
อัลเบิรต ไอสไตน นักฟสิกสและนักคิดผูไดรับ 
การยกยองจากผูคนท่ัวโลก ไดกลาวถึง “ความรู” วามี
แหลงมาจาก “ประสบการณ” ซ่ึงใครหลายคนท่ีไดอาน
ตางก็ฉุกคิดถึงความสำคัญของ “ประสบการณ”
ในฐานะท่ีเปน“วัตถุดิบ” ไปสูการสรางคลังความรู
ดวยเชนกัน

องคกรตางๆ ลวนสะสมประสบการณจากการ
ดำเนินธุรกิจ ไดเรียนรูวิธีการทำงานที่สงผลให
องคกรสามารถมองเห็นความผิดพลาด ตลอดจน
แนวทางไปสูความสำเร็จไดอยางเปนรูปธรรม 
ซ่ึงองคความรูดังกลาวลวนมีคาและถือเปนตัวอยาง
การปฏิบัติที่สามารถนำไปพัฒนาตอได

การศึกษาแนวคิดและประสบการณจากองคกรท่ี
มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี จึงถือเปนอีกหน่ึงวิธีท่ีจะชวย
ปรับปรุงองคกรของตนเอง ดวยการเลือกนำ
ส่ิงท่ีเหมาะสมจากองคกรตัวอยางมาประยุกตใช
ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

สถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงชาติมีโอกาสไดสัมภาษณ
หน่ึงในองคกรดีเดน ท่ีนำแนวทางการเพ่ิมผลิตภาพ
หรือ Productivity มาใชในองคกรจนประสบ
ผลสำเร็จอยาง บริษัท ปร๊ินเซส ฟูดส จำกัด โดย
ไดรับเกียรติจาก คุณพงศวิชญ  วุฒิสมบูรณ

กรรมการบริหาร มารวมถายทอดประสบการณ
จริงในการปฏิบัติงาน ตลอดจนวิสัยทัศน ที่ผลักดัน
ใหกาวไปสูองคกรแถวหนาในการพัฒนาดาน
ผลิตภาพ และยังเปนหัวเร่ียวหัวแรงหลักในการ
จัดตั้ง “เครือขายเพิ่มผลผลิต ภาคเหนือ หรือ
Northern Productivity Improvement
Networks” ที่ไดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
มาอยางตอเน่ือง

คุณพงศวิชญ  วุฒิสมบูรณ

กรรมการบริหาร บริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส จำกัด

“Princess Food”
ตนแบบความสำเร็จ

ดวยแนวทาง การเพิ่มผลิตภาพ



ในระหวางนั้นเราคิดวา PF แคเพียง 2 คน 
ไมเพียงพอที่จะทำใหกิจกรรมเกิดผลไปทั่วทั้ง
องคกร เราจึงไดสรางทีม PF เพ่ิมข้ึนมาอีก 14 คน 
แบงเปนทีม PF ดาน Improvement จำนวน 8 คน 
และทีม PF ดาน Promotion จำนวน 8 คน 
ทำใหเราสามารถขยายกิจกรรมและสรางการมี
สวนรวมของพนักงานไดเพิ่มขึ้น จาก 41.3 % 
เปน 80.6 % ผลลัพธของการทำกิจกรรมก็ไดตาม 
เปาหมายมากข้ึน ทีม PF ดาน Promotion ถือวา
มีบทบาทสำคัญมากในการกระตุน ใหพนักงาน
ไดรูถึงขอมูลตางๆ ตลอดจนการสรางรูปแบบ
ของกิจกรรม ใหนาสนใจและมีความสนุกสนาน 
ซ่ึงกอนหนาน้ันพนักงานจะมีสวนรวมนอย และรูสึก
เบื่อหนายในการทำกิจกรรมปรับปรุงงาน”

“เพื ่อที ่จะใหไดผลลัพธของการทำกิจกรรม 
Productivity ท่ีดีน้ันเราตองดูบริบทขององคกร
ของเราวาเปนอยางไรและตองเลือกใชเครื่องมือ 
ชนิดไหน ถึงจะตรงกับเร่ืองท่ีเราตองการจะปรับปรุง 
เคร่ืองมือตาง  ๆท่ีใชทำ Productivity มีอยูจำนวนมาก 
ไมจำเปนตองใชหลายเครื่องมือ ปริ๊นเซส ฟูดส
เราใชแคเพียงเครื่องมือ Basic Productivity 
อยาง 5ส Kaizen และ QCC เปนหลักและเริ่ม
มีการนำเอา Lean เขามาใชดวย”

เมื่อการแขงขันทางธุรกิจในปจจุบันรวดเร็วและ
รุนแรงมาก องคกรจึงจำเปนจะตองหาเคร่ืองมือ
หรือวิธีการในการปรับปรุง เพ่ือลดความสูญเสีย
และความสามารถ ทำใหองคกรดำรงอยูได 
คุณพงศวิชญมองวาแตละองคกรควรจะให
ความสำคัญกับการปรับปรุงงานใหเปนระบบ
และตอเนื่องดวยการใชแนวคิด Productivity

“เรามีการจัดกิจกรรมพัฒนาองคกรมาตั้งแต
ชวงเริ่มแรกของการกอตั้งโรงงาน ประมาณป 
พ.ศ.2549 โดยกิจกรรมที่เราทำ ไดแก 5ส และ 
QCC หรือ Quality Control Circle การทำ
กิจกรรมก็มีท้ังท่ีประสบความสำเร็จและลมเหลว
มาโดยตลอด ตอมาจนกระทั่งป พ.ศ.2552 
สถาบันเพิ่มฯ มีโครงการ PF (Productivity 
Facilitator) หรือโครงการสรางบุคลากรดาน
สงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพในองคกร เราจึง
ไดสมัครเขารวมโครงการ โดยโครงการดังกลาว
สถาบันเพิ่มฯ ใหแตละองคกรสงบุคลากรเขารับ
การอบรมเปนผูทำหนาที่ PF จำนวน 2 คน 
และจัดผูเช่ียวชาญของสถาบันเพ่ิมฯ อีก 2 ทาน
เขามาใหคำปรึกษาเรื่องแนวทางในการรณรงค
สงเสริมการเพิ ่มประสิทธิภาพภายในองคกร
ใชระยะเวลาในการดำเนินโครงการประมาณ 8 เดือน  
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มารวมกันไขกุญแจสำคัญถึงการเดินทางไปสู
ความสำเร็จของ ปร๊ินเซส ฟูดส วาจะมีจุดเร่ิมตน
กระบวนการ อุปสรรค ตลอดจน ความทาทาย
อยางไรบาง?

มารวมกันไขกุญแจสำคัญถึงการเดินทางไปสูความสำเร็จ

ของ ปริ๊นเซส ฟูดส วาจะมีจุดเริ่มตน กระบวนการ

อุปสรรค ตลอดจน ความทาทายอยางไรบาง?

พรอมรับมือการเปลี่ยนแปลงดวยแนวทาง Productivity



เมื่อภาครัฐกำลังผลักดันอุตสาหกรรมใหมุงไปสู
ยุค 4.0 คุณพงศวิชญมองวาการนำ Productivity
มาปรับปรุงและพัฒนาองคกรยังคง เปนสิ่งที่มี
ความจำเปนอยางมาก เม่ือเราตองการใหประเทศไทย
เขาสูยุค 4.0 ไดเต็มรูปแบบ คนไทยจะตองตระหนักรู
ถึงคุณคาและหลักแนวคิดของ Productivity 
สามารถมองเห็นโอกาสจากการนำเอาเทคโนโลยี
ตาง  ๆ เขามาชวยในกิจกรรมการทำงานของตน
ใหใชทรัพยากรตางๆ นอยลง เกิดผลลัพธท่ีมากข้ึน 
มีการตอบสนองตอลูกคาและตลาดที่รวดเร็ว 
กวางขวาง สะดวกสบาย ดวยคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น
และ มีตนทุนที่ลดลง

“เราจำเปนตองใชเทคโนโลยีตางๆ เขามาชวย ในการ
ทำงาน เชน การพัฒนาความรู ความสามารถของ
บุคลากร ดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย
เขาถึงไดงายและรวดเร็ว ระบบ E-learning จึงเปน
อีกทางเลือกหน่ึงท่ีจะมีสวนชวยใหบุคลากรของเรา
ไดเขาถึงขอมูลตางๆ ท่ีจำเปนจากฐานขอมูลท่ีมีอยู 
นอกจากน้ันเราก็ยังมีการจัดหาเทคโนโลยีการผลิต
ใหมๆ  ท่ีจะมาชวยในการเพ่ิมประสิทธิภาพดวย”

คุณพงศวิชญยังไดเนนย้ำความสำคัญของการนำแนวทางการเพิ่มผลิตภาพมาใช

    จากการลงมือทำและปรับปรุงตามแนวทางของการเพิ่มผลิตภาพ

มาตลอดระยะเวลากวา 10 ป ปริ๊นเซส ฟูดส สามารถสรางผลลัพธ

ออกมาเปนเชิงตัวเลขที่ลดตนทุนไดประมาณ 1 - 3% ของยอดขาย

ในแตละป ท้ังน้ีจะข้ึนอยูกับกิจกรรมและเน้ืองานท่ีเราเขาไปทำการปรับปรุง

และอีกหนึ่งสิ่งที่เห็นไดนอกเหนือจากการลดตนทุนคือ เราสามารถ

พัฒนาและสรางมูลคาเพิ่มใหกับตัวผลิตภัณฑไดมากขึ้นดวย
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    ยิ่งไปกวานั้น เทคนิค Promotion 

จะชวยสรางความตระหนัก หรือ 

Awareness ใหเกิดขึ้นแกพนักงาน

และการสรางความมีสวนรวม ท่ีเปน

หัวใจสำคัญในการขับเคล�อนกิจกรรม

Productivity ขององคกร

4

ลำดับตอมา คือ การสรางทัศนคติในการ
ปรับปรุงงานดวยแนวทาง Productivity ใหแก
พนักงาน เพื่อใหพนักงานรูสึกวาการขับเคลื่อน
องคกรโดย Productivity เปนสิ่งที่ดี

“เราตองแสดงใหพนักงานเห็นวา เมื่อมีการ
ขับเคลื่อนองคกรโดย Productivity แลว งาน
ของทุกคนจะงายข้ึน ตนทุนลดลง องคกรเราดีข้ึน 
ผลประโยชนท่ีพนักงานจะไดรับก็ตองทำใหพนักงาน
เห็นไดชัด ไมวาจะเปนดานรายได โบนัสหรือ
สวัสดิการตางๆ เชน ถาเราตั้งเปาหมายวา 
จะลดการใชพลังงานในปนี้ เมื่อทุกคนชวยกัน
ทำใหสำเร็จก็จะไดกลับมาเปนคาอาหารกลางวัน
ของพนักงาน ที่องคกรจะจายใหพนักงานใน 
สัดสวนที่มากขึ้น เมื่อพนักงานเห็นผลประโยชน
การปรับปรุงงานได ก็จะสงผลใหเกิดแรงจูงใจ
ในการพัฒนาดานการเพิ่มผลิตภาพดวยความ
เต็มใจมากยิ่งขึ้น”

ปริ ๊นเซส ฟูดส สามารถผานอุปสรรคและ
ความทาทายจากการลงมือปฏิบัติและปรับปรุง
องคกรเพื่อเพิ่มผลิตภาพในหลากหลายประเด็น 
อันดับแรก คือ การสรางความมีสวนรวมใหเกิดข้ึน
ภายในองคกร ซึ่งคุณพงศวิชญ กลาวถึง Key 
Success ในการดึงดูดความสนใจของพนักงาน
วาตองเร่ิมตนจากกระบวนการ “รณรงคสงเสริม
หรือ Promotion”
          
“การรณรงคสงเสริมมีบทบาทเปนอยางมากท่ีจะ
ทำใหเกิดการมีสวนรวมของพนักงาน อยางเชน 
มีกิจกรรม Kick-off โครงการตางๆ รวมท้ังการคิด
รูปแบบของโครงการใหสามารถเขาถึงพนักงานได 
รวมไปถึงการสรางฐานกิจกรรมใหพนักงานเขา
มาเรียนรู จะตองมีการสำรวจ หรือ Survey วา
กิจกรรมแบบไหนที่พนักงานของเราชอบและ
จะมีผลตอบรับตอกิจกรรม Productivity ที่ดี 
เพ่ือนำมาใชเปนขอมูลในการคิด และสรางรูปแบบ
กิจกรรมใหสามารถตอบสนองความตองการของ
พนักงานไดตรงใจมากท่ีสุด เชน ผลสำรวจออกมา
วาพนักงานชอบกิจกรรม ที่สนุกสนานและชอบ
การแขงขัน เราก็เริ่มตนจากการกำหนดแนวคิด 
(Concept) และกำหนดเนื้อหา (Content) 
ท่ีตองการใหความรูใสเขาไป สุดทายเราก็ออกแบบ
กิจกรรม (Design) ท่ีจะทำใหพนักงานสนุกสนานได
โดยไมรูสึกเบ่ือ เชน การสรางรูปแบบการเรียนรู
เปนเกมสตางๆ ใหพนักงานไดเรียนรูพรอมการ
แขงขันรับของรางวัลหรือคะแนนสะสม ท่ีจะเปน
ประโยชนตอตัวพนักงาน จึงจะไดผลตอบรับท่ีดี”

กาวขามความทาทายในแบบปริ๊นเซส ฟูดส



สวนตอมาคือดานการสนับสนุนจากผูบริหาร โดยผูบริหารตองให
ความสำคัญ เร่ืองเวลาและงบประมาณในการทำกิจกรรมของพนักงาน
จึงจะทำใหกิจกรรมเกิดข้ึนและดำเนินไปไดอยางตอเน่ือง คุณพงศวิชญ
ไดทำใหพนักงานซ่ึงทำหนาท่ีเปน Facilitator เห็นวางานน้ีเปนงานท่ี
สำคัญ มีผลตอทุกคนในองคกร เปนงานที่มีคุณคาชวยใหงานของ
แตละคนงายข้ึน ลดความสูญเสีย สงผลใหทีม PF ของปร๊ินเซส ฟูดส
มีพลังท่ีสามารถพัฒนาและคิดตอยอดกิจกรรมตางๆ จนเปนท่ียอมรับ
ของทุกคนในองคกรได

“ผูบริหารสวนหนึ่งตองใหเวลาลงมาทำงานรวมกับทีม เพราะทีม 
Productivity Facilitator เปนตัวจักรสำคัญในการรณรงคสงเสริม
บางคร้ังมีอุปสรรคเกิดข้ึน ทีมจะเกิดความทอถอย โดยงานประจำ
ก็ตองทำควบคูไปกับงาน Productivity Facilitator ตรงน้ีเปนจุด
ท่ีสำคัญ ท่ีผูบริหารตองเขาไปชวยแกไขและสรางกำลังใจใหทันเวลา
กอนที่จะเกิดรูสึกดานลบกับงาน Productivity Facilitator ”

ถึงปร๊ินเซส ฟูดส จะปรับปรุงและพัฒนาดวยแนวทางเพ่ิมผลิตภาพ
มาโดยตลอด คุณพงศวิชญก็ยังตองพบความทาทายในเรื่อง “การ
จัดเก็บองคกรความรู” ภายในองคกร

“เมื่อทีม Productivity Facilitator ลาออกหรือเปลี่ยนหนาที่ 
องคความรูที่เคยถูกสรางไวก็จะสูญหายไป สงผลใหกิจกรรมที่ทำ
ขาดความ ตอเนื่องและไดผลลัพธขึ้นๆ ลงๆ ตามไปดวย”

    นองๆ ที่เขามาทำหนาที่ PF (Productivity Facilitator) ทุกคน

จะรักงาน PF เพราะเห็นวางานนี้เปนสิ่งที่มีคุณคาและชวยทุกคน 

ในองคกรใหทำงานไดงายข้ึนและมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ย่ิงไปกวาน้ัน

ยังไดเรียนรูและพัฒนาตนเองอยูเสมอจากการไดรวมกิจกรรม
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    เราจึงพยายามมองหาวาจะมีเคร�องมืออะไรที่จะเขามาชวย

แกไขปญหานี้ ได และก็ไดพบกับเคร�องมืออยาง KM หรือ 

Knowledge Management ซึ่งเปนกระบวนการจัดการความรู

ภายในองคกร ซึ่งเม�อเราทำ KM แลว องคความรูจะถูกจัดเก็บ

และมีการใชอยางเปนระบบ ก็จะทำใหกิจกรรมเรามี 

ความตอเน�องมากยิ่งขึ้น เราจึงไดทำ KM ไปเม�อป 2559



องคกรของตนเอง สิ่งสำคัญเราอยากใหองคกร
อื่นๆ มีกำลังใจและรูวาการที่จะพัฒนามาถึง
ทุกวันน้ี พวกเราก็ตองเผชิญกับความลมเหลวและ
ความสำเร็จมาแลวทั้งนั้น จึงไมควรที่จะทอถอย
ในการนำแนวคิด Productivity มาใชปรับปรุงงาน
ในองคกรของตนและเราก็พรอมที่จะเปนเพื่อน
สามารถแลกเปล่ียนประสบการณกันไดตลอดเวลา”

“ประมาณป 2556 จึงไดจัดตั้งเปนเครือขาย
เพิ่มผลผลิตภาคเหนือ หรือ Northern 
Productivity Improvement Networks 
ปจจุบันเครือขายมีสมาชิกท่ีเปนภาคเอกชนและ
ภาครัฐ มากกวา 80 องคกร ดำเนินกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรูมาแลวเปนระยะเวลา 8 ป 
ภาครัฐมีองคกรตางๆ เชน ศูนยสงเสริม
อุตสาหกรรมภาคที่ 1 สำนักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงใหม ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี 1
(BOI) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ (สวทช.) และสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน
จังหวัดเชียงใหม เปนตน นอกจากน้ันยังมีการเชิญ
สถาบันการศึกษาเขามารวมเปนเครือขาย ไดแก
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
คณะว ิศวกรรมและอ ุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยแมโจ โดยองคกรภาครัฐและสถาบัน
การศึกษา ถือเปนกำลังสำคัญที่ชวยสงเสริม

หลังจากปริ๊นเซส ฟูดส ไดเขารวมโครงการ 
Productivity Facilitator พรอมกับบริษัท 
สันติภาพ (ฮั่วเพง 1958) จำกัด เมื่อป 2552 
อาจารยที่ปรึกษาจากสถาบันเพิ่มผลิตแหงชาติ 
ไดแนะนำใหทั้งสององคกรที่มีโอกาสเขารวม
โครงการพรอมกันและมีการทำกิจกรรมปรับปรุง 
งาน ดวยแนวทาง Productivity จนเกิดผลสำเร็จ
ท่ีดีข้ึนมาหลายเร่ือง ควรจะมีการนำมาแลกเปล่ียน
เรียนรูระหวางกัน จะทำใหทั้งสององคกรไดรับ
ประโยชนมากยิ่งขึ้น ผูบริหารและทีมงานของ
ท้ังสององคกรเห็นดวย จึงเกิดเปนการจัดกิจกรรม
เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู เพ่ือแบงปนประสบการณ
หรือ Case Study ระหวางทีมงานท้ังสององคกร
ขึ้นมาในที่สุด

“ในกิจกรรมครั ้งน ั ้นเราพบวาการแบงปน
ประสบการณเปนกิจกรรมที่ดีมากและควรจะมี
อยางตอเนื่อง ผูบริหารของทั้งสององคกร จึงได
ทำเปนบันทึกขอตกลงรวมกันวาเราจะจัดกิจกรรม
แลกเปล่ียนน้ีตอเน่ืองไปเปนระยะเวลา 10 ป โดยมี
การเชิญองคกรอื่นๆ ใหมาเขารวมแลกเปลี่ยน
มากขึ้น โดยในปแรกๆ ทั้งสององคกรเราเปน
ผูจัดและองคกรที่เราเชิญมาเขารวมแลกเปลี่ยน
น้ันไมตองเสียคาใชจาย ทำใหหลายๆ องคกรไดรับ
แรงบันดาลใจกลับไปพัฒนาตอยอดกิจกรรมใน
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ขยายความสำเร็จไปสู “เครือขายภาคเหนือ”



คุณพงศวิชญยังมองตอไปวาการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงกระบวนการตางๆ ควรจะเกิดขึ้นทั้ง 
Supply Chain จึงทำใหปริ๊นเซส ฟูดส และ
องคกรตางๆ ในเครือขายไดรวมกันชักชวนองคกร
ท่ีอยูใน Supply Chain เขามารวมกิจกรรมและ
เปนสวนหนึ่งของเครือขายดวยกัน

“จากการสำรวจความพึงพอใจหลังการทำกิจกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรูมุงสู Productivity ในแตละป
Supplier พอใจมาก พรอมท้ังยังเกิดแรงบันดาลใจ
นำกลับไปทำในองคกรของตนเองดวย”

สำหรับอนาคตของ ปร๊ินเซส ฟูดส ส่ิงท่ีจะตอยอด
คือ การกาวไปสูเกณฑรางวัลตางๆ ในระดับ
ประเทศ เชน Thailand 5s Award และ Thailand
Quality Prize เพื่อพัฒนายกระดับมาตรฐาน 
การทำกิจกรรมของบุคลากรของเราใหประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลที่ดียิ่งๆ ขึ้นตอไป

กิจกรรมของเครือขายใหประสบความสำเร็จ 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ ่งขึ ้น 
เครือขายฯ จะมีการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู
หรือ Show Case ปละหนึ่งครั้ง ในระหวาง
ปลายเดือนกุมภาพันธ ถึงตนเดือนมีนาคมของทุกป 
โดยมีผูเช่ียวชาญจากสถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงชาติ
สมาคมสงเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ น คณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม และ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ
มาเปนผูใหคำแนะนำเพิ่มเติมอีกดวย”

นอกจากน้ันเครือขายฯ ยังมีจุดประสงคหลัก คือ 
ตองการใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางกัน
ในระหวางการทำงาน ซ่ึงองคกรใดท่ีมี ความถนัด
ในดานใดๆ ที่พอจะชวยเหลือและใหคำแนะนำ
กับองคกรอื่นๆ ก็ขอใหทำหนาที่เปนพี่เลี้ยง 
พรอมทั้งเปดองคกรของตนเองใหสมาชิก ใน
เครือขายไดเขาศึกษาดูงาน

    ส่ิงสำคัญอีกประการหน่ึง คือ การ

มุงสงเสริมใหเวทีน้ีสามารถเตรียมคน

รุนใหมหรือนักศึกษารุนใหมไดแสดง

ศักยภาพ ตลอดจนการเตรียม

ความรูกอนท่ีจะจบการศึกษา โดยผาน

การ Show Case หรือการแขงขัน

แสดงผลงานตางๆ ซึ่งเราตองการ

ท่ีจะจัดใหมีข้ึนในอนาคต เพราะนองๆ 

นักศึกษาเหลาน้ีก็จะเปนบุคลากรท่ีจะ

ชวยใหธุรกิจในกลุมภาคเหนือมีความ

เขมแข็งตอไป

    เราควรทำใหองคกรตางๆ ตลอด

ทั้ง Supply Chain เกิดวิธีคิดดาน 

Productivity ในแบบเดียวกัน เพราะ

วาการพัฒนาปรับปรุงงานท่ีองคกร

เราเพียงแหงเดียวแตองคกรอ�นๆ 

ใน Chain ของเรายังไมไดทำดวย 

ก็จะทำใหเกิด Waste ขึ้น กลายเปน

ตนทุนที่สูญเปลาตั้งแตกระบวนการ

ตนน้ำมาแลว พรอมทั้งมีของเสีย

ติดปนเขามาถึงเรามาอีกดวย ทำให

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ

กระบวนการไมสามารถเกิดขึ ้นได

อยางมั่นคง
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