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ส
วนท่ี 1 เนื้อหา 

วัตถุประสงคFของโครงการ 

 แนะนําแนวคิดของการบัญชีต�นทุนแบบลีนและวัสดุ (MFCA) เพ่ือเพ่ิมผลผลติ ลดของเสีย และเพ่ิมความสามารถในการแข*งขัน
ขององค+กร 

 สํารวจและใช�ประโยชน+จากเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 ด�วยแนวทางการลดของเสยี 
 ประโยชน+ท่ีจับต�องได�ของลีนและ MFCA สาํหรับการอนุรักษ+ทรัพยากรขององค+กรประหยดัเงิน และเพ่ิมผลผลิต 

 
ความสําคัญของโครงการ 

 ภาคการผลติจะเป6นการเพ่ิมมลูค*าให�กับวัตถุดิบโดยเปลี่ยนให�เป6นผลติภัณฑ+ท่ีมีปะโยชน+ผ*านกระบวนการต*างๆ ท่ีเก่ียวข�องกับ
กําลังคน เทคโนโลยี และการใช�พลังงานจากทรัพยากรธรรมชาติ ในภาคส*วนน้ีจะเน�นใส*วนของแรงงานโดยเฉพาะอย*างยิ่งในช*วงเริ่มต�นของ
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เช*น การเกษตร จากข�อมลูของ APO Productivity Databook ปP 2020 ภาคการผลติมีส*วนสําคัญต*อ 
GDP ของสมาชิก APO ท่ีพัฒนาและกําลังพัฒนา การผลิตยังเป6นแรงผลักดันสําคัญท่ีอยู*เบ้ืองหลังการเติบโตของผลิตภาพในประเทศแถบ
เอเซียส*วนใหญ* 
 ท้ังน้ี ในความต�องการของ SMEs ตลอดห*วงโซ*อุปทานคือการคงไว�ซึง่ความสามารถในการแข*งขันและความยึดหยุ*นในสภาวะ
ตลาดท่ีผันผวนโดยไม*กระทบต*อคุณภาพ มลูค*า และราคา อย*างไรก็ตามช*องว*างด�านอุปทานของอุปสงค+ท่ีกว�างข้ึนในทรัพยากรธรรมชาต ิ
และความกังวลด�านสิ่งแวดล�อมท่ีเพ่ิมข้ึน เช*น มลภาวะ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การสร�างของเสีย ฯลฯ กระทบต*อการเติบโตของ
ธุรกิจขององค+กรโดยตรง และผลกําไรท่ีลดลง ทุกวันน้ี SMEs จําเป6นต�องระบุการดําเนินการแก�ไขซ่ึงส*งผลให�เกิดความโปร*งใสต*อกระบวน
ทํางาน การกําจัดกิจกรรมท่ีทําให�ไม*เกิดมลูค*า และทําให�การดําเนินธุรกิจเป6นไปอย*างราบรื่น MFCA เป6นเครื่องมือวินิจฉัยเพ่ือตรวจหา
ต�นทุนของเสียในกระบวนการและปรับปรุงกระบวนการผลิตตามระบบการจัดการแบบลีน เพ่ือช*วยให�องค+กรปรับปรุงประสิทธิภาพให�ได�ผล
ลัพธ+ในการลดต�นทุน ลดของเสีย และผลกระทบต*อสิ่งแวดล�อม 
 
ขอบเขตการบรรยาย 

 โดยเน�นความสอดคล�องกับแนวคิด Green Productivity ท่ีพัฒนาข้ึนเพ่ือปรับปรุงคุณภาพ ดังน้ี 

การบรรยายวันท่ี 1 

หัวข	อท่ี 1 : การลดของเสียและการเพ่ิมประสิทธิภาพของทรัพยากร 

 หัวข�อน้ีจะเน�นถึงความความเช่ือมโยงโดยตรงระหว*างการเติบทางธุรกิจท่ีสะอาด และยั่งยืน การลดของเสียโดยมผีลกระทบต*อ
ทางสิ่งแวดล�อมน�อยท่ีสดุ ในการแสวงหาการผลิตท่ีสะอาดข้ึน แนวคิดของการบัญชีต�นทุนการไหลของวัสดุ (MFCA) และแบบลีนจะถูก
นํามาใช�เป6นเครื่องมือท่ีมีแนวโน�มในการจัดกรทรัพยากรและการปรบัปรุงอย*างต*อเน่ือง 

 

 



หัวข	อท่ี 2 : ระบบการผลิตแบบลนี 

 หัวข�อน้ีจะเน�นท่ีประเภทของเสียและเครื่องมือแบบลีน NPC จากอินเดีย และเทคนิคในการแนะนําองค+กรในการค�นหาสาเหตุ
และการแก�ป]ญหา แนวทางปฏิบัตท่ีิดีท่ีสุดเพ่ือให�บรรลผุลลัพธ+ในเชิงบวกในแง*ของการลดต�นทุน การปรับปรุงคุณภาพและผลผลิต ความพึง
พอใจของลูกค�าจะแสดงด�วยปฏิทินความสําเร็จของอุตสาหกรรม 

หัวข	อท่ี 3 : การปรับทิศทางการประเมินต�นทุนวัสดุผ*าน MFCA 

 หัวข�อน้ีจะเน�นอธิบายอย*างละเอียดเก่ียวกับ MFCA เป6นเครื่องมือในการจัดการทรัพยากร เพ่ือให�ธุรกิจสามารถลดต�นทุนและเพ่ิม
ประสิทธิภาพด�านสิ่งแวดล�อมไปพร�อมๆกัน ได�ผ*านการลดวัสดุท่ีใช�วิธีการโดยละเอียดของแอปพลิเคช่ัน MFCA จะอธิบายพร�อมกับ
ผลประโยชน+ท่ีจับต�องได�และจับต�องไม*ได� จะนําเสนอเคทท่ีประสบควาสําเร็จจากภาคส*วนต*างๆ  

Highlight 

 ระบบลีน (LEAN) ในการปรับการบริหารจัดการองค+กรให�มีประสิทธิภาพมากข้ึน ผ*านการลดกระบวนการทํางานท่ีไม*สร�างมลูค*า 
พร�อมความสามารถในการปรับตัวเพ่ือสนับสนุนให�เกิดการพัฒนาอย*างต*อเน่ือง 

 ลีนให�ความสําคัญ 3 อย*าง คือ การกําหนดคุณค*าจากมุมมองของลูกค�าเป6นหลัก, การกําจัดสิ่งท่ีไม*จําเป6นออกจากกระบวนการ
ธุรกิจ และการพัฒนากระบวนการทํางาน เปbาหมาย และบุคคลการอย*างต*อเน่ือง 

 ใช�ระบบลีนในการบริหารจัดการองค+กร โดยการลด Cost ไม*ใช*การลดคน โดยคนท่ีบริษัทต�องการคือคนท่ีสร�างผลกําไร  

 

การเข	าร
วมรับฟWงบรรยายในวันท่ี 1 

 

การบรรยายวันท่ี 2 

หัวข	อท่ี 4 : ประโยชน+จากอุตสาหกรรม 4.0 เพ่ือเก็บเก่ียวผลประโยชน+สูงสุด 

 การปฏสิัมพันธ+ระหว*างมนุษย+กับเครื่องจักรสามารถปฏิวัติกระบวนการผลิตได� โดยสํารวจช*วงของโซลูช่ันอุตสาหกรรม 4.0 ท่ีมี
ศักยภาพและแนวโน�มท่ีเกิดข้ึนใหม*เพ่ือเอาชนะความท�าทายท่ีเผชิญเมื่อใช�งาน MFCA และลีน โดยการควบคุมข�อมลูแบบเรียลไทม+  

การใช	งานแบบลีนท่ีเปYดใช	งานโดยอุตสาหกรรม 4.0 

ปWจจัยซัพพลายเออรF : ความเหน่ียวแน*นทนทานของการแลกเปลีย่นข�อมูลระหว*างลูกค�า และซัพพลายเออร+มสี*วนในขอบเขต
ของการผลิตแบบดึง และประสิทธิภาพของ JIT อุตสาหกรรม 4.0 ปรับปรุงแอปพลิเคช่ันด�วยสญัญาณ RFID ท่ีเช่ือมโยงแบบไร�สายไปยัง
คลาวด+ Computing ท่ีส*งเสริมการแลกเปลี่ยนข�อมลู 



 

สัญญาณ RFID ท่ีเชื่อมโยงแบบไร	สายไปยังคลาวดF Computing ท่ีส
งเสริมการแลกเปลี่ยนข	อมูล 

 

ปWจจัยลกูค	า: การมสี*วนร*วมของลกูค�าจากข้ันตอนการพัฒนาผลติภณัฑ+พิสูจน+ให�เห็นถึงป]จจัยสําคัญท่ีทําให�ธุรกิจอยู*รอด การมี
ส*วนร*วมของลูกค�าสามารถเปjดใช�งานด�วยการใช�แพลตฟอร+มออนไลน+ เช*น หน�าแนวคิดของเลโก�ซึ่งพัฒนาผลติภณัฑ+ตามความต�องการของ
ลูกค�า 

 

แนวคิดของเลโก	ซ่ึงพัฒนาผลิตภัณฑFตามความต	องการของลูกค	า 

ปWจจัยกระบวนการ : การผลติแบบดึงสามารถปรับปรุงได�ด�วยแท็ก RFID ท่ีเปjดใช�งานการสื่อสารช้ินงาน (เสร็จสิ้นหรืออยู*
ระหว*างดําเนินการ) กับเครื่องจักรด�วยเทคโนโลยสีารสนเทศ และการสื่อสารดังกล*าวด�วยระบบ e Kanban สามารถตดิตามช*องท่ีขาด
หายไปและท่ีว*างสําหรับใบสั่งเปลีย่นทดแทน 



 

ระบบ e Kanban การสื่อสารชิ้นงาน 

 

การควบคุมและปWจจัยมนุษยF : อุตสาหกรรม 4.0 ช*วยให�การบํารุงรกัษามีประสิทธิผลโดยรวมควรดําเนินการด�วยการแจ�งเตือน
อัตโนมัติจากเครื่องเมื่อตรวจพบข�อผิดพลาดหรือการชํารุดในขณะท่ีข�อความแสดงข�อผดิพลาดยังทริกเกอร+ e Kanban เพ่ือกําหนดเวลา
แผนใหม* และแจ�งผู�มสี*วนท่ีเก่ียวข�อง เจ�าหน�าท่ีซ*อมบํารุงจะเตรยีมการซ*อมแซมโดยยึดตามข�อผดิพลาดในการเข�ารหัสนําไปสู*การวิเคราะห+
ข�อมูลก*อนหน�าน้ี และเสนอมาตรการรับมือจากการวิเคราะห+บนคลาวด+ Computing เป6นหลัก 

 

 

การวิเคราะหFข	อมูลการแจ	งเตือนบนคลาวดF Computing 

ด�วย RFID ช*วยให�สามารถตรวจจับกระบวนการโดยอัตโนมตัิสําหรบัรูปแบบต*างๆ ซ่ึงเช่ือมโยงไปยังการหยุดเครื่องจักรเพ่ือปbองกันการ
ปฏิเสธเพ่ิมเตมิ ในขณะท่ีอินเตอร+เน็ตของอุตสาหกรรมช*วยในการรวมข�อมูลจากเครื่องท่ีแตกต*างกันสําหรับการวิเคราะห+ข�อมูลขนาดใหญ*ท่ี
นําไปสู*ความก�าวหน�าทางธุรกิจอัจฉริยะเพ่ือให�แน*ใจว*าการผลิตปราศจากข�อบกพร*อง 



การมีส
วนร
วมของพนกังาน : ด�วยแอปพลิเคช่ันอุตสาหกรรม 4.0 พนักงานฝnายผลิตสามารถให�ข�อเสนอแนะและความคิดเห็นได�
ทันทีผ*านข�อมูลแบบเรียลไทม+ผ*านแอปพลิเคช่ันสามาร+ทโฟนหรือแท็บเล็ต ข�อมลูสามารถส*งไปยังการเก็บรวบรวมข�อมลูท่ัวท้ังบริษัทซ่ึง
เช่ือมโยงกับการใช�ข�อมูลขนาดใหญ* การประเมินพนักงานในแง*ของความเร็ว ความแม*นยํา ประสิทธิภาพ และแรงจูงใจสามารถทําให�ง*าย
ข้ึน และเห็นภาพได�ผ*านระบบสนับสนุนผู�ปฏิบัติงานส*งต*อคนท่ีเช่ียวชาญดําเนินการปรับปรุงแก�ไข 

 
สรุปประโยชนFจากอุตสาหกรรม 4.0 

ปWจจัย MFCA ปWจจัยแบบลีน การรวม Ind 4.0 
 การไหลของทรัพยากรทันทีและเห็น

ภาพ 
 กําหนดจุดท่ีต�องการปรับปรุงทันที 
 การเก็บรวบรวมข�อมลูทําได�ง*ายด�วย

ฟPดข�อมูลเซ็นเซอร+ 
 การคํานวณต�นทุนด�วยคอมพิวเตอร+ 
 ผลลัพธ+ทันเวลา 
 กระบวนการ/ผลิตภัณฑ+/

อุตสาหกรรมเกณฑ+มาตรฐาน 

 วิเคราะห+และจัดหาโซลูช่ัน 
 ป]จจัยซัพพลายเออร+ 
 ป]จจัยของลูกค�า 
 ป]จจัยกระบวนการ 
 การควบคุมและมนุษย+ป]จจัย 
 การมีส*วนร*วมของพนักงาน 
 ข�อมูลทันที 
 มีประสิทธิภาพและแข็งแกร*ง 

 ระบุระดับของการดาํเนินการใน
ป]จจุบัน 

 ตรวจจับขีดจํากัดของ MFCA/Lean 
 ระบุเทคโนโลยี Ind 4.0 ท่ีเก่ียวข�อง 
 ประเมินอัตราส*วนต�นทุนผลประโยชน+ 
 อาจไม*ยดึหยุ*น 
 ต�องการเงินลงทุนเริม่แรก 

 
หัวข	อท่ี 5 : ความสําคัญของการเพ่ิมผลผลติ ด�วยมาตรฐานและการคุ�มครองสิ่งแวดล�อม 
 มาตรฐานสากลท่ีเก่ียวกับ MFCA และลีน เช*น ISO 14050 และ ISO 18404 ช*วยให�องค+กรต*างๆ เข�าใจข้ันตอนการปฏิบัติในการ
ใช�เครื่องมือเหล*าน้ีและกําหนดระดับความสามารถเฉพาะใช�ได�กับองค+กรท่ัวท้ัง Supply Chain ซ่ึงหัวข�อน้ีจะให�ข�อมูลเชิงลึกเก่ียวกับ
มาตรฐานเหล*าน้ี รวมถึงแง*มุมต*างๆ และเรื่องราวความสําเร็จ 
 

 



 

 
มาตรฐานสากลท่ีเกี่ยวกับ MFCA และลนี 

 

1. ข	อกําหนดและคําจํากัดความ 

การบัญชีการจัดการสิ่งแวดล	อม : การรวบรวม และการวิเคราะห+ข�อมูลเพ่ือส*งเสรมิการตัดสินใจภายในองค+กร 
 การใช�และการไหลของวัสดุและพลังงาน 
 ต�นทุนท่ีเก่ียวกับสิ่งแวดล�อมและการประหยัด 

ต	นทุนระบบ : ต�นทุนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องกับการผลิต ยกเว�น ค*าวัสดุ พลังงาน และการจัดการของเสีย ได�แก* 
 ค*าเสื่อมราคา 
 ค*าแรง 
 ค*าใช�จ*ายในการขนส*ง 

ค
าพลังงาน : ค*าใช�จ*ายด�านพลังงานรวมถึงค*าใช�จ*าย ดังน้ี 
 ไฟฟbา 
 เช้ือเพลิง 
 ความร�อน 
 ไอนํ้า 
 อัดอากาศ 
 

2. วัตถุประสงคFของ MFCA 
 เพ่ือจูงใจและสนับสนุนความพยายามขององค+กร 
 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด�านสิ่งแวดล�อม การเงินด�วยการปรับปรุงวัสดุ และแนวทางการใช�พลังงาน 

 



 
องคFประกอบพ้ืนฐาน 1 : ศูนยFปริมาณ 

 ปริมาณการไหลของวัสดุ และการใช�พลังงานในหน*วยงานทางกายภาพ 
 หาปริมาณพลังงานวัสดุต�นทุนระบบและการจัดการของเสีย (หน*วยเงิน) 

องคFประกอบพ้ืนฐาน 2 : ความสมดุลของวัสดุ 
 MFCA สนับสนุนให�องค+กรตรวจสอบสาเหตุของความไม*สมดุลท่ีมีนัยสําคัญ ตัวอย*างของความไม*สมดลุอาจเป6น

ข�อผิดพลาดในการวัดข�อมลูท่ีขาดหายไป 
องคFประกอบพ้ืนฐาน 3 : การคํานวณต	นทุน 

 ข�อมูลการไหลของวัสดุทางกายภาพควรเปลีย่นเป6นหน*วยการเงินเพ่ือรองรับการวิเคราะห+ MFCA 
 ต�นทุนท่ีเก่ียวข�องหรือเน่ืองจากกระแสวัสดุของศูนย+ปริมาณควรถูกหาปริมาณข�อมูลต�นทุนควรนํามาประกอบกับ

กระแสวัสด ุ
 คํานวณต�นทุน ประเภท คือ ต�นทุนวัสดุ ค*าพลังงาน ต�นทุนระบบ และต�นทุนการจัดการของเสีย 

องคFประกอบพ้ืนฐาน 4 : แบบจําลองการไหลของวัสดุ 
 แบบจําลองการไหลของวัสดุแสดงถึงการไหลโดยรวมของวัสดภุายในขอบเขตท่ีเลือกการวิเคราะห+ MFCA โดยอธิบาย

อินพุตท้ังหมดจากศูนย+ปริมาณแต*ละแห*ง 
 สร�างแบบจําลองภาพท่ีเช่ือมโยงศูนย+ปริมาณและยังแสดงให�เห็นการผลิต การรีไซเคิล และระบบอ่ืนๆ 

 

 
 

 

องค+ประกอบพ้ืนฐานของ 
MFDA

1. ศูนย+ปริมาณ 2. ความสมดุลของวัสดุ 3. การคํานวณต�นทุน 4. แบบจําลองการไหล
ของวัสดุ



 
การจัดการท่ัวไป 

 

 

 
ประเด็นการประเมิน MFCA 

 
 

สรุปความสําคัญของการเพ่ิมผลผลิต ด	วยมาตรฐานและการคุ	มครองสิ่งแวดล	อม 

1. MFCA (ISO 14051-14053) เป6นเครื่องมือสําคัญในการเช่ือมต*อ ISO 9001 และประสิทธิภาพด�านความยั่งยืน 
2. แนวทางของ MFDA ช*วยให�องค+กรเข�าใจถึงประสิทธิภาพการทํางาน/ความพยายามแบบลีนในแง*ของการเงิน 
3. MFCA เป6นหน่ึงในแนวทางสําคัญท่ีสามารถเช่ือมโยงประสิทธิภาพของทรัพยากรแบบลีนได�อย*างมีประสิทธิภาพ 

 
 



หัวข	อท่ี 6 : วิวัฒนาการของกรอบการทํางาน GLEAN  
 หัวข�อน้ีจะให�รายละเอียดเก่ียวกับประโยชน+ท่ีได�รับจากบริษัทต*างๆ ท่ีเก่ียวข�องกับโครงการสาธิต APO ในอินเดีย ได�แก* การผลิต
แบบ Lean Manufacturing ท่ีเช่ือมโยงกับ MFCA สําหรบั SMEs ในภาคการผลติซ่ึงมีการนําแนวทางท่ีครอบคลุมในการบูรณาการ 
MFCA และ Lean มาใช�เป6นประเด็นสําคัญ คุณลักษณะ และระเบียบวิธีของ Green Lean (GLEAN) โดยอธิบายไว� 

ขอบเขตของโปรแกรม 
 ทําความเข�าใจแนวคิด หลักการ และระเบียบวิธีของ MFCA 
 การนํา MFCA ไปปฏิบัติในบริษัทสาธิต 
 จัดทําเอกสารการนํา MFCA ไปปฏิบัต ิ
 เข�าใจป]ญหาท่ีเกิดข้ึนระหว*างการดําเนินการและวิธีเอาชนะมัน 
 การพัฒนาความเช่ียวชาญในการดาํเนินการของ MFCA ใน SMEs 
 การพัฒนาท่ีปรึกษา MFCA ภายในอินเดีย 
 การเผยแพร* MFCA  

 

 
สูตรของ GLEAN 

 
ระเบียบขั้นตอนวิธกีาร 

ข้ันตอนท่ี 1 : การระบุศูนย+ปรมิาณ 
ข้ันตอนท่ี 2 : การระบุและการหาปริมาณ  
ข้ันตอนท่ี 3 : การคิดต�นทุนตามข้ันตอน 
ข้ันตอนท่ี 4 : การวิเคราะห+การไหลของวัสด ุ
ข้ันตอนท่ี 5 : การจัดลําดับความสาํคัญของ QCs ท่ีสําคัญ 
ข้ันตอนท่ี 6 : วิเคราะห+และปรับปรุง 
 
 



 
 

 
ขั้นตอนการผลิต 

 

 
การนํา GLEAN ไปปฏิบัติใน SMEs 

 
 
 
 
 

 
 



หัวข	อท่ี 7 : การเยี่ยมชมเว็บไซต+เสมือนจริง  
United Cores Pvt. Ltd.,ประเทศอินเดียเป6นหน่ึงในหน*วยงานท่ีเข�าร*วมโครงการสาธิต APO ทัวร+เสมือนจริงของหน*วยงานจะให�

ข�อมูลแก�ผู�เข�าร*วมโดยตรงเก่ียวกับกระบวนการผลติ การไหลของวัสดุ การริเริ่มท่ีดาํเนินการในขณะท่ีปฏิบัติตามระเบียบวิธีของ GLEAN 
ความท�าทายท่ีเผชิญ และผลกระทบเชิงบวก ผู�เข�าร*วมจะโต�ตอบกับฝnายบรหิารของบริษัทและหารือเก่ียวกับการนํา GLEAN ไปใช�ในระดับ
องค+กร 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
United Cores Pvt. Ltd.,ประเทศอินเดีย 



 
 

 
 

 
 
 
การบวนการหล*อด�วยแรงดันถูกคัดเลือกโดยบริษัท เพ่ือตรวจสอบและวิเคราะห+การลดของเสียท่ีเป6นไปได� เพ่ือลดการร�องเรียน

ของลูกค�า กระบวนการผลติท้ังหมดถูกออกแบบเป6นศูนย+ปรมิาณ 4 แห*ง และคํานวณการสูญเสียและต�นทุนท่ีสอดคล�องกัน สังเกตได�ว*าการ
สูญเสียส*วนใหญ*เกิดจากปรมิาณศูนย+ท่ี 2 ซ่ึงพิจารณาจากกําลังคนในการจัดการ การวิเคราะห+การสญูเสียตามลาํดับช้ันท่ีศูนย+ปรมิาณแต*ละ
แห*งทําให�ฝnายจัดการเข�าใจรายละเอียดกระบวนการได�ดีและแตกต*างออกไป และฝnายบริหารได�ตดัสินใจให�มองลึกลงไปถึงสาเหตุในการลด
จํานวนกําลังคน 



 
 

 
 

 



 

 
เปoาหมายในอนาคต 

 เกณฑ+มาตรฐานต�นทุนข้ันต่ํา 
 ลดการเปลีย่นแปลงต�นทุน 
 ให�ความสําคัญกับวัสดุสิ้นเปลืองรมถึงค*าพลังงานและกําลังคน 
 เน�นการเพ่ิมผลผลิต/ช่ัวโมง 

 
หัวข	อท่ี 8 : ความรู�เบ้ืองต�นและการทํางานเป6นกลุ*ม  

 ผู�เข�าร*วมจะได�รบัการฝ|กปฏิบัติพร�อมกับข�อมูลท่ีเก่ียวข�องท้ังหมดท่ีเก่ียวข�องกับโรงงานอุตสาหกรรม โดยจะถูกกําหนดให�
แตกต*างกันกับตัวอย*าง 

 



 

โรงงานตัวอย
างสําหรับกิจกรรมกลุ
ม 

สร	างแบบจําลองการไหลของวัสดุ 

1. พิจารณา Input-Output แบบจําลองการไหลของวัสดุแบบร*างของผลิตภณัฑ+ท่ีเปbนบวก และค�นหาการสญูเสยีวัสดุ (ผลติภณัฑ+
เชิงลบ) ให�มากท่ีสุด 

2. แสดงแนวคิดเพ่ือลดการสญูเสยีเน้ือหาในเรื่อง 

 

กลุ
มฝrกปฏิบัติท้ังหมด 6 กลุ
ม 



 

 

 

แนวคิดเพ่ือลดการสูญเสียท่ีได	 

 



ส
วนท่ี 2  ประโยชนFท่ีได	รับและการขยายผลจากการเข	าร
วมโครงการ  

 ประโยชนFต
อตนเองท่ีได	รับ 
ได�ในแนวคิดของการบัญชีต�นทุนแบบลีนและวัสดุ (MFCA) เพ่ือเพ่ิมผลผลติ ลดของเสีย และเพ่ิมความสามารถในการ
แข*งขันขององค+กร 

 ประโยชนFต
อหน
วยงานต	นสังกัด 
การใช�ระบบลีนในแต*ละองค+กรจะสร�างคุณค*าท่ีแตกต*างกันไป แต*ประโยชน+หลักท่ีทุกองค+กรจะได�มีดังน้ี คือ 
• ประสิทธิภาพทํางานดีข้ึน – ลนีเก่ียวข�องกับกระบวนการทํางานโดยตรง เน่ืองจากเป6นการกําจัดความสญูเปล*าของ
กระบวนการท้ังหมด ทําให�พนักงานได�ทํางานเฉพาะกระบวนการท่ีมคุีณค*าเท*าน้ัน 
• ใช�เวลาอย*างมีคุณภาพ – พนักงานไม*ต�องเสียเวลากับกระบวนการท่ีไม*จําเป6น ทุกคนจะมีเวลาทํางานมากข้ึนหรือเร็วข้ึน 
สินค�าและบริการก็จะถึงมือลูกค�าไวข้ึน 
• การบริการลูกค�าดีข้ึน – เพราะลูกค�าคือหัวใจหลักของทุกธุรกิจอยู*แล�ว ระบบลีนจะมุ*งหาความต�องการของลูกค�าจริง ๆ 
เพ่ือนํามาปรับปรุงพัฒนาสินค�าและบริการ ให�ตอบสนองความต�องการอย*างตรงจุด 
• พนักงานมีกําลังใจมากข้ึน – ระบบลีนสนับสนุนให�เกิดการสื่อสารระหว*างผู�บริหารและพนักงาน ทําให�พนักงานรู�สึกว*า
ประสบการณ+และความคิดเห็นของตัวเองมีคุณค*า การรับฟ]งดังกล*าวจะช*วยให�บรรยากาศการทํางานดีข้ึน 
• ลดต�นทุนสินค�าคงคลัง – ในกรณมีีสินค�ามากเกินไปก็จะเพ่ิมภาระค*าใช�จ*ายในการจัดเก็บสินค�าคงคลัง ซ่ึงการเก็บสินค�า
ไว�นาน ๆ ก็จะเกิดการสูญเสียคุณภาพได�อีก นับเป6นความสิ้นเปลืองอย*างหน่ึงเหมือนกัน   

 ประโยชนFต
อสายงานหรือวงการวิชาชีพ  
• เก่ียวข�องกับการทํางานโดยตรง คือ งานท่ีปรึกษาด�านวิศวกรรมโดยสามารถนําแนวทางท่ีได�จากการเข�าร*วมอบรมใน
ครั้งน้ีไปให�คําปรึกษาแนะนําให�แก*ผู�ประกอบการ SMEs ในสภาวะโควิด-19 ท่ีต�องมีความรู�ในการกําจัดความสญูเปล*า
ของกระบวนการท้ังหมด เพ่ือฝnาวิกฤตสภาวะเศรษฐกิจท่ีย่ําแย*และการแข*งขันของธุรกิจ 

  
 


