน้ าที่เป็ น
ครูผ้ สู อนเพียงอย่างเดียว มีการอบรม ประเมินผล ก่อนจะเข้ าปฏิบตั ิงานจริ ง และจะอบรมทบทวนทุก ๆ ปี
พัฒนาให้ ระบบการผลิตรองรับการใช้ ห่นุ ยนต์ ในงานที่ทดแทนการทํางานของคนงาน เช่นงานเชื่อม และ
งานยกของ
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 Toyata motor Co.ltd., Motomachi plant
ได้ เห็นถึงการใช้ ระบบ TPS อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเครื่ องมือหลักคือ Kanban, Andon และ
Multiskilled workers ซึ่งถือเป็ นจุดเด่นที่มีการพัฒนาหลักสูตร รองรับแต่ละกระบวนการผลิต และส่งเสริ มให้
พนักงานเข้ าร่ วมแข่งขันทักษะทางวิชาชีพด้ านต่าง ๆ ในระดับประเทศ โดยส่งเข้ าประกวด และการจัดหาอุปกรณ์
สถานที่และเครื่ องมือ ให้ ฝึกปฏิบตั ิที่ครบถ้ วน

2.4 สรุปเนื ้อหา/องค์ความรู้ที่ได้ จากการเข้ าร่วมกิจกรรมกลุม่ (Group Discussion)
ในการจัดกลุ่มการทํากิจกรรมกลุ่ม เจ้ าหน้ าที่ JPC และ APO ได้ แบ่งกลุ่มตามลักษณะงานที่
คล้ ายคลึงกัน ในกลุ่มของ Manufacturing จึงได้ อภิปรายร่ วมกัน โดยตั ้งต้ นจากปั ญหาที่แต่ละโรงงานประสบ
ร่ วมกัน โดยมองเป็ นความท้ าทายในการจัดการในอนาคต ประกอบด้ วย 3 กลุ่มได้ แก่ 1) มีความยากในการ
Implement เครื่ องมือต่าง ๆ 2) ความเข้ าใจและทัศนคติของผู้บริ หาร ผู้ปฏิบตั ิงานและระบบบริ หารจัดการที่ใช้ อยู่
เดิม 3) ปั ญหาของระบบการผลิตปั จจุบนั เช่น มี inventory มาก มีความสูญเปล่าเกิดขึ ้นมาก
กลุ่มได้ พิจ ารณาความรู้ ที่ ได้ จากการอบรมครั ง้ นี ้ ว่าเครื่ อ งมื อชนิ ดใด มี ความเหมาะสมในการ
เลือกใช้ แก้ ปัญหาหัวข้ อดังกล่าว โดยสรุ ปตามรู ปด้ านล่าง ทั ้งนี ้ได้ ตดั หัวข้ อ Cell Production System ออก
เนื่องจากผู้ร่วมอบรมทุกท่านในกลุ่ม มาจากอุตสาหกรรมใหญ่ ไม่เป็ นอุตสาหกรรมประกอบชิ ้นส่วน

อย่างไร ก็ตามนอกจากการเลือกใช้ เครื่องมือ ที่เหมาะสมแล้ ว ทางกลุ่มสรุ ว่า ปั จจัยที่จะส่งผลให้ การ
นําเครื่ องมือหรื อความรู้ ในระบบ TPS ไปปฏิบตั ิได้ อย่างมีประสิทธิภาพ คือ ต้ องสร้ างความเข้ าใจต่อผู้บริ หารและผู้
ปฏิบตั ิก่อน ซึง่ ทั ้ง 2 กลุ่มนี ้ในการสร้ างความเข้ าใจอาจจะต้ องใช้ เครื่ องมือที่ต่างกันและมีความหลากหลาย เช่น
การให้ การอบรม / การทดลองปฏิบตั ิ / การแบ่งปั นความรู้ หรื อ การสรุ ปจุดดีจดุ ด้ อยนําเสนอ เป็ นต้ น ดังนั ้น ต้ อง
สร้ างแผนปฏิบตั ิการและกรอบเวลาที่เหมาะสม เพือ่ สร้ างการยอมรับจากผู้บริ หารและปฏิบตั ิงานทุกระดับ
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ส่ วนที่ 3 ประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับจากการเข้ าร่ วมโครงการ
3.1 ประโยชน์ตอ่ ตนเอง
จากการเข้ าร่ วมรับการอบรมในโครงการนี ้ ได้ รับประโยชน์มากมาย ทังในแง่
้
ที่ส่งผลต่อการทํางาน
และการพัฒนาศักยภาพของตนเอง
 ความรู้ใหม่ ในเครื่ องมือที่ได้ เรียนรู้ตามที่สรุปในส่วนที่ 2
 การยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง
 การปรับตัวในวัฒนธรรมที่ตา่ งกัน
 การเรี ยนรู้ในประสบการณ์ของผู้อนื่ และในมาปรับใช้ ในการทํางานของตนเอง
3.2 ประโยชน์ตอ่ หน่วยงานต้ นสังกัด

ความรู้ ใหม่ ในเครื่ องมือที่ได้ เรี ยนรู้ ตามที่สรุ ปในส่วนที่ 2 สามารถนําไปใช้ ในตําแหน่งหน้ าที่
ความรับผิดชอบปั จจุบนั ทําหน้ าที่ วิศวกร รับผิดชอบงานด้ านพัฒนาเครื่ องมือทางการบริ หาร เพิ่มผลผลิต เพื่อ
พัฒนาระบบบริ หารสมัยใหม่ (Management tools) ที่เหมาะสมกับองค์กรและการปรับเปลี่ยนทางธุรกิจ ซึง่ ในปั จจุบนั
ใช้ ระบบการบํารุ งรักษาแบบทวีผลที่ทกุ คนมีส่วนร่ วม (TPM) ควบคู่ไปกับกิจกรรมเพิ่มผลผลิต (5ส. ข้ อเสนอแนะ
คิวซี) จึงคิดว่าจะสามารถนําแนวคิดการใช้ นวัตกรรมในการจัดการการผลิตมาประยุกต์ใช้ สนับสนุน พัฒนาการ
ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จเพื่ อ ลดต้ น ทุน ลดความสูญ เสี ย และเพิ่ มประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต ให้ บ รรลุต ามแผนกลยุท ธ์ และ
เป้าหมายขององค์อย่างมีประสิทธิภาพ ถ่ายทอดความรู้ และให้ คําปรึษาแก่การทํากิจกรรมเพิ่มผลผลิตในองค์กร
รวมถึงการสร้ างระบบให้ เกิ ดการกระตุ้นและส่งเสริ มการทํ างานอย่างมี นวัตกรรมของพนักงานทุกระดับ ผ่าน
กิจกรรมกลุ่มย่อย และการสร้ างแรงจูงใจ การประเมินผลโดยผู้บริ หาร เพื่อการปรับปรุ งและสร้ างมาตรฐานเป็ น
ขององค์กรเอง ทั ้งนี ้ เพื่อสามารถบูรณาการการจัดการทุกระดับในองค์กรได้ ต้ องมีความรู้ และประสบการณ์เพื่อ
สามารถสื่อความ ประสานงาน และสามารถให้ คําปรึกษาภายในองค์กรได้

ประสบการณ์ ที่ได้ จากการทํากิจกรรมกลุ่ม Group Discussion ทําให้ มีโอกาสเรี ยนรู้ ใน
ประสบการณ์ ของผู้เข้ าอบรมท่านอื่นที่มีความรับผิดชอบที่หลากหลายและในมาปรับใช้ ในการทํางานของตนเอง
และเนื่องจากมีเวลาทีจํากัดและต้ องนําเสนอ ทําให้ ได้ ฝึกยอมรั บความคิดเห็นที่แตกต่าง และได้ ปรับตัวใน
วัฒนธรรมที่ตา่ งกัน
3.3 ประโยชน์ตอ่ สายงานหรือวงการในหัวข้ อนั ้นๆ

ประโยชน์ต่องานด้ านการพัฒนาการเพิ่มผลผลิต (Productivity) : จะสามารถนําแผนการ
ดําเนินงานจากการอภิปรายในการทํากิจกรรมกลุ่ม มาประยุกต์ใช้ ในการ Implementation เครื่ องมือการบริ หาร
จัดการใหม่ ๆ ได้ แก่ การสร้ างระบบการ Implementation ให้ ครบตาม PDCA / Kaizen concept ที่ม่งุ เน้ นการ
ทํางานที่ง่ายขึ ้นของผู้ปฏิบตั ิงานมากกว่าการประหยัดขององค์กร / การค้ นหาความสูญเปล่าในงานผลิตและงาน
สนับสนุนและดําเนินการปรับปรุง โดย Lean

ประโยชน์ ในการเตรี ยมสถานที่ และข้ อมูลรับคณะเยี่ ยมชม : การจัดสถานที่ที่ไม่รบกวน
ผู้ปฏิบตั ิงานและทําให้ คณะเยี่ยมชมได้ สมั ผัสการทํางานอย่างใหกล้ ชิด นอกจากบรรยายในห้ องประชุมเพียงอย่าง
เดียว โดยจะต้ องประยุกต์ให้ เหมาะกับสถานที่ภายในโรงงานต่อไป
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3.4 กิจกรรมการขยายผลที่ได้ ดําเนินการภายใน 1 เดือนหลังเข้ าร่วมโครงการ
3.4.1 กิจกรรม เช่น การฝึ กอบรมภายในหน่วยงาน การบรรยายในทีมงาน บทความที่ลง
newsletter เป็ นต้ น (เอกสารแนบ)
3.4.2 สรุปรายละเอียดกิจกรรม พร้ อมภาพถ่าย และใบลงชื่อผู้ร่วมกิจกรรม
3.5 กิจกรรมการขยายผลที่จะดําเนินการภายใน 6 เดือนหลังเข้ าร่วมโครงการ
3.5.1 แผนงานกิจกรรมที่จะดําเนินการ
3.5.2 ส่งเอกสารสรุปกิจกรรมดังข้ อ 3.4.2 เมื่อเสร็จสิ ้นกิจกรรมให้ ส่วนวิเทศสัมพันธ์

ส่ วนที่ 4 เอกสารแนบ
4.1 กําหนดการฉบับล่าสุด (Program)
4.2 เอกสารประกอบการประชุม/สัมมนา (Training Materials)
4.3 ประวัติโดยสังเขปของวิทยากรบรรยาย (CV)
4.4 รายงานก่อนการเดินทาง (Country Paper-Thailand)
4.5 เอกสารนําเสนอผลงานหลังจากเข้ าร่วมกิจกรรมกลุม่ (Group Presentation)
_______________________________________
หมายเหตุ

1. ตัวอักษรที่ใช้ คือ Cordia New และขนาดของตัวอักษร 14 pt.
2. ในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 เนื ้อหาต้ องมีความยาวในแต่ละส่วนไม่ตํ่ากว่า 10 บรรทัด
3. รายงานการเข้ า ร่ ว มโครงการเอพี โ อ ต้ องจัด ทํ า เป็ นรายบุค คล และมี กํ า หนดจัด ส่ ง ภายใน
ระยะเวลา 1 เดือน หลังจากเดินทางกลับจากการเข้ าร่วมโครงการ
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