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The objectives of this research were to study the functional process of 

materials and chemical under lean thinking of Division of Molecular Genetics, 

Department of Research and Development, Faculty of Medicine, Mahidol University, 

and study the problems  in the management of material and chemical working 

system for the application in routine operation. The research was made by using the 

documentary research, focus group, and data analysis related to the Lean System 

and systematic theory. The research tools were the group interview, brainstorming, 

and picture recording. The group of persons giving the main information consists of 

17 persons.  

According to the research’s result, it was found that the documentary 

research will used the guidelines for the functional process of materials and 

chemical within the Lean Concept following the systematic theory. When it was 

synthesized with the opinion of the persons giving the key information, it was found 

that Division of Molecular Genetics, Department of Research and Development, 

Faculty of Medicine, Mahidol University should make the clear and continual diagram 

on the functional process in order to reduce the repetitiveness, waiting, inventory, 

and continually improve the process. This will lead to the systematical operation to 

reduce the waste and create the efficiency following the Lean Concept.  
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บทที่ 1 

บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เปนทั้งโรงเรียนแพทยและ

โรงพยาบาลท่ีมีประวัติศาสตรอันยาวนาน จนเปนสถาบันทางการแพทยชั้นเลิศที่ใหบริการท้ังในดาน
การศึกษา และการบริการทางการแพทยที่มีคุณภาพ คุณธรรม ทันสมัยตามมาตรฐานสากล 
สอดคลองกับความตองการของประเทศถือวาเปนองคกรขนาดใหญนํามาซ่ึงความเชื่อมั่นและความ
ศรัทธาจากประชาชนโดยคํานึงถึงประโยชนสุขของประชาชนทุกระดับเปนวัตถุประสงคหลัก
(นัญฑฐฌา พิศเพียงจันทร, 2554: 1) 

การบริหารงานในองคกรขนาดใหญโดยเฉพาะการบริหารงานในระบบบริการสุขภาพ
หรือโรงพยาบาลใหประสบความสําเร็จภายใตสภาวการณที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทั้งในเร่ือง
ของความตองการของลูกคา คูแขงทางธุรกิจ และสิ่งสําคัญคือตนทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้นทุกป  
การบริหารงานโรงพยาบาลซึ่งไมไดหวังผลกําไรก็ไดรับผลกระทบน้ีเชนเดียวกัน ขณะที่ทรัพยากรตางๆ 
มีมูลคาสูงและมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มีภาระการใชจายเปน
จํานวนมาก โดยสวนของรายไดยังคงเทาเดิม เปนเรื่องทาทายความสามารถของผูบริหาร และ
เจาหนาที่ทุกคนในการเตรียมความพรอมและรวมมือกันคิดคน พัฒนาวิธีการปฏิบัติงาน การบริหาร
จัดการเพ่ือต้ังรับดวยการปรับสภาพองคกรใหสามารถรองรับปญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (เกียรติขจร 
โฆมานะสิน, 2550: 7) 

จากการศึกษาเอกสารและทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของทําใหทราบวา  มีแนวคิด
เกี่ยวกับการนําเครื่องมือ วิธีการ และกิจกรรม มาประยุกตใชในกระบวนการปฏิบัติงานตามความ
เหมาะสม ชวยสรางมูลคาเพ่ิมใหผลผลิตใหแกสินคาและบริการ โดยการขจัดความสูญเปลาใน
สายการผลิต ที่เรียกวา “ลีน (LEAN)” หลักการของแนวคิดลีนจะมุงพัฒนาองคประกอบของ
กระบวนการ เชนสถานท่ี เครื่องจักร ระบบคุณภาพ ระบบควบคุมการผลิต และมุงเนนที่บุคลากรซ่ึง
เปนทรัพยากรสําคัญที่จะชวยเพ่ิมศักยภาพขององคกร ทั้งในดานคุณภาพ ตนทุน  โดยการนําแนวคิด
ลีนมาประยุกตใชจะชวยใหประสบความสําเร็จนั้นจะชวยทําใหเกิดกระบวนการสรางคุณคาใหแก
องคกร และเปนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันได (เกียรติขจร โฆมานะสิน, 2550: 5) 

การเพ่ิมผลผลิตโดยการใชทรัพยากรอยางคุมคาคือแนวคิดพ้ืนฐานของระบบลีน  โดย
พนักงานทุกคนขององคกรตองมีทัศนคติ และมีจิตใจที่มุงม่ันที่จะแสวงหาแนวทางปรับปรุงสิ่งตางๆ   
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ภายในองคกรใหดีขึ้นอยูเสมอ โดยมุงการปฏิบัติงานใหเปนระบบ มีการปฏิบัติงานท่ีไหลลื่น มุงกําจัด
ความสูญเปลาในกระบวนการ เนนวิธีการที่ประหยัด และตองไมยึดติดกับวิธีการทํางานแบบเดิมๆ   
ดังซ่ึงพนักงานทุกคนตองเชื่อวาเราสามารถทําวันนี้ใหดีกวาเมื่อวาน และพรุงนี้จะตองดีกวาวันนี้เสมอ
โดยผูบริหารตองเชื่อมั่นและสนับสนุนความสามารถของพนักงานและพรอมปรับองคกรใหยืดหยุน
รองรับการเปลี่ยนแปลงนั้น (Gilbreth, 1868, อางถึงใน เกียรติขจร โฆมานะสิน, 2550: 5) 

ความสูญเปลาในกระบวนการผลิต เปนอุปสรรคในการเพ่ิมผลผลิต หากกระบวนการ
ทํางานในองคกรเกิดความสูญเปลามากเทาใดก็จะทําใหผลผลิตขององคกรก็จะต่ําลงมากเทานั้น โดย
ความสูญเปลานี้จะทําใหการผลิตสินคาหรือบริการนอยกวาที่กําหนดไว ปริมาณผลผลิตที่ไดมีคุณภาพ
หรือ ประสิทธิภาพลดลง อาจตองใหปจจัยการผลิตที่มากขึ้น สิ้นเปลืองตนทุน วัตถุดิบ แรงงาน 
เครื่องมือเครื่องใช หรือแมแตเวลาในการทํางานที่เกินจากความจําเปน โดยหลักการสรางระบบแบบ
ลีน ตองใหคุณคาของสินคาหรือบริการในมุมมองของลูกคา ตอบสนองความตองการของลูกคา ให
ความสําคัญเฉพาะสิ่งที่ลูกคาตองการเทานั้น สรางกระแสคุณคาในทุกขั้นตอนของกระบวนการ โดย
พิจารณากําจัดกิจกรรมท่ีไมเพ่ิมคุณคาเกิดความสูญเปลา พยายามทําใหกระบวนการท่ีมีคุณคาเพ่ิม
ดําเนินตอไปอยางตอเนื่องโดยปราศจากการติดขัด การออม ยอนกลับ การคอย หรือการเกิดของเสีย 
เปนการสรางคุณคา กําจัดความสูญเปลา คนหาสวนเกินท่ีซอนอยูซึ่งเปนความสูญเปลาและกําจัด
ออกไปอยางตอเนื่องในทุกกิจกรรม (Womack and Jones, 1996, อางถึงใน เกียรติขจร โฆมานะสิน, 
2550: 11) 

หนวยอณูพันธุศาสตร เปนหนวยงานหน่ึงของสถานสงเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตร-      
ศิริราชพยาบาล มีภาระงานทั้งดานวิจัย บริการ และการเรียนการสอน โดยบทบาทสําคัญคือการ
ใหบริการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการอณูพันธุศาสตรแกผูปวยโรคพันธุกรรมจากหนวยงานตางๆ 
ทั้งภายในและภายนอกคณะฯ ทั่วราชอาณาจักร และเตรียมการขยายขอบขายการรับรองมาตรฐาน
เพ่ิมข้ึนเปนลําดับตามความพรอม โดยมุงเนนการสรางหองปฏิบัติการใหเปนหองปฏิบัติการมาตรฐาน
ทางดานอณูพันธุศาสตรของประเทศตามนโยบายการเปน ศูนยความเปนเลิศ (center of 

excellence) ของคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล จากภาระงานดานการบริการตรวจวิเคราะหที่
ใหบริการทั่วประเทศ ทําใหหนวยอณูพันธุศาสตร สถานสงเสริมการวิจัย มีการจัดซื้อวัสดุ และสารเคมี
สําหรับใชในหองปฏิบัติการมีปริมาณมาก หากกระบวนการจัดการระบบงานวัสดุ และสารเคมีของ
หนวยอณูพันธุศาสตร สถานสงเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลขาดประสิทธิภาพอาจ
กอใหเกิดสงผลใหงานบริการตรวจวิเคราะหหาความผิดปกติของสารพันธุกรรมในผูปวยและสมาชิก
ครอบครัวที่เปนโรคพันธุกรรม มีความลาชาหรืออาจตองหยุดชะงักลงจนไมสามารถรายงานผลการ
ตรวจไดทันตามระยะเวลาที่กําหนด นอกจากน้ียังจะมีผลกระทบตองานวิจัยที่ดําเนินการทั้งดานคลินิก
และงานวิจัยพื้นฐานเกี่ยวกับโรคพันธุกรรมในมนุษย โดยมีความรวมมือในลักษณะเครือขายรวมกับทีม
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วิจัยในหลายภาควิชาของคณะฯ และสถาบันอ่ืนๆ ภายนอกคณะฯ ทําใหสูญเสียโอกาสในการผลิต
ผลงานของกลุมวิจัยหลายกลุมอีกดวย (ศุภชัย เรืองสรรงามสิริ, 2551: 351) 

ดังนั้น การบริหารจัดการกระบวนการวัสดุและสารเคมีของหนวยอณูพันธุศาสตร สถาน
สงเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ตั้งแตเริ่มจนสิ้นสุดกระบวนการมีความจําเปน
อยางยิ่งโดยปจจุบันการดําเนินการในขั้นตอนตางๆ ยังคงขาดระบบปฏิบัติงานท่ีเหมาะสม ขาดความ
ตอเนื่องของกระบวนการ ดําเนินการตามความเคยชิน ความชํานาญ ยังไมเคยจัดทําเปนระบบใหเกิด
ประโยชนในทางปฏิบัติอยางแทจริง ทําใหการบริหารจัดการคลังวัสดุและสารเคมีของหนวย          
อณูพันธุศาสตร สถานสงเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ขาดประสิทธิภาพสูงสุด  
ทั้งยังไมมีกระบวนการในการเบิกจายวัสดุ และสารเคมีที่ชัดเจน เกิดความยากลําบากในการประมาณ
การจัดซื้อวัสดุ และสารเคมีในปถัดๆ ไป กระบวนการบริหารจัดการคลังวัสดุและสารเคมีที่ดีจะชวยให
เกิดความสอดคลองกับความตองการของผูใชวัสดุ และสารเคมี อยางแทจริง เปนการยกระดับการ
ปฏิบัติงานดานพัสดุ และการจัดทําคูมือปฏิบัติงานเปนสิ่งจําเปนเพ่ือปองกันความรูไมใหสูญหายไปกับ
ตัวคน และเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานประจํา หลีกเลี่ยงการผิดพลาดซํ้า แมวาจะมีการ
ปรับเปล่ียนผูรับผิดชอบไมวากรณีใดก็ตาม (กรมการพัฒนาชุมชน, 2550: 2) 

จากปรากฏการณขางตน ผูวิจัยมีความตองการศึกษากระบวนการจัดการคุณภาพเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานคลังวัสดุ และสารเคมีภายใตในแนวคิดลีน ของหนวยอณูพันธุศาสตร 
สถานสงเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ผูวิจัยคิดวาการนํา
แนวคิดลีนมาใชในระบบงานคลังวัสดุและสารเคมี จัดกระบวนการ ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน จะชวย
ใหเกิดความคุมคา และควบคุมคาใชจาย ลดความสูญเสีย ทั้งในการปรับวิธีการทํางานและวิธีคิด ให
เกิดความสรางสรรคอยางมีประสิทธิภาพ โดยผลลัพธที่ไดจากการวิจัยในคร้ังนี้ หนวยงานจะได
แนวทางของกระบวนการจัดการคุณภาพระบบงานคลังวัสดุ และสารเคมี เพ่ือใหผูปฏิบัติงานนํา
ความรูที่ไดไปปรับใชในการปฏิบัติงานประจําเกิดประโยชนตอท้ังหนวยงานและองคกรตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาปญหาและอุปสรรคของขั้นตอนการปฏิบัติงานระบบงานวัสดุและสารเคมี
ของหน วยอณู พันธุศาสตร  สถานส ง เส ริมการวิ จั ย  คณะแพทยศาสตร ศิ ริ ร าชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล ตามทฤษฎีเชิงระบบ 

2. เพ่ือพัฒนาระบบงานวัสดุและสารเคมีภายใตแนวคิดลีน ของหนวยอณูพันธุศาสตร 
สถานสงเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

จากการศึกษาเอกสารผูวิจัยไดทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของทั้งจากการศึกษาและ
คนควาจากเอกสารทางวิชาการ หนังสือตํารา ตลอดจนผลงานวิจัยประเภทตางๆ รวมทั้งขอมูลจาก
การคนควาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส หรือขอมูลที่ไดมาจากทางเว็บไซตทางอินเตอรเน็ต เพ่ือนํามาใชใน
กระบวนการสรางพ้ืนฐานองคความรูอยางบูรณาการในทางวิชาการเก่ียวกับการจัดการคุณภาพ     
อันเปนแนวทางสําคัญในการสรางกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ผูวิจัยศึกษาปญหาและอุปสรรคของขั้นตอนการปฏิบัติงานและดําเนินการ
การทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับระบบลีน (Lean) และทฤษฎีระบบ (IPOO 

Model) นํามาสังเคราะหเปนกระบวนการในการจัดการคุณภาพและการประเมินคุณภาพของระบบ
คลังวัสดุ และน้ํายาเคมีของหนวยอณูพันธุศาสตร สถานสงเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตรศิริราช -
พยาบาล ตามทฤษฎีระบบ (IPOO Model) 

ขั้นตอนท่ี 2 ผูวิจัยนํากระบวนการท่ีไดจากการสังเคราะหเอกสาร หาขอสรุปจากกลุมผูมี
สวนรวมในกระบวนการ โดยการสนทนากลุม (Focus group discussion)  เพ่ือทบทวน สนทนา
แลกเปล่ียน และสรุปประเด็นจากกลุมผูมีสวนรวมในกระบวนการเพ่ือใหเกิดเปนกระบวนการที่
เหมาะสมสําหรับการพัฒนาระบบงานวัสดุและสารเคมีภายใตแนวคิดลีนของหนวยอณูพันธุศาสตร 
สถานสงเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

ขั้นตอนที่ 1 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 2 

 

 
 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

       สังเคราะหเอกสาร 

 

 

 
การวิจยัเอกสาร 

แนวคิดลีน 

ทฤษฎีเชิงระบบ 

 

 
 

            สนทนากลุม 
 

 

รางขั้นตอนของกระบวนการระบบงานคลังวัสดุและน้ํายาเคมีภายใตแนวคิดลีนของหนวยอณูพันธุศาสตร  
สถานสงเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

ผลลัพธ 
Outcome 

ผลผลิต 
Output 

ปจจัยนําเขา 
Input 

กระบวนการ 
Process 

ระบบงานคลังวัสดุและน้ํายาเคมีภายใตแนวคิดลีนของหนวยอณูพันธุศาสตร สถานสงเสริมการวิจัย 
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

ศึกษาปญหา
และอุปสรรค 
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นิยามคําศัพท 
ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน หมายถึงส่ิงที่เปนประเด็น หรือสถานการณใด ๆ ที่

เปนความยากลําบาก เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ตองมีการแกปญหา ประเด็นปญหาแสดงถึงทางออกที่
ตองการ ควบคูกับความบกพรอง หรือความไมสอดคลองที่ปรากฏขึ้น ซึ่งขัดขวางมิใหการปฏิบัติงาน
ประสบผลสําเร็จ ซึ่งการแกปญหาจะรับรูไดจากผลลัพธของการแกปญหาที่นําไปสูวัตถุประสงคหรือ
เปาหมาย  

การวิจัยเชิงเอกสาร หมายถึงกระบวนการหรือวิธีวิจัยจากการศึกษาและวิเคราะหขอมูล
จากเอกสาร โดยการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับเนื้อหาที่ผูวิจัยตองการ
ศึกษา และนํามาสังเคราะหเปนกระบวนการในการจัดการคุณภาพและประเมินคุณภาพของคลังวัสดุ
และนํ้ายาเคมีของหนวยอณูพันธุศาสตร สถานสงเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

การสังเคราะหเอกสาร หมายถึงขั้นตอนหรือกระบวนการบูรณาการงานวิจัย จากการ
วิจัยเชิงเอกสาร โดยกการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับเนื้อหาที่ผูวิจัย
ตองการศึกษา และนํามาบูรณาการเพ่ือใหเกิดงานวิจัยที่สรุปและสามารถอางอิงได 

ทฤษฎีเชิงระบบ หมายถึงแนวคิดพ้ืนฐานในการพิจารณาและวิเคราะหสถานการณที่
ยุงยากซับซอนภายในองคกรใหชัดเจนยิ่งขึ้น เมื่อนํามาประยุกตใชใหเขากับระบบการทํางานทําใหเกิด
ความเขาใจในเร่ืองของการบริหารจัดการไดกระจางชัด ทั้งยังชวยใหเห็นถึงวิธีการปรับปรุงการทํางาน
ของระบบ หนวยงาน หรือองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพอีกดวย 

ระบบการผลิตแบบลีน หมายถึงเครื่องมือในการจัดการคุณภาพของกระบวนการ โดย
มุงเนนการสรางคุณคาของระบบ กําจัดความสูญเปลาในทุกขั้นตอนของกระบวนการและปรับปรุง
อยางตอเนื่อง ระบบการผลิตแบบลีนเนนการสรางสรรค มุงระดมความคิดเพ่ือหาแนวทางลดความ 
สูญเปลาและปรับปรุงกระบวนการ (Process improvement) แทนที่จะเนนการลงทุน ลดจํานวน
วัสดุคงคลัง ลดความสูญเปลาในข้ันตอนของการปฏิบัติงาน กระบวนการผลิตแบบลีนจะเนนที่ความ
ตองการของลูกคา การผลิตสินคาเทาที่จําเปนจะชวยใหเกิดความตอเนื่องของกระบวนการและ      
ลดความสูญเปลา ลดของเสียในการทํางาน และแนวคิดการพัฒนาอยางตอเนื่องยังชวยสรางคุณคา
ใหแกระบบ  อยูเสมอ 

กระบวนการจัดการ หมายถึงขั้นตอนการไหลของการดําเนินการในระบบคลังวัสดุ และ
สารเคมีภายใตแนวคิดลีน ของหนวยอณูพันธุศาสตร สถานสงเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตร        
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการเขียนเปนแผนท่ีแสดงขั้นตอนการดําเนินการ เพ่ือลด
ขั้นตอนท่ีไมจําเปนออก สงผลใหลดจํานวนวัสดุคลคลัง ลดความสูญเปลาในขั้นตอนของการ
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ปฏิบัติงานในระบบคลังวัสดุและสารเคมีของหนวยอณูพันธุศาสตร  สถานสงเสริมการวิจัย          
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

ความตอเนื่องของกระบวนการ หมายถึงการทําใหกระบวนการควบคุมระบบงานคลัง
วัสดุ และสาร เคมีภายใตแนว คิดลีน  ของหนวยอณู พันธุศาสตร  สถานส ง เสริมการวิ จั ย                 
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถปฏิบัติงานไดอยางสม่ําเสมอได
ตลอดเวลาไมหยุดชะงัก ซึ่งเปนหลักการของระบบการผลิตแบบลีน 

การพัฒนาอยางตอเนื่อง หมายถึงการศึกษา วิเคราะห และทบทวนขอมูลการดําเนินงาน
และสภาพแวดลอมเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพของระบบและผลลัพธอยาง
สรางสรรค และตอเน่ือง เพ่ือหาวิธีในการแกไขปญหา และพัฒนาการดําเนินงานที่เรียบงายแตให
ผลลัพธสูง รวมถึงการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานอยางเปนระบบ เปนธรรมชาติ และไม
สรางความสูญเสียจากการตรวจสอบ  

ประโยชนที่ไดรับ 

1. ทราบศึกษาปญหาและอุปสรรคของขั้นตอนการปฏิบัติงานระบบงานวัสดุและ
สารเคมีของหนวยอณูพันธุศาสตร สถานสงเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล ตามทฤษฎีเชิงระบบ (IPOO) เพ่ือนําไปปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน 

2. ไดกระบวนการพัฒนาระบบงานวัสดุและสารเคมีภายใตแนวคิดลีน  ของหนวย    
อณูพันธุศาสตร สถานสงเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล สําหรับ
นําไปใชในการปฏิบัติงานประจํา  
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บทที่ 2 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 

ในการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบงานวัสดุและสารเคมีภายใตแนวคิดลีนของหนวย      
อณูพันธุศาสตร สถานสงเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ผูวิจัย
ไดทําการศึกษาคนควาจากตํารา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของเพ่ือนํามาเปนแนวทางในกา ร
ศึกษาวิจัยดังนี้ 

1. ประวัติคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล และหนวยอณูพันธุศาสตร  
สถานสงเสริมการวิจัย 

2. แนวคิดการจัดการคุณภาพ 

3. แนวคิดระบบการผลิตแบบลีน 

4. ทฤษฎีเชิงระบบ 

5. แนวคิดซิปโมเดลการประเมินทั้งระบบของสตัฟเฟลบีม (Stuffelbeam’s CIPP  

Model) 

6. ระบบคัมบัง 
7. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

1. ประวัติคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล และหนวยอณูพันธุศาสตร สถานสงเสริมการวิจัย 

เดิมในประเทศไทยไมมีสถานที่สําหรับรักษาพยาบาลผูปวยไข ถึงแมวาในศิลาจารึกจะ
กลาววาไดมีการสรางสถานพยาบาล โดยกษัตริยเขมรทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย แตก็
ไดรับการรับรองจากหมอมเจาสุภัทรดิสดิสกุล ผูเชี่ยวชาญวาไมมีสถานท่ีแบบเดียวกันในสมัยสุโขทัย 
นายแพทยสงัดเปลงวานิช กลาววาในแผนดินสมเด็จพระนารายณมหาราชมีการต้ังโรงพยาบาลขึ้นที่
กรุงศรีอยุธยาแหงหน่ึงโดยชาวผร่ังเศส (สมรัตน จารุลักษณานันท และเทวารักษ วีระวัฒกานนท, 
2554: 69) 

การต้ังโรงพยาบาลมีหลักฐานในสมัยกรุงรัตนโกสินทร โดยตั้งขึ้นครั้งแรกในสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เปนโรงพยาบาลชั่วคราวเนื่องจากความจําเปนตองรักษา
ผูปวยจากโรคระบาดอหิวาตกโรคแตไมปรากฏแนชัดวาตั้งขึ้นที่ใด (สมรัตน จารุลักษณานันท และ   
เทวารักษ วีระวัฒกานนท, 2554: 129-130) 

ในตอนตนรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว มีการต้ังโรงพยาบาล
ทหารหนาขึ้น ใชในการรักษาพยาบาลทหารที่เจ็บปวย ตอมาก็เลิกลมไป จนเมื่อป พ.ศ. 2424
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เกิดอหิวาตกโรคระบาดท่ัวโลกคร้ังที่ 3 มีผูเจ็บปวยลมตายเปนจํานวนมาก รัฐบาลไดตั้งโรงพยาบาล
ชั่วคราวข้ึน กลาววามีจํานวนมากถึง 48 แหง บางแหงเปนวังของเจานายบางแหงเปนนิวาสถานของ
ขาราชการผูใหญแตเมื่อโรครายสงบ ลงก็ยุบเลิกไป โดยบางแหงของโรงพยาบาลช่ัวคราวเหลานี้ยังคง
ใชกอตั้งเปนโรงพยาบาลในเวลาตอมา (สมรัตน จารุลักษณานันท และเทวารักษ วีระวัฒกานนท, 
2554: 130) 

ศิริราชพยาบาล นับวาเปนโรงพยาบาลแหงแรกของประเทศไทย โดยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวมีพระราชปรารภท่ีจะใหมีโรงพยาบาลประจําเกิดขึ้นสําหรับประชาชนที่
เจ็บปวย โดยโปรดเกลาฯ ใหมีการจัดตั้ง “คอมมิตตีจัดการโรงพยาบาล” ขึ้น ประชุมปรึกษากันจัดตั้ง
โรงพยาบาลขึ้นที่พระราชวังหลัง เดิมเปนวังของกรมพระราชวังบวรสถานพิมุข สมเด็จพระเจาหลาน
เธอของรัชกาลท่ี 1 ใชพ้ืนที่หลวงรางอยูทางฟากธนบุรี และขอซ้ือที่ดินริมน้ําทางเหนือโรงเรียนของ
มิชชันนารีอเมริกัน (แหมมโคล) จึงมีชื่อเรียกวา “โรงพยาบาลวังหลัง” (120 ป ศิริราช, 2551: 24) 

ทุนเริ่มตนในการจัดตั้งโรงพยาบาลไดรับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานทรัพยสวนพระองค และ
พระราชทานพระบรมราชวโรกาสใหพระบรมวงศานุวงศ ขาราชการและชาวตางประเทศมีความ
ประสงคที่จะบําเพ็ญกุศลสาธารณประโยชนไดออกทุนทรัพยตามศรัทธา ภายหลังการจัดตั้งคอมมิตตี
จัดการโรงพยาบาลไดประมาณ 2 เดือน สมเด็จพระเจาลูกยาเธอเจาฟาศิริราชกกุธภัณฑ พระราช
โอรสองคที่ 53 และทรงเปนองคที่ 5 ในสมเด็จพระศรีพัชรินทราบราราชินีนาถ ทรงประชวรดวยโรค
บิด ทรงพระบังคลเปนเสมหะวันหนึ่งถึง 40–50 ครั้ง ทรงรับความทรมานเปนอันมาก ไดสิ้นพระชนม
เมื่อพระชนมายุได 1 ป 7 เดือน ยังความเศราโศกแกพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเปน
อยางย่ิง ทรงมีพระราชปรารภ ตอนหน่ึงมีความวา “...ภายหลังเกิดวิบัติ เคราะหรายลูกซึ่งเปนที่รัก
ตายเปนที่สลดใจดวยการรักษาไขเจ็บเห็นวา แตลูกเราซึ่งพิทักษรักษาเพียงนี้ ยังไดรับความทุกข
เวทนาแสนสาหัส ลูกราษฎรที่อนาถาทั้งปวง จะไดรับความลําบากทุกขเวทนาย่ิงกวานี้ประการใด    
ยิ่งทําใหมีความปรารถนาที่จะใหมีโรงพยาบาลยิ่งขึ้น...” และยังมีขอความจากพระราชหัตถเลขาถึง
คอมมิตีจัดตั้งโรงพยาบาลตอนหน่ึงวา “...ตั้งใจและออกปากอยูเนืองๆ วาถาจะตาย จะขอแบงเงิน
พระคลังขางที่ เปนสวนหนึ่งมอบไวสําหรับใชในการโรงพยาบาล และสั่งขอใหจัดการใหไดสําเร็จดัง
ประสงค ถายังมีชีวิตอยูก็จะคิดจัดการใหมีขึ้นจงได” (ศุภชัย เรืองสรรงามสิริ, 2551: 24) 

ในการพระเมรุสมเด็จพระเจาลูกยาเธอเจาฟาชายศิริราราชกกุธภัณฑ โปรดเกลา
พระราชทานทรัพยใหทําศาลาอาคารอันเปนบริวารของพระเมรุดวยเครื่องไมจริง เพ่ือจะทรงบําเพ็ญ
พระราชกุศลในการพระศพเปนถาวรวัตถุสืบสาธารณะประโยชนตอไป เมื่อเสร็จการพระเมรุแลวจึง
พระราชทานใหรื้อไปตั้งเปนโรงพยาบาล ไดเปนเรือนฝากระดาน สําหรับคนไขพัก 4 หลังและ
พระราชทานตู เตียง โตะ และเกาอ้ีที่ใชแหในวันชักพระศพนําไปใชในกิจการโรงพยาบาลดวย (ศุภชัย 
เรืองสรรงามสิริ, 2551: 24)เมื่อโรงพยาบาลสรางเสร็จแลวพระราชทานนามโรงพยาบาลวา      
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“โรงศิริราชพยาบาล” พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเสด็จไปทรงประกอบพิธีเปด
โรงพยาบาลเมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2531 โดยในการเปดโรงพยาบาลมีขอความในประกาศวา 
“โรงพยาบาลนี้เปนสวนพระราชกุศล ทรงสละพระราชทรัพยใหตั้งขึ้นเปนทาน ในการรักษาโรคและ
ปองกันความทุกขยากของชนทั้งหลายท่ีจะเกิดจากพยาธิ มิใหหมอหรือคนพยาบาลเรียกคายา คา
รักษาแกตนไขเลยเปนอันขาดยกเวนแตผูที่มีศรัทธาในสวนพระราชกุศลอันนี้ หรือมีจิตกรุณาตอเพ่ือน
มนุษยดวยกันจะออกเงินเขาในสวนพระราชกุศลมหาทานน้ีไดไมหามปรามและเปนที่ทรงยินดี
อนุโมทนาดวย เปนเหตุที่ควร พระบรมวงศานุวงศขาราชการ จะชวยอนุเคราะหอุดหนุนให
โรงพยาบาลน้ีเจริญยืดยาว เปนคุณประโยชนยิ่งขึ้นโดยสมควร” โดยโรงพยาบาลศิริราชแรกตั้งเปน
โรงพยาบาลขนาดเล็ก มีเรือนพักผูปวยเพียง 4 หลัง รับผูปวยไดเพียง 44 คน ตอมาเมื่อโรงพยาบาล
เปนที่นิยมมากขึ้นก็เกิดปญหาการขาดแคลนแพทย พระเจานองยาเธอกรมหม่ืนดํารงราชานุภาพจึงขอ
พระราชทานพระบรมราชานุญาต ตั้งโรงเรียนแพทยขึ้น เร่ิมสอนนักเรียนแพทยคร้ังแรกในวันที่       
5 เมษายน 2433 ไดรับชื่อวา “โรงศิริราชแพทยากร” ตอมาไดโปรดเกลาพระราชทานนามโรงเรียน
แพทย “โรงเรียนราชแพทยา-ลัย” โดยมีโรงพยาบาลศิริราช สังกัดอยูในราชแพทยาลัย กระทรวง
ธรรมการ ตอมาสมเด็จพระเจา   ลูกยาเธอเจาฟามหิดลอดุลยเดช กรมขุนสงขลานครินทร (สมเด็จ
พระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก) ใหความสนพระทัยวิชาแพทยจนไดเสด็จไป
ศึกษาตอในตางประเทศ และสําเร็จการศึกษาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตเกียนตินิยมจาก มหาวิทยาลัย
ฮารวารด ประเทศสหรัฐอเมริกา   ซึ่งพระองคไดทรงดําเนินการเพ่ือใหการศึกษาแพทยไทยไดรับการ
ยกระดับถึงข้ันปริญญา  ดวยความรวมมือจากมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร ทรงเตรียมทั้งในสวนของบุคลากร 
เครื่องมือ และพระราชทานทรัพย    สวนพระองคแกโรงพยาบาลศิริราช จนไดรับสมัญญานามวา 
“พระบิดาแหงการแพทยแผนปจจุบันของประเทศไทย” (ศุภชัย เรืองสรรงามสิริ, 2551: 3) 

นับไดวาคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลเปนโรงพยาบาลและโรงเรียนแพทยแหงแรก  
ที่ใหญและเกาแกที่สุดของประเทศไทย ไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัวสถาปนาข้ึนจากโรงเรียนแพทย จนตอมาไดพัฒนาขึ้นเปนคณะแพทยศาสตร 
จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีแหงแรกในประเทศไทย จากนั้นไดจัดตั้ง “มหาวิทยาลัย
แพทยศาสตร” ใน พ.ศ. 2485 ครั้นถึง พ.ศ.2512 ไดสถาปนามหาวิทยาลัยมหิดล เปลี่ยนนามจาก
คณะแพทยศาสตรและศิริราชพยาบาลเปนคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ดวยพระมหา
กรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ไดทรงพัฒนายกระดับ
มาตรฐานทางวิชาการแพทย และคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลเขาสูมาตรฐานสากล 

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มีภาระหลักในการผลิตบัณฑิตใหมีความรู 
ความสามารถสงเสริมงานวิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม พัฒนาการบริการทางการแพทย โดยใช
ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนอนุรักษและเผยแพรกิจกรรม เพ่ือทํานุบํารุ งศิลปวัฒนธรรม
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ของชาติโดยมีปรัชญา ปณิธาน วัฒนธรรมองคกร วิสัยทัศน และพันธกิจ ที่ยึดถือรวมกันของคณะ
แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ดังนี้ (คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล, 2556: 2) 

 
ภาพที่ 2 ปรัชญา ปณิธาน วัฒนธรรมองคกร วิสัยทัศน และพันธกิจของคณะแพทยศาสตร- 
           ศิริราชพยาบาล 

หนวยอณูพันธุศาสตร สถานสงเสริมการวิจัย มีภาระงานดานวิจัย บริการ และการเรียน
การสอน ฝกอบรมเทคนิคทางหองปฏิบัติการใหแกอาจารย อาจารยแพทย แพทยประจําบาน  แพทย
ประจําบานตอยอดนักศึกษา และบุคลากรอ่ืนของคณะฯ รวมทั้งบุคลากรภายนอกคณะฯ ตามท่ีไดรับ
มอบหมาย นอกจากนี้ภาระงานท่ีสําคัญคือ การใหบริการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ         
อณูพันธุศาสตรแกผูปวยจากหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอกคณะฯ ทั่วราชอาณาจักร ซึ่ง
หองปฏิบัติการฯ ไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 15189 สําหรับ 4 การทดสอบ และเตรียมการขยาย
ขอบขายการรับรองมาตรฐานเพ่ิมข้ึนเปนลําดับ ปจจุบันหนวยฯไดเปดใหบริการตรวจวิเคราะหรวม 
85 รายการ และกําลังดําเนินการวิจัยและพัฒนาวิธีการตรวจเพ่ิมขึ้นอีกประมาณ 10 รายการ โดย
มุงเนนการสรางหองปฏิบัติการใหเปนหองปฏิบัติการมาตรฐานทางดานอณูพันธุศาสตรของประเทศ
ตามนโยบายของคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล (ศุภชัย เรืองสรรงามสิริ, 2551: 351) 

• ความสําเร็จท่ีแทจริงอยูท่ีการนําความรูไปประยุกต็ใชเพื่อประโยชนสุข
แกมวลมนุษยชาต ิปรัชญา 

• คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลมีปณิธานท่ีจะผลิตบัณฑิต ใหบริหาร
ทางการแพทยืและสาธารณสุข และคนควาวิจัย เพื่อสรางและพัฒนา
องคความรูและวิทยาการอยางตอเน่ือง โดยยึดประโยชนสุขของ
ประชาชนทุกระดับเปนจุดมุงหมายสูงสุด 

ปณิธาน 

• คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลเปนสถาบันทางการแพทยของ
แผนดิน มุงสูความเปนเลิศระดับสากล วิสัยทัศน์ 

 
• คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลมีพันธกิจท่ีจะจัดการศึกษา เพื่อผลิต
บัณฑิตและบุคลากรทางการแดทยทุกแระดับ และแพทยผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง ทําการวิจัย สรางบรรยากาศทางวิชาการใหบริการทางการ
แพทยท่ีมีคุณภาพ คุณธรรม ทันสมัย ไดมาตรฐานสากล สอดคลองกับ
ความตองการของประเทศ และนํามาซ่ึงศัทธาและความนิยมสูงสุดจาก
ประชาชน รวมท้ังชี้นําสังคมไทยในดานสุขภาพอนามัยและคุณภาพ
ชีวิต 

พันธกิจ 
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โดยสรุปดวยภาระงานของหนวยฯ ที่มีทั้งงานวิจัย งานบริการผูปวย และการเรียนการ
สอน ทําใหหองปฏิบัติการอณูพันธุศาสตร มีความจําเปนตองใชวัสดุ และสารเคมีหองปฏิบัติการเปน
จํานวนเงินที่คอนขางสูง หากไมมีการบริหารจัดการที่ดีจะสงผลใหเกิดความสูญเสียทั้งในเร่ืองของเวลา 
และคุณภาพดังนั้นกระบวนการจัดการคุณภาพเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมระบบงานคลังวัสดุ
และสารเคมี จะชวยใหเกิดความคุมคา และควบคุมคาใชจาย ลดความสูญเสีย เกิดประโยชนตอทั้ง
หนวยงานและองคกร ผูวิจัยเห็นวาการศึกษาคร้ังนี้สามารถนําแนวคิดและทฤษฎีตางๆ มาประยุกตใช
ในการปฏิบัติงานจะชวยใหเกิดเปนกระบวนการจัดการที่มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอไป 

2. แนวคิดการจัดการคุณภาพ 

2.1 ประวัติการจัดการคุณภาพ 

การจัดการคุณภาพมีมาตั้งแตสมัยโบราณ เชนในจีน อินเดีย  กรีซ รวมถึงอาณาจักร
กรีกและโรมัน ตัวอยางในประเทศจีน สมัยราชวงศโจว (Zhou) มีการจัดตั้งหนวยงานขึ้น 5 แผนก 
เพ่ือดูแลเกี่ยวกับการผลิต การประกอบ การตรวจสอบ  โดยงานผลิตในสมัยโบราณจะอาศัยทักษะ
ของชางฝมือจึงมีจารึกชื่อของชางลงบนชิ้นงาน  เชนบนอาวุธที่ทําจากโลหะ หากพบวางานชิ้นไหน
ไมไดคุณภาพ ก็จะรูจากการดูชื่อวาใครเปนผูผลิต และชางผูนั้นก็จะถูกลงโทษ  (ถวิล เฟองสุคนธ, 
2553)การจัดการดานคุณภาพยุคใหมเกิดขึ้นจากการปฏิบัติอุตสาหกรรมในยุโรป (ค.ศ.ที่ 18) โดยมี
ประเด็นสําคัญของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งน้ันคือ เปลี่ยนจากการผลิตที่ใชแรงงานคนมาเปนการใช
เครื่องจักรในการผลิตปริมาณมาก (mass production) ความสมํ่าเสมอของคุณภาพสินคาจึงเปนสิ่ง
สําคัญและจําเปนมาก การจัดการคุณภาพในชวงแรกๆ มักเปนการตรวจสอบและคัดของเสีย ทิ้งไป 
แตวิธีการนี้มีขอเสียที่ชัดเจนคือความส้ินเปลือง (ถวิล เฟองสุคนธ, 2553) 

ในชวงคริสตศตวรรษท่ี 19 มีนักคิดในเรื่องของคุณภาพไวมากมาย (ถวิล เฟองสุคนธ, 
2553) 

หนังสือ The Economic Control of the Quality of Manufacturing Product 

ซึ่งมีเนื้อหาเก่ียวกับทฤษฎีการควบคุมคุณภาพ การควบคุมกระบวนการโดยแผนภูมิควบคุม (Control 

Chart)เขียนขึ้นโดย W.A. Shewhartในป ค.ศ. 1924 

W.E. Deming บรรยายเรื่อง Statistical Control of Quality ที่ประเทศญี่ปุน ในป 
1950 และ Dr. J.M. Juran บรรยายเรื่อง Quality Management (Juran: 1995) ซึ่งทําใหเกิด
กระแสต่ืนตัวและพัฒนาทางดานคุณภาพอยางกวางขวางในญี่ปุน 

หลังสงครามโลกครั้งที่สอง G. Taguchi วิศวกรชาวญี่ปุน พัฒนาเทคนิคที่เรียกวา 
“Taguchi Method” ซึ่งเปนเทคนิคที่ชวยใหผลิตสินคาไดตรงกับเปาหมายมากท่ีสุด เกิดความสูญเสีย
นอยที่สุด ดวยการปรับคาตัวแปรตางๆ ที่มีผลกับการผลิตใหเหมาะสม 
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แนวคิดดานคุณภาพพัฒนาจากการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) ไปสูการ
ประกันคุณภาพ (Quality Assurance) และการบริหารคุณภาพ (Quality Management) โดยการ
ควบคุมคุณภาพ (Quality Control) คือ ระบบในการผลิตที่คํานึงถึงความประหยัด เพ่ือใหผลิตสินคา
หรือบริการที่มีคุณภาพ และสามารถตอบสนองความตองการของลูกคา ซึ่งปจจุบันนิยมใชวิธีทางสถิติ
ในการควบคุมคุณภาพ หรือที่เรียกวาการควบคุมคุณภาพในเชิงสถิติ (Statistical Quality Control) 
ทั้งนี้การประกันคุณภาพ (Quality Assurance) คือ การดําเนินการท่ีมาจากการวางแผนอยางเปน
ระบบ ในการสรางความม่ันใจวาสินคาหรือบริการ มีคุณสมบัติตรงตามขอกําหนดและความตองการ
ของลูกคา ในขณะที่การบริหารคุณภาพ (Quality Management) คือ ภารกิจและหนาที่ของการ
บริหารงานทุกอยางในการกําหนดนโยบายคุณภาพรวมทั้งการดําเนินการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค 

2.2 ความหมายของคุณภาพ 

ในภาวะการณปจจุบันการแขงขันมีความรุนแรงมากข้ึน ผูผลิตมีมากในขณะท่ีกําลัง
ซื้อของผูบริโภคมีจํากัด ประกอบกับความกาวหนาทางเทคโนโลยีและการกระจายขาวสารขอมูล ทํา
ใหกลุมผูบริโภคมีทางเลือกมากขึ้นและมีความตองการท่ีหลากหลาย คําวาคุณภาพจึงมีความหมาย
รวมถึงสิ่งที่สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาและสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาได ดังนั้น
ขอกําหนดของผลิตภัณฑจึงไดมาจากความตองการของลูกคา ความพอใจของลูกคาจึงเปนเหตุผลใน
ลูกคาเลือกซ้ือหรือใชบริการ แมสินคานั้นจะมีคุณลักษณะดีแตไมตอบสนองความตองการ สินคานั้นก็
ขายไมได (Gomery, 2009, อางถึงใน ปรียาวดี ผลอเนก, 2553: 1) 

คุณภาพสามารถประเมินไดท้ังในมุมมองของตัวผลิตภัณฑและบริการ ซึ่งจะสงผลถึง
ความพึงพอใจ ความนาเชื่อถือ คุณประโยชน การบํารุงรักษา ประสิทธิภาพ ความตองการทางสังคม 
คุณภาพจะชวยใหสามารถเพ่ิมสวนแบงทางการตลาดและตนทุนขององคกรได (Ramasamy, 2009, 
อางถึงใน ปรียาวดี ผลอเนก, 2553: 1-3) 

คุณภาพเปนลักษณะความดีของส่ิงใด สิ่งหนึ่งที่เปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
(Conformance to Requirement) เหมาะสมกับการใชงาน (Fitness to Use) และกอใหเกิด
ผลลัพธในทางบวกตอผูใชบริการ ทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ (Customer Satisfaction) (ธัญชนก 
ชุติวงศธนะพัฒน, 2551: 25) 

โดยสรุปคุณภาพเปนลักษณะเดนที่ดีของบุคคลหรือสิ่งของที่เปนไปตามมาตรฐาน 
ตรงกับความตองการและการทําตามท่ีลูกคาตองการ องคการจะตองคํานึงถึงความตองการของลูกคา
ตลอดทําใหลูกคาพึงพอใจในสินคาและบริการนั้น คุณภาพเปนความเหมาะสมท่ีจะนําไปใชงาน 
จนกระทั่งเกิดความพึงพอใจ ซึ่งครอบคลุมทั้งคุณภาพในการออกแบบสินคา และผลิตภัณฑใหตรง
ความตองการของผูใช คุณภาพของการผลิตใหตรงตามมาตรฐาน ความพรอมสําหรับการใชงาน และ
บริการหลังการขาย 
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2.3 หลักการสําคัญของการจัดการคุณภาพ 

การจัดการคุณภาพ  (Quality Management)  ประกอบไปดวยงานที่สําคัญ  
ดังนี้คือ  

1. การวางแผนคุณภาพเชิงกลยุทธ (Strategic Quality Management) เปน
การกําหนดวิสัยทัศน กลยุทธ และการวางแผนคุณภาพ เปนจุดเริ่มตนของการบริหารคุณภาพ โดยท่ี
การจัดการคุณภาพจะตองบูรณาการเขากับการดําเนินงานทุกระดับ   ตั้งแตการกําหนดวิสัยทัศน 
ภารกิจ กลยุทธ และ แผนปฏิบัติการ ที่จะตองคํานึงถึงความจําเปน  และใหความสําคัญกับการสราง
คุณภาพที่เปนรูปธรรม  และเขาถึงทุกสวนขององคกร  มีความชัดเจน ครอบคลุม และเปนรูปธรรม  

2. การปรับปรุงคุณภาพ (Quality Improvement) เปนการแกไขปญหาและ
การพัฒนาคุณภาพขององคกร จะตองดําเนินงานอยางเปนระบบและตอเนื่อง ดวยความรอบคอบและ
ความเขาใจในขอจํากัดของสถานการณ โดยผูพัฒนาคุณภาพจะตองศึกษา วิเคราะห และแกไขปญหา      
ที่เกิดข้ึนตามหลักเหตุผล และมีหลักการ โดยใชวิธีการท่ีเรียบงาย แตมีประสิทธิภาพที่สุด (Simple 

but Efficient) มาใชในการแกไขปญหาและการพัฒนาผลงาน มีการเสริมแรงอยางตอเนื่อง เพ่ือให
สมาชิกทุกคนมีจิตสํานึก มีความมุงมั่น และตองการมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพในทุกระดับ 
เพ่ือใหองคการสามารถบรรลุความเปนเลิศ (Excellence) ของคุณภาพและการดําเนินงาน 

3. การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) เปนกระบวนการจัดกระบวนการ
ทํางาน และการปฏิบัติการ เพื่อใหแนใจวาผลิตภัณฑหรือบริการท่ีผลิตขึ้น มีคุณสมบัติสอดคลองกับที่
กําหนดไว ซึ่งตองมีการกําหนดมาตรฐาน เกณฑ และวิธีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ การควบคุม
คุณภาพเปนสําคัญในการจัดการคุณภาพ เพ่ือสรางความแนใจวาธุรกิจสามารถดําเนินงานอยางคงเสน
คงวา และสงมอบผลงานท่ีมีคุณภาพแกลูกคาไดตรงตามขอตกลง และอยางสม่ําเสมอ 

2.4 การจัดการคุณภาพโดยรวม (TQM) 

การจัดการคุณภาพโดยรวมทั้งองคกร (TQM : Total Quality Management) เปน
แนวทางในการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่องซึ่งบูรณาการเขากับทุกสวนขององคกร โดยมุง
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคกร เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคา มุงทําใหลูกคาเกิดความพึง
พอใจ โดยการใชเทคนิคและเครื่องมือในการจัดการคุณภาพตางๆ (ปรียาวดี ผลอเนก, 2553, 45) 

การจัดการคุณภาพโดยรวม เปนการจัดระบบและวินัยในการทํางานเพ่ือปองกัน
ความผิดพลาดเสียหาย  และมุงสรางคุณคาในกระบวนการทํางานทุก ๆ ขั้นตอน โดยที่ทุกคนใน
องคการตองมีสวนรวม ซึ่งจะทําใหเปนปจจัยสําคัญในการกาวไปสูความเปนเลิศ ทั้งในดานการบริหาร
องคการ และการผลิต การตลาด ลูกคา บุคลากร และการเงิน วัตถุประสงคสําคัญที่สุดของการจัดการ
คุณภาพโดยรวม คือ การพัฒนาบุคลากรใหสามารถใชศักยภาพของตนเองไดอยางเต็มที่ดวยการมีสวน
รวมในการปรับปรุงงานและปรับปรุงคุณภาพของสินคาหรือบริการอันจะเปนผลใหคุณภาพชีวิตของ
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พนักงานทุกคนดีขึ้นอยางตอเนื่อง ทําใหองคการมีศักยภาพในการแขงขัน และเปนแนวทางที่ชวยให
องคกรสามารถลดตนทุนในการผลิตและการดําเนินงานได ซึ่งนอกจากจะมีผลตอการผลิตแลว ยังทํา
ใหทุกกระบวนการมีความคลองตัว และประสานงานกัน กอใหเกิดพัฒนาการขององคการในระยะยาว  

ผลที่องคการจะไดรับจากการบริหารคุณภาพโดยรวมนั้น คือ การมีสินคาหรือบริการ
ที่มีคุณภาพสูงขึ้น มีการกําจัดของเสีย หรือทําใหของเสียในองคการลดลง (Zero-Waste) ซึ่งเปนการ
แสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมท่ีดีอีกดวย (ประสงค ประณีตพลกรัง และคณะ, 2554: 

149) 
2.5 ความหมายของการจัดการคุณภาพโดยรวม (TQM) 

Total Quality Management หรือ TQM หรือการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ 
การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคการ และการบริหารคุณภาพแบบองครวม ซึ่งอาจกลาวไดวา TQM  

หมายถึง การบริหารคุณภาพโดยรวม ความหมายของ TQM มีความหมายเปนพลวัต มีพัฒนาการ 
เปนวัฒนธรรมขององคการท่ีสมาชิกทุกคนตางใหความสําคัญ และมีสวนรวมในการพัฒนาการ
ดําเนินงานขององคการอยางตอเนื่อง โดยมุงที่จะตอบสนองความตองการ และสรางความพอใจใหแก
ลูกคา ซึ่งจะสรางโอกาสทางธุรกิจ ความไดเปรียบในการแขงขัน และพัฒนาการที่ยั่งยืนขององคกร   
แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการบริหารจัดการคุณภาพทั่วทั้งองคการ คุณภาพหมายถึงการดําเนินงานให
เปนไปตามมาตรฐานหรือขอกําหนดที่ตองการโดยสรางความพอใจใหกับลูกคา และมีตนทุนการ
ดําเนินงานที่ต่ําที่สุด โดยสามารถอธิบายพัฒนาการของแนวคิดดานคุณภาพของนักคิดดานการจัดการ
คุณภาพ (กฤติกา ลิ้มลาวัลย, 2551: 160) 

โดยที่เราสามารถจะแยกพิจารณาคุณสมบัติของคุณภาพออกเปน 2 ลักษณะ ไดแก 
(วิฑูรย สิมะโชคดี, 2550: 72) 

1. คุณภาพของผลิตภัณฑ สามารถพิจารณาคุณสมบัติของผลิตภัณฑเชน 
สมรรถนะ ลักษณะเฉพาะ ความทนทาน ความสวยงาม การรับรูคุณภาพ หรือชื่อเสียงของสินคา 

2. คุณภาพของงานบริการ ประกอบดวยคุณสมบัติของบริการน้ันๆ เชน ความ
เชื่อถือได การตอบสนองความตองการ ความสามารถ การเขาถึงได ความสุภาพ การติดตอสื่อสาร 
ความปลอดภัย ความเขาใจลูกคา สามารถรูสึกไดในบริการ  

ดังนั้นการจัดการคุณภาพโดยรวมถือเปนปรัชญา แนวคิดและเทคนิคในการบริหาร
จัดการองคกรสูความเปนเลิศ ซึ่งเนนเอาความตองการของลูกคาและคุณภาพเปนศูนยกลางในทุก
กิจกรรมที่ดําเนินการ โดยใหสมาชิกทุกคนภายในองคกรมี สวนรวมปรับปรุงกระบวนการและ
สภาพแวดลอมอยางตอเนื่อง เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค ในการสรางความประทับใจแกลูกคาและมีผล
การประกอบการท่ีเปนเลิศ โดยรับผิดชอบตอสังคมดวย อันเปนการสรางคุณคาใหแกองคกรและสังคม 
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การจัดการคุณภาพโดยรวมจึงเปนระบบบริหารท่ีใหความสําคัญตอความเปนเลิศขององคกรพรอมกับ
ความรับผิดชอบตอสังคมดวย (วิฑูรย สิมะโชคดี, 2550: 93) 

2.6 วัตถุประสงคของการจัดการคุณภาพโดยรวม (TQM) 

1. การลดตนทุนและการพัฒนาคุณภาพสินคาหรือบริการจะเปนวัตถุประสงค
เบื้องตนในการดําเนินงานดานคุณภาพ เพ่ือการดํารงอยู และการแขงขันขององคการ  

2. สรางความพอใจและความซื่อสัตยของลูกคา เพราะลูกคาเปนบุคคลที่มี
ความสําคัญที่สุดสําหรับปจจุบันและอนาคต ซึ่งธุรกิจจะตองดําเนินงานในเชิงรุก เพ่ือใหไดและธํารง
รักษาลูกคาไดอยางตอเน่ือง 

3. สรางความพึงพอใจในงาน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานใหเขามีความ
มุงม่ันและทุมเทในการทํางานในกับองคกร 

4. ประสิทธิภาพในการดําเนินงานและการเจริญเติบโตในอนาคต โดยมีจุดมุงหมาย
เพ่ือสรางองคกรคุณภาพ ซึ่งจะสอดคลองกับปรัชญาขององคการเรียนรู ที่ใหความสําคัญกับการเรียนรู 
และพัฒนาการ เพ่ือความอยูรอดขององคการ ซึ่งเราอาจจะกลาวไดวา TQM เปนเครื่องมือสําคัญใน
การสรางองคการเรียนรู (ปรียาวดี ผลอเนก, 2553: 49) 

2.7 ประโยชนของการจัดการคุณภาพโดยรวม (TQM) 

1. ชวยใหผูบริหารและองคการสามารถรับรูปญหาของลูกคา และความตองการท่ี
แทจริงของตลาด เพ่ือใหการผลิตสินคาและบริการตรงกับความตองการตอบสนองความพึงพอใจแก
ลูกคา 

2. ใหความสําคัญกับระบบท่ีเรียบงายและผลลัพธที่ลดความสูญเสียและความสูญ
เปลาในการกระบวนการทํางาน และการบริหารตนทุนอยางมีประสิทธิภาพ 

3. พัฒนาระบบ ขั้นตอน และการจัดเก็บขอมูลการทํางาน ใหมีประสิทธิภาพ 
โปรงใส ตรวจสอบได แกไขงาย ไมเสียเวลากับงานที่ไมเพ่ิมคุณคาใหกับธุรกิจ 

4. พนักงานมีสวนรวมในการดําเนินงาน การแกไขปญหา และการสรางรายไดของ
ธุรกิจ ทําใหพนกังานมีความพึงพอใจในงาน 

5. มุงพัฒนาการดําเนินงานขององคการ ใหมีคุณภาพสูงสุดในทุกมิติ (ปรียาวดี     
ผลอเนก, 2553: 49-51)  

2.8 องคประกอบท่ีสําคัญของการจัดการคุณภาพโดยรวม (TQM) คือ (ปรียาวดี     
ผลอเนก, 2553: 46-48) 

1. การใหความสําคัญกับลูกคา (Customer Oriented) ลูกคา (Customer) เปน
สาเหตุสําคัญที่ทําใหธุรกิจอยูรอด และความมุงหมายของธุรกิจ คือการสรางและรักษาลูกคาของ 
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Peter F. Drucker ที่กระตุนใหคิดวาธุรกิจจะสามารถดํารงอยูได เพราะลูกคาที่เขามาซ้ือสินคาหรือ
บริการ ไมวาธุรกิจจะใหญเพียงใด ถาไมสามารถขายสินคา หรือบริการใหแกลูกคาเปาหมายได  

การทําธุรกิจจะไมประสบผลสําเร็จได ลูกคาคือคุณภาพ และคุณภาพคือลูกคา 
ดังนั้นพนักงานในองคการธุรกิจทุกคน จึงตองมีสํานึกในการปฏิบัติงานในทุกขั้นตอน ตองสรางผลงาน
ที่มีคุณภาพใหกับลูกคา ไมใชเพ่ือเอาใจเจานายเทานั้น เพราะลูกคาเปนผูใหเงินเดือน ความสุข และ
ความมั่นคงในชีวิต ลูกคาจึงมีความสําคัญเปนอันดับหนึ่งในทุกๆ องคการ ทําใหธุรกิจต องติดตาม
เรียนรู และพยายามคิดแบบลูกคา ตลอดจนใหลูกคามีสวนรวมในการดําเนินงานและการแกไขปญหา
ของธุรกิจ เพ่ือที่จะตอบสนองความตองการ สรางความพอใจ และความชื่นชมจากลูกคาไดอยาง
แทจริง  

นอกจากน้ี การใหความสําคัญกับลูกคาจะไมถูกจํากัดอยูที่ลูกคาจริง ๆ หรือที่
เรียกวา ลูกคาภายนอก (External Customer) ที่ซื้อสินคาหรือบริการของธุรกิจเทานั้น แตจะ
ขยายตัวครอบคลุมไปถึงพนักงาน หรือหนวยงานที่อยูถัดไปจากเรา ซึ่งรอรับผลงานหรือบริการจากเรา         
ที่เรียกวา ลูกคาภายใน (Internal Customer) โดยเราจะทําหนาที่เปนผูสงมอบภายใน (Internal 

Supplier) ในการสงมอบผลงานและสรางความพอใจใหแกพวกเขา ซึ่งจะสรางความสัมพันธ
ตอเนื่องกันเปนหวงโซคุณภาพ (Quality Chain) จากผูขายวัตถุดิบ (Supplier) ผูสงมอบ และลูกคา
ภายใน ไปจนถึงลูกคาภายนอกที่ซื้อสินคาและบริการท่ีมีคุณภาพของธุรกิจ โดยความสัมพันธจะตอง
เปนระบบที่สอดคลอง สงเสริม และตอเนื่องกันอยางเหมาะสม ถาโซหวงใดมีความพกพรอง ก็จะทํา
ใหการสงมอบผลิตภัณฑที่มีคุณภาพขาดความสมบูรณ และสรางปญหาขึ้น ดังนั้นพนักงานทุกคนจึง
ตองมีสํานึกแหงคุณภาพ และความเปนเลิศ ตองระลึกเสมอวาผลงานของเขาจะมีผลกระทบตอ
คุณภาพของสินคา หรือบริการท่ีธุรกิจสงมอบใหแกลูกคา ถาผลงานของมีปญหาก็จะสงผลใหการ
ดําเนินงานในข้ันตอไปมีอุปสรรค และทําใหลูกคาไดรับสินคาหรือบริการท่ีไมมีคุณภาพ ซึ่งจะมี
ผลกระทบในดานลบยอนกลับมาในที่สุด  

2. การพัฒนาอยางตอเนื่อง (Continuous Improvement) นวัตกรรมใหมที่เกิดขึ้น
อยางรวดเร็ว ทําใหองคการตองมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง การพัฒนาอยางตอเนื่องจะกอใหเกิด
โมเมนตัม (Momentum) ซึ่งจะทําใหการกาวไปขางหนาของธุรกิจสะดวก คลองตัว และมี
ประสิทธิภาพ สามารถแกปญหาและพัฒนาระบบงานที่ซับซอนและครอบคลุมทั้งองคการ โดย
องคการที่ทํา TQM จะตองกลาตัดสินใจแกไขปรับปรุง และเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีแนวทางในการ
ดําเนินงานดังนี้  

2.1 ศึกษา วิเคราะห และทบทวนขอมูลการดําเนินงานและสภาพแวดลอมเพ่ือ
หาแนวทางในการพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพของระบบและผลลัพธอยางสรางสรรค และตอเนื่อง  
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2.2 พยายามหาวิธีในการแกไขปญหา และพัฒนาการดําเนินงานที่เรียบงายแต
ใหผลลัพธสูง  

2.3 ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานอยางเปนระบบ เปนธรรมชาติ และ
ไมสรางความสูญเสียจากการตรวจสอบ  

3. การมีสวนรวมจากพนักงาน (Employees Innovation) พนักงานทุกคนทั้ง
พนักงานระดับลาง และผูบริหารในหนวยงานจะตองรวมมือกัน โดยทุกแผนกตองปฏิบัติงานในฐานะ
สมาชิกขององคการคุณภาพเดียวกัน  

2.9 แนวคิดของเดมม่ิง (William Edwards Deming) (วิฑูรย สิมะโชคดี, 2550: 

138-139) 

คุณภาพเปนสิ่งที่สําคัญอยางยิ่งในการดําเนินงาน ดังนั้นในการสรางคุณภาพใหเกิด
ขึ้นกับองคการ Deming  ไดนําเสนอวงจร PDCA  (Plan , Do , Check , Act) เพ่ือเปนหลักในการ
เร่ิมตนการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง  สวนประกอบท้ัง 4 ดาน สามารถอธิบายไดดังนี้  

1. การวางแผน (Plan) หมายถึงวางแผนโดยใชขอมูลที่มีอยูหรือเก็บรวบรวม
ขึ้นมาใหม นอกจากน้ันอาจทดสอบเพ่ือเปนการนํารองกอนก็ได 

2. การปฏิบัติ (Do) หมายถึง ลงมือนําแผนไปปฏิบัติ ซึ่งอาจทําในขอบขายเล็กๆ 
เพ่ือทดลองดูกอน กําหนดใหผูที่มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินงานตามแผน รูถึงรายละเอียดและขั้นตอน
ตาง ๆ มีการจัดอบรมเพ่ือดําเนินงานตามแผน และมีการจัดทรัพยากรท่ีจําเปน 

3. การตรวจสอบ (Check) มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  การประเมินควรประเมินการดําเนินงานขององคกรวาสามารถดําเนินงานไดตามแผน
หรือไมและเปนไปในทิศทางใด 

4. การปรับปรุงแกไข (Act) ในการปฏิบัติงานมีการกําหนดมาตรฐานจากผลการ
ดําเนินงาน  เพ่ือใชเปนแนวทางปฏิบัติในอนาคต  และทําการแกไขในสวนที่ทําใหผลลัพธไมเปนไป
ตามตามเปาหมายที่กําหนดไว   เมื่อไดผลลัพธแลวจัดทําสรุปเปนรายงานเพ่ือใชเปนขอมูลในการ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพตอไป 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

 

 

การปรับปรุงไมมีวันสิ้นสุด 
 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 วงลอเดมมิ่ง (Deming Wheel) 

การทําตามวงลอของเดมม่ิงตองทําซ้ําไปเรื่อยๆ เพ่ือสรุปบทเรียนอยูเสมอ ตอง
ปฏิบัติรวมกันทั้งองคกร เพราะการพัฒนาคุณภาพเปนปรัชญาสําหรับองคกร และทุกคนในนั้น 

(Melnyk & Denzler, 1996: 305) 
สรุปหลักการจัดการคุณภาพของเดมม่ิง คือ การใหองคกรมีเปาหมายที่ชัดเจนในการ

ปรับปรุง และใชเทคนิคการตรวจสอบในการควบคุมคุณภาพ โดยเนนการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
องคการคุณภาพ (Quality Organization) จะตองมีการปรับเปล่ียนตลอดเวลา

เนื่องจากคุณภาพเปนพลวัต ดังนั้น  ในการประเมินรูปธรรมขององคการคุณภาพนั้นจึงคอนขางทําได
ยาก  แตอยางไรก็ตามคุณสมบัติโดยทั่วไปขององคการคุณภาพสามารถพิจารณาไดตามเกณฑการ
พิจารณาใหรางวัลคุณภาพ Malcolm Baldrige (Malcolm Baldrige Quality Award) หรือ MBQA 

ของสหรัฐอเมริกา ดังนี้คือ (ปรียาวดี ผลอเนก, 2553: 11-13) 

1.  ภาวะผูนํา (Leadership)  

2.  ขอมูลสารสนเทศและการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศ ( Information and 

Analysis) 

3.  การวางแผนคุณภาพเชิงกลยุทธ(Strategic Quality Planning)  

4.  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Resource Development and 

Management)  

5.  การจัดกระบวนการคุณภาพ (Management of Process Quality) 

6. คุณภาพและผลการดําเนินงาน(Quality and Operation Results) 

การนํา TQM ไปประยุกตใชในองคการใหเกิดผลนั้น   ตองมีการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่องและเปนสิ่งที่คุมคามาก   หากองคการสามารถดําเนินงานเพ่ือสราง TQM ใหเกิดขึ้นใน
องคการได ขั้นตอนในการนํา TQM ไปสูการปฏิบัติมี ดังนี้ (ปรียาวดี ผลอเนก, 2553, 14-16) 

Plan 

Do Check 

Act 
ุ ุ
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1. การคัดเลือกและแตงตั้งผูรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพขององคการ โดย
ผูบริหารระดับสูงที่ไดรับการยอมรับโดยทั่วไปในองคการ และผูที่ผานการคัดเลือกตองสามารถทํางาน
เต็มเวลาได คอยติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และแกไขปญหาได 

2. การวางแผนปฏิบัติ ผูบริหารและทีมงานรวมกันกําหนดวิสัยทัศน นโยบาย 
และกลยุทธดานคุณภาพ เพื่อใชเปนกรอบในการกําหนดแผนระยะส้ัน ระยะปานกลาง และระยะยาว 
โดยมีการกําหนดเวลา มีการส่ือสารใหเขาใจท่ัวทั้งองคการเพ่ือสรางความเขาใจเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการ TQM มีการพัฒนาผูนําและสรางทีมงาน มีการอบรมความรูและทักษะในการบริหารคุณภาพ 
มีการปลูกฝงวัฒนธรรม TQM มีการจัดทําระบบเอกสารเพ่ือไมใหเสียเวลากับงานเอกสาร มีการปรับ
โครงสรางและระบบงาน มีการเปลี่ยนระบบประเมินผลและการใหรางวัลโดยใหความสําคัญกับผลงาน
ของทีม 

3. การดําเนินงาน มีการนําแผนไปปฏิบัติอยางเปนระบบ ใหสอดคลองตามแผน
แมบท เปดโอกาสใหผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวม มีการแกไขปญหาที่สาเหตุและเปนระบบ 

4. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และแกไข มีความมุงมั่นในการแกไขปรับปรุง 
และหาแนวทางการปฏิบัติงานที่บรรลุคุณภาพสูงสุดอยูเสมอ ไมหยุดความพอใจอยูกับความสําเร็จเดิม      
แตตองมุงมั่นปรับปรุงอยูตลอดเวลา  

5. มีการเสริมแรงเพ่ือรักษาปรัชญา และวัฒนธรรมการดําเนินงานแบบ TQM 

ใหคงอยูอยางตอเนื่อง 
2.10 เครื่องมือและเทคนิคในการจัดการคุณภาพ (วิฑูรย สิมะโชคดี, 2550: 120-137) 

การจัดการคุณภาพมีเคร่ืองมือและเทคนิคตางๆ ที่จะนํามาบูรณาการ โดยการใช
เครื่องมือและเทคนิคอยางผสมผสานกัน เนื่องจากในแตละองคกรจําเปนตองใชเครื่องมือและเทคนิค
หลายอยางมากกวาการยึดอยางใดอยางหน่ึง เหตุผลคือเครื่องมือและเทคนิคแตละอยางมี
วัตถุประสงคและบทบาทตางกัน โดยมีเทคนิคที่สําคัญ ไดแก (Oakland, 1993: 471) 

1. การวิเคราะหรูปแบบความลมเหลว และผลกระทบ (Failure Mode and 

Effect Analysis) 
2. การควบคุมกระบวนการทางสถิติ (Statistical Process Control) 

3. การกระจายหนาที่คุณภาพ (Quatily Function Deployment) 

4. การกระจายนโยบาย (Polycy Deployment) 

5. การผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just-In-Time) 

6. การสรางมาตรฐานเปรียบเทียบ (Benchmarking) 

7. กิจกรรม 5ส (5-S) 

ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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1. การวิเคราะหรูปแบบความลมเหลว และผลกระทบ  
การวิเคราะหรูปแบบความลมเหลว และผลกระทบ เปนเทคนิคที่ใชสําหรับ

วิเคราะหสินคา บริการหรือกระบวนการตาง ๆ เพ่ือกําหนดรูปแบบความลมเหลวและผลกระทบที่ มี
ตอการผลิตหรือการปฏิบัติการของกระบวนการตางๆ  วัตถุประสงคก็เพ่ือที่จะกําหนดลักษณะสําคัญ
ของการออกแบบการผลิตหรือการปฏิบัติการและการกระจายสินคา เพ่ือลดความลมเหลวตอไป เปน
เทคนิคที่สามารถนําไปใชไดทุกสวน ตั้งแตการตลาด การออกแบบ เทคโนโลยีการสั่งซื้อ การผลิต หรือ
การปฏิบัติการ การกระจายสินคา การบริการ เปนการวิเคราะหระดับความสําคัญของปญหา และ
กระตุนใหเกิดการหาหนทางแกไขปญหา โดยเฉพาะในข้ันตอนของการออกแบบผลิตภัณฑ และ
บริการ องคประกอบของเทคนิคนี้ไดแก (Oakland, 1993: 471) 

1.1 รูปแบบความลมเหลว (failure mode)เปนสภาพของ
ระบบปฏิบัติการท่ีเปนอยู   ซึ่งใชเพ่ือเปนพ้ืนฐานในการศึกษาถึงรูปแบบความลมเหลวท่ีนาจะเปนไป
ไดมากท่ีสุด ตลอดจนการศึกษาถึงทําเลท่ีตั้ง และกลไกการผลิต หรือระบบการผลิตและองคประกอบ
ของการผลิต 

1.2 ผลกระทบของความลมเหลว (failure effect)เปนการศึกษาความ
ลมเหลวเพ่ือกําหนดผลกระทบที่มีตอการทํางานของการผลิต กระบวนการหรือการบริการท่ังหมด 
ตลอดจนผลกระทบขององคประกอบตางๆ ที่อาจมีผลตอกันและกัน 

1.3 ความรายแรงของความลมเหลว (failure criticality)เปนการ
ตรวจสอบความลมเหลวในสวนตางๆ ของระบบการผลิตและการบริการ เพ่ือกําหนดความรายแรง
ของความลมเหลวแตละสวนที่ทําใหผลการปฏิบัติงานตกต่ํา มีปญหาความปลอดภัยและปญหาการ
สูญเสียในการทํางานโดยรวม 

ขั้นตอนในการวิเคราะหการวิเคราะหรูปแบบความลมเหลว และผลกระทบ 
(Failure Mode and Effect Analysis) กระทําไดดังนี้ 

1. ระบุองคประกอบของสินคาหรือบริการ หรือการทํางานของ
กระบวนการ 

2. ระบุรูปแบบความลมเหลวท่ีเปนไปไดของแตละสวน 

3. ระบุผลกระทบของความลมเหลวแตละอยางที่มีตอการทํางานหรือ
ระบบ 

4. ระบุสาเหตุของความลมเหลว 
5. ประเมินความลมเหลวเปนตัวเลข โดยใหคาระหวาง 1 ถึง 10 โดยใช

ขอมูลจากประสบการณ ความนาเชื่อถือประกอบกับดุลพินิจ เพ่ือระบุคาตางๆ ไดแก 
P  หมายถึง ระดับความนาจะเปนของความลมเหลว 
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S  หมายถึง ความรายแรงของความลมเหลว 
D หมายถึง ความยุงยากในการสืบหาความลมเหลวกอนที่ลูกคาจะใชสินคา 

หรือบริการ 
6.คํานวณผลการประเมินคา โดยให C เปนดัชนีความรายแรง (Critical Index) 

จากสูตร  C = P x S x D ซึ่งเปนดัชนีวัดกอนที่จะมีการแกไข 

7. ระบุการแกไขที่ตองการส้ันๆ ถาเปนไปไดใหระบุผูรับผิดชอบ และ
กําหนดวันแลวเสร็จใหชัดเจน 

เมื่อคํานวณคาดัชนีความรายแรงไดแลวก็จัดลําดับความรายแรง โดยปกติ
จะกําหนดคาดัชนีความรายแรงไวในคอลัมนกอนสุดทายในตาราง ซึ่งวิธีนี้จะชวยใหสามารถประเมิน
ความรายแรงและทรัพยากรท่ีตองการในการปฏิบัติตอไป 

หลกัการของเทคนิคการวิเคราะหรูปแบบความลมเหลว และผลกระทบ อยู
ที่การพิจารณารูปแบบความลมเหลว และผลกระทบในสวนตางๆ ของระบบใหชัดเจน  และ
ดําเนินการแกไขในแตละจุด เปนเทคนิคที่สําคัญอยางหน่ึงของการวิเคราะหคุณภาพ นําไปสูการแกไข
ที่ตรงจุด รวมถึงการจัดอบรม ชวยใหเกิดการทํางานเปนทีม เมื่อการวิเคราะหปญหาและแกไขแลวทํา
ใหเกิดความสําเร็จตรงตามที่ลูกคาตองการ (Tennat, 1995: 12) 

2. การควบคุมกระบวนการทางสถิติ  
การควบคุมกระบวนการทางสถิติ เปนเทคนิคที่ใชในการควบคุมความ

เบี่ยงเบนและคนหาสาเหตุของความเบี่ยงเบน โดยแบงออกเปนสาเหตุเฉพาะ (special causes) และ
สาเหตุรวม (common causes) แลวลงมือแกไขสาเหตุดังกลาว โดยใชแผนภูมิการควบคุม (control 

chart)นํามาใชในการประเมินสมรรถนะของกระบวนการ (process capability) เพ่ือหาสาเหตุขจัด 
แกไข เพ่ือใหผลผลิตตรงตามเปามากที่สุด โดยกระบวนการปรับปรุงนี้จะดําเนินตอไปโดยไมมีสิ้นสุด 
เพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง การควบคุมทางสถิติ  ชวยใหทราบวาจะเขาไปจัดการกับ
กระบวนการดวยวิธีการใด และเม่ือใดควรจะปลอยใหกระบวนการดําเนินการเอง (Shaw & Dale, 

1990: 207-212) 

3. การกระจายหนาที่คุณภาพ 

การกระจายหนาที่คุณภาพ เปนเทคนิคการจัดการคุณภาพท่ีคํานึงถึงความ
ตองการของลูกคาหรือทําใหเกินกวาที่ลูกคาคาดหวัง เปนเครื่องมือในการติดตอและแปลงความ
ตองการของลูกคาออกมาเพ่ือออกแบบผลิตภัณฑใหแนใจวาตรงกับความตองการของลูกคาจริงๆ 
เทคนิคการกระจายหนาที่คุณภาพเกิดขึ้นในญ่ีปุน ในป ค.ศ. 1966 และภายหลังถูกนําไปใชใน
สหรัฐอเมริกา (Melnyk & Denzler, 1996: 366) 
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เทคนิคการกระจายหนาที่คุณภาพ ชวยใหเกิดทีมงาน ชวยลดเวลาการ
พัฒนาผลิตภัณฑ ชวยลดตนทุนการเปลี่ยนแปลงหลังขั้นตอนออกแบบนอยลง ทําใหคุณภาพสูงขึ้น  
ชวยบูรณาการหนวยงานหลักเขาดวยกันทั้ง 4 ดาน คือ การตลาด การขาย การออกแบบผลิตภัณฑ 
และกระบวนการจัดการปฏิบัติการโดยมีขั้นตอนการวางแผนความตองการของลูกคาเปน 4 ขั้น ดังนี้ 
(Melnyk & Denzler, 1996: 366) 

ขั้นที่  1 เปนการวางแผนความตองการของลูกคา  ( customer 

requirements plannin)เปนข้ันตอนที่ทุกฝายตองรวมมือกัน โดยระบุความตองการของลูกคาและ
แปลงอกมาเปนคุณลักษณะของสินคา 

ขั้นที่ 2 เปนการกระจายลักษณะทางเทคนิค (technical features 

deployment) โดยออกแบบสินคาหรือบริการ โดยแปลงจากลักษณะของสินคาที่ไดระบุไวในขั้นที่ 1 

ขั้นที่ 3 แปลงลักษณะทางเทคนิคเปนกระบวนการผลิต มาตรฐานของ
การผลิต และขอบเขตการควบคุมกระบวนการที่เหมาะสม โดยการวางแผนกระบวนการและแผนภูมิ
ควบคุมคุณภาพ (process plan and quality control charts) 

ขั้นที่ 4 จัดทําสอนการปฏิบัติงาน (operating instructions) แปลง
กระบวนการและมาตรฐานการผลิตเปนลักษณะรายละเอียดของการปฏิบัติที่ผายผลิตตองนําไปปฏิบัติ 
เพ่ือใหไดตามกระบวนการและมาตรฐานการผลิต 

การใชเทคนิคการกระจายหนาที่คุณภาพ สวนสําคัญคือตองวิเคราะห
สหสัมพันธทั้งภายในและภายนอก การจัดลําดับความสําคัญของความตองการของลูกคาและลักษณะ
ทางเทคนิคของผลิตภัณฑ การประเมินคูแขง ตลอดจนดูความสอดคลองกันระหวางลักษณะทาง
เทคนิคกับรูปแบบของผลิตภัณฑในข้ันสุดทาย โดยมีรายงานวาในชวงปลายทศวรรษ 1980 โตโยตา 
และเอ็นจีเค (NGK)สามารถลดการเปลี่ยนแปลงแบบไดรอยละ 30-50 ลดระยะเวลาการออกแบบได
รอยละ 30-50 ลดตนทุนการเร่ิมงานรอยละ 20-60 และลดการเสียเงินคาประกันไดรอยละ 20-50 
ทั้งนี้เมื่อเทียบกับการผลิตวิธีเดิม (Kathawala & Notwani: 1994: 33) 

4. การกระจายนโยบาย  
การกระจายนโยบาย เปนแนวคิดที่ใหความสําคัญกับการสรางความเปน

ผูนํา การติดตอสื่อสาร การควบคุมและการทบทวนกระบวนการทํางาน เปนระบบการบริหารแบบ
กําหนดนโยบายประจําป โดยผานจากบนลงขางลางทั่วทั้งองคกร และนําไปปฏิบัติทุกฝาย ทุกแผนก 
การตรวจสอบผลโดยการควบคุมของผูจัดการ โดยเทคนิคนี้เปนกลยุทธที่ทําใหผูบริหารระดับสูงมี
โอกาสใชความเปนผูนําในการคนหาและแกไขปญหา คนหาและสรางจุดแข็ง การปรับปรุงการทํางาน
ที่เปนมาตรฐานและมีแบบแผน  
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การกระจายนโยบายเนนที่การปรับปรุงคุณภาพขององคกรสวนรวม ไมใช
ผลงานของพนักงานแตละคน การกระจายนโยบายเปนการกระตุนใหบุคคลเขามามีสวนรวมกับการ
กําหนดเปาหมายมากกวาการรับเปาหมายไปดําเนินการ การกระจายนโยบายเนนที่การใชเทคนิคใน
การแกปญหาคุณภาพและเปนสวนหนึ่งของการจัดการคุณภาพ ตลอดจนการมุงเนนที่ลูกคาและ
คุณภาพของสินคา (Lee & Dale, 1998: 526-527) 

5. การผลิตแบบทันเวลาพอดี  

หลักสําคัญของระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดีคือการผลิตเฉพาะสินคา
หรือชิ้นสวนที่จําเปน ตามปริมาณที่ตองการ ภายในเวลาที่ตองการ โดยมุงเนนกําจัดความสูญเปลา 
(Waste)  ที่เกิดขึ้นในกระบวรกานทํางาน และใหความสําคัญทางดานคุณภาพควบคูกันไป โดยระบบ
การผลิตแบบทันเวลาพอดีมีความสอดคลองกับการจัดการคุณภาพดังนี้  (เกียรติขจร โฆมานะสิน , 

2550: 11) 
5.1 ลดตนทุน เนื่องจากระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี ชวยลด

ปริมาณสินคาคงคลัง และลดภาระคาใชจายสิ้นเปลืองอันเนื่องมาจากคลังสินคา เนื่องจากตองจํากัด
สินคาคงคลังหรือลดสินคาคงคลังใหเหลือปริมาณนอยที่สุด โดยพยายามตัดสิ่งที่เปนสาเหตุของการ
เก็บสินคาคงคลังออกไป ทําใหตนทุนการผลิตต่ําลง  

5.2 การสงมอบสินคาไดตามกําหนด ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี
เปนการผลิตแบบการดึง (pull) ดังนั้นสายการผลิตจะไมยาว ทําใหเกิดการสงงานทันเวลากับการผลิต
ในแตละหนวยการผลิต ไมมีการสะสมในสายการผลิต เนื่องจากมีการวางแผนรวมกันเปนอยางดี 
สามารถสงสินคาไดตามกําหนด และลดของเสีย พบ-การชํารุดของสินคาไดงาย หากพบของเสียก็
เปลี่ยนใหมไดทันที 

5.3 คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี ชวยใหไม
มีของเสียในสายการผลิต ลดการทําซ้ํา การแกไข ลดชั่วโมงการทํางานท่ีสูญเปลาไปกับงานท่ีไม
กอใหเกิดมูลคาเพ่ิม ทําใหพนักงานมีกําลังใจ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

5.4 สรางความพึงพอใจใหลูกคา หมายถึง ระบบการผลิตแบบทันเวลา
พอดี นอกจากเปนการการผลิตเฉพาะสินคาหรือชิ้นสวนที่จําเปน ตามปริมาณที่ตองการ ภายในเวลาที่
ตองการ โดยมุงเนนกําจัดความสูญเปลา (Waste) ที่เกิดขึ้นในกระบวนการทํางาน แลวยังให
ความสําคัญทางดานคุณภาพรวมดวย เนื่องจากเนนการผลิตตามปริมาณท่ีตองการทําใหไมมีปริมาณ
ของสินคาสะสมอยูในสายการผลิตทําใหกระบวนการตรวจสอบคุณภาพของสินคามีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น พบสินคาที่ชํารุดไดงาย และสามารถแกไขไดทันที สามารถผลิตสินคาไดตามความตองการของ
ลูกคา และสงสินคาไดตามกําหนด 
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6. การสรางมาตรฐานเปรียบเทียบ 

การสรางมาตรฐานเปรียบเทียบ เปนการวัดและเปรียบเทียบกระบวนการ
ขอบองคกร กับผูนําทางธุรกิจอ่ืนๆ อาจเปนระดับโลก เพ่ือหาขอมูลนํามาปรับใชในการปฏิบัติงาน 
(Carprinetti, Gerolamo & Dorta, 2000: 345) โดยวัตถุประสงคก็เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แขงขัน ความเปนเลิศในการผลิต รูถึงความตองการของลูกคา เกิดวัตถุประสงคและจุดมุงหมายท่ีมี
ประสิทธิผล และพัฒนาการวัดประสิทธิภาพการผลิตใหเปนไปตามขอเท็จจริง โดยจุดมุงหมายเพ่ือ
กระตุนใหเกิดการปรับปรุงคุณภาพโดยอาศัยขอเท็จจริงที่มีอยู โดยแบงประเภทของการสราง
มาตรฐานเปรียบเทียบได 4 ระดับคือ (Oakland, 1993: 181-182) 

6.1 การเปรียบเทียบระดับภายใน (internal benchmarking) เปน
การเปรียบเทียบภายในองคกรหรือหนวยงานเดียวกัน 

6.2  การเปรียบเที ยบระดับการแข งขัน  (competitive 

benchmarking) เปนการกําหนดตัวคูแขงโดยเฉพาะเจาะจงและใหเปนตัวเปรียบเทียบในการแขงขัน
การผลิตสินคาหรือบริการ 

6 . 3  ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ ร ะ ดั บ ก า ร ทํ า ห น า ที่  (functional 

benchmarking) เปนการเปรียบเทียบการทําหนาที่เดียวกันในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพ่ือที่จะกาว
ขึ้นมาเปนผูนําในการผลิตสินคานั้นๆ 

6.4 การเปรียบเทียบระดับทั่วไป (generic benchmarking) เปนการ
เปรียบเทียบกระบวนการหรือหนาท่ีซึ่งคลายคลึงกันโดยไมสนใจวาจะอยูในสายการผลิตสินคาชนิดใด 

โดยสรุปการสรางมาตรฐานเปรียบเทียบเปนการสรางความเปนเลิศ
ดานใดดานหนึ่ง มุงสูความเปนเลิศในระดับสากล และพยายามรักษาความเปนเลิศโดยการปรับปรุง
และพัฒนาอยางตอเนื่อง 

7. กิจกรรม 5ส (5-S) 

การดําเนินกิจกรรม 5 ส. เปนกิจกรรมพ้ืนฐานสําคัญที่มุงขจัดความสูญ
เปลาดวยการปรับปรุงสถานท่ีทํางานใหเปนระเบียบ ซึ่งจะชวยคนปญหาที่ซอนเรน และทําให
ผูปฏิบัติงานสามารถตรวจพบปญหากอนที่จะเกิดความสูญเสีย ซึ่งกิจกรรม 5 ส จัดเปนกิจกรรมที่ชวย
จัดระเบียบและปรับปรุงสภาพแวดลอมการทํางานแลว ยังเปนการสรางขวัญและกําลังใจใหกับ
พนักงานไดใชศักยภาพของตนเองอยางเต็มความสามารถ สรางทัศนคติที่ดีตอหนวยงาน กิจกรรม 5 ส 
ถือเปนบทพิสูจนความสําเร็จของการพัฒนาจิตสํานึกของพนักงานอีกดวย (เกียรติขจร โฆมานะสิน : 
2550, 41) ซึ่งกิจกรรม 5 ส ประกอบดวย 
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ตารางที่ 1 ตารางแสดงกิจกรรม ความหมาย และผลลัพธ ของกิจกรรม 5ส 

 

 

 

 

 

กิจกรรม ความหมาย ผลลัพธ 
สะสาง 
(Seiri) 

แยกสิ่งของที่จําเปนออกจากสิ่งของท่ีไม
จํ า เปน  และขจัดสิ่ งของที่ ไมจํ า เปน
ออกไป 

- ลดการหยิบสิ่งของที่ไมถูกตองไปใชงาน 

- เพ่ิมความคุมคาในการใชพ้ืนที่ และลด
ตันทุนการจัดเก็บ 

สะดวก 

(Seiton) 

จัดวางจัดเก็บสิ่งของตางๆ อยางเปน
ระเบียบ เพ่ือความสะดวก และปลอดภัย 

-เพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน เชน ลด
การเสียเวลาในการคนหาสิ่งของ ลดการ
เคลื่อนไหวท่ีไมจําเปน 

สะอาด 

(Seiso) 

ทําความสะอาดและตรวจสอบเครื่องมือ 
อุปกรณ และบริเวณท่ีทํางาน 

- เพ่ิมความปลอดภัยในสถานที่ทํางาน 

- เ พ่ิมประสิทธิภาพในการบํารุงรักษา
เครื่องจักร 
- เ พ่ิมความรู  ความชํานาญเ ก่ียวกับ
เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ 

สุขลักษณะ 
(Seiketsu) 

รักษาความสะอาด เปนระเบียบ  
ถูกสุขลักษณะ อยางตอเนื่อง  

- เ พ่ิมอายุการ ใช งานของเค ร่ืองจักร 
เครื่องมือ อุปกรณ 
- ทําใหมองเห็นปญหา เพ่ือแกไขปรับปรุง
ไดอยางทันทวงท ี

สรางนิสัย 

(Shitsuke) 

อบรม และสรางนิสัยในการปฏิบัติงาน
ตามระเบียบ กฎเกณฑอยางสมํ่าเสมอ 
จนกลายเปนการกระทําที่เกิดขึ้นเองโดย
อัตโนมัติหรือโดยธรรมชาติ 

- พนักงานมีทัศนคติที่ดีในการปรับปรุงงาน 
ปฏิบัติตามมาตรฐาน 5ส อยางเต็มใจ และ
ยิ่นดีใหความรวมมือ 

- สรางวัฒนาธรรมองคืกรในดานความมี
ระเบียบวินัย 
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การดําเนินกิจกรรม 5ส เพ่ือปรับปรุงสถานที่ทํางานมีลําดับของการดําเนินกิจกรรม 
เพ่ือใหเกิดความเขาใจของผูปฏิบัติที่ตรงกันเพ่ือผลลัพธในทิศทางเดียวกันดังนี้ 

ตารางที่ 2 ตารางแสดงขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม และลําดับขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม 5ส  

ความสําเร็จของกิจกรรม 5ส ทั้งผูบริหารและพนักงานตองจริงจัง ในการปฏิบัติตาม
นโยบายที่ตั้งไวอยางเปนรูปธรรมและปฏิบัติอยางตอเนื่องจนเปนสวนหนึ่งของวิถีการดําเนินชีวิตใน
องคกร 

โดยสรุปกิจกรรม 5ส เปนกิจกรรมท่ีพนักงานทุกคนมีสวนรวมในการพัฒนาเปนการ
จัดการพ้ืนฐานในการปรับปรุงความเรียบรอยของสถานท่ีทํางาน การทํางาน การดําเนินชีวิตโดย
กิจกรรม 5 ส เปนปรัชญาพ้ืนฐานท่ีชวยใหการทํางานงายขึ้น สะดวกสบายมากข้ัน ลดความเส่ียงจาก
อุบัติเหตุของสภาพแวดลอมที่ไมดี หรือจากการเสียเวลาในการคนหาเครื่องมือเคร่ืองใชในการ
ปฏิบัติงาน 

 

ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม 5ส ลําดับขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม 

 ยังไมเริ่มตองทํากิจกรรม 5ส สถานที่ทํางานมีสภาพยุง
เหยิง สกปรก สับสน 

ขั้นตอนที่ 1 :การสะสางสถานที่ทํางาน 

พนักงานทุกคนตระหนักในเรื่อง 5ส และสิ่งที่ไมจําเปน
ซึ่งตองกําจัดทิ้งไป 

ขั้นตอนที่ 2: การกําหนดสถานที่จัดเก็บสิ่งของ 
จัดเก็บสิ่ งของที่จํ า เปนทุกชนิดในที่ เก็บ เฉพาะซึ่ ง
จัดเตรียมไว และนําระบบการพัฒนาประสิทธิภาพการ
สื่อสารภายในสถานที่ทํางาน (Visual Workplace) มา
ประยุกตใช 
ขั้นตอนที่ 3: การทําความสะอาดอยางมีความหมาย 

ทําความสะอาดท่ีทํางาน และตนตอของส่ิงสกปรก 

ขั้นตอนท่ี 4 : การปรับปรุง และรักษาการดําเนิน
กิจกรรม 5ส 

สนับสนุน และพัฒนากิจกรรม 5ส อยางตอเนื่องใหเปน
สวนหนึ่งในวิถีการดํารงชีวิต 

แยกประเภท 

จดัระเบียบ 

ทําความสะอาด 

 

สร้างมาตรฐาน
และรักษา
ระเบียบวินยั 
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3. แนวคิดระบบการผลิตแบบลีน 

3.1 ความเปนมาและพัฒนาการแนวคิดลีน 

เมื่อสงครามโลกคร้ังที่สองยุติลงประเทศญ่ีปุนตองเผชิญกับปญหาการขาดแคลนทาง
ทรัพยากรและเงินทุน ทําใหผูผลิตตองปรับเปลี่ยนแนวทางการจัดการสายการผลิต เปนจุดเริ่มตนของ
แนวคิดลีนในการนําไปสูการพัฒนารูปแบบการผลิตโดยเนนไปท่ีการลดตนทุนการผลิต ระบบลีน
เร่ิมตนในอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต ผูกอตั้งบริษัทฟอรดมอเตอร ไดริเริ่มแนวคิดในการสราง
สายการผลิตใหมีลักษณะคลายกับการไหลของสายนํ้า โดยนําหลักการจัดการแบบวิทยาศาสตรมาใช
รวมกับหลักการศึกษาเวลาและการเคลื่อนไหว มาใชขจัดสิ่งที่ เปนอุปสรรคตอการเคล่ือนที่ใน
กระบวนการท่ีเปนความสูญเปลาใหหมดไป และนําเอานวัตกรรมระบบสายพานลําเลียงมาใชในการ
ประกอบรถยนต โดยใชชิ้นสวนมาตรฐานทีสามารถเปล่ียนทดแทนกันได ทําใหใชเวลาในการผลิต
นอยลง ตามวิธีการดังกลาวชิ้นสวนและวัตถุดิบจะถูกผลิตขึ้นแลวสงตอไปยังกระบวนการถัดไปเร่ือยๆ 
เพ่ือลดตนทุนการผลิตตอหนวยใหต่ําลง ถึงอยางนั้นระบบการผลิตแบบเนนปริมาณของบริษัทฟอรด   
ก็ประสบความสําเร็จอยางมากในอเมริกาคน เนื่องจากการตลาดในชวงนั้นเปนตลาดของผูผลิต ความ
ตองการซ้ือมีจํานวนมากแตผูผลิตมีจํานวนนอยราย ดังนั้นสินคาสามารถจําหนายไดหมดแมวาจะผลิต
สินคามากเทาใดก็ตาม 

จากความสําเร็จของบริษัทฟอรดผูบริหารของบริษัทโตโยตาอิจิโทโยดะ  (Eiji 

Toyoda) และไทอิจิ โอโนะ (TaiichiOhno) ไดนําแนวคิดของฟอรดไปศึกษาและปรับปรุงเพ่ือให
เหมาะกับระบบการผลิตของโตโยตาในขณะน้ัน พวกเขาและทีมงานของบริษัทโตโยตาจึงรวมกัน 
ออกแบบและพัฒนาระบบการผลิต เพ่ือลดการสูญเปลาและเนนประสิทธิภาพสูงสุด ดวยตนทุนที่ต่ํา
กวาและมีความยืดหยุนกวาแนวทางของระบบการผลิตแบบเนนปริมาณ สรางเปนระบบการผลิตแบบ
โตโยตา (Toyota Production system) เปนตนแบบของการผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just in Time 

Production System: JIT) ที่ประยุกตแนวคิดระบบดึงมาสรางเปนระบบการผลิต ซึ่งมีหลักการ
สําคัญคือการผลิตสินคาหรือชิ้นสวนเฉพาะที่จําเปนตามปริมาณที่ตองการภายในเวลาท่ีตองการโดย
มุงเนนกําจัดความสูญเปลา (Waste/Muda) จากการใชทรัพยากรที่ ไม ไดสรางมูลคาเ พ่ิมใน
กระบวนการทํางาน รวมถึงปรับปรุงกระบวนการอยางตอเนื่องดวยการลงทุนในทรัพยากรมนุษย 
(Human capital) และใหความสําคัญเรื่องคุณภาพควบคูกันไป โดยไมเนนการลงทุนในเทคโนโลยี
ชั้นสูง แตมุงการปรับปรุงโดยมีพนักงานเปนตัวขับเคลื่อนทีสําคัญและสอดคลองกับการจัดคุณภาพท่ัว
ทั้งองคกร เรียกไดวาระบบการผลิตแบบโตโยตาเปนระบบที่ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องจากระบบ
การผลิตของฟอรดเพ่ือใหสอดรับกับสภาพการผลิตของประเทศญ่ีปุนโดยมุงเนนการผลิตจํานวนมาก 
ดวยขนาดรุนที่เล็ก และมีระดับสินคาคงคลังต่ํา ระบบการผลิตแบบโตโยตาถือวาเปนวิธีปฏิบัติที่เปน
เลิศ (Best Practice) ของระบบลีนนั้นเอง (เกียรติขจร โฆมานะสิน, 2550: 8) 
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3.2 แนวคิดพื้นฐานของลีน  

โดยทั่วไปแนวคิดพ้ืนฐานของลีน ประกอบดวย (เกียรติขจร โฆมานะสิน, 2550 :14) 
1. เนนการสรางสรรค โดยทีมงานจะมุงระดมความคิดเพ่ือหาแนวทางลดความ

สูญเปลาและปรับปรุงกระบวนการ (Process improvement) แทนที่จะเนนการลงทุน 

2. ลดสินคาคงคลัง เนื่องจากสินคาคงคลังไมใชสินทรัพย แตเปนตนทุนหรือ
ความสูญเปลา 

3. ใชแนวทางปรับปรุงดวยวงจรคุณภาพ PDCA 

4. มุงแนวคิดการพัฒนาอยางตอเนื่องอยางไมมีที่สิ้นสุด 

3.3 องคประกอบของการพัฒนาสูระบบลีน  

ระบบการผลิตแบบลีน เปนปรัชญาในการผลิตที่ถือวาความสูญเปลาเปนตัวการ
สําคัญที่ทําใหระยะเวลาท่ีใชในการผลิตยาวนานข้ึน ดังนั้นองคประกอบของระบบลีนจึงมุงเนนขจัด
ความสูญเปลาในกระบวนการผลิต ลดตนทุน และพยายามรักษาการไหลของกระบวนการใหเปนไป
อยางตอเนื่องตลอดกระบวนการ ดังนี้ (ประดิษฐ วงศมณีรุง และคณะ, 2552: 7-8) 

1. มุงขจัดความสูญเปลา โดยมุงปรับปรุงในทุกพ้ืนที่การทํางานเพ่ือลดความสูญ
เปลาดวยการวิเคราะหหาสาเหตุหลลัก (Root cause analysis) และหาแนวทางปรับปรุง ซึ่งจะสงผล
ตอการลดตนทุนการผลิต และรอบเวลาการทํางานที่สั้นลง รวมทั้งการสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา 
รวมถึงกิจกรรมอ่ืนๆ โดยท่ัวไปรอยละ 95 ของชวงเวลานํา (Lead time) เปนเวลาที่ไมไดสราง
มูลคาเพ่ิม (Non-value added time) ซึ่งออกมาในรูปของความสูญเปลาที่เกิดขึ้นในกิจกรรมตางๆ  
หมายความวาเวลาท่ีสรางผลผลิตจริงมีเพียงรอยละ 5 ของเวลาทั้งหมด โดยความสูญเปลาสามารถ
จําแนก 8 ประเภทดังนี้ 

1.1 การผลิตที่มากเกินไป(Overproduction) การผลิตที่มากขึ้นหรือเปน
การผลิตที่มากกวาความตองการหรือเร็วกวาที่กระบวนการหรือสถานีงานถัดไปตองการทําใหผูผลิต
ตองแบกรับตนทุนที่เกิดข้ึน 

1.2 การรอคอย(Waiting) เวลาในการรองานทั้งสวนในการรอกําลังคน
วัตถุดิบเคร่ืองจักรการประเมินตรวจสอบหรือการตรวจวัดหรือแมแตขอมูลสารสนเทศตางๆรวมถึงการ
รองานซ่ึงทําใหสูญเสียเวลาและประสิทธิภาพในการทํางานของผูปฏิบัติงาน 

1.3 ความสูญเปลาจากการขนสง(TransportationWaste) การเคลื่อนยาย
ของชิ้นงานจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งดวยความจําเปนหรือดวยความไมจําเปนอาจจะมีการเคลื่อนยาย
ที่ซับซอนและมากเกินความจําเปนซึ่งรวมถึงการขนยายอุปกรณหรือเครื่องจักรที่มีการขนสงหรือขน
ยายภายในบริษัทดวย 



29 

 

1.4 ขั้นตอนหรือกระบวนการมากเกินไป (Over processing) การท่ีมี
ขั้นตอนหรือกระบวนการมากเกินไปรวมไปถึงในสวนท่ีไมกอใหเกิดมูลคาเพ่ิมตอผลิตภัณฑหรือ
กระบวนการเกิดจากการออกแบบข้ันตอนหรือกระบวนการในการผลิตที่ไมเหมาะสมขั้นตอนหรือ
กระบวนการท่ีมากเกินอาจทําใหตนทุนการผลิตสูงขึ้นดวยรวมทั้งทําใหพนักงานเกิดความเม่ือยลามาก
ขึ้นดวย 

1.5 การจัดเก็บสินคาคงคลัง (Inventory) การมีวัตถุดิบ (Raw Materials) 

ชิ้นงานระหวางกระบวนการผลิต (Work in Process, WIP) หรือสินคาสําเร็จรูป (Finished Good 

inventory, FGI) มากเกินความตองการทําใหงานที่อยูในแตละสถานีตองแบกรับไวยิ่งมีมากตนทุนก็
จะยิ่งสูง ดังนั้นสินคาคงคลังยิ่งมีนอยก็ยิ่งดี 

1.6 ความสูญเปลาจากการเคลื่อนไหว(MotionWaste) ที่ไมจําเปนไมวาจะ
เปนการเคล่ือนไหวของคนเครื่องมืออุปกรณการทํางานและเครื่องจักรซึ่งไมกอใหเกิดมูลคาเพ่ิมตอ
สินคาหรือผลิตภัณฑหรือการเคลื่อนไหวของรางกายที่มากเกินความจําเปนเชนการเอ้ือมมีสาเหตุจาก
การจัดลําดับงานหรือผังโรงงานที่ไมเหมาะสมงานควรกําจัดการเคลื่อนไหวท่ีไมจําเปนออกไป 

1.7 การเกิดของเสียและการแกไขชิ้นงานเสีย (Defect & Rework) การ
แกไขชิ้นงานเสียหรือการซอมเครื่องจักรเปนกิจกรรมที่ไมสรางคุณคาใหกับลูกคาของเสียถือเปนความ
สูญเปลาทําใหตองทํางานเพ่ิมข้ึนเพ่ือชดเชยของที่เสียเปนผลใหตนทุนสูงขึ้นผลท่ีตามมาก็คือลูกคาไม
ไวใจในคุณภาพของผลิตภัณฑซึ่งจะสงผลเสียมากกวาผลดี 

1.8 ศักยภาพหรือความคิดสรางสรรคของพนักงานไมถูกนํามาใชประโยชน
อยางเต็มที่ (Underutilized People) คือการที่บริษัทไมสามารถใชทักษะหรือความคิดสรางสรรค
ของพนักงานมาใชประโยชนไดอยางเต็มที่ตามความสมามารถจริงเชนแนวความคิดแบบเกาๆ  
กระบวนการคัดเลือกวาจางพนักงานท่ีไมดีการละเลยความสําคัญของการฝกอบรมพัฒนาพนักงาน 

2. การมุงเนนมูลคา ตามแนวคิดลีน มูลคาหมายถึงลูกคาเปนหลัก สิ่งที่สงมอง
ใหลูกคาตองสอดคลองกับขอกําหนดหรือความตองการท่ีแทจริงของลูกคาทั้งในรูปรองเวลาและระดับ
ราคาที่เหมาะสม ดังนั้นตองวิเคราะหกระบวนการอยางเปนระบบ เพ่ือระบุกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการ
ผลิตสินคา หรือการใหบริการและจําแนกระหวางกิจกรรมที่สรางมูลคาเพ่ิมกับกิจกรรมที่เกิดความสูญ
เปลา หรือไมไดสรางมูลคาเพ่ิมในมุมมองของลูกคา 

3. การปรับปรุงอยางตอเนื่อง โดยทั่วไปการปรับเปลี่ยนสูรูปแบบลีนใหบรรลุ
เปาหมายตองมีการพัฒนากระบวนการอยางตอเนื่องโดยผลลัพธทําใหองคกรมีการพัฒนาอยางยั่งยืน 

4. การมุงเนนตอการตอบสนองความตองการของลูกคา โดยมุงผลิตสินคา หรือ
ใหบริการที่สอดคลองกับขอกําหนดของลูกคา ดังนั้นการมุงตอบสนองความตองการของลูกคา จึงตอง
ตอบคําถามดังนี้ใหได 
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4.1 ความตองการของลูกคาท่ีแทจริงคืออะไร 
4.2 ลูกคาตองการสินคา/บริหารเมื่อใด 

4.3 จะใหดําเนินการสงมอบท่ีใด 

4.4 ระดับราคาท่ีเหมาะสมและสามารถแขงขันไดเทาไร 
4.5 ปริมาณและรูปแบบความหลากหลายที่ตองการ 

5. มุงเนนความสมบูรณแบบ (Perfection) โดยมุงสูความสมบูรณแบบดวยการ
ขจัดความสูญเปลาอยางเปนระบบ (Systematic elimination) เพ่ือลดตนทุนขององคกรและมุงสราง
มูลคาสูงสุด (Maximum value) ใหกับลูกคา โดยไมจําเปนตองข้ึนราคาเนื่องจากความสูญเปลาที่แฝง
อยูในตัวสินคาหรือบริการ 

3.4 ขั้นตอนหลักของระบบการผลิตแบบลีน (Lean Thinking) (เกียรติขจร          
โฆมานะสิน, 2550: 14-15) 

แนวคิดการผลิตแบบลีน มุงปรับปรุงประสิทธิผลการดําเนินการดวยการสรางระบบ
ใหเกิดการไหลของงาน ตลอดท้ังกระบวนการอยางตอเนื่อง ดังนั้นเพ่ือใหบรรลุเปาหมายจะตองระบุ
จําแนกความสูญเปลาที่เกิดขึ้นในสายการผลิต ซึ่งความสูญเปลาอาจรวมถึงกิจกรรม ขั้นตอน หรือ
กระบวนการท่ีไมสรางมูลคาเพ่ิมใหกับลูกคา ดังนั้นจึงมีการใชเทคนิคและเคร่ืองมือตางๆ เพ่ือจําแนก
ความสูญเปลาและหาแนวทางขจัดออก เชน แผนภูมิพาเรโต การควบคุมดวยสายตา แผนภูมสายธาร
แหงคุณคา (Value stream mapping) กิจกรรม 5 ส. เปนตอน โดยมุงตอบสนองความตองการของ
ลูกคาเปนสําคัญ (Customer-focused) ดวยคุณภาพสูงสุด ตนทุนต่ํา และใชเวลาใหนอยที่สุด        
ซึ่งหลักการและแนวคิดแบบลีนไดสรุปไว (The fifth principles) ดังนี้  

1. การระบุคุณคาผลิตภัณฑ 
2. การสรางสายธารคุณคาในผลิตภัณฑ 
3. สรางใหเกิดการไหลอยางตอเนื่อง 
4. แนวคิดการผลิตแบบดึง 
5. สรางใหเกิดความสมบูรณแบบ 

โดยหลักการและแนวคิดแบบลีนทั้งหาขอ  (The fifth principles) มีรายละเอียด
ดังนี้  

1. คุณคา (Value) โดยท่ัวไปคุณคาจะถูกนิยามดวนสิ่งที่สอดคลองกับความ
ตองการของลูกคาทั้งในระดับราคา และเวลาท่ีสามารถตอบสนองได ซึ่งผูผลิตสวนใหญจะมองขาม
การระบุคุณคาในมุมมองของลูกคาตั้งแตชวงแรก และเม่ือสินคาหรือบริการออกสูตลาดแต ไมไดรับ
การตอบรับก็มักใชกลยุทธการลดราคา หรือเจาะกลุมตลาดใหม ซึ่งการดําเนินการดังกลาวอาจทําให



31 

 

สูญเสียลูกคาและภาพพจนขององคกร ดังนั้นการระบุคุณคาจะตองมุงการคิดแบบลีนดวยการทบทวน
ใหม (Rethinking) และศึกษาถึงความตองการท่ีแทจริงของลูกคา 

2. สายธารแหงคุณคา (Value stream)คือ การแสดงข้ันตอนหรือกระบวนการ
ทั้งหมด โดยเริ่มตั้งแตการรับวัตถุดิบจนกระทั่งแปรรูปเปนผลิตภัณฑและสงมอบใหกับลูกคา ซึ่งมีการ
วิเคราะหการไหลตลอดท้ังกระบวนการ เพ่ือระบุความสูญเปลาในกระบวนการหรือขั้นตอนท่ีไมสราง
คุณคาจึงมักถูกใชในปรับปรุงกระบวนการ (Process reengineering) และแสดงการไหลดวยแผนภูมิ
สายธารแหงคุณคา (Value stream mapping)  

3.การไหล (Flow) ดวยการมุงลดปจจัยที่สงผลตอการขัดจังหวะการไหล ดังเชน 
การรอคอยวัสดุ ปญหาการขัดของของเครื่องจักรการเกิดของเสีย เปนตน โดยมุงเนนการลดเวลาที่ไม
สรางมูลคาเพ่ิมใหกับกระบวนการและลดปญหาการเกิดคอขวด (Bottleneck) 

4. แนวคิดการผลิตแบบดึง (Pull system) โดยมุงผลิตเฉพาะสิ่งที่ตอบสนอง
ความตองการของลูกคาในปริมาณและเวลาท่ีตองใชงานจริง (Customers pull value from the 

enterprise) ซึ่งแตกตางจากการผลิตแบบเดิมที่มุงการพยากรณ ดังนั้นสารสนเทศจึงมีบทบาท
สนับสนุนใหเกิดการไหลของทรัพยากรท่ีสอดคลองตอความตองการของตลาด 

5. ความสมบูรณแบบ (Perfection) เมื่อไดดําเนินการตั้งแตขั้นตอนท่ี 1-4 จน
สําเร็จแลวก็จะสงผลใหเกิดรูปแบบการผลิตแบบลีนอยางสมบูรณแบบ ซึ่งมีปจจัยสนับสนุน คือความมี
สวนรวมของบุคลากรทุกคนท่ีมุงปรับปรุงอยางตอเนื่องเพ่ือนําองคกรสูความเปนเลิศ 

3.5 เครื่องมือพื้นฐานของระบบลีน มีดังตอไปนี้ (ประดิษฐ วงศมณีรุง และคณะ, 2552: 

44) 
1. แผนผังสายธารคุณคา (Value Stream Mapping : VSM) 

2. ทฤษฎีขอจํากัด (Theory of Constraints : TOC) 

3. 5ส (5S) 

4. การควบคุมดวยการมอง (Visual Management) 

5. การสรางมาตรฐานการทํางาน (Standardize Work) 

6. การผลิตแบบดึง (Pull Production) 

7.การออกแบบสายการผลิต (Line Layout) 

8. การปองกันความผิดพลาด (Error Proofing) 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. แผนผังสายธารคุณคา เปนเครื่องมือที่ชวยใหมองกระบวนการผลิตจากระดับบน

ลงมา ซึ่งทําใหเห็นการไหล (Flow)ของกระบวนการท้ังหมด เพ่ือสรางคุณคา (Value)ใหกับผลิตภัณฑ
ตามท่ีลูกคาตองการ ซึ่งความตองการน้ีลูกคาเปนผูกําหนดขึ้นมา และหนาที่ของผูผลิตคือสรางคุณคา
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ของผลิตภัณฑใหตรงกับความตองการของลูกคา การเขียนแผนผังสายธารคุณคาของสินคาจะแสดงให
เห็นถึงความสูญเปลาที่เกิดขึ้น และชวยใหสามารถกําหนดเครื่องมือที่จะใชในการปรับปรุงในแตละจุด
ได 

2. ทฤษฎีขอจํากัด ถูกพัฒนาโดยนักฟสิกสชาวยิว (Goldratt, 1996, อางถึงใน
ประดิษฐ วงศมณีรุงและคณะ, 2552: 62) มีหลักการดังนี้ 

2.1 ทุกระบบจะรอยเรียงกันเปนเครือขายที่เกี่ยวเนื่องคลายหวงโซ 
2.2 ในแตละหวงโซประกอบดวยจุดเชื่อมตอที่มีความแข็งแรงและมี

ความสามารถแตกตางกันออกไป 

2.3 ในแตละระบบจะมีจุดที่ออนแอ (The Weakest Link)กวาจุดอื่นเสมอ 

2.4 จุดที่ออนแอท่ีสุดจะเปนขอจํากัด (Constraint)ความสามารถของทั้งหวงโซ
เพราะจะเปนจุดที่ขาดกอนและเปนขอจํากัดของความสามารถท้ังระบบ 

สิ่งสําคัญของทฤษฎีขอจํากัดคือ ตองคนหาสิ่งที่เปนขอจํากัดของระบบใหไดและ
แกไขปรับปรุง เพ่ือใหระบบโดยรวมดําเนินตอไปได 

3. กิจกรรม 5ส เปนเร่ืองของการจัดการสถานที่ทํางานใหเกิดระเบียบแบบแผน เปน
พ้ืนฐานของการนําไปสูการปรับปรุงมาตรฐานในทุกๆ เรื่อง ประกอบไปดวย 

สะสาง คือ การแยกของท่ีไมตองการออกจากของที่ตองการ แลวขจัดของที่ไม
ตองการท้ิงไป 

สะดวก คือ การจัดวางสิ่งของตางๆในท่ีทํางานใหเปนระเบียบ เพ่ือความสะดวก
ในการใชงานละความปลอดภัยในการทํางาน 

สะอาด คือ การทําความสะอาด อุปกรณ เครื่องมือ และสถานที่ใหอยูในสภาพ           
ที่เรียบรอยหลังใชงาน 

สุขลักษณะ คือ สภาพหมดจด สะอาดตา ถูกสุขลักษณะ และรักษาไวใหดี
ตลอดไป 

สรางนิสัย คือ การอบรม สรางนิสัยในการปฏิบัติงานตามระเบียบวินัยอยาง
เครงครัดซึ่งเปนการวางรากฐานวัฒนธรรมองคกร 

4. การควบคุมดวยการมอง เปนเครื่องมือที่ชวยใหการทํางานสะดวกขึ้นมุงเนนให
มองเห็นไดอยางชัดเจนในสถานท่ีทํางาน เชน ปายบอกสถานท่ีทํางาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
สัญลักษณตางๆ โดยใชหลักการงายๆ ไมสลับซับซอน ชวยใหการทํางานงายขึ้น สะดวกขึ้น ขจัดความ
สับสนในการทํางาน ตามวัตถุประสงคท่ีตองการ 

5. การสรางมาตรฐานการทํางาน การขาดมาตรฐานท่ีดีในการทํางานนํามาซ่ึงความ
วุนวายของระบบปฏิบัติงาน แมวางานชนิดเดียวกันแตการทํางานของพนักงานแตละคนอาจไม
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เหมือนกัน  หัวใจสําคัญคือการหาแนวทางในการทํางานที่ดีที่สุด (The Right Way) แลวถายทอด     
สูพนักงานทุกคน โดยการสรางมาตรฐานในการทํางานไมไดหมายถึงเพียงเขียนเอกสารข้ึนมาใหคนทํา
ตามเทานั้น แตตองเปนเอกสารที่เกิดจากการระดมความคิดของผูเชี่ยวชาญในงานนั้นๆ มารวมกันหา
แนวทางที่ดีที่สุด แลวรางเปนเอกสารเพ่ือถายทอดวิธีการทํางานใหผูที่ เขามาทํางานใหม การสราง
มาตรฐานการทํางานจะชวยใหองคกรลดความสูญเปลาของการใชคนไดไมเต็มประสิทธิภาพลงได 

6. การผลิตแบบดึง เปนระบบท่ีมีการส่ังการจากสวนกลาง ที่แจงไปที่กระบวนการ
สุดทาย แลวกระบวนการสุดทายจะแจงของานจากกระบวนการกอนหนา เปนเชนนี้ตอไปตลอด
สายการผลิต ทําใหสถานีงานตางๆ เชื่อมโยงกันและมีการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ ทําใหเปนปญหา 
และส่ิงผิดปกติตางๆ และเกิดความรวมมือกัน ไมผลักชิ้นงานใหคนอ่ืน ลดสินคาคงคลัง สงผลใหการ
สงมอบสินคาใชเวลาส้ันลง หลักการคือการสงตอชิ้นงานเทาที่คนถัดไปตองก าร และไมผลิต          
เกินความตองการ 

7. การออกแบบสายการผลิต ชวยใหเกิดความล่ืนไหลของระบบ มีจุดประสงคเพ่ือ
ลดการเคลื่อนไหวที่เปนความสูญเปลา สงเสริมการปรับปรุงผลผลิตที่ดีขึ้น ปรับสมดุลการผลิตรวมท้ัง
ในเรื่องของการสื่อสารระหวางกันดวย 

8. การปองกันความผิดพลาด เปนกระบวนการที่เปนระบบ (Systematic Process) 

ในการปรับปรุงความนาเชื่อถือ(Reliability) คุณภาพ (Quality) และความแนนอน (Stability)ของ
ระบบชวยบรรเทาผลกระทบทั้งจากความผิดพลาดของมนุษย และการเสียของอุปกรณ ซึ่งเปนสภาพที่
สามารถเกิดข้ึนได 

9. การบํารุงรักษาแบบทวีผลแบบทุกคนมีสวนรวม คือระบบที่มุงเนนประสิทธิภาพ
สูงสุดของเคร่ืองมือและเครื่องจักรผานการมสวนรวมของพนักงาน ใหอยูในสภาพที่ดีพรอมใชงานอยู
เสมอ มีจุดมุงหมายคือเครื่องมือเครื่องจักรมีความเสียหายเปนศูนย (Zero Breakdowns) อุบัติเหตุ
จากการใชงานเครื่องมือเครื่องจักรเปนศูนย (Zero Accident) ความผิดพลาดจากเคร่ืองมือ
เครื่องจักร เปนศูนย (Zero Defects) 

โดยสรุป ระบบการผลิตแบบลีนเปนเครื่องมือในการจัดการคุณภาพของกระบวนการ 
โดยมุงเนนการสรางคุณคาในตัวสินคา กําจัดความสูญเปลาในทุกขั้นตอนของกระบวนการและ
ปรับปรุงอยางตอเน่ือง เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคา และใหความสําคัญกับคุณภาพของ
สินคาควบคูกันไป  ระบบการผลิตแบบลีนเนนการสรางสรรค มุงระดมความคิดเพ่ือหาแนวทางลด
ความสูญเปลาและปรับปรุงกระบวนการ (Process improvement) แทนที่จะเนนการลงทุนลดสินคา
คงคลัง ลดความสูญเปลาในขั้นตอนการปฏิบัติงาน กระบวนการผลิตแบบลีนจะเนนที่ความตองการ
ของลูกคาเปนสําคัญ การผลิตสินคาเทาที่จําเปนในระบบดึงชวยใหเกิดความตอเนื่องของกระบวนการ
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และลดความสูญเปลา ลดของเสียในการทํางาน อีกทั้งแนวคิดการพัฒนาอยางตอเนื่องยังชวยสราง
คุณคาใหแกระบบอยูเสมอ 

4. ทฤษฎีเชิงระบบ 

4.1 ความเปนมาของทฤษฎีเชิงระบบ 

ปจจุบันการศึกษาองคกรโดยครอบคลุมทุกสวนขององคกรมีประโยชนตอการบริหาร
องคกรอยางมาก เพราะทําใหสามารถอธิบายพฤติกรรมทุกสวนขององคกรไดทุกระดับทั้งระดับบุคคล 
ระดับกลุม และระดับองคกร โดยการนําแนวคิดของวิธีการเชิงระบบ (System Approach) มาใชใน
การบริหารดวยเหตุผลวาองคกรในปจจุบันมีการขยายตัวรวดเร็ว และซับซอนมากขึ้น การพิจารณาถึง
พฤติกรรมขององคกรโดยใหครอบคลุมทุกดานจึงเปนไปไดยาก  ทําใหนักวิชาการการบริหารทฤษฎี
องคกรสมัยใหมหันมาศึกษาเรื่องพฤติกรรมองคกร โดยมีความเห็นวาองคกรเปนระบบสังคมระบบ
ใหญ จึงตองมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมอยูตลอดเวลา (จันทรานี สงวนนาม, 2553: 91)  

ผูที่คิดทฤษฎีระบบ คือ ลุดวิค ฟอน เบอรทาลันฟ (Ludwig Von Vertalanffy) นัก
ชีววิทยา  เขียนหนังสือชื่อทฤษฏีระบบท่ัวไป “General System Theory” โดยใชแนวคิดจากระบบ
ชีววิทยา กลาวถึงระบบชีววิทยาที่สมบูรณจะตองเปนระบบเปดที่คน สัตว และพืชจะตองมีปฏิสัมพันธ
กับสิ่งแวดลอม สามารถปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมไดทั้งในการเรียนรู ปฏิกิริยาตอบสนอง และการ
แกปญหา โดยเขาเชื่อวาเมื่อองคกรเปนระบบเปด ยอมมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม และเปล่ียนแปลง
ไดอยางเปนระบบมีความเก่ียวพันตอกันหลายดาน หลายระดับ และสวนตางๆขององคการก็เปนสวน
สําคัญเทาๆ กันตัวขององคกรเอง ดังนั้นทฤษฎีระบบจะรวมระบบยอยทุกดานท้ังดานชีวภาพ 
กายภาพ พฤติกรรม ความคิดเก่ียวกับการควบคุมโครงสราง เปาหมาย และกระบวนการปฏิบัติงานไว
ดวยกัน (จันทรานี สงวนนาม, 2553: 91-92) 

4.2 หลักการและแนวคิดของทฤษฏีเชิงระบบ (จันทรานี สงวนนาม, 2553: 93-94) 
1. ทฤษฎีระบบมีความเชื่อวา ระบบจะตองเปนระบบเปด (Open System) 

กลาวคือตองมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมโดยไดรับอิทธิพลหรือผลกระทบจากสภาพแวดลองอยู
ตลอดเวลา 

2. มีรูปแบบของการจัดลําดับ (The Hierarchical Model) ในลักษณะท่ีสัมพันธกัน
ของระบบใหญและระบบยอย 

3. มีรูปแบบของปจจัยนําเขาและผลผลิต (Input Out Model) ซึ่งแสดงใหเห็นถึง
ผลของปฏิสัมพันธที่มีกับสิ่งแวดลอม โดยเริ่มตอนจากปจจัย กระบวนการ และผลผลิตตามลําดับ เปน
องคประกอบของระบบ 
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4. แตละองคประกอบของระบบจําตองมีสวนสัมพันธกันหรือมีผลกระทบตอกันและ
กัน (The Entitics Model) หมายถึง ถาองคประกอบของระบบตัวใดตัวหนึ่งเปล่ียนไป ก็จะมีผลตอ
การปรับเปลี่ยนขององคประกอบตัวอ่ืนดวย 

5. ทฤษฎีระบบเชื่อในหลักการของการมีเหตุ มีผล ของสิ่งตางๆ (Cause and 

Effect) ซึ่งเปนหลักการทางวิทยาศาสตรที่สามารถพิสูจนได ทฤษฎีระบบ ไมเชื่อผลของสถาการณใด
สถานการณหนึ่ง เกิดจากสาเหตุเพียงสาเหตุเดียว แตทฤษฎีระบบเชื่อวาปญหาทางการบริหารที่
เกิดข้ึนมักจะมาจากสาเหตุที่มากวาหนึ่งสาเหตุ 

6. ทฤษฎีระบบจะมองทุกอยางในภาพรวมของทุกองคประกอบมากกวามองเพียง
สวนใดสวนหนึ่งของระบบ 

7. ทฤษฎีระบบคํานึงถึงผลของการปฏิบัติที่เปนผลผลิตหรือผลลัพธ (Product or 

Output) มากกวากระบวนการ (Process) ซึ่งผลสุดทายของงานท่ีไดอาจมีมากมาหลายส่ิงซึ่งก็คือ
ผลกระทบ (Outcome or Impact) ที่เกิดขึ้นตามมาในภายหลังนั่นเอง 

ทฤษฎีระบบจะมีกระบวนการในการปรับเปลี่ยนและปอนขอมูลยอนกลับ 
(Feedback) เพ่ือบอกใหรูวาระบบมีการเบ่ียงเบนอยางไร ควรจะแกที่องคประกอบใดของระบบซ่ึงก็
คือ (System Analysis) นั่นเอง 

4.3 รูปแบบของวิธีระบบ (System Approach Model) 

รูปแบบแนวคิดการประเมินของทฤษฎีระบบประกอบดัวยสวนสําคัญดังนี้ (จันทรานี 
สงวนนาม, 2553: 94-95) 

1. ปจจัยนําเขา (Input) เพ่ือออกแบบโครงการ 
2. กระบวนการ (Process) เพ่ือประเมินขั้นตอนในการดําเนินการตามโครงการ

ที่ไดออกแบบ 

3. ผลผลิต (Output) เพ่ือประเมินผลตามโครงการวาเปนไปตามจุดประสงค
มากนอยเพียงใด 

4. ผลลัพธ (Outcome) เพ่ือประเมินผลของโครงการโดยเวนระยะเพ่ือตรวจสอบ
วาโครงการไดรับการตองสนองตามเปาหมายมากนอยเพียงใด 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ (จันทรานี สงวนนาม, 2553: 94-95) 
1. ปจจัยนําเขา หมายถึงทรัพยากรทางการบริหารทุกดาน ไดแก บุคลากร 

(Man) งบประมาณ (Money) วัสดุอุปกรณ (Materials) การบริหารจัดการ (Management) และ
แรงจูงใจ (Motivations) ที่เปนสวนเริ่มตนและเปนตัวจักรสําคัญในการปฏิบัติงานขององคกร 

2. กระบวนการ คือการนําเอาปจจัยหรือทรัพยากรทางการบริหารทุกประเภท
มาใชในการดําเนินงานรวมกันอยางเปนระบบ เนื่องจากในกระบวนการจะมีระบบยอยๆ รวมกันอยู
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หลายระบบ ครบวงจร ตั้งแตการบริหาร การจัดการ การนิเทศ การวัดและการประเมินผล การ
ติดตามตรวจสอบเปนตน เพ่ือใหปจจัยทั้งหลายเขาไปสูกระบวนการทุกกระบวนการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

3. ผลผลิต หรือผลลัพธ เปนผลที่เกิดจากกระบวนการของการนําเอาปจจัยมา
ปฏิบัติเพื่อใหเกิดประสิทธิผลตามเปาหมายที่กําหนดไว 

4. ผลกระทบ เปนผลที่เกิดข้ึนภายหลังจากผลลัพธที่ได ซึ่งอาจเปนสิ่งที่คาดไว
หรือไมเคยคาดคิดมากนวาจะเกิดข้ึนได 

4.4 รูปแบบของการวิเคราะหระบบ (System Analysis Model) 
การนําเอาทฤษฎีระบบ หรือวิธีระบบมาใหเกิดประโยชน และเหมาะสมกับองคกร

นั้น จําเปนตองมีการวิเคราะหระบบ (System  Analysis) ควบคูไปดวย เพ่ือใหองคประกอบแตละ
สวนมีความสัมพันธและเกิดประสิทธิภาพและเหมาะสมสําหรับการบริหารจัดการขององคกร 

การวิเคราะหระบบจะชวยใหผูบริหารทราบวาหากผลผลิตหรือผลลัพธที่เกิดขึ้นไม
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนดได ปญหานั้นเกิดจากองคประกอบใดของระบบ มีความสัมพันธ
เก่ียวของกันหรือไมอยางไร ขอมูลยอนกลับ จะชวยใหทราบถึงประเภทของปญหา สวนใดที่ตอง
พัฒนา แกไข ปรับปรุง การแกไขปรับปรุงก็ตองทําอยางเปนระบบเชนกัน ไมใชเพียงดานใดดานหน่ึง 
(จันทรานี สงวนนาม ,2553: 95-96) 

รูปแบบของการวิเคราะหระบบ (IPOO Model) สามารถสรุปไดดังนี้ 
 

 

 
 

                                                        ขอมูลยอนกลับ (Feedback) 
 

ภาพที่ 4 รูปแบบของการวิเคราะหระบบ (IPOO Model) 

การวิเคราะหระบบเปนสวนหนึ่งของวิธีระบบที่มุงเนนกระบวนการมากกวาผลผลิต
หรือผลลัพธ โดยมุงวิเคราะหปญหา และเปนกระบวนการประเมินวิธีระบบ 

การวิเคราะหระบบเปนขั้นแรกของการพัฒนาที่จะนําไปสูความสําเร็จตามเปาหมาย
เพ่ือใหมีระบบการดําเนินการที่มปีระสิทธิภาพ เพราะพัฒนาการคือการปรับปรุงเพ่ือใหสภาพปญหาที่
เกิดขึ้นหมดไป หรือเหลือนอยลงตามศักยภาพของทรัพยากรและขอจํากัดที่มีอยู ใหเกิดความสมดุล
ของโครงสรางและองคประกอบตางๆ ในระบบ 

วตัถปุระสงค์
โครงการ 

Input 

ปัจจยันําเข้า 

Result :ผลสมัฤทธิ 

Process 

กระบวนการ 

Outcome 

ผลลพัธ์ 

Output 

ผลผลิต 
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โดยสรุปการวิเคราะหระบบมีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินผลวิธีระบบในเรื่องดังตอไปนี้ 
1. ประเมินความมีประสิทธิภาพของระบบงาน 

2. ประเมินเวลา 
3. ประเมินการใชงบประมาณ 

4. ประเมินความถูกตองของกระบวนการ 
5. ประเมินผลผลิตหรือผลงาน  

ผูวิจัยเห็นวาหนวยงานภาครัฐมีความจําเปนตองมีการปรับปรุงกระบวนการทํางาน
ทั้งในสวนของการแสดงความรับผิดชอบ ความโปรงใส การสงเสริมใหเกิดประสิทธิผลของ
กระบวนการดังนั้นจึงตองมีการนําการติดตามและประเมินผลลัพธมาใชเปนเครื่องมือในการบริหาร
จัดการระบบ เพ่ือเปนแนวทางในการตรวจจับความกาวหนา และแสดงสถานะของผลกระทบใน
กระบวนการ ชี้ใหเห็นถึงความสําเร็จและความลมเหลวของระบบ เพ่ือนําไป ใชในการปรับปรุง
กระบวนการ ปองกันการเกิดปญหาซ้ําซาก เปนขอมูลในการหาแนวทางแกไขปรับปรุงไดอยาง
ทันทวงที ดังนั้นการประเมินผลลัพธจึงเปนระบบการปอนขอมูลยอนกลับที่ดี (good feedback 

system) 

5. แนวคิดซิปโมเดลการประเมินทั้งระบบของสตัฟเฟลบีม (Stuffelbeam’ CIPP Model) 

การประเมินเปนกระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลและตัดสินคุณคาของสิ่งตาง ๆ โดยเทียบ
กับเกณฑที่กําหนด  ซึ่งแบงไดหลายประเภทตามแตจะใชเกณฑใดเปนหลักในการแบง  เชน  แบงตาม
จุดมุงหมายของการประเมิน  แบงตามหลักยึดในการประเมิน หรือแบงตามลําดับเวลาท่ีประเมิน การ
ประเมินมีหลายรูปแบบ  ซึ่งผูประเมินสามารถพิจารณาเลือกรูปแบบการประเมินที่สอดคลองกับกับ
วัตถุประสงคที่มุงประเมิน  

แดเนียล  แอล  สตัฟเฟลบีม  (อางถึงใน เยาวดี รางชัยกุล วิบูลยศรี: 2548, 56) ไดใหคํา
นิยามคําวาการประเมินไววาเปนกระบวนการของการระบุหรือกําหนดขอมูลที่ตองการรวมถึงการ
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลและนําขอมูลที่จัดเก็บมาแลวนั้นมาจัดทําใหเกิดเปนสารสนเทศที่มี
ประโยชนเพื่อนําเสนอสําหรับใชเปนทางเลือกในการประกอบการตัดสินใจตอไป 

โดยสาระสําคัญท่ีไดจากคํานิยามสามารถขยายความไดดังนี้ 
1. การประเมิน เปนกิจกรรมท่ีมีลักษณะเปนกระบวนการ คือมีความตอเนื่องกันใน

การดําเนินการอยางครบวงจร และยอนสูการเริ่มตนกระบวนการใหม 
2. กระบวนการประเมิน จะตองระบุขอมูลที่ตองการ 
3. กระบวนการประเมิน จะตองรวบรวมขอมูลตามที่ไดระบุไว 
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4. กระบวนการประเมิน จะตองมีการนําขอมูลที่รวมรวมมาไดจัดทําใหเปน
สารสนเทศ 

5. สารสนเทศท่ีไดมาจะตองมีความหมายและมีประโยชน 
6. สารสนเทศนั้น จะตองไดรับการนําไปใชประโยชนประกอบการตัดสินใจเลือก

แนวทางท่ีเหมาะสมในการดําเนินการ ตอไป 

แนวคิดของสตัฟเฟลบีม ไดแบงแยกบทบาทของการทํางานระหวางฝายประเมินกับฝาย
บริการออกจากกันอยางชัดเจนดังนั้นฝายประเมินจึงมีหนาที่ระบุจัดหาและนําเสนอสารสนเทศใหกับ
ฝายบริหาร สวนผายบริหารมีหนาที่เรียกใชและนําผลการประเมินที่ไดไปใชประกอบการตัดสินใจเพ่ือ
ดําเนินกิจกรรมที่เก่ียวของตามแตกรณี โดยสามารถเขียนเปนโมเดลพ้ืนฐานไดดังนี้ (เยาวดี รางชัยกุล 
วิบูลยศรี: 2548, 56) 

 

 
 

 

 

 

ภาพที่ 5 โมเดลพื้นฐานของสตัฟเฟลบีม 

เราสามารถสรุปซิปโมเดลไดเปน 3 ขั้นตอน คือ 

1. กําหนดหรือระบุขอมูลที่ตองการ 
2. จัดเก็บรวบรวมขอมูล 

3. วิเคราะหและจัดสารสนเทศเพ่ือนําเสนอฝายบริหาร 
สตัฟเฟลบีมไดกําหนดรูปแบบซิปโมเดลใหมีการประเมินทั้งระบบใน 4 ดาน แนวทางการ

ประเมินแตละดานมีดังนี้ (เยาวดี รางชัยกุล วิบูลยศรี, 2548: 56) 
1. การประเมินบริบทหรือสภาวะแวดลอม (Context Evaluation: C) เปนการ

ประเมินกอนทําโครงการเพ่ือใหไดขอมูลสําคัญเพ่ือชวยในการกําหนดวัตถุประสงคของโครงการ ความ
เปนไปไดของโครงการ เปนการตรวจสอบวาโครงการที่จะทําสนองปญหาหรือความตองการจําเปนที่
แทจริงหรือไม วัตถุประสงคของโครงการชัดเจน เหมาะสม สอดคลองกับนโยบายขององคกรมีความ
เปนไปไดในแงของโอกาสท่ีจะไดรับการสนับสนุนหรือไม 

2. การประเมินปจจัยนําเขา (Input Evaluation: I) เปนการประเมินเพ่ือใชขอมูล
ตัดสินใจตอปจจัยตางๆ วาเหมาะสมกับโครงการหรือไม โดยดูวาปจจัยที่ใชทั้งบุคลากร งบประมาณ
วัสดุอุปกรณ การบริหารจัดการ รวมถึงเทคโนโลยี มีสวนชวยใหบรรลุจุดมุงหมายของโครงการหรือไม 

การดําเนินกิจกรรม 
ของโครงการ 

การตัดสินใจสั่งการ การประเมิน 
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3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation: P) เปนการประเมินระหวาง
การดําเนินงานโครงการดังนี้ 

3.1 หาขอดี  ขอบกพรองของการดําเนินงานตามขั้นตอนตางๆ ที่กําหนดไววา 
การปฏิบัติงานเปนไปตามแผนท่ีกําหนดไวหรือไม กิจกรรมใดทําไดหรือทําไมไดเพราะเหตุใด มีปญหา
อุปสรรคอะไรบาง มีการแกไขปญหาอยางไร เปนตน 

3.2 หาขอมูลประกอบการตัดสินใจ เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงาน 

3.3 บันทึกขอมูลเหตุการณตางๆไวเปนหลักฐาน 

4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation: P) เปนการประเมินเพ่ือดูวาผลเม่ือ
สิ้นสุดโครงการเปนไปตามวัตถุประสงคหรือไม  โดยพิจารณาจากขอมูลการประเมินสภาวะ
แวดลอม  ปจจัยนําเขาและกระบวนการรวมกันเพ่ือตรวจสอบวาเกิดผลตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว
หรือไม  คุณภาพของผลลัพธเปนอยางไร  เกิดผลกระทบหรือไม  เปนตน 

รูปแบบการประเมินแบบซิปโมเดลนําไปสูการตัดสินใจดําเนินการในรูปแบบตางๆ ดังนี้ 
1. ตัดสินใจเพ่ือการวางแผน เปนการตัดสินใจจากการประเมินสภาวะแวดลอม คือ

การกําหนดวัตถุประสงคของโครงการใหสอดคลองกับแผนการดําเนินงาน 

2. การตัดสินเพื่อกําหนดโครงสรางของโครงการ เปนการตัดสินใจจากการประเมิน
ปจจัยนําเขา คือการกําหนดโครงสรางของแผนงาน และขั้นตอนดําเนินการของโครงการ 

3. การตัดสินใจเพื่อนําโครงการไปปฏิบัติจากการประเมินกระบวนการ คือการ
ควบคุมการทํางานใหเปนไปตามแผนที่กําหนดและเพ่ือปรับปรุงแกไขแนวทางการทํางานใหไดผลดี
ที่สุด 

4. การตัดสินใจเพื่อการทบทวนโครงการ เปนการตัดสินใจจากการประเมินที่เกิดขึ้น 
คือการตัดสินใจเกี่ยวกับการยุติ ลมเลิก หรือขยายโครงการระยะเวลาตอไป 

สรุปแนวคิดและเปาหมายของการประเมินตามท่ีสตัฟเฟลบีมไดเสนอมาเพ่ือประโยชนตอ
การตัดสินใจในการดําเนินโครงการ ซึ่งการประเมินแตละประเภทจะเอ้ืออํานวยตอการนําไปตัดสินใจ 
ดังรูปแบบความสัมพันธตอไปนี้ (เยาวดี รางชัยกุล วิบูลยศรี, 2548: 56) 
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      ประเภทของการประเมิน                                ประเภทของการตัดสินใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6 ความสัมพันธของการตัดสินใจและประเภทของการประเมินตามซิปโมเดลของสตัฟเฟลบีม 

โดยรูปแบบการประเมินตามซิปโมเดล สามารถจําแนกตามวัตถุประสงค วิธีการ และ
ความสัมพันธของการตัดสินใจในกระบวนการเปลี่ยนแปลง เพ่ืออธิบายภาพรวมของการประเมินตาม
ซิปโมเดลทั้ง 4 ดานคือ ดานบริบทหรือสภาวะแวดลอม (Context Evaluation) ดานปจจัยนําเขา
(Input Evaluation) ดานกระบวนการ (Process Evaluation) และดานประเมินผลผลิตหรือผลลัพธ
(Product Evaluation) ดังตอไปน้ี (เยาวดี รางชัยกุล วิบูลยศรี, 2548: 56) 

 

 

 

 

 

 

การตัดสินใจเพื่อทบทวนโครงการ 
(Recycling Decisions) 

การตัดสินใจเพื่อนําโครงการไป
ปฏิบัติ(Implementing Decisions) 

การตัดสินใจเพื่อกําหนดโครงสราง
(Structuring Decisions) 

การประเมินกระบวนการ 
(Process Evaluation) 

การประเมินผลผลิตหรือผลลัพธ 
(Product Evaluation) 

การตัดสินใจเพื่อวางแผน  
(Planning Decisions) 

การประเมินบริบทหรือสภาวแวดลอม
(Context Evaluation) 

การประเมินปจจัยนําเขา 
(Input Evaluation) 



41 

 

ตารางที่ 3 ตารางแสดงรูปแบบการประเมินแบบซิปโมเดล จําแนกตามวัตถุประสงค วิธีการ และ  
             ความสัมพันธของการตัดสินใจในกระบวนการเปลี่ยนแปลง 
 การประเมินบริบท 

หรือสภาวะ
แวดลอม 

การประเมิน 

ปจจัยนําเขา 
การประเมิน
กระบวนการ 

การประเมิน 

ผลลัพธ 

วัตถุประสงค เพื่อนิยามบริบทของ
สถาบัน การระบุ
และประเมินความ
ตองการ (Needs) 
และวินิจฉัยปญหาที่
อยูเบื้องหลังความ
ตองการ 

เพื่อระบุและ
ประเมิน
ความสามารถของ
ระบบยุทธวิธีเชิง
ปจจัยที่มีอยู และ
ยุทธวิธีที่เปนไปไดใน
เชิงปฏิบัต ิ

เพื่อระบุหรือ
คาดการณในการ
ออกแบบเชิง
กระบวนการเพ่ือ
จัดหาสารสนเทศ
สําหรับการตดัสินใจ
กอนดําเนินโครงการ
เพื่อบันทึกกิจกรรม
ตางๆที่ไดดําเนินการ 

เพื่อรวบรวมขอมลู
และประเมินผลที่
เกิดขึ้นซึงตอง
สอดคลองกับ
วัตถุประสงคบริบท
ปจจัยเบ้ืองตน
กระบวนการ 

วิธีการ การวิเคราะหระบบ
การสํารวจ 
การศึกษาเอกสาร 
การสัมภาษณ การ
พูดคุย แบบทดสอบ 
ในการวิเคราะห 

การวิเคราะห
ทรัพยากรมนุษย 
และวัสดุอุปกรณ
ตางๆ ยุทธวิธีในการ
แกปญหายุทธวิธีที่
มุงเปาประสงค
ตลอดจน
กระบวนการท่ีมี
ความเปนไปไดและ
ประหยดั 

การควบคุมอุปสรรค
ที่เกิดขึ้นในการ
ดําเนินงานและ
ตื่นตัวตออุปสรรคที่
ไมคาดคิดวาจะ
เกิดขึ้นใหไดการ
จัดหาสารสนเทศ
สําหรับการตดัสินใจ
ดําเนินโครงการ 

การนิยามและ
กําหนดเกณฑการ
ประเมินของผลลัพธ 
เปรียบเทยีบกับ
มาตรฐานทีไ่ด
กําหนดไวลวงหนา
และแปลความหมาย
กับผูที่เกี่ยวของท้ัง
การวิเคราะหเชิง
ปริมาณและเชิง
คุณภาพ 

ความสัมพันธของ
การตัดสินใจใน
กระบวนการ
เปลี่ยนแปลง 

ตัดสินใจเกี่ยวกับ
บริบทท่ีกําหนด
เปาประสงคที่
สัมพันธกับความ
จําเปน วัตถุประสงค
ที่สัมพันธกับการ
แกปญหา 

เลือกแหลงสนับสนุน
การเลือกยุทธวิธีที่
บรรลเุปาประสงค
และแบบการ
ดําเนินการ 

ดําเนินการและ
ปรับปรุงแบบของ
โปรแกรมและการ
ดําเนินการ 

การตัดสินวาจะ
ดําเนินการตอไป 
การยุติ การปรับ
ขยาย หรือการนํา
กระบวนการกลับมา
ใชใหมในระยะตอไป 
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ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดการประเมินแบบซิปโมเดล (CIPP Model) ของสตัฟเฟลบีม
(Stuffelbeam) และนํามาใชในการดําเนินการวิจัยครั้งนี้ เนื่องจากเปนแนวคิดการประเมินที่
ครอบคลุมโครงการไดในทุกดาน มีกระบวนการตอเนื่องตั้งแตตนจนจบกระบวนการ โดยมีจุดเนน
สําคัญเพ่ือหาขอมูลประกอบการตัดสินใจบริหารโครงการทําใหเกิดความเขาใจในบริบทของการ
ตัดสินใจ และขอมูลสารสนเทศท่ีจําเปนเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการ มีความสมบูรณ
ของกระบวนการวิเคราะหองคประกอบที่มีผลตอการตัดสินใจขององคกรกอรปกับเปนรูปแบบการ
ประเมินที่เนนการตัดสินใจท่ีนิยมใชกันอยางกวางขวาง สามารถนําขอมูลไปใชประโยชนในการ
ตัดสินใจที่เหมาะสมกับองคกรตอไป 

6. ระบบคัมบัง (Kanban) 

คัมบัง ไดรับการพัฒนาขึ้นมาโดยบริษัทโตโยตาเมื่อปลายป ค.ศ. 1940 (ปลาย พ.ศ. 
2483) เพ่ือใชในการพัฒนาคุณภาพ การเติมเต็มสินคา ในสายการผลิตแบบทันเวลาพอดี (JIT : Just-

In-Time) ควบคุมการไหลของงาน  
คัมบัง หมายถึง เปนภาษาญี่ปุนหมายถึง บัตร แผนปายหรือสัญลักษณที่ ใหขอมูล

ขาวสารในการสั่งงานแบบอัตโนมัติ สามารถบอกถึงการไหลของงาน คัมบังไดถูกออกแบบมาเพ่ือ
ควบคุมการปฏิบัติงานในโรงงาน เมื่อมีการนําไปใชในระบบจะสงสัญญาณการเติมเต็มไปยังแหลง
จัดสง เพ่ือใหทั้งฝายผลิตและฝายจัดสงวาควรผลิตหรือเคลื่อนยาย อะไร เมื่อไร เทาใด ดวยวิธีการ
อยางไร ชวยใหมีการตอบสนองตอการนําไปใชจริงๆ โดยเคล่ือนที่พรอมกับชิ้นงานอยางสมํ่าเสมอ มี
หลักการทํางานคลายคลึงกับระบบซุปเปอรมารเก็ตในระบบดึง (Pull System) (สถาบันรับรอง
คุณภาพสถานพยาบาล (องคกรมหาชน), 2556: 197) 

ระบบคับบังเปนระบบการส่ือสารความตองการจากกระบวนการถัดมาเพ่ือให
กระบวนการกอนหนาทราบ ชวยรักษาสภาพการทํางานแบบทันเวลาพอดี ทําเฉพาะสิ่ งที่ตองการ 
และในเวลาที่มีความตองการ ชวยใหระบบไหลตอเนื่องไดดียิ่งขึ้น โดยใชแนวคิดของวิธีการควบคุม
วัสดุคงคลัง โดยใชระบบสั่งเมื่อถึงจุดที่กําหนด (สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคกร
มหาชน), 2556: 198) 

การใชสัญญาณคัมบังมีวิธีในการเลือกใชหลายวิธีขึ้นอยูกับความเหมาะสมในการนําไป
ปฏิบัติใช เชน การดคัมบัง (KANBAN card) การควบคุมโดยสายตา (Look-see) การสงอีเมลล       
(E-mails) คัมบังแบบอิเลคทรอนิกค (Electronic KANBAN) โดยทั่วไปนิยมใชคัมบังที่เปน
แผนกระดาษเคลือบ หรือบรรจุในซองพลาสติกเพ่ือใหสามารถนํากลับมาใชหมุนเวียนได  

วัตถุประสงคในการใชงานระบบคับบัง 
1. ใชเพื่อควบคุมการเคล่ือนยายวัตถุดิบหรือชั้นงาน 
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1.1 คัมบังเบิกของ (Withdrawal Kanban) ใชควบคุมการเคล่ือนยายวัตถุดิบ
หรือชิ้นงานระหวางคลังพัสดุ หรือภายในกระบวนการผลิต หรือระหวางกระบวนการผลิตกับคลังพัสดุ 
ซึ่งจะบอกขอมูลที่จําเปนในการเบิกของ เชน ชนิดและปริมาณที่จะตองเบิก ซื่อกระบวนการกอนหนา 
สถานที่เก็บชิ้นสวน เปนตน 

 
 

 

 

ภาพที่ 7 ภาพตัวอยางคัมบังเบิกของ    
1.2 คัมบังผูสงมอบ (Supplier Kanban) ใชควบคุมการเคลื่อนยายวัตถุดิบหรือ

ชิ้นงานระหวางผูสงมอบกับคลังพัสดุ ซึ่งทํางานคลายคัมบังเบิกของ 
ชื่อชิ้นสวน………………………….… จุดรับชิ้นสวน................................ 

 

หมายเลข..................................... คลังพัสด…ุ…………………………….. 

ผูสงมอบ…………………………...….. รอบเวลาในการจัดสง…………….. 

ขนาดบรรจุ..........ชิ้น/กลอง หมายเลขคัมบัง……………………… 

ภาพที่ 8 ภาพตัวอยางคัมบังผูสงมอบ    
2.ใชเพื่อควบคุมการปฏิบัติงาน 

2.1 คัมบังสั่งผลิต (Production Ordering Kanban) ใชควบคุมการผลิตสินคาหรือ
ชิ้นงานเพื่อทดแทนตามจํานวนที่ถูกดึงไปใช ซึงมักใชกับกระบวนการทีสามารถไดอยางตอเนื่องทันที 

 

 

 

 

 

ภาพที ่9 ภาพตัวอยางคัมบังสั่งผลิต    
2.2 คัมบังสัญญาณ (Signal Kanban) ใชควบคุมงานที่ไมสามารถดําเนินการและสง

มอบงานไดทันที แตตองเตรียมการลวงหนา เชนกระบวนการที่ตองมีการเตรียมเครื่องมืออุปกรณ 
                                ตําแหนง                 รหัสชิ้นงาน                  ชื่อชิ้นงาน                    วัตถุดิบ 

 

                                                จุดสั่งผลิตซํ้า           สายการผลิต             เครื่องจักร 
 

                                                                       ขนาดรุนการผลิต            

เบิกของจาก (ตําแหนง)        สงไปยัง (ตําแหนง) 
 

ขนาดบรรจุ.............................ชิ้น/กลอง ชื่อชิ้นงาน..................... 
หมายเลขคัมบัง……………………………….. หมายเลข…………………. 

กระบวนการท่ีผลิต           กระบวนการที่นําไปใช 
 

 

 

รูปภาพประกอบ 
ขนาดรุนการผลิต.........................ชิ้น/รุน 

ขนาดบรรจุ.............................ชิ้น/กลอง ชื่อชิ้นงาน..................... 

หมายเลขคัมบัง……………………………….. หมายเลข…………………. 

      ตําแหนง          วัตถุดิบ

  จุดสงผลตซา        สายการผลต          เครองจกร

    ขนาดรุนการผลิต      

            รหสัชิน้งาน                 ชือ่ชิน้งาน            

จดสั่งผลิตซํ้า สายการผลิต เครื่องจักร

 

 
รูปภาพประกอบ 

รูปภาพประกอบ 

ภาพที่ 10 ภาพตัวอยางคัมบังสัญญาณ 
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การคํานวณจํานวนคัมบัง 

สูตร    จํานวนคัมบัง ใบ  

D = ปริมาณความตองการวัตถุดิบ ชิ้นงาน หรือสินคาตอชวงเวลาที่พิจารณา (หนวย/
ชวงเวลา) 

L = เวลาในการส่ังซื้อวัตถุดิบ หรือเวลานําในการผลิตชิ้นงาน/สินคารวมกับเวลาในการ
รวบรวมคัมบัง (ชวงเวลา) 

U = คาเผื่อสําหรับรองรับความไมแนนอนประเภทตางๆ (%) ในรูปแบบของพัสดุคงคลัง
เพ่ือความปลอดภัย (Safety stock) หรือ พัสดุคงคลังสํารอง (Buffer Stock) 

C = ขนาดบรรจุของภาชนะสําหรับใสชิ้นงานชนิดตาง ซึ่งสอดคลองกับขนาดรุนการผลิต
ที่นอยที่สุด (ชิ้น/กลอง) 

ในกรณีคาท่ีไดจากการคํานวณเปนทศนิยมใหทําการปดเศษข้ึนเปนจํานวนเต็ม 

สวนประกอบสําคัญในการทําระบบคัมบังแบบใชการด 

1.  เนื่องจากระบบคัมบังสนับสนุนการทํางานแบบทันเวลาพอดีจึงจําเปนอยางยิ่งที่
จะตองมีวัตถุดิบเตรียมพรอมอยูเสมอ(วัตถุดิบคงเหลือเพ่ือความปลอดภัย รอถูกเรียกเพ่ือทดแทน
คลังสินคามีวัตถุดิบคงเหลือเสมอเพ่ือพรอมจายทดแทนเขาสายผลิตเม่ือใดก็ตามที่ถูกรองขอผาน
การดคัมบัง ผูผลิตวัตถุดิบจะตองมีวัตถุดิบคงเหลือเสมอเพ่ือพรอมจายทดแทนไปยังคลังสินคาเมื่อใดก็
ตามท่ีถูกรองขอผานการดคัมบัง 

2. การดคัมบัง เปนสิ่งสําคัญยิ่งเปรียบเสมือนธนบัตรที่ลูกคานําไปแลกซื้อสินคามา
ทดแทนจํานวนที่หมดไป ฝายผลิตเปนลูกคาของฝายคลังสินคา ฝายคลังสินคาเปนลูกคาของผูผลิต
วัตถุดิบ 

รายละเอียดจําเปนที่ตองระบุบนการดคัมบัง 
1. ชื่อวัตถุดิบ 

2. ชื่อผูผลิตวัตถุดิบ (ชวยปองกันปญหาสับสนเม่ือมีผูผลิตมากกวาหนึ่งที่ผลิตและสง
วัตถุดิบนั้นๆ) 

3. จํานวนชิ้นงาน (เปรียบเสมือนมูลคาของธนบัตร) เพ่ืองายตอการติดตาม และงาย
ตอการคํานวณหาวัตถุดิบคงเหลือเพ่ือความปลอดภัย จํานวนบรรจุของชิ้นงานตอกลองควรจะเปน
มาตรฐาน 

4. เลขที่ของการด เพ่ือใชในการติดตามจํานวนการดที่ถูกพิมพออกมาสามารถ
คํานวณไดจาก (จํานวนวัตถุดิบคงเหลือเพ่ือความปลอดภัยที่จัดเก็บ + ระยะเวลารอคอยในการรับของ
งวดใหม)/จํานวนบรรจุวัตถุดิบนั้นตอกลอง การดคัมบังมีความสําคัญมากเมื่อเกิดการสูญหาย ยอม
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เปนการเสี่ยงที่จะไมไดรับของทดแทนทันตามกําหนดเวลาที่ไดวางไวเนื่องจากไมมีการดแลกวัตถุดิบ
เขามาใหม 

กฎการใชงานคัมบัง 
1. ไมสงชิ้นสวนท่ีมีปญหาคุณภาพไปยังกระบวนการถัดไปโดยใหความสําคัญกับการ

ประกันคุณภาพ 

2. กระบวนการผลิตถัดไปจะมาดึงเอาเฉพาะช้ินสวนที่ตองการใชงานเทานั้น หามดึง
สินคาหรือชิ้นงานโดยปราศจากคัมบัง หามดึงสินคาหรือชิ้นสวนเกินกวาจํานวนคัมบัง สินคาหรือ
ชิ้นสวนตองมีคัมบังคูไปดวยเสมอ 

3. กระบวนการผลิตกอนหนาจะผลิตชิ้นสวนเทากับจํานวนที่ถูกดึงไปเทานั้น ไมผลิต
เกินจํานวนคัมบัง ผลิตเพ่ิมตามลําดับที่ไดรับคัมบังมา 

4. ทําการผลิตใหสม่ําเสมอ 

5. ใชงานคัมบังเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงในรายละเอียด ไมใชการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญ 

6. ตองรักษามาตรฐานการทํางาน และปฏิบัติตามกฎการใชงานคัมบัง 
7. ควรเพิ่มรอบการหมุนของคัมบัง และลดจํานวนคัมบังลงในระยะยาว 

โดยสรุประบบคัมบังชวยอํานวยความสะดวกแกพนักงานเนื่องจากเปนเครื่องมือหลักที่ใช
หลักการควบคุมดวยสายตาชวยปรับปรุงการไหลเวียนวัตถุดิบระหวาง ผูผลิตวัตถุดิบ คลังสินคา และ
หนวยงานผลิต เพ่ิมศักยภาพการควบคุมการไหลเวียนวัตถุดิบไปยังหนวยงานที่ใชวัตถุดิบนั้นโดยตรง 
ลดปญหาการสงวัตถุดิบลาชา หรือขาดสงวัตถุดิบ เพราะมีระยะเวลารอคอยท่ีแนนอนในการนําสง
วัตถุดิบ ลดจํานวนสินคาคงคลังที่จัดเก็บ ไมแบกรับภาระจัดเก็บวัตถุดิบเกินความตองการใช ชวย
ลําดับความสําคัญกอน หลังของการปฏิบัติงานในกระบวนการทํางาน การตรวจสอบกับมาตรฐานที่
ควรจะเปนในการทํางานชาหรือเร็วเกินไป โดยการเลือกใชคัมบังนั้นสามารถนํามาปรับใชไดกับ
วัตถุประสงคของการปฏิบัติงาน เปนวิธีที่งาย ไมยุงยากซับซอน สะดวกและประหยัดคาใชจายในการ
ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน 

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวของทําใหผูวิจัยไดแนวคิด ชวยเพ่ิมเติมองค
ความรูทําวิจัย รวมถึงสนับสนุนแนวคิดพ้ืนฐานเชิงทฤษฎีในการวิจัยอยางเพียงพอ ชวยพัฒนากรอบ
แนวคิดเชิงทฤษฎีของงานวิจัยไดชัดเจน  ผูวิจัยสามารถกําหนดประเด็นปญหาในการวิจัยไดอยาง
ชัดเจน และกําหนดแนวทางในการศึกษาไดอยางเหมาะสม เขาใจเนื้อหาสาระของเร่ืองที่วิจัยได เปน
อยางดี อีกทั้งการออกแบบการวิจัยเพ่ือหาคําตอบอยางสมเหตุสมผล การเลือกระเบียบวิธีวิจัย การ
สรางเครื่องมือ รวบรวมขอมูล การวิเคราะหหรือประมวลผลขอมูล ตลอดจนการสรุปและรายงาน
ผลการวิจัย ชวยใหวางแผนการวิจัยมีประสิทธิภาพ เปนหลักฐานอางอิงเพ่ือสนับสนุนในการอภิปราย
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ผลการวิจัยอยางสมเหตุสมผลและมีความหนักแนนนาเชื่อถือ  งานวิจัยประสบความสําเร็จอยางมี
คุณภาพ ดังตารางที่ 4 

7. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
พฤทธิพงศ โพธิวราพรรณ (2548) ไดศึกษาการประยุกตใชการผลิตแบบลีนใน

อุตสาหกรรมแบบผสม (แบบตอเนื่อง-แบบชวง): กรณีศึกษาโรงงานผลิตเหล็กรูปพรรณจุดมุงหมาย
ของงานวิจัยนี้คือชวยเปนแนวทางของการประยุกตใชการผลิตแบบลีนในอุตสาหกรรมท่ีมีทั้งการผลิต
แบบตอเนื่องและแบบชวงหรือเรียกอีกอยางวาอุตสาหกรรมผสมการวิจัยนี้ไดเลือกอุตสาหกรรมผลิ ต
เหล็กรูปพรรณเปนกรณีวิจัย เนื่องจากเปนอุตสาหกรรมที่มีการผลิตแบบผสมใชเครื่องมือการผลิตแบบ
ลีนคือแผนภูมิสายธารคุณคาจะชวยจําแนกคุณคาของกระบวนการผลิตและแบบจําลองสถานการณ
จะใชวิเคราะหทางเลือก, ประเมินและพัฒนาแผนภูมิสายธารคุณคางานวิจัยนี้จะใชการออกแบบการ
ทดลองเชิงแฟกทอเรียลเต็มแบบ 23โดยใชแบบจําลองสถานการณวิเคราะหปจจัยทั้งหมด 3 ปจจัย
ไดแกระบบการผลิต , การบํารุงรักษาแบบทุกคนมีสวนรวม และการลดเวลาปรับเปลี่ยนเครื่องจักร
จากผลของการจําลองขจัดความสูญเปลาสามารถลดระยะเวลาการผลิตรวมจาก  16.24 วันมาเปน 

8.56วันหรือคิดเปนรอยละ 47.30 และลดสินคาคงคลังระหวางกระบวนการจาก 96.35 ตันตอวัน63

เหลือ 10.62 ตันตอวันหรือคิดเปนรอยละ 88.98จากน้ันนํามาสรางแผนภูมิสายธารคุณคาสถานะ
อนาคต 

 

ตารางที่ 4 ตารางสรุปแนวทางการศึกษาและใชประโยชนจากแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ  
 
 

ประเด็นเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีทีเ่กี่ยวของ 

แนวทางการศึกษาและใชประโยชน 
สนับสนุน
ความสําคัญ
และปญหา
ของการวิจัย 

พัฒนากรอบ
แนวคิดใน
การวิจัย 

การสราง 
เครื่องมือ
การวิจัย 

สนับสนุน
การ

อภิปรายผล 

ประวัติคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล  
และหนวยอณูพันธุศาสตร สถานสงเสริมการวิจัย 

    

แนวคิดการจัดการคุณภาพ     
แนวคิดระบบการผลิตแบบลีน     
ทฤษฎีเชิงระบบ     
แนวคิดซิป โม เดลการประเมินทั้ ง ระบบของส ตัฟเฟลบีม 
(Stuffelbeam’s CIPP Model) 

    

ระบบคัมบัง     
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พัชรินทร อุนเอมใจ (2548) ไดศึกษาการบูรณาการลีนซิกซซิกมาและซีเอ็มเอ็มไอเขาสู
วิสาหกิจโดยใชแบบจําลองพลวัตกรณีศึกษา : บริษัทสแปนชั่น (ไทยแลนด) จํากัดโดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือประเมินวัดระดับความสามารถขององคกรขณะปจจุบันวาอยูในระดับใดตามมาตรฐานซีเอ็มเอ็มไอ
และเปนแนวทางสําหรับการวัดผลในการดําเนินงานการผลิตขององคกรโดยทําการประยุกตลีนซิกซ
ซิกมาเขากับกลุมกระบวนการหลัก (PAs) ของมาตรฐานซีเอ็มเอ็มไอซึ่งมีทั้งหมด 25 กลุมโดยจัด
แบงกลุมออกเปน 5 ระดับจากน้ันจัดทําแบบทดสอบสําหรับการประเมินระดับความสามารถขึ้นและ
เพ่ือแกไขลักษณะท่ีหยุดนิ่ง (Static) ของระบบการวัดผลการดําเนินงานดวยแบบทดสอบที่จัดทําขึ้น
งานวิจัยนี้จึงไดทําการศึกษาเพ่ิมเติมโดยผูทําวิจัยไดระบุเปาหมายหรือวัตถุประสงคการวัดพรอมทั้งตัว
วัดสําหรับการผลิตแบบลีนและนําเสนอออกมาในรูปแบบของแบบจําลองพลวัตของระบบการผลิต
ขององคกรอุตสาหกรรมทั้งนี้เนื่องจากมีการประยุกตใชไดจริงในองคกรซึ่งสามารถดูไดจากงานวิจัยที่
รวบรวมมาและประกอบกับสภาวะแวดลอมทางธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตมีการเปล่ียนแปลงและ
เติบโตอยางรวดเร็วโครงรางการวัดที่มีลักษณะหยุดนิ่งไมสามารถปรับตัวใหเขากับสภาวะการเติบโตที่
มีการแขงขันหรือมีการพัฒนาปรับปรุงอยูตลอดไดผลจากการวิจัยพบวาองคกรกรณีศึกษามีระดับ
ความสามารถขององคกรตามมาตรฐาน CMMI อยูที่ระดับ 3 และเวลาสูญเปลาที่ควรจะมีการ
ปรับปรุงมากท่ีสุดคือเวลาสูญเปลาอันเนื่องมาจากเครื่องจักรซึ่งสงผลกระทบตอเวลาสูญเปลาโดยรวม
ถึง 30.6% รองลงมาคือเวลาสูญเปลาอันเนื่องมาจากบุคลากรคิดเปน 29.98% ประโยชนที่ไดรับจาก
งานวิจัยนี้คือสามารถนําไปใชในการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและชวยยกระดับความสามารถ
ในการปฏิบัติการวัดผลการดําเนินงานการผลิตซึ่งสิ่งตางๆเหลานี้จะชวยใหองคกรบรรลุผลสําเร็จตาม
เปาหมายที่วางไว 

ชัยยศ ชุณหวิจิตรา (2553) ไดศึกษาประสิทธิภาพการบริหารงานโลจิสติกสดวยระบบลีน 
ของบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอร จํากัด เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบริหารงานโลจิสติกสดวย
ระบบลีนของพนักงานจําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร กลุมตัวอยางคือ พนักงานฝายผลิต และ
ฝายคลังสินคาของบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอรจํากัด จํานวน 132 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปน
แบบสอบถามวิเคราะหขอมูลโดยใชความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที 
และการวิเคราะหความแปรปรวน ผลการวิจัยพบวา พนักงานมีความคิดเห็นเก่ียวกับ ประสิทธิภาพ
การบริหารงานโลจิสติกสดวยระบบลีนในภาพรวมคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย
ดาน พบวา อยูในระดับมากจํานวน 3 ดาน โดยเรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปนอยคือ ดานความ
ปลอดภัย เชน ในเรื่องการทํางานการปฏิบัติตามขั้นตอนและคูมือการทํางานการตักเตื อนและให
คําแนะนําเพ่ือนรวมงาน ดานการบริการ เชนการขนยายสินคา ความรวดเร็วและปลอดภัยของสินคา 
สินคาปนเปอน และดานการผลิต เชนคุณภาพผลิตภัณฑ คุณภาพบรรจุภัณฑ การลดของเสียใน
กระบวนการผลิต การลดเวลาลารอคอย และอยูในระดับปานกลาง จํานวน 1 ดาน คือ ดานตนทุน 
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เชนการลดการเสียเวลาในการผลิต และขนสง การทํางานซ้ําซอน การลดตนทุนการขนสง ผลการ
เปรียบเทียบคาเฉล่ียประสิทธิภาพการบริหารงานโลจิสติกสดวยระบบลีนของพนักงาน จําแนกตาม
ลักษณะประชากรศาสตร พบวาดานการบริหาร พนักงานที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน มีความ
คิดเห็น โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และพนักงานที่มีตําแหนงงานตางกัน มีความ
คิดเห็นโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา 
แตกตางกันอยามีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ธิติ มณีโชติ (2553) ไดศึกษาการลดระยะเวลาการผลิตตัวขยายสัญญาณแสดงดวยการ
ประยุกตใชระบบลีน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการศึกษาและการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการและ
สายการผลิตเครื่องขยายสัญญาณแสง โดยใชระบบการผลิตแบบลีนมาประยุกต ผานการจําลอง
สถานการณดวยคอมพิวเตอร กระบวนการทํางานแบบลีนที่ถูกคัดสรรดวยหลักการของผูเชี่ยวชาญ
สามารถสรุปไดเปนจํานวน 3 รูปแบบคือ รูปแบบท่ี 1 คือการนําระบบการจัดตารางการผลิตเขาใช
โดยจัดตารางตามวันที่ในการสงออกผนวกกับการควบคุมระบบแบบงานเขามากอนจะถูกผลิตกอน 
รูปแบบที่ 2 คือการจัดผังสายการผลิตและปรับปรุงกระบวนการใหมใหเปนสายการผลิตแบบไหล 
ผนวกกับจัดตารางการผลิตเขาใชโดยจัดตารางตามวันที่ในการสงออก และกับการควบคุมระบบแบบ
งานเขามากอนจะถูกผลิตกอน ในการจําลองสถานการณดวยคอมพิวเตอรซึ่งอยูบนพ้ืนฐานของขอมูล
ของการทํางานที่จํากัดภายใตคาคาดหวังจะถูกนํามาใชเ พ่ือการสังเกตถึงประสิทธิภาพของ
กระบวนการตางๆ ที่ไดทําการพัฒนาขึ้น กระบวนการในรูปแบบที่มีความเหมาะสมจะถูกนําไปใชใน
การประยุกตใชจริงในสายการผลิตตัวขยายสัญญาณแสงเพ่ือการยืนยันผล ผลของการปรับปรุงใน
สายการผลิตจริงจะถูกนํามาวิเคราะหความแปรปรวนโดยมีระยะเวลาการผลิตรวมตอหนวยเปนคา
ผลตอบสนองพรอมทั้งมีการตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบท้ังในสวนของการแจกแจงปกติ 
ความแปรปรวนคงท่ี และความเปนอิสระตอกันของขอมูลคาความผิดพลาดจากการทดลอง โดยผล
จากการวิจัยพบวากระบวนการผลิตที่ถูกออกแบบใหเปนกระบวนการแบบไหล รวมทั้งการผลิตโดย
การจัดตารางการผลิตที่อางถึงวันที่สงมอบเปนหลักและการจัดการในการผลิตโดยใชระบบมากอน
ไดรับบริการกอนมีความเหมาะสมที่สุดดวยนัยสําคัญทางสถิติ โดยผลที่ไดจากการปรับปรุงจริงแสดง
ใหเห็นถึงคาเฉล่ียและความแปรปรวนของระยะเวลาของการประกอบรวมท่ีดีขึ้น 

อรสา โพธิ์ชัยเลิศ (2554) ไดศึกษาผลของระบบลีน ตอคุณภาพการใหบริการ โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลของการนําระบบลีนซึ่งเปนแนวคิดในการผลิตแบบอุตสาหกรรม มาใชใน
การปรับปรุงการใหบริการ ซึ่งเปนการศึกษาเชิงปริมาณ ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ไดแก ผู
ใหบริการในการตรวจรักษาผูปวยที่คลินิกตรวจทั่วไป ประกอบไปดวย แพทย จํานวน 15 คน 
พยาบาล จํานวน 25 คน และเจาหนาที่สนับสนุนบริการ จํานวน 25 คน รวม 65 คน และผูปวยที่เขา
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รับบริการตรวจรักษา จํานวน 30 คน รวมทั้งสิ้น 95 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือวิเคราะห
ขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตรสถิติที่ใชในการวิจัยไดแก การแจก
แจงความถี่ คารอยละ คาเฉล่ีเลขคณิต คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแปรปรวนทาง
เดียว (One-way ANOVA) และคาสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Correlation) ผลการศึกษา
พบวา ผูใหบริการสวนใหญเปนเพศหญิง อยูในชวงอายุ25-34 ป สังกัดสภากาชาดไทย อายุงาน 1-10 
ป ตําแหนงระดับผูปฏิบัติงาน โดยผูใหบริการมีทัศนะตอระบบลีนในระดับมาก ทั้งในดานการบริหาร
จัดการและดานปฏิบัติงาน ซึ่งในทัศนะของผูใหบริการเห็นวาระบบลีนสงผลใหดานการบริหารจัดการ
และดานปฏิบัติงานมีความสัมพันธ เมื่อดานใดดานหนึ่งดีขึ้นยอมสงผลใหอีกดานดีขึ้นดวย และ
ภายหลังการนําระบบลีนมาใชในการปรับปรุงการใหบริการผูปวยไดทําการศึกษาความพึงพอใจในการ
รับบริการ พบวาผูรับบริการเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย อายุระหวาง 21 -30 ป และ 41-50 ป 
ประกอบอาชีพรับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี โดยผูรับบริการมีความ
พึงพอใจในดานกระบวนการ หรือขั้นตอนในการรับบริการ การส่ือสารตอผูรับบริการ และสถานท่ี
ใหบริการในระดับมาก 

ปทมา กุลโสภณ (2554) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูสนับสนุนระบบลีนจาก
องคการ และศักยภาพการจัดการความรูตามแนวคิดระบบลีนของบริษัท อาร ซี เท็กซไทล จํากัด  
โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาการรับรูการสนับสนุนระบบลีนจากองคการเพ่ือศึกษาศักยภาพการจัดการ
ความรูตามแนวคิดระบบลีน เพ่ือเปรียบเทียบศักยภาพการจัดการความรูตามแนวคิดระบบลีน จําแนก
ตามขอมูลสวนบุคคล และเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูการสนับสนุนระบบลีนจากองคการ 
กับศักยภาพการจัดการความรูตามแนวคิดระบบลีน การวิจัยครั้งนี้ใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวม
ขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 360 คน การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรม SPSS สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูลคือ คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบที การวิเคราะหความแปรปรวนและ
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ผลการวิจัยพบวาพนักงาน
บริษัท อาร ซี เท็กซไทล จํากัด มีศักยภาพการจัดการความรูตามแนวระบบลีนโดยเฉลี่ยอยูในระดับ
ปานกลาง โดยมีศักยภาพการจัดการความรูตามแนวระบบลีนมากท่ีสุดในดานการสรางแรงจูงใจใน
ตนเอง การเปรียบเทียบศักยภาพการจัดการความรูตามแนวระบบลีน จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
พบวาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ และการหาความสัมพันธระหวางการรับรูการสนับสนุน
ระบบลีนจากองคการ กับศักยภาพการจัดการความรูตามแนวระบบลีน พบวามีความสัมพันธใน
ทิศทางเดียวกัน 

นัญฑฐฌา พิศเพียงจันทร. (2554) ไดศึกษาเก่ียวกับการถอดบทเรียนกระบวนการ
จัดการโครงการติดดาว คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
ถอดความรูฝงลึกของผูปฏิบัติการในกระบวนการจัดการโครงการติดดาวดวยรูปแบบการถอดบทเรียน 
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เพ่ือบันทึกกระบวนการจัดการโครงการติดดาวจากความรูฝงลึกของผูปฏิบัติ และเพ่ือสรางคูมือ
กระบวนการจัดการโครงการติดดาว กลุมผูใหขอมูลประกอบดวยผูบริหารและบุคลากรท่ีปฏิบัติหนาที่
ในงานพัฒนาคุณภาพจํานวน 18 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแกการสนทนากลุม 
ระดมสมอง การบันทึกภาพและเสียง และแบบบันทึกการถอดบทเรียน เครื่องมือที่ใชการพัฒนาคูมือ 
เครื่องมือที่ใชในการประเมินความเหมาะสม และประเมินความเปนไปไดในการนําไปใชปฏิบัติจริง 
โดยวิธีการคํานวณหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางกระบวนการและวัตถุประสงคของกระบวนการ 
IOC  โดยผลจากการวิจัยพบวาโครงการติดดาวมีการดําเนินงานสรุปได 7 บทเรียน และจากการถอด
บทเรียนไดสรางเปนกระบวนการ และจัดทําเปนเอกสารวิธีปฏิบัติงาน โดยการตรวจสอบความ
เหมาะสม ตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทั้ง 5 คน พบวามีคา IOC วิธีปฏิบัติงานเทากับ 1.0 และ
เอกสารสนับสนุน เทากับ 0.8 สําหรับตรวจสอบความเปนไปไดในการนําไปใชปฏิบัติจริงของคูมือ
คุณภาพ ตามความคิดเห็นของกลุมผูปฎิบัติหนาที่ในงานพัฒนาคุณภาพ จํานวน 17 คน พบวาคา IOC 

วิธีปฏิบัติงานเทากัน 1.0 และเอกสารสนับสนุนเทากับ 1.0 ซึ่งมีคาเฉลี่ย 0.5 ในทุกขั้นตอน ดังนั้นจึงมี
ความเหมาะสมท่ีสามารถนําผลไปใชไดในการปฏิบัติตอไป   

ดินห ไท ฮง บราบารา ไอเจล และตรีทศ เหลาศิริหงษทอง (2010) ไดศึกษาการจัดการ
คุณภาพรวม (TQM) ลักษณะกลยุทธและองคกร: หลักฐานจากสมาชิกองคการการคาโลกการศึกษา
ครั้งนี้เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางการใชแนวคิด TQM กับคุณลักษณะขององคกรในดานขนาด
ประเภทผูถือหุนระดับการสรางแรงจูงใจในอุตสาหกรรมใหมในประเทศเวียดนามซ่ึงเปนประเทศที่มี
อุตสาหกรรมเกิดใหมในเอเชียตะวันออกเฉียงใตการศึกษาน้ีใชการศึกษาตามสมการโครงสราง  (SEM) 

การทดสอบความแตกตาง T-test และการทดสอบความแปรปรวน MANOVA โดยการทําการทดสอบ
กับ 222 สถานประกอบการเปนการศึกษาเพ่ือใหไดรูวาผลของ TQM สามารถนําไปสูการพัฒนาหรือ
หาแนวทางการปฏิบัติที่เปนรูปธรรมโดยมุงใหเกิดแนวทางการปฏิบัติงานท่ีเปนรูปธรรมกับลูกคาและ
พันธกิจในการบริหารงานและกระบวนการจัดการผลการศึกษาพบวาการปฏิบัติตาม  TQM อยางเปน
รูปธรรมจะนําไปสูการทํางานเปนทีมและการเปดโลกทัศนขององคกรรวมถึงการสรางความสําเร็จของ
องคกรภายใตของการขยายขอบเขตทางการตลาด 

อลิเรซา อันวาริ ยูโซฟ อิสมาเอล และ ซียัด โมฮัมเมด โฮสเซน ฮัจจาติ (2011) ไดศึกษา
เกี่ยวกับการจัดการคุณภาพโดยรวมและการผลติแบบลีน : ผานวิธีคิดแบบลีนในการศึกษาแนวคิดลีน
ไดมีการพัฒนามาจากอุตสาหกรรมยานยนตของญี่ปุนและใชตัวแบบของ TQM ในการศึกษามี
วัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบระหวางการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองคกรกับแนวคิดลีนและผลการศึกษา
พบวาแนวคิด TQM และแนวคิดลีนเปนแนวคิดพ้ืนฐานในการนําไปสูการตั้งกลยุทธทางธุรกิจซึ่ง TQM 

นั้นเปรียบเสมือนแนวทางการปรับปรุงการดําเนินงานใหเกิดคุณภาพหลายๆดานอีกทั้งยังใชเปน
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เครื่องมือในการสรางแนวทางการทํางานรวมกันทั้งระบบขององคกรรวมถึงเปนการเพ่ิมอํานาจการ
แขงขันขององคกร 

พอลลีน ฟาวน และริชารด แฮรริ (2012) ไดศึกษาระบบลีนกับความตองการของลูกคา 
โดยวัตถุประสงคเพ่ือนําเสนอรูปแบบสําหรับการทําความเขาใจสินคาและบริการ  จากคุณคาที่ลูกคา
ตองการและการคาดคะเนจากความสัมพันธกับอุปทาน เปนการศึกษาจากการทบทวนวรรณกรรม
จากเอกสาร และนํามาสังเคราะหกับกรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมในชวงระยะเวลาของการทําวิจัย 
โดยใชวิธีการสังเกตโดยตรง การสัมภาษณกึ่งโครงสราง และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ จากงานวิจัยพบวา
สิ่งสําคัญในการรักษาความสัมพันธระหวางผูผลิตกับลูกคาคือการจัดการสินคาหรือบริการตามที่ลูกคา
คาดหวังไวเปนอยางนอย หรือเกินจากความตองการพ้ืนฐานที่ลูกคาตองการ ในสภาวะเศรษฐกิจ
ปจจุบันการทําความเขาใจความตองการของลูกคามีผลในทางปฏิบัติสําหรับการแขงขันใน
อุตสาหกรรม หากผูผลิตไมเขาใจถึงคุณคาในสินคาของลูกคาแลวก็ไมสามารถผลิตสินคาเพ่ือสนอง
ความตองการของลูกคาได  

ไคล บี สโตน (2012) ไดศึกษาโดยการทบทวนวรรณกรรมของระบบการผลิตแบบลีน
จากชวงสี่ทศวรรษท่ีผานมา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือนําเสนอการทบทวนวรรณกรรมและขั้นตอนของ
ระบบการผลิตจากชวงส่ีทศวรรษท่ีผานมาของระบบลีน โดยเนนความรูจากเอกสารวิชาการของระบบ
ลีนเกี่ยวกับหลักการ และความสูญเปลา โดยทบทวนจากหกขั้นตอนสูความสําเร็จของ Machi และ
McEvoy ผลการวิจัยพบวาจากการทบทวนวรรณกรรมและการถอดรหัสความคิดจากผูเชี่ยวชาญ พบ
การใหความหมายของระบบลีนที่พัฒนามาจากการวิเคราะหขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนการคนพบ ขั้นตอน
การเผยแพร ขั้นตอนการดําเนินงาน ขั้นตอนการวิสาหกิจ และข้ันตอนผลการดําเนินงาน  

มาไลห มานซูรี โมฮาน นีซามาบาหมาน,นีซาโรยานี ไซบานิ เชโรซมาวาตี และเซโม
หเซน (2013) ไดศึกษาหวงโซอุปทานการผลิตแบบลีนในอาหารฮาลาล มีวัตถุประสงค เพ่ือประเมิน
ความเปนไปไดของการดําเนินการผลิตแบบลีนในหวงโซอุปทานของอาหารฮาลาล และอุปสรรคใน
การดําเนินงานของพวกเขา จากการวิจัยเชิงสํารวจระบุปญหา การรับรู และทัศนคติที่มีตอการ
ดําเนินการผลิตแบบลีนในหวงโซอุปทาน โดยการแจกแบบสอบถามใหกับบริษัทอาหารฮาลาล 300 
บริษัท ไดรับการตอบกลับ 61 บริษัท ผลการวิจัยพบวากวา 70 เปอรเซ็นตของ บริษัทอาหารฮาลาลท่ี
มีการรายงานวาหวงโซอุปทานแบบลีน (Lean supply chain: LSC) ยังไมไดรับการดําเนินการใน
บริษัทของพวกเขา การวิเคราะหขอมูลแสดงใหเห็นวารอยละ 14 ของบริษัทอาหารฮาลาลจําเปน
เรงดวนที่จะดําเนินการผลิตแบบลีน การแขงขันทางการตลาดและความไมแนนอนไดรับกการเนนย้ํา
วาเปนอุปสรรคสําคัญในการดําเนินการของบริษัทท่ีมีหวงโซอุปทานแบบลีน ในทางตรงกันขามการ
ขาดความตระหนักถึงลูกคาของการจัดการหวงโซอุปทานก็ถือเปนอุปสรรคสําคัญในบริษัทที่ไมใช
ระบบลีน 
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จากการทบทวนวรรณกรรม ผูวิจัยไดสรุปทิศทางการศึกษาและนําแนวทาง ไปใช
ประโยชนไดดังตารางท่ี 5  

ตารางที่ 5 ตารางสรุปแนวทางการศึกษาและใชประโยชนจากงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 
 

ประเด็นเกี่ยวกับงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

แนวทางการศึกษาและใชประโยชน 
สนับสนุน
ความสําคัญ
และปญหา
ของการวิจัย 

พัฒนากรอบ
แนวคิดใน
การวิจัย 

การสราง 
เครื่องมือ
การวิจัย 

สนับสนุน
การ

อภิปรายผล 

การประยุกตใชการผลิตแบบลีนในอุตสาหกรรมแบบผสม 
(แบบตอเนื่อง-แบบชวง): กรณีศึกษาโรงงานผลิตเหล็กรูปพรรณ
จุดมุงหมายชวยเปนแนวทางของการประยุกตใชการผลิตแบบลีน
ในอุตสาหกรรมที่มีทั้งการผลิตแบบตอเนื่องและแบบชวง 
(พฤทธิพงศ โพธิวราพรรณ, 2548) 

    

การบูรณาการลีนซิกซซิกมาและซีเอ็มเอ็มไอเขาสูวิสาหกิจโดยใช
แบบจําลองพลวัตกรณีศึกษา : บริษัทสแปนช่ัน (ไทยแลนด) จํากัด
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินวัดระดับความสามารถขององคกร
ขณะปจจุบันวาอยูในระดับใดตามมาตรฐานซีเอ็มเอ็มไอและเปน
แนวทางสําหรับการวัดผลในการดําเนินงานการผลิตขององคกร 
(พัชรินทร อุนเอมใจ, 2548) 

    

ประสิทธิภาพการบริหารงานโลจิสติกสดวยระบบลีน ของบริษัท 
เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอร จํากัด เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการ
บริหารงานโลจิสติกสดวยระบบลีนของพนักงาน 

(ชัยยศ ชุณหวิจิตรา, 2553) 

    

การลดระยะเวลาการผลิตตัวขยายสัญญาณแสดงดวยการ
ประยุกตใชระบบวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาและการปรับปรุ ง
ประสิทธิภาพกระบวนการและสายการผลิตเครื่องขยายสัญญาณ
แสง โดยใชระบบการผลิตแบบลีนมาประยุกตผานการจําลอง 
สถานการณดวยคอมพิวเตอร (ธิติ มณีโชติ, 2553) 

    

ความสัมพันธระหวางการรับรูสนับสนุนระบบลีนจากองคการ และ
ศักยภาพการจัดการความรูตามแนวคิดระบบลีนของบริษัท อาร ซี 
เท็กซไทลจํากัด  จุดมุงหมายเพื่อศึกษาการรับรูการสนับสนุน
ระบบลีนจากองคการเพื่อศึกษาศักยภาพการจัดการความรูตาม
แนวคิดระบบลีน เพื่อเปรียบเทียบศักยภาพการจัดการความรูตาม
แนวคิดระบบลีน (ปทมา กุลโสภณ, 2554) 
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ตารางที่ 5 ตารางสรุปแนวทางการศึกษาและใชประโยชนจากงานวิจัยที่เกี่ยวของ (ตอ) 
 
 

ประเด็นเกี่ยวกับงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

แนวทางการศึกษาและใชประโยชน 
สนับสนุน
ความสําคัญ

และปญหาของ
การวิจัย 

พัฒนากรอบ
แนวคิดใน
การวิจัย 

การสราง
เครื่องมือ
การวิจัย 

สนับสนุน
การ

อภิปรายผล 

ผลของระบบลีน ตอคุณภาพการใหบริการ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาผลของการนําระบบลีนซึ่งเปนแนวคิดในการผลิตแบบ
อุตสาหกรรม มาใชในการปรับปรุงการใหบริการ 
(อรสา โพธ์ิชัยเลิศ, 2554) 

     

การถอดบทเรียนกระบวนการจัดการโครงการติดดาว คณะ
แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี
วั ตถุ ประสงค เพื่ อถอดความรู ฝ ง ลึ กของผู ป ฏิบั ติ กา ร ใน
กระบวนการจัดการโครงการติดดาวดวยรูปแบบการถอดบทเรียน 
เพื่อบันทึกกระบวนการจัดการโครงการติดดาวจากความรูฝงลึก
ของผูปฏิบัติ และเพื่อสรางคูมือกระบวนการจัดการโครงการติด
ดาว 
(นัญฑฐฌา พิศเพียงจันทร, 2554)  

    

การจัดการคุณภาพโดยรวม (TQM) ลักษณะกลยุทธและองคกร: 
หลักฐานจากสมาชิกองค การการค า โลกเปนการ ศึกษา
ความสัมพันธระหวางการใชแนวคิด TQM กับคุณลักษณะของ
องคกรในดานนขนาดประเภทผูถือหุนระดับการสรางแรงจูงใจใน
อุตสาหกรรมใหมในประเทศเวียดนามซ่ึงเปนประเทศท่ีมี
อุตสาหกรรมเกิดใหมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
(ดินห ไท ฮง บราบารา ไอเจล และตรีทศ เหลาศิริหงษทอง ,

2010)  

    

การจัดการคุณภาพโดยรวมและการผลิตแบบลีน: ผานวิธีคิดแบบ
ลีนในการศึกษาแนวคิดลีนไดมีการพัฒนามาจากอุตสาหกรรม
ยานยนตของญี่ปุนและใชตัวแบบของTQM ในการศึกษามี
วัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบระหวางการจัดการคุณภาพทั่วทั้ง
องคกรกับแนวคิดลีน 

(อลิเรซา อันวาริ ยูซูฟ อิสมาเอล และ ซียัด โมฮัมเมด โฮสเซน 
ฮัจจาติ , 2011) 
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ตารางที่ 5 ตารางสรุปแนวทางการศึกษาและใชประโยชนจากงานวิจัยที่เกี่ยวของ (ตอ) 
 
 

ประเด็นเกี่ยวกับงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

แนวทางการศึกษาและใชประโยชน 
สนับสนุน
ความสําคัญ
และปญหา
ของการวิจัย 

พัฒนา
กรอบ

แนวคิดใน
การวิจัย 

การสราง
เครื่องมือ
การวิจัย 

สนับสนุน
การ

อภิปรายผล 

ระบบลีนกับความตองการของลูกคา โดยวัตถุประสงคเพื่อ
นําเสนอรูปแบบสําหรับการทําความเขาใจสินคาและบริการ จาก
คุณคาที่ลูกคาตองการและการคาดคะเนจากความสัมพันธกับ
อุปทาน 

(พอลลีน ฟาวน และริชารด แฮรริสัน, 2012) 

   

การทบทวนวรรณกรรมของระบบการผลิตแบบลีนจากชวงสี่
ทศวรรษท่ีผานมา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือนําเสนอการทบทวน
วรรณกรรมและข้ันตอนของระบบการผลิตจากชวงสี่ทศวรรษที่
ผานมาของระบบลีน โดยเนนความรูจากเอกสารวิชาการของ
ระบบลีนเกี่ยวกับหลักการ และความสูญเปลา 
(ไคล บี สโตน, 2012)  

    

การศึกษาหวงโซอุปทานการผลิตแบบลีนในอาหารฮาลาล มี
วัตถุประสงคเพื่อประเมินความเปนไปไดของการดําเนินการผลิต
แบบลีนในหวงโซอุปทานของอาหารฮาลาล และอุปสรรคในการ
ดําเนินงานของบริษัทอาหารฮาลาล 

(มาไลห มานซูรี โมฮาน นีซามาบาหมาน,นีซาโรยานี ไซบานิ เช
โรซมาวาตี และเซโมหเซน, 2013)  
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บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบงานคลังวัสดุ และสารเคมีภายใตแนวคิดลีน ของหนวยอณู
พันธุศาสตร สถานสงเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เปนการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) มีวัตถุประสงค 2 ประการ คือ ประการแรก เพ่ือศึกษา
ปญหาและอุปสรรคของข้ันตอนการปฏิบัติงานระบบงานวัสดุและสารเคมี ประการท่ีสอง เพ่ือศึกษา
ขั้นตอนกระบวนการพัฒนาระบบงานวัสดุและสารเคมีภายใตแนวคิดลีน ของหนวยอณูพันธุศาสตร 
สถานสงเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล สําหรับสําหรับนําไปใช
ในการปฏิบัติงานประจํา โดยประยุกตสถิติพรรณนามาใชบรรยาย ทั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดรายละเอียด
เกี่ยวกับวิธีดําเนินการวิจัยดังนี้ 

1. วิธีการวิจัย  
การกําหนดระเบียบวิธีการวิจัยหรือกระบวนการวิธีการวิจัย (methodology) ของ

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชระเบียบวิธีการวิจัย หรือกระบวนการวิธีการวิจัย โดยใชวิธีการวิจัย
เชิงคุณภาพดวยกระบวนการศึกษาและวิเคราะหขอมูลจากเอกสาร หรือการวิจัยเชิงเอกสาร 
(documentary research) และหาขอสรุปจากกลุมผูมีสวนรวมในกระบวนการ โดยการสนทนากลุม
(Focus group discussion)  เพื่อทบทวน สนทนาแลกเปลี่ยน และสรุปประเด็นจากกลุมผูมีสวนรวม
ในกระบวนการ โดยการวิจัยในคร้ังนี้ผูวิจัยใชผูใหขอมูลหลัก (Key Information) โดยพิจารณาจาก
กลุมผูมีสวนรวมในกระบวนการระบบงานคลังวัสดุ และสารเคมีของหนวยอณูพันธุศาสตร         
สถานสงเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน 17 คน (จุมพล 
พูลภัทรชีวิน, 2548: 19-31) ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

ขั้นตอนท่ี 1 ผูวิจัยศึกษาปญหาและอุปสรรคของข้ันตอนการปฏิบัติงานระบบงานวัสดุ
และสารเคมีของหนวยอณูพันธุศาสตร สถานสงเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล และดําเนินการการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวของกับทฤษฎี
ระบบ และแนวคิดระบบลีน นํามาสังเคราะหเปนกระบวนการในการจัดการคุณภาพและการประเมิน
คุณภาพของระบบคลังวัสดุ และน้ํายาเคมีของหนวยอณูพันธุศาสตร สถานสงเสริมการวิจัย คณะ
แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
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เริมต้น 

ศกึษาปัญหาและอปุสรรคของขนัตอนการปฏิบตัิงานระบบงานวสัดแุละสารเคมีของ 
หน่วยอณพูนัธุศาสตร์ สถานสง่เสริมการวิจยั คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล 

ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมทีเกียวข้องกบัทฤษฎีระบบ และแนวคิดระบบลีน 

วิเคราะห์ระบบงานวสัดแุละสารเคมีของหน่วยอณพูนัธุศาสตร์ สถานสง่เสริมการ
วิจยั คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล โดยใช้ทฤษฎีเชิงระบบ 

ร่างขนัตอนของกระบวนการระบบงานคลงัวสัดแุละนํายาเคมีภายใต้แนวคิดลีนของหน่วยอณพูนัธุ
ศาสตร์ สถานสง่เสริมการวิจยั คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

กระบวนการระบบงานคลงัวสัดแุละนํายาเคมีภายใต้แนวคิดลีนของหน่วยอณพูนัธุศาสตร์  
สถานสง่เสริมการวิจยั คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล สําหรับนําไปปฏบิตัิงาน

ปรับปรุง 

สนิสดุ 

ขั้นตอนท่ี 2 ผูวิจัยนํารางขั้นตอนของกระบวนการระบบงานคลังวัสดุและน้ํายาเคมี
ภายใตแนวคิดลีนของหนวยอณูพันธุศาสตร สถานสงเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ไดจากการสังเคราะหเอกสาร หาขอสรุปจากกลุมผูมีสวนรวมในกระบวนการ 
โดยการสนทนากลุม (Focus group discussion)  เพ่ือทบทวน สนทนาแลกเปลี่ยน และสรุปประเด็น
จากกลุมผูมีสวนรวมในกระบวนการเพ่ือใหเกิดเปนกระบวนการท่ีเหมาะสมสําหรับการพัฒนา
ระบบงานวัสดุและสารเคมีภายใตแนวคิดลีนของหนวยอณูพันธุศาสตรสถานสงเสริมการวิจัย      
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  สนทนากลุม 

                                                          เพื่อหาขอสรุปจากกลุมผูมีสวนรวม                  ไมผาน 
                                                 ในกระบวนการ 
 

                                                               ผาน 
 

 

 

 

 

ภาพที่ 11 แผนผังวิธีการวิจัย 
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2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

1. เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

1.1 ผูวิจัยนับเปนเครื่องมือสําคัญในการศึกษาวิจัย เชิงคุณภาพ โดยเปนผู เก็บ
รวบรวมขอมูล และวิเคราะหขอมูล  

1.2 แบบบันทึกขอความเอกสาร ผูวิจัยกําหนดใหแบบบันทึกขอความเอกสารเปน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลแนวทางหน่ึง โดยการศึกษาและคนควาจากเอกสารทาง
วิชาการ หนังสือตํารา ตลอดจนผลงานวิจัยประเภทตางๆ รวมทั้งขอมูลจากการคนควาทางสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส หรือขอมูลที่ไดมาจากทางเว็บไซตทางอินเตอรเน็ต เพ่ือนํามาใชในกระบวนการสราง
พ้ืนฐานองคความรูอยาง  บูรณาการในทางวิชาการเก่ียวกับการจัดการคุณภาพ อันเปนแนวทางสําคัญ
ในการนําไปสูการสรางเครื่องมือในการพัฒนากระบวนการจัดการคุณภาพเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ควบคุมระบบงานท่ีเกี่ยวของกับระบบลีน (Lean) และทฤษฏีระบบ (IPOO Model) นํามาสังเคราะห
เปนกระบวนการในการจัดการคุณภาพและการประเมินคุณภาพของระบบคลังวัสดุ และน้ํายาเคมีของ
หนวยอณูพันธุศาสตร สถานสงเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ (เอ้ือมพร หลินเจริญ, 2555: 27) 

ขั้นตอนท่ี 1 ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑในการคัดเลือกเอกสารใหสอดคลองกับวัตถุประสงค
ของงานวิจัย ดังนี้ 

1. แนวคิดลีน 

2. แนวคิดซิปโมเดลการประเมินทั้งระบบของสตัฟเฟลบีม (Stuffelbeam’s CIPP 

Model) 

3. แนวคิดตามทฤษฏีระบบ (IPOO Model) 
ขั้นตอนท่ี 2 ผูวิจัยไดวางเคาโครงการวิเคราะหเอกสารโดยพิจารณาจากเน้ือหาสาระของ

เอกสารโดยจําแนกจากความคลอบคลุม ความชัดเจน และความสอดคลองของเอกสารกับ
วัตถุประสงคของการวิจัย  

ขั้นตอนที่ 3 ผูวิจัยไดพิจารณาเงื่อนไขแวดลอม (Context) ของขอมูลเอกสารโดย
พิจารณาจากลักษณะตางๆ เชนแหลงที่มาของเอกสาร ความนาเชื่อถือของเอกสาร 

ขั้นตอนท่ี 4 การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยวิเคราะหโดยการเชื่อมโยงเอกสารกับกระบวนการ
ปฏิบัติงานในระบบคลังวัสดุ และสารเคมีภายใตแนวคิดลีน ของหนวยอณูพันธุศาสตร สถานสงเสริม
การวิจัย คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล สรุปเปนผังกระบวนการปฏิบัติงาน 

1.3 แบบบันทึกการสนทนากลุม เปนเครื่องมือการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูใหขอมูล
ในประเด็นที่เฉพาะเจาะจง โดยมีผูเขารวมการสนทนาประมาณ 17 คน เปนกลุมเปาหมายท่ีกําหนดมี
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ดําเนินการสนทนาคอยจุดประเด็นการสนทนา ชักจูงใหกลุมเกิดแนวคิด และแสดงแนวทางการ
สนทนาอยางกวางขวาง (ณรงคศักดิ์ บุณยมาลิก, 2550)  

1.4 เครื่องบันทึกภาพและเสียง ใชในการบันทึกภาพและเสียงในประเด็นหรือหัวขอที่
ตองการนํามาวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ โดยอุปกรณที่ผูวิจัยใชในการบันทึกภาพและเสียง ไดแก 
โทรศัพทเคลื่อนที่ไอโฟนหาเอส  

1.5 เครื่องมือชวยจดบันทึก ไดแกสมุดจด และปากกาสําหรับจดบันทึกขอมูล
ภาคสนาม และบันทึกการสนทนากลุม โดยสมุดบันทึกขอมูลภาคสนามจะมีรายละเอียดของการวิจัย 
ชวยเตือนความจําในเรื่องที่ตองนํารายละเอียดในสมุดไปใชในการวิเคราะหขอมูลดวย 

1.6 แนวคําถามการสนทนากลุม ผูวิจัยใชแนวคําถามในการสนทนากลุมกลุมผูมีสวน
รวมในกระบวนการ เพ่ือทบทวน สนทนาแลกเปล่ียน ผูวิจัยกําหนดแนวการนําเสนอกระบวนการการ
ปฏิบัติงาน จากนั้นจึงใหผูรวมสนทนากลุมแสดงความคิดเห็นอยางกวางขวางโดยไมมีการขัดจังหวะ  
โดยผูวิจัยสรุปประเด็นและปรับปรุงกระบวนการใหเหมาะสมกับการนําไปใชในการปฏิบัติงานประจํา 

2. เครื่องมือในการพัฒนากระบวนการ 
2.1 ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Quality Work Procedure: QWP) คือแผนผังที่ใช

แสดงขั้นตอนของกิจกรรมการปฏิบัติงาน วิธีการของแตละกิจกรรม ผูปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของ (วีรพจน
ลือประสิทธิ์สกุล อางถึงใน นัญฑฐฌา พิศเพียงจันทร, 2554: 48) โดยสัญลักษณที่ใชแสดงผังการ
เคลื่อนไหวของงาน จะแสดงทิศทางการเคลื่อนไหลจากลําดับหนึ่งไปอีกลําดับหนึ่งโดยการเชื่อมโยง
ดวยลูกศร และมีลักษณะการใชงานเฉพาะ 

2.1.1 ขั้นตอนการสรางผังกระบวนการปฏิบัติงาน 

2.1.1.1 หลังจากการวิจัยเอกสาร ผูวิจัยไดทบทวนกระบวนการปฏิบัติ งาน
และศึกษาวิธีการสรางผังกระบวนการระบบคลังวัสดุ และสารเคมีภายใตแนวคิดลีนของหนวย      
อณูพันธุศาสตร สถานสงเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

2.1.1.2 จัดทํารางผังกระบวนการปฏิบัติงานของกระบวนการระบบคลัง
วัสดุ และสารเคมีภายใตแนวคิดลีน ของหนวย อณูพันธุศาสตร สถานสงเสริมการวิจัย คณะ
แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เสนอใหกลุมผูมีสวนรวมในกระบวนการ ทบทวน 
สนทนาแลกเปล่ียน และสรุปประเด็น เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในการนําผังกระบวนการไปใชใน
การปฏิบัติงานตอไป 
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3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บขอมูลแบงเปน 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรกเปนการรวบรวมเอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวของ เพ่ือสรางองคความรูสําหรับการทําวิจัย  ขั้นตอนที่สองเปนการสนทนากลุมเพ่ือทบทวน
ความถูกตอง สนทนาแลกเปลี่ยน และสรุปประเด็นจากผูมีสวนรวมของกระบวนการใหไดกระบวนการ
ทีเ่หมาะสมสําหรับการพัฒนาระบบงานวัสดุและสารเคมีของหนวยอณูพันธุศาสตร สถานสงเสริมการ
วิจัย คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทาลัยมหิดล  

ผูวิจัยเก็บขอมูลโดยอาศัยวัตถุประสงคของการวิจัยเปนเกณฑ จากการวิเคราะห
กระบวนการโดยใชทฤษฎีระบบ ประกอบดวยบริบท ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ โดย
ใชวิธีการวิจัยเอกสาร และจดบันทึก บันทึกภาพและเสียงสนทนากลุม จากการนําเสนอผังการพัฒนา
กระบวนการจัดการวัสดุและสารเคมีของหนวยอณูพันธุศาสตร สถานสงเสริมการวิจัย คณะ
แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

4. การตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูล 

ผูวิจัยไดตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูลโดยวิธีตรวจสอบสามเสา (Triangulation) 

ตรวจสอบความถูกตองขอมูลเนื้อหา เวลา และบุคคล ความนาเชื่อถือของการสนทนากลุม ความ
นาเชื่อถือของการวิเคราะหขอมูลถูกตรวจสอบโดยผูเชี่ยวชาญ โดยหลังจากวิเคราะหกระบวนการวัสดุ
และสารเคมีแลว ผูวิจัยไดจัดทําผังกระบวนการพัฒนาระบบวัสดุและสารเคมีภายใตแนวคิดลีน และ
สนทนากลุมเพื่อตรวจสอบความถูกตอง ทบทวนความเขาใจใหเกิดการยอมรับรวมกันของผูมีสวนรวม
ในกระบวนการ 

5. การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยนําขอมูลที่ ไดจากการสนทนากลุมมาใชในกระบวนการวิเคราะหรวมกับ
กระบวนการสังเคราะหขอมูลที่ไดจากการวิจัยเอกสาร โดยกระบวนการและวิธีการวิเคราะหได
ดําเนินการตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพอันไดแกการวิเคราะหโดยพิจารณาประเด็นหลัก ( Major 

Themes) จําแนกเน้ือหาตามวัตถุประสงคของการวิจัย และนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามวิธี
วิจัยเชิงคุณภาพในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห 
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บทที่ 4  

ผลการวิเคราะหขอมูล 

วัตถุประสงคของการวิจัยครั้งนี้เพ่ือศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติงานภายใตแนวคิดลีน ของ
หนวยอณูพันธุศาสตร สถานสงเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
ตามทฤษฎีเชิงระบบ และศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคของการบริการจัดการระบบงานคลังวัสดุ และ
สารเคมี สําหรับนําไปพัฒนาระบบงานคลังวัสดุ และสารเคมีของหนวยอณูพันธุศาสตร สถานสงเสริม
การวิจัย คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ดวยรูปแบบการวิจัยเชิงเอกสาร สวน
เครื่องมือในการพัฒนากระบวนการ ไดแก ผังกระบวนการปฏิบัติงาน  และวิเคราะหเนื้อหาในเชิง
คุณภาพที่ไดจากการวิจัยเอกสาร สังเคราะหเปนกระบวนการ มีข้ันตอนดังตอไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะหกระบวนการคลังวัสดุและสารเคมีของหนวยอณูพันธุศาสตรจาก
การวิจัยเอกสารโดยใชทฤษฎีระบบ โดยเมื่อพิจารณาจากกิจกรรมของกระบวนการมีดังนี้ 

ดานบริบท (Context)  
ผูวิจัยพิจารณาปจจัยงบประมาณ งบประมาณการจัดซื้อวัสดุและสารเคมี

ประจําป การวางแผนความตองการวัสดุและสารเคมีประจําป ระบบการเบิก–จายวัสดุและสารเคมี
ของหนวยอณูพันธุศาสตร การเตรียมรับการตรวจสอบวัสดุและสารเคมีคงคลังพบปญหาและอุปสรรค 
ของการจัดซ้ือวัสดุและสารเคมีของหนวยงานไมทันตามกรอบระยะเวลาที่คณะฯ กําหนด การจัดซื้อ
ไมทันตามแผนในปงบประมาณ การจัดการขอมูลในการการวางแผนความตองการซื้อประจําป ขาด
ประสิทธิภาพไมสามารถดึงขอมูลมาใชงานไดทันทีระบบคลังวัสดุและสารเคมีของหนวยงานขาด
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทําใหการจัดซื้อวัสดุและสารเคมีไมทันตามกรอบระยะเวลาท่ี
กําหนด ดังนั้นการพัฒนากระบวนการในการจัดหาวัสดุและสารเคมี จัดทําฐานขอมูลของคลังวัสดุและ
สารเคมีเพ่ือใหพรอมใชงานสามารถดึงขอมูลไดทันทีที่ตองการ 

ดานปจจัยนําเขา (Input)  
ผูวิจัยพิจารณาปจจัยดานทรัพยากรบุคคล ปจจัยดานโครงสรางพ้ืนฐาน และ

ปจจัยอื่นๆ พบปญหาและอุปสรรคจากไมมีการมอบหมายหนาที่ในการบริหารจัดการวัสดุและสารเคมี
ที่ชัดเจน ทําใหมีการปฏิบัติงานซํ้าซอนกัน ขาดผูรับผิดชอบท่ีทําหนาที่โดยตรง การประสานงาน
ลมเหลว ไมเปนระบบ มีความลาชาเร่ืองการสงเอกสารจัดซื้อแกไขซ้ําซาก ทําใหการจัดซื้อไมทันการ
ใชงานประจําป การมอบหมายภาระงานการจัดซื้อจัดหาวัสดุและสารเคมีที่ชัดเจน จัดทําแบบฟอรม
สําหรับตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจะชวยปองกันการจัดเอกสารผิดพลาด 
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ดานกระบวนการ (Process)  
ผูวิจัยพิจารณาปจจัยดานกระบวนการในข้ันตอนสํารวจความตองการวัสดุและ

สารเคมีขั้นตอนการสั่งซื้อ ขั้นตอนการตรวจรับและการเบิกจายวัสดุและสารเคมี ขั้นตอนการเตรียม
ความพรอมสําหรับการประมาณการความตองการใชวัสดุและสารเคมีสําหรับปถัดไปทําใหพบปญหา
และอุปสรรคเกี่ยวกับฐานขอมูลระบบคลังวัสดุและสารเคมียังขาดประสิทธิภาพไมสามารถดึงขอมูลมา
ใชไดทันที เกิดความสับสนทั้งในเรื่องของเอกสารและหนาที่ของผูรับผิดชอบทําใหเกิดความลาชา การ
จัดซื้อไมทันการใชงานประจําปจึงจําเปนตองจัดทํากระบวนการปฏิบัติ งานที่ชัดเจนเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพของกระบวนการปฏิบัติงาน 

ดานผลผลิต (Output)  
ผูวิจัยพิจารณาปจจัยผลผลิตดานทรัพยากรบุคคล ผลผลิตดานโครงสราง

พ้ืนฐาน.ลดปริมาณวัสดุและสารเคมีคงคลัง ลดความสูญเปลาเร่ืองของเวลาจากการแกไขเอกสาร
ซ้ําซาก พบปญหาและอุปสรรคเรื่องการมอบหมายหนาที่ในการบริหารจัดการวัสดุและสารเคมีที่ไม
ชัดเจน ทําใหมีการปฏิบัติงานซํ้าซอนกัน ขอจํากัดเรื่องสถานที่ในการจัดเก็บวัสดุและสารเคมีทําให
ขาดผูรับผิดชอบที่ทําหนาที่โดยตรง การประสานงานลมเหลว ไมเปนระบบ มีความลาชาเรื่องการสง
เอกสารแกไขซ้ําซาก ทําใหการจัดซื้อไมทันการใชงานประจําปควรมอบหมายภาระงานการจัดซ้ือ
จัดหาวัสดุและสารเคมีที่ชัดเจน จัดทําแบบฟอรมสําหรับตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อปองกันการจัด
เอกสารผิดพลาด 

ดานผลลัพธ (Outcome)  

ผูวิจัยพิจารณาปจจัยดานกระบวนการบริหารจัดการคลังวัสดุและสารเคมี    
ลดความสูญเปลาดานเวลาการจัดซ้ือเปนไปตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร ชวยลดปริมาณวัสดุและ
สารเคมีคงคลัง มีขอมูลสําหรับการประมาณการความตองการวัสดุและสารเคมีสําหรับใชใน
ปงบประมาณถัดไป พรอมรับการตรวจสอบวัสดุและสารเคมีคงคลังพบปญหาและอุปสรรคของ
กระบวนการในการบริหารจัดการวัสดุและสารเคมีที่ยังขาดประสิทธิภาพทําใหใชระยะเวลาในการ
จัดซื้อวัสดุและสารเคมีมากกวาที่คณะฯ กําหนด ทําให เกิดความลาชาไมทันการใชงานใน
ปงบประมาณ มีวัสดุและสารเคมีในคลังมาก เกิดปญหาหมดอายุกอนการใชงาน การบริหารจัดการ
คลังวัสดุและสารเคมียังขาดประสิทธิภาพ ขอมูลสินคาคงคลังไมพรอมใชงาน ทําใหการจัดซื้อวัสดุและ
สารเคมีไมทันตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด ความสูญเปลาเร่ืองเวลาจากการแกไขเอกสารซ้ําซาก  
การจัดกระบวนการในการจัดหาวัสดุและสารเคมี จัดทําแบบฟอรมสําหรับตรวจสอบความถูกตองของ
เอกสารการจัดซื้อเปนการปองกันการแกไขเอกสารซ้ําซาก จัดทําฐานขอมูลของคลังวัสดุและสารเคมี
เพ่ือใหพรอมใชงานสามารถดึงขอมูลไดทันทีที่ตองการ 
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โดยสรุปจากการวิจัยเอกสารโดยใชทฤษฎีระบบวิเคราะหกระบวนการ ผูวิจัยไดพิจารณา
จากกิจกรรมของกระบวนการ 5 ดาน คือดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ ดานผลผลิต 
และดานผลลัพธ ทําใหพบปญหาแลอุปสรรค ที่ทําใหเกิดความสูญเปลาของกระบวนการในข้ันตอน
การจัดหา ขั้นตอนคลัง และข้ันตอนการเบิกจายวสัดุและสารเคมี  

ขั้นตอนที่ 2 ผูวิจัยรางผังกระบวนการจัดการคลังวัสดุและสารเคมีของหนวยอณูพันธุ
ศาสตรภายใตแนวคิดลีน  จากการวิเคราะหระบบงานคลังวัสดุและสารเคมีตามทฤษฎีเชิงระบบ และ
จากการศึกษาปญหาและอุปสรรค กอใหเกิดความสูญเปลาของกระบวนการ นํามาสังเคราะหไดเปน
กระบวนการท่ีเหมาะสมมุงเนนขจัดความสูญเปลาของกระบวนการและสามารถนําไปใชในการ
ปฏิบัติงานประจํา นําเสนอใหผูมีสวนรวมในกระบวนการระบบงานคลังวัสดุ และสารเคมีของหนวย
อณูพันธุศาสตร สถานสงเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
ทบทวน สนทนาแลกเปลี่ยน และสรุปประเด็น เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในการนําผังกระบวนการ
ไปใชในการปฏิบัติงานตามข้ันตอนการบริหารจัดการวัสดุและสารเคมีของหนวยงานดังนี้ 

ขั้นตอนการจัดหาวัสดุและสารเคมี หองปฏิบัติการอณูพันธุศาสตรประชุมประมาณ
การจัดซื้อวัสดุและสารเคมีประจําป จากนั้นสืบราคาจากบริษัทตัวแทนจําหนายโดยใชแบบฟอรม
แบบฟอรมจัดทําเอกสารการจัดซื้อวัสดุและสารเคมี ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารปองกันการสง
เอกสารแกไขซํ้าซาก บริษัทตัวแทนจําหนายจัดสงเอกสารตามแบบฟอรมจัดทําเอกสารการจัดซื้อวัสดุ
และสารเคมี ใหงานพัสดุหนวยอณูพันธุศาสตรตรวจสอบและดําเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุ เมื่อ
ไดรับสัญญาจะซื้อจะขายแลวงานพัสดุหนวยอณูพันธุศาสตรดําเนินการออกใบสั่งซื้อวัสดุและสารเคมี
เปนคราวๆ ความตองการใชงาน เพ่ือควบคุมปริมาณสินคาคงคลัง และการหมดอายุกอนการใชงาน 

ขั้นตอนการสั่งซื้อและตรวจรับ หองปฏิบัติการอณูพันธุศาสตรสงแบบฟอรมความ
ตองการใชวัสดุและสารเคมีใหงานพัสดุหนวยอณูพันธุศาสตรดําเนินการทําใบส่ังซื้อตามความตองการ
ใช เมื่อหัวหนาสถานสงเสริมการวิจัยลงนามแลวติดตอผูขายรับใบสั่งซื้อ จากนั้นส งแบบฟอรมความ
ตองการใชวัสดุและสารเคมีคืนใหหองปฏิบัติการอณูพันธุศาสตรพรอมตนฉบับใบสั่งซื้อ เมื่อบริษัท
ติดตอสงสินคาภายในระยะเวลาท่ีกําหนด หองปฏิบัติการอณูพันธุศาสตรสงเอกสารใบสงของ ใบแจ
หนี้ ใบกํากับภาษีใหงานพัสดุหนวยอณูพันธุศาสตร ดําเนินการตรวจรับสินคาตามระเบียบพัสดุ และ
รับสินคาเขาคลัง 

ขั้นตอนการเบิกจายวัสดุ หองปฏิบัติการอณูพันธุศาสตรสงบัตรคัมบังเบิกวัสดุ ให
งานพัสดุหนวยอณูพันธุศาสตรดําเนินการเบิกวัสดุสิ้นเปลืองไวใชงาน เมื่อวัสดุในคลังถึงจุดที่ กําหนด 
ลดภาระงานของบุคลากรความสูญเปลาเรื่องเวลาในการตรวจนับวัสดุรายเดือน ชวยปองกันสินคาขาด
คราว และลดปริมาณสินคาคงคลัง 
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ผลการนําเสนอรางผังกระบวนการจัดการคลังวัสดุและสารเคมี 
ผูวิจัยนําเสนอรางผังกระบวนการจัดการคลังวัสดุและสารเคมี ของหนวยอณูพันธุศาสตร 

สถานสงเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตามวัตถุประสงคของ
การวิจัยขอที่สอง โดยจากการสนทนากลุมของผูมีสวนรวมในกระบวนการจัดการคลังวัสดุและสารเคมี 
ผูวิจัยนําเสนอผังกระบวนการใน 3 ประเด็น ไดแก กระบวนการจัดหาวัสดุและสารเคมี กระบวนการ
สั่งซื้อและตรวจรับวัสดุและสารเคมี และกระบวนการเบิกจายวัสดุ  

โดยสรุปจากการสนทนากลุมผูมีสวนรวมในกระบวนการจัดการคลังวัสดุและสารเคมี 
ผูวิจัยไดรางผังกระบวนการจัดการคลังวัสดุและสารเคมี ของหนวยอณูพันธุศาสตร สถานสงเสริมการ
วิจัย คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  ทั้งสิ้น 3 กระบวนการ คือกระบวนการ
จัดหาวัสดุและสารเคมี กระบวนการสั่งซื้อและตรวจรับวัสดุและสารเคมี และ กระบวนการเบิกจาย
วัสดุ ผูวิจัยนําเสนอการใชแบบฟอรมแบบฟอรมจัดทําเอกสารการจัดซื้อวัสดุและสารเคมี แบบฟอรม
ความตองการใชวัสดุและสารเคมี บัตรคัมบังเบิกของ มาในกระบวนการ จากการสนทนากลุมผูมีสวน
รวมในกระบวนการมีความเห็นวากระบวนการท่ีผูวิจัยนําเสนอในภาพรวมจะชวยขจัดความสูญเปลา
เกี่ยวความผิดพลาดของเอกสาร การทําซ้ํา ชวยปองกันการแกไขเอกสารซ้ําซาก รอคอยเอกสารเปน
เวลานานทําใหเกิดความลาชา ชวยลดการทํางานซ้ําซอน และลดความสูญเปลาเรื่องการรอคอย  หาก
นํามาใชในการปฏิบัติงานจริง ก็จะชวยใหลดความสูญเปลาของกระบวนการปฏิบัติงานจริงได ทั้งยัง
เปนกระบวนการที่ไมเพ่ิมคาใชจายในการปรับกระบวนการ และไมเพ่ิมภาระงานใหกับบุคลากรประจํา
ดวย เขาใจงาย สามารถนํากระบวนการที่ไดมาพัฒนาระบบงานวัสดุและสารเคมีของหนวยอณูพันธุ
ศาสตร สถานสงเสริมการวิจัย  
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บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบงานวัสดุและสารเคมีภายใตแนวคิดลีนของหนวย       
อณูพันธุศาสตร สถานสงเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  ผูวิจัย
ไดสรุปผลตามวัตถุประสงค ดังนี้ 

สรุปผลการวิจัย 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาข้ันตอนการปฏิบัติงานภายใตแนวคิดลีน 

ของหน วยอณู พันธุศาสตร  สถานส ง เส ริมการวิ จั ย  คณะแพทยศา สตรศิ ริ ร าชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล ตามทฤษฎีเชิงระบบ และศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคของกระบวนการบริการ
จัดการระบบงานคลังวัสดุ และสารเคมี สําหรับนําไปพัฒนาระบบงานคลังวัสดุ และสารเคมีของหนวย
อณูพันธุศาสตร สถานสงเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  

ผลจากการวิจัยเอกสารผูวิจัยพบวาแนวคิดลีน เปนแนวคิดการนําเครื่องมือ วิธีการ และ
กิจกรรม มาประยุกตใชในกระบวนการปฏิบัติงานตามความเหมาะสม ชวยสรางมูลคาเพ่ิมใหผลผลิต
ใหแกสินคาและบริการ โดยการขจัดความสูญเปลาในสายการผลิต มุงพัฒนาองคประกอบของ
กระบวนการ เชนสถานท่ี เครื่องจักร ระบบคุณภาพ ระบบควบคุมการผลิต และมุงเนนที่บุคลากรซ่ึง
เปนทรัพยากรสําคัญที่จะชวยเพ่ิมศักยภาพขององคกร ทั้งในดานคุณภาพ ตนทุน  โดยการนําแนวคิด
ลีนมาประยุกตใชจะชวยใหประสบความสําเร็จนั้นจะชวยทําใหเกิดกระบวนการสรางคุณคาใหแก
องคกร และเปนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน 

ผลจากการวิเคราะหกระบวนการตามทฤษฎีระบบจึงทําใหทราบถึงปญหาและอุปสรรค
ของการกระบวนการจัดการระบบคลังวัสดุและสารเคมี ของหนวยอณูพันธุศาสตร  สถานสงเสริมการ
วิจัย คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ปญหาความสูญเปลาทั้งเร่ืองเวลาความลาชาของเอกสารที่
เกิดจากการแกไขเอกสารซ้ําซาก การรอคอยเอกสาร ปญหาการบริหารจัดการสินคาคงคลัง การ
มอบหมายภาระงานไมชัดเจน ลวนสงผลใหเกิดความลาชาในการจัดซื้อวัสดุและสารเคมีของ
หนวยงาน 

ผลจากการสนทนากลุมทําใหไดทบทวน สนทนาแลกเปล่ียน เกิดความเขาใจใน
กระบวนการปฏิบัติงานที่ตรงกัน เกิดการระดมสมอง เกิดแนวคิดและแสดงประเด็น หรือแนวทางการ
สนทนาอยางกวางขวาง ขอสรุปจากการนําเสนอรางผังกระบวนการจัดการคลังวัสดุและสารเคมีเพ่ือใช  
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ในการปฏิบัติงานจริง โดยองคประกอบของกระบวนการปฏิบัติงานของระบบคลังวัสดุและสารเคมี
ภายใตแนวคิดลีนประกอบดวย การมอบหมายงานท่ีชัดเจนชวยใหการปฏิบัติไมซ้ําซอน ทั้งนี้บุคลากร
ตองมีความเขาใจเรื่องระบบการผลิตแบบลีนเพ่ือให เกิดความเขาใจที่ตรงกันเปนไปในทางทิศทาง
เดียวกัน การตรวจสอบความถูกตองของเอกสารลดความสูญเปลาเรื่องเวลาในการแกไขเอกสาร
ซ้ําซาก การบริหารจัดการวัสดุคงคลังที่ดีชวยพยากรณความตองการใชงานวัสดุ ลดปญหาการจัดเก็บ
วัสดุคงคลังมากเกินความจําเปนหรือการขาดแคลนวัสดุคงคลั งได กระบวนการหรือขั้นตอนที่ชัดเจน
และมีประสิทธิภาพชวยใหเกิดความลื่นไหลตอเนื่องสม่ําเสมอ นโยบายของหนวยงานที่สนับสนุนให
ปรับปรุงกระบวนการอยางตอเน่ือง ชวยใหเกิดการพัฒนาอยางสิ้นสุดตามแนวคิดการผลิตแบบลีน ดัง
ภาพที่ 15 

 
ภาพที่ 15 องคประกอบของระบบงานวัสดุและสารเคมีภายใตแนวคิดลีน 

การอภิปรายผล 

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลเปนองคกรขนาดใหญ การบริหารงานโรงพยาบาลให
ประสบความสําเร็จภายใตสภาวการณปจจุบันที่มีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว ทั้งในเร่ืองของความ
ตองการของลูกคา คูแขงทางธุรกิจ และส่ิงสําคัญคือตนทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้นทุกป ทรัพยากร
ตางๆ มีมูลคาสูงและมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นเร่ือยๆ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มีภาระการใชจาย
เปนจํานวนมาก โดยสวนของรายไดยังคงเทาเดิม บุคลากรทุกคนตองมีความพรอมและรวมมือกัน
คิดคน พัฒนาวิธีการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการเพ่ือตั้งรับดวยการปรับสภาพองคกรใหสามารถ
รองรับปญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (เกียรติขจร โฆมานะสิน, 2550) หนวยอณูพันธุศาสตร เปน
หนวยงานหนึ่งของสถานสงเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มีภาระงานทั้งดานวิจัย 

นโยบาย 

บุคลากร 

กระบวนการ เอกสารจัดซื้อ 

สินคาคงคลัง ระบบงานวัสดุ   
และสารเคมี    

ภายใตแนวคิดลีน 
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บริการ และการเรียนการสอน โดยบทบาทสําคัญคือการใหบริการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ
อณูพันธุศาสตรแกผูปวยโรคพันธุกรรม จากท่ัวประเทศ และเตรียมการขยายขอบขายการรับรอง
มาตรฐานเพ่ิมข้ึนเปนลําดับตามความพรอม โดยมุงเนนการสรางหองปฏิบัติการใหเปนหองปฏิบัติการ
มาตรฐานทางดานอณู พันธุศาสตรของประเทศตามนโยบายการเปนศูนยความเปน เลิศ               
ของคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ภาระงานดานการบริการตรวจวิเคราะหที่ใหบริการท่ัวประเทศ 
ทําใหหนวยอณูพันธุศาสตร สถานสงเสริมการวิจัย มีการจัดซื้อวัสดุ และสารเคมีสําหรับใชใน
หองปฏิบัติการมีปริมาณมาก หากกระบวนการจัดการระบบงานวัสดุ และสารเคมีของหนวยอณูพันธุ
ศาสตร สถานสงเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลขาดประสิทธิภาพอาจกอใหเกิด
สงผลใหงานบริการตรวจวิเคราะหหาความผิดปกติของสารพันธุกรรมในผูปวยและสมาชิกครอบครัวที่
เปนโรคพันธุกรรม มีความลาชาหรืออาจตองหยุดชะงักลงจนไมสามารถรายงานผลการตรวจไดทัน
ตามระยะเวลาที่กําหนด และอาจมีผลกระทบตองานวิจัยที่ดําเนินการทั้งดานคลินิกและงานวิจัย
พ้ืนฐานเกี่ยวกับโรคพันธุกรรมในมนุษย ทําใหสูญเสียโอกาสในการผลิตผลงานของกลุมวิจัยหลายกลุม
อีกดวย การบริหารจัดการกระบวนการวัสดุและสารเคมีของหนวยอณูพันธุศาสตร สถานสงเสริมการ
วิจัย คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ความจําเปนอยางยิ่งโดยปจจุบันการดําเนินการในข้ันตอน
ตางๆ ยังคงดําเนินการตามความเคยชิน ความชํานาญ ยังไมเคยจัดทําเปนระบบใหเกิดประโยชน
ในทางปฏิบัติที่ชัดเจน เกิดความลาชาในการจัดซื้อวัสดุและสารเคมีที่ใชในหองปฏิบัติการทุกป ผูวิจัย
เห็นวากระบวนการบริหารจัดการคลังวัสดุและสารเคมีที่ดีจะชวยใหเกิดความสอดคลองกับความ
ตองการของผูใชวัสดุ และสารเคมี อยางแทจริง เปนการยกระดับการปฏิบัติงานดานพัสดุ และการ
จัดทําคูมือปฏิบัติงานเปนส่ิงจําเปนเพ่ือปองกันความรูไมใหสูญหายไปกับตัวคน และกระบวนการท่ีมี
ความชัดเจนเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานประจํา หลีกเลี่ยงการผิดพลาดซ้ํา แมวาจะมีการ
ปรับเปลี่ยนผูรับผิดชอบไมวากรณีใดก็ตาม (กรมการพัฒนาชุมชน, 2550: 2) ผูวิจัยจึงศึกษาปญหา
และอุปสรรคของระบบงานวัสดุและสารเคมีของหนวยอณูพันธุศาสตร จากการวิเคราะหกระบวนการ
ปฏิบัติงานการศึกษาองคกรโดยใชทฤษฏีเชิงระบบชวยอธิบายพฤติกรรมทุกสวนขององคกรไดชัดเจน 
(จันทรานี สงวนนาม, 2553) โดยการวิเคราะหหรือประเมินระบบทําใหเกิดเปนสารสนเทศที่มี
ประโยชนเพ่ือนําเสนอสําหรับใชเปนทางเลือกในการประกอบการตัดสินใจตอไป (เยาวดี รางชัยกุล 
วิบูลยศรี: 2548) ผูวิจัยไดนําแนวคิดการผลิตระบบลีนมาใชในจัดกระบวนการของระบบงานวัสดุและ
สารเคมีของหนวยงาน เนื่องจากชวยใหเกิดความคุมคา และควบคุมคาใชจาย ลดความสูญเสีย ทั้งใน
การปรับวิธีการทํางานและวิธีคิด ใหเกิดความสรางสรรคอยางมีประสิทธิภาพ การนําแนวคิดลีน      

มาประยุกตใชจะชวยทําให เกิดกระบวนการสรางคุณคาใหแกองคกร และเปนการเพ่ิมขีด
ความสามารถของกระบวนการ (เกียรติขจร โฒมานะสิน, 2550)  
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ผลจากการวิจัย ผูวิจัยคนพบปจจัยที่ทําใหเกิดปญหาและอุปสรรคในกระบวนการ     
ปฏิบัติงาน จากการวิเคราะหระบบงานวัสดุและสารเคมีของหนวยอณูพันธุศาสตรโดยใชทฤษฎีระบบ 
เพ่ือเปนแนวทางในการแกไขปรับปรุง พัฒนาขอบกพรองตางๆ สําหรับนําไปใชใหเกิดประโยชนในการ
ปฏิบัติงาน หลีกเล่ียงความผิดพลาดซ้ํา (นัญฑฐฌา พิศเพียงจันทร, 2554) และผลจากการปรับปรุง
กระบวนการ ผูวิจัยไดรางผังกระบวนการของระบบวัสดุและสารเคมีภายใตแนวคิดลีนของหนวย     
อณูพันธุศาสตร และเสนอแนะใหใชแบบฟอรมเพ่ือขจัดความสูญเปลาเรื่องเวลาความผิดพลาดของ
เอกสาร การทําซํ้า ลดจํานวนวัสดุคงคลัง ลดปญหาวัสดุและสารเคมีหมดอายุกอนการใชงาน (ธิติ   
มณีโชติ, 2553) การนําระบบคับบังมาใชชวยสื่อสารความตองการจากกระบวนการถัดมาเพ่ือให
กระบวนการกอนหนาทราบ  ชวยใหระบบไหลตอเนื่องไดดียิ่ งขึ้น (สถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (องคกรมหาชน), 2556: 198) โดยประยุกตใชเปนแนวคิดของวิธีการควบคุมวัสดุคง
คลัง ตรวจสอบความถูกตองของจํานวนวัสดุในคลัง การตัดรายการวัสดุและสารเคมีถูกตองตรงกับ
ฐานขอมูล สามารถนําขอมูลจากฐานขอมูลไปใชในการวางแผนการจัดซื้อสารเคมีประจําปไดถูกตอง
และทันตามแผนการจัดซื้อวัสดุและสารเคมีประจําป (พอลลีน ฟาวน และ ริชารด แฮริสัน, 2012) 

การนําผลการวิจัยไปประยุกตใช 
1. การวิเคราะหกระบวนการปฏิบัติงานโดยใชทฤษฎีระบบ สามารถอธิบายพฤติกรรมทุก

สวนขององคกรไดทุกระดับบุคคล ระดับกลุม และระดับหนวยงาน โดยในกระบวนการที่ซับซอนการ
พิจารณาถึงพฤติกรรมขององคกรใหครอบคลุมเปนไปไดยาก ระบบที่มีความเกี่ยวพันกันหลายดาน
ทฤษฏีระบบจะรวมระบบยอยทุกดานเขาดวยกัน การใชทฤษฎีระบบมาประยุกตใชใหเกิดประโยชนใน
การการวิเคราะหองคกร หรือกระบวนการจึงชวยใหรูถึงปญหาและอุปสรรควาเกิดจากองคประกอบ
ใดของกระบวนการ มีความเก่ียวของกันอยางไร ขอมูลยอนกลับจะชวยใหทราบถึงประเภทของปญหา 
สวนที่ตองพัฒนา แกไข ปรับปรุง 

2. การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานโดยใชแนวคิดลีน ทําใหการจัดการคุณภาพของ
กระบวนการ โดยมุงเนนใหการสรางคุณคาของกระบวนการทําใหเกิดความลื่นไหลอยางตอเนื่อง 
ปราศจากการติดขัด การยอนกลับ การรอคอย การเกิดของเสียในกระบวนการ โดยคุณคาที่ไดจะ
กลายเปนคุณภาพที่ฝงอยูในระบบ ปองกันความผิดพลั้ง สงเสริมการทํางานเปนทีม มุงระดมความคิด
เพ่ือหาแนวทางลดความสูญเปลาในระบบการผลิต และปรับปรุงกระบวนการ ดวยวิธีที่เรียบงาย 
ประหยัดงบประมาณ ไมเนนการลงทุน ทําใหการใชทรัพยากรเปนไปอยางคุมคา ระบบดึงจะชวยลด
คามสูญเสียในการทํางาน อีกท้ังยังสรางคุณคาใหแกระบบดวยการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

ผูวิจัยมีความเห็นวาการวิเคราะหระบบเปนขั้นแรกของการพัฒนากระบวนการที่ชวยให
องคกรมองเห็นปญหาและอุปสรรคอยางชัดเจนท้ังในดานประสิทธิภาพของระบบงาน เวลา การใช



71 

 

งบประมาณ ความถูกตองของกระบวนการ ผลผลิตหรือผลงาน สวนการปรับปรุงกระบวนการทํางาน
ทั้งในสวนของการแสดงความรับผิดชอบ ความโปรงใส การสงเสริมใหเกิดประสิ ทธิผลของ
กระบวนการโดยการใชแนวคิดลีนเปนเครื่องมือในการจัดการคุณภาพยังชวยใหกระบวนการมีความ
ลื่นไหลอยางตอเน่ือง ลดความสูญเปลาของกระบวนการโดยใชแผนผังการปฏิบัติงานชวยใหเห็นการ
ไหลของกระบวนการท้ังหมดทําใหสามารถกําหนดเครื่องมือที่ใชในการปรับปรุงในแตละจุดของ
กระบวนการไดอยางเหมาะสม อยางไรก็ตามการประยุกตใชผลงานวิจัยเพ่ือใหเกิดประโยชนกับ
หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของน้ัน จําเปนตองวิเคราะหระบบเพ่ือใหองคประกอบแตละสวนมี
ความสัมพันธกัน และการเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมควบคูกันไปชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการ 

ขอเสนอแนะ 
จากการวิจัยพบวามีขอจํากัดของระยะเวลาการทําวิจัยอยูระหวางเดือนตุลาคมถึงเดือน

มีนาคม ซึ่งไมเพียงพอสําหรับนํากระบวนการไปทดลองปฏิบัติงานจริง และประเมินผลของ
กระบวนการ ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะดังนี้ 
 ขอเสนอแนะจากงานวิจัย 

1. ควรมีการวิจัยเชิงทดลอง และจัดทําคูมือเพ่ือนําไปใชในการปฏิบัติงานจริง 
2. หนวยงานควรสนับสนุนมีการประเมินกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือชวยคนหาปญหา

และอุปสรรคของขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลดความสูญเปลาในกระบวนการ ชวยใหเกิดความไหลล่ืน
ตลอดกระบวนการ สรางคุณคาใหการปฏิบัติงานประจํา เปนการปรับปรุงกระบวนการ เกิดการพัฒนา
อยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคต 
1. ควรมีการประเมินกระบวนการท่ีไดจากการวิจัยในครั้งนี้หลังจากนําไปใชในการ

ปฏิบัติงานจริง และพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการใหเกิดเปนมาตรฐานการปฏิบัติงานตอไปจากการ 
2. ควรมีการพัฒนา เพ่ิมเติม ปรับปรุง ใหครอบคลุม สรางคุณคาใหกับระบบ และ

พัฒนาเปนคูมือการปฏิบัติงาน 
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ภาคผนวก ก 
โครงสรางหนวยอณูพันธุศาสตร สถานสงเสริมการวิจัย 
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ภาคผนวก ข 
การนําเสนอผังกระบวนการระบบงานคลังวัสดุและสารเคมีภายใตแนวคิดลีน 

ของหนวยอณูพันธุศาสตร สถานสงเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
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แบบบันทึกการสนทนากลุม (Focus groups) 

รางผังกระบวนการจัดการระบบงานวัสดุและสารเคมีภายใตแนวคิดลีนของหนวยอณูพันธุศาสตร 
สถานสงเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

 เร่ือง การวิเคราะหระบบคลงัวัสดุและสารเคมีของหนวยอณูพันธุศาสตร สถานสงเสริมการวิจัย 

ลําดับที่ ประเด็นการนําเสนอ ขอเสนอแนะของผูมีสวนรวมในกระบวนการ หมายเหต ุ
1 การวิเคราะหระบบงานวัสดแุละสารเคมี   

 1.1 บรบิท  

 

 

 

 

 

 1.2 ปจจัยนําเขา  

 

 

 

 

 

 1.3 กระบวนการ  

 

 

 

 

 

 1.4 ผลผลิต  

 

 

 

 

 1.5 ผลลัพธ  
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ลําดับที่ ประเด็นการนําเสนอ ขอเสนอแนะของผูมีสวนรวมในกระบวนการ หมายเหต ุ
2 รางผังกระบวนการจดัการระบบงานวสัดุและ

สารเคมีภายใตแนวคิดลีน 
  

 2.1 ขั้นตอนการจัดหาวัสดุและสารเคมี  

 

 

 2.1.1 แบบฟอรมจัดทําเอกสารการจัดซ้ือ
วัสดุและสารเคมี 

 

 

 

 2.2 ขั้นตอนการส่ังซ้ือและตรวจรับวัสดแุละ
สารเคมี 

 

 

 

 2.2.1 แบบฟอรมความตองการใชวัสดุและ
สารเคมี 

 

 

 

 2.3 ขั้นตอนการเบิกจายวัสด ุ  

 

 

 2.3.1 บัตรคัมบังเบิกของ  

 

 

3.  อ่ืนๆ (ระบุ)……………………………. 
………………………………………… 

 

 

 

 

บันทึกเพิ่มเตมิ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

     ลงช่ือ……………………………………..ผูบันทึก 

(…………………………………….) 
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ภาพที่ 16 การนําเสนอรางผังกระบวนการจัดการคลังวัสดุและสารเคมี 
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ภาพที่ 16 การนําเสนอรางผังกระบวนการจัดการคลังวัสดุและสารเคมี (ตอ) 
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ภาพที่ 16 การนําเสนอรางผังกระบวนการจัดการคลังวัสดุและสารเคมี (ตอ) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
แบบฟอรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 

 

แบบฟอรม 1 แบบฟอรมจัดทําเอกสารการจัดซื้อวัสดุ และสารเคมี 
หนวยอณูพันธุศาสตร สถานสงเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR) ชั้น 4 โทร.02-4192728, 2736Fax 02-4183565 

เอกสารเพื่อประกอบการจัดทํางบประมาณป_______ 

บริษัท________________________ตัวแทนขาย_________________โทรศัพท____________ 

โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในชอง  เมื่อไดจัดเตรียมเอกสารเรียบรอยแลวตามรายการ ตอไปน้ี 

ลําดับ รายการเอกสาร/รายละเอียด (โปรดเรียงเอกสารตามลําดับ) 
สวนของบริษัท 

1 ใบเสนอราคา 
   ระบุชื่อหนวยอณูพนัธุศาสตร สถานสงเสริมการวจิัย คณะแพทยศาสตรศริิราชพยาบาล ม.มหิดล 

   ไมตองลงวนัที่ในใบเสนอราคา 
   กําหนดยืนราคา ใหระบุวา “ภายใน 30 กนัยายน ............” 

   กําหนดสงของใหระบุวา “ภายใน 30 กันยายน ...........”หรอื 30 วัน หรอื 5 วัน 

   จํานวนเงนิราคา/หนวยเปนราคาทีร่วมภาษีมูลคาเพิ่มแลว 
   จํานวนเงนิรวม ตองแสดง ยอดเงินกอนรวมภาษีมูลคาเพิ่ม และราคาทีร่วมภาษีมูลคาเพิ่ม 
   ผูเสนอราคาและผูรับมอบอํานาจ ลงนาม จะตอง ลงนามกํากับ ประทับตราบริษัท 
2 เอกสารคุณลักษณะเฉพาะนํ้ายาเคมี(Spec) 
   ภาษาไทย และภาษาอังกฤษหรอื Catalog ลงนามกํากับ ประทับตราบริษัท 

   ภาษาไทย หัวกระดาษเปลา ไมตองลงนามกํากับ/ประทับตราบริษัท 
3 หนังสือรับรอง 
  สําเนาหนังสือรับรองบริษัท (อายุไมเกิน 6 เดือนกอนทําสัญญา) ลงนามกํากับ ประทับตราบริษัท 
  สําเนาหนังสือรับรองการเปนตวัแทนจําหนาย พรอมฉบับแปล (ถามี) ลงนามกํากับ ประทับตราบริษัท 
4 หนังสือมอบอํานาจ (ตามแบบฟอรมคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล) 
   ไมตองลงวนัที ่
   ติดอากรแสตมป 30 บาท (หากมีผูรับมอบอํานาจ 2 คน ใชอากรแสตมป 60 บาท) 
5 สําเนาหนังสอืสําคัญแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล/ทะเบียนพาณิชย ลงนามกํากับ ประทับตราบริษัท 
6 สําเนาทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภพ.20) ลงนามกาํกับ ประทับตราบริษัท 
7 สําเนาบัตรประจําตวัผูเสียภาษีอากร ลงนามกาํกับ ประทับตราบริษัท 
8 สําเนาหนังสอืบริคณฑสนธิ (กรณีบริษัทจํากัด ) ลงนามกํากับ ประทับตราบรษัิท 
9 สําเนาบัตรประจําตวัประชาชน ลงนามกํากับ(ผูมอบอํานาจ) ลงนามกํากับ(ผูรับมอบอํานาจ) 

สวนของหนวยงาน 
1 เอกสารคุณลักษณะเฉพาะนํ้ายาเคมี (Spec) 
   คณะกรรมการจัดซื้อจัดจางลงนามกํากับทกุหนา 

หมายเหตุ การรับรองสําเนาเอกสาร ลายมือชื่อตองเหมือนกันทุกแผนทุกหนา 
  ขอใหสงเอกสารพรอมแบบฟอรมน้ี ภายในวันท่ี............................ ลงชื่อ______________เจาหนาท่ีพัสดุหนวยฯ 
              วันท่ีแจง__________ 

ลงชื่อ_______________________ผูแจง  ลงชื่อ_______________________เจาหนาท่ีบริษัท 
วันท่ีแจงบริษัท_______________  วันท่ีสงเอกสาร_______________ 

สงโทรสาร บริษัทมารับเอง 
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แบบฟอรม 2 แบบฟอรมความตองการใชวัสดุและสารเคมี 

ฟอรมความตองการใชวัสดุและสารเคมี หนวยอณูพันธุศาสตร สถานสงเสริมการวิจยั ปงบประมาณ............ 

บริษัท_______________________________ตัวแทนขาย_____________________โทรศัพท____________ 

เลขท่ีสญัญาจะซื้อจะขาย_________________________ 

 

Material No. ชื่อสารเคมี – วัสด ุ

จํา
นว

นต
นป

 
ตุล

าค
ม 

พฤ
ศจิ
กา
ยน

 
ธัน
วา
คม

 
มก

รา
คม

 

กุม
ภา
พัน

ธ 
มีน

าค
ม 

เมษ
าย
น 

พฤ
ษภ

าค
ม 

มิถ
ุนา
ยน

 
กร
กฎ

าค
ม 

สิง
หา
คม

 
กัน

ยา
ยน

 
คง
เหลื

อป
ลา
ยป

 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

 เลขท่ีใบสั่งซื้อ 

              

 เลขท่ีใบตรวจรบั 
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แบบฟอรม 3 คัมบังเบิกวัสดุและสารเคมี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฟอรมเบิกวัสดุและสารเคมี 
หนวยอณูพันธุศาสตร สถานสงเสริมการวิจัย 

ชื่อ  วัสดุ – สารเคมี 

รหัสวัสดุ........................... 

รหัสคลัง......................... 

 

 
 

ถงึจุดเบกิ 

จุดเบิก = ……… กลอง 

จํานวนสูงสุด = ..……กลอง 

ภาพรูปภาพ (ถ้ามี) 
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ประวัติผูวิจัย 

ชื่อ-สกุล นางสาวชลิดา สิทธิศักดิ์ 
ที่อยู 18/337 หมูที่ 4 ตําบลมหาสวัสดิ์ อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

73170 

ที่ทํางาน หนวยอณูพันธุศาสตร สถานสงเสริมการวิจัย  
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  

 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR) ชั้น 4 

 บางกอกนอย กรุงเทพฯ  10700 

 โทรศัพท (02) 419-2728 

ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2541 สําเร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร 
  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 พ.ศ. 2555 ศึกษาตอระดับปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

ภาครัฐและภาคเอกชน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประวัติการทํางาน 

 พ.ศ.2544 – ปจจุบัน พนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
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