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รายงานการเข้าร่วมโครงการเอพีโอ 
17-IN-37-GE-TRC-B 

Training Course on Basic Productivity Tools for SMEs 
ระหว่างวันที่ 21–25 สิงหาคม 2560 

ณ เมืองซูวา ประเทศฟิจิ 

จดัท าโดย นายวิชัย ปักษา 
ผู้บริหารทีม ส านกัวิเคราะห์และกลัน่กรองสนิเชื่อ  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

วนัที่ 20 กนัยายน 2560 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของโครงการ  
1.1 รหสัและชื่อโครงการ 17-IN-37-GE-TRC-B : Training Course on Basic Productivity Tools for SMEs 
1.2 ระยะเวลา 5 วนั ระหว่าง 21–25 สงิหาคม 2560 
1.3 สถานที่จดั (เมือง ประเทศ) ณ เมืองซูวา ประเทศฟิจิ 
1.4 ชื่อเจ้าหน้าที่เอพีโอประจ าโครงการ 

1) Mr. Ta-Te Yang, Program Officer, APO 
1.5 จ านวนและรายชื่อวิทยากรบรรยาย 

Mr. Mohd Lizuan Bin Abd Latif, Principal Consultant, Quality Mind, Malaysia 
e-Mail: mmusli@uthm.edu.my 
Ms. Niña Maria Estudillo, Independent Consultant, the Philippines 

1.6 จ านวนผู้ เข้าร่วมโครงการและประเทศที่เข้าร่วมโครงการ 
ผู้ เข้าร่วมโครงการทัง้สิน้ 18 ท่าน จากประเทศต่างๆ เหลา่นี ้

1) Bangladesh 2) Cambodia 3) Fiji 4) IR Iran 5) India 

6) Lao PDR 7) Malaysia 8) Nepal  9) Pakistan  10) Republic of China 

11) Sri Lanka 12) Thailand 13) Vietnam   
 

ส่วนที่ 2 เนือ้หา/องค์ความรู้จากการเข้าร่วมโครงการ  
(ตอ้งมีความยาวเพียงพอกบัเนือ้หาสาระ องค์ความรู้ และประสบการณ์ทีไ่ด้รับ โดยเฉพาะใจความส าคญัจากการบรรยาย 
เอกสารประกอบการบรรยาย และการศึกษาดูงาน ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่องค์ความรู้และประสบการณ์ให้กับ
ผูส้นใจ โดยจะน าเสนอผ่านการจัดพิมพ์ในวารสาร APO Digest และ/หรือเว็บไซต์ของสถาบัน การเผยแพร่นี้จะเผยแพร่
เพียงรายงานอย่างเดียวไม่รวมไฟล์เอกสารประกอบการบรรยาย การศึกษาดูงาน และกิจกรรมกลุ่ม) 

2.1 ที่มาหรือวตัถปุระสงค์ของโครงการโดยย่อ 
1) จัดเตรียมพัฒนาความรู้เก่ียวกับแนวคิดผลิตภาพ(Productivity) เคร่ืองมือพืน้ฐานและเทคนิคที่ช่วย

ปรับปรุงการบริหารจดัการและเพิ่มประสทิธิภาพ 
2) สร้างความคุ้ นเคยแก่ผู้ เข้าร่วมอบรมเก่ียวกับแนวโน้มล่าสุดของการเพิ่มประสิทธิภาพของ SMEs 

รวมถงึเทคโนโลยีและการใช้ดิจิตัลที่ทนัสมยัมากย่ิงขึน้ 
3) สร้างการเตรียมตัวแก่ผู้ เ ข้ารับการอบรมเพื่ อเ ข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์และดิจิตัล รวมถึงการปฏิวัติ

อตุสาหกรรมในอนาคต 
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2.2 เนือ้หา/องค์ความรู้ที่ได้จากการฟังบรรยาย พร้อมแสดงความคิดเห็นหรือยกตวัอย่างประเด็นที่สามารถน ามา

ปรับใช้ในองค์กรหรือประเทศไทย (จ าแนกตามหวัข้อและระบชุื่อวิทยากรบรรยาย) 
องค์ความรู้ที่ได้รับจากการอบรม 
วันที่ 1 ( 21 สิงหาคม 2560)  
หัวข้อ Productivity, competitiveness, innovation, and their links to the movement of Industry 4.0 
วิทยากร Mr. Mohd Lizuan Bin Abd Latif, Principal Consultant, QualityMind, Malaysia 
1. Competitiveness  

ความสามารถในการแข่งขนั(Competitiveness) เป็นเร่ืองที่เก่ียวข้องกบัการแข่งขนั ต่อสู้กับองค์กรอื่น แบรนด์อื่น 
ผลติภัณฑ์หรือบริการในตลาดหรืออตุสาหกรรมที่ได้เลือกไว้ โดยขีดความสามารถในการแข่งขันจะก่อให้เกิดการสร้างงาน 
เพิ่มรายได้และความมั่งคั่ง ในแต่ละประเทศต่างมีการแข่งขันเพื่อเสนอสภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดผลิตภาพส าหรับธุรกิจ 
โดยภาครัฐและเอกชนจะมีบทบาทที่แตกต่างแต่เชื่อมโยงเกี่ยวข้องกนัเพื่อที่จะสร้างเศรษฐกิจที่มีประสทิธิผล 

ความสามารถในการแข่งขันนัน้จะขึน้อยู่กับความสามารถในการผลิตซึ่งประเทศชาติ ใช้มนุษย์ ทุน รวมถึง
ทรัพยากรต่างๆ ความสามารถในการผลิตจะก่อให้เกิดมาตรฐานชีวิตที่ยัง่ยืน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การปรับเปลี่ยนสู่เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

คณุภาพของสภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจของชาติ 

ระดบัของการพฒันาระดบั 
Cluster 

ความซบัซ้อนของยทุธศาสตร์
และการปฏิบติังานของบริษัท 

ปัจจยัการผลิตพืน้ฐาน 

ความสามาถในการแข่งขนัในระบบเศรษฐกิจแบบจลุภาค 

ความสามาถในการแข่งขันในระบบเศรษฐกิจแบบมหภาค 

สถาบนัการเมืองและ
พืน้ฐานทางสงัคม 

นโยบายเศรษฐกิจมหภาค 

เศรษฐกิจที่ขบัเคลือ่น
ด้วยปัจจัยการผลติ 

เศรษฐกิจที่ขบัเคลือ่น
ด้วยการลงทนุ 

เศรษฐกิจที่ขบัเคลือ่น
ด้วยนวตักรรม 
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ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการแข่งขัน 
1. สถาบัน : ในประเทศที่มีรัฐบาลที่โปร่งใส มีความชัดเจนในนโนบายและแนวทางการพัฒนาประเทศ 

รวมไปถึงการมีพืน้ฐานที่เอือ้ต่อการท าธุรกิจ จะส่งผลให้นักลงทุนกล้าที่จะลงทุนและเศรษฐกิจ
พฒันาขึน้ 

2. โครงสร้างพืน้ฐาน โดยมองที่คณุภาพและความเพียงพอในการขนส่ง ไฟฟ้า และโครงสร้างพืน้ฐานด้าน
การสือ่สาร 

3. สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจแบบมหภาค  
4. สขุอนามยัและการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
5. การศกึษาที่สงูขึน้และการฝึกอบรม มองทัง้ในแง่จ านวนผู้ที่ได้รับการศึกษาและการฝึกงานแบบ On the 

job training 
6. ตลาดสนิค้าที่มีประสทิธิภาพ 
7. ตลาดแรงงานที่มีประสทิธิภาพ 
8. การพฒันาตลาดการเงิน 
9. ความพร้อมทางเทคโนโลยี 
10. ขนาดตลาด ทัง้ในและต่างประเทศ 
11. ความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ 
12. นวตักรรม 

โดยสรุปแล้วภาคการค้าจะเกิดความสามารถในการแข่งขันเชิงยุทธศาสตร์นัน้ ภาครัฐจะต้องมุ่งไปที่นโยบายที่
จ าเพาะเจาะจงเพื่อก่อให้เกิดการพฒันาความสามารถในการแข่งขนัในระดบันานาชาติ ยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรมควรที่จะ
มองที่ก าแพงของการสร้างนวัตกรรม โดยพยายามให้เกิดการสร้างนวัตกรรมในทุกภาคส่วน ในส่วนของยุทธศาสตร์ด้าน
ประสทิธิภาพนัน้ จะต้องค้นหาว่าอตุสาหกรรมใดที่มีความสามารถสร้างรายได้แก่ระบบเศรษฐกิจ เพื่อที่จะหาสิ่งที่กัน้ขวาง
ไม่ให้อุตสาหกรรมเหล่านัน้เติบโตเพื่อก าหนดนโยบายที่จะช่วยส่งเสริมทัง้ด้านการเติบโตและการยกระดับอุตสาหกรรม
เหลา่นัน้ 

 
วันที่ 1 ( 21 สิงหาคม 2560)  
หัวข้อ Productivity Measurement and Data Analysis (An Overview) 
วิทยากร Niña Maria B. Estudillo, Resource Person/Certified Productivity Practitioner, Asian 
Productivity Organization (APO) PHILIPPINES 
 
การวัดผลิตภาพ (Productivity Measurement) 

เป็นการวัดค่าของมูลค่าปัจจัยน าเข้าต่อมูลค่าของผลลัพธ์ เพื่อเป็นการสร้างระดับของประสิทธิภาพหรือขีด
สมรรถนะขององค์กรหรือหน่วยธุรกิจในแต่ละช่วงเวลา นอกจากนัน้เรายังใช้ประสิทธิภาพเพื่อเปรียบเทียบระหว่างองค์กร
หรือภาคอตุสาหกรรม 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 =
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
 

 
ผลิตภาพ = ประสิทธิภาพ + ประสิทธิผล 

ในมุมมองด้านการวัดผลิตภาพนัน้ มุมมองในฐานะผู้บริหารจัดการองค์กรโดยเฉพาะ SMEs นัน้มีความส าคัญ
มากเนื่องจากจะต้องเป็นผู้ที่บรูณาการข้อมลูต่างๆเพื่อตดัสนิใจซึง่จะสง่ผลโดยตรงต่อผลติภาพขององค์กรนัน้ๆ การวัดผลิต
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ภาพในองค์กรนบัว่ามีความส าคญัมาก โดยจะต้องเร่ิมจากการชีใ้ห้เห็นสถานะปัจจุบันของผลิตภาพขององค์กรเพื่อค้นหา
โอกาสในการปรับปรุงเพื่อก าหนดเคร่ืองมือหรือเทคนิคในการเพิ่มผลติภาพให้เหมาะสม ก่อนที่ SMEs จะท าการพัฒนานัน้ 
จะต้องเร่ิมต้นด้วยการวดัผลิตภาพของตนเองว่าอยู่ในระดับไหนและติดตามรวมถึงวิเคราะห์แนวโน้มอนาคต องค์กรอาจ
ก าหนดเป้าหมายที่จะปรับปรุงรวมถึงก าหนดระยะเวลา จากนัน้จึงมาวัดผลอีกครัง้หลงัด าเนินการตามช่วงระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ เพื่อที่จะค้นหาว่าสามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายหรือไม่เพื่อค้นหาวิธีการปรับปรุงพฒันาที่ถกูต้องต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) 

การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นกระบวนการที่น าข้อมูลมาประเมนผลโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะและเชิงวิเคราะห์เพื่อ
แยกแยะองค์ประกอบจากข้อมลูที่มีอยู่ โดยข้อมลูจะมาจากแหล่งที่หลากหลาย รวมไปถึงการวิเคราะห์ข้อมูลก็สามารถท า
ได้หลายวิธี การวิเคราะห์ข้อมลูนัน้เป็นเพียงสว่นย่อยของการท า Data Analytic และ Data Science  

SMEs เป็นผู้ เล่นหลกัในเศรษฐกิจแบบข้อมูลที่เกิดใหม่อยู่ตลอดเวลา (Emerging Data Economy) โดย SMEs 
จะต้อง 

1. ตระหนกัถงึข้อมลูทางสถิติที่สว่นราชการมีอยู่ 
2. รู้วิธีการเข้าถงึ 
3. จงูใจให้ใช้ข้อมลูเพราะจะก่อให้เกิดความมัน่ใจในผลกระทบต่อธุรกิจของ SMEs 
 
ชนิดข้อมูล 
1.ข้อมลูที่เป็นโครงสร้าง เช่นข้อมลูทางบญัชี ยอดขาย ก าไร 
2. ข้อมลูที่ไม่เป็นโครงสร้าง เช่น พฤติกรรมลกูค้า ความชอบ 
โดยการวิเคราะห์ข้อมลูแบ่งได้เป็น 3 แบบคือ 
1.Descriptive Analytics จะเป็นการวิเคราะห์เพื่อตอบค าถามว่าเกิดอะไรขึน้ในธุรกิจ 
2.Predictive Analytics จะเป็นการวิเคราะห์เพื่อตอบค าถามว่าจะเกิดอะไรขึน้ในอนาคตกับธุรกิจเพื่อ
ท านายผลลพัธ์และหาทางลดความเสี่ยง 
3.Prescriptive Analytics จะเป็นการวิเคราะห์เพื่อตอบค าถามว่าอะไรคือทางเลือกที่ดีที่สดุในการปรับปรุง 
พฒันาธุรกิจ 
 
สิ่งที่ SMEs ได้จากการวัดผลิตภาพ 
1.ยกระดบัผลติภาพเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขนัและความยัง่ยืนขององค์กร 
2.ขบัเคลือ่นด้วยข้อมลูเพื่อที่จะสร้างมลูค่าเพิ่มแก่ SMEs 
3. สร้างความร่วมมือระหว่างฝ่ายจัดการและลกูจ้างเพื่อให้บรรลเุป้าประสงค์ขององค์กร 
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4. สร้างหุ้นสว่นความร่วมมือที่เข้มแข็งกบัผู้มีสว่นได้สว่นเสยีหลกัภายนอกองค์กร 
5. การใช้ข้อมลูผลติภาพทัง้เชิงปริมาณและคุณภาพรวมถึงสารสนเทศต่างๆจะช่วยให้ SMEs สามารถสร้าง
ความยัง่ยืนในระบบและกระบวนการปรับปรุงผลติภาพ 
6. SMEs ที่ประสบความส าเร็จควรจะต้องแลกเปลี่ยนและเปรียบเทียบผลของการสร้างผลิตภาพ เมื่อเกิด
การแลกเปลีย่นจะก่อให้เกิดแนวปฏิบติัที่ดีเลศิแก่ SMEs ในสงัคม (Community Practice) 
 
วันที่ 2 ( 22 สิงหาคม 2560)  
หัวข้อ Understanding 5S as a Basic Productivity Improvement Tool 
วิทยากร Niña Maria B. Estudillo, Resource Person/Certified Productivity Practitioner, Asian 
Productivity Organization (APO) PHILIPPINES 
การสร้างความเข้าใจ 5ส. ในฐานะเคร่ืองมือปรับปรุงผลิตภาพขัน้พืน้ฐาน 

5ส คือ แนวทางที่ใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในที่ท างานให้ดีขึน้ในวงการการผลิตและวงการ
งานบริการเป็นต้น โดยการปฏิบติัตามหลกั 5ส ที่แปลมาจากภาษาญ่ีปุ่ น โดยในญ่ีปุ่ นเรียกกนัว่า 5S ซึง่ได้แก่ 

สะสาง ( 整理 seiri ?) คือ การแยกของที่ต้องการ ออกจากของที่ไม่ต้องการ และขจดัของที่ไม่ต้องการทิง้ไป 

สะดวก ( 整頓 seiton ?) คือ การจัดวางสิ่งของต่างๆ ในที่ท างานให้เป็นระเบียบ เพื่อความสะดวกในการใช้
งานและปลอดภัย 

สะอาด ( 清掃 seiso ?) คือ การท าความสะอาด (ปัด กวาด เช็ด ถ)ู เคร่ืองจกัร อปุกรณ์ และ สถานที่ท างาน 

สุขลักษณะ ( 清潔 seiketsu ?) คือ สภาพหมดจด สะอาดตา ถกูสขุลกัษณะ และรักษาให้ดี ตลอดไป 

สร้างนิสัย ( 躾 shitsuke ?) คือ การอบรม สร้างนิสยั ในการปฏิบัติงานตามระเบียบ วินัยข้อบังคับอย่าง
เคร่งครัด 

 
ปัญหาที่มกัจะพบเจอในสถานที่ท างานหรือประกอบกิจการ 

 ความสะอาดที่ไม่มีอยู่อย่างสม ่าเสมอ 

 การหาแฟ้มข้อมลูยาก 

 พืน้ที่ไม่เพียงพอ 

 สิง่ของเคร่ืองใช้อยู่ไม่ถกูที่ถกูทาง 
 
5ส. คือแนวทางที่เป็นระบบในการ 

 จดัการพืน้ที่ท างาน 

 รักษาระเบียบและมาตรฐาน 

 ด ารงไว้ซึง่วินยั 
โดย 5ส.จะใช้การจดัการสถานที่ท างานและเทคนิคการท างานที่ง่าย โดยการด าเนินการ 5ส. จ าเป็นต้องพัฒนา

ทศันคติเชิงบวกของพนกังาน รวมถงึสร้างสภาพแวดล้อมให้เกิดประสทิธิภาพ ประสทิธิผล และเกิดมลูค่าทางเศรษฐกิจ 
ปัจจยัที่น าไปสูค่วามส าเร็จในการใช้ 5ส. 

 ผู้บริหารสงูสดุจะต้องให้การสนบัสนนุและเป็นผู้น า 

 ให้การโปรโมตแก่ผู้ที่กระตือรือร้น 



17IN37TRCBasicTool-WichaiP20Oct17  หน้า 6 ของ 19  

 มีตวัอย่างการจดัการที่ดี 

 ตรวจสอบอยู่เป็นประจ า 

 มีการจดัท าเอกสารที่ดี 

 มีการแข่งขนั 

 มีที่ปรึกษาหรือบคุคลภายนอกเข้าเยี่ยมชม 

 ปรับสูว่งจร PDCA 
 
วันที่ 2 ( 22 สิงหาคม 2560)  
หัวข้อ Sustaining a Quality Workplace Through Standards based on 5S Principles 
วิทยากร Mr. Mohd Lizuan Bin Abd Latif, Principal Consultant, QualityMind, Malaysia 
การสร้างคุณภาพในสถานที่ท างานให้ยั่ งยืนผ่านมาตรฐานหลัก 5ส. 
ขัน้ตอนหลกัในการน า 5ส. ไปใช้ 

 
ขัน้ตอนในการสร้างมาตรฐานให้ที่ท างาน 
1.ค้นหาพืน้ที่ท างาน/สิง่ของเคร่ืองมือ หรือแนวปฏิบติัเก่ียวกบัแรงงาน 
2.ก าหนดวตัถปุระสงค์ในแต่ละพืน้ที่ท างาน/สิ่งของเคร่ืองมือ หรือแนวปฏิบติัเก่ียวกบัแรงงาน 
3.ประเมินเงื่อนไขที่มีอยู่ผ่านการประเมินสถานการณ์ (ประเมินทัง้จดุแข็งและโอกาสในการปรับปรุง) 
4.แนะน าแนวทางการปรับปรุงที่เหมาะสม 
5.สร้างมาตรฐาน (เปลีย่นจากข้อแนะน าเป็นมาตรฐาน) 
 
วันที่ 2 ( 22 สิงหาคม 2560)  
หัวข้อ TOTAL QUALITY MANAGEMENT – CONCEPT AND BENEFITS 
วิทยากร Mr. Mohd Lizuan Bin Abd Latif, Principal Consultant, QualityMind, Malaysia 

การบริหารคณุภาพโดยรวม (TQM) – แนวคิดและประโยชน์ 
คุณภาพที่รับรู้ (Perceived Quality) เป็นมุมมองที่ลกูค้ามองคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการทัง้ในด้านของ

ความคาดหวังรวมถึงคุณภาพที่คู่แข่งน าเสนอ ซึ่งบ่งบอกถึงการวัดสิ่งที่ลกูค้าเชื่อถือ ดังนัน้เมื่อลกูค้าเชื่อมั่นว่าเราดีที่สดุ 
ดงันัน้ คณุภาพที่รับรู้จงึถือเป็นเป้าหมายสงูสดุของ TQM  

 

  

  

  

  

  1.เตรียมการ 

2.น าไปใช้ 
3.ปฏิบติัตามหลกั 5ส. 

4.ตรวจสอบ 5ส. เป็นประจ า 
5.ประเมินผลและพฒันา 
6.สร้างความยัง่ยืน 

Plan 

Do 

Check 

Act 
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วันที่ 3 ( 23 สิงหาคม 2560)  
หัวข้อ LEAN MANAGEMENT IMPLEMENTATION 
วิทยากร Mr. Mohd Lizuan Bin Abd Latif, Principal Consultant, QualityMind, Malaysia 

แนวคิด Lean Thinking โดย Taicchi Ohno (บิดาแห่ง Lean) 
“Lean สามารถก่อให้เกิดการผลิตและส่งมอบผลิตภัฑ์และบริการที่มีคุณภาพ(ตามค านิยามของลูกค้า) ได้ใน

จ านวนที่ถกูต้อง ตรงเวลา ในครัง้แรกขณะที่มีการสร้างของเหลอืทิง้น้อยที่สดุพร้อมทัง้เปิดกว้างต่อการเปลี่ยนแปลง” 
 
วิถแีห่งโตโยต้า 

หมายถึง ปรัชญาการท างาน พฤติกรรมนิยม และวัฒนธรรมการท างานขององค์กรการปลกูฝังจนให้กลายเป็น 
DNA ของพนกังานทกุคน   2 เสาหลกั ก็เปรียบเสมือน องค์กรมีฟันเฟือง 2 ตัวที่ใช้ในการขับเคลื่อนองค์กรเพื่อจุดมุ่งหมาย
อย่างเดียวกนั คือ ความส าเร็จขององค์กรที่จะเป็น LO=Learning Organization  ฟันเพืองนัน้คือ การพฒันาคนและพัฒนา
งานอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) และการให้ความส าคัญแก่ทรัพยากรบุคคล (Respect for people) มี
หวัใจส าคญั 5 ประการ ได้แก่ 

1. ความท้าทาย (Challenge) : เข้าใจความฝันขององค์กรร่วมกัน, ใช้วิสยัทัศน์ระยะยาวเพื่อให้บรรลุความท้า
ทายนัน้ด้วยก าลงัใจและความคิดสร้างสรรค์ 

2. ไคเซ็น (Kaizen) : เป็นการปรับปรุงการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอเพื่อขบัเคลือ่นให้เกิดนวตักรรม 
3. เก็นจิ เก็นบุตซึ (Genchi Genbutsu) : การไปยังต้นก าเนิดเพื่อค้นหาความจริง ท าให้สามารถตัดสินใจได้

ถกูต้อง สร้างความเป็นเอกฉันท์เพื่อบรรลเุป้าหมาย รวบรวมข้อมูลแล้วจึงแก้ไขปัญหาและสร้างเอกฉันท์ในการปรับปรุง
พฒันาในแต่ละครัง้ Genchi Genbutsu มีหลกัพืน้ฐานคือ การไปให้ถึงที่จริงและเห็นของจริง คือ Go to see หรือ Go and 
see เพื่อให้รู้ต้นเหตขุองปัญหาจริง ๆ 

4. การยอมรับนับถือ (Respect) : คือ การเคารพและให้การยอมรับผู้อื่น รวมทัง้พยายามทุกวิถีทางเพื่อ ความ
เข้าใจซึง่กนัและกนั แสดงความรับผิดชอบ และปฏิบัติอย่างดีที่สดุเพื่อสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน หลกัพืน้ฐาน คือ 
Respect to people หมายถงึ การยอมรับว่าทกุคนเท่าเทียมกนั 

5. การท างานเป็นทีม (Teamwork) : การกระตุ้นบคุลากรและการเจริญเติบโตในสายอาชีพ แบ่งปันโอกาสในการ
พฒันา และเพิ่มขีดความสามารถสงูสดุส าหรับรายบุคคลและทีม 

LEAN เป็นการมุ่งเน้นที่การปฏิบติัการ โดยที่ LEAN สามารถวัดผลกระทบต่อ เวลา ขีดความสามารถและความ
พงึพอใจของลกูค้า และ LEAN จะเก่ียวข้องกบัพนกังานลกูจ้างทัง้หลาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



17IN37TRCBasicTool-WichaiP20Oct17  หน้า 8 ของ 19  

 
หลัก 5 ประการของแนวคิด LEAN 

 
ประโยชน์จากการประยุกต์ใช้ LEAN 

 การท างานที่มีคณุภาพ การท าซ า้หรือความผิดพลาดลดลง 

 เคร่ืองจกัรหรือกระบวนการเกิดความเสยีหายน้อยลง 

 ลดระดบัสนิค้าคงคลงั 

 เพิ่มระดบัการ turnover สนิค้า 

 ความต้องการพืน้ที่ลดลง 

 ปรับปรุงประสทิธิภาพ  

 ปรับปรุงขีดความสามารถในการสง่สนิค้า 

 การพฒันารวดเร็วย่ิงขึน้ 

 ความพงึพอใจของลกูค้ามากย่ิงขึน้ 

 ปับปรุงจริยธรรมและการมีสว่นร่วมของลกูจ้าง 

 ปรับปรุงความสมัพนัธ์กบั Suppliers 

 เพิ่มก าไร เพิ่มธุรกิจ 
 

Value-Added, Non-Value Added, Waste 
Value-Added คือมลูค่าเพิ่ม สิง่ที่ลกูค้าต้องการและตัง้ใจจะจ่ายเงินซือ้ 
Non-Value-Added คือสิง่ที่ลกูค้าไม่ได้มีความต้องการและจะไม่ยอมจ่ายเงินเพื่อซือ้ 
Waste คือสิง่สญูเสยี สิ่งที่เหลือหรือเกินจากการผลิตสินค้าหรือบริการใดๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดการเพิ่มต้นทุนการผลิตที่ไม่ได้
ก่อให้เกิดมลูค่าเพิ่ม 
 
 
 
 

3) การท าให้
คุณค่าเกิดการ
ไหลอย่างต่อ
เนือง (Flow) 

4) การให้ลกูค้า
เป็นผู้ดึงคุณค่า
จากกระบวนการ 

(Pull) 5) การสร้าง
คุณค่าและการ
ก าจดัความสญู
เปล่าอย่าง
ต่อเนื่อง 

(Perfection

) 

1) การระบุ
คุณค่าของสินค้า
หรือบริการ 
(Value) 

2) การแสดงสาย
ธารแห่งคุณค่า 
(Value 

Stream) 
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การประยุกต์ใช้ LEAN ควรให้ความส าคัญ 3 จดุ 

  
 

สิง่สญูเสยี 7 อย่างที่มกัเกิดขึน้ในการประยกุต์ใช้ LEAN 
1. ความสญูเสยีจากการผลติมากเกินไป (Over Production Waste) 
2. ความสญูเสยีจากการขนสง่ (Transportation Waste) 
3. ความสญูเสยีจากการรอคอย (Waiting Waste) 
4. ความสญูเสยีจากสนิค้าคงคลงั (Inventory Waste) 
5. ความสญูเสยีจากผลติภัณฑ์บกพร่อง (Defects Waste) 
6. ความสญูเสยีจากการเคลือ่นไหว (Motion Waste) 
7. ความสญูเสยีจากกระบวนการมากเกินไป (Overprocessing Waste 
 
วันที่ 3 ( 23 สิงหาคม 2560)  
หัวข้อ PROBLEM IDENTIFICATION THROUGH 3 GEN 
วิทยากร Mr. Mohd Lizuan Bin Abd Latif, Principal Consultant, QualityMind, Malaysia 

8 ขัน้ตอนการแก้ปัญหาตามวิถีโตโยต้า 
1. ระบปัุญหา 
2. แตกประเด็นปัญหา 
3. ก าหนดเป้าหมาย 
4. วิเคราะห์ต้นเหตขุองปัญหา 
5. พฒันาแนวทางการสู้กบัปัญหา 
6. แก้ปัญหาตามแนวทางที่ก าหนดไว้ 
7. ติดตามผลลพัธ์และกระบวนการ 
8. สร้างเป็นมาตรฐานและแบ่งปันความส าเร็จ 

 
3GEN (สามเก็น) ในการท างานขององค์กรญ่ีปุ่ นใช้ส าหรับการวิเคราะห์พิจารณาหรือวางแผนใดๆ  

1) GENBA(現場) แปลว่า สถานที่จริง หรือหน้างานจริงนัน่เอง 

2) GENBUTSU (現物)แปลว่าของจริง หมายถงึ สิง่ของจริง 

Mura 

• ความไม่
สม ่าเสมอ 

Muri 

•การฝืนท าเกินก าลัง 

Muda 

•ส่ิงสูญเปล่า 
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3) GENJITSU (現実) แปลว่า ความจริง,เร่ืองจริง (บางที่จะใช้ค าว่าGENJITEN (現時点)เป็น เก็นที่สาม แปลว่า 
ณ เวลานัน้) 
 
3GEN ถูกน ามาใช้ในการวิเคราะห์หรือการวางแผนท างานก็เพราะว่า สามสิ่งดังกล่าวนีเ้ป็นปัจจัยหลกัที่จะท าให้เรา
สามารถวิเคราะห์พิจารณาได้อย่างถกูต้องแม่นย าซึง่จะน ามาสูน่โยบายการแก้ปัญหาหรือการวางแผนที่ถูกต้องตามมา
นั่นเอง เมื่อจะวางแผน, วิเคราะห์อะไร ให้ลกุไปเก็มบะ (สถานที่จริง, สถานที่เกิดเหตุ) ไปดูด้วยตาตัวเองอย่าฟังแค่
รายงานของลกูน้อง เพราะอาจคลาดเคลือ่นได้ ไปสถานที่จริงแล้ว ก็ต้องไปด ู“ของจริง” (เก็มบทุส)ึ ว่ามีหน้าตาลกัษณะ
อย่างไร แตกต่างจากที่เห็นในรูปหรือไม่ เหมือนกับที่ได้ยินมาหรือไม่  และสดุท้าย เมื่อจะต้องวิเคราะห์หาสาเหตุ,ระบุ
แนวทางการด าเนินการ ก็ต้องวิเคราะห์บนพืน้ฐานของความจริง (เก็นจิส)ึ ไม่ใช่ประเด็นลอยๆที่ไร้มลูเหตุ 

 
วันที่ 3 ( 23 สิงหาคม 2560)  
หัวข้อ Unleashing Bright Ideas for Improvement Through the Suggestion Scheme (SS) 
วิทยากร Niña Maria B. Estudillo, Resource Person/Certified Productivity Practitioner, Asian Productivity 
Organization (APO) PHILIPPINES 

1. กรอบแนวความคิดหลกั Suggestion Scheme (SS) 
Suggestion Scheme เป็นแนวทางในปรับปรุงารท างานโดยการจดัการข้อร้องเรียนมาใช้ประโยชน์อย่างเป็นระบบ SS เป็น
การสือ่สารแบบ 2 ทางระหว่างลกูจ้างและฝ่ายจดัการ โดยมีวตัถปุระสงค์ดงันี ้

 สร้างแนวทางการสือ่สารแบบ 2 ทางระหว่างฝ่ายจดัการและลกูจ้างที่เข้มแข็ง 

 ปรับปรุงผลติภาพและคณุภาพของผลิตภัณฑ์และบริการขององค์กร 
ประโยชน์โดยรวม 

 การสือ่สารที่ราบร่ืน 

 เพิ่มความคกึคกัให้กบัที่ท างาน 

 ปรับปรุงการปฏิบติังานของที่ท างาน 
ข้อจ าเป็นความต้องการในการน าไปปฏิบติั 

 โครงสร้างองค์กรของระบบ SS 

 แนวทางการน า SS ไปปฏิบติัจริง 

 แคมเปญในการให้ความรู้และการส่งเสริม 

 การประเมินและปรับปรุงโครงการ SS 
การน าไปสูก่ารปฏิบติัและกลยทุธ์การสร้างความยัง่ยืน 
 ขัน้ที่ 1 แนะน า “สร้างความมุ่งมัน่เชิงปริมาณ” 

 การวางแผนและการจดัการงาน 

 การกระตุ้น สง่เสริมให้เกิดการมีสว่นร่วม 

 การสง่เสริมให้เกิด SS 

 การทบทวนและติดตามโครงการ SS 
     ขัน้ที่ 2 เติบโต “สร้างความมุ่งมัน่เชิงคณุภาพ” 

 การเรียนรู้และฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง 
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 บทบาทของผู้ควบคมุ 

 การติดตาม ตรวจสอบการมีสว่นร่วม 

 มีการทบทวนโครงการ SS เป็นประจ า 

 มีกิจกรรมการสง่เสริมอย่างต่อเนื่อง 

 มีการสง่เสริมจากผู้บริหารระดบัสงู 
ขัน้ที่ 3 รักษาและยกระดบั “สร้างความยัง่ยืน” 

 บรูณาการกบั 5ส. KAIZEN, Quality Circle  
 

วันที่ 3 ( 23 สิงหาคม 2560)  
หัวข้อ Solving Problems Together at the Workplace through Quality Circle (QC) 
วิทยากร Niña Maria B. Estudillo, Resource Person/Certified Productivity Practitioner, Asian 
Productivity Organization (APO) PHILIPPINES 
 

                1. วงจรคณุภาพ (Quality Circle: QC) 
                      วงจรคุณภาพเป็นกลุ่มพนักงานระหว่าง 6 – 12 คน ที่มีการพบและประชุมหารือร่วมกันเป็นประจ าเพื่อ
หาทางแก้ไขปัญหาซึง่กระทบต่อกิจกรรมการท างาน กญุแจแห่งความคิดอยู่ที่ว่ากลุ่มคนท างานจะเป็นผู้ที่รู้ปัญหาดีกว่าคน
อื่น และสามารถให้ค าวิจารณ์หรือค าแนะน าเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน กลุ่ม QC มีอิสระในการเก็บข้อมูลและท าการ
ส ารวจหรือตัดสินใจควบคุมในระดับล่าง ส่วนใหญ่จะได้รับการพัฒนาในการสร้างทีมคุณภาพ เพื่อแก้ไขปัญหา และ
ควบคมุคณุภาพเชิงสถิติ ขัน้ตอนของ QC ที่ใช้ทางปฏิบัติเท่าที่รวบรวมได้จากบริษัทส่วนใหญ่จะเร่ิมด้วยการเลือกปัญหา
และจบด้วยการสนิใจของทีมงาน 

คณุสมบติัพืน้ฐาน 7 ประการของ QC 

 เป็นการสมคัรใจโดยธรรมชาติ 

 กลุม่ขนาดเลก็ 

 สมาชิกมีความเป็นน า้หนึง่ใจเดียวกนั 

 โครงการที่สามารถควบคมุได้ 

 มีแนวทางที่เป็นระบบและวิทยาศาสตร์ 

 กิจกรรมมีความต่อเนื่อง 

 มีแนวทางการประยกุต์ที่หลากหลาย 
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The QC Story 
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เคร่ืองมือพืน้ฐาน 7 ประการของ QC 

1. Check sheets 
2. Histogram 
3. Pareto Diagram 
4. Flow Process Charts 
5. Control/Run Charts 
6. Cause & Effect Diagram 
7. Scatter Diagram Stratification 

เคร่ืองมือใหม่ 7 ประการของ QC 
1. Affinity Diagrams 
2. Relations Diagram 
3. Tree Diagram 
4. Matrix Diagram 
5. Matrix Da Analysis Diagram 
6. Process Decision Program Charts (PDPC) 
7. Arrow Diagram 

เลอืกสาระส าคัญ 
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ความสัมพันธ์ระหว่างเคร่ืองมือควบคุมคุณภาพ (QC) แบบใหม่และแบบพืน้ฐาน 
 

 �         

 �    

 �               �                

                      

          

        

                         
ระบุปัญหาหลงัเก็บ
ข้อมูลเชิงตวัเลข

  
ระบุปัญหาก่อนเก็บ
ข้อมูลเชิงตวัเลข
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2.3 เนือ้หา/องค์ความรู้ที่ได้จากกรณีศึกษาของประเทศสมาชิก (Country Paper) (ถ้ามี) พร้อมแสดงความ
คิดเห็นหรือยกตวัอย่างประเด็นเชิงเปรียบเทียบกบับริบทประเทศไทยและ/หรือประเด็นที่สามารถน ามาปรับ
ใช้ในองค์กรหรือประเทศไทย (จ าแนกตามรายชื่อประเทศ) 

Bangladesh: บังคลาเทศ ส่วนงานราชการมีการร่วมมือกับภาคเอกชนใช้ Kaizen ในการพัฒนาเพื่อเพิ่มผลิต
ภาพให้กบับริษัทผลติสนิค้าจากปอกระเจา โดยภาคราชการจะมีการสนับสนุนทัง้ความรู้และการฝึกอบรมให้แก่บริษัทที่ท า
หน้าที่เป็นตวัแทนในการน าเคร่ืองมือในการเพิ่มผลติภาพไปประยุกต์ใช้ 
 

Fiji: บริษัท Narere transport มีการประยกุต์ใช้ 5ส. ในการใช้เป็นเคร่ืองมือเพิ่มผลิตภาพ นอกจากนัน้ยังมีการใช้
ซอฟต์แวร์มาช่วยในการบริหารจดัการเพื่อให้เกิดผลติภัณฑ์มากย่ิงขึน้  

NTPC เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดผลิตภัณฑ์ในแต่ละกิจการของ
ภาคเอกชนผ่านกระบวนการอบรมพัฒนาโดยใช้เคร่ืองมือต่างๆ NTPC มีการจัดอบรมในรูปแบบโครงการต่างๆให้แก่
ประชาชนผู้ประกอบการโดยเป็นสว่นหนึ่งของบริการจากภาครัฐเพื่อให้เกิดประสทิธิภาพและผลติภาพแก่ประเทศ 

 
Iran: Small Industries and Industrial Parks Organization เป็นหน่วยงานภาครัฐที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุน 

SMEs เพื่อสร้างให้เกิดความสามารถในการแข่งขันโดยมีการส่งเสริมสร้างเป็นเครือข่าย  นอกจากนัน้ยังมีการพัฒนา
กระบวนการที่เป็นตัวกลางในการสนับสนุนของสถาบันเพื่อเพิ่มสัดส่วนของอุตสาหกรรมขนาดเล็กที่มี ต่อ GDP ของ
ประเทศชาติ 

นอกจากนัน้ยงัมีการจดัเตรียมปัจจัยพืน้ฐานตลอดจนบริการต่างๆที่จ าเป็นแก่ผู้ลงทุน เพื่อเป็นการช่วยยกระดับ
SMEs ให้มีความสามารถและประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้  มีการพัฒนาและประยุกต์ใช้เคร่ืองมือ Six Sigma ให้แก่ Yazd 
Ceramic Tile Cluster. ซึง่สง่ผลให้มีการประหยดัเกิดขึน้ในกระบวนการทัง้เวลาและเงินทนุอย่างมีนยัส าคัญ 
 

Laos PDR.: ร้านอาหารคัวลาว เป็น Case Study ในการประยุกต์ใช้ ICT เพื่อสร้างให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ท างานซึง่จะเดิมเป็นธุรกิจในครัวเรือนไม่มีการจดัท าบญัชีอย่างเป็นระบบจึงส่งผลให้ไม่สามารถวัดในเร่ืองของการสญูเสีย 
รวมถงึผลติภาพได้ ดงันัน้ จึงมีการน าในเร่ืองการใช้ POS system รวมไปถึงการลดการสญูเสียอาหารโดยเปล่าประโยชน์
นอกจากนัน้มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยการฝึกพนักงานการฝึกภาษาและการสื่อสารรวมไปถึงการบริการ  มีการ
ปรับปรุงคณุภาพอาหารตลอดจนการบริหารจัดการและควบคุม Supply Chain 
 

Malaysia: Kacang Putih SR Ipoh เป็นบริษัทที่ผลิตอาหารอินเดียจ าพวกของทอดต่างๆเช่นถั่วทอด เมล็ดพืช
ทอดซึ่งเป็นธุรกิจในครัวเรือน โดยเร่ิมธุรกิจเมื่อปี 1960และเติบโตมาเร่ือยๆโดยมีพนักงาน 30 คน หน่วยงาน National 
Productivity Organization ได้เข้าไปทดลองโดยใช้เคร่ืองมือ Leanในการปรับปรุงรวมถึงออกแบบกระบวนการผลิตใหม่
โดยมีการวางแผนจากเดิมที่มีการผลติแบบไม่เป็นระบบเปลีย่นมาเป็นการวาง Line การผลติ เป็นแถวเดียวเพื่อลดต้นทุนใน
เร่ืองของเวลาและการสญูเสยีจากการเคลือ่นไหวโดยผลปรากฏว่ามีการลดเวลาได้ถงึ 21 นาที 

นอกจากนัน้ในสว่นภาคราชการยงัมีการน าระบบมาให้บริการผ่านเว็บไซต์เช่น e-PGM เพื่อให้ประชาชนสามารถ
เข้าถงึบริการและความช่วยเหลอืจากภาคราชการได้ด้วยสะดวก 
 

Nepal : Lalitpur Chamber of Commerce and Industry มีการประยุกต์ใช้เคร่ืองมือทางผลิตภัณฑ์เช่น 5S มา
ใช้ในการเพิ่มผลติภาพในองค์กรรวมไปถงึมีการน าเคร่ืองมือ suggestion scheme มาใช้เพื่อก่อให้เกิดการปรับปรุงภายใน
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องค์กร โดยมีความท้าทายหลกัคือการขาดความร่วมมือและการสนับสนุนแนวคิด นอกจากนัน้พนักงานก็ยังมีแรงจูงใจใน
ระดับที่ต ่าและไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการน าเสนอความคิดต่างๆ รวมไปถึงสภาพแวดล้อมในการท างานและกรอบ
ความคิดที่ยงัติดในรูปแบบเดิมๆ 
 
Pakistan: Center for Business Solution เป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนในด้านการฝึกอบรมการให้ค าปรึกษาเก่ียวกับ
การพฒันาประสทิธิภาพโดยจะใช้เคร่ืองมือต่างๆเช่น Lean เป็นต้น จากการทดลองน าเคร่ืองมือเพิ่มประสิทธิภาพมาใช้เช่น
การใช้ red tag ในสถานประกอบการต่างๆสง่ผลให้มีการเพิ่มประสทิธิภาพมากย่ิงขึน้ 
 
Republic of China: หน่วยงาน National productivity organization ของประเทศไต้หวัน มีการเข้าไปพัฒนา 
ผู้ประกอบการ ขนาดเลก็ โดยเป็นผู้ประกอบการธุรกิจให้บริการเคร่ืองด่ืมประเภท cocktail จากแนวทางการเพิ่มผลผลิตมี
การเปลีย่นโดยใช้เหล้าที่ท าจากข้าวมาของจีนมาใช้เป็นส่วนประกอบในการท าค็อกเทลส่งผลให้มีปริมาณการขายที่สงูขึน้  
ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึน้ในหมู่นกัด่ืม 
 
Sri Lanka: National productivity secretariat 
มีการประยกุต์ใช้ 5S ในการปรับปรุงพฒันาประสทิธิภาพในการท างานของ Sanasa Development Bank ด้วยผลลพัธ์ที่ได้
สง่ผลให้ทศันคติของลกูค้าที่มีต่อธนาคารเป็นไปในทางที่ดีมากขึน้รวมไปถงึท าให้ธนาคารสามารถที่จะสร้างโอกาสใหม่ๆใน
การเพิ่มผลก าไรนอกจากนัน้มีการสื่อสารระหว่างภายในและภายนอกกันมากย่ิงขึน้ส่งผลไปสู่การเพิ่มความพึงพอใจของ
ลกูค้าทัง้ภายในและภายนอกองค์กร 
 
Vietnam: LED Factory 
มีการประยกุต์ใช้เคร่ืองมือเชิงคณุภาพ Kaizen มาใช้ในการพฒันาของบริษัท ผลลพัธ์ที่ได้ประสิทธิภาพในการผลิตชิน้งาน
ต่อคนต่อชัว่โมงเพิ่มขึน้133 เปอร์เซ็นต์ในเฟสที่ 2 และเพิ่มขึน้เป็น155 เปอร์เซ็นต์ในเฟสที่ 3นอกจากนีย้ังส่งผลให้ผลผลิตที่
ได้มีความคณุภาพที่คงที่ 
 
ความท้าทาย 

การประยุกต์ใช้เคร่ืองมือเชิงคุณภาพ (Productivity tools จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือกับทุกภาคส่วนการมี
ทศันคติเชิงบวกในการพฒันาหรือใช้เคร่ืองมือต่างๆเป็นสิง่ที่จ าเป็นอย่างย่ิงเพราะหากขาดความร่วมมือและทัศนคติที่ดีก็จะ
สง่ผลให้ผลที่ออกมาไม่เป็นไปตามสิง่ที่คาดหวงัเพราะแม้เคร่ืองมือจะดีเพียงใดแต่หากขาดความร่วมมือความเข้าใจก็จะไม่
สามารถท าให้เกิดประสทิธิภาพในกระบวนการท างานได้ 

เคร่ืองมือเชิงประสทิธิภาพจ าเป็นต้องอาศยัการปรับปรุงและพฒันาอย่างต่อเนื่องต้องใช้ความอดทนในการวัดผล
ประเมินผลรวมถึงการปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และน าไปสู่ความยั่งยืนของการพัฒนาองค์กรซึ่งอาจจะ เห็น
ผลได้ช้าแต่หากเกิดการพัฒนาและน าไปสู่ความยั่งยืนก็จะเป็นหนทางในการที่จะสร้างองค์กรน าไปสู่ความเป็นเลิศได้ใน
อนาคต 
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2.4 เนือ้หา/องค์ความรู้ที่ได้จากการศกึษาดงูานแต่ละแห่ง (ถ้ามี) พร้อมแนบภาพประกอบ 

การศกึษาดงูานบริษัท Mark One Apparel ผู้ ก่อตัง้บริษัทเป็นชาวออสเตรเลยี โดยเร่ิมก่อตัง้บริษัทในปี1989
โดย นาย Mark Halabe บริษัทท าธุรกิจด้านการผลิตสิ่งทอเช่นเสือ้ผ้ากีฬา ตัง้อยู่ที่เมืองซูวาประเทศฟิจิ โดย
ผลติภัณฑ์สว่นใหญ่ใช้ในประเทศและสง่ออกไปประเทศออสเตรเลียนิวซีแลนด์และอังกฤษ การเลือกตัง้บริษัทใน
ประเทศฟิจิเนื่องจากได้รับสทิธิพิเศษทางภาษี ปลอดภาษีเป็นระยะเวลา 13 ปี ปัจจบุนับริษัทมีพนักงานประมาณ
500 ถงึ 700 คนโดยเกือบทัง้หมดเป็นคนท้องถ่ิน บริษัทมีการน าเคร่ืองมือเชิงคุณภาพคือ 5S มาประยุกต์ใช้เพื่อ
เพิ่มประสทิธิภาพในการท างาน นอกจากนัน้ยงัมีการสื่อสารระหว่างฝ่ายจัดการกับพนักงานและมีการน าในเร่ือง
ของ suggestion scheme เพื่อให้พนกังานได้น าข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆมาปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ท างานของบริษัทเพิ่มมากขึน้นอกจากนัน้  ยงัมีการน า lean management เข้ามาใช้เป็นอีกหนึ่งเคร่ืองมือในการ
พฒันากระบวนการท างานของบริษัท  

บริษัทยงัประสบปัญหาความท้าทายในเร่ืองของแรงงานคุณภาพรวมไปถึง ภัยพิบัติทางธรรมชาติเนื่องจาก
ประเทศฟิจิเป็นหมู่เกาะที่ตัง้อยู่กลางมหาสมุทรแปซิฟิก อาจส่งผลในเร่ืองของพายุซึ่งจะกระทบต่อการผลิตและ
การขนส่งสินค้าได้ นอกจากนีว้ัตถุดิบส่วนใหญ่ยังต้องพึ่งพิงการน าเข้ารวมไปถึงเคร่ืองจักรต่างๆ  ดังนัน้บริษัท
จ าเป็นต้องมีแผนส ารองในการที่จัดแก้ไขหากเกิดปัญหาเหล่านี  ้รวมไปถึงการแสวงหาตลาดใหม่ๆ เพื่อลดการ
พึง่พิงตลาดเดิมที่มีอยู่ 
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2.5 เนือ้หา/องค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ (Group Discussion) 
องค์ความรู้ที่ได้จากการท ากิจกรรมกลุ่มจะเป็นการร่วมกันวิเคราะห์หาจุดแข็งและความท้าทายในการประกอบ

ธุรกิจโดยใช้แนวคิดใหม่ๆ รวมไปถงึการใช้เคร่ืองมือในการเพิ่มผลติภาพ โดยมีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ปัญหา 
อปุสรรค รวมถงึ Best Practices ที่แต่ละที่ได้ประสบเพื่อสร้างให้เกิดแนวทางในการพฒันาและสร้างผลิตภาพอย่างยัง่ยืน 
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ส่วนที่ 3 ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ  
3.1 ประโยชน์ต่อตนเอง  

3.1.1 มีความรู้และเข้าใจในแนวคิด Productivity Concept 
3.1.2 สามารถน าแนวคิดและเคร่ืองมือเพิ่มผลิตภาพมาพฒันาการท างานในปัจจบุนัและอนาคต 

3.2 ประโยชน์ต่อหน่วยงานต้นสงักดั  
3.2.1 ความรู้ด้านเคร่ืองมือเพิ่มผลติภาพมาประยุกต์และก าหนดแนวทางในการท างาน 
3.2.2 พฒันากระบวนการท างานให้สอดคล้องกบัเคร่ืองมือและแนวทางในการเพิ่มผลิตภาพ เพื่อให้

องค์กรพฒันาและเติบโตในแนวทางที่ยัง่ยืน 
3.3 ประโยชน์ต่อสายงานหรือวงการในหวัข้อนัน้ๆ 

3.3.1 แนวคิดการเพิ่มผลติภาพเป็นการด าเนินกิจการโดยใช้หลกัการการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดย
ใช้เคร่ืองมือเพิ่มผลติภาพอนัเป็นแกนหลกัส าคญัในการประสบความส าเร็จของกิจการ ดังนัน้
การน าแนวคิดนีไ้ปขยายผลจากระดับเล็กๆสู่ระดับองค์กรจะเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้าง
ความยัง่ยืนในสายงาน องค์กร และประเทศชาติ 

3.4 กิจกรรมการขยายผลที่ได้ด าเนินการภายในระยะเวลา 60 วนันบัจากวนัสดุท้ายของโครงการ 
3.4.1 กิจกรรมที่ด าเนินการหลงัจากการอบรมคือการบรรยายให้แก่เพื่อนร่วมงานในประเด็นความรู้

และประสบการณ์ที่ได้รับจากการอบรมในครัง้นี ้
 
 

3.5 กิจกรรมการขยายผลที่จะด าเนินการภายใน 6 เดือนหลงัเข้าร่วมโครงการ 
3.5.1 แผนที่จะด าเนินการขยายผลคือ 1) ถ่ายทอด แบ่งปันความรู้แก่พนกังาน เพื่อนร่วมงานเพื่อให้

เข้าใจและเห็นความส าคญัของการใช้เคร่ืองมือเพื่อเพิ่มผลิตภาพ 2) ถ่ายทอด แบ่งปันความรู้
แก่ลกูค้าในกลุม่ SMEs เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดกรอบและแนวทางในการด าเนินธุรกิจ 

ส่วนที่ 4 เอกสารแนบ 
4.1 ก าหนดการฉบบัลา่สดุ (Program) 
4.2 เอกสารประกอบการประชมุ/สมัมนา (Training Materials) 
4.3 ประวติัโดยสงัเขปของวิทยากรบรรยาย (CV) 
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4.4 รายงานก่อนการเดินทาง (Country Paper-Thailand) 
4.5 เอกสารน าเสนอผลงานหลงัจากเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ (Group Presentation) 

_______________________________________ 
 
หมายเหตุ  
1. ตวัอกัษรและขนาดของตวัอกัษรท่ีใช้ คือ Cordia New 14 pt. 
2. รายงานการเข้าร่วมโครงการเอพีโอ ต้องจดัท าเป็นรายบคุคล และมีก าหนดจดัสง่ภายในระยะเวลา 60 วนันบัจากวนัสดุท้ายของโครงการ  
3. การจดัสง่รายงาน สามารถด าเนนิการด้วยวธีิต่อไปนี ้
 ก.  ในกรณีเอกสารแนบเป็นซอฟต์ไฟล์ ให้บนัทกึไฟล์รายงานและเอกสารแนบทัง้หมดลงแผน่ซีดีและจดัสง่มาทางไปรษณีย์ หรือ 
 ข.  ในกรณีเอกสารแนบเป็นกระดาษ ให้ส่งไฟล์รายงานทางอีเมล (liaison@ftpi.or.th) และส่งส าเนาเอกสารแนบทัง้หมดมาทาง

ไปรษณีย์ 
ท่ีอยู่ ...  สว่นวิเทศสมัพนัธ์ สถาบนัเพ่ิมผลผลิตแหง่ชาติ  

อาคารยาคูลท์ ชัน้ 12 เลขที ่1025 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. การเผยแพร่ สามารถติดตามการเผยแพร่รายงานการเข้าร่วมโครงการเอพีโอหรือรายงานท่ีจัดท าโดยผู้ เข้าร่วมโครงการเอพีโอในโครงการ

อ่ืนๆ ได้ท่ี http://www.ftpi.or.th/services/apo/apo-article  
5. หากทา่นไม่ด าเนนิการจดัท าเอกสารหลงัการสมัมนาตามเง่ือนไขข้างต้น ส่วนวิเทศสมัพนัธ์จะจัดส่งหนงัสือแจ้งการขึน้ทะเบียน  Black list 

ไปยังหน่วยงานต้นสงักัด โดย (1) ในกรณีท่ีไม่จัดส่งรายงาน จะขึน้ทะเบียนรายช่ือของท่านเป็นการถาวรและหน่วยงานต้นสังกัดเป็น
ระยะเวลา 2 ปี หรือ (2) ในกรณีจัดส่งเกินก าหนดระยะเวลา 60 วนั จะขึน้ทะเบียนรายช่ือของท่านเป็นระยะเวลา 2 ปี นบัจากวนัท่ีส่ง
รายงาน ทัง้นี ้เพ่ือใช้ประกอบในการพจิารณาเสนอช่ือเป็นผู้สมคัรเข้าร่วมโครงการเอพีโอในครัง้ต่อไป 

mailto:liaison@ftpi.or.th
http://www.ftpi.or.th/services/apo/apo-article

