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“หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตดวยหลักการ”  
Lean Manufacturing 

 
หลักการและเหตุผล  

ระบบการผลิตแบบลีน  : Lean Production (การผลิตแบบไรความสูญเสีย )   เปนระบบการผลิต
แบบที่ทกุโรงงานและทกุอุตสาหกรรมแสวงหาเพื่อยกระดับความสามารถในการแขงขัน และเพือ่ความเปนเลิศ 
การเผชิญหนากับภาวะการณแขงขันทีรุ่นแรงทางดานธุรกิจทั้งจากภายในและภายนอกประเทศเปนสิง่ที่ไม
สามารถหลกีเลี่ยงได อนาคตคือสิ่งไมแนนอนและไมสามารถคาดเดาได แตสิ่งที่แนนอนที่จะชวยใหโรงงานผาน
พนวิกฤติ คือ สรางความแนนนอนบนความไมแนนอนแหงอนาคต ดวยการเสรมิสรางความสามารถในการ
แขงขันในกับโรงงาน ใหกบัระบบการผลิต การตอบสนองความตองการของลูกคา อยางรวดเร็ว ถูกตอง และ
ตรงเวลา ดวยตนทุนที่เหมาะสม จะเปนกญุแกสําคัญที่นําพาโรงงานใหสามารถยืนหยัดอยูไดอยางมั่นคง  

 

         
 
 
เปาหมายของการผลิตแบบลีน (Lean Production) มุงเนนที่จะกําจัดความสญูเปลา 8 ประการ ( 8 

Wastes) ที่มักเกิดข้ึนในแตละพื้นที่ ไมวาจะเปนการบริหารลูกคา การออกแบบผลิตภัณฑ การติดตอกับ ผูผลิต 
หรือ การบริหารภายในโรงงานเอง ซึ่งการลดความสูญเปลาเปนปจจัยทีส่ําคัญอยางย่ิงในการลดตนทุนในการ
ดําเนิน การของธุรกิจใดๆ เพื่อสรางกําไรใหกบัองคการโดยไมสงผลกระทบตอความสัมพันธกบัลกูคา การ
ดําเนินการเพื่อลดความสูญเปลาน้ี จําเปนอยางย่ิงที่ตองฝกอบรมพนักงานใหมีความเขาใจอยางแทจรงิวา 
กิจกรรมใด เพิ่มคุณคาใหกับงาน (Value Added) และ กิจกรรมใดไมใช กิจกรรมหลกัในการปรบัปรุงของ
ระบบการผลิตแบบลีน 
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โดยท่ีกิจกรรมการทํางานตางๆ ท่ีเราทํากันอยูทุกวันน้ีสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ 

 กิจกรรมที่เพิ่มคุณคา (Value-Added Activities) คือ กิจกรรมใดๆ ก็ตามที่ทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงรปูรางของวัตถุดิบหรือขอมูลขาวสาร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อตอบสนองความ
ตองการของลกูคา  

 กิจกรรมที่ไมเพิ่มคุณคา (Non-Value-Added Activities) คือ กิจกรรมใดๆ ก็ตามที่ใชทรพัยากร
ของเราไป เชน เวลา พนักงาน เครือ่งจักร พื้นที่ เปนตน แตไมไดมีสวนในการสรางความพงึพอใจ
แกลูกคา เราเรียกกิจกรรมประเภทน้ีวา “ความสูญเปลา”  

      

ความสูญเปลาในโรงงาน โดยท่ัวไปแลวมีอยู 8 ประการ ดังตอไปน้ี 

1.       ผลิตมากเกินไป (Over Production) 

2.       มีกระบวนการมากเกินไป (Over Processing) 

3.       การขนยาย (Conveyance) 

4.       สินคาคงคลงั (Inventory) 

5.       การเคลื่อนไหวที่ไมจําเปน (Motion) 

6.       การรอคอย (Waiting) 

7.       การเกิดของเสียและการแกไขช้ินงานเสีย (Defect & Rework) 

8.       ศักยภาพหรือความคิดสรางสรรคของพนักงานที่ไมถูกนํามาใชประโยชนอยางเต็มที ่
(Underutilized People) 
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1.  วัตถุประสงคของโครงการ   

             1.1 เขาใจระบบการผลิตแบบลีนในระดับเบื้องตน 

                1.2 เขาใจแนวทางในการนําลีนเทคนิคไปประยุกตใชการปรับปรุงกระบวนการไดอยางมี 

                   ประสทิธิภาพ และ ประสิทธิผล 

1.3 เห็นผลสําเร็จจากบริษัทที่ไดดําเนินกิจกรรม Lean อยางเปนรูปธรรม 
 

2.  ประโยชนท่ีไดรับจากโครงการ อบรม 
1.1 เขาใจกระบวนการผลิตมีความยืดหยุน ตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางรวดเร็ว 
1.2 ทําใหตนทุนการผลิตอยูภายใตการควบคุม 
1.3 เสริมสรางและพัฒนาบุคลากรในองคกรสูความเปนเลิศ (Best Practice) ในการผลิต 
1.4 ตองการมีตนทุนที่ตํ่าลง (Cost Reduction) เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขัน 

(Competitiveness) หรือรักษาสวนแบงทางการตลาด  
1.5 ตองการเพิ่มผลิตภาพ (Increased Productivity) เพื่อการจัดสงที่ดีข้ึนและรักษาหรือเพิ่มสวน

แบงทางการตลาด  
1.6 ตองการลด Lead Time ในการผลิตสินคา เพื่อการจัดสงทีต่รงเวลา (On Time Delivery) และ

เพิ่มความพึงพอใจใหกับลูกคา (Customer Satisfaction)  
1.7 ตองการมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสงูระดับสากล (World Class Manufacturing) เพื่อ

การแขงขันได และเปนที่ยอมรับของลกูคา 

3. หัวขอในกาอบรม   

    การเตรียมความพรอมดานการเพิม่ประสทิธิภาพการผลิตดวยหลักการ Lean 

    ทําไมตองทํา  Lean ? 

    ความสําคัญและหลักการพื้นฐานของของสูญเปลา 7+1 

    การคนหาความสูญเปลาดวย VSM  (Value  Stream  Mapping) 

    แนะนําเทคนิคตางๆ ที่เกี่ยวของกับการผลิตแบบลีน (Lean Tools) 
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               -      JIT 

               -     Continuouse Flow                     

- 5S & Visual  Management         

- Kaizen  

- Standardized Works & Poka-Yoke            

- การปรับเรียบการผลิต : Smooth Production 

- การปรับเปลี่ยนรุนการผลิต : Single Minute Exchange of Dies ( SMED ) 

- TPM & OEE         

- Kanban & Pull System  

- Etc. 

-  

 ข้ันตอนการนําเทคนิคการผลิตแบบลีนไปประยุกตใชองคกร 

 ตัวอยาง Lean Best Practice Case Study ขององคกรที่ใชเทคนิคการผลิตแบบลีน 
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4.  เปาหมาย  

1. ผูประกอบการดานอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรม หรือสถานประกอบการ
ดานการผลิต 

2. วิศวกร หรือผูที่มีอาชีพดานการควบคุมการผลิต และ ผูบริหารดานการจัดการ
อุตสาหกรรมทั่วไป 

3. ผูที่ทํางานที่เกี่ยวของกับการผลิต เชน แผนกจัดซื้อ จัดหา ผูจัดการคลังสินคา ผู
ควบคุมสินคาคงคลัง ชางซอมบํารุงเครื่องจักร ขนสงสินคา และอื่นๆ 

4. นักศึกษาทั่วไปที่ศึกษาดานการจัดการอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส ขนสง   
วิศวอุตสาหกรรม วิศวกรรมเครื่องกล และสาขาอื่นๆ 

 
5. วิทยากร 
    อาจารยอนันต  ดีโรจนวงศ  หรือ  อาจารยศรีสัคเศรษฐ  ธรรมาวุฒิ  หรือ อาจารยประชา  บุญลอม  หรือ  
    อาจารยวรวิทย  ตางาม 
 
 


