การปรบปรงอย่างต่อเนื่องางต่อเนื่องڸHอเนื่องڸH로枔อง
(Continuous Improvement)

ดร. ธนื่องڸH로枔าวิชญ์ จิ%ชญ์ จินดาประ( จินดาประดิษฐ์นื่องڸH로枔% ดาประด%ษฐ์er.๊H藍軼⦘子㪨㫠㣨䧐(
เมษาย่างต่อเนื่องนื่องڸH로枔 2555

การปรบปรงอย่างต่อเนื่องางต่อเนื่องڸHอเนื่องڸH로枔อง

หวิชญ์ จิข้อก3อการบรรย่างต่อเนื่องาย่างต่อเนื่อง
●

แนื่องڸH로枔วิชญ์ จิคิดทฤ%ดทฤษฎีของการปรั9ข้อกองการปรบปรงอย่างต่อเนื่องางต่อเนื่องڸHอเนื่องڸH로枔อง

Control Chart | Walter A. Shewhart
● PDCA Model | Edwards Deming
●
ไคิดทฤเซนื่องڸH로枔 ( 改善 )
●
แนื่องڸH로枔วิชญ์ จิคิดทฤ%ดเก9ย่างต่อเนื่องวิชญ์ จิกบการกJาจินดาประดิษฐ์ดข้อกองเสีย (Waste Elimination)x9ย่างต่อเนื่อง (Waste Elimination)
●

●

●

●

●

●

เคิดทฤรองมอพื้นฐานของกานื่องڸH로枔M ฐ์er.๊H藍軼⦘子㪨㫠㣨䧐านื่องڸH로枔ข้อกองการปรบปรงอย่างต่อเนื่องางต่อเนื่องڸHอเนื่องڸH로枔อง
ข้อกMนื่องڸH로枔ต่อเนื่องڸHอนื่องڸH로枔การปรบปรงอย่างต่อเนื่องางต่อเนื่องڸHอเนื่องڸH로枔อง
ประโย่างต่อเนื่องชนื่องڸH로枔(ข้อกองการปรบปรงอย่างต่อเนื่องางต่อเนื่องڸHอเนื่องڸH로枔อง
บทบาทข้อกองบคิดทฤลากรในื่องڸH로枔การปรบปรงอย่างต่อเนื่องางต่อเนื่องڸHอเนื่องڸH로枔อง
ต่อเนื่องڸHวิชญ์ จิอย่างต่อเนื่องางคิดทฤวิชญ์ จิามสีย (Waste Elimination)xJาเรQจินดาประดิษฐ์ข้อกองการปรบปรงอย่างต่อเนื่องางต่อเนื่องڸHอเนื่องڸH로枔อง

การปรบปรงอย่างต่อเนื่องางต่อเนื่องڸHอเนื่องڸH로枔อง

Walter A. Shewhart | Control Chart

แนื่องڸH로枔วิชญ์ จิคิดทฤ%ดข้อกองการปรบปรงการทJางานื่องڸH로枔ท9ได3รบการย่างต่อเนื่องอมรบเปRนื่องڸH로枔อย่างต่อเนื่องางมากคิดทฤอเรองข้อกองการ
คิดทฤวิชญ์ จิบคิดทฤมคิดทฤณภาพื้นฐานของกาซUง Dr. Walter A. Shewhart (1920s) นื่องڸH로枔กสีย (Waste Elimination)xYต่อเนื่องڸH% %ชาวิชญ์ จิอเมร%กนื่องڸH로枔 ได3นื่องڸH로枔Jา
เสีย (Waste Elimination)xนื่องڸH로枔อผลงานื่องڸH로枔ทางคิดทฤวิชญ์ จิามคิดทฤ%ดในื่องڸH로枔ข้อกณะท9ทJางานื่องڸH로枔อย่างต่อเนื่อง[ท9 Bell Labs เพื้นฐานของกาอหาทางเพื้นฐานของกามคิดทฤ
% วิชญ์ จิามนื่องڸH로枔า
เชอYอข้อกองระบบการสีย (Waste Elimination)xงสีย (Waste Elimination)xญ์ จินดาประญ์ จินดาประานื่องڸH로枔โทร_พื้นฐานของกาท( โดย่างต่อเนื่อง ดร.ช[ฮาร(ท (1924) ได3คิดทฤ%ดคิดทฤ3นื่องڸH로枔และนื่องڸH로枔Jา
เสีย (Waste Elimination)xนื่องڸH로枔อแนื่องڸH로枔วิชญ์ จิคิดทฤ%ดทางสีย (Waste Elimination)xYต่อเนื่องڸH% %ท9เร9ย่างต่อเนื่องกวิชญ์ จิา Control Chart ท9ชวิชญ์ จิย่างต่อเนื่องให3ผ[3บร%หารสีย (Waste Elimination)xามารYท9จินดาประดิษฐ์ะ
คิดทฤวิชญ์ จิบคิดทฤมคิดทฤณภาพื้นฐานของกาข้อกองการทJางานื่องڸH로枔ได3 ซUงแนื่องڸH로枔วิชญ์ จิคิดทฤ%ดนื่องڸH로枔9Mได3กลาย่างต่อเนื่องมาเปRนื่องڸH로枔แนื่องڸH로枔วิชญ์ จิคิดทฤ%ดท9ได3รบกนื่องڸH로枔ในื่องڸH로枔
วิชญ์ จิงกวิชญ์ จิ3างYUงประโย่างต่อเนื่องชนื่องڸH로枔(ท9นื่องڸH로枔Jามาใช3ในื่องڸH로枔การบร%หารจินดาประดิษฐ์ดการเช%งคิดทฤณภาพื้นฐานของกาในื่องڸH로枔เวิชญ์ จิลาต่อเนื่องڸHอมา

แหล่งงข้อมูลอมูล : wikล่ง : wikipedia
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Edwards Deming | PDCA

Edwards W. Deming ได3รบ
เอาแนื่องڸH로枔วิชญ์ จิคิดทฤ%ดการบร%หารจินดาประดิษฐ์ดการ
เช%งคิดทฤณภาพื้นฐานของกาโดย่างต่อเนื่องใช3วิชญ์ จิ%ธ9การทาง
สีย (Waste Elimination)xY%ต่อเนื่องڸH%จินดาประดิษฐ์าก Shewhart มา แล3วิชญ์ จิ
ประย่างต่อเนื่องกต่อเนื่องڸH(แนื่องڸH로枔วิชญ์ จิคิดทฤ%ดดงกลาวิชญ์ จิจินดาประดิษฐ์นื่องڸH로枔
สีย (Waste Elimination)xามารYทJาให3วิชญ์ จิงการอต่อเนื่องڸHสีย (Waste Elimination)xาหกรรม
ทวิชญ์ จิโลกย่างต่อเนื่องอมรบในื่องڸH로枔ประโย่างต่อเนื่องชนื่องڸH로枔(ข้อกอง
การบร%หารจินดาประดิษฐ์ดการเช%งกระบวิชญ์ จินื่องڸH로枔
การเช%งคิดทฤณภาพื้นฐานของกาด3วิชญ์ จิย่างต่อเนื่องสีย (Waste Elimination)xYต่อเนื่องڸH% %
(Statistical Process Control
Method) โดย่างต่อเนื่องเฉพื้นฐานของกาาะอย่างต่อเนื่องางย่างต่อเนื่อง%งในื่องڸH로枔ชวิชญ์ จิงหลงสีย (Waste Elimination)xงคิดทฤรามโลกคิดทฤรMงท9 2 ท9 Deming สีย (Waste Elimination)xามารYทJาให3เปRนื่องڸH로枔ท9ประจินดาประดิษฐ์กษ(แกทMง
โลกในื่องڸH로枔การปรบปรงคิดทฤณภาพื้นฐานของกาข้อกองอต่อเนื่องڸHสีย (Waste Elimination)xาหกรรมในื่องڸH로枔ประเท_ญ์ จินดาประ9ปdนื่องڸH로枔ให3กลาย่างต่อเนื่องเปRนื่องڸH로枔ประเท_ท9ม9ข้อก9ดคิดทฤวิชญ์ จิามสีย (Waste Elimination)xามารY
ทางการแข้อกงข้อกนื่องڸH로枔เปRนื่องڸH로枔อนื่องڸH로枔ดบต่อเนื่องڸH3นื่องڸH로枔ข้อกองโลกได3ในื่องڸH로枔เวิชญ์ จิลาต่อเนื่องڸHอมา
โมเดลทางคิดทฤวิชญ์ จิามคิดทฤ%ดท9โดดดงและได3รบการย่างต่อเนื่องอมรบกนื่องڸH로枔อย่างต่อเนื่องางแพื้นฐานของการหลาย่างต่อเนื่องท9ท9สีย (Waste Elimination)xด
ในื่องڸH로枔โลกข้อกองการบร%หารจินดาประดิษฐ์ดการกQคิดทฤอ Deming Cycle หรอท9ร[3จินดาประดิษฐ์กกนื่องڸH로枔ในื่องڸH로枔ชอวิชญ์ จิา
PDCA Cycle ท9มงเนื่องڸH로枔3นื่องڸH로枔การพื้นฐานของกาฒนื่องڸH로枔าคิดทฤณภาพื้นฐานของกาการทJางานื่องڸH로枔ด3วิชญ์ จิย่างต่อเนื่องแนื่องڸH로枔วิชญ์ จิคิดทฤ%ดพื้นฐานของกาMนื่องڸH로枔ฐ์er.๊H藍軼⦘子㪨㫠㣨䧐านื่องڸH로枔 คิดทฤอ
Plan (วิชญ์ จิางแผนื่องڸH로枔) Do (ดJาเนื่องڸH로枔%นื่องڸH로枔การ) Check (ต่อเนื่องڸHรวิชญ์ จิจินดาประดิษฐ์สีย (Waste Elimination)xอบ) Act (ปรบปรง)
แหล่งงข้อมูลอมูล : wikล่ง : wikipedia
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ไคิดทฤเซนื่องڸH로枔 | การปรบปรงอย่างต่อเนื่องางต่อเนื่องڸHอเนื่องڸH로枔อง
แนื่องڸH로枔วิชญ์ จิคิดทฤ%ดการปรบปรงอย่างต่อเนื่องางต่อเนื่องڸHอเนื่องڸH로枔องท9ได3รบการย่างต่อเนื่องอมรบและเปRนื่องڸH로枔ท9นื่องڸH로枔%ย่างต่อเนื่องมท9สีย (Waste Elimination)xดอ9กแนื่องڸH로枔วิชญ์ จิคิดทฤ%ด
หนื่องڸH로枔UงเปRนื่องڸH로枔ข้อกองประเท_ญ์ จินดาประ9ปdนื่องڸH로枔 ท9เร9ย่างต่อเนื่องกแนื่องڸH로枔วิชญ์ จิคิดทฤ%ดนื่องڸH로枔9Mวิชญ์ จิา ไคิดทฤเซนื่องڸH로枔 (KAIZEN) ซUงเปRนื่องڸH로枔คิดทฤJาในื่องڸH로枔ภาษา
ญ์ จินดาประปd9 นื่องڸH로枔สีย (Waste Elimination)xองคิดทฤJามาผสีย (Waste Elimination)xมกนื่องڸH로枔 คิดทฤอคิดทฤJาวิชญ์ จิา ไคิดทฤ 改 ท9แปลวิชญ์ จิา “เปล9ย่างต่อเนื่องนื่องڸH로枔” และคิดทฤJาวิชญ์ จิา เซนื่องڸH로枔 善
ท9แปลวิชญ์ จิา “ด9” เมอนื่องڸH로枔Jามารวิชญ์ จิมกนื่องڸH로枔 ไคิดทฤเซนื่องڸH로枔 ( 改善 ) แปลวิชญ์ จิา “การเปล9ย่างต่อเนื่องนื่องڸH로枔แปลงท9ด9
ข้อกUนื่องڸH로枔M ” (Change for the Better)
แนื่องڸH로枔วิชญ์ จิคิดทฤ%ดข้อกองญ์ จินดาประปd9 นื่องڸH로枔ท9เร9ย่างต่อเนื่องกวิชญ์ จิา “ไคิดทฤเซนื่องڸH로枔” นื่องڸH로枔9MเปRนื่องڸH로枔แนื่องڸH로枔วิชญ์ จิคิดทฤ%ดท9Y[กนื่องڸH로枔Jามาใช3ในื่องڸH로枔อต่อเนื่องڸHสีย (Waste Elimination)xาหกรรม
อย่างต่อเนื่องางกวิชญ์ จิ3างข้อกวิชญ์ จิาง จินดาประดิษฐ์ดมงหมาย่างต่อเนื่องข้อกองไคิดทฤเซนื่องڸH로枔คิดทฤอการปรบปรงท9ละเลQกละนื่องڸH로枔3อย่างต่อเนื่อง
(Continuous Improvement) เพื้นฐานของกาอท9จินดาประดิษฐ์ะกJาจินดาประดิษฐ์ดข้อกองเสีย (Waste Elimination)x9ย่างต่อเนื่อง (Waste) ในื่องڸH로枔กระบวิชญ์ จินื่องڸH로枔การ
ทJางานื่องڸH로枔เพื้นฐานของกาอให3กระบวิชญ์ จินื่องڸH로枔การม9คิดทฤวิชญ์ จิามเปRนื่องڸH로枔มาต่อเนื่องڸHรฐ์er.๊H藍軼⦘子㪨㫠㣨䧐านื่องڸH로枔มากข้อกUMนื่องڸH로枔 (Standardization)
อย่างต่อเนื่องางไรกQด9แนื่องڸH로枔วิชญ์ จิคิดทฤ%ดนื่องڸH로枔9Mสีย (Waste Elimination)xามารYประย่างต่อเนื่องกต่อเนื่องڸH(ใช3ได3กวิชญ์ จิ3างกวิชญ์ จิาเพื้นฐานของกา9ย่างต่อเนื่องงแคิดทฤการปรบปรง
กระบวิชญ์ จินื่องڸH로枔การผล%ต่อเนื่องڸHเทานื่องڸH로枔Mนื่องڸH로枔 ไคิดทฤเซนื่องڸH로枔 สีย (Waste Elimination)xามารYท9จินดาประดิษฐ์ะนื่องڸH로枔Jามาสีย (Waste Elimination)xร3างประโย่างต่อเนื่องชนื่องڸH로枔(ให3แกองคิดทฤ(กรได3
อย่างต่อเนื่องางย่างต่อเนื่องงย่างต่อเนื่องนื่องڸH로枔ทMงในื่องڸH로枔เรองข้อกองการผล%ต่อเนื่องڸH การข้อกาย่างต่อเนื่อง การบร%การ โดย่างต่อเนื่อง ไคิดทฤเซนื่องڸH로枔 เก9ย่างต่อเนื่องวิชญ์ จิข้อก3องกบการ
ระบสีย (Waste Elimination)xาเหต่อเนื่องڸHข้อกองปoญ์ จินดาประหา การปรบปรง และต่อเนื่องڸH%ดต่อเนื่องڸHามต่อเนื่องڸHรวิชญ์ จิจินดาประดิษฐ์สีย (Waste Elimination)xอบผลการปรบปรงอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องڸH[ ลอด
เวิชญ์ จิลา และแนื่องڸH로枔วิชญ์ จิคิดทฤ%ดข้อกองไคิดทฤเซนื่องڸH로枔นื่องڸH로枔9Mสีย (Waste Elimination)xอดรบกบแนื่องڸH로枔วิชญ์ จิคิดทฤ%ดเรอง PDCA ข้อกอง Edwards
Deming อย่างต่อเนื่องางลงต่อเนื่องڸHวิชญ์ จิ
แหล่งงข้อมูลอมูล : wikล่ง : wikipedia
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เคิดทฤรองมอพื้นฐานของกานื่องڸH로枔M ฐ์er.๊H藍軼⦘子㪨㫠㣨䧐านื่องڸH로枔ข้อกองการปรบปรงอย่างต่อเนื่องางต่อเนื่องڸHอเนื่องڸH로枔อง
เพื้นฐานของกาอให3การปรบปรงเก%ดคิดทฤวิชญ์ จิามแมนื่องڸH로枔ย่างต่อเนื่องาJ สีย (Waste Elimination)xามารYทJาให3เก%ดผลลพื้นฐานของกาธ(เช%งบวิชญ์ จิกท9จินดาประดิษฐ์บต่อเนื่องڸH3องได3
จินดาประดิษฐ์ร%งเปRนื่องڸH로枔ร[ปธรรม จินดาประดิษฐ์JาเปRนื่องڸH로枔ต่อเนื่องڸH3องม9เคิดทฤรองมอท9ชวิชญ์ จิย่างต่อเนื่องในื่องڸH로枔การวิชญ์ จิ%เคิดทฤราะห(หาประเดQนื่องڸH로枔ท9คิดทฤวิชญ์ จิร
ปรบปรงในื่องڸH로枔แต่อเนื่องڸHละข้อกMนื่องڸH로枔ต่อเนื่องڸHอนื่องڸH로枔การทJางานื่องڸH로枔 โดย่างต่อเนื่องเคิดทฤรองมอท9เปRนื่องڸH로枔ท9นื่องڸH로枔%ย่างต่อเนื่องมม9อย่างต่อเนื่อง[หลาย่างต่อเนื่องอย่างต่อเนื่องาง อาท%

Stakeholder Analysis (R. Edward Freeman, 1984)

Fish Bone Diagram (Kaoru Ishikawa, 1968)

Value Stream Mapping (Taiichi Ohno, 1980's)
ซUงเคิดทฤรองมอทางการวิชญ์ จิ%เคิดทฤราะห(เหลานื่องڸH로枔9Mจินดาประดิษฐ์ะชวิชญ์ จิย่างต่อเนื่องให3เหQนื่องڸH로枔โอกาสีย (Waste Elimination)xในื่องڸH로枔การปรบปรงท9สีย (Waste Elimination)xJาคิดทฤญ์ จินดาประ ซUง
จินดาประดิษฐ์ะทJาให3เราสีย (Waste Elimination)xามารYท9จินดาประดิษฐ์ะวิชญ์ จิางแผนื่องڸH로枔การปรบปรงได3อย่างต่อเนื่องางรดกมและเหมาะสีย (Waste Elimination)xมต่อเนื่องڸHอไป

แหล่งงข้อมูลอมูล : wikล่ง : wikipedia

การปรบปรงอย่างต่อเนื่องางต่อเนื่องڸHอเนื่องڸH로枔อง

เคิดทฤรองมอพื้นฐานของกานื่องڸH로枔M ฐ์er.๊H藍軼⦘子㪨㫠㣨䧐านื่องڸH로枔สีย (Waste Elimination)xJาหรบการปรบปรงอย่างต่อเนื่องางต่อเนื่องڸHอเนื่องڸH로枔อง | Stakeholders Analysis
การวิชญ์ จิ%เคิดทฤราะห(ผ[3ม9สีย (Waste Elimination)xวิชญ์ จินื่องڸH로枔ได3สีย (Waste Elimination)xวิชญ์ จินื่องڸH로枔เสีย (Waste Elimination)x9ย่างต่อเนื่อง (Stakeholders Analysis) โดย่างต่อเนื่อง_าสีย (Waste Elimination)xต่อเนื่องڸHราจินดาประดิษฐ์ารย่างต่อเนื่อง(
Edward Freeman (คิดทฤ._. 1984) เปRนื่องڸH로枔เคิดทฤรองมอทางการจินดาประดิษฐ์ดการท9เปRนื่องڸH로枔ประโย่างต่อเนื่องชนื่องڸH로枔(ต่อเนื่องڸHอ
การปรบปรงอย่างต่อเนื่องางต่อเนื่องڸHอเนื่องڸH로枔อง โดย่างต่อเนื่องจินดาประดิษฐ์ะทJาให3เราทราบYUงกลมผ[3ม9สีย (Waste Elimination)xวิชญ์ จินื่องڸH로枔ได3สีย (Waste Elimination)xวิชญ์ จินื่องڸH로枔เสีย (Waste Elimination)x9ย่างต่อเนื่อง
(Stakeholders) วิชญ์ จิาผ[3มสีย (Waste Elimination)x9 วิชญ์ จินื่องڸH로枔ได3สีย (Waste Elimination)xวิชญ์ จินื่องڸH로枔เสีย (Waste Elimination)x9ย่างต่อเนื่องกลมใดม9คิดทฤวิชญ์ จิามต่อเนื่องڸH3องการอะไร และการดJาเนื่องڸH로枔%นื่องڸH로枔
การข้อกององคิดทฤ(กรจินดาประดิษฐ์ะสีย (Waste Elimination)xงผลกระทบอย่างต่อเนื่องางไรต่อเนื่องڸHอผ[3ม9สีย (Waste Elimination)xวิชญ์ จินื่องڸH로枔ได3สีย (Waste Elimination)xวิชญ์ จินื่องڸH로枔เสีย (Waste Elimination)x9ย่างต่อเนื่องแต่อเนื่องڸHละกลม
ซUงY3าเราทราบYUงคิดทฤวิชญ์ จิามสีย (Waste Elimination)xนื่องڸH로枔ใจินดาประดิษฐ์และ
อ%ทธ%พื้นฐานของกาลข้อกองผ[3ม9สีย (Waste Elimination)xวิชญ์ จินื่องڸH로枔ได3สีย (Waste Elimination)xวิชญ์ จินื่องڸH로枔เสีย (Waste Elimination)x9ย่างต่อเนื่อง
เปRนื่องڸH로枔อย่างต่อเนื่องางด9กจินดาประดิษฐ์Q ะทJาให3เราสีย (Waste Elimination)xามารYท9
จินดาประดิษฐ์ะกJาหนื่องڸH로枔ดวิชญ์ จิ%ธ9การบร%หารคิดทฤวิชญ์ จิาม
สีย (Waste Elimination)xมพื้นฐานของกานื่องڸH로枔ธ(ท9ด9กบผ[3ม9สีย (Waste Elimination)xวิชญ์ จินื่องڸH로枔ได3สีย (Waste Elimination)xวิชญ์ จินื่องڸH로枔เสีย (Waste Elimination)x9ย่างต่อเนื่องได3
ไมวิชญ์ จิาจินดาประดิษฐ์ะเปRนื่องڸH로枔ผ[3ม9สีย (Waste Elimination)xวิชญ์ จินื่องڸH로枔ได3สีย (Waste Elimination)xวิชญ์ จินื่องڸH로枔เสีย (Waste Elimination)x9ย่างต่อเนื่องหลก
(Primary Stakeholders) หรอผ[3
ม9สีย (Waste Elimination)xวิชญ์ จินื่องڸH로枔ได3สีย (Waste Elimination)xวิชญ์ จินื่องڸH로枔เสีย (Waste Elimination)x9ย่างต่อเนื่องรอง (Secondary
Stakeholders)

แหล่งงข้อมูลอมูล : wikล่ง : MarketDeveloper.com

การปรบปรงอย่างต่อเนื่องางต่อเนื่องڸHอเนื่องڸH로枔อง

เคิดทฤรองมอพื้นฐานของกาMนื่องڸH로枔ฐ์er.๊H藍軼⦘子㪨㫠㣨䧐านื่องڸH로枔สีย (Waste Elimination)xJาหรบการปรบปรงอย่างต่อเนื่องางต่อเนื่องڸHอเนื่องڸH로枔อง | Fishbone Diagram
การปรบปรงอย่างต่อเนื่องางต่อเนื่องڸHอเนื่องڸH로枔องจินดาประดิษฐ์JาเปRนื่องڸH로枔ต่อเนื่องڸH3องทราบYUงประเดQนื่องڸH로枔ท9ต่อเนื่องڸH3องการปรบปรงและคิดทฤวิชญ์ จิรจินดาประดิษฐ์ะ
ต่อเนื่องڸH3องทราบYUงสีย (Waste Elimination)xาเหต่อเนื่องڸHปoจินดาประดิษฐ์จินดาประดิษฐ์ย่างต่อเนื่องท9สีย (Waste Elimination)xJาคิดทฤญ์ จินดาประท9ทJาให3ต่อเนื่องڸH3องปรบปรง ซUงเคิดทฤรองมอทางการจินดาประดิษฐ์ดการท9
เปRนื่องڸH로枔ท9นื่องڸH로枔%ย่างต่อเนื่องมในื่องڸH로枔การวิชญ์ จิ%เคิดทฤราะห(YUงเหต่อเนื่องڸHปoจินดาประดิษฐ์จินดาประดิษฐ์ย่างต่อเนื่องคิดทฤอ Fishbone Diagram หรอในื่องڸH로枔บางท9กQเร9ย่างต่อเนื่องก
วิชญ์ จิา Ishikawa Diagram เนื่องڸH로枔องจินดาประดิษฐ์ากY[กคิดทฤ%ดคิดทฤ3นื่องڸH로枔โดย่างต่อเนื่อง Kaoru Ishikawa ในื่องڸH로枔ปyคิดทฤ._. 1968
ซUงได3รบการย่างต่อเนื่องอมรบและY[กนื่องڸH로枔Jาไปใช3ในื่องڸH로枔หลากหลาย่างต่อเนื่องสีย (Waste Elimination)xาข้อกาข้อกองการพื้นฐานของกาฒนื่องڸH로枔าคิดทฤณภาพื้นฐานของกาการ
บร%หาร ทMงนื่องڸH로枔9Mเหต่อเนื่องڸHปoจินดาประดิษฐ์จินดาประดิษฐ์ย่างต่อเนื่องหลกๆท9ใช3ในื่องڸH로枔 Fishbone Diagram ข้อกอง ishikawa ประกอบ
ด3วิชญ์ จิย่างต่อเนื่อง
1. People – คิดทฤนื่องڸH로枔
2. Equipment – เคิดทฤรองมอ
3. Material – วิชญ์ จิต่อเนื่องڸHYด%บ หรอ สีย (Waste Elimination)x%งข้อกองท9จินดาประดิษฐ์JาเปRนื่องڸH로枔
4. Process – กระบวิชญ์ จินื่องڸH로枔การทJางานื่องڸH로枔
หลาย่างต่อเนื่องคิดทฤรMงท9การวิชญ์ จิ%เคิดทฤราะห(เหต่อเนื่องڸH (Cause) และผล (Effect) นื่องڸH로枔Mนื่องڸH로枔จินดาประดิษฐ์ะกJาหนื่องڸH로枔ดเหต่อเนื่องڸHปoจินดาประดิษฐ์จินดาประดิษฐ์ย่างต่อเนื่องท9
แต่อเนื่องڸHกต่อเนื่องڸHางกนื่องڸH로枔ออกไปต่อเนื่องڸHามแต่อเนื่องڸHละอต่อเนื่องڸHสีย (Waste Elimination)xาหกรรมและธรก%จินดาประดิษฐ์

แหล่งงข้อมูลอมูล : wikล่ง : http://en.wikipedia.org/wiki/Ishikawa_diagram

การปรบปรงอย่างต่อเนื่องางต่อเนื่องڸHอเนื่องڸH로枔อง

เคิดทฤรองมอพื้นฐานของกาMนื่องڸH로枔ฐ์er.๊H藍軼⦘子㪨㫠㣨䧐านื่องڸH로枔สีย (Waste Elimination)xJาหรบการปรบปรงอย่างต่อเนื่องางต่อเนื่องڸHอเนื่องڸH로枔อง | Value Stream Mapping
Value Stream Mapping (ในื่องڸH로枔เมองไทย่างต่อเนื่องเร9ย่างต่อเนื่องกวิชญ์ จิา “สีย (Waste Elimination)xาย่างต่อเนื่องธารแหงคิดทฤณคิดทฤา”) เปRนื่องڸH로枔เคิดทฤรอง
มอในื่องڸH로枔การวิชญ์ จิ%เคิดทฤราะห(กระบวิชญ์ จินื่องڸH로枔การทJางานื่องڸH로枔ท9ม9ประโย่างต่อเนื่องชนื่องڸH로枔(ต่อเนื่องڸHอการปรบปรงอย่างต่อเนื่องางต่อเนื่องڸHอเนื่องڸH로枔อง
เปRนื่องڸH로枔อย่างต่อเนื่องางมาก VSM นื่องڸH로枔9MเปRนื่องڸH로枔เคิดทฤรองมอท9เปRนื่องڸH로枔ท9นื่องڸH로枔%ย่างต่อเนื่องมภาย่างต่อเนื่องใต่อเนื่องڸH3แนื่องڸH로枔วิชญ์ จิคิดทฤ%ดท9เร9ย่างต่อเนื่องกวิชญ์ จิา “Lean
Production” หรอ “Lean Manufacturing” ซUง Toyota ได3นื่องڸH로枔Jามาใช3ให3เหQนื่องڸH로枔เปRนื่องڸH로枔
ต่อเนื่องڸHวิชญ์ จิอย่างต่อเนื่องางท9ด9ข้อกอง Toyota Production System (TPS) ซUง Taiichi Ohno และ
Sensei Shigeo Shingo ได3ให3แนื่องڸH로枔วิชญ์ จิคิดทฤ%ดข้อกองการปรบปรงกระบวิชญ์ จินื่องڸH로枔การทJางานื่องڸH로枔ท9เนื่องڸH로枔3นื่องڸH로枔ท9
คิดทฤวิชญ์ จิามสีย (Waste Elimination)xามารYในื่องڸH로枔การผล%ต่อเนื่องڸH (Productivity) มากกวิชญ์ จิาคิดทฤณภาพื้นฐานของกาข้อกองสีย (Waste Elimination)x%นื่องڸH로枔คิดทฤ3า โดย่างต่อเนื่องแนื่องڸH로枔วิชญ์ จิคิดทฤ%ดนื่องڸH로枔9M
ทJาให3เหQนื่องڸH로枔วิชญ์ จิาY3าสีย (Waste Elimination)xามารYกJาจินดาประดิษฐ์ดหรอลดคิดทฤวิชญ์ จิามสีย (Waste Elimination)x[ญ์ จินดาประเสีย (Waste Elimination)x9ย่างต่อเนื่องในื่องڸH로枔กระบวิชญ์ จินื่องڸH로枔การทJางานื่องڸH로枔ลงได3 กQจินดาประดิษฐ์ะ
นื่องڸH로枔Jาไปสีย (Waste Elimination)x[การพื้นฐานของกาฒนื่องڸH로枔าคิดทฤณภาพื้นฐานของกาได3ในื่องڸH로枔ท9สีย (Waste Elimination)xด

แหล่งงข้อมูลอมูล : wikล่ง : “How to do Value Stream Mapping”, Mike Sondalini

การปรบปรงอย่างต่อเนื่องางต่อเนื่องڸHอเนื่องڸH로枔อง

เคิดทฤรองมอพื้นฐานของกาMนื่องڸH로枔ฐ์er.๊H藍軼⦘子㪨㫠㣨䧐านื่องڸH로枔สีย (Waste Elimination)xJาหรบการปรบปรงอย่างต่อเนื่องางต่อเนื่องڸHอเนื่องڸH로枔อง | Value Stream Mapping

แหล่งงข้อมูลอมูล : wikล่ง : http://www.systems2win.com/images/deliverables/LeanOfficeVSM_770.gif

การปรบปรงอย่างต่อเนื่องางต่อเนื่องڸHอเนื่องڸH로枔อง

แนื่องڸH로枔วิชญ์ จิคิดทฤ%ดเก9ย่างต่อเนื่องวิชญ์ จิกบการกJาจินดาประดิษฐ์ดคิดทฤวิชญ์ จิามสีย (Waste Elimination)x[ญ์ จินดาประเสีย (Waste Elimination)xย่างต่อเนื่อง9 (Waste Elimination)

คิดทฤวิชญ์ จิามสีย (Waste Elimination)x[ญ์ จินดาประเสีย (Waste Elimination)x9ย่างต่อเนื่องท9เก9ย่างต่อเนื่องวิชญ์ จิข้อกอ3 งกบกระบวิชญ์ จินื่องڸH로枔การผล%ต่อเนื่องڸHทMง 7 อย่างต่อเนื่องางข้อกอง Lean Manufacturing ประกอบด3วิชญ์ จิย่างต่อเนื่อง

1) Transportation Waste – คิดทฤวิชญ์ จิามสีย (Waste Elimination)x[ญ์ จินดาประเสีย (Waste Elimination)x9ย่างต่อเนื่องจินดาประดิษฐ์ากการข้อกนื่องڸH로枔สีย (Waste Elimination)xง
2) Over-Production Waste – คิดทฤวิชญ์ จิามสีย (Waste Elimination)x[ญ์ จินดาประเสีย (Waste Elimination)x9ย่างต่อเนื่องท9เก%ดข้อกUMนื่องڸH로枔จินดาประดิษฐ์ากการผล%ต่อเนื่องڸHมากเก%ดคิดทฤวิชญ์ จิามต่อเนื่องڸH3องการ
3) Excess Motion Waste – คิดทฤวิชญ์ จิามสีย (Waste Elimination)x[ญ์ จินดาประเสีย (Waste Elimination)x9ย่างต่อเนื่องจินดาประดิษฐ์ากการเคิดทฤลอนื่องڸH로枔ไหวิชญ์ จิเก%ดคิดทฤวิชญ์ จิามจินดาประดิษฐ์JาเปRนื่องڸH로枔
4) Over-Processing Waste – คิดทฤวิชญ์ จิามสีย (Waste Elimination)x[ญ์ จินดาประเสีย (Waste Elimination)x9ย่างต่อเนื่องจินดาประดิษฐ์ากการม9กระบวิชญ์ จินื่องڸH로枔การมากจินดาประดิษฐ์นื่องڸH로枔เก%นื่องڸH로枔จินดาประดิษฐ์JาเปRนื่องڸH로枔
5) Correction / Rework Waste – คิดทฤวิชญ์ จิามสีย (Waste Elimination)x[ญ์ จินดาประเสีย (Waste Elimination)x9ย่างต่อเนื่องท9เก%ดข้อกUนื่องڸH로枔M จินดาประดิษฐ์ากการท9ต่อเนื่องڸH3องกลบไปแก3ไข้อกงานื่องڸH로枔
6) Excess Inventory Waste - คิดทฤวิชญ์ จิามสีย (Waste Elimination)x[ญ์ จินดาประเสีย (Waste Elimination)x9ย่างต่อเนื่องจินดาประดิษฐ์ากการด[แลรกษาสีย (Waste Elimination)x%นื่องڸH로枔คิดทฤ3าคิดทฤงคิดทฤลงมากเก%ดคิดทฤวิชญ์ จิามต่อเนื่องڸH3องการ
7) Waiting – คิดทฤวิชญ์ จิามสีย (Waste Elimination)x[ญ์ จินดาประเสีย (Waste Elimination)x9ย่างต่อเนื่องจินดาประดิษฐ์ากการรอคิดทฤอย่างต่อเนื่อง
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การปรบปรงอย่างต่อเนื่องางต่อเนื่องڸHอเนื่องڸH로枔อง

บทบาทข้อกองบคิดทฤลากรในื่องڸH로枔การปรบปรงอย่างต่อเนื่องางต่อเนื่องڸHอเนื่องڸH로枔อง
การปรบปรงอย่างต่อเนื่องางต่อเนื่องڸHอเนื่องڸH로枔องจินดาประดิษฐ์JาเปRนื่องڸH로枔ต่อเนื่องڸH3องอา_ย่างต่อเนื่องการทJางานื่องڸH로枔เปRนื่องڸH로枔ท9ม (Teamwork) เปRนื่องڸH로枔
อย่างต่อเนื่องางมาก เนื่องڸH로枔องจินดาประดิษฐ์ากการปรบปรงนื่องڸH로枔Mนื่องڸH로枔อาจินดาประดิษฐ์จินดาประดิษฐ์ะเก%ดข้อกUMนื่องڸH로枔จินดาประดิษฐ์ากหลาย่างต่อเนื่องกระบวิชญ์ จินื่องڸH로枔การซUงอาจินดาประดิษฐ์จินดาประดิษฐ์ะ
สีย (Waste Elimination)xงผลกระทบกบคิดทฤณะทJางานื่องڸH로枔ต่อเนื่องڸHางท9มกนื่องڸH로枔 ดงนื่องڸH로枔Mนื่องڸH로枔จินดาประดิษฐ์Uงต่อเนื่องڸH3องอา_ย่างต่อเนื่องคิดทฤวิชญ์ จิามรวิชญ์ จิมมอจินดาประดิษฐ์ากทกƒdาย่างต่อเนื่องท9
เก9ย่างต่อเนื่องวิชญ์ จิข้อก3อง
ทJาให3บคิดทฤลากรคิดทฤวิชญ์ จิรจินดาประดิษฐ์ะต่อเนื่องڸH3องม9บทบาทดงต่อเนื่องڸHอไปนื่องڸH로枔9M
●
ต่อเนื่องڸH3องวิชญ์ จิ%เคิดทฤราะห(กระบวิชญ์ จินื่องڸH로枔การทJางานื่องڸH로枔ข้อกองต่อเนื่องڸHวิชญ์ จิเองโดย่างต่อเนื่องละเอ9ย่างต่อเนื่องดเพื้นฐานของกาอให3เหQนื่องڸH로枔YงU จินดาประดิษฐ์ดบกพื้นฐานของการอง
หรอโอกาสีย (Waste Elimination)xในื่องڸH로枔การปรบปรงการทJางานื่องڸH로枔
●
ต่อเนื่องڸHองสีย (Waste Elimination)xอสีย (Waste Elimination)xารทJาคิดทฤวิชญ์ จิามเข้อก3าใจินดาประดิษฐ์และสีย (Waste Elimination)xร3างสีย (Waste Elimination)xมพื้นฐานของกานื่องڸH로枔ธภาพื้นฐานของกาท9ด9กบเพื้นฐานของกาอนื่องڸH로枔รวิชญ์ จิมงานื่องڸH로枔
●
ต่อเนื่องڸH3องเป„ดกวิชญ์ จิ3างทางคิดทฤวิชญ์ จิามคิดทฤ%ดท9จินดาประดิษฐ์ะย่างต่อเนื่องอมรบการเปล9ย่างต่อเนื่องนื่องڸH로枔แปลง/ปรบปรงต่อเนื่องڸHลอดเวิชญ์ จิลา
●
ต่อเนื่องڸH3องกล3าท9จินดาประดิษฐ์ะแสีย (Waste Elimination)xดงคิดทฤวิชญ์ จิามคิดทฤ%ดเหQนื่องڸH로枔เช%งบวิชญ์ จิกท9จินดาประดิษฐ์ะชวิชญ์ จิย่างต่อเนื่องปรบปรงองคิดทฤ(กรให3ด9ข้อกนื่องڸH로枔UM
●
ต่อเนื่องڸH3องคิดทฤอย่างต่อเนื่องคิดทฤ%ดต่อเนื่องڸHามประเม%นื่องڸH로枔ผลการทJางานื่องڸH로枔อย่างต่อเนื่องางใกล3ช%ดและต่อเนื่องڸHอเนื่องڸH로枔อง
●
ต่อเนื่องڸH3องจินดาประดิษฐ์ดบนื่องڸH로枔ทUกการปรบปรงอย่างต่อเนื่องางสีย (Waste Elimination)xมJาเสีย (Waste Elimination)xมอ
●
ต่อเนื่องڸH3องYาย่างต่อเนื่องทอดคิดทฤวิชญ์ จิามร[3ท9ได3เร9ย่างต่อเนื่องนื่องڸH로枔ร[3ไปย่างต่อเนื่องงผ[3ท9เก9ย่างต่อเนื่องวิชญ์ จิข้อกอ3 งทMงภาย่างต่อเนื่องในื่องڸH로枔และภาย่างต่อเนื่องนื่องڸH로枔อกองคิดทฤ(กร

การปรบปรงอย่างต่อเนื่องางต่อเนื่องڸHอเนื่องڸH로枔อง

ข้อกMนื่องڸH로枔ต่อเนื่องڸHอนื่องڸH로枔ในื่องڸH로枔การปรบปรงอย่างต่อเนื่องางต่อเนื่องڸHอเนื่องڸH로枔อง
ข้อกMนื่องڸH로枔ต่อเนื่องڸHอนื่องڸH로枔สีย (Waste Elimination)xJาหรบการปรบปรงอย่างต่อเนื่องางต่อเนื่องڸHอเนื่องڸH로枔องนื่องڸH로枔Mนื่องڸH로枔เปRนื่องڸH로枔การนื่องڸH로枔Jาเอาเคิดทฤรองมอทางคิดทฤวิชญ์ จิามคิดทฤ%ดมา
ประย่างต่อเนื่องกต่อเนื่องڸH(ใช3ท9ละข้อกMนื่องڸH로枔ต่อเนื่องڸHอนื่องڸH로枔เพื้นฐานของกาอให3ได3ข้อกอ3 ม[ลท9เปRนื่องڸH로枔ประโย่างต่อเนื่องชนื่องڸH로枔(ในื่องڸH로枔การนื่องڸH로枔Jาไปปรบปรงอย่างต่อเนื่องางต่อเนื่องڸHอเนื่องڸH로枔อง
ดงม9ราย่างต่อเนื่องละเอ9ย่างต่อเนื่องดดงต่อเนื่องڸHอไปนื่องڸH로枔9M
1. กJาหนื่องڸH로枔ดกระบวิชญ์ จินื่องڸH로枔การทJางานื่องڸH로枔ท9ต่อเนื่องڸH3องการปรบปรง (Business Process Identification)
2. ระบหนื่องڸH로枔วิชญ์ จิย่างต่อเนื่องงานื่องڸH로枔/องคิดทฤ(กร/ต่อเนื่องڸHวิชญ์ จิบคิดทฤคิดทฤลท9เก9ย่างต่อเนื่องวิชญ์ จิข้อกอ3 ง (Stakeholders Analysis)
3. เข้อก9ย่างต่อเนื่องนื่องڸH로枔แผนื่องڸH로枔ภม[ %การทJางานื่องڸH로枔โดย่างต่อเนื่องละเอ9ย่างต่อเนื่องด (Work flow Detailing)
4. เกQบข้อก3อม[ลเช%งประจินดาประดิษฐ์กษ(ท9เก9ย่างต่อเนื่องวิชญ์ จิข้อกอ3 งกบกระบวิชญ์ จินื่องڸH로枔การท9ต่อเนื่องڸH3องการปรบปรง เชนื่องڸH로枔
ภาพื้นฐานของกาYาย่างต่อเนื่อง เอกสีย (Waste Elimination)xารราย่างต่อเนื่องงานื่องڸH로枔 เปRนื่องڸH로枔ต่อเนื่องڸHนื่องڸH로枔3 (Evidence Collection)
5. วิชญ์ จิ%เคิดทฤราะห(หาคิดทฤวิชญ์ จิามสีย (Waste Elimination)x[ญ์ จินดาประเสีย (Waste Elimination)x9ย่างต่อเนื่องท9เก%ดข้อกUMนื่องڸH로枔ในื่องڸH로枔กระบวิชญ์ จินื่องڸH로枔การ (Waste Analysis)
6. วิชญ์ จิ%เคิดทฤราะห(หาเป…าหมาย่างต่อเนื่องการปรบปรงกระบวิชญ์ จินื่องڸH로枔การทJางานื่องڸH로枔 (Goal Setting)
7. วิชญ์ จิ%เคิดทฤราะห(หาวิชญ์ จิ%ธ9การปรบปรงการทJางานื่องڸH로枔 (Solution Analysis / Gap Analysis) โดย่างต่อเนื่อง
ใช3 Fishbone Diagram และคิดทฤJานื่องڸH로枔UงYUงคิดทฤวิชญ์ จิามเปRนื่องڸH로枔ไปได3ในื่องڸH로枔การทJางานื่องڸH로枔จินดาประดิษฐ์ร%ง
8. เข้อก9ย่างต่อเนื่องนื่องڸH로枔กระบวิชญ์ จินื่องڸH로枔การทJางานื่องڸH로枔ท9ปรบปรงแล3วิชญ์ จิ (Standardization)
9. ทดลองดJาเนื่องڸH로枔%นื่องڸH로枔การกระบวิชญ์ จินื่องڸH로枔การทJางานื่องڸH로枔ท9ได3ปรบปรงแล3วิชญ์ จิ (Try-out)
10. วิชญ์ จิดผลการดJาเนื่องڸH로枔%นื่องڸH로枔การจินดาประดิษฐ์ร%ง (Results Evaluation)
11. สีย (Waste Elimination)xรปผลการปรบปรงการดJาเนื่องڸH로枔%นื่องڸH로枔การ (Review)
เมอได3ดJาเนื่องڸH로枔%นื่องڸH로枔การปรบปรงเปRนื่องڸH로枔ท9เร9ย่างต่อเนื่องบร3อย่างต่อเนื่องแล3วิชญ์ จิคิดทฤวิชญ์ จิรจินดาประดิษฐ์ะดJาเนื่องڸH로枔%นื่องڸH로枔การปรบปรงอย่างต่อเนื่องเรอย่างต่อเนื่อง
[ ๆในื่องڸH로枔ไป
ในื่องڸH로枔อนื่องڸH로枔าคิดทฤต่อเนื่องڸH

การปรบปรงอย่างต่อเนื่องางต่อเนื่องڸHอเนื่องڸH로枔อง

ประโย่างต่อเนื่องชนื่องڸH로枔(ข้อกองการปรบปรงอย่างต่อเนื่องางต่อเนื่องڸHอเนื่องڸH로枔อง
การปรบปรงอย่างต่อเนื่องางต่อเนื่องڸHอเนื่องڸH로枔องจินดาประดิษฐ์ะทJาให3เก%ดประโย่างต่อเนื่องชนื่องڸH로枔(ต่อเนื่องڸHอองคิดทฤ(กรดงต่อเนื่องڸHอไปนื่องڸH로枔9M
●
สีย (Waste Elimination)xร3างนื่องڸH로枔%สีย (Waste Elimination)xย่างต่อเนื่องการวิชญ์ จิ%เคิดทฤราะห(การทJางานื่องڸH로枔อย่างต่อเนื่องางเปRนื่องڸH로枔ระบบให3แกบคิดทฤลากร
●
เป„ดโอกาสีย (Waste Elimination)xให3เปRนื่องڸH로枔YUงสีย (Waste Elimination)xาเหต่อเนื่องڸHข้อกองปoญ์ จินดาประหาอย่างต่อเนื่องางชดเจินดาประดิษฐ์นื่องڸH로枔
●
สีย (Waste Elimination)xร3างกระบวิชญ์ จินื่องڸH로枔การม9สีย (Waste Elimination)xวิชญ์ จินื่องڸH로枔รวิชญ์ จิมจินดาประดิษฐ์ากบคิดทฤลากรอย่างต่อเนื่องางทวิชญ์ จิYงU ทMงองคิดทฤ(กร
●
เพื้นฐานของกามคิดทฤ
% วิชญ์ จิามพื้นฐานของกาUงพื้นฐานของกาอใจินดาประดิษฐ์แกผ[3ม9สีย (Waste Elimination)xวิชญ์ จินื่องڸH로枔ได3สีย (Waste Elimination)xวิชญ์ จินื่องڸH로枔เสีย (Waste Elimination)x9ย่างต่อเนื่อง
●
ลดผลกระทบเช%งลบท9อาจินดาประดิษฐ์จินดาประดิษฐ์ะเก%ดจินดาประดิษฐ์ากการดJาเนื่องڸH로枔%นื่องڸH로枔งานื่องڸH로枔
●
ป…องกนื่องڸH로枔และลดเหต่อเนื่องڸHปoจินดาประดิษฐ์จินดาประดิษฐ์ย่างต่อเนื่องท9จินดาประดิษฐ์ะทJาให3เก%ดปoญ์ จินดาประหาในื่องڸH로枔อนื่องڸH로枔าคิดทฤต่อเนื่องڸH
●
สีย (Waste Elimination)xามารYกJาจินดาประดิษฐ์ดคิดทฤวิชญ์ จิามสีย (Waste Elimination)x[ญ์ จินดาประเสีย (Waste Elimination)x9ย่างต่อเนื่องได3อย่างต่อเนื่องางเปRนื่องڸH로枔ระบบ
●
สีย (Waste Elimination)xามารYลดคิดทฤาใช3จินดาประดิษฐ์าย่างต่อเนื่องหรอต่อเนื่องڸH3นื่องڸH로枔ทนื่องڸH로枔ท9ไมจินดาประดิษฐ์JาเปRนื่องڸH로枔ได3อย่างต่อเนื่องางม9ประสีย (Waste Elimination)x%ทธ%ภาพื้นฐานของกา
●
สีย (Waste Elimination)xามารYสีย (Waste Elimination)xร3างนื่องڸH로枔วิชญ์ จิต่อเนื่องڸHกรรมใหมสีย (Waste Elimination)xJาหรบสีย (Waste Elimination)x%นื่องڸH로枔คิดทฤ3า / บร%การ / การจินดาประดิษฐ์ดการ
●
ม9วิชญ์ จิฒนื่องڸH로枔ธรรมท9พื้นฐานของกางU ประสีย (Waste Elimination)xงคิดทฤ(อย่างต่อเนื่องางย่างต่อเนื่องงย่างต่อเนื่องนื่องڸH로枔

