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The objective of this research is to develop the guideline that consists of steps
and tools for innovation process management in Ago-feed industry. The developed
guideline is divided into 6 phases as follows: 1. Define phase 2. Measure phase 3.
Explore phase 4. Develop phase 5. Implement phase 6. Value phase. The guideline can
be divided into sub-steps within each phase. Tools in each phase are gathered from
books and journals related to each sub-step. The applications of tools are demonstrated
in project named development of strainer cleaning process. The result of the application
indicates that the strainer cleaning time is reduced from 45 minutes to 17 minutes. It
shows that this project is valuable to the economy because it has two year payback
period. It also shows that this project is valuable to the society because it can reduce
the risk level form 8 (medium level) to 2 (low level). After developing the guideline, the
innovation process procedure is provided for the case study agro-feed plant in order to
evaluate the satisfaction level of boards and supervisors in the procedure. The
evaluation consists of 2 parts. Firstly, the satisfaction level of boards and supervisors to
the guideline is 4.10 from 5. Secondly, the satisfaction level of boards and supervisors to
the innovation process procedure is 4.20 from 5.
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บทที่ 1
บทนา

อาหาร เป็ นหนึ่งในปั จจัย 4 ที่สาคัญต่อการดารงชีวิตของมนุษย์ และเนื่องด้ วยจานวน
ประชากรของโลกมีจานวนเพิ่มมากขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ทาให้ ความต้ องการของอาหารเพิ่มมากขึ ้น
ด้ วย และหนึ่งในวัตถุดิบสาคัญที่นามาประกอบอาหารก็คือเนื ้อสัตว์ จึงได้ เกิดเป็ นธุรกิ จการเลี ้ยง
สัตว์เพื่อบริโภคขึ ้นมากมาย ซึง่ มีพืชผักนันเป็
้ นแหล่งวัตถุดบิ ที่สาคัญของอาหารสัตว์ และจากการที่
ประเทศไทยเป็ นประเทศเกษตรกรรมที่ มี ก ารเพาะปลู ก พื ช เป็ นอาชี พ หลัก มาช้ านานแล้ ว
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์จึงเป็ นอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันกันสูงทังในองค์
้
กรขนาดเล็ก ไปจนถึง
องค์กรขนาดใหญ่ระดับโลก
ท่ามกลางสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงและเข้ มข้ นขึ ้นในธุรกิจอาหารสัตว์ของโลกในปั จจุบนั
ส่งผลให้ ผ้ แู ข่งขันทุกรายในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ตา่ งหาทางคิดค้ นเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่ ง ขั น ของตนเองในการสร้ างความพึ ง พอใจและมี ค วามสะอาดปลอดภั ย ให้ กั บลู ก ค้ า
ความสามารถที่ว่านีห้ มายถึง การค้ นหานวัตกรรมใหม่ๆ ในทางธุ รกิจ เพื่อทาให้ ลูกค้ าหันมาใช้
สินค้ าของตนเอง (พงษ์ ผาวิจิตร, 2548)
“นวัตกรรม (Innovation)” จึง กลายเป็ นเครื่ องมื อส าคัญของการแข่ง ขันทางธุ รกิ จ ใน
ปั จจุบนั ที่ทุกองค์กรและทุกประเทศต่างแสวงหาสร้ างขึ ้นมาในโลกยุคเศรษฐกิจสร้ างสรรค์ โดยมี
เป้าหมายเพื่อให้ เกิดการสร้ างมูลค่า (Value creation) จากการนาความรู้และเทคโนโลยีไปใช้ เป็ น
ต้ นทุนสาคัญที่นาไปสู่การเกิดทรัพย์ สินทางปั ญญาและเทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆ อันจะนามาซึ่ง
ความเจริ ญก้ าวหน้ าทัง้ ภาคเศรษฐกิ จ และสัง คมของประเทศอย่างก้ าวกระโดด (ส านักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ, 2554)

2
1.1. ที่มาและความสาคัญของปั ญหา
อุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์เป็ นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีความเกี่ ยวข้ องและเชื่อมโยงกับ
อุตสาหกรรมอาหาร โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการแปรรู ปเนื ้อสัตว์และอุตสาหกรรมการแปรรูปสัตว์
น ้า เนื่องจากเป็ นต้ นทุนของการเลี ้ยงสัตว์ที่สาคัญ ภาพที่ 1.1 แสดงบทบาทของอุตสาหกรรม
อาหารสัตว์ในห่วงโซ่อปุ ทาน
อุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์จะแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1. อาหารสัตว์บก ซึง่ ครอบคลุมในส่วนของไก่เนื ้อ ไก่ไข่ เป็ ด และสุกร
2. อาหารสัตว์น ้า ซึง่ ครอบคลุมในส่วนของกุ้ง และปลา

ภาพที่ 1.1 บทบาทของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ในห่วงโซ่อปุ ทาน
(ที่มา: Broring, 2009)
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1.1.1. ข้ อมูลทัว่ ไปของบริษัท
บริ ษัทที่เลือกมาเป็ นกรณี ศึกษานีเ้ ป็ นผู้นาและผู้บุกเบิกในการผลิตและจาหน่ายอาหาร
สัตว์บกในประเทศไทย โดยผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์บก ประกอบด้ วย 4 กลุม่ คือ
1. กลุ่มอาหารไก่เนื ้อ จะแบ่งตามระยะการเลี ้ยง ได้ แก่ ไก่เนื ้อระยะแรก ไก่เนื ้อระยะสอง
และไก่เนื ้อระยะสุดท้ าย ซึง่ เป็ นการแบ่งตามช่วงอายุของไก่เนื ้อ
2. กลุม่ อาหารไก่ไข่ จะแบ่งเป็ นอาหารออกเป็ น
- อาหารไก่เล็กรุ่ น ซีพีเอฟได้ แบ่งหมวดหมู่ของอาหารให้ เหมาะสมกับแต่ละช่วง
อายุของไก่ไข่ โดยแบ่งช่วงอายุเป็ น ไก่เล็ก ไก่รุ่น และไก่สาว
- อาหารไก่ระยะไข่ จะแยกประเภทอาหารออกเป็ น ไก่ระยะไข่ และไก่ไข่ก่อนปลด
3. กลุม่ อาหารสุกร แบ่งออกเป็ น 3 กลุม่ ย่อย ได้ แก่
- อาหารสุกรพันธุ์ แบ่งเป็ นสุกรพันธุ์ระยะเล็ก สุกรพันธุ์ระยะรุ่น สุกรแม่พนั ธุ์ระยะ
อุ้มท้ อง สุกรพันธุ์ระยะเลี ้ยงลูก
- อาหารสุกรอ่อน, นม แบ่งเป็ นสุกรระยะเลียราง อาหารสุกรนม สุกร
- อาหารสุกรขุน แบ่งเป็ นสุกรเล็ก สุกรรุ่น และสุกรขุน
4. กลุม่ อาหารเป็ ด แบ่งออกเป็ น
- อาหารเป็ ดเนื ้อ ยังแบ่งได้ เป็ น เป็ ดเนื ้อระยะแรก เป็ ดเนื ้อระยะสอง และเป็ ดเนื ้อ
ระยะสุดท้ าย โดยแบ่งตามระยะของช่วงอายุ
- อาหารเป็ ดไข่ แบ่งเป็ นอาหารของเป็ ดระยะเล็ก และเป็ ดระยะไข่
บริ ษัทมีการผลิตอาหารสัตว์ทงในรู
ั ้ ปหัวอาหารและอาหารสาเร็ จรู ป ชนิดผงและชนิดเม็ด
สาหรับเลีย้ งสัตว์บก มีโรงงานผลิตครอบคลุมทั่วทุกภาคของประเทศไทย จาหน่ายอาหารสัตว์
ให้ แก่เกษตรกรผู้เลี ้ยงสัตว์ผา่ นตัวแทนจาหน่ายอาหารสัตว์ที่มีอยู่ทวั่ ประเทศ และจาหน่ายโดยตรง
ให้ แก่ฟาร์ มเลี ้ยงสัตว์ขนาดใหญ่ โดยให้ ความสาคัญในการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพด้ านการ
ผลิตให้ มีประสิทธิ ภาพและได้ มาตรฐานสากล ในด้ านกระบวนการผลิต บริ ษัทได้ นาเอาพืชผล
ทางการเกษตร โดยหลักได้ แก่ ข้ าวโพด และกากถั่วเหลือง มาผลิตอาหารสัตว์แบบเม็ด ด้ วยสูตร
อาหารตามโภชนาการที่สตั ว์แต่ละประเภทและแต่ละอายุต้องการ โดยควบคุมการผลิตทุกขันตอน
้
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ให้ ได้ อาหารสัตว์ที่มีคณ
ุ ภาพสม่าเสมอและได้ มาตรฐานตามที่กาหนดเพื่อให้ ได้ สินค้ าอาหารสัตว์ที่
มีคณ
ุ ภาพ
บริ ษัทมีการดาเนินกิจกรรมการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่องหรื อไคเซ็น (Kaizen) มาไม่ต่ากว่า
10 ปี แล้ ว โดยปั จจุบนั ก็ยังคงดาเนินการอยู่เป็ นประจา จากการเข้ าสัมภาษณ์ กับผู้จัดการฝ่ าย
วิศวกรรมของโรงงาน พบว่าโรงงานได้ ใช้ การดาเนินการตามวงจร PDCA (Plan-Do-Check-Act)
เป็ นพื ้นฐานของไคเซ็น และได้ มีการจัดให้ พนักงานส่งผลงานการปรับปรุงเข้ าประกวดอยู่โดยตลอด
โดยวัตถุประสงค์ ที่ บริ ษัท ได้ จัด ให้ มี ก ารประกวดผลงานการปรั บปรุ ง และมอบรางวัล นัน้ เพื่ อ
ส่งเสริมให้ พนักงานมองหาปั ญหาใหม่ๆ อยูต่ ลอดเวลา ซึง่ มีเกณฑ์การประเมินคุณภาพของผลงาน
ดังนี ้
1. ความเหมาะสมของโครงการในแง่ของปั ญหาและวิธีการปรับปรุงแก้ ไข
2. ความเหมาะสมของโครงการในแง่ของผลการดาเนินงานในเชิ งประสิทธิภาพและ
คุณภาพ
3. ความเหมาะสมของโครงการในแง่ของการลดต้ นทุน (Cost saving) ที่เกิดขึ ้น
4. รายละเอียดของปั ญหาและวิธีการดาเนินการแก้ ไข
5. ความคิดสร้ างสรรค์ในการปรับปรุงโครงการ
6. ผลประโยชน์ตอ่ องค์กร พนักงาน และลูกค้ า
7. ความน่าสนใจของโครงการ
บริ ษัทยังให้ ความสาคัญกับนวัตกรรมด้ วย โดยผู้บริ หารระดับสูงได้ กาหนดค่านิยมของ
องค์ ก รให้ เ ป็ นวัฒ นธรรมพื น้ ฐานของบริ ษั ท ว่ า ต้ อ งพร้ อมยอมรั บ การเปลี่ ย นแปลง ใฝ่ รู้ และ
แลกเปลี่ ยนความรู้ และสรรค์ส ร้ างนวัตกรรม โดยบริ ษัทยัง ได้ มี นโยบายเกี่ ยวกับการปรั บปรุ ง
คุณภาพอีกด้ วยว่า “มุ่ง พัฒนาคุณภาพสินค้ าและบริ การอย่างต่อเนื่อง เพื่อความพึงพอใจของ
ลูกค้ า ปลอดภัยต่อสัตว์และผู้บริ โภค ด้ วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทนั สมัย ” โดยนวัตกรรมในที่นี ้
จะหมายรวมทัง้ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product innovation) และนวัตกรรมกระบวนการ (Process
innovation) และประเภทของการเกิดนวัตกรรมก็ จะมีลักษณะการเกิ ดทัง้ นวัตกรรมส่วนเพิ่ม
(Incremental innovation) และนวัตกรรมใหม่อย่างสิ ้นเชิง (Radical innovation)

5
1.1.2. แผนผังองค์กร

1

ภาพที่ 1.2 แผนผังองค์กรของโรงงานตัวอย่าง

2
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1.1.3. สภาพปั ญหาในปั จจุบนั
ด้ วยสถานะความเป็ นผู้นาในธุรกิจ และมีผลิตภัณฑ์ที่มีตราสินค้ าเป็ นที่ร้ ู จักแพร่ หลาย
บริษัทจาเป็ นที่จะต้ องมีนวัตกรรมเพื่อเป็ นสิ่งผลักดันให้ มีการเติบโตของผลิตภัณฑ์ในระยะยาวและ
สร้ างความสามารถในการแข่งขันในอนาคต เพราะการมีนวัตกรรมอยู่ตลอดเวลาถือว่าเป็ นจุดแข็ง
และเป็ นโอกาสของบริษัทที่จะสร้ างความได้ เปรี ยบในอุตสาหกรรมเดียวกัน
จากการที่บริษัทมีการปรับปรุงคุณภาพแบบไคเซ็นมายาวนาน ผลลัพธ์ของกระบวนการไค
เซ็นบางเรื่ องสามารถนาแนวความคิดการปรับปรุงนันมาต่
้
อยอดให้ เกิดเป็ นนวัตกรรมต่อไปได้ และ
อาจจะนามาจดสิทธิบตั รเป็ นทรัพย์สินทางปั ญญาได้ อีกด้ วย แต่บริษัทยังไม่มีขนตอนและเครื
ั้
่ องมือ
ในการจัดการกระบวนการนวัตกรรมเลย นวัตกรรมที่ต้องการจึงยังไม่สามารถเกิดขึ ้นมาได้ ง่ายนัก
และจากการเข้ าไปสัมภาษณ์เชิงลึกกับพนักงานระดับปฏิบตั ิการเพื่อสารวจปั ญหาเบื ้องต้ น จึงพบ
ปั ญหาของการจัดการกระบวนการนวัตกรรมคือ พนักงานจะใช้ เวลาไปกับการทางานเป็ นส่วนใหญ่
จึงมองเห็นแค่ปัญหาในกระบวนการทางานเท่านัน้ เพราะฉะนันจึ
้ งไม่ส่งเสริ มให้ เกิดนวัตกรรมได้
เพราะสิ่งที่จะทาให้ เกิดนวัตกรรมได้ นนคื
ั ้ อ ความคิดสร้ างสรรค์
มาตรฐาน BS 7000 (British Standard 7000: Guide to managing innovation) เป็ น
มาตรฐานของประเทศอังกฤษที่เกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมโดยเฉพาะ โดยผู้วิจยั ได้
จัดทาแบบประเมินตนเองตามแนวทางของ BS 7000 ให้ กับผู้บริ หารจานวน 11 คนของบริ ษัท
อาหารสัตว์บกตัวอย่าง โดยแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ ส่วนขององค์กร (Organization) และส่วนของ
ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และการบริ การ (Products, Processes, Services) เพื่อเป็ นการสารวจ
ความพร้ อมของบริ ษัท และเป็ นการประเมินสภาพปั ญหาก่อนการเสนอแนวทางการจัดการ โดย
กาหนดให้ ผ้ บู ริ หารให้ คะแนนจากระดับมากที่สุดคือ 5 ถึง ระดับน้ อยที่สุดคือ 1 ซึ่งได้ ผลการ
ประเมินออกมาตามตารางที่ 1.1
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ตารางที่ 1.1 ผลการประเมินของผู้บริหารจากแบบประเมินตนเอง (ตามแนวทาง BS 7000)
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

เรื่อง
องค์ กร (Organization)
นวัตกรรมมีความหมายกับองค์กรมากน้ อยเพียงใด ในการสร้ าง
ผลประโยชน์ตอ่ องค์กร
สามารถวางแผนระยะยาวและมีข้อมูลเพียงพอในการสนับสนุน
โครงการต่างๆ ที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต มากน้ อยเพียงใด
สามารถทางานทุกอย่างให้ สาเร็จลุลว่ งได้ มากน้ อยเพียงใด เมื่อเกิด
การเปลี่ยนแปลง
มีผลิตภัณฑ์ที่มีความใหม่ (โดยไม่ใช่การปรับปรุงจากของเดิม) ใน 3
ปี หลัง มากน้ อยเพียงใด
ใช้ เวลาทังหมดในการคิ
้
ดค้ นพัฒนาสิ่งใหม่อยูต่ ลอดเวลา มากน้ อย
เพียงใด
มีความกล้ าที่จะลองทาตามความคิดใหม่ๆ โดยไม่หลีกเลี่ยงปั ญหา
ที่อาจจะเกิดขึ ้น มากน้ อยเพียงใด
มีการเตรี ยมข้ อมูลที่แม่นยาและมีความพร้ อมเพียงใด เพื่อรับมือกับ
นวัตกรรม
มองหานวัตกรรมในทุกส่วนของ Value chain (โดยไม่เจาะจงในตัว
ผลิตภัณฑ์อย่างเดียว) มากน้ อยเพียงใด
การออกแบบและพัฒนา Long-term products ถูกระบุออกมา
อย่างชัดเจนมากน้ อยเพียงใดในระหว่างวงจรการวางแผน
มีการพัฒนาความคล่องตัว ในการรับมือกับปั ญหาที่ไม่คาดคิด มาก
น้ อยเพียงใด
ผู้บริหารมีสว่ นเกี่ยวข้ องในการขับเคลื่อน นวัตกรรม มากน้ อย
เพียงใด
มีการจัดสรรงบประมาณให้ กบั ผลิตภัณฑ์หรื อนวัตกรรมในอนาคต
มากน้ อยเพียงใด
ค้ นหาทักษะการทางานใหม่ๆ มากน้ อยเพียงใด

ระดับ
มากที่สุด (5)
ปานกลาง (3)
ปานกลาง (3)
ปานกลาง (3)
ปานกลาง (3)
ปานกลาง (3)
ปานกลาง (3)
ปานกลาง (3)
ปานกลาง (3)
ปานกลาง (3)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
ปานกลาง (3)
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ตารางที่ 1.1 (ต่ อ) ผลการประเมินของผู้บริหารจากแบบประเมินตนเอง (ตามแนวทาง BS 7000)
ลาดับ
เรื่อง
14 มีการนาผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาแบ่งปั นความรู้และให้ ความ
ช่วยเหลือมากน้ อยเพียงใด
15 ค้ นหาทรัพย์สินทางปั ญญาที่อาจจะเป็ นข้ อได้ เปรี ยบในการแข่งขัน
ขององค์กร
16 พนักงานรู้สกึ ว่าเป็ นความรับผิดชอบส่วนตัวที่จะถ่ายทอดความรู้
ให้ กบั พนักงานรุ่นหลังต่อไป มากน้ อยเพียงใด
17 พนักงานทุกคนให้ การสนับสนุนนวัตกรรมโดยไม่ต้องมีการกระตุ้น
มากน้ อยเพียงใด
18 มีความพยายามมากน้ อยเพียงใด ที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ มี
คุณภาพเหนือกว่าความต้ องการผู้บริ โภค
19 โครงการต่างๆ ที่ผา่ นมาทาสาเร็จไป มากน้ อยเพียงใด
20 ลูกค้ าและ Supplier มีความคิดที่จะเกิดนวัตกรรมด้ วย มากน้ อย
เพียงใด
21 มีผ้ เู ชี่ยวชาญด้ านนวัตกรรมที่ทบทวนและประเมินผลงานต่างๆ ที่
ผ่านมา
Products, services, processes and project
22 พนักงานเกิดความคิดการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ออกมาตลอด แล้ ว
องค์กรได้ นาแนวคิดมาสานต่อจนออกมาเป็ นผลสาเร็จได้ มากน้ อย
เพียงใด
23 การทาโครงการต่างๆ มีความท้ าทายกับผลงานที่ผ่านมา และเน้ น
ทางด้ านด้ านนวัตกรรม มากน้ อยเพียงใด
24 เกณฑ์ในการเลือกคนเข้ ามาทาโครงการแต่ละโครงการ (ทังในและ
้
นอกองค์กร) มีมากน้ อยเพียงใด
25 มีเทคนิคมากน้ อยเพียงใดที่เข้ ามาช่วยให้ พนักงาน “คิดนอกกรอบ”
26 ผลงานของโครงการที่ผ่านมาจะมีสว่ นช่วยเหลือในโครงการต่อไป
มากน้ อยเพียงใด

ระดับ
ปานกลาง (3)
น้ อย (2)
น้ อย (2)
น้ อย (2)
ปานกลาง (3)
ปานกลาง (3)
น้ อย (2)
ปานกลาง (3)

ปานกลาง (3)
ปานกลาง (3)
น้ อย (2)
น้ อย (2)
ปานกลาง (3)
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ตารางที่ 1.1 (ต่ อ) ผลการประเมินของผู้บริหารจากแบบประเมินตนเอง (ตามแนวทาง BS 7000)
ลาดับ
เรื่อง
27 ความหลากหลายของแหล่งข้ อมูลที่จะทาให้ เกิดการพัฒนาโครงการ
ใหม่ๆ มีมากน้ อยเพียงใด
28 ผลิตภัณฑ์มีลกั ษณะโดดเด่นหรื อแตกต่างจากคูแ่ ข่งมากน้ อย
เพียงใด
29 ผลิตภัณฑ์ที่มีลกั ษณะโดดเด่นนัน้ มีเทคโนโลยีที่เป็ นทรัพย์สินทาง
ปั ญญามากน้ อยเพียงใด
30 โครงการแต่ละโครงการมีการตรวจสอบประสิทธิภาพและผลลัพธ์ได้
ชัดเจนมากน้ อยเพียงใด เพื่อสามารถนามาพัฒนาต่อได้

ระดับ
ปานกลาง (3)
ปานกลาง (3)
น้ อย (2)
ปานกลาง (3)

จากการประเมินจากแบบประเมินตนเองโดยผู้บริ หารฝ่ ายต่างๆ ทังหมด
้
11 คน โดยผล
การประเมินที่ได้ เป็ นค่าฐานนิยม (Mode) ได้ ข้อสรุปว่านวัตกรรมมีความหมายกับองค์กรมากที่สดุ
และผู้บริ หารเองก็มีส่วนเกี่ยวข้ องในการขับเคลื่อนนวัตกรรมมาก แต่ในส่วนของพนักงานยังต้ องมี
การกระตุ้นเพื่อให้ สนับสนุนนวัตกรรม นอกจากนันการส่
้
งเสริ มให้ พนักงานคิดนอกกรอบก็ยงั มีน้อย
ด้ วย จากปั ญหาที่กล่าวมา บริ ษัทจึงจาเป็ นที่จะต้ องมีแนวทางซึ่ง ประกอบไปด้ วยขันตอนและ
้
เครื่ องมื อส าหรับจัดการกระบวนการนวัตกรรม เพื่ อส่ง เสริ ม ความคิดทางด้ านนวัตกรรมให้ กับ
บริษัท เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ ยืนอยูเ่ หนือคูแ่ ข่งได้ ตอ่ ไป
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1.2. วัตถุประสงค์ ของงานวิจัย
เพื่อพัฒนาแนวทางซึง่ มีขนตอนและเครื
ั้
่ องมือสาหรับจัดการกระบวนการนวัตกรรม
1.3. ขอบเขตของงานวิจัย
1. พัฒนาแนวทางการจัดการกระบวนการนวัตกรรม โดยครอบคลุมถึงขัน้ ตอนในการ
สร้ างให้ เกิดนวัตกรรม และสภาพการณ์ใดที่ควรใช้ ขนตอนการปรั
ั้
บปรุงคุณภาพแบบ
ไคเซ็น หรื อควรใช้ ขนั ้ ตอนการจัดการกระบวนการนวัตกรรม ในอุตสาหกรรมผลิต
อาหารสัตว์บก
2. ใช้ BS

7000

เป็ นแนวทางในการพัฒ นาการจัดการกระบวนการนวัตกรรม

(Innovation process) ครอบคลุมทังในประเภทนวั
้
ตกรรมส่วนเพิ่ม (Incremental
innovation) และนวัตกรรมใหม่อย่างสิ ้นเชิง (Radical innovation) และรู ปแบบ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product innovation) และนวัตกรรมกระบวนการ (Process
innovation)
1.4. ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
1. แนวทางซึ่ ง ประกอบไปด้ ว ยขัน้ ตอนและเครื่ อ งมื อ ส าหรั บ จัด การกระบวนการ
นวัตกรรม
2. แนวทางในการพิจารณาถึงสภาพการณ์ใดที่ควรใช้ ขนตอนการปรั
ั้
บปรุงคุณภาพแบบ
ไคเซ็น และสภาพการณ์ใดที่ควรใช้ ขนตอนการจั
ั้
ดการกระบวนการนวัตกรรม
1.5. ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
1. ทราบถึง สภาพการณ์ ใดที่ ควรใช้ ขัน้ ตอนการปรั บปรุ ง คุณภาพแบบไคเซ็ น และ
สภาพการณ์ใดที่ควรใช้ ขนตอนการจั
ั้
ดการกระบวนการนวัตกรรม
2. ส่งเสริมให้ พนักงานเกิดความคิดทางด้ านนวัตกรรม
3. เป็ นแนวทางการจัดการกระบวนการนวัตกรรมที่เป็ นต้ นแบบส าหรั บอุตสาหกรรม
ประเภทอื่นที่เกี่ยวข้ อง
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1.6. ขัน้ ตอนการดาเนินงานวิจัย
1. ศึกษางานวิจยั ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการกระบวนการนวัตกรรม
2. เก็บรวบรวมข้ อมูลกระบวนการปรับปรุงคุณภาพแบบไคเซ็นเบื ้องต้ นในบริษัท
3. วิเคราะห์ส ภาพปั ญหาในการจัดการกระบวนการนวัตกรรมของบริ ษัท โดยการใช้
แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ เชิงลึก ตังแต่
้ ระดับผู้บริ หารจนถึงพนักงานระดับ
ปฏิบตั กิ าร
4. กาหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต และระยะเวลาในการจัดทาแนวทาง
5. วิ เ คราะห์ ถึ ง สภาพการณ์ ที่ ค วรใช้ ขัน้ ตอนการปรั บ ปรุ ง คุณ ภาพแบบไคเซ็ น หรื อ
ขันตอนการจั
้
ดการกระบวนการนวัตกรรม
6. ค้ นหาขันตอนที
้
่เหมาะสมสาหรับการจัดการกระบวนการนวัตกรรม
7. ค้ น หาเครื่ อ งมื อ ที่ เ หมาะสมส าหรั บ แต่ ล ะขัน้ ตอนของการจั ด การกระบวนการ
นวัตกรรม
8. จัดทาต้ นแบบแนวทางสาหรับการจัดการกระบวนการนวัตกรรม โดยมีขนตอนและ
ั้
เครื่ องมือสาหรับจัดการกระบวนการนวัตกรรม
9. เสนอแนวทาง ให้ ความรู้ และทาความเข้ าใจกับผู้บริหารและพนักงาน แล้ วนาแนว
ทางการจัดการไปใช้ จริง
10. ปรับปรุงแนวทางการจัดการให้ เหมาะสมกับการทางานของบริษัท
11. ติดตามผลการจัดการกระบวนการนวัตกรรมจากแนวทางที่เสนอไป
12. สรุ ปผลการวิจยั และเสนอแนะถึงสภาพการณ์ที่ควรใช้ ขนตอนการปรั
ั้
บปรุงคุณภาพ
แบบไคเซ็น และสภาพการณ์ที่ควรใช้ ขนตอนการจั
ั้
ดการกระบวนการนวัตกรรม
13. จัดทารูปเล่มวิทยานิพนธ์

1.7. ตารางการดาเนินงาน
ลาดับ
1
2

กิจกรรม

ก.ค.

ส.ค.

ปี 2554
ก.ย. ต.ค.

พ.ย.

ปี 2555
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

ศึกษางานวิ จัย ทฤษฎี และงานวิ จัยที่ เกี่ ยวข้ องกับ การจัด การ
กระบวนการนวัตกรรม
เก็ บ รวบรวมข้ อ มูล กระบวนการปรั บ ปรุ ง คุณ ภาพแบบไคเซ็ น
เบื ้องต้ นในบริษัท
วิเคราะห์สภาพปั ญหาในการจัดการกระบวนการนวัตกรรมของ

3

บริษัท โดยการใช้ แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์เชิงลึก ตังแต่
้
ระดับผู้บริหารจนถึงพนักงานระดับปฏิบตั กิ าร

4
5
6

กาหนดวัต ถุประสงค์

ขอบเขตและระยะเวลาในการจัดท า

แนวทาง
วิเคราะห์ถึงสภาพการณ์ ที่ควรใช้ ขนั ้ ตอนการปรับปรุ งคุณภาพ
แบบไคเซ็น หรื อขันตอนการจั
้
ดการกระบวนการนวัตกรรม
ค้ น หาขั น้ ตอนที่ เ หมาะสมส าหรั บ การจั ด การกระบวนการ
นวัตกรรม
12

ลาดับ
7
8
9
10
11

กิจกรรม

ก.ค.

ส.ค.

ปี 2554
ก.ย. ต.ค.

พ.ย.

ปี 2555
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

ค้ นหาเครื่ องมือที่เหมาะสมสาหรับแต่ละขันตอนของการจั
้
ดการ
กระบวนการนวัตกรรม
จัดทาต้ นแบบแนวทางการจัดการกระบวนการนวัตกรรม โดยมี
ขันตอนและเครื
้
่ องมือสาหรับจัดการกระบวนการนวัตกรรม
เสนอแนวทาง ให้ ความรู้ และทาความเข้ าใจกับผู้บริ หารและ
พนักงาน แล้ วนาแนวทางการจัดการไปใช้ จริง
ปรั บ ปรุ ง แนวทางการจัด การให้ เ หมาะสมกับ การท างานของ
บริษัท
ติดตามผลการจัดการกระบวนการนวัตกรรมจากแนวทางที่เสนอ
ไป
สรุ ปผลการวิจยั และเสนอแนะถึงสภาพการณ์ ที่ควรใช้ ขนั ้ ตอน

12

การปรั บ ปรุ ง คุณ ภาพแบบไคเซ็ น และสภาพการณ์ ที่ ค วรใช้
ขันตอนการจั
้
ดการกระบวนการนวัตกรรม
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จัดทารูปเล่มวิทยานิพนธ์
13

บทที่ 2
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง

ผู้วิจยั ได้ ทาการศึกษาจากหนังสือ เอกสารการสอน วารสาร และบทความจากเว็บไซต์ โดย
ประกอบด้ วยทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องทังหมด
้
5 ทฤษฎีหลัก คือ
1) นวัตกรรม (Innovation)
2) มาตรฐาน BS 7000 (British Standard 7000)
3) การปรับปรุงคุณภาพแบบไคเซ็น (Kaizen)
4) ซิกซ์ซิกมา (Six sigma)
5) ทฤษฎีการแก้ ปัญหาเชิงประดิษฐ์ คดิ ค้ น (TRIZ)
6) กระบวนการผลิตอาหารสัตว์
2.1. นวัตกรรม (Innovation)
2.1.1. ความหมายของนวัตกรรม
นวัตกรรม (Innovation) มีรูปศัพท์เดิมมาจากภาษาบาลี คือ นว + อตต + กรรม กล่าวคือ
นว แปลว่าใหม่ อัตต แปลว่าตัวเอง และกรรม แปลว่าการกระทา เมื่อนาคา นว มาสนธิกบั อัตต จึง
เป็ น นวัตต และเมื่อรวมคา นวัตต มาสมาสกับ กรรม จึงเป็ นคาว่า นวัตกรรม แปลตามรากศัพท์
เดิมว่า “การกระทาที่ ใหม่ของตนเอง หรื อการกระทาของตนเองใหม่ ” (เสาวณี ย์ สิกขาบัณฑิต ,
2528) นอกจากนี อ้ งค์กรด้ านนวัตกรรมและนักวิช าการหลายท่านได้ ให้ ความหมายของคาว่า
นวัตกรรมดังนี ้
1. สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ให้ ความหมายนวัตกรรมไว้ ว่า “สิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้
ความรู้และความคิดสร้ างสรรค์ที่มีประโยชน์ตอ่ เศรษฐกิจและสังคม" และหมายรวมถึงสิ่งที่เกิดขึ ้น
จากความสามารถในการใช้ ความรู้ ความคิดสร้ างสรรค์ ทักษะ และประสบการณ์ทางเทคโนโลยี
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หรื อการจัดการมาพัฒนาให้ เกิดผลิตภัณฑ์ หรื อกระบวนการผลิต หรื อบริ การใหม่ เพื่อตอบสนอง
ความต้ อ งการของตลาด ตลอดจนการปรั บ ปรุ ง เทคโนโลยี การแพร่ ก ระจายเทคโนโลยี การ
ออกแบบผลิ ต ภัณ ฑ์ และการฝึ กอบรมที่ น ามาใช้ เ พื่ อ เพิ่ ม มูล ค่า ทางเศรษฐกิ จ และก่ อ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์สาธารณะในรู ปแบบของการเกิดธุรกิ จ การลงทุน ผู้ประกอบการ หรื อตลาดใหม่หรื อ
รายได้ แหล่งใหม่ รวมทังการจ้
้
างงานใหม่ นวัตกรรมจึงเป็ นกระบวนการที่เกิ ดจากการนาความรู้
และความคิดสร้ างสรรค์มาผนวกกับความสามารถในการบริ หารจัดการ เพื่อสร้ างให้ เกิดเป็ นธุรกิจ
นวัตกรรมหรื อธุรกิจใหม่ อันจะนาไปสู่การลงทุนใหม่ที่ส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ (สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, 2554)
2. มอตัน (Morton, 1971) ได้ ให้ นิยามของนวัตกรรมไว้ ว่าหมายถึง การทาให้ ใหม่ขึ ้นอีก
ครัง้ (Renewal) ซึ่งได้ แก่ การปรับปรุ งของเก่าและการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ตลอดจน
หน่วยงานหรื อองค์การนัน้ ๆ นวัตกรรมไม่ใช่การขจัดหรื อล้ ม ล้ างสิ่ง เก่าให้ หมดไป แต่เป็ นการ
ปรับปรุงเสริมแต่ง และพัฒนาเพื่อความอยูร่ อดของระบบ
3. ไมลส์ (Miles, 1964) ได้ กล่าวถึงนวัตกรรมว่าหมายถึง การเปลี่ยนแปลงแนวคิดอย่าง
ถ้ วนถี่ การเปลี่ยนแปลงให้ ใหม่ขึ ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ เป้าหมายของระบบบรรลุผล
4. กิ ด านัน ท์ มลิ ท อง ได้ กล่ า วไว้ ว่ า นวั ต กรรมเป็ นแนวความคิ ด การปฏิ บัติ หรื อ
สิ่งประดิษฐ์ ใหม่ๆ ที่ยงั ไม่เคยมีใช้ มาก่อนหรื อเป็ นการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมที่มีอยู่แล้ วให้
ทันสมัยและใช้ ได้ ผลดียิ่งขึ ้น เมื่อนานวัตกรรมมาใช้ จะช่วยให้ การทางานนันได้
้ ผลดีมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ทังยั
้ งช่วยประหยัดเวลาและแรงงานได้ ด้วย (กิดานันท์ มลิทอง, 2543)
สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติยงั ได้ นิยามความหมายเพิ่มเติมว่า "นวัตกรรม" เป็ นผลรวม
ขององค์ประกอบที่สาคัญ 2 ประการ คือ "ความคิดสร้ างสรรค์ " (creativity) และ "ความเป็ น
ผู้ประกอบการ" (entrepreneurship) ซึง่ หมายความว่า ผู้ประกอบการ คือหัวใจสาคัญที่สดุ ของการ
พัฒนานวัตกรรม เพราะตัวผู้ประกอบการนัน่ เองที่เป็ นทังต้
้ นกาเนิดของความคิดสร้ างสรรค์ และ
เป็ นผู้ที่ ล งมื อ ดาเนิ น การ เพื่ อ น าไปสู่ก ระบวนการรั ง สรรค์ น วัต กรรมที่ ไ ม่ห ยุด นิ่ง ดัง นัน้ หาก
ผู้ประกอบการจานวนมากในอุตสาหกรรมเดียวกันร่ วมกันพัฒนานวัตกรรมไปพร้ อมกัน ก็ย่อมจะ
ส่งผลให้ "ห่วงโซ่อุปทาน" (supply chain) ในอุตสาหกรรมนันยกระดั
้
บตัวเองขึ ้นมาเป็ น "ห่วงโซ่
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มูลค่า" (value chain) ที่มีแรงขับเคลื่อนด้ วยนวัตกรรมอย่างมีพลัง (สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ,
2554)

ภาพที่ 2.1 องค์ประกอบของนวัตกรรม
(ที่มา: http://www.nia.or.th: Online)
2.1.2 ประเภทของนวัตกรรม
ประเภทของนวัตกรรมสามารถแบ่งออกตามลักษณะได้ 2 ลักษณะคือ แบบตามลักษณะ
การสร้ างนวัตกรรม และลักษณะการใช้ นวัตกรรม
1. แบ่งตามลักษณะการสร้ างนวัตกรรม
1.1. นวัตกรรมส่วนเพิ่ม (Incremental innovation) หมายถึง รู ปแบบของการ
แข่ง ขันที่เห็นได้ อย่างชัดเจนว่าเป็ นการปรับปรุ ง สินค้ าหรื อบริ การที่มีอยู่แล้ วให้ ดีขึน้ โดยอาศัย
ความรู้ทางเทคนิคต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับองค์ประกอบหลัก (Core components) เป็ นลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมจากรู ปแบบเดิมของผลิตภัณฑ์และกระบวนการไปสู่รูปแบบใหม่อย่าง
เป็ นลาดับขัน้ หรื อเปลี่ยนแปลงไปเพียงบางส่วนโดยมีการพัฒนามาจากรูปแบบเดิมของผลิตภัณฑ์
1.2. นวัตกรรมใหม่อย่างสิน้ เชิง (Radical innovation) หรื อเรี ยกได้ อีกอย่างว่า
นวัตกรรมแบบไม่ตอ่ เนื่อง (Discontinuous Innovation) หมายถึง ขบวนการเสนอสิ่งใหม่ที่ใหม่
อย่างแท้ จริ งสู่สงั คม โดยการเปลี่ยนแปลงค่านิยม (value) ความเชื่อเดิม (belief) ตลอดจนระบบ
คุณค่า (value system) ของสังคม อย่างสิ ้นเชิง เป็ นลักษณะการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมจาก
รู ปแบบเดิมของผลิตภัณฑ์และกระบวนการไปสู่รูปแบบใหม่ ซึ่งมีความแตกต่างจากวิธีการเดิม
อย่างสิ ้นเชิงและเปลี่ยนแปลงไปตามการค้ นพบ
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2. แบ่งตามลักษณะการใช้ นวัตกรรม
2.1. นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product innovation) คือ การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่ผลิต
ขึ ้นในเชิงพาณิชย์ให้ ดีขึน้ หรื อเป็ นสิ่งใหม่ในตลาด นวัตกรรมนีอ้ าจจะเป็ นของใหม่ต่อโลก ต่อ
ประเทศหรื อแม้ แต่ตอ่ องค์กร
2.2. นวัตกรรมกระบวนการ (Process innovation) เป็ นการเปลี่ยนแนวทาง หรื อ
วิธีการผลิตสินค้ า หรื อการให้ บริการในรูปแบบที่แตกต่างออกไปจากเดิม
2.2. มาตรฐาน BS 7000 (British Standard 7000)
BS 7000 series - Design management systems ได้ ถกู จัดทาขึ ้นโดยสถาบันมาตรฐาน
แห่งชาติของอังกฤษ (British Standards Institute) โดยได้ รวบรวมคาแนะนาในการออกแบบ
ระบบการจัดการ เพื่อให้ นาไปใช้ ประโยชน์ได้ สงู สุด โดยแบ่งออกเป็ นส่วนๆ ได้ แก่
1. BS 7000-1: 2008 เป็ นแนวทางและคาแนะนาในการจัดการนวัตกรรม (Managing
innovation) โดยเป็ นการประยุกต์ใช้ ทฤษฎี และเทคนิคต่างๆ เข้ ามาช่วยในการจัดการนวัตกรรม
แนวทางนี ส้ ามารถใช้ ไ ด้ กับองค์ก รทุก รู ปแบบ (โดยเฉพาะองค์ กรขนาดเล็ก และขนาดกลางที่
ต้ องการเติบโต) เพื่อเป็ นมาตรฐานให้ กบั ผู้บริ หารขององค์กรได้ ใช้ วางแผนขันตอนการด
้
าเนินงาน
เพื่ อเพิ่ม ขี ดความสามารถทางด้ านนวัตกรรมขององค์กรทัง้ ในด้ านผลิตภัณฑ์ การบริ การ และ
กระบวนการทางาน โดยมีทงหมด
ั้
16 ขันตอน
้
ดังภาพที่ 2.2
2. BS 7000-2: 2008 เ ป็ น แ น ว ท า ง ใ น ก า ร จั ด ก า ร ก า ร อ อ ก แ บ บ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
(Manufactured product) ในทุกขันตอน
้
โดยเริ่ มตังแต่
้ กระบวนการคิดค้ นผลิตภัณฑ์ (Product
concept) จนถึงการขนส่ง
3. BS 7000-3: 1994 เป็ นแนวทางในการจัด การการออกแบบการบริ ก าร (Service
design) ในทุกระดับองค์กร และทุกชนิดของการบริการ
4. BS 7000-4: 1996 เป็ นแนวทางในการจัดการการออกแบบกระบวนการทางานใน
อุตสาหกรรมก่อสร้ าง (Construction industry) จะประกอบด้ วยการจัดการทรั พยากรและ
กระบวนการ

18
5. BS 7000-6: 2005 เป็ นแนวทางในการจัดการการออกแบบที่ครอบคลุมความต้ องการ
ของมนุษย์ (Inclusive design) มีความสาคัญต่อทุกรูปแบบของผลิตภัณฑ์และการบริการ
6. BS 7000-10: 2008 เป็ นการรวบรวมคาศัพท์กว่า 150 คาที่ใช้ ในการออกแบบและ
จัดการ รวมทังอธิ
้ บายคาที่มีความหมายแตกต่างกันเมื่อใช้ ในพื ้นที่ที่ตา่ งกัน

Phase 1

Stage 1

Explore potential /
Set context

Review current
innovation practices to
determine the potential
for improvement

Phase 2

Stage 5

Establish foundation

Determine the
innovation highway

Phase 3

Stage 10

Implement changes

Draw up master
innovation programme

Phase 4
Build on expertise
and enhanced reputation

Stage 2
Create future vision

Stage 3

Stage 4

Draw up mission
statement relating to
innovation

Distill innovation
objectives and strategies
from organization's
objectives and strategies

Stage 6

Stage 7

Plan introduction of
organization's new
approach to innovation

Communicate essence
of innovation mission,
objectives and strategies

Stage 11

Stage 12

Implement programme
and support new
approach to innovation

Evaluate progress and
contribution of master
innovation programme

Stage 13

Stage 14

Build distinctive
competencies and
competitive advantage
through innovation

Document, share,
publicize and celebrate
achievements through
innovation

Stage 8
Promote innovation
nurturing culture

Stage 15

Stage 16

Enhance organization's
reputation through
innovation

Review and refine
overall approach to
innovation

Stage 9
Reinforce infrastructure
and expertise to manage
innovation

ภาพที่ 2.2 ขันตอนกระบวนการจั
้
ดการนวัตกรรมในระดับองค์กรตามแนวทาง BS 7000 (ที่มา: British Standard Institute – BS 7000-1, 2008)
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2.3. การปรับปรุ งคุณภาพแบบไคเซ็น (Kaizen)
ไคเซ็น (Kaizen) มาจากภาษาญี่ ปนเป็
ุ่ นคาที่แพร่ หลายและนิยมนามาใช้ เป็ นวิธีการ
พัฒนาปรับปรุ งกระบวนการผลิตหรื อกระบวนการทางานที่ดีขึน้ ในลักษณะของการปรับปรุ ง
แบบต่อเนื่องไม่มีที่สิ ้นสุด ประเด็นสาคัญหลักคือ การพิจารณาถึงเรื่ องวิธีการ แนวคิด และ
มาตรการนาเสนอ เพื่อดูที่มาของการแก้ ปัญหาแต่ละเรื่ องการจะพิจารณาถึงวิธีการ แนวคิดและ
มาตรการนาเสนอดังกล่าวได้ นนั ้ เราต้ องไม่ติดอยู่กบั กรอบความคิดเดิมๆ ไม่ยึดติดอยู่กบั วิธีการ
มองวิธีการคิดหรื อการกระทาในแบบเก่าๆ อีกต่อไปมีการพัฒนาการวิธีการมากมายขึ ้นมาเพื่อการ
แก้ ปัญหา แต่วิธีการเหล่านันต่
้ างมีข้อจากัดว่าผู้ใช้ ต้องมีทกั ษะความรู้ในวิธีการนันๆ
้ ณ ระดับหนึ่ง
จึงจะยังผลสาเร็ จได้ ซึ่งตรงข้ ามกับนวัตกรรม(Innovation) เป็ นสิ่งที่เรากล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงที่
มีพลวัตรมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วอย่างก้ าวกระโดดเพื่อให้ กรรมวิธีการทางานหรื อผลิตภัณฑ์ให้
มีความทันสมัย มีคณ
ุ ค่าโดยใช้ เทคโนโลยีในการขับเคลื่อน การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ วแต่อาจไม่
ยาวนาน
คาว่า “Kaizen” เป็ นศัพท์ภาษาญี่ปนุ่ แปลว่า “การปรับปรุง (improvement)” ซึ่งหากแยก
ความหมายตามพยางค์แล้ วจะแยกได้ 2 คา คือ “Kai” แปลว่า “การเปลี่ยนแปลง (change)” และ
“Zen” แปลว่า “ดี (good)” ดังนันการเปลี
้
่ยนแปลงในทางที่ดีก็คือการปรับปรุงนัน่ เอง
Kaizen เป็ นแนวคิดและเป็ นส่วนหนึ่งในทฤษฎีการบริ หารของญี่ปนุ่ ซึ่งโดยธรรมชาติหรื อ
ด้ วยการฝึ กฝนนัน้ ทาให้ คนญี่ ปนมี
ุ่ ความรู้ สึกรับผิดชอบในการที่จะทาให้ ทุกอย่างดาเนินไปโดย
ราบรื่ นเท่าที่จะสามารถทาได้ ด้วยการปรับปรุงสิ่งต่างๆ ให้ ดีขึ ้น ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องในชีวิตประจาวัน
หรื อการทางาน นี่เป็ นจุดแข็งที่ทาให้ Kaizen ดาเนินไปได้ อย่างดีในประเทศญี่ ปนุ่ เพราะโดย
หลักการแล้ ว Kaizen ไม่ใช่เพียงการปรับปรุงเท่านัน้ แต่หมายความรวมไปถึงการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่องไม่มีที่สิ ้นสุดด้ วย (Continuous improvement)
ตามหลักการของ Kaizen แล้ ว สาเหตุเพียงเล็กน้ อยก็สามารถก่อให้ เกิดความเสียหาย
อย่างร้ ายแรงได้ ดังนัน้ Kaizen จึงเป็ นเหมือนสิ่งที่เตือนให้ เราตระหนักถึงปั ญหาอย่างนี ้อยู่เสมอ
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นอกจากนันยั
้ งต้ องหาทางแก้ ไขปั ญหา หรื อปรับปรุงพัฒนาสิ่งต่างๆให้ ดีขึ ้นอยู่เป็ นนิจ โดยหลักการ
นีจ้ ะทาให้ เราผลิตสินค้ าและบริ การที่ มีคุณภาพสามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้ าได้
นอกจากนันยั
้ งเป็ นการใช้ ความคิดความสามารถร่วมกันปรับปรุงสภาพแวดล้ อมในการทางานให้ ดี
ขึ ้นซึง่ หมายถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ ้นของผู้ปฏิบตั งิ านทุกคนนัน่ เอง
Kaizen ในทางปฏิบตั ิตงอยู
ั ้ ่บนความเชื่อที่ว่าผู้ที่ปฏิบตั ิงานจะทราบปั ญหาหรื อข้ อขัดแย้ ง
ของงานนันดี
้ กว่าผู้อื่น ดังนันจึ
้ งรู้ว่างานนันควรจะปรั
้
บปรุงอย่างไร ดังนันการเข้
้
ามามีส่วนร่วมของ
พนักงานทุกคนในองค์การที่ร่วมกันปรับปรุงงานของตนเองคนละเล็กคนละน้ อยได้ จึงเป็ นสิ่งสาคัญ
ที่ก่อให้ เกิดการปรับปรุงวิธีการทางานให้ มีประสิทธิภาพมากขัน้ และพัฒนาองค์การไปสู่ความเป็ น
เลิศได้ (บัญญัติ บุญญา, 2553)
Kaizen นัน้ ครอบคลุม เทคนิคหลายอย่างเข้ าไว้ ใต้ ร่ม เดียวกัน โดยเรี ยกว่า ร่ ม ไคเซ็ น
(Kaizen Umbrella) ซึ่งประกอบไปด้ วย คัมบัง (Kanban) การบารุงรักษาทวีผลที่ทกุ คนมีส่วนร่วม
(Total productive maintenance) ซิกส์ซิกมา (Six sigma) การผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just-intime) และการเพิ่มผลผลิต (Productivity improvement) เป็ นต้ น ดังภาพที่ 2.3

ภาพที่ 2.3 ร่มไคเซ็น (Kaizen Umbrella)
(ที่มา: Imai, 1986)
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ข้ อควรคานึงถึงในการนา Kaizen มาใช้ ในองค์กร
1. Kaizen ถือเป็ นวัฒนธรรมองค์กรอย่างหนึง่ จะต้ องใช้ เวลาในการเปลี่ยนแปลง
2. Kaizen เป็ นสิ่งที่เราทุกคนทาอยู่ในชีวิตประจาวันอยู่แล้ ว จึงสามารถนาสิ่งที่เคย
ปฏิบตั มิ าดาเนินการให้ จริงจังและมีหลักการมากขึ ้น
3. Kaizen จะต้ องทาให้ การทางานง่ายขึ ้นและลดต้ นทุน แต่ถ้าทาแล้ ว ยิ่ง ก่อความ
ยุง่ ยาก จะไม่ถือว่าเป็ น Kaizen

ภาพที่ 2.4 กระบวนการของ Kaizen (ที่มา: Chen, 2001)
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2.4. ซิกซ์ ซิกมา (Six sigma)
ซิกซ์ซิกมา คือระบบที่จะทาให้ องค์กรสามารถที่จะนาความรู้และประยุกต์ใช้ เครื่ องมือทาง
สถิตติ า่ งๆ ได้ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่ อทาให้ ผลิตภัณฑ์สาเร็ จมีคณ
ุ ภาพตามที่
ลูกค้ าต้ องการ (นพดล เฟื่ องเด่นขจร, 2547)
ในการที่จะบรรลุวัตถุประสงค์เพื่อที่จะทาให้ เกิดความสาเร็ จตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
ตามวิธีการทางซิกซ์ซิกมา จะต้ องมีการปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องในทุกๆ จุดของการ
ปฏิบตั งิ าน ซึง่ จะต้ องอาศัยกลยุทธ์ในการประยุกต์ใช้ วิธีการต่างๆ ในวิชาสถิติ ซึ่งในวิธีการทางซิ กซ์
ซิกมานี ้ จะประยุกต์ใช้ กลยุทธ์ ทัง้ 5 ขัน้ ตอนที่ สาคัญในการปรั บปรุ งกระบวนการ (Five-phase
Improvement Model) คือ การนิยามปั ญหา (Define phase) การวัดสภาพของปั ญหา (Measure
phase) การวิเคราะห์หาสาเหตุของปั ญหา (Analyze phase) การปรับปรุ งแก้ ไข (Improve
phase) และการควบคุมเพื่อรักษาสภาพภายหลังการปรับปรุง (Control phase) ดังภาพที่ 2.5
D
C

M
I

A

ภาพที่ 2.5 ขันตอนในการปรั
้
บปรุงตามแนวคิดของซิกซ์ซิกมา
ทัง้ 5 ขันตอนส
้
าหรับการปรับปรุงกระบวนการผลิตนี ้ มีพื ้นฐานมาจากขันตอน
้
Plan, Do,
Check และ Act (P-D-C-A) แต่มีข้อแตกต่างกันคือขันตอนต่
้
างๆ ใน D-M-A-I-C เหล่านี ้ไม่ได้ เป็ น
รู ปแบบที่เรี ยงตัวกันอย่างเส้ นตรงโดยแท้ จริ ง กล่าวคือเมื่อกลุ่มสมาชิกเริ่ มทาการทดลอง, เก็บ
รวบรวมข้ อมูล ฯลฯ อาจทาให้ สามารถค้ นพบกับปั ญหาและกระบวนการต่างๆ ที่เป็ นสาเหตุของ
ปั ญหาที่ไม่ได้ คาดคิดว่าจะมีผลกระทบต่อกระบวนการผลิต สิ่งที่ค้นพบนี ้จะทาให้ เราสามารถที่จะ
พิจารณาแก้ ไขเป้าหมายของโครงงานใหม่ได้ แม้ วา่ การทดลองจะได้ ผลลัพธ์ออกมาแล้ วก็ตาม หรื อ
หลังจากที่ทาการทดสอบผลลัพธ์ แล้ วก็ตาม ทางกลุ่มผู้ทดลองควรที่จะทาการวิเคราะห์ผลเพิ่ม
ต่อไป
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โดยทัว่ ไปกลุ่มผู้ทาการทดลองสามารถที่จะบันทึกความก้ าวหน้ าของโครงงาน โดยอ้ างอิง
กับวงล้ อ D-M-A-I-C ได้ แต่ในแต่ละขันตอนจะเป็
้
นกิจกรรมที่สามารถทาซ ้าภายในตัวเองได้ โดย
รายละเอียดและเครื่ องมือทางสถิตทิ ี่นามาประยุกต์ใช้ ในแต่ละกิจกรรมทัง้ 5 ขันตอน
้
มีดงั นี ้คือ
1. การนิยามปั ญหา (Define, D) เป็ นขันตอนแรกของกระบวนการทางซิ
้
กซ์ ซิกมา และ
เป็ นขันตอนที
้
่มีความสาคัญในการกาหนดจุดเริ่ มต้ นและทิศทางของการวิจยั โดยในขันตอนการ
้
นิยามนี ้จะเกี่ยวข้ องกับการพิจารณาความสามารถของกระบวนการผลิตเทียบกับความต้ องการ
ของลูกค้ าต่อผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท ซึ่งทาให้ บริ ษัททราบถึงปั ญหาที่เกิดขึ ้น และได้ ข้อมูลสนับสนุน
ในการพิ จ ารณาคัด เลื อ กถึ ง ปั ญ หาที่ จ ะท าการแก้ ไขและขี ด ความสามารถในการปรั บ ปรุ ง
กระบวนการที่สามารถปฏิบตั ไิ ด้ จริง นอกจากนี ้ยังเป็ นการกาหนดภาพรวมของการทาวิจยั อื่นๆ คือ
วัตถุประสงค์หรื อเป้าหมาย แนวทางและวิธีการในการปฏิบตั ิ ระยะเวลาในการทาการวิจยั การ
กาหนดสมาชิก และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ รับจากการวิจยั
2. การวัดสภาพของปั ญหา (Measure, M) เป็ นขันตอนถั
้
ดจากการนิยามปั ญหา ซึ่งจะ
ศึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดของกระบวนการผลิตในทุกๆ ขันตอนที
้
่เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์ที่ทาการ
วิจยั จากนันจะท
้
าการศึกษาแหล่งที่มาของสาเหตุของปั ญหารวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ ้นในสาเหตุ
ต่างๆ ซึ่งจะทาการวิเคราะห์และ จัดลาดับความสาคัญในแต่ละสาเหตุที่เป็ นไปได้ เพื่อที่จะเลือก
สาเหตุที่คาดว่าจะมีผลกระทบรุนแรงต่อกระบวนการผลิตมาทาการแก้ ไขต่อไป
3. การวิเคราะห์สาเหตุของปั ญหา (Analyze, A) ในขันตอนนี
้
้ เป็ นขันตอนในการทดลอง
้
เพื่อหาผลสรุปในปั จจัยนาเข้ าที่สาคัญต่างๆ ที่ได้ เรี ยบเรี ยงจากการระดมความคิด
4. การปรับปรุงแก้ ไขกระบวนการ (Improve, I) ขันตอนนี
้
้จะเป็ นการนาปั จจัยนาเข้ าที่มี
ผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อลักษณะทางคุณภาพของลูกค้ าที่ได้ จากการวิเคราะห์ในขันตอนที
้
่
แล้ ว เพื่อมาทาการวิเคราะห์หาแนวทางปรับปรุงแก้ ไขต่อไป
5. การควบคุมและการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง (Control, C) เป็ นขัน้ ตอนสุดท้ ายใน
กระบวนการซิกซ์ ซิกมา เพื่อจุดประสงค์ในการตรวจสอบและควบคุมปั จจัยนาเข้ าที่สาคัญที่ มี
ผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญที่ได้ จากการวิเคราะห์ในขันตอนที
้
่แล้ วและได้ ทดสอบเพื่อยืนยันผลการ
สรุปเรี ยบร้ อยแล้ ว
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ตารางที่ 2.1 เครื่ องมือต่างๆ ที่ใช้ นิยมใช้ ในแต่ละขันตอนของ
้
DMAIC (วรภัทร ภู่เจริญ, 2546)
กระบวนการ

กิจกรรมที่ดาเนินการ

Define

-

Measure

-

Analyze

-

Improve

-

-

Control

-

วัดสมรรถนะเทียบกับข้ อกาหนดหรื อมาตรฐาน รวบรวมข้ อมูลและประสิทธิภาพของ
กระบวนการ
หาต้ นตอสาเหตุของความแปรปรวน (พิสจู น์หา ตัวแปรที่สาคัญ)
วิเคราะห์หาวิธีการ/ทางเลือกที่ดที ี่สดุ (Best
practices)
ประเมินกระบวนการทีเ่ พิ่มและไม่เพิ่มคุณค่าแก่ กระบวนการ
กลัน่ กรองข้ อกาหนดต่างๆ
ออกแบบกระบวนการใหม่สมมติฐานที่ท้าทาย ใช้ ความคิดสร้ างสรรค์ ใช้ หลักการของ
กระบวนการ
นากระบวนการโครงสร้ างและระบบใหม่ไป
ปฏิบตั ิ
จัดทาแผนควบคุม
เฝ้ าติดตามการดาเนินการ
แก้ ไขปั ญหา
-

แต่งตังที
้ มงาน
นิยามปั ญหาที่เจาะจงหรื อแบบกว้ างๆ
กาหนดเป้าหมาย/วิสยั ทัศน์
กาหนดขอบเขตและความต้ องการของลูกค้ า

เครื่องมือที่นิยมใช้
7 New QC Tools
Process Flowchart
Risk Analysis
Pareto
Brainstorming
QFD
Pareto
Process Mapping
Gage R&R
Check Sheets
Balanced Scorecard
DOE
FMEA
7 New QC Tools
VA/VE
Cause & Effect Diagram
Fault Tree Analysis
Correlation Analysis
Process Simulation
FMEA
7 New QC Tools
DOE
EVOP
Process Simulation
Poka-Yoke
Poka-Yoke
Control Charts
SPC
PCA
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2.5. ทฤษฎีการแก้ ปัญหาเชิงประดิษฐ์ คิดค้ น (TRIZ)
TRIZ เป็ นชื่ อย่อในภาษารั สเซี ย ซึ่ง แปลว่าทฤษฎี การแก้ ปัญหาเชิ งประดิษฐ์ คิดค้ น
(Theory of Inventive Problem Solving) ได้ พฒ
ั นาขึ ้นมาเป็ นเครื่ องมือและฐานความรู้ตา่ งๆ ใน
การแก้ ปัญหาทางเทคนิคโดยวิศวกรชาวรัสเซีย ชื่อ เกนริ ค อัลต์ชลู เลอร์ (Genrich S. Altshuller) ที่
มีความเชื่อว่า "ความคิดสร้ างสรรค์เป็ นสิ่งที่สามารถเรี ยนรู้กนั ได้ " เขาได้ นาแนวทางการแก้ ปัญหา
ต่างๆ ในอดีตกว่า 2 ล้ านฉบับ ตังแต่
้ ปีค.ศ.1946 มาทาให้ เป็ นกระบวนการและองค์ความรู้ที่จะช่วย
ให้ สามารถเห็นถึงหนทางในการแก้ ปัญหา ซึ่งโดยธรรมชาติแล้ วคนเรามักจะคิดแก้ ปัญหาต่างๆ
โดยอ้ างอิง จากความถนัดของผู้ที่แ ก้ ปัญหาเป็ นหลัก ซึ่ง มัก จะทาให้ เกิ ดสภาพความเฉื่ อ ยเชิ ง
จิตวิทยา (Psychological Inertia) คือการยึดติดกับประสบการณ์และการรับรู้ ที่ผ่านมาของผู้ที่
แก้ ปัญหาเอง ทาให้ ไม่สามารถคิดนอกกรอบได้ แต่การแก้ ปัญหาเชิงประดิษฐ์ คิดค้ น (Inventive
Problem Solving) จะเป็ นการคิดค้ นสิ่งใหม่ๆ เพื่อแก้ ปัญหาที่มีอยู่อย่างตรงจุด ซึ่งนอกจากจะใช้
ประสบการณ์ หรื อความถนัดของผู้แก้ ไ ขปั ญหาแล้ ว ยัง ต้ องใช้ ความรู้ ด้ านอื่ นๆ ทัง้ ในอดีตและ
ปั จจุบนั ที่เคยประสบความสาเร็จมาประกอบการมองปั ญหาและแก้ ปัญหาด้ วย
จากการศึกษาวิเคราะห์สิทธิบตั รต่างๆ กว่า 2 แสนชิ ้นในเบื ้องต้ น อัลต์ชลู เลอร์ ได้ ค้นพบว่า
ปั ญหาทางเทคนิคสามารถแบ่งออกเป็ น 5 ระดับตามประเภทของประสบการณ์ที่จาเป็ นต้ องใช้ ใน
การแก้ ปัญหา ดังตารางที่ 2.2 โดยหลักการของ TRIZ จะมีประสิทธิภาพดีในการแก้ ปัญหาในระดับ
ที่ 2, ถึงระดับ 4 เป็ นหลัก ซึง่ จะสามารถช่วยในการลดขันตอนและเวลาในการแก้
้
ปัญหาได้
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ตารางที่ 2.2 ระดับของปั ญหาทางเทคนิค
ระดับ
1

ระดับของการประดิษฐ์ คิดค้ น
เป็ นปั ญหาที่สามารถแก้ ได้ ด้วย

% ของปั ญหา
68.30%

ทฤษฎีและความรู้ทวั่ ไป
2

มีการปรับปรุงพัฒนาในระดับหนึง่

แหล่ งความรู้
ใช้ ประสบการณ์เฉพาะ ใน
สาขาวิทยาการที่เกี่ยวข้ อง

27.10%

ใช้ ประสบการณ์จากสาขา
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้ อง

3

มีการปรับปรุงพัฒนาใน

4.30%

ระดับพื ้นฐาน

ใช้ ความรู้จากสาขา
อุตสาหกรรมอื่นที่อยูน่ อกจาก
สาขาอุตสาหกรรมของตนเอง

4

สร้ างระบบแบบใหม่ที่ต้องใช้

0.24%

หลักการใหม่ๆ

นาความรู้พื ้นฐานด้ าน
วิทยาศาสตร์ มาใช้ มากกว่าจะ
ใช้ วิทยาการในอุตสาหกรรม
สาขานันๆ
้

5

สร้ างระบบแบบใหม่โดยการค้ นพบ

0.06%

ค้ นพบใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน

เทคโนโลยีใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน

การแก้ ปัญหาตามแนวทางของ TRIZ นัน้ มองว่าการแก้ ปัญหาแบบลองผิดลองถูกโดยใช้
ความถนัดหรื อประสบการณ์ส่วนตัวก็อาจจะแก้ ปัญหาได้ เช่นกัน แต่อาจจะเสียเวลาในการค้ นหา
มาก หรื อได้ คาตอบที่ไม่ถกู ต้ องเหมาะสมที่สดุ ดังนันการแก้
้
ปัญหาตามแนวทางของ TRIZ นัน้ จะ
แปลงปั ญหารู ปธรรมให้ เป็ นปั ญหาทั่วไปที่เป็ นนามธรรม แล้ วใช้ เครื่ องมือและฐานความรู้ ต่างๆ
ของ TRIZ มาหาคาตอบทัว่ ไปที่เป็ นความคิดสร้ างสรรค์ในการแก้ ปัญหา (Idea) จากนันจึ
้ งระดม
สมองเพื่อค้ นหาคาตอบเฉพาะที่เป็ นรูปธรรมจากคาตอบทัว่ ไปที่ได้ มา ดังภาพที่ 2.6
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ภาพที่ 2.6 การแก้ ปัญหาตามแนวทางของ TRIZ (ที่มา: ไตรสิทธิ์ เบญจบุณยสิทธิ์, 2550)

2.6. กระบวนการผลิตอาหารสัตว์ (ณัฐชนก อมรเทวภัทร, 2553)
ในกระบวนการผลิตอาหารสัตว์จะแบ่งออกเป็ น 12 ขันตอนหลั
้
ก ดังต่อไปนี ้
1) การรับวัตถุดิบ ในกระบวนการผลิตอาหารสัตว์จะมีการใช้ วตั ถุดิบทังวั
้ ตถุดิบที่
แปรรูปแล้ วและยังไม่ได้ แปรรู ป สิ่งสาคัญในขันตอนนี
้
้ คือการจัดเก็บวัตถุดิบ เพื่อรอการผลิตไม่ให้
เกิดวัตถุดิบค้ าง สาหรับโรงงานผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์ วัตถุดิบที่ใช้ เกือบทังหมดเป็
้
นวัตถุดิบ สดที่
ไม่ผา่ นการแปรรูป เช่น ปลาป่ น เปลือกกุ้ง สามารถเก็บได้ เพียงช่วงระยะเวลาสันๆ
้ เท่านัน้
2) ทาให้ สุกโดยความร้ อน ในขัน้ ตอนนี จ้ ะใช้ ความร้ อนจากหม้ อไอนา้ หรื อหม้ อ
น ้ามันร้ อน เพื่อให้ วตั ถุดบิ สุกและง่ายต่อการบดให้ ละเอียด โดยอุณหภูมิและเวลาที่ใช้ ในการอบนัน้
ขึ ้นกับชนิดของวัตถุดบิ
3) ร่ อนผ่านตะแกรง วัตถุดิบที่ผ่านกระบวนการอบแล้ วจะถูกนามาร่ อน เพื่อแยก
วัตถุดิบและสิ่งเจือปนที่มีขนาดใหญ่ รวมถึงส่วนที่ไม่สามารถบดได้ ออก เช่น กระดูกปลาชิ ้นใหญ่
เป็ นต้ น ซึง่ ทาให้ กระบวนการบดมีประสิทธิภาพมากขึ ้น
4) การบดให้ ละเอียด บดวัตถุดิบที่ผ่านตะแกรงให้ ละเอียด เพื่อง่ายต่อการผสมกับ
วัตถุดบิ ชนิดอื่น
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5) การลดอุณหภูมิ ทาการลดอุณหภูมิของวัตถุดิบที่ผ่านการบดจนละเอียด ให้ มี
อุณหภูมิใกล้ เคียงกับอุณหภูมิห้อง และไม่สงู กว่า 40 องศาเซลเซียส โดยใช้ น ้าสะอาดในการหล่อ
เย็น
6) การบรรจุขัน้ ต้ น ท าการบรรจุ วัต ถุดิ บ เพื่ อ ส่ ง มอบให้ แ ก่ ลูก ค้ า หรื อ ส่ ง ไปยัง
กระบวนการผสมกับวัตถุดบิ อื่นต่อไป โดยจะใช้ ไซโลในการบรรจุ
7) การผสม ผสมวัตถุดบิ ต่างๆ เข้ าด้ วยกันตามสูตรเฉพาะของแต่ละโรงงาน
8) การอัดเม็ด วัตถุดบิ ที่ผ่านการผสมจะถูกนามาอัดเม็ดเพื่อให้ มีคณ
ุ ภาพคงที่ โดย
อาศัยความชื น้ จากไอนา้ ร้ อนทาให้ วตั ถุดิบจับตัวและอัดผ่านช่องเล็กๆ โดยเม็ดอาหารสัตว์ที่อัด
ออกมาจะมีลกั ษณะที่นิ่มและมีอณ
ุ หภูมิสงู
9) ปรั บสภาพและอบแห้ ง อาหารสัตว์ ที่ ผ่า นการอัดเม็ ดต้ องท าการปรั บ สภาพ
เพื่อให้ สว่ นผสมในอาหารสัตว์นนสุ
ั ้ ก และให้ เหมาะกับความต้ องการของสัตว์นนๆ
ั้
10) การทาให้ เย็น วัตถุดิบที่ผ่านการอบแห้ งยังมีอณ
ุ หภูมิที่สงู จึงต้ องผ่านการทาให้
เย็นเพื่อสะดวกในการบรรจุ โดยอาศัยน ้าเป็ นตัวระเหยความร้ อนให้ อยูใ่ นอุณหภูมิบรรยากาศ
11) คัดขนาด นาอาหารสัตว์ ที่ผ่านกระบวนการต่างๆ มาคัด ขนาดโดยร่ อนผ่า น
ตะแกรงเพื่อให้ ได้ ขนาดตามที่ต้องการ ส่วนอาหารสัตว์ที่ไม่ผ่านตะแกรงก็สามารถนาไปบดอีกรอบ
และนาไปผสมเป็ นวัตถุดบิ ในการผลิตครัง้ ต่อไป
12) การบรรจุและการส่งมอบ

2.7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ในการพัฒ นาแนวทางส าหรั บการจัดการกระบวนการนวัตกรรม จะต้ องเข้ าใจก่อนว่า
นวัตกรรมนันคื
้ อการปรับปรุงงาน โดย Imai (1997) ได้ อธิบายว่าฝ่ ายบริ หารมีหน้ าที่ 2 ประการ คือ
การรักษาสภาพ (Maintenance) และการปรับปรุงงาน (Improvement) โดยจะสามารถแบ่งการ
ปรับปรุ งงานออกมาเป็ น 2 ประเภท คือ ไคเซ็น (Kaizen) และนวัตกรรม (Innovation) ไคเซ็นนัน้
หมายถึงการปรับปรุงเล็กน้ อยที่เป็ นผลลัพธ์มาจากการความเพียรพยายามอยู่เสมอ นวัตกรรมจะ
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เป็ นการปรั บ ปรุ ง อย่างก้ า วกระโดดซึ่ง เป็ นผลลัพ ธ์ ม าจากการลงทุนทรั พ ยากรจ านวนมากใน
เทคโนโลยีหรื ออุปกรณ์เครื่ องมือใหม่ ไคเซ็นและนวัตกรรมนันเป็
้ นการปรับปรุงงานทังคู
้ ่ โดยจะต้ อง
ทาควบคูก่ นั ไป เนื่องจากไคเซ็นเป็ นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ถ้ าหากมีนวัตกรรมแล้ ว
ยังอยูก่ บั ที่ไม่มีการปรับปรุง ระดับความสามารถใหม่ที่เกิดจากนวัตกรรมก็จะเสื่อมถอยลงได้
Goedhuys (2011) และ เนตรทราย สุวรรณ (2552) ชี ้ให้ เห็นกลยุทธ์ทางด้ านนวัตกรรม
ของบริ ษัทว่าแบ่งเป็ น 2 กลยุทธ์ หลักคือ การพัฒนาจากภายใน (การสร้ างเทคโนโลยี ) และการ
ได้ ม าจากภายนอก (การซื อ้ เทคโนโลยี ) ซึ่ง นาไปสู่เ รื่ องความส าคัญ ของนวัตกรรมผลิ ตภัณ ฑ์
(Product innovation) และนวัตกรรมกระบวนการ (Process innovation) ที่มีความสาคัญมากต่อ
การเติบโตของบริษัท โดยสรุปว่านวัตกรรมก็ถือว่าเป็ นตัวขับเคลื่อนสาคัญต่อการเติบโตของบริ ษัท
Ettlie (1992) ชี ้ให้ เห็นว่า เป็ นเรื่ องยากในการที่บริ ษัทจะซื ้อเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ ามาเพื่อเพิ่มความ
ได้ เปรี ยบในการแข่งขัน เพราะจะป้องกันไม่ให้ เกิดการลอกเลียนแบบได้ ยาก จึงได้ แนะนาให้ วิธีการ
นานวัตกรรมกระบวนการมาใช้ ให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
ก่อนที่ จ ะเกิ ดเป็ นนวัตกรรมนัน้ กระบวนการนวัต กรรมในขัน้ ตอนเริ่ ม ต้ นต้ อ งเกิ ดจาก
ความคิดสร้ างสรรค์เป็ นอันดับแรก โดย Koskinen (2002) ได้ วิเคราะห์ถึงบทบาทของความรู้ที่ฝัง
อยูใ่ นตัวคน (Tacit knowledge) ต่อกระบวนการนวัตกรรม โดยสรุปได้ ว่า ความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคนมี
บทบาทสาคัญต่อกระบวนการนวัตกรรม โดยเฉพาะเมื่อมองในขันตอนการคิ
้
ดค้ น ซึ่งเป็ นขันตอน
้
เริ่ มต้ นของกระบวนการนวัตกรรม ซึ่งประเด็นที่สาคัญไม่ได้ อยู่ที่จานวนของความรู้ ของคนมีมาก
เท่าไหร่ แต่อยู่ที่การนาความรู้ ไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์สงู สุดได้ เท่ าไรนัน่ เอง จากนันมา
้ สมนึก เอื ้อจิ
ระพงษ์ พนั ธ์ (2553) จึงได้ ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวกับแนวคิดของความสามารถในการจัดการ
ความรู้ที่มีบทบาทและความสาคัญต่อความสามารถทางนวัตกรรมของผู้ประกอบการ และพบว่า
การพัฒนาศักยภาพในเรื่ องของความสามารถในการจัดการความรู้เป็ นสิ่งที่ มีความสาคัญอย่างยิ่ง
ต่อการสร้ างความสามารถทางนวัตกรรมของผู้ประกอบการ โดยความสามารถในการจัดการ
ความรู้ ของผู้ประกอบการที่ เ ป็ นกลไกส าคัญในการส่ง ผลให้ เ กิ ด ความสามารถทางนวัตกรรม
ประกอบด้ ว ยปั จ จัย หลัก 2 ส่ ว น คื อ 1)

ความสามารถด้ า นทรั พ ยากร (Resource-Based
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Capability) ซึ่งจะประกอบด้ วย 3 ด้ านคือ เทคโนโลยี (Technology) โครงสร้ าง (Structure) และ
วัฒนธรรม (Culture) และ 2) ความสามารถด้ านความรู้ (Knowledge-Based Capability)
ประกอบด้ วย 3 ด้ าน คือ ความเชี่ยวชาญ (Expertise) การเรี ยนรู้ (Learning) และสารสนเทศ
(Information) และหากผู้ประกอบการต้ องการที่จะพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมของตน ต้ อง
มี การจัดการความรู้ และพัฒ นาความสามารถในการจัด การความรู้ ภายใต้ เงื่ อ นไขที่ ส าคัญ 6
ประการ ดังต่อไปนี ้
1. ผู้ประกอบการจะต้ องมีความตังใจจริ
้
ง และมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาความสามารถในการ
จัดการความรู้ในทุกๆ ด้ านขององค์ประกอบความสามารถในการจัดการความรู้
2. ผู้ประกอบการจะต้ องมีความเชื่อในเรื่ องนวัตกรรม และการสร้ างความสามารถทาง
นวัตกรรมนาไปสู่ความสาเร็ จของธุรกิจ รวมทัง้ มีการกาหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนงานที่
ชัดเจนในการพัฒนานวัตกรรม และความสามารถทางนวัตกรรม
3. ผู้ประกอบการจะต้ องมีภาวะผู้นาในลักษณะของผู้นาการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีความ
มุง่ มัน่ ที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ ้นขององค์กรทังในด้
้ านทัศนคติ การเรี ยนรู้ และ
รูปแบบการทางานของบุคลากรในองค์กร
4. ผู้ประกอบการจะต้ องมี ความพร้ อมในเรื่ องจัดสรร และให้ การสนับสนุนในด้ าน
งบประมาณเพื่อการจัดหาอุปกรณ์ เทคโนโลยี และการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนา
ความสามารถในการจัดการความรู้
5. ผู้ประกอบการต้ องจัดให้ องค์กรของตนมีระบบการบริ หารจัดการที่คล่องตัว ยืดหยุ่น
สูง พร้ อมที่ จ ะมี ก ารปรั บเปลี่ ย นระเบีย บ และข้ อ บัง คับต่างๆ ที่ จ ะเป็ นอุปสรรคต่อ การพัฒ นา
ความสามารถในการจัดการความรู้
6. ผู้ประกอบการจะต้ องพัฒนาความสามารถในการจัดการความรู้ ในทุกๆ ด้ าน ทัง้ 6
ด้ าน คือ เทคโนโลยี โครงสร้ าง วัฒนธรรม ความเชี่ยวชาญ การเรี ยนรู้ และสารสนเทศ ไปพร้ อมกัน
และรูปแบบของการพัฒนาจะต้ องมีลกั ษณะของการเชื่อมโยง และบูรณาการซึง่ กันและกันด้ วย
สมบัติ สุขนิจ (2548) และ ปาริ ชาติ บุญเกลีย้ ง (2552) ได้ นาหลักการของซิกซ์ซิกมา
ประยุกต์ใช้ ในการลดของเสียในกระบวนการผลิตเม็ดพีวีซี และลดต้ นทุนของเสียจากกระบวนการ
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ตัดเทปโฟมอะคริ ลิคตามลาดับ โดยมีขนตอนในการด
ั้
าเนินการ 5 ขันตอนคื
้
อ การนิยามปั ญหา
(Define) การวัดเพื่อหาสาเหตุของปั ญหา (Measure) การวิเคราะห์ปัญหา (Analyze) การปรับปรุง
แก้ ไขกระบวนการ (Improve) และ การควบคุมกระบวนการผลิต (Control) หรื อที่เรี ยกสันๆ
้ ว่า
“กระบวนการ DMAIC” ซึ่งเมื่อดาเนินการตามขันตอนดั
้
งกล่าวแล้ ว ทาให้ สามารถลดปริ มาณของ
เสียในกระบวนการผลิตและลดจานวนการร้ องเรี ยนของลูกค้ าได้ โดยในแต่ละขันตอนจะเครื
้
่ องมือ
ต่างๆ ที่เหมาะสมกับการปรับปรุง ในเวลาต่อมา Rai and Gurunatha (2010) ได้ นากระบวนการ
DMEDI ซึง่ เป็ นกระบวนการที่ใช้ สาหรับออกแบบผลิตภัณฑ์ การบริ การ หรื อกระบวนการใหม่ๆ ซึ่ง
ดัดแปลงมาจากกระบวนการ DMAIC เข้ ามาออกแบบร้ านถ่ายเอกสารใหม่ให้ กับบริ ษัท โดย
กระบวนการ DMEDI จะมี 2 ขันตอนแรกที
้
่มีความเหมือนกับกระบวนการ DMAIC โดยในงานวิจยั
นี ้จะอธิ บายถึงเครื่ องมือทังหมด
้
18 เครื่ องมืออยู่ในแต่ละขัน้ ตอนต่างๆ ซึ่งสามารถนามาเป็ น
แนวทางในการค้ นหาขันตอนและเครื
้
่ องมือของการจัดการนวัตกรรมได้ ตอ่ ไป
Oliveira (2000) ได้ ทาการพัฒนาเครื่ องมื อทางนวัตกรรมที่ ทางานอย่างเป็ นระบบใน
อุตสาหกรรมอาหาร โดยได้ แนะนาให้ ใช้ ทฤษฎีการแก้ ปัญหาเชิงประดิษฐ์ คิด ค้ น (TRIZ) เพราะเป็ น
ทฤษฎี ที่ให้ ผลลัพธ์ ในทางอุตสาหกรรมได้ ดี สามารถลดเวลาและต้ นทุนของการวิจัยได้ และยัง
สามารถเพิ่มคุณภาพของวิธีการออกแบบได้ ด้วย จากนัน้ Zhao (2005) ได้ ทาการวิจยั ในการรวม
กระบวนการ DMAIC และทฤษฎี TRIZ เข้ าด้ วยกัน ซึ่งได้ อธิบายว่ากระบวนการ DMAIC จะไม่
สามารถทาให้ ประสบผลสาเร็ จได้ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรื อการบริ การใหม่ได้ จึงได้ นาทฤษฎี
TRIZ เข้ ามาผสมผสานเข้ าด้ วยกัน ผลที่ได้ คือ เกิดกระบวนการขันตอนการพั
้
ฒนาแบบผสมผสาน
ใหม่ขึ ้นมาซึง่ ก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ องค์กรเป็ นอย่างมาก

บทที่ 3
การพัฒนาขัน้ ตอนของการจัดการกระบวนการนวัตกรรม

ในบทนี ้จะเป็ นการพิจารณากาหนดขันตอนในการจั
้
ดการกระบวนการนวัตกรรมที่ได้ ศกึ ษา
มาจากหนังสือ ตารา เอกสารทางวิชาการ (Journal) และงานวิจยั ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับนวัตกรรม
3.1. บทนา
ปั ญหาต่างๆ ที่เกิดขึ ้นในผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต และการบริ การ สามารถแบ่งได้ เป็ น
4 รูปแบบ (ดารงค์ ทวีแสงสกุลไทย, 2554) คือ
1. ปั ญหาที่ต้องแก้ ไขทันที (Trouble shooting) เป็ นปั ญหาที่หากว่าไม่ทาการแก้ ไขปั ญหา
นี ้แล้ ว ผลิตภัณฑ์นนจะเสี
ั้
ย กระบวนการนัน้ จะเกิดการติดขัด ไม่สามารถดาเนินการหรื อทางาน
ต่อไปได้ เป็ นปั ญหาที่ต้องเร่งแก้ ไขโดยทันที
2. การเบี่ยงเบน (Deviation) เป็ นปั ญหาที่เกิดความเบี่ยงเบนจากเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ อาจ
ทาให้ เกิดผลกระทบต่อความพึงพอใจของลูกค้ า และก่อให้ เกิดความเสียหายในภายหลังได้
3. การปรั บ ปรุ ง (Improvement)

เป็ นปั ญหาที่ เ กิ ด ขึ น้ เพราะการที่ มี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์

กระบวนการ หรื อการบริ การที่ดีอยู่แล้ ว แต่ต้องการปรับปรุ งให้ มีความสามารถสูงขึ ้น เพื่อสร้ าง
ความได้ เปรี ยบในการแข่งขันในตลาด
4. นวัต กรรม (Innovation)

เนื่ อ งจากการปรั บ ปรุ ง นัน้ จะเป็ นการปรั บ ปรุ ง ที่ เ กิ ด ใน

ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรื อการบริ การที่มีอยู่แล้ ว และไม่สามารถปรับปรุงให้ ดีไปกว่านี ้ได้ อีก จึง
เกิดเป็ นปั ญหาที่ต้องการสิ่งใหม่ๆ เข้ ามาเพื่อตอบสนองความต้ องการที่เพิ่มมากขึ ้น
โดยแต่ละปั ญหานันจะต้
้
องมีขนตอนในการแก้
ั้
ไขปั ญหาที่แตกต่างกันออกไป จึงจาเป็ นที่
จะต้ องมีขนตอนส
ั้
าหรับการจัดการกระบวนการนวัตกรรม เพื่อให้ ผ้ ทู ี่ต้องการจัดการกระบวนการ
นวัตกรรมนันมี
้ แนวทางในการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
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3.2. ความเป็ นมาของการจัดการกระบวนการนวัตกรรม
กระบวนการซิกซ์ซิกมา (Six Sigma) เป็ นกระบวนการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพที่เป็ นระบบที่
ได้ รับการยอมรับจากองค์กรต่างๆ ทั่วโลก (Mazur, 1991) และมีงานวิจยั หลายงานที่กล่าวถึงและ
ใช้ กระบวนการนี ใ้ นการปรั บ ปรุ ง ผลิ ตภัณฑ์ กระบวนการ หรื อ การบริ การ โดยมี ก ระบวนการ
มาตรฐานทังหมด
้
5 ระยะ คือ ระยะกาหนดปั ญหา (Define Phase) ระยะวัดและเก็บข้ อมูล
(Measure Phase) ระยะวิเคราะห์ (Analyze Phase) ระยะการปรับปรุงแก้ ไข (Improve Phase)
และระยะติดตามควบคุม (Control Phase) โดยรวมเรี ยกว่า กระบวนการ DMAIC แต่กระบวนการ
DMAIC นันยั
้ งเป็ นแค่กระบวนการของการปรับปรุงของเดิมที่มีอยู่เท่านัน้ และหากการปรับปรุงนัน้
ยัง ไม่ส ามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ เพี ยงพอ จึง ได้ มี การคิดค้ นกระบวนการที่
เรี ยกว่า กระบวนการ DMEDI ขึน้ มาซึ่ง เป็ นกระบวนการที่ นากระบวนการของซิ กซ์ ซิ กมามา
ประยุก ต์ ใ ช้ เ พื่ อ ออกแบบผลิ ต ภัณ ฑ์ ห รื อ กระบวนการที่ ยัง ไม่มี ขึน้ มาใหม่ หรื อ ว่ า จะเป็ นการ
ออกแบบใหม่อีกครัง้ (Redesign) เพื่อให้ ตรงตามความต้ องการของลูกค้ าอย่า งมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ เกิดความได้ เปรี ยบในการแข่งขันและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างก้ าวกระโดดผ่าน
ทรัพยากรที่มีอยูใ่ นขณะนัน้
กระบวนการ DMEDI ประกอบไปด้ วยกระบวนการ 5 ระยะ ได้ แก่ ระยะการกาหนดปั ญหา
(Define Phase) ระยะการวัดและเก็บข้ อมูล (Measure Phase) ระยะการสารวจ (Explore
Phase) ระยะการพัฒนา (Develop Phase) และระยะการดาเนินการ (Implement Phase)
1. ระยะการกาหนดปั ญหา (Define Phase: D) เป็ นระยะที่จะศึกษาสภาพปั ญหา และ
กาหนดขอบเขตเป้าหมายของโครงการ เพื่อให้ ทีมนวัตกรรมได้ เข้ าใจถึงปั ญหาและเป้าหมายของ
โครงการไปในทางเดียวกัน เป็ นขันตอนที
้
่มีความสาคัญในการกาหนดจุดเริ่ มต้ นและทิศทางของ
โครงการ
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2. ระยะการวัดและเก็บข้ อมูล (Measure Phase: M) เป็ นระยะที่ทาการวัดหารายละเอียด
เกี่ ยวกับปั ญหา โดยการกาหนดว่ากลุ่มลูกค้ าของโครงการคือใคร อีกทัง้ ยังเป็ นการค้ นหาความ
ต้ องการของลูกค้ าที่แท้ จริง
3. ระยะการสารวจ (Explore Phase: E) เป็ นระยะที่ทาการสารวจลึกลงไปในหน้ าที่การ
ทางาน (Function) เพื่อค้ นหาและคัดเลือกชิ ้นส่วนใดในผลิตภัณฑ์หรื อกระบวนการใดขึ ้นมาเพื่อ
ทาการคิดค้ นออกแบบต่อไป โดยระยะนีจ้ ะเสมือนกับระยะการวิเคราะห์ (Analyze Phase) ใน
กระบวนการ DMAIC
4. ระยะการพัฒนา (Develop Phase: Dเป็ นระยะที่ทาการค้ นหาวิธีการในการแก้ ปัญหา
โดยการใช้ ความคิดสร้ างสรรค์ ให้ สามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า หรื อให้ อยู่เหนือ
ความคาดหมายของลูกค้ าให้ ได้ ความคิดด้ านนวัตกรรม จะเกิดขึ ้นในระยะนี ้ โดยระยะนี ้จะเสมือน
กับระยะการปรับปรุงแก้ ไข (Improve Phase) ในกระบวนการ DMAIC
5. ระยะการดาเนินการ (Implement Phase: I) เป็ นระยะที่นาแนวความคิดในระยะการ
พัฒนามาดาเนินการให้ เกิดขึ ้นจริ งเป็ นโดยสร้ างเป็ นโครงการนาร่อง (Pilot project) ขึ ้นมา เพื่อให้
แน่ใจว่าสามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้
ผู้วิ จัย ได้ เ ลื อ กกระบวนการ DMEDI

มาใช้ เป็ นขัน้ ตอนของการจัด การกระบวนการ

นวัตกรรมในส่วนของการออกแบบพัฒ นา โดยมี ง านวิจัยต่างๆ ที่ ม าสนับสนุนแนวความคิดนี ้
มากมาย ดังจะกล่าวในหัวข้ อ 3.3

3.3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
งานวิจยั ของ Hemphill (2010) ได้ ศกึ ษาเกี่ยวกับกระบวนการซิกซ์ซิกมา และได้ สรุ ปว่า
กระบวนการ DMAIC เป็ นกระบวนการที่ใช้ สาหรับการปรับปรุ ง โดยจะมุ่งเน้ นไปที่การลดความ
แปรปรวน ลดข้ อบกพร่อง หรื อเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ หรื อกระบวนการทางาน หรื อการ
บริการที่มีอยูแ่ ล้ วในบริษัท แต่กระบวนการ DMEDI เป็ นกระบวนการที่จะนามาใช้ เป็ นแนวทางเมื่อ
ต้ องการสร้ างผลิตภัณฑ์ กระบวนการทางาน หรื อการบริ การใหม่ๆ ที่ยงั ไม่มีในบริ ษัทให้ เกิดขึ ้น ซึ่ง
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จะเป็ นแนวทางที่จะทาให้ เกิดการออกแบบอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อทาให้ เกิดความได้ เปรี ยบใน
การแข่งขัน อีกทังยั
้ งส่งเสริ มให้ เกิดการแก้ ไขปั ญหาอย่างสร้ างสรรค์อีกด้ วย โดย Jones (2010) ได้
ยกตัวอย่างของการนากระบวนการทัง้ 2 ไปใช้ ดงั รายละเอียดในตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.1 ตัวอย่างของการนากระบวนการ DMAIC และ DMEDI ไปใช้
DMAIC
กระบวนการดาเนิน
ธุรกิจ

- ลดรอบเวลาการทางาน (Cycle
time)
- ลดความบกพร่องในการบริ การ
การบริ การ / การผลิต - ลดเวลาการทางานของการผลิต
หรื อการประกอบ
- พัฒนาระบบ IT ขององค์กร
- ลดเวลาการขนส่ง
- กาจัดปั ญหาข้ อบกพร่อง
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ - ลดเวลาการปรับปรุงผลิตภัณฑ์
- ระบุสาเหตุของข้ อบกพร่องของ
เครื่ องจักร

DMEDI
- ออกแบบสานักงานใหม่
- พัฒนาการบริ การใหม่
- ออกแบบกระบวนการ
ทางานใหม่ (Redesign)
- วิธีการเชื่อมโลหะแบบใหม่
- ออกแบบการจัดการ
เทคโนโลยีที่มาใหม่
- ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่
- การพัฒนาวัตถุดบิ ใหม่

Ericsson and Anderson (2010) ได้ กล่าวถึงกระบวนการ DMEDI และได้ รวบรวม
เครื่ อ งมื อ ต่า งๆ ที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ องกับ กระบวนการ และสรุ ป ว่า กระบวนการ DMEDI

เป็ น

กระบวนการที่สามารถทาให้ เกิดความคิดสร้ างสรรค์หรื อนวัตกรรมขึน้ มาได้ ซึ่งบริ ษัทที่ปรึ กษา
ทางด้ านคุณ ภาพเกี่ ยวกับพลังงานและนา้ มันแห่งหนึ่งที่ ได้ ใ ห้ คาปรึ กษากับทัง้ ภาครัฐ บาลและ
เอกชนของประเทศ ได้ นากระบวนการเหล่านี ้ไปใช้ เป็ นแนวทางในการพัฒนากระบวนการ และ
สร้ างสรรค์นวัตกรรม โดยได้ ผลลัพธ์ ออกมาดีมาก และปั จจุบนั ได้ ขยายไปถึงธุรกิจประเภทอื่นๆ
ด้ วย
Jones (2010) ได้ กล่าวถึงความแตกต่างของกระบวนการ DMAIC และกระบวนการ
DMEDI ไว้ ดงั แสดงในภาพที่ 3.1 ว่าระยะการกาหนดปั ญหา (Define) นันจะเหมื
้
อนกันมาก แต่
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หลังจากกาหนดปั ญหาได้ แล้ วให้ พิจารณาก่อนว่าผลิตภัณฑ์หรื อกระบวนการทางานนันมี
้ อยู่เดิม
แล้ วหรื อไม่ หากมีอยู่แล้ วต้ องเลือกใช้ กระบวนการ DMAIC ในการปรับปรุง หากยังไม่มีให้ เลือกใช้
กระบวนการ DMEDI ในการออกแบบขึ ้นมาใหม่ แต่หากดาเนินการตามกระบวนการ DMAIC ไป
ถึงระยะวิเคราะห์ปัญหา (Analyze) แล้ วพบว่าการปรับปรุ งและศักยภาพขององค์กรยังมีความ
แตกต่างกันมาก องค์กรควรจะเปลี่ยนแนวทางไปเป็ นการใช้ กระบวนการ DMEDI ในการออกแบบ
แทน ซึ่งหมายความว่า กระบวนการ DMEDI นันเป็
้ นกระบวนการที่สามารถสร้ างนวัตกรรมขึ ้นมา
ได้ เพราะเป็ นกระบวนการที่ใช้ สาหรับการออกแบบสิ่งใหม่ๆ

ภาพที่ 3.1 แผนภาพแสดงขันตอนการเลื
้
อกกระบวนการ (ที่มา:
http://www.isixsigma.com/new-to-six-sigma/design-for-six-sigma-dfss/dmedi-or-dmaic/)
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3.4. แนวทางการจัดการกระบวนการนวัตกรรมที่เสนอ
แนวทางการจัดการกระบวนการนวัตกรรมที่เสนอนี ้ ผู้วิจยั ได้ นาแนวทางการจัดการมาจาก
กระบวนการบริ หารนวัตกรรมในระดับองค์กรในมาตรฐาน BS 7000-1 ในเฟสการดาเนินการ
(Implement changes) ซึ่งเป็ นเฟสที่ 3 จากกระบวนการบริ หารนวัตกรรมในระดับองค์กรทังหมด
้
4 เฟส โดยในเฟสที่ 3 จะประกอบไปด้ วย 3 ระยะ (Stage) ได้ แก่ ระยะที่ 10 ถึงระยะที่ 12 โดย
งานวิจยั นี ้จะเป็ นการทาให้ ระยะที่ 11 การดาเนินโครงการนวัตกรรม (Stage 11: Implement
programme and support new approach to innovation) และระยะที่ 12 การประเมินผลงาน
ของโครงการนวัตกรรม (Stage 12: Evaluate progress and contribution of master innovation
programme) ดังภาพที่ 3.2 ให้ มีความชัดเจนมากยิ่งขึ ้น โดยกิจกรรมย่อยที่มีส่วนเกี่ยวข้ องใน
ระยะที่ 11 ได้ แก่ การกาหนดรายละเอียดการดาเนินงาน และการควบคุมการทางานให้ ได้ เป็ นไป
ตามแผน และกิจกรรมย่อยในระยะที่ 12 ที่มีส่วนเกี่ยวข้ อง ได้ แก่ การประเมินผลลัพธ์ของโครงการ
นวัตกรรม

Phase 1

Stage 1

Explore potential /
Set context

Review current
innovation practices to
determine the potential
for improvement

Phase 2

Stage 5

Establish foundation

Determine the
innovation highway

Phase 3

Stage 10

Implement changes

Draw up master
innovation programme

Phase 4
Build on expertise
and enhanced
reputation

Stage 2
Create future vision

Stage 6
Plan introduction of
organization's new
approach to innovation

Stage 3

Stage 4

Draw up mission
statement relating to
innovation

Distill innovation
objectives and strategies
from organization's
objectives and strategies

Stage 7
Communicate essence
of innovation mission,
objectives and
strategies

Stage 11

Stage 12

Implement programme
and support new
approach to innovation

Evaluate progress and
contribution of master
innovation programme

Stage 13

Stage 14

Build distinctive
competencies and
competitive advantage
through innovation

Document, share,
publicize and celebrate
achievements through
innovation

Stage 9
Stage 8
Promote innovation
nurturing culture

Stage 15

Stage 16

Enhance organization's
reputation through
innovation

Review and refine
overall approach to
innovation

Reinforce
infrastructure and
expertise to manage
innovation

ภาพที่ 3.2 ระยะของการบริ หารนวัตกรรมในระดับองค์กรของ BS 7000-1 ที่มีความเกี่ยวข้ องกับแนวทางการจัดการกระบวนการนวัตกรรม
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ขันตอนการจั
้
ดการกระบวนการนวัตกรรมที่ผ้ วู ิจยั ต้ องการเสนอ จะเป็ นขันตอนของการ
้
คิดค้ นอย่างสร้ างสรรค์ โดยการนากระบวนการ DMEDI มาประยุกต์ใช้ โดยในแต่ละระยะขันตอน
้
จะประกอบไปด้ วยเครื่ องมือที่ช่วยให้ นาไปสู่การคิดค้ นสิ่งใหม่ๆ ได้ ยกตัวอย่างเช่น ทฤษฎี การ
แก้ ปั ญ หาเชิ ง ประดิ ษ ฐ์ คิ ด ค้ น (TRIZ) ที่ อ ยู่ใ นระยะการพัฒ นา จะเป็ นเครื่ อ งมื อ ที่ ช่ ว ยให้ เ กิ ด
ความคิดสร้ างสรรค์ในการคิดค้ นแก้ ปัญหา เป็ นต้ น ซึ่งจะกล่าวต่อไปในบทที่ 4 ถึงบทที่ 8
เนื่องจากนวัตกรรม หมายถึง แนวความคิด การปฏิบตั ิ หรื อสิ่งประดิษฐ์ ใหม่ๆ ที่ยงั ไม่เคยมี
ใช้ มาก่อน หรื อเป็ นการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมที่มีอยูแ่ ล้ ว เพื่อให้ ตอบสนองความต้ องการของ
ตลาด โดยจะต้ องก่อให้ เ กิดคุณค่าด้ วย ซึ่งคุณค่าของนวั ตกรรมจะแบ่งเป็ น 2 ประเภท ได้ แก่
คุณค่าต่อบริษัทที่มีประโยชน์ตอ่ เศรษฐกิจและสังคม (สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, 2554)
1. คุณค่าต่อเศรษฐกิจ หมายถึง ผลของนวัตกรรมที่ก่อให้ เกิดการสร้ างมูลค่าเพิ่มต่อ
ธุรกิ จ ที่ เ กี่ ยวข้ อง เช่น ผลิตภัณ ฑ์ สามารถนาไปจ าหน่ายในเชิ ง พาณิ ช ย์ ไ ด้ กระบวนการผลิตที่
เกิดขึ ้นใหม่สามารถลดต้ นทุนได้ หรื อสามารถนาความคิดไปจดสิทธิบตั รได้ เป็ นต้ น
2. คุณค่าต่อสังคม หมายถึง ผลของนวัตกรรมที่ก่อให้ เกิดคุณค่าที่ไม่สามารถวัดเป็ นตัว
เงินออกมาได้ เช่น คุณค่าต่อชุมชนท้ องถิ่น หรื อต่อพนักงาน เป็ นต้ น

D

• DEFINE

M

• MEASURE

E

• EXPLORE

D

• DEVELOP

I

• IMPLEMENT

V

• VALUE

ภาพที่ 3.3 การจัดการกระบวนการนวัตกรรม (DMEDIV)
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เนื่องจากกระบวนการ DMEDI นันจะเป็
้
นแค่กระบวนการในส่วนของการประดิษฐ์ คิดค้ น
(Invent) เท่า นัน้ ซึ่ง ถ้ าต้ องการให้ สิ่ ง ที่ คิด ค้ น ขึน้ มานัน้ กลายเป็ นนวัตกรรม แนวความคิดหรื อ
สิ่งประดิษฐ์ นนจะต้
ั ้ องมีคณ
ุ ค่า (Value) ด้ วย กล่าวคือคุณค่านันจะเป็
้
นตัวชี ้ให้ เห็นว่านวัตกรรมนัน้
มีความสาคัญมากแค่ไหน ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงได้ เสนอการเพิ่มขันตอนระยะการประเมิ
้
นคุณค่า (Value
Phase) มาต่อท้ ายจากกระบวนการ DMEDI รวมเป็ นกระบวนการนวัตกรรมว่า DMEDIV (Define
– Measure – Explore – Develop – Implement – Value) ดังภาพที่ 3.3 ซึ่งถ้ าหากว่าไม่มีระยะ
การประเมินคุณค่าในการจัดการกระบวนการนวัตกรรมแล้ ว ผู้ที่นาไปใช้ จะไม่สามารถทราบได้ ว่า
แนวความคิดหรื อสิ่ ง ประดิษฐ์ นัน้ สามารถนาไปใช้ เพื่ อ จ าหน่ายในเชิ ง พาณิ ช ย์ หรื อ ก่อให้ เกิ ด
ประโยชน์ตอ่ เศรษฐกิจและสังคมได้ หรื อไม่
เนื่องจาก Arendt (2009) และ Lampert and Namara (2009) ได้ อธิบายว่ากระบวนการ
DMEDI นันสามารถท
้
าให้ เกิดเป็ นนวัตกรรมส่วนเพิ่ม (Incremental innovation) หรื อนวัตกรรม
ใหม่อย่างสิ ้นเชิง (Radical innovation) ก็ได้ เพราะเป็ นกระบวนการที่ใช้ ความคิดสร้ างสรรค์คิดค้ น
สิ่งใหม่นั่นเอง เพราะฉะนัน้ แนวทางการจัดการกระบวนการนวัตกรรมที่เสนอ (DMEDIV) จะ
สามารถทาให้ เกิดนวัตกรรมส่วนเพิ่มและนวัตกรรมใหม่อย่างสิ ้นเชิงได้ ทงหมด
ั้
3.5. สภาพการณ์ ท่ คี วรใช้ แนวทางการจัดการกระบวนการนวัตกรรม
ในการจะเลือกขันตอนหรื
้
อเครื่ องมืออะไรขึ ้นมาใช้ นนั ้ จาเป็ นที่จะต้ องทราบว่าขันตอนหรื
้
อ
เครื่ องมือนันเหมาะกั
้
บสภาพปั ญหาแบบใดบ้ าง และเพื่อไม่ให้ เกิดความสับสนระหว่างการปรับปรุง
(Improvement) และนวัตกรรม (Innovation) ผู้วิจยั จึงได้ ทาการเปรี ยบเทียบให้ เห็นความแตกต่ าง
ของสภาพการณ์ ที่ควรใช้ กระบวนการปรั บปรุ ง แบบไคเซ็ นกับแนวทางการจัดการกระบวนการ
นวัตกรรม
เนื่องจากนวัตกรรมนันหมายถึ
้
ง ผลิตภัณฑ์ใหม่ กระบวนการทางานใหม่ หรื อการบริ การ
ใหม่ ที่ ไ ม่ เ คยมี ม าก่ อ น เพราะฉะนัน้ หลัง จากระยะก าหนดปั ญ หาแล้ ว จะต้ อ งทราบก่ อ นว่ า
ผลิตภัณฑ์หรื อกระบวนการทางานนันเป็
้ นการปรับปรุงหรื อการคิดค้ นขึ ้นมาใหม่เลย ถ้ าหากมีการ
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สร้ างสิ่งใหม่ขึ ้นมาเลย จะต้ องเลือกเอาแนวทางการจัดการกระบวนการนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้
โดยความแตกต่า งระหว่า งการปรั บ ปรุ ง คุณ ภาพแบบไคเซ็ น ของโรงงานตัว อย่า งกับ ขัน้ ตอน
กระบวนการนวัตกรรม คือ กระบวนการไคเซ็นจะเป็ นการปรับปรุงเล็กๆ น้ อยๆ อย่างต่อเนื่องไม่มี
สิ ้นสุดซึ่งเป็ นการค้ นหาปั ญหาที่เกิดขึ ้นแล้ วเป็ นส่วนใหญ่ ส่วนกระบวนการ DMEDIV จะเป็ นการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์หรื อกระบวนการที่ยงั ไม่เคยเกิดขึ ้นโดยอาจจะอยูเ่ หนือความคาดหมายของลูกค้ า
ซึง่ ลูกค้ าไม่ได้ คาดหวังมาก่อนก็ได้ ในการนากระบวนการ DMEDIV มาดาเนินการ ควรดาเนินการ
ในขณะที่กระบวนการทัง้ ระบบนัน้ ยังเป็ นปกติไม่มีปัญหาใดๆ เกิดขึ ้นในกระบวนการ เนื่องจาก
กระบวนการ DMEDIV จะเป็ นการคิดค้ นสิ่งใหม่ๆ อย่างก้ าวกระโดด ซึ่งจะใช้ เวลาในการพัฒนา
นานกว่า (Jones, 2010)
ตารางที่ 3.2 ความแตกต่างระหว่างการปรับปรุงคุณภาพแบบไคเซ็นและกระบวนการนวัตกรรม
Kaizen

DMEDIV

เป็ นการตอบสนอง (react) ค้ นหา (detect) และ
แก้ ไข (resolve) ปั ญหาต่างๆ ที่เกิดขึ ้นอยูแ่ ล้ ว
เป็ นการปรั บ ปรุ ง ผลิ ตภัณ ฑ์ ห รื อ กระบวนการ
ทางานที่มีอยูแ่ ล้ วในองค์กร
เป็ นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องไม่มีสิ ้นสุด
ใช้ เวลาในการปรับปรุงน้ อย
ควรดาเนินการปรับปรุงอยูท่ กุ เวลา

เป็ นวิ ธี ก ารเชิ ง รุ ก (proactive) และป้ องกัน
ปั ญหาที่อาจจะเกิดขึ ้น
เป็ นขันตอนส
้
าหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์หรื อ
กระบวนการทางานใหม่
เป็ นการคิดค้ นสิ่งใหม่ๆ อย่างก้ าวกระโดด
ใช้ เวลานาน
เวลาที่ดีที่สดุ ในการใช้ คือ เวลาที่ไม่มีปัญหาใดๆ

3.6. สรุปการพัฒนาขัน้ ตอนการจัดการกระบวนการนวัตกรรม
จากที่ ไ ด้ กล่า วมาทัง้ หมด เป็ นการพิจ ารณาถึ ง การพัฒ นาแนวทางส าหรั บการจัดการ
กระบวนการนวัตกรรม ซึ่งเป็ นขันตอนกระบวนการที
้
่ดดั แปลงมาจากกระบวนการซิกซ์ซิกมา (Six
Sigma) ที่ได้ รับการยอมรับกันอย่างแพร่หลาย คือ กระบวนการ DMEDI ซึ่งกระบวนการนี ้จะเป็ น
เพียงแค่กระบวนการสาหรับคิดค้ นสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ (Invent) ออกมาเท่านัน้ ซึ่งการที่ผลงานที่
คิดค้ นขึน้ มาจะเป็ นนวัตกรรมได้ นัน้ ต้ องมี คุณค่า (Value) ด้ วย ผู้วิจัยจึง เสนอการนาระยะการ
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ประเมิ น คุณ ค่า (Value

Phase) เข้ า มาประยุก ต์ ใ ช้ ห ลัง กระบวนการคิ ด ค้ น รวมเรี ย กว่ า

กระบวนการ DMEDIV เพื่อให้ โรงงานตัวอย่างได้ มนั่ ใจว่าแนวความคิดหรื อสิ่งประดิษฐ์ ที่คิดค้ นมา
นันเป็
้ นนวัตกรรมอย่างแท้ จริ ง ในส่วนของแนวทางในการพิจารณาถึงสภาพการณ์ ใดที่ควรใช้
ขัน้ ตอนการปรั บ ปรุ ง คุณ ภาพแบบไคเซ็ น และสภาพการณ์ ใ ดที่ ค วรใช้ ขัน้ ตอนการจัด การ
กระบวนการนวัตกรรมนันได้
้ แสดงดังตารางที่ 3.2

บทที่ 4
ระยะกาหนดปั ญหา (Define Phase)
ระยะกาหนดปั ญหา (Define Phase) เป็ นระยะแรกของแนวทางการจัดการกระบวนการ
นวัต กรรม และในบทนี จ้ ะเป็ นการก าหนดเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ โดยจะก าหนดเครื่ อ งมื อ ตามความ
เหมาะสมจากขัน้ ตอนย่อย จากนัน้ จะทาการสาธิ ตการใช้ เครื่ องมือในระยะกาหนดปั ญหาของ
โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกตัวอย่าง
ในการกาหนดปั ญหานวัตกรรม จะกาหนดปั ญหาของนวัตกรรมก็ตอ่ เมื่อ การแก้ ปัญหาใน
ปั ญหาหน้ างาน (Internal Correction) และปั ญหาในการปรับปรุ งงาน (Improvement) นัน้ ไม่
สามารถปรับปรุงเพิ่มขึ ้นไปได้ อีก หรื อเมื่อมีเป้าหมาย (Target) ในการปรับปรุงที่สงู มากเกินกว่าที่
การปรับปรุงงานนันจะสามารถท
้
าได้ จึงทาให้ เราต้ องการให้ เกิดนวัตกรรมขึ ้น
4.1. วัตถุประสงค์ ของระยะกาหนดปั ญหา
เพื่ อคัด เลื อกปั ญ หา ศึกษาสภาพปั ญหา และก าหนดขอบเขตเป้าหมายของโครงการ
เพื่ อให้ ทีม นวัตกรรมได้ เ ข้ าใจถึง ปั ญหาและเป้าหมายของโครงการไปในทางเดียวกัน (Jones,
2010)
4.2. ขัน้ ตอนย่ อยของระยะกาหนดปั ญหา
ขัน้ ตอนย่อยของระยะกาหนดปั ญ หา ผู้วิจัย ได้ เรี ยบเรี ยงใหม่ให้ เหมาะสมกับ โรงงาน
ตัวอย่าง เพื่อให้ เข้ าใจง่ายและไม่ซบั ซ้ อน โดยการอ้ างอิงจาก Islam (2006) ดังนี ้
1. คัดเลือกโครงการ เป็ นสิ่งที่ผ้ บู ริ หารและสมาชิกทีมต้ องร่วมกันตัดสินใจ การคัดเลือก
โครงการจะต้ องวิเคราะห์ถึ งปั ญหาในหลายด้ านๆ เช่น ด้ านการเงิน ด้ านกระบวนการทางาน ด้ าน
การบริหาร เป็ นต้ น
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2. ศึกษาสภาพปั ญหา เพื่อให้ เข้ าใจถึงสภาพปั ญหาในปั จจุบนั ว่าปั ญหาคืออะไร ผลเสีย
ของปั ญหาคืออะไร เป็ นต้ น
3. จัดตังคณะท
้
างาน โดยควรเป็ นทีมงานที่อยูใ่ นพื ้นที่ของผลิตภัณฑ์หรื อกระบวนการนัน้
4. ตังเป
้ ้ าหมายและกาหนดขอบเขตโครงการ ควรกาหนดเป้าหมายและขอบเขตของงาน
ให้ ชดั เจนตังแต่
้ เริ่ มต้ น เพื่อป้องกันความสับสน เนื่องจากบางโครงการอาจจะมีหลายฝ่ ายเข้ ามามี
ส่วนเกี่ยวข้ อง
5. จัดทาสัญญาโครงการ
4.3. การกาหนดเครื่องมือที่ใช้ ในระยะกาหนดปั ญหา
การกาหนดเครื่ องมือที่ ใช้ ควรเลือกเครื่ องมือที่ไว้ ใช้ สาหรับการรวบรวมปั ญหา ควรมีการ
ให้ ร่วมกันแสดงความคิดเห็นของสมาชิกในทีม และเครื่ องมือที่ใช้ สาหรับสรุ ปปั ญหาเพื่อความ
เข้ าใจกันไปในทางเดียวกัน ผู้วิจัยจึงได้ พิจารณาถึงเครื่ องมือที่มีความเหมาะสมกับการจัดการ
กระบวนการนวัตกรรมให้ สามารถใช้ งานได้ ง่าย และต้ องไม่ซบั ซ้ อน โดยในระยะการกาหนดปั ญหา
ของกระบวนการนวัตกรรม จะใช้ เครื่ องมือเดียวกันกับกระบวนการซิกซ์ซิกมา (DMAIC) (Jones,
2010) สามารถสรุปได้ ทงหมด
ั้
4 เครื่ องมือ ได้ แก่ แผนผังกลุ่มเชื่อมโยง (Affinity Diagram) การ
ระดมสมอง (Brainstorming) ผังงาน (Flowchart) และสัญญาโครงการ (Project Charter) โดย
ผู้วิจยั ได้ กาหนดเครื่ องมือตามขันตอนย่
้
อยของระยะกาหนดปั ญหานี ้ดังตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 การกาหนดเครื่ องมือของระยะกาหนดปั ญหา
ขัน้ ตอนย่ อย
1. คัดเลือกโครงการ

เครื่องมือที่ใช้

- แผนผังกลุม่ เชื่อมโยง แผนผังกลุม่ เชื่อมโยงเป็ นเครื่ องมือที่ใช้
(Affinity Diagram) รวบรวมปั ญหา และแบ่งกลุ่มของปั ญหา

- การระดมสมอง
(Brainstorming)

2. ศึกษาสภาพปั ญหา

เหตุผล

- ผังงาน
(Flowchart)

เพื่อทาให้ ไม่สบั สน และควรร่วมกับการ
ระดมสมองด้ วย
เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ งานง่ายและมองเห็น
ภาพรวมของปั ญหาได้ อย่างชัดเจน
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ตารางที่ 4.1 (ต่ อ) การกาหนดเครื่ องมือของระยะกาหนดปั ญหา
ขัน้ ตอนย่ อย

เครื่องมือที่ใช้

เหตุผล

3. จัดตังคณะท
้
างาน

- ไม่มี

ไม่มี

4. ตังเป
้ ้ าหมายและ

- การระดมสมอง

ระดมสมองเพื่อการตังเป
้ ้ าหมายและ

กาหนดขอบเขต

(Brainstorming)

กาหนดขอบเขตร่วมกันในทุกฝ่ ายที่
เกี่ยวข้ อง เพื่อการทาโครงการที่ไปใน
แนวทางเดียวกัน

5. จัดทาสัญญาโครงการ

- สัญญาโครงการ

เป็ นเอกสารที่ไว้ รวบรวมข้ อมูลที่สาคัญ

(Project Charter) และเก็บไว้ เป็ นหลักฐาน
4.3.1. แผนผังกลุม่ เชื่อมโยง (Affinity Diagram)

ภาพที่ 4.1 ตัวอย่างแผนผังกลุม่ เชื่อมโยง (Affinity Diagram)
แผนผังกลุม่ เชื่อมโยง เป็ นเครื่ องมือสาหรับช่วยแก้ ไขความสับสนและนาประเด็นปั ญหามา
สร้ างเป็ นกลุ่ม ที่ ชัด เจน โดยเป็ นการรวบรวมความคิด ที่ ก ระจัด กระจายอยู่ม าจัด เรี ย งให้ เ ป็ น
หมวดหมู่หรื อกลุ่มตามลักษณะที่มีความเกี่ยวข้ องซึ่งกันและกัน หรื อมีความหมายคล้ ายคลึงกัน
ดังภาพที่ 4.1 เพื่อนาไปใช้ ในการวิเคราะห์ตอ่ ไป
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ประโยชน์ของแผนผังกลุม่ เชื่อมโยง มีดงั นี ้
1. เป็ นการรวบรวมความคิดเห็นของสมาชิกทุกคนในกลุม่ เข้ าด้ วยกันเป็ นหมวดหมู่
2. มักใช้ เป็ นขันตอนแรกในการสร้
้
างแผนผังชนิดอื่นๆ
วิธีการสร้ างแผนผังกลุม่ เชื่อมโยง มีดงั นี ้
1. กาหนดหัวข้ อเรื่ อง
2. ระบุสาเหตุ ปั ญหาที่เกี่ยวข้ องทังหมดลงใน
้
“บัตรปั ญหา” หรื อ “บัตรข้ อมูล”
3. จัดกลุม่ ของบัตรปั ญหา บัตรข้ อมูล ที่เกี่ยวข้ องกันมากที่สดุ ให้ เป็ นกลุม่ เดียวกัน
4. ตังชื
้ ่อเรื่ องแต่ละกลุ่ม แล้ วเขียนลงบัตรใหม่แล้ วให้ ชื่อว่า “บัตรเชื่อมโยง” (Affinity
Card)
5. นาบัตรเชื่ อมโยงมาจับคู่กับบัตรข้ อมูลกลุ่มเดิม โดยถื อว่าบัตรชุดนี ม้ ีข้อมูลชุด
เดียวกัน
6. คัดเลือกคู่ของบัตรต่อไปเรื่ อยๆ จนกว่าระดับของการเชื่ อมโยงจะลดลงเรื่ อยๆ
กระทัง่ เหลือบัตรที่มดั รวมกันไม่เกิน 5 ใบ (อาจมีบตั รข้ อมูลที่ไม่มีการเชื่อมโยงก็
ให้ ปล่อยไว้ เช่นนัน)
้
7. จัดบัตรของกลุ่ม เชื่ อมโยงเข้ าด้ วยกัน โดยแสดงความสัม พันธ์ ระหว่างกันด้ วย
ลูกศร
4.3.2. การระดมสมอง (Brainstorming)
เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ ในการทางานเป็ นกลุ่มในการรวบรวมความคิดเห็น เพื่อกาหนดปั ญหาที่
เป็ นไปได้ ที่จะนามาแก้ ไข โดยการให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องมาประชุมเพื่อเสนอความคิดเห็นร่วมกัน โดยเปิ ด
ให้ ทกุ คนได้ แสดงความคิดเห็นได้ อย่างอิสระ แล้ วรวบรวมความคิดเห็นทังหมดมาพิ
้
จารณาต่อไป
การระดมสมองจะมุง่ เน้ นที่จานวนความคิด ไม่ใช่คณ
ุ ภาพของความคิด เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ กนั อย่าง
แพร่ หลายเพราะเป็ นเครื่ องมื อที่ใช้ งานง่าย มักจะใช้ ควบคู่กับแผนผัง กลุ่ม เชื่อมโยง (Affinity
Diagram)
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พื ้นฐานในการระดมสมองให้ ประสบผลสาเร็จ (วิฑรู ย์ สิมะโชคดี, 2541) คือ
1. ไม่มีการวิจารณ์ อย่าวิจารณ์หรื อโต้ แย้ งความคิดของคนอื่นเด็ดขาด
2. อะไรก็ได้ ก่อให้ เกิดความคิดอย่างเสรี และแสดงออกโดยไม่มีข้อแม้
3. ยิ่งมากยิ่งดี ก่อให้ เกิดความคิดเห็นให้ มากที่สดุ เท่าที่จะทาได้
4. รวมเข้ าด้ วยกันและปรับปรุง รวมเข้ าด้ วยกันและปรับปรุงความคิดเห็นของคนอื่น
4.3.3. ผังงาน (Flowchart)
เป็ นแผนภาพที่เขียนขึ ้นเพื่อให้ เห็นขันตอนของการท
้
างานอย่างชัดเจนเป็ นลาดับก่อนหลัง
เช่น แสดงขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงาน เพื่อให้ ผ้ ูปฏิบตั ิเห็นทิศทางในการดาเนินงานที่ชัดเจน มีความ
เข้ าใจตรงกัน เป็ นเครื่ องมือที่นิยมใช้ กนั มากเพราะทาให้ เห็นภาพในการทางานได้ ง่ายกว่าการใช้
ข้ อ ความ

สัญ ลัก ษณ์ ที่ ใ ช้ ใ นการเขี ย นผัง งานจะเป็ นสัญ ลัก ษณ์ ต ามมาตรฐานของ ANSI

(American National Standards Institute) ดังตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.2 สัญลักษณ์ที่ใช้ ในการเขียนผังงาน (Flowchart)
สัญลักษณ์

ชื่อ

ความหมาย

Terminator

แสดงจุดเริ่มต้ นและจุดสิ ้นสุด

Process

แสดงขันตอนการท
้
างานต่างๆ

Decision

กาหนดเงื่อนไขเพื่อการตัดสินใจ

Connector

แสดงจุดเชื่อมของผังงาน

Off-page Connector
Flow Line

แทนจุดเชื่อมของผังงานที่อยู่คนละหน้ ากระดาษ
แทนทิศทางของขันตอนการท
้
างาน
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4.3.4. สัญญาโครงการ (Project Charter)
เป็ นเครื่ องมือที่ระบุรายละเอียดของโครงการ เพื่อให้ สมาชิกในทีมทังหมดเข้
้
าใจไปในทาง
เดียวกัน โดยโครงการจะสามารถประสบผลสาเร็ จได้ จากการกาหนดรายละเอียดต่างๆ ขึ ้นอย่าง
ชัดเจน มีรายละเอียดต่างๆ ที่ต้องกรอกลงไปดังนี ้
1. ชื่อโครงการ (Project Title)
2. หัวหน้ าโครงการ (Leader) เป็ นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่องานทังหมด
้
3. รายชื่ อสมาชิ กที ม (Team members) ควรเป็ นผู้ร่วมงานที่ มี ความรู้ เกี่ ย วกับ
กระบวนการนันๆ
้
4. วัตถุประสงค์ (Objectives)
5. สภาพปั ญหา (Project Description) เพื่ออธิบายสภาพของปั ญหา และความสาคัญ
ของโครงการโดยย่อ
6. ขอบเขต (Project Scope) ควรกาหนดขอบเขตของโครงการให้ ชดั เจนตังแต่
้ แรก เพื่อ
ไม่ให้ เกิดปั ญหาขึ ้นในภายหลัง
7. เป้าหมาย (Project Goal) คือ ผลที่จะได้ รับเมื่อเสร็ จสิ ้นโครงการ อาจจะถูกกาหนด
มาจากผู้บริหารเองก็ได้
8. แผนการดาเนินงาน / ระยะเวลา (Plan / Time) ในการจัดการกระบวนการนวัตกรรม
นี ้ จะดาเนินงานตามขันตอน
้
DMEDIV
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4.4. การประยุกต์ ใช้ เครื่องมือในโรงงานกรณีศึกษา
ในการประยุกต์ใช้ เครื่ องมือในระยะการกาหนดปั ญหาของโรงงานผลิตอาหารสัตว์บกนี ้ มี
ขันตอนต่
้
างๆ ดังต่อไปนี ้
4.4.1. การคัดเลือกโครงการ (Project Selection)
โรงงานกรณี ศึกษาได้ ทาการรวบรวมปั ญหาทัง้ หมดทัง้ ที่ พนักงานในสายการผลิตและ
วิศวกรของโรงงานได้ เ สนอมา แล้ วมาท าการระดมสมองร่ วมกับ การใช้ แผนผัง กลุ่ม เชื่ อมโยง
(Affinity Diagram) เพื่อจัดกลุ่มปั ญหาและคัดเลือกปั ญหา และสรุ ปได้ ว่าโรงงานกรณี ศึกษาได้
คัดเลือกหัวข้ อ “การพัฒนากระบวนการล้ างทาความสะอาดเครื่ องกรอง (Strainer)” เพราะเป็ น
ปั ญหาที่มีผลกระทบต่อกระบวนการผลิตโดยตรง โดยมีที่มาและความสาคัญของปั ญหาดังนี ้
โรงงานกรณีศึกษาเป็ นโรงงานผลิตอาหารสัตว์บก ซึ่งต้ องมีการนาวัตถุดิบต่างๆ มาผสม
รวมเข้ าด้ วยกันให้ ได้ ครบถ้ วนตามสูตรเฉพาะของทางบริ ษัท โดยวัตถุดิบนี ้จะสัง่ ซื ้อมาจากผู้จดั หา
วัตถุดิบ (Supplier) แล้ วจึงนามาจัดเก็บวัตถุดิบไว้ ในถังเก็บวัตถุดิบเพื่อนาไปใช้ ต่อไป วัตถุดิ บที่
สาคัญประเภทของเหลวยกตัวอย่างเช่น บีเทน (Betaine) เป็ นของเหลวที่เป็ นส่วนผสมสาคัญใน
การผลิตอาหารไก่และอาหารสุกร ตัวอย่างของวัตถุดิบเหลวที่ผ่านเครื่ องกรองแสดงในภาพที่ 4.2
จะมีสิ่งมีสิ่งปลอมปนมาด้ วย เช่น กากน ้าตาล หรื อไขมัน เป็ นต้ น

ภาพที่ 4.2 ตัวอย่างวัตถุดบิ เหลวที่ผา่ นเครื่ องกรอง
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โรงงานตัวอย่างจึงต้ องมีการติดตังเครื
้ ่ องกรอง (Strainer) เพื่อดักสิ่งปลอมปนที่มากับ
วัตถุดิบเหลวก่อนที่จะส่งวัตถุดิบเข้ าไปเก็บในถังเก็บวัตถุดิบต่อไป ภาพที่ 4.3 แสดงภาพถ่ายของ
เครื่ องกรอง

ภาพที่ 4.3 เครื่ องกรอง (Strainer)
เนื่องจากเครื่ องกรองของโรงงานจะดักสิ่งปลอมปนไม่ให้ เข้ าไปในถังเก็บวัตถุดิบ จึงเกิด
การสะสมของตะกอนในไส้ กรองของเครื่ องทาให้ ต้องมีการล้ างทาความสะอาดอยู่เป็ นประจาเพื่อ
ไม่ให้ มีการสะสมของตะกอน โรงงานจึงกาหนดให้ พนักงานมาทาความสะอาด โดยมีกระบวนการ
ทางานคือ ใช้ ประแจเลื่อนขัน น๊ อตทัง้ 8 ตัวเพื่อเปิ ดฝาเครื่ องกรองแล้ วตักตะกอนที่ก้นถังออก แล้ ว
ถอดไส้ กรองออกมาฉี ดน ้าล้ างแล้ วใส่กลับเข้ าไปใหม่ จากนันปิ
้ ดฝาเครื่ องพร้ อมขันน๊ อตทัง้ 8 ตัว
กลับเหมือนเดิม
โดยปั จจุบนั ปั ญหาที่พบในการทาความสะอาดคือ
1. ในกระบวนการก่ อนและหลัง ท าความสะอาดเครื่ อ งกรอง มี ความยุ่ง ยากเกิ ดขึน้
เพราะพนักงานต้ องเสียเวลาไปกับการใช้ ประแจเลื่อนขันน๊ อตทัง้ 8 ตัวก่อนที่จะดาเนินการต่อ จึง
ทาให้ เสียเวลาไปมากในกระบวนการนี ้
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2. เนื่องจากปั ญหาการล้ างทาความสะอาดที่ยากลาบากในข้ อ 1 ทาให้ พนักงานเกิ ด
ความขี ้เกียจ ไม่อยากทาความสะอาด จึงทาให้ ไม่เป็ นไปตามแผนการทาความสะอาดเครื่ องกรอง
ที่โรงงานตังไว้
้ แล้ วทาให้ เกิดการอุดตันของตะกอนอยูบ่ อ่ ยครัง้
4.4.2. การจัดตังคณะท
้
างาน
ก่อนการเริ่ มต้ นโครงการใดๆ จาเป็ นต้ องมีการจัดตังคณะท
้
างานเพื่อเป็ นการแบ่งหน้ าที่
ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน โดยต้ องจัดตังคณะท
้
างานให้ เหมาะสมกับโครงการที่คดั เลือกมา โดย
ผู้จดั การทัว่ ไปของโรงงานได้ มอบหมายให้ ทีมงานวิศวกรรมของโรงงานเป็ นคณะทางานดาเนินการ
พัฒนากระบวนการล้ างทาความสะอาดเครื่ องกรอง มีสมาชิกดังนี ้
1. หัวหน้ าโครงการ รับผิดชอบโดย ผู้จดั การฝ่ ายวิศวกรรม
2. สมาชิกทีม ประกอบไปด้ วย
- รองผู้จดั การฝ่ ายวิศวกรรม
- ผู้จดั การแผนกซ่อมบารุง
- พนักงานฝ่ ายวิศวกรรม
4.4.3. กระบวนการทางานก่อนปรับปรุง
โรงงานตัวอย่างมีแผนกาหนดการทาความสะอาดเครื่ องกรองอยู่เป็ นประจา 1 ครัง้ ต่อวัน
โดยได้ นาเอาผัง งาน (Flowchart) มาใช้ อธิ บายกระบวนการทางานของพนักงานล้ างทาความ
สะอาดเครื่ องกรองดังภาพที่ 4.4 และยังจับเวลาการทางานของพนักงานในแต่ละขันตอนดั
้
งตาราง
ที่ 4.3 โดยมีระยะเวลาในการทางานรวมทังหมด
้
45 นาที
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Start

8

8

End

ภาพที่ 4.4 ขันตอนการท
้
างานของพนักงานในการล้ างทาความสะอาดเครื่ องกรอง
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ตารางที่ 4.3 แสดงระยะเวลาการทางานของแต่ละกระบวนการ
กระบวนการ

เวลา

ใช้ ประแจเลื่อนขันน๊ อตทัง้ 8 ตัวออก

10 นาที

เปิ ดฝาเครื่ องกรอง

2 นาที

ตักตะกอนที่ก้นถังออก

6 นาที

ถอดไส้ กรองออก

4 นาที

ฉีดล้ างไส้ กรอง

7 นาที

ใส่ไส้ กรองกลับเข้ าที่

4 นาที

ปิ ดฝาเครื่ องกรอง

2 นาที

ใช้ ประแจเลื่อนขันน๊ อตทัง้ 8 ตัวเข้ า

10 นาที

ระยะเวลารวม

45 นาที

4.4.4. การตังเป
้ ้ าหมายของโครงการ
ผู้วิจัยได้ กาหนดปั ญหาที่จะพัฒนาตัวเครื่ องกรองให้ สามารถทาความสะอาดได้ ง่ายขึน้
โดยกาหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี ้
1. เพื่อดักจับสิ่งปลอมปนที่มากับวัตถุดิบเหลว ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีจานวนครัง้
ที่เกิดการอุดตันเป็ น 0 ครัง้
2. เพื่อลดขันตอนในการท
้
าความสะอาดเครื่ องกรองให้ สะดวกมากขึ ้น และลด
ระยะเวลาการล้ างทาความสะอาดลง จาก 45 นาที ให้ เหลือ 20 นาที
3. เพื่อให้ พนักงานสามารถทาความสะอาดได้ ตามแผนการทาความสะอาดที่กาหนดไว้
ที่จานวนการล้ าง 1 ครัง้ ต่อวัน
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4.4.5. การจัดทาสัญญาโครงการ
นาข้ อมูลต่างๆ มาจัดทาเป็ นสัญญาโครงการ

Project Charter
ชื่อโครงการ: การพัฒนากระบวนการล้ างทาความสะอาดเครื่ องกรอง (Strainer)
หัวหน้ าโครงการ:
สมาชิกทีม:
ผู้จดั การฝ่ ายวิศวกรรม
รองผู้จดั การฝ่ ายวิศวกรรม
ผู้จดั การแผนกซ่อมบารุง
วัตถุประสงค์ :
พนักงานฝ่ ายวิศวกรรม
พัฒ นากระบวนการล้ า งเครื่ อ งกรองให้ มี
ความยุง่ ยากลดลง
สภาพปั ญหา:
กระบวนการล้ างทาความสะอาดเครื่ องกรองมีความยุง่ ยาก ทาให้ ระยะเวลาในการล้ างนาน
โดยใช้ เวลา 45 นาที แล้ วทาให้ พนักงานเกิดความขี ้เกียจ ทาให้ เกิดการอุดตัน
ขอบเขต: พัฒนากระบวนการล้ างเครื่ องกรอง (Strainer) ที่ใช้ ในการลาเลียง
วัตถุดบิ ที่เป็ นของเหลว
เป้าหมาย: ระยะเวลาการทางานลดลงจาก 45 นาที เป็ น 20 นาที
ความถี่ของการล้ างเท่ากับ 1 ครัง้ ต่อวัน
ระยะเวลา
แผนการดาเนินงาน
Define:
Measure:
Explore:
Develop:
Implement:
Value:
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4.5. สรุประยะการกาหนดปั ญหา
ระยะการกาหนดปั ญหา (Define Phase) เป็ นระยะแรกของการจัดการกระบวนการ
นวัตกรรม โดยจะเป็ นระยะที่ทาการศึกษาสภาพปั ญหา จัดตังคณะท
้
างาน และกาหนดขอบเขต
เป้าหมายของโครงการ เพื่อให้ ทีมนวัตกรรมได้ เข้ าใจถึงปั ญหาและเป้าหมายของโครงการไปใน
ทิศทางเดียวกัน มีขนั ้ ตอนย่อยคือ การคัดเลือกโครงการ ศึกษาสภาพปั ญหา จัด ตังคณะท
้
างาน
ตังเป
้ ้ าหมายและกาหนดขอบเขต และจัดทาสัญญาโครงการตามล าดับ โดยผู้วิจัยได้ กาหนด
เครื่ องมือให้ มีความเกี่ ยวข้ องกับขันตอนย่
้
อยไว้ ทงั ้ หมด 4 เครื่ องมือด้ วยกัน ได้ แก่ แผนผังกลุ่ม
เชื่อมโยง (Affinity Diagram) การระดมสมอง (Brainstorming) ผังงาน (Flowchart) และสัญญา
โครงการ (Project Charter) โดยผู้วิจยั ได้ นาเครื่ องมือทังหมดที
้
่กล่าวมามาสาธิตการประยุกต์ใช้ กบั
โรงงานตัว อย่ า ง ซึ่ ง หัว ข้ อของปั ญ หาที่ จ ะท าการสาธิ ต ต่ อ ไปในงานวิ จัย นี ค้ ื อ การพัฒ นา
กระบวนการล้ างทาความสะอาดเครื่ องกรอง (Strainer) โดยสิ่งที่ได้ ออกมาจากกระบวนการนี ้ คือ
สัญญาโครงการดังแสดงในหัวข้ อที่ 4.4.5

บทที่ 5
ระยะการวัดและเก็บข้ อมูล (Measure Phase)

ระยะการวัดและเก็บข้ อมูลเกี่ยวกับสภาพปั ญหา (Measure Phase) เป็ นระยะที่ 2 ของ
การจัดการกระบวนการนวัตกรรม ในบทนี ้จะเป็ นการกาหนดเครื่ อ งมือที่ใช้ โดยผู้วิจยั ได้ กาหนด
จากการพิจารณาตามขันตอนย่
้
อย และสาธิตการประยุกต์ใช้ เครื่ องมือ
5.1. วัตถุประสงค์ ของระยะการวัดและเก็บข้ อมูล
จาแนกกลุม่ ของลูกค้ าและกาหนดลูกค้ าเพื่อค้ นหารายละเอียดเกี่ยวกับปั ญหาให้ เข้ าใจถึง
ความต้ องการของลูกค้ าที่แท้ จริงที่สามารถวัดค่าได้
5.2. ขัน้ ตอนย่ อยของระยะการวัดและเก็บข้ อมูล
Islam (2006) ได้ กาหนดขันตอนย่
้
อยของระยะการวัดและเก็บข้ อมูลไว้ ดงั นี ้
1. การจาแนกกลุม่ ของลูกค้ า (Customer Segment) ควรจาแนกออกมาให้ ได้ ชดั เจนก่อน
แล้ วจึงกาหนดว่าผลิตภัณฑ์หรื อกระบวนการใหม่นนเหมาะสมกั
ั้
บกลุ่มลูกค้ ากลุ่มใด เพื่อช่วยให้
สามารถกาหนดวิธีการออกแบบและดาเนินงานได้ ง่ายยิ่งขึ ้น
2. การเก็บข้ อมูลความต้ องการของลูกค้ า หมายถึงข้ อมูลในสิ่งที่ลกู ค้ าคาดหวัง ในที่นี ้ก็คือ
เสียงของลูกค้ า (Voice of Customer, VOC)
3. การค้ นหาสิ่งที่ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า ควรใช้ เครื่ องมือที่สามารถระบุถึง
ความต้ องการของลูกค้ าออกมาเป็ นหัวข้ อที่สามารถวัดค่าได้ อีกทังต้
้ องจาแนกและจัดเรี ยงลาดับ
ความต้ อ งการของลูก ค้ า ว่า ความต้ อ งการไหนมี ค วามส าคัญ มากน้ อ ยกว่า กัน เพื่ อ น ามาเป็ น
ตัวเลือกในการพัฒนา
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5.3. การกาหนดเครื่ องมือที่ใช้ ในระยะการวัดและเก็บข้ อมูล
จากการค้ นคว้ างานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง (Rai and Gurunatha, 2010 และ Hemphill, 2010
และ Jones, 2010) สามารถรวบรวมเครื่ องมือที่ใช้ ในระยะนี ้ได้ ทงหมด
ั้
4 ชนิด ได้ แก่ เสียงของ
ลูกค้ า (Voice of Customer: VOC) เทคนิคการกระจายหน้ าที่ผลิตภัณฑ์เชิงคุณภาพ (QFD) ใน
เฟสที่ 1 แผนภูมิพาเรโต (Pareto Chart) และแบบจาลองของคาโน (Kano’s Model) โดยผู้วิจยั ได้
กาหนดเครื่ องมือตามขันตอนย่
้
อยของระยะการวัดและเก็บข้ อมูลนี ้ดังตารางที่ 5.1
ตารางที่ 5.1 การกาหนดเครื่ องมือของระยะการวัดและเก็บข้ อมูล
ขัน้ ตอนย่ อย
1. การจาแนกกลุม่ ของ

เครื่องมือที่ใช้

เหตุผล

- ไม่มี

พิจารณาว่าลูกค้ าอยูใ่ นกลุม่ ใด

- เสียงของลูกค้ า

การดึงข้ อมูลความต้ องการของลูกค้ าให้

ลูกค้ า
2. การเก็บข้ อมูลความ
ต้ องการของลูกค้ า
3. การค้ นหาสิ่งที่
ตอบสนองความ
ต้ องการของลูกค้ า

(VOC)
- เทคนิค QFD ใน
เฟสที่ 1
- แผนภูมิพาเรโต
(Pareto chart)
- แบบจาลองคาโน

ออกมา เพื่อเป็ นข้ อมูลในการออกแบบ
เป็ นเครื่ องมือที่แปลงความต้ องการของ
ลูกค้ าไปสูข่ ้ อกาหนดทางเทคนิค
(Technical requirement) ที่สามารถวัด
ค่าได้ และยังสามารถจัดเรี ยงลาดับ
ความสาคัญได้ อีกด้ วย

(Kano’s model)
5.3.1. เสียงของลูกค้ า (Voice of Customer: VOC)
เสียงของลูกค้ า เป็ นข้ อมูลในการนาไปออกแบบผลิตภัณฑ์หรื อกระบวนการให้ ออกมาตรง
ตามความต้ องการ โดยกระบวนการค้ นหาเสี ยงของลูกค้ าจะเริ่ ม จากการรวบรวมข้ อ มูล หรื อ
พฤติกรรมที่เกี่ยวกับลูกค้ าฐานข้ อมูลอย่างต่อเนื่อง เช่น ลูกค้ ามีความจาเป็ นที่จะใช้ อะไรเป็ นพิเศษ
หรื อไม่ ความคาดหวังของลูกค้ าเป็ นอย่างไร เป็ นต้ น ซึ่งวิธีการเก็บข้ อมูลที่เหมาะสมกับบริ ษัทผลิต
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อาหารสัตว์บกมีทงหมด
ั้
4 วิธี คือ การสังเกตพฤติกรรม การสนทนากลุ่ม การใช้ แบบสอบถาม และ
การสัมภาษณ์ โดยการจะเลือกวิธีการเก็บข้ อมูลแต่ละวิธีนนมี
ั ้ ข้อดี ข้ อเสียต่างกันดังนี ้
1. การสารวจหรื อสังเกตพฤติกรรม (Observe) เป็ นการเฝ้าสังเกตพฤติกรรมของกลุ่ม
ลูกค้ าตัวอย่าง จดบันทึกแล้ วนามาจาแนกเป็ นข้ อๆ และสรุปออกมาว่าพฤติกรรมไหนมีความถี่สูง
พฤติกรรมนันคื
้ อ ความต้ องการของลูกค้ า
2. การสนทนากลุ่ม (Focus group) ควรนากลุ่มลูกค้ าในกลุ่มลูกค้ านัน้ มาจับกลุ่ม
สัมภาษณ์และสรุปความต้ องการของลูกค้ า ข้ อดีของวิธีการนี ้คือจะได้ ข้อมูลเชิงลึก แต่จะมีต้นทุนที่
ค่อนข้ างสูง
3. การใช้ แบบสอบถาม (Questionnaire) วิธีการนี ้จะมีข้อดีคือประหยัด และเหมาะกับ
ลูกค้ าที่มีจานวนมาก แต่ข้อเสียคือผู้ตอบไม่สามารถให้ ความเห็นหรื อความต้ องการที่แท้ จริงได้
4. การสัม ภาษณ์ (Interview)

มัก จะใช้ ค วบคู่กับ วิ ธี ก ารสัม ภาษณ์ เ ป็ นกลุ่ม และใช้

แบบสอบถาม เพราะจะทาให้ ได้ ข้อมูลที่ต้องการเชิงคุณภาพจริ งๆ แต่มีข้อเสียคือจะใช้ ต้นทุนสูง
เช่นเดียวกัน
5.3.2. เทคนิคการกระจายหน้ าที่ผลิตภัณฑ์เชิงคุณภาพ (QFD) ในเฟสที่ 1
เทคนิค QFD เป็ นเทคนิคที่แปลงความต้ องการของลูกค้ าไปสู่การออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ (ดารงค์ ทวีแสงสกุลไทย, 2554) เพื่อนาข้ อมูลที่ได้ ไปออกแบบและพัฒนาให้ สามารถ
ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ อย่างตรงจุด และยังสามารถทาให้ การออกแบบและพัฒนา
เป็ นไปได้ อย่างรวดเร็ ว และมีต้นทุนในการดาเนินงานลดลง โดยจะแบ่งออกเป็ น 4 เฟส ซึ่งเฟสที่ 1
จะเป็ นการแปรความต้ องการของลูกค้ าที่รวบรวมมาให้ ไปเป็ นข้ อกาหนดทางเทคนิค (Technical
Requirement) แล้ วนามาวิเ คราะห์ เพื่ อเรี ยงล าดับความส าคัญของข้ อกาหนดทางเทคนิค มี
ส่วนประกอบต่างๆ ดังภาพที่ 5.1 ดังนี ้
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ภาพที่ 5.1 ส่วนประกอบเทคนิคการกระจายหน้ าที่ผลิตภัณฑ์เชิงคุณภาพ (QFD) ในเฟสที่ 1
1. ความต้ องการของลูกค้ า (Customer Requirements) ข้ อมูลในส่วนนี ้ได้ มาจากการ
สารวจความต้ องการของลูกค้ า
2. ระดับความส าคัญ ของความต้ อ งการของลูก ค้ า (Importance) เป็ นการระบุถึ ง
ความสาคัญของแต่ละความต้ องการแต่ละข้ อโดยใช้ คะแนนเพื่อเป็ นการเปรี ยบเทียบกัน
3. ข้ อกาหนดทางเทคนิค (Technical Requirements) เป็ นการแปลงความต้ องการของ
ลูกค้ าให้ อยู่ในรู ปข้ อมูลเชิงเทคนิค โดยความต้ องการของลูกค้ า 1 ความต้ องการ อาจแปลงเป็ น
ข้ อกาหนดทางเทคนิคได้ มากกว่า 1 ข้ อก็ได้
4. ค่าเป้าหมายและทิศทางการพัฒนา (Direction and Target Value) คือการกาหนด
เป้าหมายที่สามารถวัดค่าได้ โดยเป็ นการเปรี ยบเทียบกับกระบวนการก่อนการปรับปรุงว่าต้ องการ
ปรับปรุงไปในทิศทางใด ทิศทางการพัฒนามี 3 ทิศทาง ดังตารางที่ 5.2
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ตารางที่ 5.2 แสดงการกาหนดทิศทางการพัฒนา
สัญลักษณ์

คาอธิบาย

↑

ยิ่งเพิ่มยิ่งดี หมายถึง หากสามารถเพิ่มค่าเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ ได้ ยิ่งเป็ นสิ่งที่ดี

O

เป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ ดีอยูแ่ ล้ ว หมายถึง หากสามารถทาตามเป้าหมายก็เพียงพอ

↓

ยิ่งลดยิ่งดี หมายถึง หากสามารถลดค่าเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ ได้ ยิ่งเป็ นสิ่งที่ดี

5. เมทริ กซ์ความสัมพันธ์ (Relation Matrix) แสดงระดับการเชื่อมโยงระหว่างความ
ต้ องการของลูกค้ ากับข้ อกาหนดทางเทคนิค โดยการให้ คะแนนเป็ นสัญลักษณ์ดงั ตารางที่ 5.3
ตารางที่ 5.3 ความหมายของสัญลักษณ์แสดงความสัมพันธ์ในเมทริกซ์ความสาคัญ
สัญลักษณ์

ความหมาย



มีความสัมพันธ์อย่างมาก (Strong)



มีความสัมพันธ์ปานกลาง (Medium)



มีความสัมพันธ์น้อย (Weak)

6. ความสัมพันธ์ระหว่างข้ อกาหนดทางเทคนิค (Technical Correlation) เป็ นการแสดง
ถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยงภายในระหว่างข้ อกาหนดทางเทคนิคเอง โดยอาจจะเสริ มกันหรื อขัดแย้ ง
กัน หรื อไม่ขดั แย้ งกันเลยก็ได้ โดยใช้ สญ
ั ลักษณ์แสดงในตารางที่ 5.4
ตารางที่ 5.4 ความหมายของสัญลักษณ์ความสัมพันธ์ระหว่างข้ อกาหนดทางเทคนิค
สัญลักษณ์

ความหมาย
ข้ อกาหนดทางเทคนิคคูน่ นั ้ มีความสัมพันธ์กนั ทาง + มาก
ข้ อกาหนดทางเทคนิคคูน่ นั ้ มีความสัมพันธ์กนั ทาง + น้ อย
ข้ อกาหนดทางเทคนิคคูน่ นั ้ มีความสัมพันธ์กนั ทาง – น้ อย
ข้ อกาหนดทางเทคนิคคูน่ นั ้ มีความสัมพันธ์กนั ทาง – มาก
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5.3.3. แผนภูมิพาเรโต (Pareto Chart)
เป็ นแผนภูมิทางสถิติที่ช่วยทาให้ มองเห็นภาพปั ญหาหรื อสาเหตุต่างๆ ที่มีจานวนมากได้
อย่างชัดเจน เนื่ องจากเป็ นการนาข้ อมูลต่างๆ มาจัดเรี ยงล าดับความส าคัญจากมากไปน้ อ ย
เพื่อให้ เลือกเรื่ องที่มีความสาคัญมากมาทาการแก้ ไขหรื อวิเคราะห์ต่อไป ซึ่งในระยะการกาหนด
ปั ญหานี ้จะใช้ ร่วมกับเทคนิค QFD ในเฟสที่ 1 เพื่อจัดเรี ยงลาดับความสาคัญของข้ อกาหนดทาง
เทคนิคที่มีความสัมพันธ์ตอ่ ความต้ องการของลูกค้ า
5.3.4. แบบจาลองของคาโน (Kano’s Model)
แบบจาลองของคาโนได้ ถกู พัฒนาขึ ้นมาโดยศาสตราจารย์โนริ อากิ คาโน (Noriaki Kano)
เป็ นการนาเสนอหลักการการแบ่งคุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามความพึงพอใจของลูกค้ า โดยแบ่ง
ออกเป็ น 3 ประเภท (ดังภาพที่ 5.2) ได้ แก่
1. คุณภาพที่ดงึ ดูดใจ (Attractive Quality : Excitement needs) เป็ นคุณภาพที่อยู่เหนือ
ความคาดหมายของลูกค้ า ซึ่งลูกค้ าไม่ได้ มีความคาดหวังมาก่อน (Exceed Expectation) ซึ่ง
นอกจากจะสร้ างความพึงพอใจแก่ลกู ค้ าได้ แล้ ว ยังสามารถทาให้ ลกู ค้ าประทับใจได้ มากอีกด้ วย
2. คุณภาพที่มีผลต่อความพึงพอใจ (One Dimensional Quality : Performance needs)
เป็ นคุณภาพที่ความพึงพอใจของลูกค้ าจะขึ ้นอยู่กบั ลักษณะของคุณภาพที่แสดงออกมา หมายถึง
หากมีคณ
ุ ภาพประเภทนี ้เพิ่มมากขึ ้น ความพึงพอใจของลูกค้ าก็จะเพิ่มมากขึ ้นไปด้ วย
3. คุณภาพที่จาเป็ นต้ องมี (Must-be Quality : Basic needs) เป็ นคุณภาพพื ้นฐานที่ต้อง
มี ซึ่งหากมีคณ
ุ ภาพประเภทนี ้อยู่แล้ วลูกค้ าจะยังไม่ทาให้ ลูกค้ าพึงพอใจ แต่ถ้าหากขาดคุณภาพ
ประเภทนี ้แล้ ว ลูกค้ าจะไม่พงึ พอใจทันที
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ภาพที่ 5.2 แบบจาลองของคาโน (Kano’s Model)
แต่เมื่อเวลาผ่านไป ความพึงพอใจของลูกค้ าก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาด้ วย โดยความ
พึงพอใจของลูกค้ าที่มีตอ่ คุณภาพที่ดงึ ดูดใจก็จะเปลี่ยนแปลงกลายเป็ นคุณภาพที่มีผลต่อความพึง
พอใจ และจะกลายเป็ นคุณภาพที่จาเป็ นต้ องมีในที่สดุ
ขันตอนการด
้
าเนินงานตามแบบจาลองของคาโน
1. ศึก ษาคุณ ลัก ษณะที่ ส าคัญ ขัน้ ตอนนี เ้ ป็ นการศึก ษาคุณ ลัก ษณะที่ ส าคัญ ต่า งๆ ที่
สามารถพบได้ ในผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้ ในการศึกษาความต้ องการของผู้รับบริ การ และนามาใช้ ในการ
สร้ างแบบสอบถาม
2. สร้ างแบบสอบถาม โดยวัตถุประสงค์ของแบบสอบถามคือ เพื่อให้ เข้ าใจลูกค้ าว่าจะ
รู้สึกอย่างไรหากพบหรื อไม่พบคุณภาพนันๆ
้ อยู่ภายในผลิตภัณฑ์ โดยจะแบ่งออกเป็ น 2 คาถาม
ได้ แก่ คาถามแบบ Function (Functional Question) คือคาถามที่ถามความรู้สึกของลูกค้ าเมื่อพบ
คุณภาพนัน้ และคาถามแบบ Dysfunction (Dysfunctional Question) คือคาถามที่ถามความรู้สึก
ของลูกค้ าเมื่อไม่พบคุณภาพนัน้
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3. ระบุกลุ่มของคุณภาพแต่ละแบบ นาแบบสอบถามมาแจกให้ กบั กลุ่มลูกค้ าเป้าหมายที่
ต้ องการ แล้ วนามาจัดกลุ่มของคุณภาพต่างๆ โดยนาคาตอบมาแปลความหมายเทียบกับตาราง
การประเมินของคาโน (Kano table) ดังภาพที่ 5.3

ภาพที่ 5.3 ตารางการประเมินของคาโน (Kano table)
5.4. การประยุกต์ ใช้ เครื่องมือในโรงงานกรณีศึกษา
Mazur (1991) ได้ ทาการรวบรวมประวัติของเทคนิค QFD ขึ ้นมาตังแต่
้ ปี ค.ศ. 1996 จนถึง
ปั จจุบนั ซึ่งชี ้ให้ เห็นว่าแนวโน้ มการนาเทคนิค QFD มาใช้ นนเพิ
ั ้ ่มสูงขึ ้น โดยได้ รับความนิยมไปทัว่
โลก เพราะเป็ นเครื่ องมือที่มีประสิทธิภาพสูง โดยงานวิจยั ของ Ericsson and Anderson (2010)
และ Hemphill (2010) และ Islam (2006) ได้ กาหนดเครื่ องมือในระยะการวัดและเก็บข้ อมูล
(Measure Phase) ของกระบวนการ DMEDI ว่าควรที่จะต้ องเป็ นเทคนิคการกระจายหน้ าที่
ผลิตภัณฑ์เชิงคุณภาพ (Quality Function Deployment, QFD) ในเฟสที่ 1 เพราะเป็ นเครื่ องมือที่
สามารถกาหนดข้ อกาหนดทางเทคนิคที่สามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ และยัง
สามารถเรี ยงลาดับความสาคัญของข้ อกาหนดทางเทคนิคได้ อีกด้ วย
จากที่กล่าวมาผู้วิจัยจึงได้ เลือกเทคนิค QFD ในเฟสที่ 1 มาใช้ เป็ นตัวอย่างของการ
ดาเนินการในระยะการวัดและเก็บข้ อมูลของกระบวนการล้ างและทาความสะอาดเครื่ องกรอง
ขันตอนการด
้
าเนินการตามเทคนิค QFD เฟสที่ 1 มีขนตอนการด
ั้
าเนินการดังนี ้
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5.4.1. การจาแนกกลุม่ ลูกค้ า (Customer Segmentation)
ขันตอนแรกของเทคนิ
้
ค QFD คือ การจาแนกกลุ่มลูกค้ า (Customer Segment) ออกมา
ให้ ได้ ชดั เจนก่อน แล้ วจึงกาหนดว่าผลิตภัณฑ์หรื อกระบวนการใหม่นนเหมาะสมกั
ั้
บกลุ่มลูกค้ ากลุ่ม
ใด เพื่อช่วยให้ ส ามารถกาหนดวิธีการออกแบบและดาเนินงานได้ ง่ายยิ่ง ขึน้ กลุ่ม ลูกค้ าจะแบ่ง
ออกเป็ นลูกค้ าภายในและลูกค้ าภายนอก ลูกค้ าภายนอกของโรงงานผลิตอาหารสัตว์บกตัวอย่าง
สามารถจาแนกออกมาได้ ดงั นี ้
- ตัวแทนจาหน่าย (Agency) คือ ลูกค้ าที่ซื ้อสินค้ าจากบริ ษัทไปเพื่อจาหน่ายต่อ ได้ แก่
ตัวแทนจาหน่าย (เอเย่นต์ของบริษัทฯ ในแต่ละพื ้นที่)
- ฟาร์ มขายตรง (Direct Farm) คือ ลูกค้ าทัว่ ไปประเภทฟาร์ มที่ซื ้ออาหารจากบริ ษัทไป
ใช้ ในฟาร์ มเพื่อเลี ้ยงสัตว์โดยตรง
- บริษัทในเครื อฯ คือ ลูกค้ าในเครื อของบริ ษัทที่รับอาหารจากบริ ษัทไปใช้ ซึ่งแบ่งเป็ นโรง
อาหารสัตว์ในเครื อฯ ฟาร์ มในเครื อฯ สาขาของบริ ษัท และบริ ษัทในเครื อฯ ที่นาไปจาหน่ายต่อใน
ต่างประเทศ
จากระยะกาหนดปั ญหาในบทที่ 4 ซึ่งเป็ นปั ญหาในกระบวนการล้ างทาความสะอาด
เครื่ องกรองที่ดกั จับสิ่งปลอมปนที่มาพร้ อมกับวัตถุดิบเหลว ปั ญหาของการล้ างทาความสะอาด
เครื่ องกรองถือเป็ นปั ญหาที่เกิดขึ ้นในกระบวนการทางาน เพราะฉะนันการจ
้
าแนกกลุ่มลูกค้ าที่อยู่
ในกระบวนการนีผ้ ้ ูวิจัยจึงเลือกกลุ่มลูกค้ าภายในเพื่อมาใช้ ในการเก็บข้ อมูล ลูกค้ าภายในของ
โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกในกระบวนการนีห้ มายถึง พนักงานที่มีหน้ าที่ทาความสะอาดเครื่ อง
กรองเป็ นประจา
5.4.2. กาหนดรายการความต้ องการของลูกค้ า (Customer Requirements)
หลังจากได้ กาหนดกลุ่มลูกค้ าแล้ ว ขันตอนต่
้
อไปจะเป็ นการเก็บข้ อมูลความต้ องการของ
กลุม่ ลูกค้ า รายการความต้ องการของลูกค้ าหมายถึง สิ่งที่ลกู ค้ าคาดหวัง ในที่นี ้ก็คือเสียงของลูกค้ า
(Voice of Customer, VOC) ที่จะได้ มาจากการเก็บข้ อมูลมา โดยความต้ องการของลูกค้ าจะแบ่ง
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ออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ ความต้ องการในผลิตภัณฑ์ (Product) และความต้ องการในกระบวนการ
(Process)
1. ความต้ องการในผลิตภัณฑ์ (Product) สามารถแบ่งลักษณะที่กาหนดคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ (Product Characteristic) ได้ 4 ลักษณะ ได้ แก่ รูปร่างลักษณะภายนอก (Physical)
หน้ าที่การใช้ งาน (Function) อายุการใช้ งานหรื อความทันสมัย (Life time / Modern) และหลัง
บริการ (After service)
2. ความต้ องการในกระบวนการ (Process) จะมีปัจจัย คือ 4M1E ได้ แก่ พนักงานหรื อ
บุคลากร (Man) เครื่ องจักรหรื ออุปกรณ์ (Machine) วัตถุดิบหรื ออะไหล่ (Material) กระบวนการ
ทางาน (Method) และสิ่งแวดล้ อมในการทางาน (Environment)
หลังจากกาหนดกลุ่มลูกค้ าได้ ว่าเป็ นพนักงานที่มีหน้ าที่ทาความสะอาดเครื่ องกรองแล้ ว
ผู้วิจยั ได้ เลือกใช้ วิธีการเข้ าไปสัมภาษณ์และได้ จดั ทาแบบสอบถามถึงความต้ องการของพนักงาน
โดยตรง โดยเหตุที่เลือกใช้ วิธีการเข้ าไปสัมภาษณ์เนื่องจากจะได้ ข้อมูลตอบกลับในรายละเอียด
ต่างๆ ได้ อย่างครบถ้ วน และมีความน่าเชื่อถือค่อนข้ างสูง โดยลักษณะของคาถามจะเป็ นคาถาม
ปลายเปิ ด ทาให้ พนักงานมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้ องการในกระบวนการ
ล้ างทาความสะอาดเครื่ องกรอง
ข้ อมูลความต้ องการของลูกค้ าที่ได้ จากการสัมภาษณ์โดยตรงและผู้จดั ทาได้ ทาแบบสารวจ
ดังแสดงในภาคผนวก แบบสารวจ 1 โดยกลุ่มเป้าหมายเป็ นพนักงานล้ างทาความสะอาดเครื่ อง
กรองของโรงงานตัวอย่าง ซึ่งเป็ นผู้ที่ปฏิบตั ิงานอยู่ในกระบวนการโดยตรง สามารถสรุ ปรายการ
ความต้ องการของลูกค้ า (Customer Requirements) ออกมาได้ ดงั นี ้
1. เปิ ดฝาเครื่ องกรองได้ ง่ายและรวดเร็ ว
2. ถอดไส้ กรองได้ ง่าย
3. ใส่ไส้ กรองกลับไปใหม่ได้ ง่าย
4. ปิ ดฝาเครื่ องกรองได้ ง่ายและรวดเร็ว
5. การล้ างไส้ กรองสะดวกและสะอาด
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6. ไม่สกปรกเลอะเทอะขณะทางาน
7. ความถี่ในการล้ างน้ อย
8. มีความปลอดภัยในการทางาน
จากรายการความต้ องการของลูกค้ าข้ างต้ น เพื่อให้ เห็นภาพรวมที่ง่ายขึ ้น จึงมาจัดเรี ยง
โดยใช้ แผนผังต้ นไม้ (Tree diagram) โดยแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม ได้ แก่ กลุ่มกระบวนการเปิ ด-ปิ ด
เครื่ องกรอง กลุม่ กระบวนการล้ างเครื่ องกรอง และกลุม่ ความปลอดภัย ดังภาพที่ 5.4

-

(Customer Requirements)

ภาพที่ 5.4 แผนผังต้ นไม้ แสดงรายการความต้ องการของลูกค้ า
ต่อกระบวนการล้ างทาความสะอาดเครื่ องกรอง
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5.4.3. กาหนดระดับความสาคัญของความต้ องการของลูกค้ า (Importance)
หมายถึง น ้าหนักความสาคัญของแต่ละความต้ องการที่ลกู ค้ าเป็ นคนกาหนด จะนามาใช้
ในภายหลังคูก่ บั เมทริ กซ์ความสัมพันธ์ โดยหลังจากที่ทราบความต้ องการของลูกค้ าแล้ ว ผู้ วิจยั ได้
จัดทาแบบสารวจเพื่อทราบถึงระดับความสาคัญของความต้ องการของพนักงานในแต่ละประเด็น
ดังแสดงในภาคผนวก แบบสารวจ 2 โดยแบ่งออกเป็ น 10 ระดับให้ พนักงานได้ พิจารณาดังนี ้
1 หมายถึง ไม่มีความสาคัญและไม่มีผลต่อความพึงพอใจ
2 หมายถึง มีความสาคัญและมีผลต่อความพึงพอใจน้ อยมากที่สดุ
3 หมายถึง มีความสาคัญและมีผลต่อความพึงพอใจน้ อยมาก
4 หมายถึง มีความสาคัญและมีผลต่อความพึงพอใจน้ อย
5 หมายถึง มีความสาคัญและมีผลต่อความพึงพอใจน้ อยถึงปานกลาง
6 หมายถึง มีความสาคัญและมีผลต่อความพึงพอใจปานกลาง
7 หมายถึง มีความสาคัญและมีผลต่อความพึงพอใจปานกลางถึงมาก
8 หมายถึง มีความสาคัญและมีผลต่อความพึงพอใจมาก
9 หมายถึง มีความสาคัญและมีผลต่อความพึงพอใจมากถึงมากที่สดุ
10 หมายถึง มีความสาคัญและมีผลต่อความพึงพอใจมากที่สดุ
สามารถสรุ ป ระดับ ความส าคัญ ของแต่ล ะความต้ อ งการจากแบบสอบถามที่ ส ารวจ
พนักงานได้ ดงั ตารางที่ 5.5
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ตารางที่ 5.5 ความต้ องการของลูกค้ าและระดับความสาคัญ
ความต้ องการของลูกค้ า

ระดับความสาคัญ

ด้ านกระบวนการเปิ ด-ปิ ดเครื่ องกรอง
1. เปิ ดฝาเครื่ องกรองได้ ง่ายและรวดเร็ว

9

2. ถอดไส้ กรองได้ ง่าย

7

3. ใส่ไส้ กรองกลับไปใหม่ได้ ง่าย

7

4. ปิ ดฝาเครื่ องกรองได้ ง่ายและรวดเร็ว

9

ด้ านกระบวนการล้ างเครื่ องกรอง
5. การล้ างไส้ กรองสะดวกและสะอาด

8

6. ไม่สกปรกเลอะเทอะขณะทางาน

5

7. ความถี่ในการล้ างน้ อย

8

ด้ านความปลอดภัย
8. มีความปลอดภัยในการทางาน

7

5.4.4. การวิเคราะห์คแู่ ข่ง
การวิเคราะห์ค่แู ข่งจะทาให้ สามารถปรับปรุ งการทางานได้ อย่างตรงจุด แต่อย่างไรก็ตาม
ในกรณี ของการปรับปรุ งกระบวนการทางานในการล้ างทาความสะอาดเครื่ องกรองไม่สามารถ
เทียบเคียงได้ เนื่องจากเป็ นกระบวนการภายใน การเปรี ยบเทียบการทางานกับคูแ่ ข่งจึงไม่สามารถ
ทาได้ ดังนันผู
้ ้ วิ จยั จึงใช้ วิธีประเมินระดับศักยภาพโดยใช้ ข้อมูลจากแบบสารวจความคิดเห็นของ
พนักงาน (วทันญญู สันตินิยม, 2549) ในระดับ 1-5 ดังนี ้
1 หมายถึง มีศกั ยภาพน้ อยมาก
2 หมายถึง มีศกั ยภาพน้ อย
3 หมายถึง มีศกั ยภาพปานกลาง
4 หมายถึง มีศกั ยภาพมาก
5 หมายถึง มีศกั ยภาพมากที่สดุ
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จากนัน้ ต้ องกาหนดเป้าหมายการพัฒนาโดยใช้ ระดับ 1-5 เช่นกัน โดยความแตกต่าง
ระหว่างศักยภาพปั จจุบนั และค่าเป้าหมายจะถูกนาไปใช้ เพื่อถ่วงน ้าหนักความสาคัญของประเด็น
นันๆ
้ โดยกาหนดให้
- ค่าสัดส่วนการปรับปรุง (Improvement Ratio) = เป้าหมาย / ศักยภาพปั จจุบนั
การประเมินระดับศักยภาพและการตังเป
้ ้ าหมายมีรายละเอียด ดังนี ้
1. เปิ ดฝาเครื่ องกรองได้ ง่ายและรวดเร็ว ปั จจุบนั ระดับศักยภาพอยู่ 3 เพราะพนักงานเห็น
ว่าใช้ เวลาในการเปิ ดฝามาก และมีความยุ่ง ยาก เนื่องจากการออกแบบที่ ไม่เหมาะสมที่ทาให้
น ้าหนักฝามีน ้าหนักมาก และต้ องใช้ ประแจเลื่อนขันน๊ อตทังหมด
้
8 ตัว จึงตังเป
้ ้ าหมายไว้ ที่ระดับ 5
2.

ถอดไส้ กรองได้ ง่าย ปั จจุบนั อยู่ที่ระดับ 3 เพราะพนักงานต้ องทาการยกไส้ กรองที่มี

น ้าหนักมากพอสมควรออกจากเครื่ อง จึงตังเป
้ ้ าหมายไว้ ที่ระดับ 5
3. ใส่ไส้ กรองกลับไปใหม่ได้ ง่าย ปั จจุบนั อยู่ที่ระดับ 3 เพราะพนักงานต้ องยกไส้ กรองที่
ล้ างเสร็จแล้ วใส่กลับเข้ าไปในเครื่ องใหม่ ซึง่ การออกแบบของเครื่ องนันท
้ าให้ การใส่ไส้ กรองนันยาก
้
จึงตังเป
้ ้ าหมายไว้ ที่ระดับ 5
4. ปิ ดฝาเครื่ องกรองได้ ง่ายและรวดเร็ ว ปั จจุบนั ระดับศักยภาพอยู่ 3 เพราะพนักงานเห็น
ว่ า ใช้ เ วลาในการปิ ดฝามาก และมี ค วามยุ่ง ยาก เนื่ อ งจากการออกแบบที่ ไ ม่ เ หมาะสม จึ ง
ตังเป
้ ้ าหมายไว้ ที่ระดับ 5
5.

การล้ างไส้ กรองสะดวกและสะอาด ปั จจุบนั ระดับศักยภาพอยู่ที่ระดับ 4 เพราะ

กระบวนการล้ างยังมีความยุง่ ยากอยูเ่ ล็กน้ อย จึงตังเป
้ ้ าหมายไว้ ที่ระดับ 5
6. ไม่สกปรกเลอะเทอะขณะทางาน ปั จจุบนั อยู่ที่ระดับ 4 เพราะการล้ างทาความสะอาด
จะมีกระบวนการที่พนักงานต้ องฉี ดนา้ ทาความสะอาดไส้ กรอง จึงทาให้ เกิดความสกปรกขณะ
ทางาน จึงตังเป
้ ้ าหมายไว้ ที่ระดับ 5
7.

ความถี่ในการล้ างน้ อย ปั จจุบนั อยู่ที่ระดับ 4 เนื่องจากกระบวนการล้ างทาความ

สะอาดนัน้ ยุ่งยาก พนักงานจึงเห็นว่าความถี่ที่โรงงานกาหนดนัน้ มีมากเกินไป อาจส่งผลให้ เกิด
ความขี ้เกียจได้ จึงตังเป
้ ้ าหมายไว้ ที่ระดับ 5
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8.

มีความปลอดภัยในการทางาน ปั จจุบนั อยู่ที่ระดับ 5 อยู่แล้ ว เพราะยังไม่ประสบ

อุบตั ิเหตุที่เกี่ยวกับกระบวนการล้ างทาความสะอาดเครื่ องกรองเลย จึงตังเป
้ ้ าหมายไว้ ที่การรักษา
ระดับ 5 ไว้ เท่าเดิม
สามารถสรุปการวิเคราะห์คา่ สัดส่วนการปรับปรุง (Improvement Ratio) ในส่วนนี ้ได้ ดงั
ตารางที่ 5.6
ตารางที่ 5.6 การวิเคราะห์คา่ สัดส่วนการปรับปรุง (Improvement Ratio)
ความต้ องการ

ศักยภาพ
ประเมิน

เป้าหมาย Improvement
การพัฒนา
Ratio

1. เปิ ดฝาเครื่ องกรองได้ ง่ายและรวดเร็ว

3

5

1.67

2. ถอดไส้ กรองได้ ง่าย

3

5

1.67

3. ใส่ไส้ กรองกลับไปใหม่ได้ ง่าย

3

5

1.67

4. ปิ ดฝาเครื่ องกรองได้ ง่ายและรวดเร็ว

3

5

1.67

5. การล้ างไส้ กรองสะดวกและสะอาด

4

5

1.25

6. ไม่สกปรกเลอะเทอะขณะทางาน

4

5

1.25

7. ความถี่ในการล้ างน้ อย

4

5

1.25

8. มีความปลอดภัยในการทางาน

5

5

1.00

5.4.5. การกาหนดข้ อกาหนดทางเทคนิค (Technical Requirement)
ข้ อกาหนดทางเทคนิค (Technical Requirement) เป็ นข้ อมูลเชิงเทคนิคที่จะแสดงให้ เห็น
ว่าจะตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ อย่างไร ซึ่งผู้วิจัยได้ ใช้ เทคนิคการระดมสมอง (Brain
storming) กับผู้ร่วมงานในฝ่ ายวิศวกรรมของโรงงานตัวอย่าง ในการวิเคราะห์หาข้ อกาหนดทาง
เทคนิคที่สอดคล้ องกับความต้ องการของลูกค้ า ซึ่งข้ อกาหนดทางเทคนิคหนึ่งข้ อ อาจมีส่วนในการ
ตอบสนองต่อความต้ องการของลูกค้ าได้ หลายความต้ องการ
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การกาหนดรายการข้ อกาหนดทางเทคนิค (Technical Requirement) สามารถสรุ ป
ออกมาได้ ทงหมด
ั้
10 หัวข้ อดังนี ้
1. ระยะเวลาการเปิ ดฝาเครื่ อง
2. ระยะเวลาการถอดไส้ กรอง
3. ระยะเวลาการใส่ไส้ กรอง
4. ระยะเวลาการปิ ดฝาเครื่ อง
5. ระยะเวลาการตักตะกอนจนหมด
6. ระยะเวลาการฉีดล้ างไส้ กรอง
7. ระดับทักษะการทางานของพนักงาน
8. ความสะอาดของไส้ กรอง
9. จานวนของการล้ างต่อวัน
10. จานวนครัง้ ที่เกิดอุบตั เิ หตุ
รายละเอียดของการกาหนดข้ อกาหนดทางเทคนิคแสดงในตารางที่ 5.7

ตารางที่ 5.7 ตารางแสดงรายการความต้ องการของลูกค้ าและข้ อกาหนดทางเทคนิค
กลุ่ม
1.
2.
กระบวนการ
เปิ ด-ปิ ดเครื่ องกรอง

3.
4.
5.

กระบวนการล้ าง
เครื่ องกรอง

ความปลอดภัย

วิเคราะห์ สาเหตุ/
ข้ อกาหนดทางเทคนิคที่ตอบสนอง
รายละเอียดของความต้ องการของลูกค้ า
ความต้ องการของลูกค้ า
เปิ ดฝาเครื่ องกรองได้ ง่ายและรวดเร็ว สามารถเปิ ดฝาเครื่ องกรองได้ สะดวกและใช้ 1. ระยะเวลาการเปิ ดฝาเครื่ อง
เวลาน้ อย
7. ระดับทักษะการทางานของพนักงาน
ถอดไส้ กรองได้ ง่าย
สามารถถอดไส้ กรองออกมาเพื่อล้ างได้ ง่าย 2. ระยะเวลาการถอดไส้ กรอง
7. ระดับทักษะการทางานของพนักงาน
ใส่ไส้ กรองกลับไปใหม่ได้ ง่าย
ใส่ไส้ กรองกลับเข้ าไปใหม่หลังล้ างเสร็จแล้ ว 3. ระยะเวลาการใส่ไส้ กรอง
ได้ ง่าย
7. ระดับทักษะการทางานของพนักงาน
ปิ ดฝาเครื่ องกรองได้ ง่ายและรวดเร็ว สามารถปิ ดฝาเครื่ องกรองได้ สะดวกและใช้ 4. ระยะเวลาการปิ ดฝาเครื่ อง
เวลาน้ อย
7. ระดับทักษะการทางานของพนักงาน
การล้ างไส้ กรองสะดวกและรวดเร็ว กระบวนการล้ างมีความสะดวกง่ายดาย
5. ระยะเวลาการตักตะกอนจนหมด
และมีความสะอาดด้ วย
6. ระยะเวลาการฉีดล้ างไส้ กรอง
7. ระดับทักษะการทางานของพนักงาน
8. ความสะอาดของไส้ กรอง
ไม่สกปรกเลอะเทอะขณะทางาน
ไม่มีสิ่งสกปรกเลอะเทอะขณะทางาน
7. ระดับทักษะการทางานของพนักงาน
ความถี่ในการล้ างน้ อย
ออกแบบเครื่ องกรองให้ ไม่ต้องล้ างบ่อย
9. จานวนของการล้ างต่อวัน
มีความปลอดภัยในการทางาน
ความปลอดภัยในการทางานสูง
10. จานวนครัง้ ที่เกิดอุบตั เิ หตุ

รายการความต้ องการของลูกค้ า

6.
7.
8.
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5.4.6. การกาหนดค่าเป้าหมายและทิศทางการพัฒนา (Direction and Target Value)
การกาหนดค่าเป้าหมายของความต้ องการเชิงเทคนิค (Target Value of Technical
Requirement) คือการกาหนดเป้าหมายที่สามารถวัดค่าได้ โดยจะพิจ ารณาเปรี ยบเที ยบกับ
กระบวนการทางานก่อนการปรับปรุง กับความต้ องการของพนักงาน และข้ อกาหนดทางเทคนิคทุก
รายการจาเป็ นต้ องมีเป้าหมายในการดาเนินการว่าจะต้ องปรับปรุ งไปในทิศทางที่ใด ซึ่งในการ
กาหนดทิศทางการพัฒนาจะมี 3 แนวทาง ดังตารางที่ 5.2
การกาหนดเป้าหมายและทิศทางการพัฒนามีรายละเอียด ดังนี ้
1. ระยะเวลาการเปิ ดฝาเครื่ อง ปั จจุบนั ใช้ ระยะเวลาอยู่ที่ 12 นาที เนื่องจากพนักงาน
ต้ องใช้ ประแจเลื่อนขันน๊ อตทัง้ 8 ตัวออกให้ หมดก่อนจึงยกฝาเครื่ องออกมาได้ ซึ่งเป็ นขันตอนที
้
่ใช้
เวลามาก จึงตังเป
้ ้ าหมายให้ ระยะเวลาการเปิ ดต้ องน้ อยลง
2. ระยะเวลาการถอดไส้ กรอง ปั จจุบนั ใช้ ระยะเวลาอยู่ที่ 4 นาที เป็ นระยะที่ต้องถอดไส้
กรองออกมาล้ างหลังจากที่ตกั ตะกอนออกหมดแล้ ว จึงตังเป
้ ้ าหมายให้ ระยะเวลาน้ อยลง
3. ระยะเวลาการใส่ไส้ กรอง ปั จจุบนั ใช้ ระยะเวลาอยูท่ ี่ 4 นาที เป็ นระยะที่ต้องใส่ไส้ กรอง
กลับเข้ าไปใหม่หลังจากถอดมาล้ างทาความสะอาดแล้ ว จึงตังเป
้ ้ าหมายให้ ระยะเวลาน้ อยลง
4. ระยะเวลาการปิ ดฝาเครื่ อง ปั จจุบนั ใช้ ระยะเวลาอยู่ที่ 12 นาที เนื่องจากพนักงานต้ อง
ใช้ ประแจเลื่อนขันน๊ อตทัง้ 8 ตัวเข้ าให้ หมดหลังยกฝาเครื่ องขึ ้นมาปิ ดแล้ ว ซึ่ งเป็ นขันตอนที
้
่ใช้ เวลา
มาก จึงตังเป
้ ้ าหมายให้ ระยะเวลาต้ องน้ อยลง
5. ระยะเวลาการตักตะกอนจนหมด ปั จ จุบัน ใช้ ระยะเวลาอยู่ที่ 6 นาที เนื่ องจาก
พนักงานต้ องตักตะกอนออกมาหลายรอบ จึงตังเป
้ ้ าหมายให้ ระยะต้ องน้ อยลง
6. ระยะเวลาการฉีดล้ างไส้ กรอง ปั จจุบนั ใช้ ระเวลา 7 นาที เป็ นการนาเอาไส้ กรองที่ถอด
ออกมาแล้ วมาฉี ดล้ างทาความสะอาดด้ วยนา้ ซึ่งเป็ นกระบวนการที่ต้องทาให้ สะอาดอยู่แล้ ว จึง
เป็ นเป้าหมายที่ดีอยูแ่ ล้ ว
7. ระดับทักษะการทางานของพนักงาน ปั จจุบนั ระดับทักษะของพนักงานอยู่ในระดับที่ดี
อยูแ่ ล้ ว จึงเป็ นเป้าหมายที่ดีอยูแ่ ล้ ว
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8. ความสะอาดของไส้ กรองหลังจากการล้ าง ปั จจุบนั มีความสะอาดเรี ยบร้ อยดีอยู่แล้ ว
จึงเป็ นเป้าหมายที่ดีอยูแ่ ล้ ว
9. จานวนของการล้ างต่อวัน ปั จจุบนั อยู่ที่ 1 ครัง้ ต่อวัน ซึ่งเป็ นเวลาที่พนักงานรู้ สึกว่า
มากเกินไป เพราะใช้ เวลาในการล้ างค่อนข้ างนาน จึงตังเป
้ ้ าหมายให้ ความถี่ลดลง
10. จานวนครัง้ ที่เกิดอุบตั ิเหตุ ปั จจุบนั ยังไม่เกิดอุบตั ิเหตุในกระบวนการทางานนี ้ จึงเป็ น
เป้าหมายที่ดีอยูแ่ ล้ ว
จากรายละเอี ยดข้ างต้ น สามารถสรุ ปการกาหนดค่าเป้าหมายและทิศทางการพัฒ นา
แสดงในตารางที่ 5.8
ตารางที่ 5.8 เป้าหมายและทิศทางการพัฒนา (Direction and Target Value)
ข้ อกาหนดทางเทคนิค

ค่ าเป้าหมาย

ทิศทาง

1. ระยะเวลาการเปิ ดฝาเครื่ อง

≤ 12 นาที

↓

2. ระยะเวลาการถอดไส้ กรอง

≤ 4 นาที

↓

3. ระยะเวลาการใส่ไส้ กรอง

≤ 4 นาที

↓

4. ระยะเวลาการปิ ดฝาเครื่ อง

≤ 12 นาที

↓

5. ระยะเวลาการตักตะกอนจนหมด

≤ 6 นาที

↓

6. ระยะเวลาการฉีดล้ างไส้ กรอง

7 นาที

O

7. ระดับทักษะการทางานของพนักงาน

ดี

O

8. ความสะอาดของไส้ กรอง

สะอาดเรี ยบร้ อย

O

9. จานวนของการล้ างต่อวัน

≤ 1 ครัง้ ต่อวัน

↓

10. จานวนครัง้ ที่เกิดอุบตั เิ หตุ

ไม่เกิดอุบตั เิ หตุ

O
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5.4.7. การกาหนดความสัมพันธ์ระหว่างข้ อกาหนดทางเทคนิค (Technical Correlation)
เป็ นการพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของข้ อกาหนดทางเทคนิคด้ วยกันเองว่ามีความสัมพันธ์
กันอย่างไร โดยแต่ละคู่อาจจะส่งเสริ มหรื อขัดแย้ งกัน หรื ออาจจะไม่สัมพันธ์ กันเลยก็ได้ โดยใช้
สัญลักษณ์ดงั แสดงในตารางที่ 5.4 ดังนี ้
การพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างข้ อกาหนดทางเทคนิคแต่ละตัว จะพิจารณาจากการ
ระดมสมองของผู้ วิ จัย ร่ ว มกั บ ที ม วิ ศ วกรรมของโรงงานตัว อย่ า ง แสดงใน ภาพที่ 5.5 และ
รายละเอียดของการพิจารณาแสดงในตารางที่ 5.9

↓

↓

↓

↓

↓

O

O

O

↓

O

ษ

ุ

ุ

พ

Technical Requirements

ภาพที่ 5.5 ความสัมพันธ์ระหว่างข้ อกาหนดทางเทคนิคของโรงงานตัวอย่าง

ตารางที่ 5.9 การพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างข้ อกาหนดทางเทคนิคแต่ละตัว

1. ระยะเวลาการเปิ ดฝาเครื่ อง

ความต้ องการทางเทคนิค
ที่สัมพันธ์ กัน
7. ระดับทักษะการทางานของพนักงาน

2. ระยะเวลาการถอดไส้ กรอง

7. ระดับทักษะการทางานของพนักงาน

3. ระยะเวลาการใส่ไส้ กรอง

7. ระดับทักษะการทางานของพนักงาน

4. ระยะเวลาการปิ ดฝาเครื่ อง

7. ระดับทักษะการทางานของพนักงาน

5. ระยะเวลาการตักตะกอนจนหมด

7. ระดับทักษะการทางานของพนักงาน

6. ระยะเวลาการฉีดล้ างไส้ กรอง

7. ระดับทักษะการทางานของพนักงาน

7. ระดับทักษะการทางานของพนักงาน

12. ความสะอาดของไส้ กรอง

ความต้ องการทางเทคนิค

เหตุผล

สัญลักษณ์

ถ้ าระดับทักษะการทางานของพนักงานมาก ระยะเวลาการเปิ ดฝา
เครื่ องจะน้ อยลงเล็กน้ อย จึงเป็ นความสัมพันธ์กนั ทาง – น้ อย
ถ้ าระดับทักษะการทางานของพนักงานมาก ระยะเวลาการถอดไส้
กรองจะน้ อยลงเล็กน้ อย จึงเป็ นความสัมพันธ์กนั ทาง – น้ อย
ถ้ าระดับทักษะการทางานของพนักงานมาก ระยะเวลาการใส่ไส้
กรองจะน้ อยลงเล็กน้ อย จึงเป็ นความสัมพันธ์กนั ทาง – น้ อย
ถ้ าระดับทักษะการทางานของพนักงานมาก ระยะเวลาการปิ ดฝา
เครื่ องจะน้ อยลงเล็กน้ อย จึงเป็ นความสัมพันธ์กนั ทาง – น้ อย
ถ้ าระดับทักษะการทางานของพนักงานมาก ระยะเวลาการตัก
ตะกอนออกจะน้ อยลงมาก จึงเป็ นความสัมพันธ์กนั ทาง – มาก
ถ้ าระดับทักษะการทางานของพนักงานมาก ระยะเวลาการฉีดล้ าง
ไส้ กรองด้ วยการฉีดน ้าทาความสะอาดจะน้ อ ยลงเล็กน้ อย จึงเป็ น
ความสัมพันธ์กนั ทาง – น้ อย
ถ้ าระดับทักษะการทางานของพนักงานมาก ความสะอาดของไส้
กรองจะเพิ่มมากขึ ้น จึงเป็ นความสัมพันธ์กนั ทาง + น้ อย
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5.4.8. เมทริกซ์ความสัมพันธ์ (Relationship Matrix)
เป็ นการแสดงความสัมพันธ์ ระหว่างความต้ องการของลูกค้ าและข้ อกาหนดทางเทคนิค
โดยมาจากการระดมสมองของผู้วิจยั ร่ วมกับฝ่ ายวิศวกรรมของโรงงาน โดยสัญลักษณ์ที่แสดงถึง
ความสาคัญแสดงในตารางที่ 5.3 ซึง่ ถ้ าไม่มีสญ
ั ลักษณ์ในเมทริ กซ์แสดงว่าไม่มีความสัมพันธ์ซึ่งกัน
และกัน
การพิ จ ารณาถึ ง เมทริ ก ซ์ ค วามสัม พันธ์ แสดงในภาพที่ 5.6 และรายละเอี ยดของการ
พิจารณาแสดงในตารางที่ 5.10
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ภาพที่ 5.6 เมทริกซ์ความสัมพันธ์ในระยะการวัดและเก็บข้ อมูล




ตารางที่ 5.10 การพิจารณาเมทริกซ์ความสัมพันธ์ในระยะการวัดและเก็บข้ อมูล
ความต้ องการของลูกค้ า
ข้ อกาหนดทางเทคนิคที่สัมพันธ์ กัน
เหตุผล
สัญลักษณ์
1. เปิ ดฝาเครื่ องกรองได้ ง่ายและรวดเร็ว 1. ระยะเวลาการเปิ ดฝาเครื่ อง
ระยะเวลาการเปิ ดฝาเครื่ องน้ อย จะแสดงถึงการเปิ ดฝาเครื่ อง

ได้ ง่าย จึงสรุปว่ามีความสัมพันธ์มาก
7. ระดับทักษะการทางานของพนักงาน ระดับทักษะการทางานของพนักงานสูง จะทาให้ การเปิ ดฝา

เครื่ องง่ายและเร็วขึ ้นเล็กน้ อย จึงสรุปว่ามีความสัมพันธ์น้อย
2. ถอดไส้ กรองได้ ง่าย
2. ระยะเวลาการถอดไส้ กรอง
ระยะเวลาการถอดไส้ กรองน้ อย จะแสดงถึงการถอดไส้ กรอง

ได้ ง่าย จึงสรุปว่ามีความสัมพันธ์มาก
7. ระดับทักษะการทางานของพนักงาน ระดับทักษะการทางานของพนักงานสูง จะทาให้ การถอดไส้

กรองเร็วขึ ้นเล็กน้ อย จึงสรุปว่ามีความสัมพันธ์น้อย
3. ใส่ไส้ กรองกลับเข้ าไปได้ ง่าย
3. ระยะเวลาการใส่ไส้ กรอง
ระยะเวลาการใส่ไส้ กรองน้ อย จะแสดงถึงการใส่ไส้ กรองได้

ง่าย จึงสรุปว่ามีความสัมพันธ์มาก
7. ระดับทักษะการทางานของพนักงาน ระดับทักษะการทางานของพนักงานสูง จะทาให้ การใส่ไ ส้

กรองเร็วขึ ้นเล็กน้ อย จึงสรุปว่ามีความสัมพันธ์น้อย
4. ปิ ดฝาเครื่ องกรองได้ ง่ายและรวดเร็ว 4. ระยะเวลาการปิ ดฝาเครื่ อง
ระยะเวลาการปิ ดฝาเครื่ องน้ อย จะแสดงถึงการปิ ดฝาเครื่ อง

ได้ ง่าย จึงสรุปว่ามีความสัมพันธ์มาก
7. ระดับทักษะการทางานของพนักงาน ระดับทักษะการทางานของพนักงานสูง จะทาให้ การปิ ดฝา

เครื่ องง่ายและเร็วขึ ้นเล็กน้ อย จึงสรุปว่ามีความสัมพันธ์น้อย
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ตารางที่ 5.10 (ต่ อ) การพิจารณาเมทริกซ์ความสัมพันธ์ในระยะการวัดและเก็บข้ อมูล
ความต้ องการของลูกค้ า
5. การล้ างไส้ กรองสะดวกและรวดเร็ว

6. ไม่สกปรกเลอะเทอะขณะทางาน
7. ความถี่ในการล้ างน้ อย
8. มีความปลอดภัยในการทางาน

ข้ อกาหนดทางเทคนิคที่สัมพันธ์ กัน
เหตุผล
สัญลักษณ์
5. ระยะเวลาการตักตะกอนจนหมด
ระยะเวลาการตักตะกอนออกหมดเร็ ว จะแสดงถึงการล้ างไส้

กรองที่สะดวก จึงสรุปว่ามีความสัมพันธ์มาก
6. ระยะเวลาการฉีดล้ างไส้ กรอง
ระยะเวลาการฉีดล้ างไส้ กรองเร็ ว จะแสดงถึงการล้ างไส้ กรอง

ที่สะดวก จึงสรุปว่ามีความสัมพันธ์มาก
7. ระดับทักษะการทางานของพนักงาน ระดับทักษะการทางานของพนักงานสูง จะทาให้ การล้ างไส้

กรองเร็วขึ ้นเล็กน้ อย จึงสรุปว่ามีความสัมพันธ์น้อย
8. ความสะอาดของไส้ กรอง
การล้ างไส้ กรองที่สะดวก จะทาให้ ความสะอาดของไส้ กรอง

เพิ่มขึ ้นปานกลาง จึงสรุปว่ามีความสัมพันธ์ปานกลาง
7. ระดับทักษะการทางานของพนักงาน ระดับทักษะการทางานของพนักงานสูง อาจทาให้ การทางาน

ไม่สกปรกเลอะเทอะได้ จึงสรุปว่ามีความสัมพันธ์น้อย
9. จานวนของการล้ างต่อวัน
ความถี่ในการล้ างที่น้อยลง หมายถึงจานวนครัง้ ของการล้ าง

ต่อวันที่น้อยลง จึงสรุปว่ามีความสัมพันธ์มาก
10. จานวนครัง้ ที่เกิดอุบตั เิ หตุ
จานวนครัง้ ที่เกิดอุบตั ิเหตุน้อย จะแสดงถึงความปลอดภัยใน

การทางานมาก จึงสรุปว่ามีความสัมพันธ์มาก
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จากการประยุกต์ใช้ เทคนิค QFD ในเฟสที่ 1 ในหัวข้ อ 5.4.1 ถึง 5.4.8 สามารถสร้ างเป็ น
บ้ านแห่งคุณภาพของระยะการวัดและเก็บข้ อมูลได้ ดงั ภาพที่ 5.7

Relationships
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↓

↓

↓
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Importance (1-10)
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7
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5







8



7

≤1

7

≤6

≤ 12

≤4

≤4

ุ

ุ



≤ 12

Target

Customer Requirements

ความ

Priority 81 63 63 81 72 72 45 24 72 63
%Relative 12.74 9.91 9.91 12.74 11.32 11.32 7.08 3.77 11.32 9.91

ภาพที่ 5.7 บ้ านแห่งคุณภาพของระยะการวัดและเก็บข้ อมูล

Improvement Ratio

เป้าหมายการพัฒนา



พ

ระดับศักยภาพประเมิน

Technical Requirements
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5.4.9. การเรี ยงลาดับความสาคัญของข้ อกาหนดทางเทคนิค (Priority)
เพื่ อให้ ส ามารถมุ่งพัฒนาในข้ อกาหนดทางเทคนิคที่มี ความสาคัญกว่าก่อน จึงทาการ
เรี ยงลาดับค่าความสาคัญของข้ อกาหนดทางเทคนิค (Priority) ซึ่งหาได้ โดยนาเอาผลคูณระหว่าง
คะแนนความสัมพันธ์ (Relationship) กับระดับความสาคัญของลูกค้ า (Importance) ของแต่ละ
ข้ อกาหนดทางเทคนิคมารวมกัน สามารถสรุปค่าความสาคัญของข้ อกาหนดทางเทคนิค และระดับ
ความสาคัญโดยเปรี ยบเทียบ (% Relative) และระดับความสาคัญสะสมของค่าความสาคัญได้ ดงั
ตารางที่ 5.11
ตารางที่ 5.11 เรี ยงลาดับค่าความสาคัญของข้ อกาหนดทางเทคนิคและเปอร์ เซนต์สะสม
ข้ อกาหนดทางเทคนิค

ค่ าความ
สาคัญ

ระดับ
ระดับ
ความสาคัญ ความสาคัญ
เปรียบเทียบ
สะสม

1. ระยะเวลาการเปิ ดฝาเครื่ อง

81

12.74

12.74

2. ระยะเวลาการปิ ดฝาเครื่ อง

81

12.74

25.47

3. ระยะเวลาการตักตะกอนจนหมด

72

11.32

36.79

4. ระยะเวลาการฉีดล้ างไส้ กรอง

72

11.32

48.11

5. จานวนของการล้ างต่อวัน

72

11.32

59.43

6. ระยะเวลาการถอดไส้ กรอง

63

9.91

69.34

7. ระยะเวลาการใส่ไส้ กรอง

63

9.91

79.25

8. จานวนครัง้ ที่เกิดอุบตั เิ หตุ

63

9.91

89.15

9. ระดับทักษะการทางานของพนักงาน

45

7.08

96.23

10. ความสะอาดของไส้ กรอง

24

3.77

100.00
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5.4.10. การพิจารณาข้ อกาหนดทางเทคนิคที่ต้องพัฒนา
จากการเรี ยงลาดับค่าความสาคัญของข้ อกาหนดทางเทคนิคในตารางที่ 5.10 แล้ ว จึง
นามาวิเคราะห์ด้วยกราฟพาเรโต ดังภาพที่ 5.8 จากความต้ องการทางเทคนิคทังหมด
้
10 หัวข้ อที่มี
ความสาคัญครอบคลุม 80% ของทังหมด
้
จะเหลือข้ อกาหนดทางเทคนิคทังหมด
้
7 หัวข้ อ เพื่อ
นาไปวิเคราะห์ตอ่ ไปในระยะสารวจ (Explore Phase) ดังนี ้
1. ระยะเวลาการเปิ ดฝาเครื่ อง

5. จานวนของการล้ างต่อวัน

2. ระยะเวลาการปิ ดฝาเครื่ อง

6. ระยะเวลาการถอดไส้ กรอง

3. ระยะเวลาการตักตะกอนออกจนหมด

7. ระยะเวลาการใส่ไส้ กรอง

4. ระยะเวลาการฉีดล้ างไส้ กรอง

100.00%

600

90.00%
80.00%

500

70.00%
Priority

400

60.00%
50.00%

300

40.00%
200

30.00%
20.00%

100

10.00%
0

0.00%

ภาพที่ 5.8 กราฟพาเรโตของค่าความสาคัญของข้ อกาหนดทางเทคนิค (Priority)
ในบ้ านแห่งคุณภาพของระยะการวัดและเก็บข้ อมูล
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5.5. สรุ ประยะการวัดและเก็บข้ อมูล
หลังจากที่ในระยะกาหนดปั ญหา (Define Phase) ได้ กาหนดปั ญหาให้ เป็ นปั ญหาใน
กระบวนการล้ างทาความสะอาดเครื่ องกรองแล้ ว ระยะการวัดและเก็บข้ อมูล (Measure Phase)
จะเป็ นระยะที่ 2 ของการจัดการกระบวนการนวัตกรรม โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อจาแนกกลุ่มของ
ลูกค้ าและกาหนดลูกค้ าเพื่อค้ นหารายละเอียดเกี่ยวกับปั ญหาให้ เข้ าใจถึงความต้ องการของลูกค้ า
ที่แท้ จริ งที่สามารถวัดค่าได้ โดยมีขนตอนย่
ั้
อยคือ การจาแนกกลุ่มของลูกค้ า การเก็บข้ อมูลความ
ต้ องการของลูกค้ า และการค้ นหาสิ่งที่ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า ตามลาดับ โดยผู้วิจยั ได้
กาหนดเครื่ องมือให้ มีความเกี่ยวข้ องกับขันตอนย่
้
อยไว้ ทงหมด
ั้
3 เครื่ องมือ ได้ แก่ เสียงของลูกค้ า
(Voice of Customer: VOC) เทคนิคการกระจายหน้ าที่ผลิตภัณฑ์เชิงคุณภาพ (Quality Function
Deployment: QFD) ในเฟสที่ 1 แผนภูมิพาเรโต (Pareto chart) และแบบจาลองของคาโน
(Kano’s Model)
ผู้วิจยั ได้ เลือกเทคนิค QFD ในเฟสที่ 1 มาสาธิตในโรงงานตัวอย่าง เพราะ เป็ นเครื่ องมือที่
แปรความต้ องการของลูกค้ าไปสู่การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ดารงค์ ทวีแสงสกุลไทย,
2554) เพื่อนาข้ อมูลที่ได้ ไปออกแบบและพัฒนาให้ สามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้
อย่างตรงจุด และยังสามารถทาให้ การออกแบบและพัฒนาเป็ นไปได้ อย่างรวดเร็ ว และมีต้นทุนใน
การด าเนิ นงานลดลง

ผลของการวิ เ คราะห์ จ ะได้ ข้อ กาหนดทางเทคนิ คที่ มี ค่า ความส าคัญ

ครอบคลุม 80% มาทังหมด
้
7 รายการ เพื่อนามาใช้ ในระยะการสารวจ (Explore Phase) ต่อไป
ได้ แก่
1. ระยะเวลาการเปิ ดฝาเครื่ อง

5. จานวนของการล้ างต่อวัน

2. ระยะเวลาการปิ ดฝาเครื่ อง

6. ระยะเวลาการถอดไส้ กรอง

3. ระยะเวลาการตักตะกอนออกจนหมด

7. ระยะเวลาการใส่ไส้ กรอง

4. ระยะเวลาการฉีดล้ างไส้ กรอง

บทที่ 6
ระยะการสารวจ (Explore Phase)

ในบทนี ้จะเป็ นรายละเอียดของระยะการสารวจ (Explore Phase) ซึ่งเป็ นระยะที่ 3 ของ
การจัดการกระบวนการนวัตกรรม ประกอบด้ วยวัตถุประสงค์ ขันตอนย่
้
อย และเครื่ องที่ใช้ สาหรับ
ระยะการสารวจ
6.1. วัตถุประสงค์ ของระยะการสารวจ
เพื่ อ ท าการส ารวจในความต้ อ งการของลูก ค้ า และท าการค้ นหาส่ ว นประกอบหรื อ
กระบวนการที่มีสามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ ไปทาการคิดค้ นพัฒนา (Hemphill,
2010)
6.2. ขัน้ ตอนย่ อยของระยะการสารวจ
กาหนดขันตอนย่
้
อยโดยอ้ างอิงตามงานวิจยั ของ Jones (2010) ได้ ดงั นี ้
1. แตกส่วนประกอบย่อยหรื อกระบวนการย่อยออกมา เป็ นการแตกผลิตภัณฑ์ให้ เป็ น
ส่วนประกอบย่อย และกระบวนการทางานให้ เป็ นกระบวนการย่อย
2. คัดเลือกส่วนประกอบย่อยหรื อกระบวนการย่อยที่มีผลต่อความต้ องการลูกค้ าออกมา
เพื่อนาไปพัฒนา
6.3. การกาหนดเครื่องมือที่ใช้ ในระยะการสารวจ
เครื่ องมือที่เหมาะสมกับระยะนี ้ ต้ องสามารถลงลึกไปในรายละเอียดของส่วนประกอบของ
ผลิ ตภัณ ฑ์ หรื อกระบวนการได้ เพื่ อ ไปวิเ คราะห์ และคัดเลื อกส่ว นประกอบหรื อกระบวนการที่
สามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ โดยตรง
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จากการค้ นคว้ างานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง (Ericsson and Anderson, 2010 และ Islam, 2006
และJones, 2010 และ Hemphill, 2010) สามารถรวบรวมเครื่ องมือที่ใช้ ในระยะนี ้ได้ 3 ชนิด ได้ แก่
เทคนิคการกระจายหน้ าที่ผลิตภัณฑ์เชิงคุณภาพ (QFD) ในเฟสที่ 2 เทคนิคการวิเคราะห์หน้ าที่
(Functional analysis) และเทคนิคการวิเคราะห์สาเหตุของลักษณะข้ อบกพร่ องและผลกระทบ
(FMEA) โดยผู้วิจยั ได้ กาหนดเครื่ องมือตามขันตอนย่
้
อยของระยะการสารวจนี ้ดังตารางที่ 6.1
ตารางที่ 6.1 การกาหนดเครื่ องมือของระยะการสารวจ
ขัน้ ตอนย่ อย
เครื่องมือที่ใช้
1. แตกส่วนประกอบย่อย - เทคนิค QFD ใน
หรื อกระบวนการย่อย
เฟสที่ 2
- การวิเคราะห์หน้ าที่
(Function
analysis)
- เทคนิค FMEA

2. คัดเลือกส่วนประกอบ
ย่อยหรื อกระบวนการ
ย่อยที่มีผลต่อความ
ต้ องการลูกค้ าไปพัฒนา

- QFD ในเฟสที่ 2
- การวิเคราะห์หน้ าที่
(Function
analysis)
- เทคนิค FMEA

เหตุผล
QFD ในเฟสที่ 2เป็ นเครื่ องมือที่สามารถ
แปลงข้ อมูลจากข้ อกาหนดทางเทคนิคให้
เป็ นข้ อกาหนดทางด้ านส่วนประกอบ
(Part Characteristic)ได้ อย่างชัดเจน
Function analysis จะใช้ เมื่อความ
ซับซ้ อนของผลิตภัณฑ์หรื อกระบวนการ
ไม่มากนัก
FMEA เป็ นเครื่ องมือที่ช่วยแสดงให้ เห็น
ถึงจุดเปราะบางของผลิตภัณฑ์หรื อ
กระบวนการที่อาจเกิดความล้ มเหลวได้
เครื่ องมือทัง้ 3 เป็ นเครื่ องมือที่สามารถ
คัดเลือกและจัดเรี ยงลาดับความสาคัญ
ของส่วนประกอบย่อยหรื อกระบวนการ
ย่อยได้

6.3.1. เทคนิคการกระจายหน้ าที่ผลิตภัณฑ์เชิงคุณภาพ (QFD) ในเฟสที่ 2
เทคนิค QFD ในเฟสที่ 2 หรื อเรี ยกว่าเฟสการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Part Development
หรื อ Design Deployment) เป็ นเฟสที่เป็ นการแปรข้ อกาหนดทางเทคนิคที่ได้ มาให้ อยู่ในรู ปของ
ข้ อกาหนดทางด้ านส่วนประกอบ (Part Characteristic) แล้ วทาการเรี ยงลาดับความสาคัญ เพื่อให้
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ผู้ใช้ งานสามารถคัดเลือกส่วนประกอบหรื อกระบวนการที่มีความสัมพันธ์กบั ข้ อกาหนดทางเทคนิค
และสามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ มีสว่ นประกอบดังภาพที่ 6.1 ดังนี ้

Technical
requirements

Importance ratings

Part Characteristics

Relationship matrix

Carry forward to QFD 3

ภาพที่ 6.1 ส่วนประกอบเทคนิคการกระจายหน้ าที่ผลิตภัณฑ์เชิงคุณภาพ (QFD) ในเฟสที่ 2
1. ข้ อกาหนดทางเทคนิค (Technical Requirements) เป็ นข้ อกาหนดทางเทคนิคที่ได้
คัดเลือกมาจากเทคนิค QFD ในเฟสที่ 1
2. น ้าหนักความสาคัญเปรี ยบเทียบ (Technical Importance Relative Weight) เป็ น
การแปรค่า ระดับ ความส าคัญ (Priority)

ของข้ อ ก าหนดทางเทคนิ ค ทัง้ หมดให้ อ ยู่ใ นระดับ

ความสาคัญ 1-5
3. ข้ อกาหนดทางด้ านส่วนประกอบ (Part Characteristics) คื อข้ อก าหนดและ
คุณสมบัตขิ องส่วนประกอบ ซึง่ เป็ นการแปลงข้ อกาหนดทางเทคนิคเข้ าสูต่ วั ผลิตภัณฑ์
4. เมทริ กซ์ ความสัม พันธ์ (Relationship Matrix) แสดงถึง ความสัมพันธ์ ระหว่าง
ข้ อกาหนดทางเทคนิคกับข้ อกาหนดทางด้ านส่วนประกอบ โดยการให้ คะแนนแสดงดังตารางที่ 5.2
6.3.2. เทคนิคการวิเคราะห์หน้ าที่ (Functional analysis)
เป็ นการวิเคราะห์กระบวนการหรื อหน้ าที่ของงานต่างๆ เพื่อค้ นหาว่ากระบวนการใดเป็ น
กระบวนการหลัก (Key task) เพื่อให้ สามารถนากระบวนการหลักมาเป็ นหัวข้ อสาหรับการคิดค้ น
ออกแบบได้
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6.3.3. เทคนิคการวิเคราะห์สาเหตุของลักษณะข้ อบกพร่องและผลกระทบ (FMEA)
เป็ นเทคนิคเชิงวิเคราะห์ที่ใช้ ในการป้องกันหรื อลดโอกาสการเกิดข้ อบกพร่อง (Failure) ที่
อาจจะเกิดขึ ้น เป็ นเครื่ องมือการวิเคราะห์เชิงรุ ก ช่วยแสดงให้ เห็นถึงจุดเปราะบางของผลิตภัณฑ์
หรื อกระบวนการที่อาจเกิดความล้ มเหลวได้ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับข้ อบกพร่ อง
โดยทาการแยกแยะและบ่งชี ้ลักษณะความเสี่ยงของการออกแบบและกระบวนการผลิต
ในธุ ร กิ จ ผลิ ต อาหารสัต ว์ บ กจะสามารถแบ่ง ชนิ ด ของการวิ เ คราะห์ ข้ อ บกพร่ อ งและ
ผลกระทบออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี ้
1. การวิเคราะห์ข้อบกพร่ องและผลกระทบในการออกแบบ (Design FMEA) ใช้ เพื่อ
วิเ คราะห์ในการออกแบบผลิ ตภัณฑ์ ก่อนที่ จ ะทาการผลิตจริ ง ในโรงงาน ว่ายัง มี ข้อบกพร่ อง
เนื่ องจากการออกแบบไม่ครบถ้ วนสมบูรณ์ หรื อไม่

ซึ่ง ผลที่ ไ ด้ อ อกมาจะเป็ นคุณสมบัติของ

ส่วนประกอบที่มีผลกระทบต่อความต้ องการของลูกค้ า
2. การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบในกระบวนการผลิต (Process FMEA) ใช้ ใน
การวิเ คราะห์ ข้ อ บกพร่ อ งในกระบวนการผลิต ต่างๆ ในโรงงาน

โดยผลที่ ไ ด้ อ อกมาจะเป็ น

กระบวนการที่มีผลกระทบต่อความต้ องการของลูกค้ า

6.4. การประยุกต์ ใช้ เครื่องมือในโรงงานกรณีศึกษา
จากเครื่ องมือทังหมดที
้
่กล่าวมา จากการค้ นคว้ างานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง Rai and Gurunatha
(2010) และ Jones (2010) และ Hemphill (2010) ได้ เลือกใช้ เทคนิค QFD ในเฟสที่ 2 มา
ประยุก ต์ใ ช้ ใ นระยะการส ารวจนี ้ ตามขัน้ ตอนย่อยต่า งๆ เนื่ อ งจากเป็ นเทคนิ คที่ สามารถแตก
รายละเอียดออกมาในรายละเอียดของส่วนประกอบได้ และยังสามารถวิเคราะห์และเรี ยงลาดับ
ความสาคัญด้ วยว่าข้ อกาหนดทางด้ านส่วนประกอบใดที่ต้องนามาพิจารณาในระยะการพัฒนา
ต่อไป ซึ่งการวิเคราะห์หน้ าที่ (Functional analysis) จะไม่สามารถเรี ยงลาดับความสาคัญได้ ใน
ขณะเดียวกัน เทคนิค FMEA ก็เป็ นเทคนิคที่สามารถแตกรายละเอียดทางด้ านส่วนประกอบออกมา
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ได้ เช่นกัน แต่ยงั ไม่สามารถระบุได้ ว่าส่วนประกอบไหนสามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า
ได้ ผู้วิจยั จึงได้ เลือกเทคนิค QFD ในเฟสที่ 2 มาสาธิตการประยุกต์ใช้ ในระยะการสารวจนี ้ขันตอน
้
การดาเนินการตามเทคนิค QFD เฟสที่ 2 มีขนตอนการด
ั้
าเนินการดังนี ้
6.4.1. กาหนดข้ อกาหนดทางเทคนิค (Technical Requirements)
เป็ นข้ อกาหนดทางเทคนิคที่นามาเพื่อแปรให้ เป็ นข้ อกาหนดทางด้ านส่วนประกอบ ได้ จาก
การนาข้ อกาหนดทางเทคนิคที่ได้ จากหัวข้ อ 5.4.5 มาเรี ยงลาดับค่าความสาคัญดังสรุปในตารางที่
6.10 มาเป็ นข้ อกาหนดทางเทคนิคที่เป็ นปั จจัยนาเข้ าในเฟสนี ้ ซึง่ มีจานวน 7 ข้ อกาหนด ได้ แก่
1. ระยะเวลาการเปิ ดฝาเครื่ อง

5. จานวนของการล้ างต่อวัน

2. ระยะเวลาการปิ ดฝาเครื่ อง

6. ระยะเวลาการถอดไส้ กรอง

3. ระยะเวลาการตักตะกอนออกจนหมด

7. ระยะเวลาการใส่ไส้ กรอง

4. ระยะเวลาการฉีดล้ างไส้ กรอง
6.4.2. กาหนดน ้าหนักความสาคัญเปรี ยบเทียบ (Technical Importance Relative Weight)
เป็ นการจัดลาดับความสาคัญของข้ อกาหนดทางเทคนิคที่เหลือขึ ้นมาใหม่ ได้ มาจากการ
แปรค่าระดับความสาคัญ (Priority) ของข้ อกาหนดทางเทคนิคทังหมดในตารางที
้
่ 5.11 ให้ อยู่ใน
ระดับความสาคัญ 1-5 ตัวอย่างเช่น ระยะเวลาการเปิ ดฝาเครื่ องและระยะเวลาการปิ ดฝาเครื่ อง มี
ค่าระดับความสาคัญ (Priority) เท่ากับ 81 ซึ่งเป็ นค่าสูงสุด จึงคิดเป็ นค่าน ้าหนักเท่ากับ 5.00 และ
ระยะเวลาการตักตะกอนจนหมด มีค่าระดับความสาคัญ (Priority) เท่ากับ 72 จึงคิดเทียบเป็ น
(5x72)/81 = 4.44 เป็ นต้ น คานวณเทียบน ้าหนักเช่นนี ้จนครบทัง้ 7 หัวข้ อ สามารถสรุปได้ ดงั ตาราง
ที่ 6.2
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ตารางที่ 6.2 แสดงข้ อกาหนดทางเทคนิคและระดับน ้าหนักความสาคัญ
ข้ อกาหนดทางเทคนิค
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ระยะเวลาการเปิ ดฝาเครื่ อง
ระยะเวลาการปิ ดฝาเครื่ อง
ระยะเวลาการตักตะกอนจนหมด
ระยะเวลาการฉีดล้ างไส้ กรอง
จานวนของการล้ างต่อวัน
ระยะเวลาการถอดไส้ กรอง
ระยะเวลาการใส่ไส้ กรอง

Technical Requirement
Weight
5.00
5.00
4.44
4.44
4.44
3.89
3.89

6.4.3. กาหนดข้ อกาหนดทางด้ านส่วนประกอบ (Part Characteristic)
ข้ อกาหนดทางด้ านส่วนประกอบ หมายถึง ข้ อกาหนดหรื อคุณสมบัติของส่วนประกอบ ซึ่ง
เป็ นการแปรข้ อกาหนดทางเทคนิคให้ เข้ าสู่ตัวเครื่ องกรอง ข้ อกาหนดทางด้ านส่วนประกอบจะ
สามารถตอบสนองต่อข้ อกาหนดทางเทคนิคมากกว่า 1 ข้ อกาหนดก็ได้ จะได้ มาจากการระดม
สมองของผู้วิจยั ร่ วมกับทีมวิศวกรรมของโรงงานตัวอย่าง โดยมีแบบจาลองของตัวเครื่ องกรองดัง
ภาพที่ 6.2 เป็ นตัวแบบ สามารถสรุปรายการข้ อกาหนดทางด้ านส่วนประกอบได้ ดงั นี ้
1. น ้าหนักของฝาเครื่ อง
2. ขนาดของฝาเครื่ อง
3. ขนาดของตัวน๊ อต
4. จานวนตัวน๊ อต
5. น ้าหนักของไส้ กรอง
6. ขนาดของไส้ กรอง
7. ขนาดของเครื่ องกรอง
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ภาพที่ 6.2 แบบจาลองของเครื่ องกรอง
6.4.4. การกาหนดความสัมพันธ์ระหว่างข้ อกาหนดทางด้ านส่วนประกอบ (Correlation)
เป็ นการพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของข้ อกาหนดทางเทคนิคด้ วยกันเองว่ามีความสัมพันธ์
กันอย่างไร โดยแต่ละคู่อาจจะส่งเสริ มหรื อขัดแย้ งกัน หรื ออาจจะไม่สัมพันธ์ กันเลยก็ได้ โดยใช้
สัญลักษณ์ดงั แสดงในตารางที่ 6.3
การพิ จ ารณาถึ ง ความสัม พัน ธ์ ระหว่างข้ อ กาหนดทางด้ า นส่วนประกอบแต่ล ะตัว จะ
พิจารณาจากการระดมสมองของผู้วิจยั ร่ วมกับทีมวิศวกรรมของโรงงานตัวอย่าง แสดงในภาพที่
6.3 และรายละเอียดของการพิจารณาแสดงในตารางที่ 6.3

Part Characteristics

ภาพที่ 6.3 ความสัมพันธ์ระหว่างข้ อกาหนดทางด้ านส่วนประกอบในระยะการสารวจ

ตารางที่ 6.3 การพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างข้ อกาหนดทางเทคนิคแต่ละตัว
ความต้ องการทางด้ านส่ วนประกอบ
1. น ้าหนักของฝาเครื่ อง

2. ขนาดของฝาเครื่ อง
4. จานวนตัวน๊ อต

5. น ้าหนักของไส้ กรอง
6. ขนาดของไส้ กรอง

ความต้ องการทางด้ านส่ วนประกอบ
เหตุผล
สัญลักษณ์
ที่สัมพันธ์ กัน
2. ขนาดของฝาเครื่ อง
ถ้ าขนาดของฝาเครื่ องมีขนาดเพิ่มขึ ้น จะทาให้ น ้าหนักของ
ฝาเครื่ องเพิ่มขึ ้นตามด้ วย จึงสรุปเป็ นความสัมพันธ์กนั
ทาง + น้ อย
4. จานวนตัวน๊ อต
ถ้ าขนาดของฝาเครื่ องเพิ่มขึ ้น จะไปเพิ่มจานวนตัวน๊ อตบน
ฝาเครื่ องด้ วย จึงสรุปเป็ นความสัมพันธ์กนั ทาง + มาก
6. ขนาดของไส้ กรอง
ถ้ าขนาดของไส้ กรองเพิ่มขึ ้น ทาให้ ขนาดของเครื่ องกรอง
เพิ่มขึ ้นด้ วย จะทาให้ จานวนของตัวน๊ อตเพิ่มขึ ้นตาม จึง
สรุปเป็ นความสัมพันธ์กนั ทาง + น้ อย
7. ขนาดของเครื่ องกรอง
ถ้ าขนาดของเครื่ องกรองเพิ่มขึ ้น จะทาให้ จานวนตัวน๊ อต
เพิ่มขึ ้นตามด้ วย จึงสรุปเป็ นความสัมพันธ์กนั ทาง + มาก
6. ขนาดของไส้ กรอง
ถ้ าขนาดของไส้ กรองเพิ่มขึ ้น จะทาให้ น ้าหนักของไส้ กรอง
เพิ่มขึ ้นด้ วย จึงสรุปเป็ นความสัมพันธ์กนั ทาง + น้ อย
7. ขนาดของเครื่ องกรอง
ถ้ าขนาดของไส้ กรองเพิ่มขึ ้น จะทาให้ ต้องเพิ่มขนาดของ
เครื่ องกรองด้ วย จึงสรุปเป็ นความสัมพันธ์กนั ทาง + น้ อย
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6.4.5. เมทริกซ์ความสัมพันธ์ (Relationship Matrix)
เป็ นการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้ อกาหนดทางเทคนิคแต่ละข้ อกับข้ อกาหนดทางด้ าน
ส่วนประกอบ โดยได้ ม าจากการระดมสมองของผู้วิจัยร่ วมกับ ฝ่ ายวิศวกรรมของโรงงาน โดย
สัญลักษณ์ที่แสดงถึงความสาคัญแสดงในตารางที่ 5.3 ซึ่งถ้ าไม่มีสญ
ั ลักษณ์ในเมทริ กซ์แสดงว่าไม่
มีความสัม พันธ์ ซึ่งกันและกัน การพิจ ารณาถึง เมทริ กซ์ ความสัม พันธ์ แสดงในภาพที่ 6.4 และ
รายละเอียดของการพิจารณาแสดงในตารางที่ 6.4

Weight (1-5)

Part Characteristics

Technical Requirements

ความ

ความต้Whats
องการWhat

How

5.00









5.00









4.44
4.44




4.44






3.89







3.89







ภาพที่ 6.4 เมทริกซ์ความสัมพันธ์ในระยะการสารวจ

ตารางที่ 6.4 การพิจารณาเมทริกซ์ความสัมพันธ์ในระยะการสารวจ
ข้ อกาหนดทางเทคนิค
1. ระยะเวลาการเปิ ดฝาเครื่ อง

2. ระยะเวลาการปิ ดฝาเครื่ อง
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ข้ อกาหนดทางด้ านส่ วนประกอบ
เหตุผล
สัญลักษณ์
ที่สัมพันธ์ กัน
1. น ้าหนักของฝาเครื่ อง
น ้าหนักของฝาเครื่ องที่มากขึ ้น มีผลต่อการยกฝาออกจาก
เครื่ อง ซึง่ จะทาให้ ระยะเวลาการเปิ ดฝาเครื่ องมากขึ ้น จึง

สรุปว่ามีความสัมพันธ์ปานกลาง
2. ขนาดของฝาเครื่ อง
ขนาดของฝาเครื่ องที่ใหญ่ขึ ้น จะทาให้ ระยะเวลาการเปิ ดฝา

เครื่ องมากขึ ้น จึงสรุปว่ามีความสัมพันธ์น้อย
3. ขนาดของตัวน๊ อต
ขนาดของตัวน๊ อตที่ใหญ่ จะทาให้ ระยะเวลาการเปิ ดฝาเครื่ อง

มากขึ ้นเพราะยากต่อการขัน จึงสรุปว่ามีความสัมพันธ์น้อย
4. จานวนตัวน๊ อต
จานวนตัวน๊ อตที่มากขึ ้น จะทาให้ ระยะเวลาการเปิ ดฝาเครื่ อง
เพิ่มมากขึ ้นอย่างมากเพราะพนักงานจะต้ องขันน๊ อตทีละตัว

จึงสรุปว่ามีความสัมพันธ์มาก
1. น ้าหนักของฝาเครื่ อง
น ้าหนักของฝาเครื่ องที่มากขึ ้น มีผลต่อการยกฝาเครื่ องขึ ้นมา
ปิ ด ซึง่ จะทาให้ ระยะเวลาการปิ ดฝาเครื่ องมากขึ ้น จึงสรุปว่ามี

ความสัมพันธ์ปานกลาง
2. ขนาดของฝาเครื่ อง
ขนาดของฝาเครื่ องที่ใหญ่ขึ ้น จะทาให้ ระยะเวลาการปิ ดฝา

เครื่ องมากขึ ้น จึงสรุปว่ามีความสัมพันธ์น้อย

ตารางที่ 6.4 (ต่ อ) การพิจารณาเมทริกซ์ความสัมพันธ์ในระยะการสารวจ
ข้ อกาหนดทางด้ านส่ วนประกอบ
เหตุผล
สัญลักษณ์
ที่สัมพันธ์ กัน
3. ขนาดของตัวน๊ อต
ขนาดของตัวน๊ อตที่ใหญ่ จะทาให้ ระยะเวลาการปิ ดฝาเครื่ อง

มากขึ ้นเพราะยากต่อการขัน จึงสรุปว่ามีความสัมพันธ์น้อย
4. จานวนตัวน๊ อต
จานวนตัวน๊ อตที่มากขึ ้น จะทาให้ ระยะเวลาการปิ ดฝาเครื่ อง
เพิ่มมากขึ ้นอย่างมากเพราะพนักงานจะต้ องขันน๊ อตทีละตัว

จึงสรุปว่ามีความสัมพันธ์มาก
3. ระยะเวลาการตักตะกอนจนหมด 6. ขนาดของไส้ กรอง
ขนาดของไส้ กรองที่ใหญ่ขึ ้น จะทาให้ จานวนของตะกอนมาก
ขึ ้น จึงทาให้ ระยะเวลาการตักตะกอนมากขึ ้น จึงสรุปว่ามี

ความสัมพันธ์ปานกลาง
7. ขนาดของเครื่ องกรอง
ขนาดของเครื่ องกรองที่ใหญ่ขึ ้น จะทาให้ จานวนของตะกอน
มากขึ ้น จึงทาให้ ระยะเวลาการตักตะกอนมากขึ ้น จึงสรุปว่ามี

ความสัมพันธ์น้อย
4. ระยะเวลาการฉีดล้ างไส้ กรอง
5. น ้าหนักของไส้ กรอง
น ้าหนักของไส้ กรองที่มากขึ ้น จะทาให้ ระยะเวลาในการฉีด

ล้ างมากขึ ้นเล็กน้ อย จึงสรุปว่ามีความสัมพันธ์น้อย
6. ขนาดของไส้ กรอง
ขนาดของไส้ กรองที่ใหญ่ จะทาให้ ระยะเวลาในการฉีดล้ าง

มากขึ ้นเพราะพื ้นที่มากขึ ้น จึงสรุปว่ามีความสัมพันธ์น้อย
ข้ อกาหนดทางเทคนิค
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ตารางที่ 6.4 (ต่ อ) การพิจารณาเมทริกซ์ความสัมพันธ์ในระยะการสารวจ
ข้ อกาหนดทางเทคนิค
5. จานวนของการล้ างต่อวัน
6. ระยะเวลาการถอดไส้ กรอง

7. ระยะเวลาการใส่ไส้ กรอง
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ข้ อกาหนดทางด้ านส่ วนประกอบ
เหตุผล
สัญลักษณ์
ที่สัมพันธ์ กัน
6. ขนาดของไส้ กรอง
ขนาดของไส้ กรองที่ใหญ่ จะทาให้ ตะกอนสะสมจนเต็มนาน

ขึ ้น ทาให้ จานวนของการล้ างลดลง จึงมีความสัมพันธ์น้อย
5. น ้าหนักของไส้ กรอง
น ้าหนักของไส้ กรองที่มากขึ ้น มีผลต่อการยกไส้ กรองออกมา
ซึง่ จะทาให้ ระยะเวลาการถอดไส้ กรองมากขึ ้น จึงสรุปว่ามี

ความสัมพันธ์ปานกลาง
6. ขนาดของไส้ กรอง
ขนาดของไส้ กรองที่มากขึ ้น ทาให้ ระยะเวลาการถอดไส้ กรอง

มากขึ ้น จึงสรุปว่ามีความสัมพันธ์ปานกลาง
7. ขนาดของเครื่ องกรอง
ขนาดของเครื่ องกรองที่มากขึ ้น จะทาให้ ทาให้ ระยะเวลาการ

ถอดไส้ กรองมากขึ ้น จึงสรุปว่ามีความสัมพันธ์น้อย
5. น ้าหนักของไส้ กรอง
น ้าหนักของไส้ กรองที่มากขึ ้น จะทาให้ ระยะเวลาการใส่ไส้

กรองมากขึ ้น จึงสรุปว่ามีความสัมพันธ์ปานกลาง
6. ขนาดของไส้ กรอง
ขนาดของไส้ กรองที่มากขึ ้น ทาให้ ระยะเวลาการใส่ไส้ กรอง

มากขึ ้น จึงสรุปว่ามีความสัมพันธ์ปานกลาง
7. ขนาดของเครื่ องกรอง
ขนาดของเครื่ องกรองที่มากขึ ้น จะทาให้ ทาให้ ระยะเวลาการ

ถอดไส้ กรองมากขึ ้น จึงสรุปว่ามีความสัมพันธ์น้อย
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จากการประยุกต์ใช้ เทคนิค QFD ในเฟสที่ 2 ในหัวข้ อ 6.4.1 ถึง 6.4.5 สามารถสร้ างเป็ น
บ้ านแห่งคุณภาพของระยะการสารวจได้ ดงั ภาพที่ 6.5

Relationships

Correlation



9 Strong

Strong +



3 Medium

Positive



1 Weak

Negative
Strong -

Direction

Weight (1-5)

Part Characteristics

Technical Requirements

ความ
ความต้Whats
องการWhat

How

5.00









5.00









4.44
4.44




4.44






3.89







3.89







Priority 30.00 10.00 10.00 90.00 27.78 45.54 12.22
%Relative 13.30 4.43 4.43 39.90 12.32 20.19 5.42

ภาพที่ 6.5 บ้ านแห่งคุณภาพในระยะการสารวจ
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6.4.6. การเรี ยงลาดับความสาคัญของข้ อกาหนดทางด้ านส่วนประกอบ (Priority)
เพื่อให้ สามารถมุง่ พัฒนาในข้ อกาหนดทางด้ านส่วนประกอบที่ตรงจุด จึงทาการเรี ยงลาดับ
ค่าความสาคัญของข้ อกาหนดทางด้ านส่วนประกอบ (Priority) ซึ่งหาได้ โดยนาเอาผลคูณระหว่าง
คะแนนความสัม พัน ธ์ (Relationship) กับระดับนา้ หนักความส าคัญ (Weight) ของแต่ล ะ
ข้ อกาหนดทางเทคนิคมารวมกัน สามารถสรุปค่าความสาคัญของข้ อกาหนดทางด้ านส่วนประกอบ
และระดับความส าคัญโดยเปรี ยบเทียบ (% Relative) และระดับความส าคัญสะสมของค่า
ความสาคัญได้ ดงั ตารางที่ 6.5
ตารางที่ 6.5 เรี ยงลาดับค่าความสาคัญของข้ อกาหนดทางด้ านส่วนประกอบและเปอร์ เซนต์สะสม

ข้ อกาหนดทางเทคนิค

ค่ าความ
สาคัญ

ระดับ
ระดับ
ความสาคัญ ความสาคัญ
เปรียบเทียบ
สะสม

1. จานวนตัวน๊ อต

90.00

39.90

39.90

2. ขนาดของไส้ กรอง

45.54

20.19

60.10

3. น ้าหนักของฝาเครื่ อง

30.00

13.30

73.40

4. น ้าหนักของไส้ กรอง

27.78

12.32

85.71

5. ขนาดของเครื่ องกรอง

12.22

5.42

91.13

6. ขนาดของฝาเครื่ อง

10.00

4.43

95.57

7. ขนาดของตัวน๊ อต

10.00

4.43

100.00
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6.4.7. การพิจารณาข้ อกาหนดทางเทคนิคที่ต้องพัฒนา
จากการเรี ยงลาดับค่าความสาคัญของข้ อกาหนดทางด้ านส่วนประกอบในตารางที่ 6.5
แล้ ว จึงนามาวิเคราะห์ด้วยกราฟพาเรโต ดัง ภาพที่ 6.6 จากความต้ องการทางส่วนประกอบ
ทัง้ หมด 7 หัวข้ อที่ มีความส าคัญครอบคลุม 80% ของทัง้ หมด จะเหลือข้ อกาหนดทางด้ าน
ส่วนประกอบทังหมด
้
4 หัวข้ อ เพื่อนาไปวิเคราะห์ตอ่ ไปในระยะการพัฒนา (Develop Phase) ดังนี ้
1. ขนาดของไส้ กรอง
2. จานวนตัวน๊ อต
3. น ้าหนักของฝาเครื่ อง
4. น ้าหนักของไส้ กรอง
100.00%
90.00%

200.00

80.00%
70.00%

Priority

150.00

60.00%
50.00%
100.00

40.00%
30.00%

50.00

20.00%
10.00%

0.00

0.00%

ภาพที่ 6.6 กราฟพาเรโตของค่าความสาคัญของข้ อกาหนดทางด้ านส่วนประกอบ (Priority)
ในบ้ านแห่งคุณภาพของระยะการสารวจ
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6.5. สรุประยะการสารวจ
ระยะการสารวจ (Explore Phase) เป็ นระยะที่ 3 ของแนวทางการจัดการกระบวนการ
นวัตกรรมที่พัฒนาขึ ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อทาการสารวจลึกลงไปในหน้ าที่การทางาน (Function)
เพื่ อค้ นหาและคัดเลื อกว่าชิ น้ ส่วนใดในผลิตภัณฑ์ หรื อกระบวนการใดขึน้ มาเพื่ อทาการคิดค้ น
ออกแบบต่อไป โดยมีขนั ้ ตอนย่อยคือ แตกส่วนประกอบย่อยหรื อกระบวนย่ อยออกมาก่อน แล้ ว
คัดเลือกส่วนประกอบย่อยหรื อกระบวนการย่อยที่มีผลต่อความต้ องการลูกค้ าไปพัฒนา ตามลาดับ
โดยผู้วิจัยได้ กาหนดเครื่ องมือให้ มีความเกี่ ยวข้ องกับขัน้ ตอนย่อยไว้ ทงหมด
ั้
3 เครื่ องมือ ได้ แก่
เทคนิคการกระจายหน้ าที่ผลิตภัณฑ์เชิงคุณภาพ (QFD) ในเฟสที่ 2 เทคนิคการวิเคราะห์หน้ าที่
(Functional analysis) และเทคนิคการวิเคราะห์สาเหตุของลักษณะข้ อบกพร่ องและผลกระทบ
(FMEA)
ผู้วิจยั ได้ เลือกเทคนิค QFD ในเฟสที่ 2 ขึ ้นมาเป็ นตัวอย่างในการประยุกต์ใช้ กับโรงงาน
ตัวอย่าง เพราะเป็ นเทคนิคที่สามารถแตกรายละเอียดออกมาในรายละเอียดของส่ วนประกอบได้
และยังสามารถวิเคราะห์และเรี ยงลาดับความสาคัญด้ วยว่าข้ อกาหนดทางด้ านส่วนประกอบใดที่
ต้ องนามาพิจารณาในระยะการพัฒนาต่อไป ซึ่งการวิเคราะห์หน้ าที่ (Functional analysis) จะไม่
สามารถเรี ยงลาดับความสาคัญได้ ในขณะเดียวกัน เทคนิค FMEA ก็เป็ นเทคนิคที่สามารถแตก
รายละเอียดทางด้ านส่วนประกอบออกมาได้ เช่นกัน แต่ยงั ไม่สามารถระบุได้ ว่าส่วนประกอบไหน
สามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ โดยเริ่มการประยุกต์ใช้ เทคนิค QFD ในเฟสที่ 2 จาก
การค้ นหาข้ อกาหนดทางด้ านส่วนประกอบที่ตอบสนองต่อข้ อกาหนดทางเทคนิคที่ได้ มาจากระยะ
การวัดและเก็บข้ อมูล (Measure Phase) หลังจากนันน
้ ามาวิเคราะห์โดยใช้ เทคนิค QFD ในเฟสที่
2

ในบ้ านแห่ง คุณ ภาพ ผลของการวิ เ คราะห์ จ ะได้ ข้ อ ก าหนดทางด้ า นส่ว นประกอบที่ มี ค่า

ความสาคัญครอบคลุม 80% มาทังหมด
้
4 หัวข้ อ ดังนี ้
1. ขนาดของไส้ กรอง
2. จานวนตัวน๊ อต
3. น ้าหนักของฝาเครื่ อง
4. น ้าหนักของไส้ กรอง

บทที่ 7
ระยะการพัฒนา (Develop Phase)

ในบทนี ้จะเป็ นรายละเอียดระยะการพัฒนา (Develop Phase) เป็ นระยะที่ 4 ของแนวทาง
การจัดการกระบวนการนวัตกรรม ประกอบด้ วยวัตถุประสงค์ ขันตอนย่
้
อย การกาหนดเครื่ องมือที่
ใช้ และสาธิตการประยุกต์ใช้ เครื่ องมือในโรงงานตัวอย่าง
7.1. วัตถุประสงค์ ของระยะการพัฒนา
เพื่อค้ นหาวิธีการในการแก้ ปัญหาให้ สามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า หรื อให้
อยู่เหนือความคาดหมายของลูกค้ าให้ ไ ด้ ซึ่งจะมี นวัตกรรมเกิดขึน้ ในขัน้ ตอนนี ้ โดยจะนาเอา
ชิ ้นส่วนหรื อกระบวนการที่มีความสัมพันธ์ กบั ความต้ องการของลูกค้ าที่ได้ จากระยะการสารวจมา
ใช้ เป็ นแนวทางการแก้ ปัญหา
7.2. ขัน้ ตอนย่ อยของระยะการพัฒนา
1. คิดค้ นแนวความคิดใหม่ๆ ในการแก้ ปัญหา เนื่องจากการปรับปรุง (Improvement) ไม่
สามารถแก้ ปัญหาที่มีอยู่ได้ จึงต้ องอาศัยความคิดสร้ างสรรค์โดยการคิดค้ นสิ่งใหม่ขึ ้นมา เพื่อให้
พัฒนาไปได้ อย่างก้ าวกระโดดภายใต้ ทรัพยากรที่มีอยู่
2. เสนอและคัดเลือกแนวความคิด หลังจากที่ได้ ใช้ ความคิดสร้ างสรรค์กนั แล้ ว ให้ เสนอ
แนวความคิดเพื่อมาร่วมกันพิจารณา แล้ วคัดเลือกแนวความคิดที่ดีที่สดุ ไปดาเนินการ
7.3. การกาหนดเครื่องมือที่ใช้ ในระยะการพัฒนา
เครื่ องมือที่เหมาะสมกับระยะนีต้ ้ องเป็ นเครื่ องมือที่สามารถช่วยกระตุ้นให้ เกิดความคิด
สร้ างสรรค์หรื อนวัตกรรมได้
จากการศึกษางานวิจยั และหนังสือที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการกระบวนการนวัตกรรมในส่วน
ของการคิดค้ นแก้ ปัญหาจนให้ เกิดเป็ นนวัตกรรมนัน้ Oliveira (2000) ได้ นา TRIZ มาใช้ เป็ น
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เครื่ องมือในการสร้ างนวัตกรรมอย่างเป็ นระบบในอุตสาหกรรมอาหาร และงานวิจยั ของ Ericsson
and Anderson (2010) ได้ รวบรวมเครื่ องมือที่ใช้ ในกระบวนการต่างๆ ของ DMEDI ขึ ้นมา โดย
ผู้วิจยั ได้ พิจารณาแล้ วสามารถสรุ ปได้ ว่าเครื่ องมือที่มีความเหมาะสมกับโรงงานตัวอย่างในระยะ
การพัฒนานี ้ คือ การเทียบเคียง (Benchmarking) และทฤษฎีการแก้ ปัญหาเชิงประดิษฐ์ คิดค้ น
(TRIZ) โดยผู้วิจยั ได้ กาหนดเครื่ องมือตามขันตอนย่
้
อยของระยะการพัฒนานี ้ดังตารางที่ 7.1
ตารางที่ 7.1 การกาหนดเครื่ องมือของระยะการพัฒนา
ขัน้ ตอนย่ อย
เครื่องมือที่ใช้
1. คิดค้ นแนวความคิด
- การเทียบเคียง
ใหม่ๆ ในการแก้ ปัญหา
(Benchmarking)
- ทฤษฎีการแก้ ปัญหา
เชิงประดิษฐ์ คดิ ค้ น
(TRIZ)

2. เสนอและคัดเลือก
แนวความคิด

- ไม่มี

เหตุผล
Benchmarking เป็ นกระบวนการวัดและ
เปรี ยบเทียบผลิตภัณฑ์และกระบวนการ
กับองค์กรอื่น เพื่อให้ เกิดความคิด
สร้ างสรรค์ ส่วน TRIZ จะเป็ นการ
แก้ ปัญหาโดยการขจัดความขัดแย้ งทาง
เทคนิค โดยใช้ หลักการแก้ ปัญหาที่เคยมี
คนอื่นทามาก่อนแล้ วมาช่วยให้ เกิด
ความคิดสร้ างสรรค์
ไม่มี

7.3.1. การเทียบเคียง (Benchmarking)
เป็ นกระบวนการวัดและเปรี ยบเทียบผลิตภัณฑ์และกระบวนการกับองค์กรที่สามารถทาได้
ดีกว่า เพื่ อนาผลของการเปรี ยบเที ยบมาใช้ ในการปรั บปรุ ง บริ ษัทของตนเอง โดยการปรับปรุ ง
ตนเองด้ วยการเรี ยนรู้ จากองค์กรอื่นไม่ใช่การลอกเลียนแบบ แต่เป็ นการเรี ยนรู้เพื่อนาวิธีปฏิบตั ิที่
เป็ นเลิศ (Best Practices) ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ ในองค์กร เนื่องจากแต่ละองค์กรจะมีความแตกต่าง
ทางด้ านวัฒนธรรม วิสยั ทัศน์ และปั จจัยอื่นๆ
การเทียบเคียงเป็ นเครื่ องมือที่ช่วยกระตุ้นให้ เกิดนวัตกรรม เพราะสามารถทาให้ เกิดการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ อย่างรวดเร็วในเวลาอันสัน้ เนื่องจากเป็ นการเรี ยนรู้จากภายนอกองค์กร
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แนวทางการทาการเทียบเคียงมีดงั นี ้
1. การเทียบเคียงภายใน (Internal Benchmarking) เป็ นการเทียบเคียงระหว่างบริ ษัท
ในเครื อเดียวกัน หรื อระหว่างฝ่ ายต่างๆ ในบริ ษัทเดียวกัน มีข้อจากัดคือ เป็ นการเรี ยนรู้ ที่อยู่ในวง
แคบ ไม่มีการเรี ยนรู้มากเท่าที่ควร
2. การเทียบเคียงคู่แข่ง (Competitive Benchmarking) เป็ นการเทียบเคียงคู่แข่ง
โดยตรง บางครั ง้ จะเป็ นไปในเชิ ง การแข่ง ขันเพื่ อให้ ทราบว่าองค์กรอื่ นเป็ นอย่างไรมากกว่า มี
ข้ อจากัดคือ การเก็บข้ อมูลเป็ นไปได้ ยาก
3. การเทียบเคียงภายในอุตสาหกรรมเดียวกัน (Industry Benchmarking) เป็ นการ
เทียบเคียงภายในอุตสาหกรรมโดยที่ไม่ใช่คแู่ ข่งโดยตรง ยกตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรมอาหารสัตว์
บก เทียบเคียงกับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์น ้า เป็ นต้ น
4. การเทียบเคียงทัว่ ไป (Generic Benchmarking) เป็ นการเทียบเคียงกับองค์กรอื่นๆ ที่
มีความเป็ นเลิศในกระบวนการที่เราต้ องการปรับปรุง การเทียบเคียงแบบนี ้จะก่อให้ เกิดความรู้และ
มุมมองใหม่ๆ หรื อนวัตกรรมได้ ดี
7.3.2. ทฤษฎีการแก้ ปัญหาเชิงประดิษฐ์ คดิ ค้ น (TRIZ)
ในการแก้ ไขปั ญหาของ TRIZ ที่นิยมใช้ กนั มากก็คือการแก้ ปัญหาความขัดแย้ งเชิงเทคนิค
ซึง่ เป็ นแนวคิดที่ง่ายและมีประสิทธิภาพสูงในการแก้ ปัญหา โดยจะใช้ เครื่ องมือเฉพาะทาง 2 อย่าง
คือ เมทริกซ์ความขัดแย้ ง และหลักการ 40 ข้ อในเชิงประดิษฐ์ คดิ ค้ น ดังนี ้
7.3.2.1. เมทริกซ์ความขัดแย้ ง
ในการแก้ ไขปั ญหาทางวิศวกรรมมักจะเกิดความขัดแย้ งเชิงเทคนิค หมายความว่า เมื่อ
ต้ องการให้ คุณ สมบัติอย่างหนึ่ ง ดีขึน้ คุณสมบัติอีกอย่างหนึ่ง มักจะเลวลง ซึ่ง ความขัดแย้ ง ทาง
เทคนิคจะทาให้ ย่งุ ยากในการตัดสินใจเมื่อต้ องเผชิญกับความขัดแย้ ง ซึ่งวิธีการที่คนส่วนใหญ่ใช้
แก้ ปัญหาคือ การได้ อย่างเสียอย่าง (Trade-off)
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จากการศึกษาสิทธิบตั รจานวนมาก พบว่า การแก้ ปัญหาที่ทาให้ เกิดเป็ นการประดิษฐ์
คิดค้ นนัน้ ส่วนใหญ่เป็ นการแก้ ปัญหาที่ความขัดแย้ งทางเทคนิค โดยสิ่งสาคัญของ TRIZ คือ ถ้ า
ค้ นหาความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้นในปั ญหาออกมาให้ ได้ จะสามารถเพิ่มความเป็ นไปได้ ในการแก้ ปัญหา
นัน้ โดยแนวความคิดของ TRIZ จะไม่ใช่การแก้ ปัญหาแบบ trade-off แต่จะพยายามแก้ ปัญหาโดย
การแก้ ไขความขัดแย้ งเชิงเทคนิคที่เป็ นแก่นของปั ญหาอย่างถ่องแท้
คุณ สมบัติเ ด่นๆ ที่ อัล ต์ชูลเลอร์ ไ ด้ ท าการรวบรวมมาเพื อพิ จ ารณาถึง ความขัดแย้ ง
ประกอบไปด้ วย 39 คุณสมบัติ ดังนี ้
1. น ้าหนักของวัตถุซงึ่ เคลื่อนที่ (Weight of moving object)
2. น ้าหนักของวัตถุซงึ่ อยูน่ ิ่งกับที่ (Weight of stationary object)
3. ความยาวของวัตถุซงึ่ เคลื่อนที่ (Length of moving object)
4. ความยาวของวัตถุซงึ่ อยูน่ ิ่งกับที่ (Length of stationary object)
5. พื ้นที่ของวัตถุซงึ่ เคลื่อนที่ (Area of moving object)
6. พื ้นที่ของวัตถุซงึ่ อยูน่ ิ่งกับที่ (Area of stationary object)
7. ปริมาตรของวัตถุซงึ่ เคลื่อนที่ (Volume of moving object)
8. ปริมาตรของวัตถุซงึ่ อยูน่ ิ่งกับที่ (Volume of stationary object)
9. ความเร็ว (Speed)
10. แรง (Force)
11. แรงดึง แรงดัน (Stress or Pressure)
12. รูปร่าง (Shape)
13. เสถียรภาพของวัตถุ (Stability of the object’s composition)
14. ความแข็งแรง (Strength)
15. ความทนทานของวัตถุซงึ่ เคลื่อนที่ (Duration of action of moving object)
16. ความทนทานของวัตถุซงึ่ อยูน่ ิ่งกับที่ (Duration of action by stationary object)
17. อุณหภูมิ (Temperature)
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18. ความสว่าง (Illumination intensity)
19. พลังงานที่ใช้ ไปโดยของวัตถุซงึ่ เคลื่อนที่ (Use of energy of moving object)
20. พลังงานที่ใช้ ไปโดยของวัตถุซงึ่ อยูน่ ิ่งกับที่(Use of energy by stationary object)
21. กาลัง (Power)
22. การสูญเสียไปของพลังงาน (Loss of Energy)
23. การสูญเสียไปของสาร (Loss of substance)
24. การสูญเสียไปของข้ อมูลข่าวสาร (Loss of Information)
25. การสูญเสียไปของเวลา (Loss of Time)
26. จานวนของสาร (Quantity of substance / the matter)
27. ความน่าเชื่อถือ (Reliability)
28. ความแม่นยาของการวัด (Measurement accuracy)
29. ความแม่นยาของการผลิต (Manufacturing precision)
30. ปั จจัยอันตรายที่กระทาต่อวัตถุจากภายนอก (Object-affected harmful factors)
31. ปั จจัยอันตรายที่วตั ถุสร้ างขึ ้น (Object-generated harmful factors)
32. ความสามารถในการผลิต (Ease of manufacture)
33. ความสะดวกในการใช้ (Ease of operation)
34. ความสามารถที่จะซ่อมแซมได้ (Ease of repair)
35. ความสามารถในการปรับตัวได้ (Adaptability or versatility)
36. ความซับซ้ อนของอุปกรณ์ (Device complexity)
37. ความซับซ้ อนของการควบคุม (Difficulty of detecting and measuring)
38. ระดับของความอัตโนมัติ (Extent of automation)
39. ผลิตภาพ (Productivity)
เมทริ กซ์ความขัดแย้ งของ TRIZ แสดงดังตารางที่ 7.2 จะแสดงแนวทางในการแก้ ปัญหา
เชิงเทคนิคโดยดูจากจุดตัดของคูค่ วามขัดแย้ ง ซึ่งจะเป็ นตัวเลขของหัวข้ อในหลักการ 40 ข้ อในเชิง
ประดิษฐ์ คดิ ค้ นในหัวข้ อ 7.3.2.2
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7.3.2.2. หลักการ 40 ข้ อในเชิงประดิษฐ์ คดิ ค้ น (Inventive principles)
เป็ นการรวบรวมแนวความคิดที่ได้ จากการศึกษาสิทธิบตั รเป็ นจานวนกว่า 2 ล้ านชิ ้น
โดยหลักการ 40 ข้ อนี ้สามารถใช้ เป็ นจุดเริ่ มต้ นพาไปสู่แนวคิดในการแก้ ปัญหาได้ มีรายละเอียดดัง
ตารางที่ 7.3
ตารางที่ 7.3 หลักการ 40 ข้ อในเชิงประดิษฐ์ คดิ ค้ น (Inventive principles)
ข้ อที่ / หลักการ
1. แบ่งเป็ นส่วนๆ
(Segmentation)

คาอธิบาย
- แบ่งวัตถุออกเป็ นส่วนๆ แยกอิสระออกจากกัน หากระบบเดิม
หรื อวัตถุเดิมมีการแบ่งแยกอยูแ่ ล้ ว ให้ เพิ่มระดับของการ
แบ่งแยก

2. สกัดออก (Extraction)

- สกัดชิ ้นส่วน หรื อลักษณะสมบัตทิ ี่ “รบกวน” ออกจากวัตถุ
หรื อระบบ
- สกัดเฉพาะชิ ้นส่วนหรื อลักษณะสมบัตทิ ี่ “จาเป็ น” ออกจาก
วัตถุหรื อระบบ

3. คุณสมบัตเิ ฉพาะที่
(Local Quality)

- แปลงวัตถุจากสิ่งที่เป็ นเนื ้อเดียวกันให้ ตา่ งกันเฉพาะส่วน
ต่างๆ ของวัตถุหรื อระบบควรมีฟังค์ชนั ต่างกัน หรื อแต่ละส่วน
ของวัตถุควรอยูภ่ ายใต้ เงื่อนไขซึง่ เหมาะสมที่สดุ สาหรับการ
ใช้ งาน

4. อสมมาตร (Asymmetry) - แทนที่ลกั ษณะสมมาตรด้ วยลักษณะไม่สมมาตร
- ถ้ าวัตถุมีความไม่สมมาตรอยูแ่ ล้ ว ให้ เพิ่มระดับของความไม่
สมมาตรให้ มากขึ ้น
5. รวมกัน (Consolidation) - เชื่อมต่อวัตถุที่เหมือนกัน หรื อที่ทางานอย่างต่อเนื่องกัน หรื อ
รวมวัตถุเอกพันธ์หรื อวัตถุที่จะถูกนาไปใช้ งานใกล้ เคียงกัน
เข้ าเป็ นหน่วยเดียวกัน ในเชิงสถานที่ หรื อเชิงเวลา
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ตารางที่ 7.3 (ต่ อ) หลักการ 40 ข้ อในเชิงประดิษฐ์ คดิ ค้ น (Inventive principles)
ข้ อที่ / หลักการ
6. เอนกประสงค์
(Universality)
7. ซ้ อนกันเป็ นชันๆ
้
(Nesting)
8. คานน ้าหนัก
(Counterweight)

คาอธิบาย
- เสริมสร้ างสมรรถนะหลากหลายเข้ าไปในวัตถุเดียวกันจน
สามารถตัดส่วนอื่นที่ไม่จาเป็ นออกไปได้
- ใส่วตั ถุอนั หนึง่ เข้ าไปในวัตถุอีกอันหนึง่ ซ้ อนกันเป็ นชันๆ
้ หรื อ
ใส่วตั ถุอนั หนึง่ ผ่านลอดโพรงในวัตถุอีกอันหนึง่
- ชดเชยน ้าหนักของวัตถุโดยรวมวัตถุนนเข้
ั ้ ากับวัตถุอีกชิ ้นหนึง่
ซึง่ ทาให้ เกิดแรงยกขึ ้นหรื อชดเชยน ้าหนักของวัตถุด้วยแรง
อากาศพลศาสตร์ หรื อแรงชลพลศาสตร์ ซึง่ ได้ รับจาก
สภาพแวดล้ อมภายนอก

9. กระทาการต้ านทานก่อน
(Prior Counteraction)
10. กระทาก่อน
(Prior Action)

- ใส่แรงต้ านทานในวัตถุไว้ ก่อนเพื่อชดเชยความเค้ นหรื อแรงไม่
พึงปรารถนา
- เตรี ยมหรื อดาเนินการกับวัตถุลว่ งหน้ าทังหมดหรื
้
อบางส่วน
เพื่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการ หรื อจัดวาง ติดตังวั
้ ตถุ
ไว้ ลว่ งหน้ าในตาแหน่งที่สะดวกที่สดุ เพื่อให้ สามารถใช้ งาน
ได้ ทนั ทีที่ต้องการ

11. ป้องกันไว้ ก่อน
(Cushion in Advance)
12. ศักย์เท่ากัน

- เตรี ยมมาตรการฉุกเฉินไว้ ลว่ งหน้ า เพื่อชดเชยความ
น่าเชื่อถือที่ต่าของตัววัตถุ
- เปลี่ยนเงื่อนไขการทางาน เพื่อไม่ต้องยกวัตถุขึ ้นๆ ลงๆ

(Equipotentiality)
13. ทากลับทาง
(Do it in Reverse)

- แทนที่จะกระทาโดยตรงตามที่กาหนด ให้ กระทาในทาง
ตรงกันข้ าม
- ทาให้ สว่ นที่เคลื่อนไหวของวัตถุหรื อสภาพแวดล้ อมภายนอก
อยูน่ ิ่งอยูก่ บั ที่ และทาให้ สว่ นที่อยูน่ ิ่งกับที่นนเคลื
ั ้ ่อนไหวหรื อ
จับวัตถุพลิกกลับหัวกลับหาง
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ตารางที่ 7.3 (ต่ อ) หลักการ 40 ข้ อในเชิงประดิษฐ์ คดิ ค้ น (Inventive principles)
ข้ อที่ / หลักการ
14. ความเป็ นทรงกลม
(Spheroidality)
15. ความเป็ นพลวัต
(Dynamicity)

คาอธิบาย
- เปลี่ยนส่วนที่เป็ นเส้ นตรงให้ เป็ นเส้ นโค้ ง เปลี่ยนรูปลูกบาศก์
ให้ เป็ นลูกบอล
- เปลี่ยนลักษณะสมบัตขิ องวัตถุหรื อสภาพแวดล้ อมภายนอก
เพื่อทาให้ เกิดการทางานที่เหมาะที่สดุ ในแต่ละขันตอนของ
้
การทางาน
- ถ้ าวัตถุไม่เคลื่อนที่ ทาให้ เคลื่อนที่ ทาให้ เปลี่ยนกลับไป
กลับมาได้
- แบ่งวัตถุออกเป็ นส่วนย่อย เปลี่ยนตาแหน่งหรื อแทนที่กนั ได้

16. กระทาบางส่วนหรื อ

- ถ้ าเป็ นการยากที่จะสร้ างผลที่ต้องการให้ สาเร็จ 100% ให้

มากกว่า

พยายามทาให้ ได้ ผลใกล้ เคียง อาจจะมากกว่าหรื อน้ อยกว่า

(Partial or Excessive

เล็กน้ อย แล้ วค่อยแก้ ไขทีหลัง

Action)
17. แปลงสูม่ ิตใิ หม่
(Transition into a New
Dimension)

- เปลี่ยนการเคลื่อนไหวหนึง่ มิตขิ องวัตถุไปเป็ นสองมิติ จาก
สองมิตเิ ป็ นสามมิติ
- ใช้ ประโยชน์จากองค์ประกอบหลายระดับของวัตถุ
- เอียงวัตถุหรื อวางตะแคง

18. สัน่ เชิงกล

- ใช้ ประโยชน์จากการแกว่ง

(Mechanical Vibration) - ถ้ ามีการแกว่งอยู่ ให้ เพิ่มความถี่ให้ สงู ขึ ้นจนถึงขันความถี
้
่
เหนือเสียง
- ใช้ ความถี่สนั่ พ้ อง
- เปลี่ยนความสัน่ สะเทือนเชิงกลเป็ นสัน่ สะเทือนจากความดัน
- ใช้ การสัน่ สะเทือนความถี่เหนือเสียงร่วมกับสนามแม่เหล็ก
ไฟฟ้า
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ตารางที่ 7.3 (ต่ อ) หลักการ 40 ข้ อในเชิงประดิษฐ์ คดิ ค้ น (Inventive principles)
ข้ อที่ / หลักการ
19. กระทาเป็ นจังหวะ
(Periodic Action)

คาอธิบาย
- เปลี่ยนการกระทาต่อเนื่อง เป็ นการกระทาเป็ นจังหวะ หรื อ
แทนที่ด้วยการกระทาเป็ นช่วงเป็ นตอน
- ถ้ ากระทาเป็ นจังหวะอยูแ่ ล้ ว ให้ เปลี่ยนความถี่
- ใช้ ชว่ งหยุดพักระหว่างจังหวะให้ เป็ นประโยชน์

20. การกระทาที่เป็ น
ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง
(Continuity of Useful
Action)

- ชิ ้นส่วนของวัตถุทกุ ชิ ้นจะต้ องทางานอย่างต่อเนื่องเต็มกาลัง
- ย้ ายการเคลื่อนซึง่ ไม่เกิดการทางานและอยูร่ ะหว่างกลาง
ออกไป
- เปลี่ยนการเคลื่อนที่แบบ “กลับไปกลับมา” เป็ นการเคลื่อนที่
แบบหมุน

21. กระทาอย่างว่องไว

- ทางานที่อนั ตรายหรื อเสี่ยงภัยให้ แล้ วเสร็จอย่างรวดเร็ว

(Rushing Through)
22. เปลี่ยนวิกฤติให้ เป็ น
โอกาส
(Convert Harm into
Benefit)

- ใช้ ประโยชน์จากปั จจัยอันตรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือปั จจัย
สภาพแวดล้ อม เพื่อให้ เกิดผลในเชิงบวก
- ใช้ ปัจจัยอันตรายรวมเข้ ากับปั จจัยอันตรายอีกอย่างเพื่อ
หักล้ างกัน
- เพิ่มระดับขันของการกระท
้
าที่มีอนั ตรายให้ ถึงจุดที่หมด
อันตราย

23. ป้อนกลับ
(Feedback)

- นาการป้อนกลับมาใช้
- ถ้ ามีการป้อนกลับอยูแ่ ล้ วให้ ลองปรับเปลี่ยน หรื อกลับ
ทิศทาง

24. ตัวกลาง
(Mediator)

- ใช้ วตั ถุตวั กลางเพื่อส่งผ่าน หรื อก่อให้ เกิดการกระทา
- ต่อหรื อเชื่อมโยงวัตถุเดิมกับวัตถุซงึ่ เคลื่อนย้ ายออกได้ ง่าย
เป็ นการชัว่ คราว
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ตารางที่ 7.3 (ต่ อ) หลักการ 40 ข้ อในเชิงประดิษฐ์ คดิ ค้ น (Inventive principles)
ข้ อที่ / หลักการ
25. การบริ การตนเอง
(Self Service)
26. เลียนแบบ
(Copying)

คาอธิบาย
- วัตถุสามารถให้ บริการ ทางานเสริมหรื อซ่อมแซมตัวเองได้
- ใช้ ประโยชน์จากวัสดุและพลังงานที่เป็ นของเสีย
- ควรใช้ วตั ถุที่ง่ายและราคาไม่แพง แทนที่จะใช้ ของเดิมที่
เปราะบาง หรื อวัตถุที่ใช้ งานยาก
- ถ้ าใช้ ภาพถ่ายที่มองเห็นได้ ด้วยสายตา ให้ เปลี่ยนเป็ นภาพ
จากรังสีอินฟราเรดหรื ออัลตราไวโอเลต
- แทนที่วตั ถุด้วยภาพถ่าย จะทาให้ สามารถย่อหรื อขยายภาพ
ของวัตถุนนได้
ั้

27. ใช้ แล้ วทิ ้ง
(Dispose)
28. แทนระบบเชิงกล

- ใช้ วตั ถุราคาถูก แทนวัตถุราคาแพง โดยยอมเสียลักษณะ
สมบัตบิ างประการ เช่น ความทนทาน
- แทนระบบเชิงกลด้ วยระบบแสง ระบบเสียง ระบบความร้ อน

(Replacement of

หรื อระบบสัมผัสด้ วยกลิ่น ใช้ สนามไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก

Mechanical System)

หรื อสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ให้ มีปฏิสมั พันธ์กบั วัตถุ
- เปลี่ยนสถาพแวดล้ อม
- ใช้ อนุภาพแม่เหล็ก

29. ใช้ ระบบนิวเมติก

- แทนชิ ้นส่วนที่เป็ นของแข็ง ด้ วยก๊ าซหรื อของเหลว โดย

(Pneumatic or

ชิ ้นส่วนเหล่านี ้สามารถทาให้ ขยายได้ ด้วยอากาศ น ้า หรื อ

Hydraulic

ของไหล

Construction)
30. เยื่อยืดหยุน่ และฟิ ล์มบาง - ใช้ เยื่อยืดหยุน่ และฟิ ล์มบางเพื่อแทนที่โครงสร้ างแข็ง
(Flexible Membranes
or Thin Films)

- แยกวัตถุออกจากสภาพแวดล้ อมภายนอกโดยการใช้ เยื่อ
ยืดหยุ่นหรื อฟิ ล์มบาง
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ตารางที่ 7.3 (ต่ อ) หลักการ 40 ข้ อในเชิงประดิษฐ์ คดิ ค้ น (Inventive principles)
ข้ อที่ / หลักการ
31. วัสดุรูพรุน
(Porous Material)

คาอธิบาย
- ทาให้ วตั ถุเป็ นรูพรุน หรื อใช้ ส่วนประกอบย่อยที่มีรูพรุนเสริ ม
- ถ้ าเป็ นวัตถุที่มีรูพรุนอยูแ่ ล้ ว ให้ เติมสสารที่ต้องการไว้ ในรู
พรุนก่อน

32. เปลี่ยนสี
(Changing of Colour)

- เปลี่ยนสีของวัตถุหรื อสภาพแวดล้ อม
- เปลี่ยนระดับความโปร่งแสงของวัตถุหรื อสภาพแวดล้ อมให้
มองเห็นได้ ง่าย
- ใช้ สารเติมแต่งที่มีสีเพื่อสังเกตในกระบวนการซึง่ มองเห็นได้
ยาก หากมีการใช้ สารเติมสีอยูแ่ ล้ ว ให้ ใช้ สารเรื องแสงหรื อ
สารทิ ้งร่องรอยช่วย

33. เนื ้อเดียวกัน
(Homogeneity)
34. ใช้ ชิ ้นส่วนที่สลายและ

- วัตถุซงึ่ มีปฏิสมั พันธ์กบั วัตถุหลักควรทาจากวัสดุอย่าง
เดียวกัน
- หลังจากชิ ้นส่วนบางอย่างได้ ทาหน้ าที่ของตนเองเสร็จสิ ้นแล้ ว

เกิดใหม่

หรื อไม่ได้ ใช้ งานอีก ชิ ้นส่วนนันจะถู
้ กคัดออก (โดย

(Rejecting and

กระบวนการทาลาย ละลาย ระเหย เป็ นต้ น) หรื อถูกดัดแปลง

Regenerating Parts)

ไปในระหว่างกระบวนการทางาน
- ชิ ้นส่วนของวัตถุที่ถกู ใช้ หมดไปในระหว่างการทางานควรถูก
นากลับมาใช้ ใหม่อีก

35. เปลี่ยนลักษณะสมบัติ

- เปลี่ยนสถานะทางกายภาพของระบบ

(Transformation of

- เปลี่ยนความเข้ มข้ น หรื อความหนาแน่น

Properties)

- เปลี่ยนระดับความยืดหยุ่น
- เปลี่ยนโครงสร้ างหรื อลักษณะสมบัตทิ างเคมี
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ตารางที่ 7.3 (ต่ อ) หลักการ 40 ข้ อในเชิงประดิษฐ์ คดิ ค้ น (Inventive principles)
ข้ อที่ / หลักการ
36. เปลี่ยนสถานะ
(Phase Transition)

คาอธิบาย
- ใช้ ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ ้นจากการเปลี่ยนสถานะของวัตถุ
เปลี่ยนจากของแข็งเป็ นของเหลว หรื อ ของเหลวเป็ นก๊ าซ มา
ใช้ ให้ เกิดประโยชน์ เช่น ปริมาตรเปลี่ยนไป เกิดการรับหรื อ
สูญเสียความร้ อน เป็ นต้ น

37. ขยายตัวด้ วยความร้ อน
(Thermal Expansion)

- ใช้ การขยาย หรื อหดตัวของวัตถุ โดยการเปลี่ยนแปลงของ
อุณหภูมิ
- ใช้ วตั ถุตา่ งชนิดที่มีคา่ สัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจาก
ความร้ อนต่างกัน

38. เติมออกซิเจนอย่างเร่งรัด - เปลี่ยนการเติมออกซิเจนจากระดับหนึง่ ไปสูร่ ะดับที่สงู ขึ ้น
(Accelerated

- การเติมออกซิเจนเข้ าไปในอากาศ

Oxidation)

- การใช้ ประโยชน์จากไอออนของออกซิเจน
- เปลี่ยนโอโซนให้ เป็ นออกซิเจนอะตอมเดี่ยว

39. สภาพแวดล้ อมเฉื่อย
(Inert Environment)

- เปลี่ยนสภาพแวดล้ อมปกติเป็ นสภาพแวดล้ อมที่เฉื่อย
- เติมสสารที่เป็ นกลางหรื อสารเติมแต่งเข้ าไปในวัตถุ
- ดาเนินการในสูญญากาศ

40. วัสดุผสม

- เปลี่ยนจากวัสดุเนื ้อเดียวเป็ นวัสดุคอมโพสิท (วัสดุผสม)

(Composite Material)

7.4. การประยุกต์ ใช้ เครื่องมือในโรงงานตัวอย่ าง
ผู้วิจยั ได้ เลือกเทคนิคการแก้ ปัญหาเชิงประดิษฐ์ คิดค้ น (TRIZ) ขึ ้นมาเป็ นตัวอย่างในระยะ
การพัฒ นานี ้ เพราะเป็ นเครื่ องมื อที่ไ ม่จ าเป็ นต้ องใช้ ความถนัดหรื อประสบการณ์ ส่วนตัวของผู้
คิดค้ น และยังสามารถทาให้ เ กิ ดการคิดค้ นได้ แน่นอนในเวลาไม่นานอี กด้ วย เพราะถ้ าหากใช้
ความคิดสร้ างสรรค์หรื อประสบการณ์เพียงอย่างเดียวแล้ ว อาจจะไม่สามารถคิดค้ นขึ ้นมาได้ เลย
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หรื อการคิคค้ นที่สามารถเกิดเป็ นนวัตกรรมได้ นนั ้ อาจจะต้ องใช้ เวลานานมาก ซึ่งการใช้ เวลาในการ
คิดค้ นนานจนเกินไปอาจทาให้ เสียโอกาสในการแข่งขันในตลาดได้
7.4.1. การกาหนดความขัดแย้ งเชิงเทคนิค
ผู้วิจัยได้ นาข้ อกาหนดทางด้ านส่วนประกอบจากระยะการส ารวจ (Explore Phase)
ทังหมด
้
4 หัวข้ อนามาพิจารณาดังนี ้
1. จานวนตัวน๊ อต
2. ขนาดของไส้ กรอง
3. น ้าหนักของฝาเครื่ อง
4. น ้าหนักของไส้ กรอง
ผู้วิจยั ได้ เลือกข้ อกาหนดทางด้ านส่วนประกอบในหัวข้ อ จานวนตัวน๊ อต เป็ นหัวข้ อสาหรับ
การปรับปรุงพัฒนาเป็ นอันดับแรก โดยนามาพิจารณาร่วมกับความต้ องการของลูกค้ าที่ต้องการให้
เปิ ดและปิ ดฝากรองได้ ง่ายและรวดเร็ ว จึง ต้ องการลดจ านวนตัวน๊ อตลงให้ ม ากที่ สุด แต่การที่
พัฒนาคุณสมบัติอย่างหนึ่งให้ ดีขึ ้น จะมีคณ
ุ สมบัติอย่างอื่นทีเลวลง ในกรณีการลดจานวนตัวน๊ อต
ลงจะทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางเทคนิคที่อาจจะเกิดขึ ้นได้ ดงั นี ้
1. ถ้ าหากลดจานวนตัวน๊ อตลงจะทาให้ ต้ องออกแบบตัวเครื่ องกรองและฝาเครื่ องกรอง
ใหม่ที่มีขนาดเล็กลง โดยจะตรงกับคุณสมบัตขิ ้ อที่ 12 รูปร่าง (Shape)
2. เนื่องจากขนาดเครื่ องกรองที่ลดลงในข้ อ 1 จะทาให้ ขนาดของไส้ กรองลดลงด้ วย ซึ่ง
จะทาให้ ตะกอนที่ ไปสะสมนัน้ เต็มเร็ ว ทาให้ ต้องล้ างบ่อยขึน้ โดยจะตรงกับคุณสมบัติข้ อที่ 32
ความสามารถในการผลิต (Ease of Manufacture)
3. การลดจานวนตัวน๊ อตลงในขณะที่ใช้ เครื่ องกรองเครื่ องเดิมนัน้ จะทาให้ ความแข็งแรง
ในการยึดฝาเครื่ องให้ อยู่กับเครื่ องกรองลดลง โดยจะตรงกับคุณสมบัติข้อที่ 14 ความแข็งแรง
(Strength)
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ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงความขัดแย้ งของคุณสมบัติตา่ งๆ ของ TRIZ แล้ ว จึงสามารถกาหนดคู่
ของความขัดแย้ งได้ ว่า การลดจานวนตัวน๊ อตลงนันเป็
้ นการปรับปรุ งคุณสมบัติข้อที่ 36 ความ
ซับซ้ อนของอุปกรณ์ (Device complexity) ซึ่งจะเกิดความขัดแย้ งทางเทคนิคที่ทาให้ คณ
ุ สมบัติ
ด้ อยลงคือหัวข้ อที่ 12, 32 และ 14 ตามที่ได้ กล่าวมาคือ รูปร่าง (Shape) ความสามารถในการผลิต
(Ease of Manufacture) และความแข็งแรง (Strength) ตามลาดับ
7.4.2. การวิเคราะห์หลักการแก้ ปัญหาโดยใช้ เมทริกซ์ความขัดแย้ งของ TRIZ
หลังจากได้ กาหนดคูข่ องความขัดแย้ งทางคุณสมบัติแล้ ว จะนาความขัดแย้ งที่ได้ มาเทียบ
หาจุดตัดในเมทริ กซ์ความขัดแย้ งในตารางที่ 7.4 เพื่อเป็ นการค้ นหาแนวทางในการพิจารณาถึง
หลักการแก้ ปัญหาตาม 40 หลักการของ TRIZ ดังตารางที่ 7.4
ตารางที่ 7.4 การวิเคราะห์เมทริกซ์ความขัดแย้ งของ TRIZ
คุณสมบัตทิ ่ จี ะปรับปรุง
36. Device complexity

คุณสมบัตทิ ่ ดี ้ อยลง

แนวทางแก้ ไข

12. Shape

29

13

28

15

32. Ease of Manufacture

27

26

1

13

14. Strength

2

13

28

-

จากการเทียบคุณสมบัติที่จะปรับปรุงและคุณสมบัติที่ด้อยลงในเมทริ กซ์ความขัดแย้ งของ
TRIZ จะเห็นว่าหลักการข้ อที่ 13 ทากลับทาง (Do it reverse) เป็ นหลักการที่ถกู ระบุอยู่ในจุดตัด
ของเมทริกซ์มากที่สดุ จึงสรุปเลือกเอาหลักการทากลับทางมาใช้ ในการแก้ ปัญหา
7.4.3. การกาหนดแนวทางการแก้ ไขปั ญหาตามหลักการของ TRIZ
เมื่อได้ หลักการแก้ ปัญหาคือ ทากลับทาง (Do it reverse) แล้ ว ทีมวิศวกรรมของโรงงานได้
ทาการระดมสมอง เพื่ อพิจารณาว่าจะประยุกต์หลักการทากลับทางในกระบวนการล้ างทาความ
สะอาดเครื่ องกรอง ให้ ลดจานวนตัวน๊ อตลงได้ อย่างไร โดยที่ไม่ให้ รูปทรง ความสามารถในการผลิต
และความแข็งแรงลดลง โดยทีมได้ พิจารณาในการปรับปรุงทิศทางการไหลของวัตถุดบิ เหลว ดังนี ้
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ทิศทางการไหลของวัตถุดิบเหลวก่อนการปรับปรุงแสดงดัง ภาพที่ 7.1 ซึ่งทิศทางการไหล
เป็ นการไหลเข้ าจากด้ านบนของไส้ กรองผ่านออกมาทางด้ านข้ างของไส้ กรอง ทาให้ ตะกอนที่ผ่าน
การกรองจะสะสมอยูท่ ี่ก้นของไส้ กรอง

ภาพที่ 7.1 ทิศทางการไหลของวัตถุดิบเหลวก่อนการปรับปรุง
ทีมวิศวกรรมของโรงงานจึงได้ คิดค้ นดัดแปลงเครื่ องกรองตามหลักการทากลับทางของ
TRIZ ที่ได้ เลือกมา โดยทาการเปลี่ยนทิศทางการไหลของวัตถุดิบเหลวให้ ไหลผ่านไส้ กรองทาง
ด้ านข้ างก่อนแล้ วจึงไหลออกทางด้ านบนของไส้ กรองดัง ภาพที่ 7.2 เพื่อให้ ตะกอนที่มากับวัตถุดิบ
ไปสะสมติดอยูด่ ้ านนอกของไส้ กรองแทนที่จะไปสะสมด้ านใน

ภาพที่ 7.2 ทิศทางการไหลของวัตถุดิบเหลวหลังการปรับปรุง
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จากแนวทางดังกล่าว ทาให้ กระบวนการล้ างไส้ กรองนันเปลี
้ ่ยนแปลงไป ดังนี ้
1. ทีมวิศวกรรมได้ ดดั แปลงเครื่ องกรองเพิ่มเติมโดยการเพิ่มท่อน ้าและท่อลมเข้ าไปที่ฝา
เครื่ องกรองดังภาพที่ 7.4 เนื่องจากเมื่อได้ เปลี่ยนทิศทางการไหลของวัตถุดิบแล้ ว ตะกอนที่มากับ
วัต ถุดิบ จะมาติด อยู่ที่ ด้ า นข้ า งของไส้ ก รอง ท าให้ พ นัก งานเพี ย งแค่ต่อ ท่อ ลมและท่อ น า้ จาก
ภายนอกก็จะสามารถล้ างทาความสะอาดไส้ กรองจากภายนอกได้
2. ทีมวิศวกรรมได้ ดดั แปลงเครื่ องกรองโดยการเพิ่มวาล์ว เปิ ด-ปิ ดที่ด้านล่างของเครื่ อง
กรองดัง ภาพที่ 7.2 ไว้ ใช้ เปิ ดเมื่อเวลาทาการฉี ดล้ างทาความสะอาดด้ วยลมและนา้ จากข้ อที่ 1
เพื่อให้ ตะกอนที่ไม่ต้องการได้ ไหลออกทางด้ านล่างของเครื่ อง

ภาพที่ 7.3 การฉีดล้ างทาความสะอาดหลังการปรับปรุง
เพราะฉะนันด้
้ วยแนวความคิดที่นาหลักการทากลับทาง (Do it reverse) ของ TRIZ มาใช้
ทาให้ สามารถทาการฉีดล้ างได้ โดยไม่ต้องเปิ ด-ปิ ดฝาเครื่ อง และถอดไส้ กรองออก จึงสามารถลด
ระยะเวลาเปิ ด-ปิ ดฝาเครื่ อง ระยะเวลาถอด-ใส่ไส้ กรอง และระยะเวลาตักตะกอน ออกไปได้
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โดยทางที ม วิศวกรรมของโรงงานคาดว่า แนวทางการดัดแปลงเครื่ องกรองนี จ้ ะทาให้
ระยะเวลาในการล้ างทาความสะอาดเครื่ องกรองลดลงไปได้ อย่างมาก ซึ่งจะต้ องนาแนวทางนี ้ไป
ปฏิบตั จิ ริงในระยะการดาเนินการต่อไป
7.5. สรุประยะการพัฒนา
ระยะการพัฒนา (Develop Phase) เป็ นระยะที่ 4 ของแนวทางการจัดการกระบวนการ
นวัตกรรมที่พฒ
ั นาขึ ้น มีวตั ถุประสงค์เพื่อค้ นหาวิธีการในการแก้ ปัญหาให้ สามารถตอบสนองความ
ต้ องการของลูกค้ า หรื อให้ อยู่เหนือความคาดหมายของลูกค้ าให้ ได้ ซึ่งจะมีนวัตกรรมเกิดขึน้ ใน
ขันตอนนี
้
้ โดยจะนาเอาชิ ้นส่วนหรื อกระบวนการที่มีความสัมพันธ์กบั ความต้ องการของลูก ค้ าที่ได้
จากระยะการส ารวจมาใช้ เป็ นแนวทางการแก้ ปั ญหา โดยมี ขั น้ ตอนย่ อ ย คื อ การคิ ด ค้ น
แนวความคิดใหม่ๆ แล้ วทาการเสนอและคัดเลือกแนวความคิด ตามลาดับ โดยผู้วิจยั ได้ กาหนด
เครื่ อ งมื อให้ มี ความเกี่ ยวข้ อ งกับ ขัน้ ตอนย่อยไว้ ทัง้ หมด 2 เครื่ อ งมื อ ได้ แก่ การเที ยบเคี ย ง
(Benchmarking) และทฤษฎีการแก้ ปัญหาเชิงประดิษฐ์ คดิ ค้ น (TRIZ)
โดยผู้วิจยั ได้ ทาการสาธิตการประยุกต์ใช้ ทฤษี TRIZ ในการคิดค้ นขจัดความขัดแย้ งเชิง
เทคนิคดังหัวข้ อ 7.4 ผลที่ได้ คือแนวความคิดจากหลักการทากลับทาง (Do it reverse) เพื่อนามา
ดาเนินการโครงการในระยะดาเนินการต่อไป

บทที่ 8
ระยะการดาเนินการ (Implement Phase)
ในบทนี จ้ ะกล่า วถึง ระยะการดาเนิ นการ ซึ่ง เป็ นระยะที่ 5 ของแนวทางการจัดการ
กระบวนการนวัตกรรม และเป็ นระยะสุดท้ ายของส่วนการประดิษฐ์ คิดค้ น (Invent) ประกอบด้ วย
วัตถุประสงค์ ขันตอนย่
้
อย การกาหนดเครื่ องมือที่ใช้ และสาธิตการประยุกต์ใช้ เครื่ องมือในโรงงาน
ตัวอย่าง
8.1. วัตถุประสงค์ ของระยะการดาเนินการ
เพื่ อนาแนวความคิดในระยะการพัฒ นามาดาเนินการให้ เกิ ดขึน้ จริ ง เป็ นโดยสร้ างเป็ น
โครงการนาร่อง (Pilot project) ขึ ้นมา เพื่อให้ แน่ใจว่าสามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า
ได้ (Hemphill, 2010 และ Jones, 2010)
8.2. ขัน้ ตอนย่ อยของระยะการดาเนินการ
Islam (2006) ได้ อธิบายขันตอนย่
้
อยของระยะการดาเนินการดังนี ้
1. การกาหนดบทบาทหน้ าที่ของผู้รับผิดชอบ เป็ นการมอบหมายหน้ าที่ให้ สมาชิกในทีม
ไปปฏิบตั งิ าน เพื่อการทางานอย่างเป็ นระบบและมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. จัดสรรพื ้นที่หรื อสิ่งอานวยความสะดวก (Facilities) และจัดเตรี ยมวัตถุดิบ ให้ พร้ อม
สาหรับการปฏิบตั งิ าน เพื่อให้ การทางานลื่นไหลไม่เสียเวลา
3. จัดตารางเวลาในการทางาน โดยกาหนดเป็ นช่วงระยะเวลาการทางานตามเป้าหมายที่
ต้ องการ
4. ปฏิบตั ิการดาเนินการ โดยดาเนินการตามการจัดตารางเวลาการทางานที่สร้ างไว้ ให้
บรรลุเป้าหมาย ซึง่ ต้ องมีการควบคุมดูแลให้ มีการทางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
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8.3. การกาหนดเครื่องมือที่ใช้
เครื่ องมือที่เหมาะสมกับระยะนี ้ต้ องเป็ นเครื่ องมือที่ไว้ ใช้ ในการกาหนดรายละเอียดต่างๆ
ในการดาเนินโครงการได้ และต้ องเป็ นเครื่ องมือที่พนักงานสามารถใช้ งานและเข้ าใจได้ ง่าย การ
กาหนดเครื่ องมือที่ใช้ ในระยะนี ้จะมีความแตกต่างกันออกไปตามสภาพแวดล้ อมขององค์กรหรื อ
โรงงานนันๆ
้ โดยเครื่ องมือส่วนใหญ่ที่นิยมใช้ กนั มีดงั นี ้
จากการศึกษางานวิจยั และหนังสือที่เกี่ยวข้ อง Basu (2009) ได้ สรุ ปเครื่ องมือที่มีความ
เหมาะสมกับระยะการดาเนินการนี ้ คือ โดยผู้วิจยั ได้ กาหนดเครื่ องมือตามขันตอนย่
้
อยของระยะ
การดาเนินการนี ้ดังตารางที่ 8.1
ตารางที่ 8.1 การกาหนดเครื่ องมือของระยะการดาเนินการ
ขัน้ ตอนย่ อย
1. การกาหนดบทบาท
หน้ าที่ของผู้รับผิดชอบ

2. จัดสรรพื ้นที่หรื อสิ่ง
อานวยความสะดวก
(Facilities) และ
จัดเตรี ยมวัตถุดิบ
3. จัดตารางเวลาการ
ทางาน
4. ปฏิบตั ิการดาเนินการ

เครื่องมือที่ใช้
- เมทริกซ์ความ
รับผิดชอบ
(Responsibility
matrix)
- การวางผังโรงงาน
(Plant layout)

- แผนภูมิแกนท์
(Gantt chart)
- วงจร PDCA
- แผนภูมิควบคุม
(Control chart)

เหตุผล
เป็ นเครื่ องมือที่บง่ บอกบทบาทหน้ าที่ได้
อย่างชัดเจน

เป็ นเครื่ องมือวางแผนในการจัดวาง
เครื่ องจักร และสิ่งอานวยความสะดวก
ของโรงงานให้ อยูใ่ นตาแหน่งที่เหมาะสม
เพื่อการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
เป็ นเครื่ องมือที่แสดงการจัดตารางเวลา
ได้ ชดั เจนและเข้ าใจง่าย
ในการปฏิบตั ิการของแต่ละโรงงานจะใช้
เครื่ องมือที่แตกต่างกันไป เครื่ องมือทัง้ 2
ชนิดนี ้เป็ นเครื่ องมือที่โรงงานตัวอย่างได้
ใช้ อยูเ่ ป็ นประจาอยูแ่ ล้ ว ผู้วิจยั จึงกาหนด
เครื่ องมือ 2 ชนิดมาใช้ ในระยะการ
ดาเนินการ
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8.3.1. แผนภูมิแกนท์ (Gantt chart)
เป็ นแผนภูมิในการวางแผนหรื อจัดตารางการปฏิบตั ิงานที่มีความนิยมและใช้ งานง่าย เป็ น
แผนภูมิ ที่แสดงให้ เห็นถึง ความสัมพันธ์ ระหว่างกิจ กรรมต่างๆ กับระยะเวลาสาหรั บการปฏิบัติ
กิจกรรมนันๆ
้ ได้ อย่างชัดเจน นอกจากนันยั
้ งสามารถใช้ เปรี ยบเทียบความคืบหน้ าของโครงการได้
อี ก ด้ ว ย โดยในระยะนี จ้ ะใช้ ต ารางแกนท์ ใ นการจัด ทาตารางการด าเนิ นการ เพื่ อให้ พ นักงาน
ปฏิบตั งิ านตามแผนและยังง่ายต่อการตรวจสอบติดตามด้ วย
8.3.2. เมทริกซ์ความรับผิดชอบ (Responsibility Matrix)
เป็ นเมทริ ก ซ์ ที่ ใ ช้ ใ นการวางแผนจัด สรรกิ จ กรรมหรื อ งานของโครงการให้ กับ บุค คลที่
เหมาะสม เพื่ อเป็ นการบอกถึงบทบาทหน้ าที่ของบุคคลที่ เกี่ ยวข้ องในแต่ละกิ จกรรม ในกรณี ที่
โครงการมีขนาดเล็ก การจัดสรรกิจกรรมหรื องานอาจจะลงไปถึงตัวบุคคลในหน่วยงาน และใน
กรณีที่โครงการมีขนาดใหญ่ การจัดสรรอาจทาเพียงระดับหน่วยงานหรื อทีมงานเท่านัน้ โดยจะใช้
ตัวเลขแทนการกาหนดบทบาทหน้ าที่ในเมทริกซ์ ดังตารางที่ 8.2
ตารางที่ 8.2 ตัวเลขแทนการกาหนดหน้ าที่ความรับผิดชอบในเมทริ กซ์ความรับผิดชอบ
ตัวเลข

ความรับผิดชอบ

1

Actual responsibility (เป็ นความรับผิดชอบ)

2

General supervision (ควบคุมดูแลโดยรวม)

3

Must be consulted (ต้ องปรึกษาด้ วยแน่นอน)

4

May be consulted (อาจขอคาปรึกษา)

5

Must be notified (ต้ องได้ รับรู้ )

6

Final Approval (อนุมตั ขิ นสุ
ั ้ ดท้ าย)
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8.3.3. วงจร PDCA (PDCA cycle)
เป็ นรูปแบบที่เป็ นที่ร้ ูจกั กันอย่างแพร่หลายในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ช่วยองค์กรในการ
วางแผน ปฏิ บัติตามแผน ประเมิ นผล และนาผลการประเมิ นมาตรวจสอบว่าเป็ นไปตามแผน
อย่างไร แล้ วนาไปปรับปรุงแก้ ไข
วงจร PDCA ถือว่าเป็ นมากกว่าเครื่ องมือ เพราะคือแนวความคิดที่ต้องการปรับปรุงต่อไป
เรื่ อยๆ ซึง่ สามารถเป็ นวัฒนธรรมองค์กรเลยก็วา่ ได้
วงจร PDCA ประกอบด้ วย 4 ขันตอนในการปรั
้
บปรุงหรื อเปลี่ยนแปลง ดังนี ้
1. วางแผน (Plan) เป็ นจุดเริ่ มต้ นของการทากิจกรรมทุกกิจกรรม ในการวางแผนเริ่ มต้ น
จากการที่ระบุปัญ หาหรื อสิ่งที่ สนใจ เก็บข้ อมูลที่เกี่ ยวข้ องเพื่ อกาหนดเป้าหมายที่ ต้องการและ
ตัวชี ้วัดความสาเร็จ
2. การปฏิบตั ิ (Do) คือ ขันตอนการด
้
าเนินการกิจกรรมต่างๆ ตามแผนที่กาหนด
3. การตรวจสอบ (Check) คือ การเทียบดูผลลัพธ์กบั แผนที่ได้ ปฏิบตั ิ ตรวจสอบว่าเกิด
อะไรขึ ้นบ้ าง รวมถึงการรวบรวมและบันทึกข้ อมูลที่จาเป็ น
4. การดาเนินการ (Act) นาข้ อมูลที่ได้ มาพิจารณาและดาเนินการต่อไป ซึ่งถ้ าผลลัพธ์
เป็ นไปตามแผนที่กาหนดไว้ ให้ นาวิธีการนันๆ
้ มาปรับใช้ เป็ นมาตรฐาน แต่ถ้าหากผลที่เกิดขึ ้นไม่
เป็ นไปตามแผนที่กาหนด ให้ วิเคราะห์หาทางเลือกใหม่ โดยดาเนินการตามขันตอน
้
1-3 ใหม่
8.3.4. การวางผังโรงงาน (Plant layout)
เป็ นการวางแผนในการจัดวางเครื่ องจักร อุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวกของโรงงาน
ให้ อยูใ่ นตาแหน่งที่เหมาะสมเพื่อเป็ นการลดค่าใช้ จ่าย หรื อขจัดคอขวด (Bottle neck) เพื่อลดเวลา
การผลิตและลดการเคลื่อนที่ไร้ ประโยชน์
การวางผังโรงงานจะแบ่งออกเป็ น 3 ชนิด คือ
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1. การวางผังโรงงานตามชนิดผลิตภัณฑ์ (Product layout) จะเหมาะสาหรับการผลิต
ผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวที่ผลิตเป็ นจานวนมาก การวางผังในชนิดนี ้จะเป็ นการนาเครื่ องจักรมาจัดเรี ยง
กันตามลาดับขันตอนตั
้
งแต่
้ เริ่มต้ นจนจบเป็ นผลิตภัณฑ์ออกมา
2. การวางผังโรงงานตามกระบวนการผลิต (Process layout) จะเป็ นการจัดเครื่ องจักรที่
ใช้ งานในประเภทเดียวกันให้ อยู่ในกลุ่ม เดียวกัน โดยจะเหมาะส าหรับการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่ไ ม่
แน่นอน แต่สามารถผลิตได้ หลายชนิด
3. การวางผังโรงงานตามตาแหน่งของงาน (Fixed Position layout) จะเป็ นการ
เคลื่อนย้ ายเครื่ องจักรและอุปกรณ์เข้ าหาผลิตภัณฑ์ โดยให้ ส่วนประกอบหลักของผลิตภัณฑ์อยู่กบั
ที่ เนื่องจากผลิตภัณฑ์เคลื่อนย้ ายลาบาก
8.3.5. แผนภูมิควบคุม (Control chart)

ภาพที่ 8.1 องค์ประกอบของแผนภูมิควบคุม
แผนภูมิควบคุม คือ แผนภูมิที่เป็ นการกาหนดขอบเขตที่ยอมรับได้ เพื่อนาไปเป็ นแนวทาง
ในการควบคุมกระบวนการ แผนภูมิควบคุมได้ รับการยอมรับอย่างกว้ างขวางว่าเป็ นเครื่ องมือที่ช่วย
ในการควบคุมกระบวนการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ แผนภูมิควบคุมจาแนกได้ เป็ น 2 ประเภทดังนี ้
1. แผนภูมิควบคุมชนิดแปรผัน เป็ นแผนภูมิที่ใช้ เพื่อควบคุมกระบวนการผลิตสาหรับ
ลักษณะคุณภาพที่วดั ค่าได้ เช่น เส้ นผ่านศูนย์กลาง น ้าหนัก เป็ นต้ น แผนภูมิควบคุมชนิดแปรผันมี
หลายประเภท ประเภทที่สาคัญคือ
1.1. แผนภูมิ

เพื่อควบคุมค่าเฉลี่ย

1.2. แผนภูมิ R เพื่อควบคุมพิกดั
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1.3. แผนภูมิ s

เพื่อควบคุมค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

1.4. แผนภูมิควบคุมสาหรับตัวอย่างเดี่ยว
2. แผนภูมิควบคุมตามลักษณะ แบ่งได้ เป็ น 2 กลุม่ คือ
2.1. แผนภูมิ p

เพื่อควบคุมสัดส่วนของเสีย ซึ่งจานวนของเสียที่เกิดขึ ้นจะมีการ

แจกแจงแบบทวินาม (Binomial Distribution)
2.2. แผนภูมิ c

เพื่อควบคุมจ านวนรอยตาหนิหรื อจานวนข้ อบกพร่ อง จานวน

ข้ อบกพร่องมีการแจกแจงแบบปั วส์ซอง (Poisson Distribution)
8.4. การประยุกต์ ใช้ เครื่องมือในโรงงานตัวอย่ าง
ในการดาเนินการของแต่ละโรงงานจะมีความแตกต่างกันในด้ านธรรมชาติขององค์กรหรื อ
ข้ อจากัดของแต่ละโรงงาน ผู้วิจยั จึงได้ สาธิตการประยุกต์ใช้ เครื่ องมือให้ เข้ ากับโรงงานผลิตอาหาร
สัตว์บกตัวอย่าง ดังนี ้
8.4.1. การกาหนดหน้ าที่ความผิดชอบ
ในการดาเนินงานโครงการจาเป็ นต้ องมีการกาหนดหน้ าที่ความรับผิดชอบ เพื่อเป็ นการ
แบ่งหน้ าที่ได้ อย่างชัดเจน จึงนาเครื่ องมือเมทริ กซ์ความรับผิดชอบ (Responsibility matrix) มา
ประยุกต์ใช้ โดยผู้รับผิ ดชอบทัง้ หมด ได้ แก่ ผู้จัดการโรงงาน รองผู้จัดการโรงงาน ผู้จัดการฝ่ าย
วิศวกรรม รองผู้จัดการฝ่ ายวิศวกรรม ผู้จัดการแผนกซ่อมบารุ ง ผู้จัดการแผนกซ่อมบารุ ง ช่าง
อาวุโส ช่างซ่อมบารุงอาวุโส หัวหน้ างาน พนักงานฝ่ ายวิศวกรรม และคนงานล้ างเครื่ องกรอง
กิจกรรมที่ต้องดาเนินการทังหมดมี
้
ดงั นี ้
1. จัดเตรี ยมวัตถุดบิ สาหรับการดัดแปลงเครื่ องกรอง
2. แบ่งหน้ าที่ความรับผิดชอบให้ ผ้ มู ีสว่ นเกี่ยวข้ องต่อโครงการ
3. จัดสรรพื ้นที่หรื อสิ่งอานวยความสะดวก (Facilities)
4. จัดตารางเวลาการทางาน เพื่อกระจายงาน
5. ดาเนินการดัดแปลงเครื่ องกรอง
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6. ตรวจสอบการใช้ งานหลังการดัดแปลง ประกอบไปด้ วย
6.1. ตรวจสอบการทางานของเครื่ องกรอง
6.2. ตรวจสอบความสะอาดของวัตถุดบิ หลังการกรอง
6.3. ตรวจสอบความสะอาดของไส้ กรองหลังการฉีดล้ าง
7. ฝึ กทักษะกระบวนการฉีดล้ างเครื่ องกรองใหม่ให้ แก่พนักงาน
สามารถสรุปเมทริ กซ์ความรับผิดชอบของโครงการ “การพัฒนากระบวนการล้ างทาความ
สะอาดเครื่ องกรอง (Strainer)” ได้ ดงั ตารางที่ 8.3
ตารางที่ 8.3 เมทริกซ์ความรับผิดชอบของโครงการ
กิจกรรม

1

2

3

5

6

ผู้จดั การโรงงาน

6

6

6

5

6

รองผู้จดั การโรงงาน

5

5

5

5

5

ผู้จดั การฝ่ ายวิศวกรรม

2

1

2

3

2

2

รองผู้จดั การฝ่ ายวิศวกรรม

2

3

2

3

2

2

ผู้จดั การแผนกซ่อมบารุง

4

5

4

5

5

2

ช่างอาวุโส

3

5

3

5

5

3

ช่างซ่อมบารุงอาวุโส

4

5

4

5

5

3

หัวหน้ างาน

1

5

1

1

3

2

2

พนักงานฝ่ ายวิศวกรรม

1

5

1

5

1

1

1

ผู้รับผิดชอบ

คนงานล้ างเครื่ องกรอง

5

หมายเหตุ: ตัวเลขแทนบทบาทหน้ าที่แสดงดังตารางที่ 8.2

4

5

7

1
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8.4.2. การปฏิบตั กิ ารดาเนินการ
การปฏิบตั ิงานปรับปรุงดัดแปลงเครื่ องกรองของโรงงาน จะดาเนินการปฏิบตั ิงานโดยการ
นาแนวความคิดที่ได้ จากระยะการพัฒนามาใช้ มีเครื่ องมือมากมายที่สามารถเข้ ามาช่วยให้ การ
ด าเนิ น การนัน้ สามารถด าเนิ น การไปได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยโรงงานตัว อย่ า งได้ มี ก าร
ดาเนินการทากิจ กรรมตามวงจร PDCA อยู่เป็ นพืน้ ฐานของการปรับปรุ งคุณภาพแบบไคเซ็ น
(Kaizen) มาเป็ นเวลานานอยู่แล้ ว จึงมีความสามารถที่จะดาเนินการในระยะการดาเนินการนี ้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยแผนภูมิควบคุม (Control chart) จะเป็ นเครื่ องมือที่เหมาะกับการควบคุมกระบวนการ
แต่การพัฒนาเครื่ องกรองเป็ นการดัดแปลงอุปกรณ์ ผู้วิจยั จึงขอไม่ทาการสาธิตในส่วนนี ้
8.4.3. ผลที่ได้ หลังการดาเนินการ
หลังจากที่ได้ ทาการดัดแปลงเครื่ องกรองเรี ยบร้ อยแล้ ว จะได้ เครื่ องกรองดังภาพที่ 8.2

ภาพที่ 8.2 รูปถ่ายเครื่ องกรองหลังการปรับปรุง
ผลที่ได้ หลังการปรับปรุ งนัน้ ทาให้ ขนั ้ ตอนการทางานของพนักงานล้ างทาความสะอาด
ลดลงจากเดิม โดยสามารถตัดขันตอนการท
้
างานออกได้ ทงหมด
ั้
6 ขันตอน
้
ได้ แก่ ขันตอนการใช้
้
ประแจเลื่อนขันน๊ อตทัง้ 8 ตัวออก ขันตอนการเปิ
้
ดฝาเครื่ องกรอง ขันตอนการตั
้
ดตะกอนที่ก้นถัง
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ขันตอนการถอดไส้
้
กรอง ขันตอนการใส่
้
ไส้ กรอง และขันตอนการปิ
้
ดฝาเครื่ องกรอง โดยผังงานใหม่
ในการล้ างทาความสะอาดเครื่ องกรองแสดงดังภาพที่ 8.3 และระยะเวลาในแต่ละขันตอนแสดงใน
้
ตารางที่ 8.4 ซึง่ สามารถลดระยะเวลารวมในการล้ างจาก 45 นาที ไปเป็ น 17 นาที
Start

พ
ุ

End

ภาพที่ 8.3 ขันตอนการท
้
าความสะอาดหลังดัดแปลงเครื่ องกรอง
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ตารางที่ 8.4 แสดงระยะเวลาการทางานของแต่ละกระบวนการหลังดัดแปลงเครื่ องกรอง
กระบวนการ
เปิ ดวาล์วที่ก้นเครื่ องเพื่อให้ วตั ถุดบิ ตกค้ างออก
ต่อท่อลม
ต่อท่อน ้า
เปิ ดลมและเปิ ดน ้าฉีดล้ างไส้ กรอง
ปิ ดวาล์วที่ก้นเครื่ อง
ถอดท่อลม
ถอดท่อน ้า
ระยะเวลารวม

เวลา
1 นาที
2 นาที
2 นาที
7 นาที
1 นาที
2 นาที
2 นาที
17 นาที

8.5. สรุประยะการดาเนินการ
ระยะการดาเนินการ (Implement Phase) เป็ นระยะที่ 5 ของแนวทางการจัดการ
กระบวนการนวัตกรรมที่พฒ
ั นาขึ ้น ซึ่งเป็ นระยะสุดท้ ายของส่วนการประดิษฐ์ คิดค้ น (Invent) มี
วัตถุประสงค์ เพื่อนาแนวความคิดในระยะการพัฒนามาดาเนินการให้ เกิดขึ ้นจริ งเป็ นโดยสร้ างเป็ น
โครงการนาร่อง (Pilot project) ขึ ้นมา เพื่อให้ แน่ใจว่าสามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า
ได้ โดยมีขนั ้ ตอนย่อย คือ การกาหนดบทบาทหน้ าที่ของผู้รับผิดชอบ จัดสรรพื ้นที่หรื อสิ่งอานวย
ความสะดวก (Facilities) และจัดเตรี ยมวัตถุดิบ จัด ตารางเวลาการทางาน และปฏิ บัติการ
ดาเนินการ ตามลาดับ โดยผู้วิจยั ได้ กาหนดเครื่ องมือให้ มีความเกี่ยวข้ องกับขั น้ ตอนย่อยไว้ ทงหมด
ั้
5 เครื่ องมือ ได้ แก่ แผนภูมิแกนท์ (Gantt chart) เมทริ กซ์ความรับผิดชอบ (Responsibility Matrix)
วงจร PDCA การวางผังโรงงาน (Plant layout) และแผนภูมิควบคุม (Control chart) โดยผู้วิจยั ได้
ทาการสาธิตการประยุกต์ใช้ เครื่ องมือในการดาเนินการ ซึ่งเครื่ องมือบางชนิดเป็ นเครื่ องมือที่ทาง
โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกตัวอย่างได้ ใช้ อยู่เป็ นประจาอยู่แล้ ว โดยผลที่ได้ จากการดัดแปลงเครื่ อง
กรองคือสามารถลดระยะเวลาการทางานในการล้ างเครื่ องกรองออกไปได้ จาก 45 นาทีไปเป็ น 17
นาที

บทที่ 9
ระยะประเมินคุณค่ า (Value Phase)

เนื่ องจากนวัตกรรมนัน้ จะต้ องเป็ นแนวความคิด การปฏิ บัติ หรื อสิ่ง ประดิษฐ์ ใหม่ๆ ที่
จะต้ องก่อให้ เกิดคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม (สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, 2554) ผู้วิจยั จึงได้
เสนอให้ เพิ่มระยะประเมินคุณค่าเข้ าไปเป็ นระยะสุดท้ ายของแนวทางการจัดการนวัตกรรม ในบทนี ้
จะประกอบด้ วยวัตถุประสงค์ ขันตอนย่
้
อย การกาหนดเครื่ องมือที่ใช้ และสาธิตการประยุกต์ใช้
เครื่ องมือในโรงงานตัวอย่าง
9.1. วัตถุประสงค์ ของระยะประเมินคุณค่ า
เพื่อประเมินว่าแนวความคิด การปฏิบตั ิ หรื อสิ่งประดิษฐ์ นนั ้ สามารถทาให้ เกิดคุณค่าและ
มีประโยชน์ตอ่ เศรษฐกิจและสังคมได้ จริง
9.2. ขัน้ ตอนย่ อยของระยะการประเมินคุณค่ า
ในการประเมินคุณค่าของโครงการนัน้ สามารถแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือการประเมินคุณค่า
ต่อเศรษฐกิจ และการประเมินคุณค่าต่อสังคม โดยขันตอนย่
้
อยมีดงั นี ้
1. ประเมินคุณค่าต่อเศรษฐกิจ หมายถึงการประเมินผลของนวัตกรรมที่ก่อให้ เกิดคุณค่า
ในเชิงพานิชย์หรื อตัวเงินนัน่ เอง
2. ประเมินคุณค่าต่อสังคม หมายถึง การประเมินผลของนวัตกรรมที่ก่อให้ เกิดคุณค่าที่ไม่
สามารถวัดเป็ นตัวเงินออกมาได้ เช่น คุณค่าต่อชุมชนท้ องถิ่นหรื อต่อพนักงาน เป็ นต้ น
9.3. การกาหนดเครื่องมือที่ใช้
จากการค้ นคว้ าในหนังสือและแหล่งความรู้ตา่ งๆ Gailly (2011) ได้ พดู ถึงการประเมินผล
ของนวัตกรรมที่ ก่อให้ เกิ ดคุณ ค่าต่อเศรษฐกิ จ ซึ่ง สามารถสรุ ปเครื่ องมื อการคานวณคุณค่าต่อ
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เศรษฐกิ จได้ 3 เครื่ องมื อ ได้ แก่ มูลค่าปั จ จุบันสุทธิ (NPV) อัตราการตอบแทนภายใน (IRR)
ระยะเวลาคืนทุน (Payback period) แต่ในแนวทางการจัดการกระบวนการนวัตกรรมที่เสนอนี ้
สามารถเลือกใช้ ระยะเวลาคืนทุนก็เพียงพอสาหรับการประเมินคุณค่าทางเศรษฐกิจแล้ ว
แต่ในส่วนของการประเมิ นผลของนวัตกรรมที่ ก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อสัง คมนัน้ ยัง ไม่มี
งานวิจยั ใดๆ ที่สามารถระบุถึงเครื่ องมือที่ทาการประเมินได้ อย่างชัดเจน ผู้วิจยั จึงเสนอการประเมิน
ความเสี่ยง (Risk assessment) เป็ นหนึ่งในเครื่ องมือที่มีความเกี่ยวข้ องกับการประเมินคุณค่ าต่อ
สังคมได้ โดยการประเมินความเสี่ยงก่อนและหลังการพัฒนานวัตกรรม
ผู้วิจยั ได้ กาหนดเครื่ องมือตามขันตอนย่
้
อยของระยะประเมินคุณค่าดังตารางที่ 9.1
ตารางที่ 9.1 การกาหนดเครื่ องมือของระยะการสารวจ
ขัน้ ตอนย่ อย
1. ประเมินคุณค่าต่อ
เศรษฐกิจ

2. ประเมินคุณค่าต่อ
สังคม

เครื่องมือที่ใช้
- มูลค่าปั จจุบนั สุทธิ
(NPV)
- ระยะเวลาคืนทุน
(Payback period)
- การประเมินความเสีย่ ง
(Risk assessment)

เหตุผล
เป็ นเครื่ องมือทางเศรษฐศาสตร์ ที่นิยมใช้
กันแพร่หลาย (นริศ ลาภสุนทรพิทกั ษ์ ,
2553) ในการพิจารณาผลตอบแทนการ
ลงทุน
เป็ นการวัดความเสี่ยงก่อนและหลังการ
พัฒนานวัตกรรม

9.3.1. มูลค่าปั จจุบนั สุทธิ (Net Present Value, NPV)
มูลค่าปั จจุบนั สุทธิ เป็ นการประเมินรายรับและรายจ่ายในปี ใดๆ ให้ เทียบเท่ามูลค่าเงินใน
ปั จจุบนั โดยคานึงถึงการเปลี่ยนแปลงค่าของเงินตามเวลา ซึ่งตัวชี ้วัดนี ้มีข้อดีคือสามารถแสดงการ
เปรี ยบเทียบเป็ นจานวนเงินที่ชดั เจน ซึง่ มีสตู รการคานวณดังนี ้
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โดยกาหนดให้
= มูลค่าของเงินที่กาหนดให้ เป็ นช่วงเวลาปั จจุบนั หรื อที่เวลา t = 0
= มูลค่าของเงินในอนาคตที่ ณ ช่วงเวลาใดๆ หรื อ t = n
= ระยะเวลาสาหรับการวิเคราะห์
= อัตราดอกเบี ้ย
โดยมีเกณฑ์ในการตัดสินใจดังนี ้
NPV เท่ากับ 0 หมายความว่า โครงการมีรายรับเท่ากับรายจ่าย
NPV มากกว่า 0 หมายความว่า โครงการมีผลกาไร หรื อทาให้ คณ
ุ ค่าเพิ่มขึ ้น
NPV น้ อยกว่า 0 หมายความว่า โครงการไม่นา่ ลงทุนหรื อไม่มีคณ
ุ ค่าเชิงเศรษฐศาสตร์
9.3.2. ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period)
หมายถึง ช่วงเวลาดาเนินการที่ได้ รับรายรับเท่ากับรายจ่ายของโครงการ หรื ออาจหมายถึง
การคานวณหาระยะเวลา n ที่จะทาให้ รายรับและรายจ่ายเท่ากัน สูตรการคานวณระยะเวลาการ
คืนทุนแบบคานึงถึงการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินตามเวลาคือ

โดยมีเกณฑ์ในการตัดสินใจดังนี ้
ระยะเวลาคืนทุน < อายุโครงการ หมายความว่า โครงการมีคณ
ุ ค่าทางเศรษฐกิจ
ระยะเวลาคืนทุน > อายุโครงการ หมายความว่า โครงการไม่ก่อให้ เกิดคุณค่า
9.3.3. การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment)
การประเมิ น ความเสี่ ย ง เป็ นเครื่ อ งมื อ ที่ ผ้ ูวิ จัย เสนอขึน้ มาในการประเมิ น คุณ ค่า ของ
นวัตกรรมที่มีตอ่ สังคม ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย หรื อ
เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ และมีผลกระทบต่อสังคม โดยสังคมในที่นี ้จะแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ
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ชุมชนภายนอก และพนักงาน โดยในการคานวณคะแนนความเสี่ยงจะประเมินจากผลคูณระหว่าง
โอกาสความเป็ นไปได้ ที่ จ ะเกิ ด ความเสี่ ย ง (Likelihood)

และความรุ น แรงของผลกระทบ

(Consequence) โดยกาหนดให้ คา่ โอกาสความเป็ นไปได้ ที่จะเกิดความเสี่ ยงมีคะแนน 1-5 และค่า
ความรุ นแรงของผลกระทบมีคะแนน 1-5 โดยเกณฑ์การให้ คะแนนนัน้ จะแตกต่างออกไปตาม
สภาพของปั ญหานันๆ
้
โดยการตัดสินคุณค่าต่อสังคม คือ หากคะแนนความเสี่ยงมีค่าน้ อยลงหลังการพัฒนา
นวัตกรรมแล้ ว แสดงว่าโครงการนันมี
้ คณ
ุ ค่าต่อสังคม แต่ถ้าหากคะแนนความเสี่ยงมี คา่ เท่าเดิม
แสดงว่าโครงการไม่ก่อให้ เกิดคุณค่าต่อสังคม
9.4. การประยุกต์ ใช้ เครื่องมือในโรงงานตัวอย่ าง
ในการสาธิ ต การประยุ ก ต์ ใ ช้ เครื่ อ งมื อ ในการประเมิ น คุณ ค่ า ของโครงการพั ฒ นา
กระบวนการล้ างทาความสะอาดเครื่ องกรองของโรงงานตัวอย่าง สามารถประเมินได้ ทงคุ
ั ้ ณค่าต่อ
เศรษฐกิจและสังคมได้ ดงั นี ้
9.4.1. การประเมินคุณค่าต่อเศรษฐกิจ
หลัง จากที่ โ รงงานตัวอย่า งได้ ด าเนิน การดัดแปลงเครื่ องกรองเสร็ จ สิ น้ แล้ ว ได้ ทาการ
คานวณต้ นทุนที่ลงทุนไปของโครงการทังหมด
้
เป็ นค่าวัสดุ อุปกรณ์ 7,950 บาท ค่าแรง 400 บาท
และค่าโสหุ้ย 150 บาท รวมกันทังหมดเท่
้
ากับ 8,500 บาท และยังได้ ประเมินว่าเครื่ องกรองมีอายุ
การใช้ งานเท่ากับ 5 ปี และกาหนดให้ อตั ราดอกเบี ้ยเท่ากับ 7%
จากการที่เครื่ องกรองสามารถประหยัดเวลาได้ 28 นาที ซึ่งค่าแรงงานของพนักงานชัว่ โมง
ละ 40 บาท และจานวนวันทางานคือ 25 วันต่อเดือน คือ 300 วันต่อปี สามารถคิดเป็ นผลประหยัด
ใน 1 ปี ได้ ดงั นี ้
ผลประหยัดใน 1 ปี = จานวนชัว่ โมง x ค่าแรง x จานวนวันทางาน
= (28/60) x 40 x 300
= 5,656 บาทต่อปี
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จึงสามารถคานวณคุณค่าต่อเศรษฐกิจได้ ดงั นี ้
1. มูลค่าปั จจุบนั สุทธิ (Net Present Value, NPV)
นาค่าต้ นทุนของโครงการ มาทาการคานวณโดยใช้ สตู รคานวณตามหัวข้ อ 9.3.1
โดยกาหนดให้ ต้ นทุนโครงการเท่ากับ 8,500 บาท
ผลประหยัดในหนึง่ ปี เท่ากับ 5,656 บาทต่อปี
อัตราดอกเบี ้ยเท่ากับ 7%
จะได้ ค่ามูลค่าปั จจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 14,691 บาท ซึ่งมี ค่ามากกว่า 0
หมายความว่า โครงการมีผลกาไร เพราะฉะนันโครงการนี
้
จงึ มีคณ
ุ ค่าทางเศรษฐกิจ
2. ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period)
เป็ นการคานวณหาระยะเวลาที่ได้ รับรายรับเท่ากับรายจ่ายของโครงการ โดยสามารถ
คานวณออกมาได้ ว่า มูลค่าเทียบเท่าของผลประหยัดในปี ที่ 1 และ 2 รวมกันเท่ากับ 10,226 บาท
ซึง่ หมายความว่า เลยระยะเวลาการคืนทุนมาแล้ ว เพราะฉะนัน้ เมื่อระยะเวลาคืนทุนน้ อยกว่าอายุ
การใช้ งาน หมายความว่า โครงการดัดแปลงเครื่ องกรองนี ้มีคณ
ุ ค่าทางเศรษฐกิจ

9.4.2. การประเมินคุณค่าต่อสังคม
การประเมินคุณค่าต่อสังคมจะมีกลุ่มที่ได้ ประโยชน์ 2 กลุ่ม คือ ชุมชนภายนอก และ
พนักงาน เนื่องจากเป็ นการประเมินความเสี่ยงของกระบวนการล้ างทาความสะอาดเครื่ องกรอง ซึ่ง
จะไม่มีความเกี่ ยวข้ องต่อชุมชนภายนอก ผู้วิจัยจึง ทาการประเมิ นคุณค่าต่อสังคมในส่วนของ
พนักงานเท่านัน้ โดยจะพิจารณาระบุความเสี่ยงที่ทาให้ ไม่ประสบผลสาเร็ จตามเป้าหมายที่ไ ด้
กาหนดไว้ ในระยะกาหนดปั ญหา ดังตารางที่ 9.2
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ตารางที่ 9.2 การระบุความเสี่ยงของโครงการล้ างเครื่ องกรอง
เป้าหมาย
1. เพื่อดักจับสิ่งปลอมปนที่มากับวัตถุดิบ
เหลวได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี
จานวนครัง้ ที่เกิดการอุดตันเป็ น 0 ครัง้
2. เพื่อลดขันตอนในการท
้
าความสะอาด
เครื่ องกรองให้ สะดวกมากขึ ้น และลด
ระยะเวลาการล้ างทาความสะอาดลง
3. เพื่อให้ พนักงานสามารถทาความ
สะอาดได้ ตามแผนการทาความ
สะอาดที่กาหนดไว้ ที่ความถี่การล้ าง
1 ครัง้ ต่อวัน

ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการล้ างเครื่องกรอง
ก่ อนการปรับปรุง
- พนักงานเกิดความขี ้เกียจล้ าง เนื่องจาก
กระบวนการล้ างที่ยงุ่ ยากเกินไป ทาให้ เกิดการ
อุดตัน
- ไม่มี

- พนักงานเกิดความขี ้เกียจล้ าง เนื่องจาก
กระบวนการล้ างที่ยงุ่ ยากเกินไป ทาให้ ไม่ยอม
ล้ างเครื่ องตามแผน

จากการระบุค วามเสี่ ย งในตารางที่ 9.2

สามารถสรุ ป ได้ ว่า มี ค วามเสี่ ย งที่ เ กิ ด จาก

กระบวนการล้ างเครื่ องกรองคือ พนักงานเกิดความขี ้เกียจล้ าง เนื่องจากกระบวนการล้ างที่ย่งุ ยาก
เกินไป โดยจะนาไปประเมินค่าคะแนนความเสี่ยงก่อนและหลังการพัฒนาเครื่ องกรอง เพื่อประเมิน
คุณค่าต่อสังคม ดังนี ้
1. การกาหนดค่าโอกาสความเป็ นไปได้ ที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)
ความขี ้เกียจของพนักงาน เกิดขึ ้นเนื่องจากความยุ่งยากของกระบวนการล้ างเครื่ อง
กรอง เพราะฉะนัน้ ความยุ่งยากของกระบวนการล้ างจะมีความสัมพันธ์ โดยตรงกับโอกาสความ
เป็ นไปได้ ที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) จึงแบ่งระดับของค่าโอกาสความเป็ นไปได้ ที่จะเกิด
ความเสี่ยงตามระดับความยากง่ายของกระบวนการล้ างเครื่ องกรองดังตารางที่ 9.3
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ตารางที่ 9.3 การกาหนดค่าโอกาสความเป็ นไปได้ ที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)
ระดับ
5
4
3
2
1

คาอธิบาย
กระบวนการล้ างเครื่ องกรองยุง่ ยากมากที่สดุ
กระบวนการล้ างเครื่ องกรองยุง่ ยากมาก
กระบวนการล้ างเครื่ องกรองยุง่ ยากปานกลาง
กระบวนการล้ างเครื่ องกรองง่าย
กระบวนการล้ างเครื่ องกรองง่ายมาก

2. การกาหนดค่าความรุนแรงของผลกระทบ (Consequence)
เมื่อพนักงานเกิดความขี ้เกียจในการล้ างเครื่ องกรองแล้ ว จึงทาให้ ไส้ กรองอุดตัน เป็ น
ผลทาให้ การลาเลียงวัตถุดิบเข้ าเครื่ องกรองต้ องหยุดการทางาน เพราะฉะนันระยะเวลาการหยุ
้
ด
การท างานของเครื่ อ งจึ ง เป็ นผลกระทบ จึ ง สามารถก าหนดค่า ความรุ น แรงของผลกระทบ
(Consequence) ได้ ดงั ตารางที่ 9.4
ตารางที่ 9.4 การกาหนดค่าความรุนแรงของผลกระทบ (Consequence)
ระดับ
5
4
3
2
1

คาอธิบาย
เครื่ องกรองหยุดการทางานมากกว่า 6 ชัว่ โมง
เครื่ องกรองหยุดการทางาน 3-6 ชัว่ โมง
เครื่ องกรองหยุดการทางาน 1-3 ชัว่ โมง
เครื่ องกรองหยุดการทางาน 31-60 นาที
เครื่ องกรองหยุดการทางาน 5-30 นาที
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3. การประเมินค่าคะแนนความเสี่ยงก่อนและหลังปรับปรุง
การประเมินความเสี่ยงก่อนการพัฒนา เนื่องจากกระบวนการล้ างเครื่ องกรองมีความ
ยุ่งยากมากเพราะการออกแบบเครื่ องกรองที่ไม่เหมาะสม จึงให้ ค่าโอกาสความเป็ นไปได้ ที่จะเกิด
ความเสี่ยง (Likelihood) เท่ากับ 4 และเมื่อเกิดการอุดตันของไส้ กรองแล้ ว จะทาให้ เครื่ องหยุดการ
ทางานโดยใช้ เวลาในการล้ างเครื่ องกรองใหม่ทงั ้ หมด 45 นาที จึงกาหนดค่าความรุ นแรงของ
ผลกระทบ (Consequence) เท่ากับ 2 เพราะฉะนันค่
้ าคะแนนความเสี่ยงก่อนการปรับปรุงที่ได้ นนั ้
มีคา่ เท่ากับ Likelihood x Consequence = 4 x 2 = 8
หลังจากการพัฒนาเครื่ องกรองแล้ ว ทาให้ ขนตอนการล้
ั้
างเครื่ องกรองนันง่
้ ายดายขึ ้น
ส่งผลให้ พนักงานนันไม่
้ เกิดความขี ้เกียจอีกต่อไป จึงกาหนดให้ คา่ โอกาสความเป็ นไปได้ ที่จะเกิด
ความเสี่ยง (Likelihood) เท่ากับ 2 และเมื่อเกิดการอุดตันของไส้ กรองแล้ ว จะทาให้ เครื่ องหยุดการ
ทางานโดยใช้ เวลาในการล้ างเครื่ องกรองใหม่ทงั ้ หมด 17 นาที จึงกาหนดค่าความรุ นแรงของ
ผลกระทบ (Consequence) เท่ากับ 1 เพราะฉะนันค่
้ าคะแนนความเสี่ยงหลังการปรับปรุงที่ได้ นนั ้
มีคา่ เท่ากับ Likelihood x Consequence = 2 x 1 = 2
4. สรุปผลการประเมินคุณค่าต่อสังคม
การพัฒนาเครื่ องกรองนัน้ ทาให้ ค่าคะแนนความเสี่ยงในการที่พนักงานเกิดความขี ้
เกี ยจมีค่าลดลง โดยค่าคะแนนความเสี่ยงลดลงจาก 8 (ระดับปานกลาง) เป็ น 2 (ระดับต่า)
เพราะฉะนันการพั
้
ฒนาเครื่ องกรองนี ้มีคณ
ุ ค่าที่ก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ สังคม
นอกจากการประเมิ น ความเสี่ ย งแล้ ว เนื่ อ งจากยัง ไม่มี ง านวิ จัย ใดที่ ส ามารถระบุถึ ง
เครื่ อ งมื อ ในการประเมิ น คุณ ค่าต่อ สัง คมได้ องค์ก รต่างๆ ที่ ต้อ งการประเมิ น คุณ ค่า ต่อ สัง คม
สามารถทาได้ โดยการประเมินในเชิงพรรณา (Descriptive) โดยเป็ นการคาดการณ์ถึงผลประโยชน์
ต่อสังคม (Social benefit) ที่สงั คมน่าจะได้ รับ
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9.5. สรุประยะประเมินคุณค่ า
ระยะประเมิ นคุณ ค่า (Value

Phase)

เป็ นระยะสุดท้ า ยของแนวทางการจัด การ

กระบวนการนวัตกรรมที่พัฒนาขึน้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินว่าแนวความคิด การปฏิบตั ิ หรื อ
สิ่ง ประดิษฐ์ นัน้ สามารถทาให้ เ กิดคุณค่าและมี ประโยชน์ ต่อเศรษฐกิ จ และสัง คมได้ จ ริ ง โดยมี
ขันตอนย่
้
อย คือ การประเมินคุณค่าต่อเศรษฐกิจ และการประเมิ นคุณค่าต่อสังคม ตามลาดับ โดย
ผู้วิจยั ได้ กาหนดเครื่ องมือให้ มีความเกี่ยวข้ องกับขันตอนย่
้
อยไว้ ทงหมด
ั้
3 เครื่ องมือ ได้ แก่ มูลค่า
ปั จจุบนั สุทธิ (Net Present Value, NPV) ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) และการประเมิน
ความเสี่ยง (Risk assessment) โดยผู้วิจยั ได้ ทาการสาธิตการประยุกต์ใช้ เครื่ องมือในการประเมิน
คุณค่า โดยสามารถสรุ ปได้ ว่าการพัฒนาเครื่ องกรองของโรงงานตัวอย่างนันมี
้ มูลค่าปั จจุบนั สุทธิ
(NPV) เท่ากับ 14,691 บาท และระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) และสามารถลดความเสี่ยง
ที่พนักงานจะเกิดความขี ้เกียจได้ จากค่าคะแนนประเมินความเสี่ยง 8 (ระดับปานกลาง) เป็ น 2
(ระดับต่า) เพราะฉะนันสามารถสรุ
้
ปได้ ว่าโครงการพัฒนากระบวนการล้ างทาความสะอาดเครื่ อง
กรองของโรงงานตัวอย่างมีคณ
ุ ค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม

บทที่ 10
การประเมินผลการนาไปใช้ ของแนวทางการจัดการกระบวนการนวัตกรรม

การประเมิ น ผลการน าไปใช้ ของแนวทางการจัด การกระบวนการนวัตกรรม เป็ นการ
ประเมิ น เพื่ อ ให้ รับ รู้ ถึง ความพึง พอใจของผู้บริ หารและหัวหน้ างานที่ มี ต่อแนวทางการจัดการ
กระบวนการนวัตกรรมที่ได้ เสนอต่อโรงงาน
10.1. การจัดทาเอกสารขัน้ ตอนการดาเนินงาน (Procedure)
ผู้วิ จัย ได้ จัด ทาเอกสารขัน้ ตอนการด าเนิ น งานของการจัด การกระบวนการนวัต กรรม
(Innovation Process Procedure) คือเอกสารที่ระบุขนตอนการท
ั้
างานที่ต้องใช้ จริ ง เพื่อให้
ผู้บริ หารและหัวหน้ าพนักงานนาไปพิจารณาทดลองใช้ ก่อนทาการประเมินผลหลังการทดลองใช้
โดยมีหวั ข้ อที่ต้องระบุลงในเอกสารขันตอนการด
้
าเนินงานดังนี ้
1. ขอบข่าย (Scope)
2. วัตถุประสงค์ (Purpose)
3. หน้ าที่รับผิดชอบ (Responsibility)
4. นิยามศัพท์ (Definition)
5. วิธีการ (Method)
6. เอกสารอ้ างอิง (Reference)
7. เอกสารแนบ (Attachment)
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PROCEDURE TITLE: INNOVATION PROCESS
ชื่อเอกสาร: แนวทางการจัดการกระบวนการนวัตกรรม
1. ขอบข่าย (Scope)
ใช้ ในการจัดการนวัตกรรมในการสร้ างผลิตภัณฑ์หรื อกระบวนการใหม่
2. วัตถุประสงค์ (Purpose)
เพื่อเป็ นแนวทางการจัดการกระบวนการทางด้ านนวัตกรรมอย่างมีแบบแผนและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ทังในด้
้ านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมกระบวนการ
3. หน้ าที่รับผิดชอบ (Responsibility)
3.1. ผู้จดั การทัว่ ไป มีหน้ าที่รับผิดชอบดังนี ้
- อนุมตั โิ ครงการนวัตกรรม
- จัดสรรพื ้นที่และสิ่งอานวยความสะดวก (Facilities)
3.2. หัวหน้ าฝ่ ายวิศวกรรม มีหน้ าที่รับผิดชอบดังนี ้
- ควบคุมดูแลการทางานโดยรวม
- จัดประชุมทีมนวัตกรรมเพื่อติดตามความคืบหน้ า
3.3. ที ม นวั ต กรรม มี ห น้ าที่ รั บ ผิ ด ชอบด าเนิ น การตามขั น้ ตอนวิ ธี ก ารจั ด การ
กระบวนการนวัตกรรม
4. นิยามศัพท์ (Definition)
4.1. การเที ย บเคี ย ง (Benchmarking) คื อ การเปรี ย บเที ย บผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละ
กระบวนการกับองค์กรที่สามารถทาได้ ดีกว่า เพื่อนาผลของการเปรี ยบเทียบมา
ใช้ ในการปรับปรุงบริษัทของตนเอง
4.2. ทฤษฎี การแก้ ปัญหาเชิงประดิษฐ์ คิดค้ น (TRIZ) หลักการในการคิดค้ น และ
ออกแบบประดิษฐกรรมสาหรับแก้ ปัญหาต่างๆ ที่พบในทางอุตสาหกรรม โดย
การขจัดความขัดแย้ งทางเทคนิค
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PROCEDURE TITLE: INNOVATION PROCESS
ชื่อเอกสาร: แนวทางการจัดการกระบวนการนวัตกรรม
5. วิธีการ (Method)
5.1. ระยะกาหนดปั ญหา (Define) ผู้เกี่ยวข้ องต่อโครงการทังหมดจะต้
้
องร่วมกันระดม
สมองเพื่อศึกษาสภาพปั ญหา และกาหนดขอบเขตเป้าหมายของโครงการลงใน
สัญญาโครงการ (Project Charter) เพื่อให้ สมาชิกในทีมทังหมดท
้
าความรู้จกั กับ
ปั ญหาให้ ชดั เจนขึน้ และเข้ าใจไปในทางเดียวกัน ซึ่งประกอบด้ วยรายละเอียด
ต่างๆ ที่ต้องกรอกลงไป ดังนี ้
- ชื่อโครงการ (Project Title) ควรสื่อถึงสิ่งที่ต้องการจะทา หรื อสิ่งที่
ต้ องการจะได้ จากโครงการ
- หัวหน้ าโครงการ (Leader) เป็ นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่องานทังหมด
้
- รายชื่อสมาชิกทีม (Team members) ควรเป็ นผู้ร่วมงานที่มีความรู้
เกี่ยวกับกระบวนการนันๆ
้
- วัตถุประสงค์ (Objectives)
- รายละเอียดโครงการ (Project Description) เพื่ออธิบายสภาพของ
ปั ญหา และความสาคัญของโครงการโดยย่อ
- ขอบเขต (Project Scope) ควรกาหนดขอบเขตของโครงการให้ ชดั เจน
ตังแต่
้ แรก เพื่อไม่ให้ เกิดปั ญหาขึ ้นในภายหลัง
- เป้าหมาย (Project Goal) คือ ผลที่จะได้ รับเมื่อเสร็จสิ ้นโครงการ อาจจะ
ถูกกาหนดมาจากผู้บริหารเองก็ได้
- แผนการดาเนินงาน / ระยะเวลา (Plan / Time) ในการจัดการ
กระบวนการนวัตกรรมนี ้ จะดาเนินงานตามขันตอน
้
DMEDIV
5.2. ระยะการวัดและเก็บข้ อมูล (Measure) สมาชิกทีมนวัตกรรมทาการจาแนกกลุ่ม
ลูกค้ าว่าเป็ นกลุม่ ใด ภายนอกหรื อภายใน จากนันท
้ าการเก็บข้ อมูลความต้ องการ
ของลูกค้ า เพื่อค้ นหาความต้ องการของลูกค้ าที่แท้ จริง
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PROCEDURE TITLE: INNOVATION PROCESS
ชื่อเอกสาร: แนวทางการจัดการกระบวนการนวัตกรรม
5.3. ระยะการส ารวจ (Explore) ที ม นวัต กรรมท าการส ารวจถึ ง ส่วนประกอบหรื อ
กระบวนการที่มีผลต่อความต้ องการของลูกค้ าโดยตรง เพื่อนามาเป็ นตัวตังใน
้
การระยะการพัฒนาต่อไป
5.4. ระยะการพัฒนา (Develop) ทีมนวัตกรรมนาส่วนประกอบหรื อกระบวนการที่ได้
จากระยะการส ารวจมาพัฒ นาโดยการคิดค้ นสร้ างสรรค์สิ่ ง ใหม่ๆ ขึน้ มา โดย
อาจจะใช้ เทคนิคการเทียบเคียง (Benchmarking) หรื อทฤษฎีการแก้ ปัญหาเชิง
ประดิษฐ์ คดิ ค้ น (TRIZ) ก็ได้
5.5. ระยะการดาเนินการ (Implement) ทีมนวัตกรรมนาแนวความคิดที่ได้ จากระยะ
การพัฒนามาทาให้ เกิดขึ ้นจริ ง โดยการกาหนดบทบาทหน้ าที่ของผู้รับผิดชอบใน
ทีม จัดเตรี ยมวัตถุดิบ จัดสรรพื ้นที่หรื อสิ่งอานวยความสะดวก (Facilities) และ
จัดตารางเวลาในการทางาน
5.6. ระยะการประเมิ นคุณค่า (Value) ที ม นวัตกรรมทาการประเมิ นคุณค่าของ
โครงการที่มีตอ่ เศรษฐกิจและสังคม
หมายเหตุ: สรุปขันตอนย่
้
อยและเครื่ องมือที่ใช้ ในแต่ละขันตอน
้
แสดงในเอกสารแนบ
6. เอกสารอ้ างอิง (Reference)
ไม่มี
7. เอกสารแนบ (Attachment)
ตารางสรุปขันตอนย่
้
อยและเครื่ องมือที่ใช้ ในแต่ละขันตอน
้
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เอกสารแนบ: ตารางสรุปขันตอนย่
้
อยและเครื่ องมือที่ใช้ ในแต่ละขันตอน
้
ขัน้ ตอน

ขัน้ ตอนย่ อย

เครื่องมือที่ใช้

กาหนดปั ญหา

1. คัดเลือกโครงการ

1. แผนผังกลุม่ เชื่อมโยง

(Define)

2. ศึกษาสภาพปั ญหา

(Affinity Diagram)

3. จัดตังคณะท
้
างาน
4. ตังเป
้ ้ าหมายและกาหนดขอบเขต
5. จัดทาสัญญาโครงการ

2. การระดมสมอง
(Brainstorming)
3. ผังงาน (Flowchart)
4. สัญญาโครงการ
(Project Charter)

วัดและเก็บข้ อมูล

1. การจาแนกกลุม่ ของลูกค้ า

1. เสียงลูกค้ า (VOC)

(Measure)

2. การเก็บข้ อมูลความต้ องการของลูกค้ า

2. เทคนิค QFD เฟสที่ 1

3. การค้ นหาสิ่งที่ตอบสนองความ

3. แผนภูมิพาเรโต

ต้ องการของลูกค้ า

(Pareto chart)
4. แบบจาลองของคาโน
(Kano’s model)

สารวจ (Explore)

1. แตกส่วนประกอบหรื อกระบวนการ
ย่อยออกมา
2. คัดเลือกส่วนประกอบหรื อกระบวนการ
ที่มีผลต่อความต้ องการลูกค้ าเพื่อ

1. เทคนิค QFD เฟส 2
2. การวิเคราะห์หน้ าที่
(Function analysis)
3. เทคนิค FMEA

นาไปพัฒนา
พัฒนา
(Develop)

1. คิดค้ นแนวความคิดใหม่ๆเพื่อ
แก้ ปัญหา
2. เสนอและคัดเลือกแนวความคิด

1. การเทียบเคียง
(Benchmarking)
2. ทฤษฎีการแก้ ปัญหาเชิง
ประดิษฐ์ คิดค้ น (TRIZ)
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เอกสารแนบ: ตารางสรุปขันตอนย่
้
อยและเครื่ องมือที่ใช้ ในแต่ละขันตอน
้
ขัน้ ตอน
การดาเนินการ
(Implement)

ขัน้ ตอนย่ อย
1. การกาหนดบทบาทหน้ าที่ของ
ผู้รับผิดชอบ
2. จัดสรรพื ้นที่หรื อสิ่งอานวยความ
สะดวก (Facilities) และจัดเตรี ยม
วัตถุดบิ
3. จัดตารางเวลาในการทางาน
4. ปฏิบตั ิการดาเนินการ

เครื่องมือที่ใช้
1. แผนภูมิแกนท์
(Gantt chart)
2. เมทริกซ์ความรับผิดชอบ
(Responsibility matrix)
3. วงจร PDCA
4. การวางผังโรงงาน
(Plant layout)
5. แผนภูมิควบคุม
(Control chart)

การประเมินคุณค่า

1. ประเมินคุณค่าที่มีตอ่ เศรษฐกิจ

1. มูลค่าปั จจุบนั สุทธิ (NPV)

(Value)

2. ประเมินคุณค่าที่มีตอ่ สังคม

2. ระยะเวลาคืนทุน
(Payback period)
3. การประเมินความเสี่ยง
(Risk assessment)
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10.2. การประเมินความพึงพอใจของผู้บริหารและหัวหน้ างาน
การประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู้บ ริ ห ารและหัว หน้ า งานที่ มี ต่อ แนวทางการจัด การ
กระบวนการนวัตกรรมเป็ นการประเมินเชิงคุณภาพ จะแบ่งออกเป็ น 2 ส่วนได้ แก่ การประเมินแนว
ทางการจัด การกระบวนการนวัต กรรม และการประเมิ น เอกสารขั น้ ตอนการด าเนิ น งาน
(Procedure) โดยการประเมินจะกาหนดระดับความพึงพอใจทังหมด
้
5 ระดับดังนี ้
1 หมายถึง พึงพอใจน้ อยมาก หรื อ ไม่พงึ พอใจเลย
2 หมายถึง พึงพอใจน้ อย
3 หมายถึง เฉยๆ
4 หมายถึง พึงพอใจมาก
5 หมายถึง พึงพอใจมากที่สดุ
10.2.1. การประเมินแนวทางการจัดการกระบวนการนวัตกรรม
เป็ นการทาให้ ทราบถึงความพึงพอใจของผู้บริ หารและหัวหน้ างานที่ มีต่อกระบวนการ
นวัตกรรม โดยแบบสอบถามมีทงหมด
ั้
10 ข้ อ แจกให้ กบั ผู้บริหารและหัวหน้ างานรวมทังหมด
้
4 คน
สามารถสรุปผลของการประเมินเป็ นฐานนิยมดังตารางที่ 10.1
ตารางที่ 10.1 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อแนวทางการจัดการกระบวนการนวัตกรรม
รายการการประเมินความพึงพอใจ

ระดับความพึงพอใจ

1. ท่านคิดว่าขันตอนที
้
่กาหนดในแนวทางการจัดการกระบวนการ

4

นวัตกรรมมีความเหมาะสมกับโรงงานของท่านมากน้ อยเพียงใด
2. ท่านคิดว่าเครื่ องมือที่กาหนดในแนวทางการจัดการกระบวนการ

5

นวัตกรรมมีความเหมาะสมกับโรงงานของท่านมากน้ อยเพียงใด
3. ท่านคิดว่าแนวทางการจัดการกระบวนการนวัตกรรมจะช่วยเพิ่ม

5

คุณค่าหรื อเพิ่มผลกาไรให้ แก่โรงงานของท่านมากน้ อยเพียงใด
4. ท่านคิดว่าแนวทางการจัดการกระบวนการนวัตกรรมจะช่วยเพิ่ม
จานวนผลงานนวัตกรรมให้ แก่โรงงานของท่านมากน้ อยเพียงใด

4
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ตารางที่ 10.1(ต่ อ) ผลการประเมินความพึงพอใจต่อแนวทางการจัดการกระบวนการนวัตกรรม
รายการการประเมินความพึงพอใจ

ระดับความพึงพอใจ

5. ท่านคิดว่าโรงงานของท่านจะนาความสามารถด้ านนวัตกรรมมา

5

สร้ างความได้ เปรี ยบทางการแข่งขันกับคูแ่ ข่งได้ มากน้ อยเพียงใด
6. ท่า นคิ ด ว่ า แนวทางการจัด การกระบวนการนวัต กรรมมี ก าร

4

แก้ ปัญหาอย่างเป็ นระบบมากน้ อยเพียงใด
7. ท่านคิดว่าจะจัดสรรเวลาเพื่อให้ พนักงานคิดค้ นนวัตกรรมจาก

3

การประยุกต์ใช้ แนวทางการจัดการกระบวนการนวัตกรรมมาก
น้ อยเพียงใด
8. ท่ า นคิ ด ว่ า แนวทางการจัด การกระบวนการนวัต กรรม ช่ ว ย

3

เสริ มสร้ างขวั ญ ก าลั ง ใจให้ แก่ พ นั ก งานที่ ต้ องการคิ ด ค้ น
นวัตกรรมมากน้ อยเพียงใด
9. ท่านคิดว่าแนวทางการจัดการกระบวนการนวัตกรรมช่วยในการ

4

เตรี ย มความพร้ อมด้ า นเครื่ อ งมื อ และอุป กรณ์ ใ นการคิ ด ค้ น
นวัตกรรมมากน้ อยเพียงใด
10. ท่ า นคิ ด ว่ า แนวทางการจัด การกระบวนการนวัต กรรมนี จ้ ะ

4

สามารถวางรากฐานการคิดค้ นนวัตกรรมใหม่ๆ ภายในโรงงาน
ของท่านมากน้ อยเพียงใด
ผลการประเมินเฉลี่ย

4.10

จากผลการประเมินความพึงพอใจต่อแนวทางการจัดการกระบวนการนวัตกรรมดังตาราง
ที่ 10.1 สามารถสรุ ปได้ ว่า ผู้บริ หารและหัวหน้ างานมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ 4.10 โดยมี
ความเห็ นว่า แนวทางการจัดการกระบวนการนวัตกรรมจะสามารถเพิ่ม ผลกาไรให้ โรงงานได้
เนื่องจากคิดว่าจะมีผลงานนวัตกรรมออกมาเพิ่มขึ ้น และยังคิดว่าจะสามารถเป็ นการวางรากฐาน
การคิดค้ นนวัตกรรมใหม่ๆ ให้ กับพนักงานได้ ด้วย เพราะแนวทางนีเ้ ป็ นการดาเนินการอย่างเป็ น
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ระบบ อีกทังยั
้ งคิดว่าขันตอนและเครื
้
่ องมือที่กาหนดในแนวทางมานันมี
้ ความเหมาะสมกับโรงงาน
เพราะมีเครื่ องมือที่โรงงานได้ ดาเนินการใช้ อยู่เป็ นประจาอยู่แล้ ว เช่น กิจกรรม 5 ส. วงจร PDCA
และการระดมสมอง เป็ นต้ น
10.2.2. การประเมินเอกสารขันตอนการด
้
าเนินงาน (Procedure)
เป็ นการประเมิ นเอกสารขัน้ ตอนการดาเนินงาน (Procedure) ในหัวข้ อที่ 10.1 โดยมี
คาถามทังหมด
้
5 ข้ อ แจกให้ กับผู้บริ หารและหัวหน้ างานได้ พิจารณาให้ คะแนน สามารถสรุปผล
ของการประเมินเป็ นฐานนิยมดังตารางที่ 10.2
ตารางที่ 10.2 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อเอกสารขันตอนการด
้
าเนินงาน (Procedure)
รายการการประเมินความพึงพอใจ

ระดับความพึงพอใจ

1. ท่านคิดว่า เอกสารขัน้ ตอนการดาเนิน งานมี ประโยชน์ ต่อการ

5

พัฒนานวัตกรรมของโรงงานมากน้ อยเพียงใด
2. ท่านคิดว่าเอกสารขันตอนการด
้
าเนินงานมีความเหมาะสมกับ

5

ธรรมชาติของโรงงานมากน้ อยเพียงใด
3. ท่านคิดว่าเอกสารขันตอนการด
้
าเนินงาน มีเนื ้อหาครอบคลุม

4

ครบถ้ วนมากน้ อยเพียงใด
4. ท่านคิดว่าเอกสารขันตอนการด
้
าเนินงาน อธิบายขันตอนการ
้

4

ดาเนินงานได้ ชดั เจนมากน้ อยเพียงใด
5. ท่านคิดว่าเอกสารขันตอนการด
้
าเนินงาน ใช้ ภาษาที่สามารถ

3

เข้ าใจง่ายมากน้ อยเพียงใด
ผลการประเมินเฉลี่ย

4.20

จากผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจต่ อ เอกสารขัน้ ตอนการด าเนิ น งาน (Procedure)
สามารถสรุ ปได้ ว่า ผู้บริ หารและหัวหน้ างานมีระดับความพึงพอใจอยู่ที่ 4.20 และมีความคิดว่า
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เอกสารขันตอนการด
้
าเนินงานของแนวทางการจัดการกระบวนการนวัตกรรมจะเป็ นประโยชน์ต่อ
การพัฒนานวัตกรรมของโรงงานมากที่สดุ เพราะมีความสอดคล้ องกับธรรมชาติของโรงงานด้ วย
10.3. สรุปการประเมินผลการนาไปใช้ ของแนวทางการจัดการกระบวนการนวัตกรรม
หลังจากการกาหนดขันตอนและเครื
้
่ องมือในการจัดการกระบวนการนวัตกรรมแล้ ว ผู้วิจยั
ได้ นาแนวทางนี ้มาจัดทาเป็ นเอกสารขันตอนการด
้
าเนินงานของการจัดการกระบวนการนวัตกรรม
(Innovation Process Procedure) และนาไปให้ โรงงานตัวอย่างได้ ทดลองใช้ งาน แล้ วให้ ผ้ บู ริ หาร
และหัวหน้ างานของโรงงานทาการประเมินผลหลังการทดลองใช้ โดยการประเมินจะแบ่งออกเป็ น
2 ส่วน ได้ แก่ การประเมินแนวทางการจัดการกระบวนการนวัตกรรม และการประเมินเอกสาร
ขันตอนการด
้
าเนินงาน (Procedure)
ผลของการประเมินแนวทางการจัดการกระบวนการนวัตกรรม มีคา่ เฉลี่ยความพึงพอใจอยู่
ที่ 4.10 จาก 5 และผลของการประเมินเอกสารขันตอนการด
้
าเนินงาน (Procedure) มีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจอยูท่ ี่ 4.20 จาก 5

บทที่ 11
สรุปผลการวิจัย

การวิจัยนีเ้ ป็ นการพัฒนาแนวทางในการจัดการกระบวนการนวัตกรรมในอุตสาหกรรม
ผลิ ต อาหารสัต ว์ บ กซึ่ง ประกอบไปด้ ว ยขั น้ ตอนและเครื่ อ งมื อ ส าหรั บ การจัด การกระบวนการ
นวัตกรรม โดยครอบคลุม ถึง ขัน้ ตอนในการสร้ างให้ เกิ ดนวัตกรรม และสภาพการณ์ ใดที่ควรใช้
ขัน้ ตอนการปรับปรุ งคุณ ภาพแบบไคเซ็น หรื อควรใช้ ขนั ้ ตอนการจัดการกระบวนการนวัตกรรม
จากนันได้
้ ทาการประเมินผลการนาไปทดลองใช้ กบั ผู้บริ หารและหัวหน้ างาน สามารถสรุปแนวทาง
ในการพัฒนา ข้ อจากัด ปั ญหาอุปสรรค และข้ อเสนอแนะได้ ดงั นี ้
11.1. แนวทางการจัดการกระบวนการนวัตกรรมที่เสนอ
ในแนวทางการจัดการกระบวนการนวัตกรรมที่ผ้ ูวิจัยเสนอมีทงั ้ หมด 6 ระยะขัน้ ตอน
เรี ยกว่า กระบวนการ DMEDIV ได้ แก่ ระยะกาหนดปั ญหา (Define Phase) ระยะการวัดและเก็บ
ข้ อมูล (Measure Phase) ระยะการสารวจ (Explore Phase) ระยะการพัฒนา (Develop Phase)
และระยะการดาเนินการ (Implement Phase) และระยะการประเมินคุณค่า (Value Phase) ผู้วิจยั
จึงสรุปเป็ นผัง ICOM (Input – Control – Output - Mechanism) ซึ่งเป็ นส่วนประกอบของผัง
กระบวนการ (Integration Definition for Functional Modeling: IDEF) โดยมีส่วนประกอบหลัก 5
ส่วนดังภาพที่ 11.1 คือ
Control
Input

ACTIVITY
Activity Number

Output

Mechanism

ภาพที่ 11.1 ส่วนประกอบของผัง ICOM

149
1. หน้ าที่หรื อกิจกรรม (Activity) เป็ นกระบวนการ หน้ าที่ ที่เกิดขึ ้นและทาให้ เกิดผลลัพธ์
2. ปั จจัยนาเข้ า (Input) คือ ข้ อมูลที่ต้องการเพื่อใช้ ทากิจกรรมนันๆ
้
3. ตัวควบคุม (Control) คือ แนวทางหรื อตัวควบคุมการทากิจกรรมนันๆ
้
4. ปั จจัยนาออก (Output) คือ ผลลัพธ์ที่ออกมาจากกิจกรรม
5. กลไก (Mechanism) คือ ตัวกาหนดว่ากิจกรรมจะสาเร็จได้ ด้วยอะไร
สามารถสรุ ปเป็ นผัง ICOM ในแต่ละกิจกรรมตามระยะขันตอนของแนวทางการจั
้
ดการ
กระบวนการนวัตกรรมได้ ดงั หัวข้ อ 11.1.1 ถึง 11.1.6 ดังนี ้
11.1.1. ระยะกาหนดปั ญหา (Define Phase)
เป็ นระยะที่จะศึกษาสภาพปั ญหา และกาหนดขอบเขตเป้าหมายของโครงการ เพื่อให้ ทีม
นวัต กรรมได้ เ ข้ า ใจถึ ง ปั ญ หาและเป้ าหมายของโครงการไปในทางเดี ย วกัน เป็ นขัน้ ตอนที่ มี
ความสาคัญในการกาหนดจุดเริ่มต้ นและทิศทางของโครงการ โดยขันตอนย่
้
อยในกระบวนการนี ้คือ
คัด เลื อ กโครงการ ศึ ก ษาสภาพปั ญ หา จัด ตัง้ คณะท างาน ก าหนดขอบเขตโครงการ และ
ตังเป
้ ้ าหมายโครงการ โดยมีสว่ นประกอบในผัง ICOM ดังนี ้
ษ

(Define)
1

ษ

พ

ภาพที่ 11.2 ผัง ICOM ของระยะกาหนดปั ญหา
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- ปั จจัยนาเข้ า (Input) คือ ปั ญหา แนวความคิด และข้ อเสนอแนะ
- ตัวควบคุม (Control) คือ นโยบายของบริษัท
- ปั จจัยนาออก (Output) คือ สัญญาโครงการ (Project charter) และหัวข้ อโครงการ
- กลไก (Mechanism) คือ การคัดเลือกโครงการ การศึกษาสภาพปั ญหา การจัดตัง้
คณะทางาน การกาหนดขอบเขตโครงการ และการตังเป
้ ้ าหมายโครงการ
11.1.2. ระยะการวัดและเก็บข้ อมูล (Measure Phase)
เป็ นระยะที่ทาการวัดหารายละเอียดเกี่ ยวกับปั ญหา โดยการกาหนดว่ากลุ่มลูกค้ าของ
โครงการคือใคร อี กทัง้ ยัง เป็ นการค้ นหาความต้ องการของลูกค้ าที่ แท้ จ ริ ง โดยขัน้ ตอนย่อยใน
กระบวนการนี ้คือ การจาแนกกลุ่มของลูกค้ า การเก็บข้ อมูลความต้ องการของลูกค้ า (Voice of
Customer: VOC) และการค้ นหาสิ่งที่ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า โดยมีส่วนประกอบในผัง
ICOM ดังนี ้

(Measure)
2

ุ

ภาพที่ 11.3 ผัง ICOM ของระยะการวัดและเก็บข้ อมูล
- ปั จจัยนาเข้ า (Input) คือ หัวข้ อโครงการ
- ตัวควบคุม (Control) คือ ขอบเขตของโครงการ
- ปั จจัยนาออก (Output) คือ ความต้ องการของลูกค้ า
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- กลไก (Mechanism) คือ การจาแนกกลุ่มของลูกค้ า การเก็บข้ อมูลความต้ องการ
ของลูกค้ า และการค้ นหาสิ่งที่ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า
11.1.3. ระยะการสารวจ (Explore Phase)
เป็ นระยะที่ทาการสารวจลึกลงไปในหน้ าที่การทางาน (Function) เพื่อค้ นหาและคัดเลือก
ชิ ้นส่วนใดในผลิตภัณฑ์หรื อกระบวนการใดขึ ้นมาเพื่อทาการคิดค้ นออกแบบต่อไป โดยขันตอนย่
้
อย
ในกระบวนการนี ค้ ือ การแตกส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ หรื อเครื่ องจักรที่ เกี่ ยวข้ อง หรื อแตก
กระบวนการย่อ ยออกมา แล้ ว ท าการคัดเลื อ กส่ว นประกอบหรื อ กระบวนการที่ มี ผ ลต่อ ความ
ต้ องการลูกค้ าออกมาเพื่อนาไปพัฒนา โดยมีสว่ นประกอบในผัง ICOM ดังนี ้

พ

(Explore)
3

ภาพที่ 11.4 ผัง ICOM ของระยะการสารวจ
- ปั จจัยนาเข้ า (Input) คือ ความต้ องการของลูกค้ า
- ตัวควบคุม (Control) คือ เกณฑ์การคัดเลือก
- ปั จจัยนาออก (Output) คือ ส่วนประกอบหรื อกระบวนการที่จะต้ องพัฒนา
- กลไก (Mechanism) คือ การแตกส่วนประกอบย่อย การแตกกระบวนการย่อย การ
คัดเลือกส่วนประกอบที่มีผลต่อความต้ องการของลูกค้ า
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11.1.4. ระยะการพัฒนา (Develop Phase)
เป็ นระยะที่ทาการค้ นหาวิธีการในการแก้ ปัญหาโดยการใช้ ความคิดสร้ างสรรค์ ให้ สามารถ
ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า หรื อให้ อยู่เหนือความคาดหมายของลูกค้ าให้ ได้ โดยการใช้
ส่วนประกอบหรื อกระบวนการที่ได้ ทาการสารวจมาแล้ วเป็ นตัวตัง้ หมายความว่า ความคิดด้ าน
นวัตกรรม จะเกิดขึ ้นในระยะนี ้ โดยขันตอนย่
้
อยในกระบวนการนี ้คือ การคิดค้ นแนวความคิดใหม่ๆ
ในการแก้ ปัญหา โดยมีสว่ นประกอบในผัง ICOM ดังนี ้

พ

พ
(Develop)
4

ภาพที่ 11.5 ผัง ICOM ของระยะการพัฒนา
- ปั จจัยนาเข้ า (Input) คือ ส่วนประกอบหรื อกระบวนการที่จะพัฒนา
- ตัวควบคุม (Control) คือ ความต้ องการของลูกค้ า
- ปั จจัยนาออก (Output) คือ แนวความคิดใหม่
- กลไก (Mechanism) คือ การคิดค้ นแนวความคิดใหม่ๆ ในการแก้ ปัญหา
11.1.5. ระยะการดาเนินการ (Implement Phase)
เป็ นระยะที่นาแนวความคิดในระยะการพัฒนามาดาเนินการให้ เกิดขึ ้นจริ งเป็ นโดยสร้ าง
เป็ นโครงการนาร่ อง (Pilot project) ขึ ้นมา เพื่อให้ แน่ใจว่าสามารถตอบสนองความต้ องการของ
ลูก ค้ า ได้ โดยขัน้ ตอนย่ อ ยในกระบวนการนี ค้ ื อ การก าหนดบทบาทหน้ า ที่ ข องผู้รั บ ผิ ด ชอบ
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จัดเตรี ยมวัตถุดบิ จัดสรรพื ้นที่หรื อสิ่งอานวยความสะดวก (Facilities) จัดตารางเวลาในการทางาน
โดยมีสว่ นประกอบในผัง ICOM ดังนี ้

ษ

(Implement)
5

ุ
Facilities

ภาพที่ 11.6 ผัง ICOM ของระยะการดาเนินการ
- ปั จจัยนาเข้ า (Input) คือ แนวความคิดใหม่
- ตัวควบคุม (Control) คือ ปั จจัยการผลิต
- ปั จจัยนาออก (Output) คือ สิ่งประดิษฐ์ หรื อกระบวนการใหม่
- กลไก (Mechanism) คือ การกาหนดบทบาทหน้ าที่ ผ้ ูรับผิดชอบ การจัดเตรี ยม
วัตถุดบิ การจัดสรรพื ้นที่หรื อสิ่งอานวยความสะดวก (Facilities) การจัดตารางเวลา
ในการทางาน
11.1.6. ระยะการประเมินคุณค่า (Value Phase)
เป็ นระยะที่เป็ นการประเมินว่าแนวความคิด การปฏิบตั ิ หรื อสิ่งประดิษฐ์ ที่ได้ คิดค้ นขึ ้นมา
ใหม่สามารถทาให้ เกิดคุณค่าได้ จริ ง โดยขันตอนย่
้
อยในกระบวนการนี ้คือ การประเมินคุณค่าที่มี
ต่อเศรษฐกิจ และการประเมินคุณค่าที่มีตอ่ สังคม โดยมีสว่ นประกอบในผัง ICOM ดังนี ้
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ุ
ษ

ุ
(Value)
6

ุ

ษ
ุ

ภาพที่ 11.7 ผัง ICOM ของระยะการประเมินคุณค่า
- ปั จจัยนาเข้ า (Input) คือ สิ่งประดิษฐ์ หรื อกระบวนการใหม่
- ตัวควบคุม (Control) คือ ระยะเวลาคืนทุน
- ปั จจัยนาออก (Output) คือ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมกระบวนการ
- กลไก (Mechanism) คือ การประเมินคุณค่าที่มีตอ่ เศรษฐกิจ และการประเมินคุณ
ค่าที่มีตอ่ สังคม

1.2. การกาหนดเครื่องมือที่ใช้ ในแต่ ละระยะ
ในการกาหนดเครื่ องมือที่ใช้ ในแต่ละระยะ (Phase) ของแนวทางการจัดการกระบวนการ
นวัตกรรม ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาจากงานวิจยั หนังสือและวารสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง และได้ ทาการรวบรวม
เครื่ องมือในแต่ละระยะมาทาการวิเคราะห์เครื่ องมือให้ เหมาะสมกับโรงงานตัวอย่าง โดยเครื่ องมือ
บางเครื่ องมืออาจนามาประยุกต์ใช้ ได้ มากกว่า 1 ระยะ ซึ่งเครื่ องมือหรื อเทคนิคบางอย่างมีการใช
งานอยู่เป็ นประจาในโรงงานตัวอย่างอยู่แล้ ว เช่น การระดมสมอง เป็ นต้ น จากนันได้
้ ทาการสาธิต
การใช้ เครื่ องมือบางอย่างในแต่ละระยะ
สรุปขันตอน
้
วัตถุประสงค์ในแต่ละขันตอน
้
ขันตอนย่
้
อย และเครื่ องมือที่ใช้ แสดงดังตาราง
ที่ 11.1

ตารางที่ 11.1 สรุปแนวทางการจัดการกระบวนการนวัตกรรม
ขัน้ ตอน
กาหนดปั ญหา
(Define)

วัดและเก็บข้ อมูล
(Measure)

วัตถุประสงค์
เพื่อคัดเลือกปั ญหา ศึกษาสภาพปั ญหา และกาหนด
ขอบเขตเป้าหมายของโครงการ เพื่อให้ ทีมนวัตกรรมได้
เข้ าใจถึงปั ญหาและเป้าหมายของโครงการไปในทาง
เดียวกัน

จ าแนกกลุ่ ม ของลูก ค้ า และก าหนดลู ก ค้ า เพื่ อ ค้ น หา
รายละเอี ยดเกี่ ยวกับปั ญหาให้ เข้ าใจถึงความต้ องการ
ของลูกค้ าที่แท้ จริงที่สามารถวัดค่าได้

1.
2.
3.
4.
5.

ขัน้ ตอนย่ อย
คัดเลือกโครงการ
ศึกษาสภาพปั ญหา
จัดตังคณะท
้
างาน
ตังเป
้ ้ าหมายและกาหนดขอบเขต
จัดทาสัญญาโครงการ

1. การจาแนกกลุม่ ของลูกค้ า
2. การเก็บข้ อมูลความต้ องการของ
ลูกค้ า
3. การค้ นหาสิ่งที่ตอบสนองความ
ต้ องการของลูกค้ า

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

เครื่องมือที่ใช้
แผนผังกลุม่ เชื่อมโยง
(Affinity Diagram)
การระดมสมอง
(Brainstorming)
ผังงาน (Flowchart)
สัญญาโครงการ
(Project Charter)
เสียงลูกค้ า (VOC)
เทคนิค QFD เฟสที่ 1
แผนภูมิพาเรโต
(Pareto chart)
แบบจาลองของคาโน
(Kano’s model)
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ตารางที่ 11.1 (ต่ อ) สรุปแนวทางการจัดการกระบวนการนวัตกรรม
ขัน้ ตอน
สารวจ
(Explore)

พัฒนา
(Develop)
การดาเนินการ
(Implement)

วัตถุประสงค์
เพื่อทาการสารวจลึกลงไปในหน้ าที่การทางาน
(Function) เพื่อค้ นหาและคัดเลือกว่าชิ ้นส่วนใดใน
ผลิตภัณฑ์หรื อกระบวนการใดขึ ้นมาเพื่อทาการคิดค้ น
ออกแบบต่อไป
เพื่อค้ นหาวิธีการในการแก้ ปัญหาให้ สามารถตอบสนอง
ความต้ องการของลูกค้ า หรื อให้ อยูเ่ หนือความ
คาดหมายของลูกค้ าให้ ได้
เพื่อนาแนวความคิดในระยะการพัฒนามาดาเนินการให้
เกิดขึ ้นจริงเป็ นโดยสร้ างเป็ นโครงการนาร่อง (Pilot
project) ขึ ้นมา เพื่อให้ แน่ใจว่าสามารถตอบสนองความ
ต้ องการของลูกค้ าได้

1.
2.

1.
2.
1.
2.

3.
4.

ขัน้ ตอนย่ อย
แตกส่วนประกอบหรื อ
กระบวนการย่อยออกมา
คัดเลือกส่วนประกอบหรื อ
กระบวนการที่มีผลต่อความ
ต้ องการลูกค้ าเพื่อนาไปพัฒนา
คิดค้ นแนวความคิดใหม่ๆเพื่อ
แก้ ปัญหา
เสนอและคัดเลือกแนวความคิด
การกาหนดบทบาทหน้ าที่ของ
ผู้รับผิดชอบ
จัดสรรพื ้นที่หรื อสิ่งอานวยความ
สะดวก (Facilities) และ
จัดเตรี ยมวัตถุดิบ
จัดตารางเวลาในการทางาน
ปฏิบตั ิการดาเนินการ

เครื่องมือ
1. เทคนิค QFD เฟส 2
2. การวิเคราะห์หน้ าที่
(Function analysis)
3. เทคนิค FMEA
1. การเทียบเคียง
(Benchmarking)
2. ทฤษฎี TRIZ
1. แผนภูมิแกนท์
(Gantt chart)
2. เมทริกซ์ความรับผิดชอบ
(Responsibility matrix)
3. วงจร PDCA
4. การวางผังโรงงาน
5. แผนภูมิควบคุม
(Control chart)
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ตารางที่ 11.1 (ต่ อ) สรุปแนวทางการจัดการกระบวนการนวัตกรรม
ขัน้ ตอน
การประเมินคุณค่า
(Value)

วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินว่าแนวความคิด การปฏิบตั ิ หรื อ
สิ่งประดิษฐ์ นนั ้ สามารถทาให้ เกิดคุณค่าและมีประโยชน์
ต่อเศรษฐกิจและสังคมได้ จริ ง

ขัน้ ตอนย่ อย
1. ประเมินคุณค่าที่มีตอ่ เศรษฐกิจ
2. ประเมินคุณค่าที่มีตอ่ สังคม

เครื่องมือ
1. มูลค่าปั จจุบนั สุทธิ
(NPV)
2. ระยะเวลาคืนทุน
(Payback period)
3. การประเมินความเสี่ยง
(Risk assessment)

หมายเหตุ: เครื่ องมือบางอย่างอาจสามารถนามาประยุกต์ใช้ ได้ มากกว่า 1 ขันตอน
้
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11.3. การเปรียบเทียบผลที่ได้ จากการประยุกต์ ใช้ เครื่องมือในโรงงานตัวอย่ าง
จากการพัฒนากระบวนการล้ างทาความสะอาดเครื่ องกรอง (Strainer) ของโรงงาน
ตัวอย่างดังแสดงในบทที่ 4 ถึงบทที่ 9 ซึ่งเป็ นการดัดแปลงเครื่ องกรองเพื่อลดความยุ่งยากในการ
ทางานของพนักงานล้ างเครื่ องกรอง โดยได้ เปลี่ยนทิศทางการไหลของวัตถุดิบ และติดตังท่
้ อลม
และท่อน ้าเพิ่มเข้ าไปด้ านบนฝาเครื่ องกรอง และทาวาล์วเปิ ด-ปิ ดเพื่อให้ วตั ถุดิบไหลออกได้ ที่ก้น
เครื่ องกรอง ดังแสดงในภาพที่ 11.3
ก่อนการพัฒนา

หลังการพัฒนา

ภาพที่ 11.8 การเปรี ยบเทียบเครื่ องกรองก่อนและหลังพัฒนา
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และการเปลี่ยนแปลงของฝาเครื่ องกรอง ดังแสดงในภาพที่ 11.4 โดยได้ ทาการติดตังท่
้ อ
ลม และท่อน ้าสาหรับการล้ างทาความสะอาดเพิ่มเข้ าไป
ก่อนการพัฒนา

หลังการพัฒนา

ภาพที่ 11.9 การเปรี ยบเทียบฝาเครื่ องกรองก่อนและหลังพัฒนา
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โดยกระบวนการล้ างเครื่ องกรองหลังการพัฒนาได้ เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมทังหมด ดัง
ตารางที่ 11.2 ซึง่ ทาให้ ระยะเวลาในการล้ างเครื่ องกรองลดลงจาก 45 นาที เหลือ 17 นาที
ตารางที่ 11.2 การเปรียบกระบวนการล้ างเครื่องกรองก่ อนและหลังการพัฒนา
ก่ อนการพัฒนา
กระบวนการ

เวลา

ใช้ ประแจเลื่อนขันน๊ อตทัง้ 8 ตัวออก

10 นาที

เปิ ดฝาเครื่ องกรอง

2 นาที

ตักตะกอนที่ก้นถังออก

6 นาที

ถอดไส้ กรองออก

4 นาที

ฉีดล้ างไส้ กรอง

7 นาที

ใส่ไส้ กรองกลับเข้ าที่

4 นาที

ปิ ดฝาเครื่ องกรอง

2 นาที

ใช้ ประแจเลื่อนขันน๊ อตทัง้ 8 ตัวเข้ า

10 นาที
ระยะเวลารวม

45 นาที

หลังการพัฒนา
กระบวนการ

เวลา

เปิ ดวาล์วที่ก้นเครื่ องเพื่อให้ วตั ถุดบิ ตกค้ างออก

1 นาที

ต่อท่อลม

2 นาที

ต่อท่อน ้า

2 นาที

เปิ ดลมและเปิ ดน ้าฉีดล้ างไส้ กรอง

7 นาที

ปิ ดวาล์วที่ก้นเครื่ อง

1 นาที

ถอดท่อลม

2 นาที

ถอดท่อน ้า

2 นาที
ระยะเวลารวม

17 นาที
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11.4. การประเมินผลการนาไปใช้ ของแนวทางการจัดการกระบวนการนวัตกรรม
ผู้วิ จัย ได้ จัด ทาเอกสารขัน้ ตอนการด าเนิ น งานของการจัด การกระบวนการนวัต กรรม
(Innovation Process Procedure) ดังในหัวข้ อ 10.1 เพื่อให้ ผ้ บู ริ หารและหัวหน้ างานของโรงงาน
ตัวอย่างนาไปพิจารณาทดลองใช้ จากนันจึ
้ งทาการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้บริ หารและ
หัวหน้ างานที่มีตอ่ แนวทางการจัดการกระบวนการนวัตกรรมที่ได้ พฒ
ั นาขึ ้น โดยจะแบ่งออกเป็ น 2
ส่วน ดังนี ้
1. การประเมินทัศนคติของผู้บริ หารและหัวหน้ างาน พบว่าระดับความพึงพอใจต่อแนว
ทางการจัดการกระบวนการนวัตกรรมเท่ากับ 4.10 จาก 5 และ
2. การประเมิ นเอกสารขัน้ ตอนการดาเนินงาน พบว่าระดับความพึง พอใจต่อเอกสาร
ขันตอนการด
้
าเนินงานคือ 4.20 จาก 5
11.5. ข้ อจากัดในงานวิจัย
1. เนื่องจากเรื่ องของนวัตกรรม เป็ นความรู้ ที่ค่อนข้ างใหม่ พนักงานระดับล่างบางคน
อาจจะไม่เข้ าใจในขันตอนหรื
้
อเครื่ องมือที่ได้ พฒ
ั นาขึ ้น จึงต้ องมีการฝึ กอบรมพนักงานให้ มีความรู้
เรื่ อ งนวัต กรรมให้ มากขึ น้ เพราะในอนาคต เรื่ อ งนวัต กรรมจะเป็ นเรื่ อ งที่ ทุก องค์ ก รทั่ว โลก
จาเป็ นต้ องมี
2. การใช้ เครื่ องมือให้ ประสบผลสาเร็ จจะต้ องมีทศั นคติที่ดี คือ มีความกระตือรื อร้ นใน
การแก้ ปัญ หานัน้ ๆ และต้ องมี แรงจูง ใจอย่างสูง นอกจากนัน้ ยัง ต้ องมี ความสามารถในการใช้
เครื่ องมืออย่างชานาญและเลือกเครื่ องมือให้ ถกู ต้ องกับงานด้ วย
11.6. ปั ญหาและอุปสรรคในงานวิจัย
1. พนักงานบางคนยัง ไม่สามารถแยกประเภทระหว่างการปรั บปรุ ง (Improvement)
และนวัตกรรม (Innovation) ออกจากกันได้ เพราะว่าโรงงานตัวอย่างยังมีการอบรมที่ไม่ชดั เจนพอ
2. การค้ น คว้ า งานวิ จัย หรื อ หนัง สื อ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในเรื่ อ งของการประเมิ น คุณ ค่า ของ
นวัตกรรมที่มีต่อสังคมพบว่า ไม่มีงานวิ จยั ที่เกี่ ยวข้ องกับการประเมินเลย เนื่องจากการประเมิน

162
คุณ ค่า ต่อ สัง คมนัน้ จะประเมิ น ได้ ย าก และองค์ ก รส่ว นใหญ่ จ ะมุ่ง เน้ น แต่เ ฉพาะผลก าไรหรื อ
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจมากกว่า
11.7. ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยเพิ่มเติม
1. ถ้ าหากมีเวลาในการใช้ แนวทางการจัดการกระบวนการนวัตกรรมมากพอสาหรับการ
ให้ โรงงานเกิ ด นวัตกรรมขึน้ มาจริ ง จะทาให้ ท ราบถึง ข้ อดี ข้ อ เสี ยของการจัด การกระบวนการ
นวัตกรรมได้ มากขึ ้น
2. หากนาแนวทางการจัดการกระบวนการนวัตกรรมไปทดลองใช้ กับองค์กรที่มีขนาด
แตกต่างกัน ขันตอนและเครื
้
่ องมือรวมถึงผลที่ได้ รับจะแตกต่างกันออกไป
3. การประเมินความเสี่ ยงในการประเมินคุณค่าต่อสังคมนันจะเป็
้
นการประเมินในเชิง
ลบ ซึง่ ควรมีการประเมินคุณค่าของสังคมในเชิงบวกมาพิจารณาด้ วย เพื่อส่งเสริ มให้ การประเมินมี
ความชัดเจนมากขึ ้น
4. งานวิจยั นี ้จะเป็ นการรวบรวมขันตอนและเครื
้
่ องมือสาหรับการใช้ ในองค์กรที่มีขนาด
ใหญ่และขนาดกลางซึง่ มีระบบการจัดการที่ดีอยูแ่ ล้ ว เพราะเครื่ องมือบางชนิดต้ องใช้ ความชานาญ
ที่ได้ จากการฝึ กอบรมมาก่อนด้ วย หากนาไปใช้ ในองค์กรขนาดเล็ก อาจทาให้ เกิดปั ญหาสับสนใน
ขันตอนได้
้
จึงควรจัดการฝึ กอบรมพนักงานขององค์กรก่อนการใช้ งานด้ วย
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แบบสารวจ 1 ความต้ องการลูกค้ าต่อกระบวนการล้ างทาความสะอาดเครื่ องกรอง (Strainer)
แบบสอบถามนี ้เป็ นส่วนหนึ่งของการทาวิจยั เกี่ยวกับความต้ องการลูกค้ าต่อกระบวนการ
ล้ างทาความสะอาดเครื่ องกรอง (Strainer) ระดับปริ ญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค์ เพื่อทาการสอบถามกลุม่ พนักงานตัวอย่าง ถึงความต้ องการและปั ญหาที่พบ
ในกระบวนการล้ างทาความสะอาดเครื่ องกรอง เพื่อนาข้ อมูลที่ได้ ไปเป็ นแนวทางในการปรับปรุ ง
และพัฒนากระบวนการต่อไป
ส่วนที่ 1 ข้ อมูลพื ้นฐานเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ...........................อายุ...........................ตาแหน่ง..............................................................
ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับการทางาน ปั ญหาที่พบและข้ อเสนอแนะในการปรับปรุง
กรุณากรอกแบบสอบถามตามข้ อมูลการใช้ จริงตามคาถามในช่องว่างข้ างล่าง
1. ปั ญหาที่ทา่ นพบจากกระบวนการล้ างทาความสะอาดเครื่ องกรองของบริษัทในปั จจุบนั
1 ...........................................................................................................
2 ...........................................................................................................
3 ...........................................................................................................
2. ความต้ องการหรื อจุดที่ทา่ นคิดว่าควรทาการปรับปรุงคืออะไร และให้ เหตุผล
1 ...........................................................................................................
เพราะ .....................................................................................................
2 ...........................................................................................................
เพราะ .....................................................................................................
ทางผู้วิจยั ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง ที่ทกุ ท่านให้ ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามมา
ณ โอกาสนี ้
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แบบสารวจ 2 คะแนนระดับศักยภาพและระดับความสาคัญของความต้ องการต่อกระบวนการ
ล้ างทาความสะอาดเครื่ องกรอง (Strainer)
วัตถุประสงค์ เพื่อทราบถึงระดับศักยภาพและระดับความสาคัญของความต้ องการของ
พนักงานต่อกระบวนการล้ างทาความสะอาดเครื่ องกรอง (Strainer) ในโรงงานตัวอย่าง
ส่วนที่ 1 ข้ อมูลเบื ้องต้ นของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ.........................อายุ...............อาชีพ.....................หน่วยงาน / บริษัท................................
ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
หมายเหตุ ระดับศักยภาพแบ่งออกเป็ น 5 ระดับ และระดับความสาคัญแบ่งออกเป็ น 10 ระดับ
ระดับศักยภาพ
1 หมายถึง มีศกั ยภาพน้ อยมาก
2 หมายถึง มีศกั ยภาพน้ อย
3 หมายถึง มีศกั ยภาพปานกลาง
4 หมายถึง มีศกั ยภาพมาก
5 หมายถึง มีศกั ยภาพมากที่สดุ

ระดับความคาสัญ
1 หมายถึง ไม่มคี วามสาคัญและไม่มีผลต่อความพึงพอใจ
2 หมายถึง มีความสาคัญและมีผลต่อความพึงพอใจน้ อยมากที่สดุ
3 หมายถึง มีความสาคัญและมีผลต่อความพึงพอใจน้ อยมาก
4 หมายถึง มีความสาคัญและมีผลต่อความพึงพอใจน้ อย
5 หมายถึง มีความสาคัญและมีผลต่อความพึงพอใจน้ อยถึงปานกลาง
6 หมายถึง มีความสาคัญและมีผลต่อความพึงพอใจปานกลาง
7 หมายถึง มีความสาคัญและมีผลต่อความพึงพอใจปานกลางถึงมาก
8 หมายถึง มีความสาคัญและมีผลต่อความพึงพอใจมาก
9 หมายถึง มีความสาคัญและมีผลต่อความพึงพอใจมากถึงมากที่สดุ
10 หมายถึง มีความสาคัญและมีผลต่อความพึงพอใจมากที่สดุ
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แบบสารวจ 2 (ต่ อ) คะแนนระดับศักยภาพและระดับความสาคัญของความต้ องการต่อ
กระบวนการล้ างทาความสะอาดเครื่ องกรอง (Strainer)
กรุณาประเมินระดับศักยภาพ โดยทาเครื่ องหมาย X ลงในช่องที่ทา่ นพิจารณา
ความต้ องการของลูกค้ า

ระดับศักยภาพ
2
3
4

1

5

เปิ ดฝาเครื่ องกรองได้ ง่ายและรวดเร็ว
ถอดไส้ กรองได้ ง่าย
ใส่ไส้ กรองกลับเข้ าไปได้ ง่าย
ปิ ดฝาเครื่ องกรองได้ ง่ายและรวดเร็ว
การล้ างไส้ กรองสะดวกและรวดเร็ว
ไม่สกปรกเลอะเทอะขณะทางาน
ความถี่ในการล้ างน้ อย
มีความปลอดภัยในการทางาน
กรุณาประเมินระดับความสาคัญ โดยทาเครื่ องหมาย X ลงในช่องที่ทา่ นพิจารณา
ความต้ องการของลูกค้ า

1

2

ระดับความสาคัญ
3 4 5 6 7 8

9 10

เปิ ดฝาเครื่ องกรองได้ ง่ายและรวดเร็ว
ถอดไส้ กรองได้ ง่าย
ใส่ไส้ กรองกลับเข้ าไปได้ ง่าย
ปิ ดฝาเครื่ องกรองได้ ง่ายและรวดเร็ว
การล้ างไส้ กรองสะดวกและรวดเร็ว
ไม่สกปรกเลอะเทอะขณะทางาน
ความถี่ในการล้ างน้ อย
มีความปลอดภัยในการทางาน
ทางผู้วิจยั ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง ที่ทกุ ท่านให้ ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามมา
ณ โอกาสนี ้
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