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บทคัดย่อ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพการด าเนินธุรกิจ และอุตสาหกรรม ได้แก่ สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
สภาพแวดล้อม และเทคโนโลยี ส่งผลทาให้ภาคอุตสาหกรรมต้องมีการปรับตัว สาหรับ อุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดย่อม หรือ SMEs ซึ่ง เป็น อุตสาหกรรมที่ส าคัญที่สนับสนุนอุตสาหกรรมหลักของประเทศ เพื่อลด
ผลกระทบที่เกิดขึ้น องค์กรต้องมีการปรับตัว เพื่อความอยู่รอด การเพิ่มผลิตภาพการผลิตเป็นวิธีทางหนึ่งที่จะช่วย
ขับเคลื่อนให้องค์กรอยู่รอด แนวทางในการสร้างการเพิ่มผลิต ภาพให้เกิด ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้
ผู้บริหารควรเลือกแนวทางการปฏิบัติ และเครื่องมือในการดาเนินกิจกรรมให้เหมาะสมกับปัจจัย และความพร้อม
ขององค์กร โดยมีการประเมิน การวัดการเพิ่มผลิตภาพ การวางแผนผลิตภาพ และการพัฒนาผลิตภาพ ผลลัพธ์ที่ได้
จากการเพิ่มผลิตภาพคือ การลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการทางาน และสร้างกาไร และการ
เติบโตอย่างยั่งยืน
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Abstract
Due to changes in business and industry operations from socio-economic, political,
environmental and technology influences, industry sectors and those struggling will have to adapt
to survive. SMEs mark an important part of the nation owing to their support of the main
industries. To mitigate negative economic impact on SMEs, adaptation to the changes around
them is imperative for businesses that wish to survive and grow. To improve productivity to
established goals, the management team needs to implement a practical approach, appropriate
tools and techniques tailored to organizational readiness and situational contexts. It is
recommended that these steps be carried out: assessment of factors enhancing productivity and
strategic planning to increase productivity. The advantages gained by organizations by these
activities constitute cost reduction, increased performance efficiency, as well as achieving high
profits and sustainability over time.
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1. บทนา
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่สนับสนุนอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ได้รับ
ผลกระทบหลายด้านจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สภาพแวดล้อม
เทคโนโลยี ส่งผลกระทบหลายด้านต่อการด าเนินธุรกิจ ได้แก่ การลดลงของความต้องการสินค้าและบริการ
การขาดวัตถุดิบจากการปิดหรือชะลอการขนส่งทั้งภายใน และระหว่างประเทศ จากปัญหาดังกล่าวส่งผลท าให้
หลายบริษัทปิดกิจการเพราะไม่สามารถแบกรับต้นทุนที่เกิดขึ้นได้ เพื่อความอยู่รอดในการดาเนินธุรกิจ องค์กร
จาเป็นต้องมีการปรับตัวโดยปรับปรุงวิธีการการทางานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อทาให้เกิดประสิทธิผลที่สูงขึ้น [1] และ
ควรสร้างให้เกิดการเพิ่ม ผลิตภาพโดยควรส่งเสริมการลงทุนให้มีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาแรงงานการฝึกอบรมการ
บริหารงาน และการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการประกอบกิจการ[2]
2. เนื้อหา
แนวคิ ด เกี ่ ย วกั บ การเพิ ่ ม ผลิ ต ภาพ และการปรั บ ปรุ ง การท างาน การเพิ ่ ม ผลิ ต ภาพ (Productivity)
เป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่างมากต่อความส าเร็จของหลายประเทศ โดยการเพิ่มผลิตภาพเป็นเรื่องที่มีความหมาย
ครอบคลุมหลายด้าน ได้แก่ การปรับปรุงให้สินค้าหรือบริการมีคุณภาพ การทาให้สินค้า หรือบริการเป็นไปตาม
มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ การลดต้นทุนการผลิต การปรับขั้นตอนการปฏิบัติงาน การสร้างความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน และการเสริมสร้างขวัญกาลังใจให้กับพนักงาน สาหรับแนวทางในการเพิ่มผลิตภาพต้องพิจารณาให้
เหมาะสม และสอดคล้องกับปัจจัย และความพร้อมขององค์กร สาหรับความหมายของคาว่าการเพิ่มผลิตภาพ กับ
การเพิ่มผลผลิตมีความแตกต่างกันทางวิชาการเพียงแต่คนส่วนใหญ่ยอมรับ และใช้กันในความหมายอย่างเดียวกัน
ดังนั้น การเพิ่มผลิตภาพจึงหมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างจานวนผลผลิตที่ได้ และจานวนปัจจัยการผลิตที่นาไปใช้
เพื่อให้ได้ผลผลิตตามจานวนที่คาดการณ์ไว้ [3]
การเพิ่มผลิตภาพ = ผลผลิตที่ได้ (Outputs)
ปัจจัยนาเข้า (Inputs)
ในการเพิ่มผลิต ภาพ มีองค์ประกอบที่ส าคัญได้แก่ 1. คุณภาพ (Quality) หมายถึง สินค้า หรือบริการที่
ตอบสนองต่อความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 2. ต้นทุน (Cost) หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจาก
การดาเนินงาน โดยแบ่งได้ 3 ประเภทได้แก่ ต้นทุนวัตถุดิบ (Material Cost) ต้นทุนด้านแรงงาน (Labor Cost)
และต้นทุนการท างานของเครื่อ งจักร (Machine Operation Cost) 3. การส่งมอบ (Delivery) หมายถึง การส่ง
มอบสินค้า หรือบริการให้กับลูกค้าตามเวลาที่ก าหนด 4. ความปลอดภัย (Safety) หมายถึง ความปลอดภัยที่
เกิดขึ้นระหว่างที่มีการปฏิบัติงาน 5. ขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน (Morale) หมายถึง การสร้างขวัญ และกาลังใจ
ที่ดี เพื่อท าให้พนักงานมีก าลังใจในการปฏิบัติงาน 6. สิ่งแวดล้อม (Environment) ในการปฏิบัติงาน หมายถึง
สภาพแวดล้อมทั้งภายนอก และภายในสถานที่ปฏิบัติงาน และ 7. จรรยาบรรณ (Ethic) หมายถึง จรรยาบรรณใน
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การบริหารจัดการ และการปฏิบัติงาน ได้แก่ การไม่เอาเปรียบลูกค้า และพนักงาน จากองค์ประกอบสามารถสรุป
ภาพรวมของการเพิ่มผลิตภาพได้ดังแสดงรูปที่ 1

การเพิ่มผลิตภาพโดยรวมที่ได้คุณธรรม และยั่งยืน
เพื่อลูกค้า
- คุณภาพ
- ต้นทุน

เพื่อพนักงาน

เพื่อลูกค้า

- ความปลอดภัย
- ขวัญกาลังใจในการทางาน

- การส่งมอบ

- สิ่งแวดล้อม
- จรรยาบรรณ
ในการดาเนินธุรกิจ

รูปที่ 1 องค์ประกอบของการเพิ่มผลิตภาพ
วิธีการเพิ่มผลิตภาพสามารถแบ่งออกได้ 5 แนวทาง ดังนี้ 1. ใช้ปัจจัยการผลิตเท่าเดิม แต่ทาให้ผลผลิต
เพิ่มมากขึ้น 2. ใช้ปัจจัยการผลิตน้อยลงกว่าเดิม แต่ได้ผลผลิตเท่าเดิม 3. ใช้ปัจจัยการผลิตน้อยลงกว่าเดิม แต่ได้
ผลผลิตมากขึ้น 4. ใช้ปัจจัยการผลิตเพิ่มขึ้น แต่ทาให้ผลผลิตเพิ่มมากกว่าเดิม และ 5. ลดจานวนการผลิตลงจากเดิม
โดยลดอัตราการใช้ปัจจัยการผลิตในสัดส่วนที่ต่า กว่า ประโยชน์ที่ได้รับจากการดาเนินกิจกรรมเพิ่มผลผลิตได้แก่
ประโยชน์ที่พนักงานได้รับ ทางานได้สะดวก รวดเร็ว เกิดความปลอดภัย ประโยชน์ที่องค์กรได้รับ ได้แ ก่ ลดต้นทุน
การผลิต สร้างก าไร และการเติบโตให้กับองค์กร ประโยชน์ที่ประเทศได้รับ ได้แก่ ลดปริมาณการน าเข้าสินค้า
ลดการขาดดุลการค้า และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ [4]
แนวทางการดาเนินกิจกรรมการเพิ่มผลิต ภาพประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1. การวัดการเพิ่มผลิตภาพ
(Productivity Measurement) เป็นการก าหนดเกณฑ์ หรือตัวชี้วัด โดยพิจารณาจากสิ่งที่ต้องการวัด (What)
ได้แก่ ปริมาณ คุณภาพ การใช้ทรัพยากร การใช้เวลา และกาหนดวิธีการวัด (How) เพื่อทาให้ได้ข้อมูลที่จาเป็นต่อ
การด าเนินการเพิ่มผลิต ภาพ ส าหรับเกณฑ์การวัดแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ ได้แก่ 1. ประสิทธิภาพ (Efficiency)
โดยการเปรี ย บเที ย บผลลั พ ธ์ ท ี ่ ไ ด้ (Output) กั บ ปั จ จั ย น าเข้ า (Input) ว่ า มี ค ่ า เท่ า ใด ถ้ า มี ค ่ า มากแสดงว่ า มี
ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง แต่ ถ ้ า มี ค ่ า น้อ ยแสดงว่ า มี ป ระสิท ธิ ภ าพต ่ า และ 2. ประสิ ท ธิ ผ ล (Effectiveness) โดยการ
เปรี ย บเที ย บผลลั พ ธ์ ท ี ่ ไ ด้ (Output) กั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ (Objective) 2. การประเมิ น ผลิ ต ภาพ (Productivity
Evaluation) โดยการเปรี ย บเที ย บผลลั พ ธ์ ท ี ่ ว ั ด ได้ กั บ เกณฑ์ หรื อ มาตรฐานที ่ ก าหนดไว้ ใ นด้ า นต่ า งๆ เช่ น
ด้า นปริมาณ ด้า นคุณ ภาพ ด้า นต้น ทุน ด้า นการส่ง มอบ 3. การวางแผนผลิ ต ภาพ (Productivity Planning)
โดยการวางแผนเพื ่อ ด าเนิน กิจ กรรมเพื ่อ การเพิ ่มผลิ ต ภาพโดยเริ่ มจากการค้ น หาสาเหตุท ี่ ท าให้ เ กิด ปั ญ หา
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แล้วดาเนินการแก้ไข ในการวางแผนเพื่อดาเนินกิจกรรมเพื่อการเพิ่มผลิต ภาพสามารถแบ่งออกเป็นสองส่วนได้แก่
การวางแผนการด าเนิ น งานระยะสั ้ น (Short-term Planning) และระยะยาว (Long-term Planning) และ
4. การพัฒนาผลิตภาพ (Productivity Improvement) โดยการพัฒนาตามแผนงานตามปัจ จัยน าเข้า ได้แก่
คน เครื่องจักร วัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์ วิธีการปฏิบัติงาน บรรจุภัณฑ์ และสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน [5]
จากการศึกษาแนวทางในการทาให้การเพิ่มผลิต ภาพประสบความสาเร็จต้องอาศัยปัจจัย 3 ประการ ได้แก่
1. บุคลากร โดยผู้บริหารระดับสูงต้องกาหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน และมีความมุ่งมั่นที่จะทาให้การดาเนินกิจกรรม
การเพิ ่ ม ผลิ ต ภาพบรรลุ เ ป้ า หมายตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ท ี ่ ไ ด้ ก าหนดไว้ หั ว หน้ า งาน และพนั ก งานต้ อ งมี ค วามรู้
ความสามารถอย่างเหมาะสม รวมไปถึงมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และงานที่ได้รับมอบหมาย 2. งานที่ปฏิบัติ
โดยการวางแผนงาน และดาเนินการปรับปรุงพัฒนาการทางานที่รับผิดชอบ เพิ่มคุณภาพสินค้า และบริการให้สูงขึ้น
และควรสร้างระบบการปฏิบัติงานให้ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และ 3. สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน
โดยศึ ก ษาสภาพแวดล้ อ มภายนอก ได้ แ ก่ สภาพเศรษฐกิ จ สั ง คม การเมื อ ง เทคโนโลยี คู ่ แ ข่ ง ลู ก ค้ า และ
สภาพแวดล้อมภายใน ได้แก่ บุคลากร เครื่องจักร เครื่องมือ วัตถุดิบ กระบวนการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมใน
การทางาน และทาการปรับปรุงเพื่อทาให้การเพิ่มผลิตภาพเพิ่มมากขึ้น
จากงานวิจัยของ ทองพันชั่ง [6] เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการในสายการผลิตเพื่อการเพิ่ม ผลผลิต
ส าหรับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โดยท าการศึกษาจากบริษัทชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ขนาดกลาง จ านวน 74 แห่ง พบว่าแนวทางการเพิ่มผลิต ภาพให้เกิดขึ้นในองค์กร ประกอบด้วย 3 หัวข้อ ดังนี้
1. ด้านกระบวนการบริหาร (Management Process) โดยให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการ ได้แก่ โดยกาหนด
เป้าหมาย และวางแผนการดาเนินงานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติให้กับพนักงานทุกคนในองค์กร และจัดให้
พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบ และกระตุ้น จูงใจ ชี้นา และสนับสนุน ช่วยเหลือ รวมไปถึงควบคุม ติดตาม
และประเมิ น ผลการด าเนิ น งาน นอกจากนี ้ ค วรเสริ ม สร้ า งขวั ญ ก าลั ง ใจในการท างาน ให้ ก ั บ พนั ก งาน
2. ด้านกระบวนการหลัก (Core Process) โดยจัดกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในทุก
ขั้นตอน โดยเริ่มจากการเตรียมความพร้อมของปัจจัยการผลิต ได้แก่ ด้านพนักงาน โดยส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้
ความสามารถ มีวินัย มีความกระตือรือร้น และมีความรั บผิดชอบ ด้านกระบวนการผลิตโดย พนักงานควรมีความรู้
และความเข้าใจ ในขั้นตอนการปฏิบัติตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ ด้านเครื่องจักร พนักงานควรเตรียมความพร้อมของ
เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนเริ่มงาน และสามารถใช้เครื่องจักร เครื่องมือได้อย่างถูกต้อง และ
หมั่นตรวจสอบจุดบกพร่อง หรือความผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างที่ปฏิบัติงาน ด้านวัตถุดิบ ควรควบคุมให้
วัตถุดิบมีคุณภาพสม่าเสมอ มีจานวนที่เพียงพอต่อการผลิต นาเข้าสู่กระบวนการผลิตให้ตรงตามเวลาที่กาหนด และ
มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ขายปัจจัยการผลิต หรือ ซัพพลายเออร์ (Suppliers) และการมีการบริหารจัดการที่ดี ได้แก่
การบริหารจัดการคลังสินค้าเพื่อทาให้มีวัตถุดิบที่เพียงพอ และมีความเหมาะสมต่อการผลิต การจัดกาลังการผลิต
ให้เหมาะสมกับความต้องการสินค้า การจัดลาดับความสาคัญของงาน และการจัดสายการผลิตให้สมดุลเพื่อทาให้
สามารถผลิต และจาหน่ายสินค้าได้ตามความต้องการของลูกค้า ด้วยต้นทุนที่ต่าที่สุด 3. ด้านกระบวนการสนับสนุน
(Support) โดยการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับ ในทุกแผนกให้มีความรู้ ความสามารถที่สูงขึ้น สนับสนุน
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ให้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) โดยส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
ปรับปรุงงาน พัฒนาวัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ์ให้มีคุณภาพสูงขึ้น ปรับปรุงระบบเอกสาร และการจัดเก็บรวมข้อมูล
ให้มีความถูกต้องแม่นยา และมีความน่าเชื่อถือ พัฒนาเครื่องจักร เครื่องมื อ อุปกรณ์ให้มีความทันสมัย สามารถ
ท างานได้ ส ะดวก รวดเร็ ว และมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลมากยิ ่ ง ขึ ้ น ประยุ ก ต์ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ (Information
Technology) มาช่วยในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การสื่อสาร และการปรับปรุงงาน เพื่อทาให้ผลลัพธ์
ของการดาเนินกิจกรรมการเพิ่มผลิต ภาพบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ ได้มีการศึกษาแนวทางการจัดการใน
สายการผลิตเพื่อการเพิ่มผลผลิต ควรมีการเลือกเครื่องมือในการบริหารจัดการให้มีความเหมาะสม และสอดคล้อง
กับความพร้อมขององค์กร สาหรับแนวทางในการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างการเพิ่มผลผลิตองค์กรควรจัดทาคู่มือ
การเพิ่มผลิตภาพ และจัดฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มผลิตภาพให้กับพนักงานทุกคน และสอดคล้องกับ
สักรินทร์ อัคครัตน์ และปราโมช (2561) [7] ศึกษาเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตส าหรับ
อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ พบว่า การฝึกอบรมทั้งในด้านบทบาทของหัวหน้างาน การวิเคราะห์การทางาน
(Production Operation Analysis & Kaizen) การลดต้ น ทุ น การผลิ ต ด้ ว ยเทคนิ ค QC และ Six Sigma
การบารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร และการ
ป้องกันความผิดพลาดมีความสาคัญต่อการเพิ่มผลผลิต
สาหรับเครื่องมือที่นิยมนามาใช้ในการดาเนินกิจกรรมเพิ่มผลิ ตภาพได้แก่ 1. กิจกรรม 5ส (5S) ได้แก่ ส1.
สะสาง ส2.สะดวก ส3.สะอาด ส4. สุขลักษณะ ส5. สร้างนิสัย 2. 7 เครื่องมือบริหารคุณภาพ (7 QC Tools) ได้แก่
แผ่น ตรวจสอบ (Check Sheet) กราฟ (Graph) ฮีสโตรแกรม (Histogram) พาเรโต้ (Pareto) ผัง เหตุและผล
(Cause and Effect Diagram) ผั ง การกระจาย (Scatter Diagram) ผั ง ควบคุ ม (Control Chart) 7 เครื ่ อ งมื อ
บริหารคุณภาพแบบใหม่ (7 New QC Tools) ได้แก่ ผังเชื่อมโยง (Affinity Diagram) ผังความสัมพันธ์ (Relation
Diagram) ผังต้นไม้ (Tree Diagram) ผังเมทริกซ์ (Matrix Diagram) ผังลูกศร (Arrow Diagram) แผนภูมิขั้นตอน
การตั ด สิ น ใจ (PDPC: Process Decision Program Charts) 3. การป้ อ งกั น ความผิ ด พลาด (Poka Yoke)
การควบคุมด้วยสายตา (Visual Control) 4. การลดความสูญเปล่า 7 ประการ ได้แก่ การผลิตที่มากเกินไป (Over
production) การขนย้าย (Transportation) ขั้นตอนที่ขาดประสิทธิภาพ (Poor process) การเคลื่อนไหวที่ไม่
จาเป็น (Motion) การผลิตของเสีย และการแก้ไขงาน (Defective and Rework) มีสินค้าคงคลังมากเกินไป (Over
stock) และการรอคอย หรือการว่างงาน (Waiting) 5. การดาเนินกิจกรรมไคเซ็น (Kaizen) การดาเนินกิจกรรม
กลุ ่ ม ควบคุ ม คุ ณ ภาพ (Quality Control Cycle) และกระบวนการผลิ ต แบบลี น (Lean production) โดยมี
องค์ประกอบหลัก 5 ประการ ได้แก่ 1. คุณค่า (Value) 2. สายธารคุณค่า (Value stream) 3. การดึง (Pull)
4. การไหลทีละชิ้น (One piece flow) และ 5. สมบูรณ์แบบ (Perfection)
3. สรุป
การเพิ่มผลิตภาพสาหรับธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อให้องค์กรสามารถแข่งขันทาง
ธุรกิจได้อย่างยั่งยืนนั้น การจัดการการเพิ่มผลิตภาพการผลิตอย่างเป็นระบบจึงเป็นวิธีทางหนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อน
ให้องค์กรเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดั งนั้น เพื่อทาให้การดาเนินกิจกรรมเพิ่มผลิต
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ภาพเกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผู้บริหารควรเลือกแนวทางการปฏิบัติ และเครื่องมือในการด าเนิน
กิจกรรมให้เหมาะสมกับปัจจัย และความพร้อมขององค์กร สาหรับขั้นตอนการเพิ่มผลิตภาพประกอบด้วย การวัด
การเพิ่มผลิตภาพ การประเมินผลิตภาพ การวางแผนผลิ ตภาพ และการพัฒนาผลิตภาพ ผลลัพธ์ที่ได้จากการเพิ่ม
ผลิตภาพจะเกิดขึ้นกับพนักงาน องค์กร และประเทศชาติ
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