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การเพิ่มผลผลติ” หรือ Productivity 

นั้น เรามักจะไดยินหรือฟงกันบอย แตจะมีสักกี่คนที่เขาใจและรูจักมันอยางแทจริง โดยเฉพาะในประเทศไทยนั้นมัก 
มีความเขาใจเกี่ยวกับ การเพิ่มผลผลิตวา เปนการเพิ่มปริมาณการผลิต ซึ่งไมใชแนวคิดท่ีถูกตองซะทีเดียว ยิ่งไปกวานั้นมักจะ 
ไมคอยใหความสนใจในเรื่องที่การเพิ่มผลผลิตเทาที่ควร ทั้งๆที่เปนเครื่องมือหนึ่งท่ีสามารถชวยใหประเทศไทยสามารถฝาฝน 
วิกฤตเศรษฐกิจใหผานพนได โดยเปนการเพิ่มความสามารถในการแขงขันใหแกองคกรตางๆ ไมวาจะเปน โรงงาน 
รัฐวิสาหกิจ สํานักงาน สถาบันตางๆ ตลอดจน การเพิ่มผลผลิตในระดับครอบครัว และปจเจกบุคคล 

รูจัก Productivity กันดีกวา 

การเพิ่มผลผลิต มีแนวคิดวา “QCD-SMEE” ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

o  Q: Quality  คุณภาพ 
o  C: Cost  การลดตนทุน 
o  D: Delivery  การสงมอบ 
o  S: Safty  ความปลอดภัย 
o  M: Morale  ขวัญและกําลังใจในการทํางาน 
o  E: Environment  สิ่งแวดลอม 
o  E: Ethics  จรรยาบรรณในการดําเนนิธุรกิจ 

การเพิ่มผลผลิตที่ดี ควรจะมีองคประกอบครบทั้ง 7 ตัว นั้นสามารถจําแนกรายละเอียดไดดังนี้ คือ 

•  คุณภาพ,การลดตนทุนและการสงมอบนี้เปนการปรับปรุงเพื่อตอบสนองความพอใจลูกคา 
•  สวนความปลอดภัยและขวัญกําลังในเปนการปรับปรุงเพื่อพนักงาน 
•  สวนสิ่งแวดลอมและจรรยาบรรณก็ปรับปรุงเพื่อสังคม 

แตโดยทั่วไปแลวแนวคิดการเพิ่มผลผลิตสามารถแบงไดเปน 2 แนวคิดคือ 

1.  แนวคิดทางวิทยาศาสตร ตามแนวคิดของ International Labor Organization 

การเพิ่มผลผลิต คือ อัตราสวนระหวางมูลคาของสินคาและบริการที่ผลิตตอมูลคาของทรัพยากรที่ใชไป 

การเพิ่มผลผลิต = ผลิตผล/ปจจัยการผลิตที่ใชจริง+ปจจัยการผลิตที่เปนของเสีย 

2.  แนวคิดทางดานสังคมศาสตร ตามคํานิยามของ European Productivity Agency 

"การเพิ่มผลผลิต เปนความสํานึกในจิตใจที่มุงแสวงหาทางปรับปรุงสิ่งตางๆ ใหดีขึ้นเปนความพยายามอยางตอเนื่อง โดยมี 
พื้นฐานที่เช่ือวาเราสามารถทําวนันี้ไดดีกวาเมื่อวานนี้และพรุงนี้ตองดีกวาวันนี้ เปนความพยายามอยางไมมีที่สิ้นสุดที่จะปรับ 
สภาพเศรษฐกิจ สังคม ใหทันการเปลี่ยนแปลงดวยการใชวิธีการ และเทคนิคใหม ๆเปนความเชื่อม่ันในความกาวหนาของ 
มนุษย"
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Quality:คุณภาพ 

ความหมายของคุณภาพ 

คือสิ่งท่ีสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาและสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา 

ความสําคัญของคุณภาพ 

1.  สรางความพอใจใหเกิดแกลูกคา 
2.  ชวยลดตนทุน 
3.  สามารถสงมอบไดตามกําหนด 
4.  มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
5.  ชวยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลใหแกองคกร 
6.  นํามาสูการเพิ่มกําไรใหแกองคกร 

วิธีการสรางคุณภาพ 

เปนที่ทราบกันโดยทั่วไปวากระบวนการผลิตตาง ๆ (Production and operations management) นั้นประกอบดวย Input Process 
and Output และก็ระบบ Feedback & Feedforward ดังนั้นในการสรางคุณภาพในกระบวนการนั้นไมใชแคที่ผลิตภัณฑหรือ 
บริการที่มีคุณภาพเทานั้น แตตองรวมถึงปจจัยนําเขา และกระบวนการที่เปนมาตรฐานดวย 

การประกันคุณภาพ 

คือกิจกรรมหรือการปฏิบัติใด ๆที่ถาไดดําเนินการตามระบบแผนที่วางไวจะทําใหเกิดความเชื่อม่ันไดวา จะไดผลงานมี 
คุณภาพ ตรงตามคุณลักษณะที่พึงประสงค การประกันคุณภาพของสินคาเกี่ยวของกับ 

o  Inspection 
o  Quality Control 
o  Reliability Control 

ซึ่งปจจุบันก็มีการนํามาตรฐาน ISO 9000, ISO 14000, ISO18000, QS 9000เปนตนมาใชเปนมาตรฐานในการประกันคุณภาพ 

Cost:การลดตนทุน 

การลดตนทุนเปนหนทางแหงความอยูรอดไดในสถานการณเชนนี้ ผูประกอบการมีความจะเปนอยางยิ่งที่ตองใหความสนใจ 
และเพิ่มความพยายามในการลดตนทุนอยางจริงจัง 

ความหมายของตนุทน 

ตนทุน คือเปนสิ่งท่ีเกิดขึ้นในทุกขั้นตอนตั้งแตการทําการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ จนกระทั่ง ผลิตภัณฑ หรือบริการนั้น 
อยูในมือลูกคา
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องคประกอบตนทุน 

เราสามารถจําแนกไดเปน 3 ประเภท ดังนี้ 

1.  คาวัตถุดิบทางตรง 
2.  คาแรงงานทางตรง 
3.  คาโสหุยการผลิต ( Overhead Cost) 

แนวทางในการลดตนทุน 

1.  ใชหลักวิศวกรรมคุณคา Value Engineering 
2.  ขจัดการสูญเสียวัตถุดิบ ซึ่งอาจทําโดย การเปลี่ยนวิธีการผลิต จัดระบบ Inventory ใหมีประสิทธิภาพ 
3.  มีการจัดระบบ Total Preventive maintenance 
4.  มีการวางแผนกําลังการผลิต Master schedule ใหเหมาะสมมีการใชทรัพยากรตางไดอยางมีประสิทธิภาพ ลดการรอ 

คอย การขนสงท่ีไมจําเปน 
5.  ปรับปรุงวิธีการทํางานใหสามารถปฏิบัติงานไดงายขึ้นและมีประสิทธิภาพ ( Time and Motion Study) 
6.  ฝกอบรมและสอนงานใหพนักงานมีความรูความเขาใจและมีทักษะในการทํางานอยางถูกตอง 
7.  ออกแบบลักษณะงาน Job Enlargement and job enrichment ซึ่งจะชวยใหสามารถทดแทนแรงงานไดเมื่อ 

มีการขาดงานหรือทํางานไมทัน 

Delivery: การสงมอบ 

การสงมอบ คือการสงงานที่ผลิตเสร็จแลวในหนวยงานหนึ่งไปยังอีกหนวยงานหนึ่งโดยผานการขนยายโดยใชสายพาน, 
รถเข็น,รถยกหรือใหคนเคลื่อนยายและสุดทายสงมอบใหลูกคา 

การปรับปรุงการสงมอบ 

การสงมอบสินคาที่ดี ตองเริ่มจากการวางแผนการผลิตที่ดี โดยพยายามใหในสายการผลิตเดียวกัน มีการผลิตและสงช้ินงานได 
ตรงตามความตองการ แลวจะสงผลใหในสายการผลิตนั้น มีการไหลอยางตอเนื่องมากขึ้น และมีงานระหวางทําในประมาณที่ 
นอยมาก ประสิทธิภาพของเครื่องจักรดีไมมีการขัดของเสียหายบอย ก็จะชวยใหสามารถทําไดรวดเร็ว ระยะเวลาผลิตโดยรวม 
ก็จะลดนอยลง 

ในดานของพนักงานที่มีผลตอการสงมอบคือ ความสูญเสียตางๆ ที่เกิดขึ้นในการทํางานของพนักงานที่ทําหนาเครื่องใน 
สายการผลิตและสายการประกอบ เชน ความเร็วในการทาํงานลดลง ความสูญเสียที่เกิดจากการรองาน ซึ่งจะสงผลให 
ระยะเวลาในการผลิตช้ินงานพนักงานคนนั้นมีระยะเวลาที่นานเกินไป ซึ่งหาไมไดสังเกตความสูญเสียในงานเหลานี้ก็จะเกิด 
ความสะสมของปญหา และมีผลตอตนทุนการผลิตไดเชนกัน ดังนั้นควรใชเทคนิควิศวกรรมอุตสาหการทําการศึกษา เก็บ 
ขอมูล วิเคราะหขอมูล เพื่อหาสาเหตุในการแกปญหา
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การสงมอบในสายการผลิตหรือระหวางกระบวนการผลิตในโรงงานจะมีผลตอการสงมอบในขั้นสุดทายคือการสงมอลบ 
ใหกับลูกคาที่สั่งซื้อสินคาของบริษัท ซึ่งบริษัทอาจแกไขไดโดยการเปลี่ยนเครื่องจักรที่รวดเร็ว การพยายามลดความสูญเสีย 
ตางๆ ที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักรและคน หาวิธีการที่เหมาะสมซึ่งเริ่มต้ังแตการวางแผนการสั่งซื้อ การจัดวัตถุดิบ การวางแผนการ 
ผลิตไปจนถึงการสงมอบที่ทันเวลา และมีความยืดหยุนตอาความตองการของตลาด เหลานี้จะสงผลใหโรงงานนั้นสามารถ 
ตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางดีที่สุด 

Safety:ความปลอดภยั 

ความปลอดภัย คือ สภาวะที่ปราศจากอุบัติเหตุ หรือสภาวะที่ปลอดจากความเจ็บปวด การบาดเจ็บฯลฯ หรือ การควบคุมความ 
สูญเสียจากอุบัติเหต ุ

การปองกันอุบัติภัย 

1.  การจัดองคการและบริหารงานดานความปลอดภัย 
1.  กําหนดนโยบายและความรับผิดชอบขององคการเกี่ยวกับความปลอดภัยสวนบุคคล ครอบคลุมถึงคูมือ 

ความปลอดภัย ฯลฯ 
2.  การบรรจุคนงานใหเหมาะสมกับงาน 
3.  การควบคุมอุบัติเหตุและความเสียหาย 
4.  ผูบริหารทุกระดับช้ันตองใหความสําคัญตอความปลอดภัยและอุบัติเหตุ 
5.  กําหนดกฎเกณฑและมาตรฐานดานความปลอดภัย 

2.  การควบคุมอันตรายทั่ว ๆ ไป 
1.  จัดระเบียบและดูแลรักษาโรงงาน 
2.  มีการออกแบบเครื่องปองกันอันตรายของเครื่องจักรอยางถูกตอง รวมทั้งจัดหาใหเพียงพอกับความ 

ตองการ 
3.  จัดสภาพแวดลอมในการทํางานอยางเหมาะสม 
4.  จัดหาอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคลตามมาตรฐานที่กําหนด และมีการฝกอบรมใหความรูแกพนักงาน 

3.  การควบคุมอันตรายในกระบวนการผลิต 
1.  การปองกันอันตรายจากสารเคมี 
2.  การปองกันอัคคีภัย
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4.  การฝกอบรม การสื่อสาร การจูงในดานความปลอดภัย 
1.  ฝกอบรมดานความปลอดภัย แกผูบริหารและผูควบคุม 
2.  ปลูกฝงทัศนคติดานความปลอดภัยใหกับพนักงานใหม 
3.  จัดทําคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
4.  ตรวจหาขอปองกันและแกไข 
5.  จัดประชุมดานความปลอดภัย 

Etc. 

5.  การสอบสวนอุบัติเหตุ และการวเิคราะหสาเหตุ 
1.  มีการสอบสวนและรายงานอุบัติเหตุทุกครั้ง 
2.  มีระบบการเก็บรวมรวมและจัดทําสถิติอุบัติเหตุ 
3.  มีการนําขอมูลทางอุบัติเหตุไปใชประโยชน 

Morale: ขวัญและกําลังใจ 

“ขวัญและกําลังใจในการทํางาน คือ สภาพทางจิตใจของผูปฏิบัติงาน เชนความรูสึกหรือความนําคิดท่ีไดรับอิทธิผล แรงกดดัน 
หรือสิ่งเราจากปจจัยหรือสภาพแวดลอมในองคการที่อยูรอบตัวเขา และมีปฎิกริยาโตกลับคือ พฤติกรรมในการทํางานซึ่งมีผล 
โดยตรงตอผลงานของบุคคลนั้น” 

การเพิ่มผลผลิตกับขวัญและกําลังใจ 

ในองคกรตางๆหากมีบุคคลที่มีคุณภาพก็ถือวาสําเร็จไปกวาครึ่งเนื่องจากทรัพยากรมนุษยถือเปนทรัพยากรอันมีคาของ 
องคการ ที่ตองเอาใจใสและพยายามรักษาขวัญและกําลังใจของสมาชิกใหอยูในสภาพที่ดี ในที่นี้การเพิ่มผลผลิตก็มี 
วัตถุประสงคเพื่อยกระดับขวัญและกําลังใจของพนักงานใหสูงข้ึน โดยการนํากิจกรรมตางๆที่ใชเพื่อการเพิ่มผลผลิต เชน 
กิจกรรม 5 ส, กิจกรรมกลุมคุณภาพ , Hoshin Kanri นํามาเพื่อเปาหมายขางลางนี้คือ 

•  พัฒนาพนักงานใหมีความรู ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานที่สูงข้ึน 

•  เปดโอกาสใหพนักงานมีสวนรวมในการปรับปรุงงาน 
•  ฝกใหพนักงานเปนคนชางสังเกต มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
•  รูจักทํางานเปนทีมเพื่อรวมกันแกไขปญหาและปรับปรุงงาน 
•  หาทางปองกันมิใหเกิดสภาพที่ไมปลอดภัยในการทํางาน 

นอกจากนั้นยังเปนการสรางทัศนคติที่ดีในการทํางานแกพนักงานใหเกิดการปรับปรุงงานและสถานที่ทํางานของตนเองอยาง 
ตอเนื่อง (Continuous Improvement) 

E: Environment 

สิ่งแวดลอมกับอุตสาหกรรม
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ในรอบ 2-3 ทศวรรษ การพัฒนาอุตสาหกรรมาของประเทศกาวหนาอยางไมหยุดยั้งและอยางไมเปนระบบ เมื่อการ 
เาจริญเติบโตของอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและระหวางประเทศเปนไปอยางกาวกระโดดเชนนี้ ประเด็นสิ่งแวดลอมได 
กลายเปนหัวขอสําคัญที่เกี่ยวพันโดยตรงกับคุณภาพสินคา และระบบการบริหารการจัดการ โดยเฉพาะการยอมรับใน 
ตลาดโลกที่ควบคุมดูแล โดย WTO นอกจากนี้การกําหนดมาตรฐาน ISO ก็ไดนํามาตรการควบคุมสิ่งแวดลอมในกระบวนการ 
ผลิตอุตสาหกรรมมาใช และระบุชัดเจนในการกําหนดคุณภาพของผลิตภัณฑ ฉะนั้น อุตสาหกรรมใดทําลายสิ่งแวดลอม 
อุตสาหกรรมนั้นก็อาจเปนที่เพงเล็งและในที่สุดก็จะถูกควบคุมโดยกลไกของตลาดโลก ในทางตรงกันขาม อุตสาหกรรมใด 
หยิบยกประเด็นทางสิ่งแวดลอมขึ้นมาเปนเรื่องสําคัญโอกาสที่จะไดรับการตอรองทางการคาจะมีมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ผูซื้อ 
หรือผูบริโภคก็จะเปนกลไกที่สําคัญอีกทางหนึ่งในการผลักดันใหผูผลิตหันมาดูแลรักษาสิ่งแวดลอมมากยิ่งขึ้น 

สิ่งแวดลอมกับการเพิ่มผลผลิต 

Waste Minimization ก็เปนอีกแนวทางหนึ่งท่ีชวยเพิ่มผลผลิตโดยการจัดการของเสีย โดยมุงหวังใหมีการตรวจสอบสาเหตุ 
หรือตนเหตุของการเกิดของเสีย และหาแนวทางในการจัดการแหลงกําเนิดนั้น เพื่อใหการแกปญหาที่ปลายทางบรรเทาลง 
นอกจากนี้ยังรวมถึงแนวทางในการใชหมุนเวียน และการประหยัดทรัพยากรตางๆ อีกดวย 

สําหรับ Waste Minimization นี้บางครั้งมีการเรียกวา "Clean Technology, Cleaner Production, Pollution Prevention หรือ 
Green Productivity" 

E:Ethic 

ในการดําเนินธุรกิจไมวาจะประกอบอาชีพใด ๆ ก็ควรที่จะยึดแนวทางจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Business Ethics) เพื่อจรรโลง 
ไวซึ่งสังคมที่ดีและนาอยูสําหรับเพื่อมนุษย สังคม และสิ่งแวดลอม กลาวคือการมีจรรยาบรรณนั้นหมายถึงการไมเบียดเบียน 
ผูอื่น ซึ่งสามารถพจิารณาไดคือ 

•  เวนจากการเบียดเบียนลูกคา 
•  เวนจากการเบียดเบียนผูจัดหาสินคาหรือวัตถุดิบ 
•  เวนจากการเบียดเบียนพนักงาน 
•  เวนจากการเบียดเบียนผูถือหุนหรือเจาของ 
•  เวนขจากการเบียดเบียนคูแขง 
•  เวนจากการเบียดเบียนราชการ 
•  เวนจากการเบียดเบียนสังคม 
•  เวนจากการเบียดเบียนสิ่งแวดลอม 

ในการแขงขันที่เสรีของโลกในยุคที่ขาวสารไรพรมแดนเชนนี้ การเพิ่มผลผลิตดวยแนวคิด QCD-SMEE ก็เปนทางเลือกหนึ่งท่ี 
นาสนใจสําหรับองคกรธุรกิจสมัยใหมที่จะสามารถผลิตสินคาที่มีคุณภาพ ภายใตตนทุนที่เหมาะสม และอยูบนพื้นฐานความ 
พอใจของลูกคา ผูประกอบการและสังคม ฉะนั้น อยารรีอเวลาเริ่มนําแนวคิดนี้ไปปรับประยุกตใชในองคกรของคุณ เพื่อการ 
พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustain Development)


