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บทคัดย่อ
โรงงานแปรรูปไม้ยางพารามีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายตามขนาดผลิตและระดับคุณภาพ มักประสบปัญหาด้าน
การจัดการข้อมูลการผลิตให้แม่นย�ำ จึงส่งผลต่อความผิดพลาดด้านการส่งมอบ และการจัดการต้นทุนแรงงานต่อ
หน่วยผลิต งานวิจัยนี้จัดท�ำขึ้นเพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพระบบการทวนสอบปริมาณการผลิต
เพื่อปรับปรุงระบบการทวนสอบของโรงงานแปรรูปไม้ยางพารากรณีศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยประยุกต์ใช้
เทคนิคการวิเคราะห์ลกั ษณะข้อผิดพลาดและผลกระทบตามหลักของการจัดการความเสีย่ ง จากการวิจยั พบว่า ปัจจัยหลัก
ที่ส่งกระทบต่อระบบการทวนสอบอย่างส�ำคัญ ได้แก่ พนักงาน สภาพแวดล้อม วิธีการ และวัตถุดิบ จากปัจจัยหลัก
สามารถก�ำหนดวิธแี ก้ไขปรับปรุงด้วยแนวทาง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ จัดการข้อมูลการผลิต การพัฒนาระบบ
การตรวจนับ การปรับปรุงแผนผังการจัดวางและการไหลของชิน้ งาน และการปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบตั งิ าน เมือ่ ได้
ปรับปรุงตามแนวทางแล้วท�ำให้คา่ ความเสีย่ งลดลงเมือ่ เปรียบเทียบกับการวิเคราะห์เบือ้ งต้น โดยลดลงจาก 5,983 เหลือ
2,792 คะแนน หรือเทียบเป็น 53.3% ของความเสี่ยงรวมส�ำหรับเหตุการณ์ความเสี่ยง 16 จาก 21 เรื่องที่ได้ปรับปรุง
การเพิ่มขึ้นของประสิทธิภาพของระบบการทวนสอบปริมาณการผลิตยังส่งผลให้ค่าความคลาดเคลื่อนเปรียบเทียบ
ระหว่างกระบวนการลดลงจากร้อยละ 5.24 เหลือ 2.29 หรือเทียบเป็น 56.3% ของค่าคลาดเคลื่อนก่อนการปรับปรุง
ค�ำส�ำคัญ: การวิเคราะห์ลักษณะข้อผิดพลาดและผลกระทบ การทวนสอบปริมาณการผลิต ไม้ยางพาราแปรรูป
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Abstract
Rubberwood Processing Manufacturing, which has various types of products depended on size and quality
level of wood, normally has major problem in precision production data management. An inaccuracy production
data always makes difficulties for scheduling; and managing labor cost per unit. This research was concerned
with an application of Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) technique to find out factors affecting to the
production quantity verification system. The research was attempted to reduce those factors; in other word, it
was aimed to improve efficiency for the verification system. It was found that four factors are significant; human,
workplace, processing method and raw material. Thus, four improving methods were considered; developing
the information technology, developing a counting method, improving the material flow and storage area
and changing works process for supporting the quantity verification system. The result was proposed as Risk
Priority Number (RPN) decrease from 5,983 to 2,792 or reduced 53.3% by covering 16 from 21 effects of failure.
In addition, the verification system was more efficiently by reducing of discrepancy data or percentage of error
in production quantity from 5.24 to 2.29 or by 56.3%.
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ปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์
แต่ทงั้ นีพ้ บว่ามีการน�ำ FMEA มาประยุกต์ใช้กบั กระบวนการ
อืน่ ๆ ทีเ่ ป็นกระบวนการสนับสนุนการผลิต เช่น การรับส่ง
สินค้า [2] การซ่อมบ�ำรุงเครื่องจักร [3], [4] การให้บริการ
ลูกค้า [5] การคัดเลือกผูข้ าย [6] และการจัดซือ้ วัตถุดบิ [7]
เป็นต้น จึงมีแนวคิดที่จะน�ำ FMEA มาใช้ในกระบวนการ
ทวนสอบปริมาณการผลิตซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการ
สนั บ สนุ น ที่ ส�ำคัญของโรงงานแปรรูปไม้ยางพารา โดย
สถานประกอบการกรณีศกึ ษามีระบบการทวนสอบปริมาณ
การผลิ ต ตลอดสายการผลิ ต ที่ ยั ง ขาดประสิ ท ธิ ภ าพที่
สืบเนือ่ งมาจากปัจจัยหลายๆ ด้าน แต่ไม่สามารถระบุได้
อย่างชัดเจน รวมทัง้ ไม่สามารถก�ำหนดได้วา่ ควรจะพิจารณา
ปรับปรุงแก้ไขในปัจจัยด้านใดก่อน ซึ่งการใช้เครื่องมือ
FMEA ส�ำหรับการวิจัยในครั้งนี้จะท�ำให้ทราบปัจจัยหลัก
และสามารถด�ำเนินการแก้ไขปรับปรุงในปัจจัยที่มีความ
ส�ำคัญตามระดับค่าความเสี่ยง

1. บทน�ำ

อุตสาหกรรมการแปรรูปไม้ยางพาราเป็นอุตสาหกรรม
หลักทีม่ บี ทบาทส�ำคัญในเขตพืน้ ทีภ่ าคใต้ เนือ่ งจากการเป็น
พื้นที่เพาะปลูกหลัก และโดยส่วนมากอายุการปลูกอยู่ใน
เกณฑ์ที่สามารถตัดโค่นเพื่อปลูกทดแทนได้ ไม้ยางพารา
จึงมีปริมาณมากพอทีจ่ ะใช้ในอุตสาหกรรมเกีย่ วข้องต่างๆ
เช่น อุตสาหกรรมเครือ่ งเรือนและเฟอร์นเิ จอร์ ซึง่ นอกจาก
จะใช้ภายในประเทศแล้วยังมีการส่งออกที่มากขึ้นทุกปี
[1] อุตสาหกรรมการแปรรูปไม้ยางพาราเป็นหนึง่ ในธุรกิจ
การผลิตทีม่ ผี ลิตภัณฑ์หลากหลาย โดยรายการผลิตภัณฑ์
จะขึน้ อยูก่ บั ขนาดของไม้แปรรูปอบแห้งทีก่ ำ� หนดโดยลูกค้า
รวมทัง้ ระดับคุณภาพทีข่ นึ้ อยูก่ บั วัตถุดบิ ดังนัน้ ประสิทธิภาพ
ของระบบการจัดการข้อมูลการผลิตและการทวนสอบข้อมูล
จึงนับว่าเป็นสิ่งที่จ�ำเป็นในการด�ำเนินธุรกิจ ในกรณีที่
ระบบการทวนสอบปริมาณไม่มีประสิทธิภาพนั้นจะท�ำให้
ข้อมูลการผลิตคลาดเคลือ่ นหรือขาดความน่าเชือ่ ถือ อาจจะ
ส่งผลกระทบทีส่ ำ� คัญต่อธุรกิจในลักษณะของการด�ำเนินงาน
ทีผ่ ดิ พลาด ทัง้ นีส้ ถานประกอบการกรณีศกึ ษาก็ประสบกับ
ปัญหาความคลาดเคลือ่ นของข้อมูลเชิงปริมาณ โดยรวมทัง้
ข้อมูลงานระหว่างท�ำ และข้อมูลผลิตภัณฑ์ในคลังสินค้า
จากความคลาดเคลื่อนดังกล่าวส่งผลกระทบส�ำคัญต่อ
การด�ำเนินงาน ได้แก่ การวางแผนการขายและการจ่าย
ค่าแรงตามจ�ำนวนการผลิตทีผ่ ดิ พลาด หรือผลิตภัณฑ์ใน
คลังสินค้าขาดสต็อก เป็นต้น จากปัญหาหลักดังกล่าว
ผู ้ วิ จั ย จึ ง ได้ ก� ำ หนดเป็ น ปั ญ หาส� ำ หรั บ งานวิ จั ย ครั้ ง นี้
โดยมีวัต ถุป ระสงค์เ พื่อศึกษาปัจจัย ที่ส่ง ผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพระบบการทวนสอบปริมาณการผลิตและเพือ่
ปรับปรุงระบบการทวนสอบปริมาณการผลิต ส�ำหรับโรงงาน
แปรรูปไม้ยางพารากรณีศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
โดยใช้หลักของการจัดการความเสี่ยง
การจัดการความเสี่ยงในเชิงวิศวกรรมโดยการใช้
การวิเคราะห์ลกั ษณะข้อผิดพลาดและผลกระทบ (Failure
Mode and Effects Analysis: FMEA) เป็นหลักการหนึง่ ทีม
่ ี
ความน่าสนใจ เพราะโดยทั่วไปการใช้ FMEA มักจะใช้
ในการวิเคราะห์กระบวนการผลิตเป็นหลัก เพือ่ ทีจ่ ะควบคุม

2. วิธีการวิจัย การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล
2.1 ขั้นตอนการด�ำเนินงาน

ขัน้ ตอนในการด�ำเนินงานสามารถแสดงได้ดงั รูปที่ 1
โดยเริม่ ต้นจากการศึกษากระบวนการทวนสอบปริมาณการ
ผลิตของสถานประกอบการ ต่อด้วยการวิเคราะห์คณ
ุ ลักษณะ
ของข้อบกพร่องของแต่ละขัน้ ตอนในกระบวนการด้วยวิธกี าร
ระดมสมองของนักวิจยั ร่วมกับทางสถานประกอบการ แล้วน�ำ
ข้อบกพร่องที่ได้ไปพิจารณาผลกระทบ โอกาสการเกิด
และการป้องกันในปัจจุบัน แล้วน�ำผลการพิจารณาจาก
ทั้ง 3 ด้านมาท�ำการประเมินค่าความเสี่ยงและจัดล�ำดับ
ค่าความเสีย่ ง เพือ่ ก�ำหนดแนวทางการแก้ไขปรับปรุงตาม
ระดับของความส�ำคัญ ต่อด้วยการด�ำเนินการปรับปรุง
แก้ไข ท�ำการประเมินผลและสรุปผลการปรับปรุงแก้ไข
2.2 การศึกษากระบวนการทวนสอบปริมาณการผลิต

ของสถานประกอบการกรณีศึกษา
แผนผังกระบวนการทางธุรกิจของสถานประกอบการ
แสดงดังรูปที่ 2
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ศกึษากระบวนการ
วเิคราะหค์ณ
ุ ลกัษณะของขอ้บกพรอ่ง
พจิารณา

พจิารณา
โอกาสของการเกดิ

วางแผนวตัถุดบิ

วางแผนการผลติ

พจิารณา
การป้องกัน

รบัเขา้วตัถุดบิไมท้อ่น

วางแผนการสง่มอบ

กาํหนดแนวทางปรบัปรงุแกไ้ข

อบแหง้ไม้

บรรจหุบีหอ่

การปรบัปรงุแกไ้ข

จดัเกบ็
การประเมนิและสรปุผลการปรบัปรงุแกไ้ข

จดัสง่
การไหลของขอ้มลู

รูปที่ 1 ขั้นตอนการด�ำเนินงานวิจัย

รูปที่ 2 กระบวนการทางธุรกิจของสถานประกอบการ
กรณีศึกษา

จากรูปที่ 2 กระบวนการทางธุรกิจ เริม่ ต้นจากการรับ
ข้อมูลค�ำสั่งซื้อโดยรวมจากลูกค้า ซึ่งก�ำหนดรายละเอียด
ของขนาดและปริมาณที่ต้องการในแต่ละรอบการส่งมอบ
หลังจากนั้นน�ำข้อมูลความต้องการของลูกค้ามาวางแผน
วัตถุดิบและแผนการผลิต เมื่อวัตถุดิบเข้ามายังระบบ
การผลิต ผ่านกระบวนการเลื่อยไม้ และการอัดน�้ำยาไม้
ข้อมูลการผลิตทีไ่ ด้หลังจากการอัดน�ำ้ ยาถูกน�ำมาวางแผน
การส่งมอบ เพื่อก�ำหนดปริมาณและระยะเวลาส่งมอบให้
กับลูกค้า หลังจากนัน้ ชิน้ งานไม้อดั น�ำ้ ยาผ่านกระบวนการ
อบแห้งแล้วจึงท�ำการบรรจุหีบห่อตามจ�ำนวนที่ก�ำหนด
ก่อนน�ำเข้าเก็บในคลังผลิตภัณฑ์เพือ่ สะสมจ�ำนวนจนครบ
ตามปริมาณทีว่ างแผนส่งมอบ แล้วจึงด�ำเนินการในขัน้ ตอน
ของการจัดส่งต่อไป ทั้งนี้ระบบการทวนสอบจะเริ่มต้น
ตั้งแต่การรับเข้าวัตถุดิบไปจนถึงการจัดเก็บ ซึ่งแต่ละ
กระบวนการมีการทวนสอบปริมาณการผลิตด้วยการนับ
และมีการควบคุมปริมาณโดยใช้หน่วยชิ้น

การวิ เ คราะห์ ห าสาเหตุ ค วามผิ ด พลาดของ
กระบวนการทวนสอบปริมาณการผลิต
การวิเคราะห์ FMEA เริ่มต้นที่การวิเคราะห์สาเหตุ
ของความบกพร่ อ งที่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาข้ อ มู ล ปริ ม าณ
การผลิตคลาดเคลื่อนด้วยวิธีการระดมสมอง โดยผู้วิจัย
ได้ท�ำการวิเคราะห์ร่วมกับผู้บริหารและพนักงานของ
สถานประกอบการกรณีศึกษา การวิเคราะห์ที่แยกตาม
แต่ละกระบวนการสามารถแสดงผลโดยใช้แผนผังต้นไม้
ดังรูปที่ 3–7 ซึง่ สาเหตุของความบกพร่องต่างๆ ของปัญหา
ที่ได้จากการวิเคราะห์ จะถูกน�ำไปก�ำหนดเป็นเหตุการณ์
ความเสีย่ ง ซึง่ เป็นข้อมูลเบือ้ งต้นเพือ่ การประเมินข้อผิดพลาด
และผลกระทบของปัญหาที่เกิดจากกระบวนการท�ำงาน
เพื่อให้ได้มาซึ่งสาเหตุหลักของปัญหาและการก�ำหนด
แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่มีค่าความเสี่ยงที่ส�ำคัญ
2.3
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พนกังานขาดทกัษะในการแยกเกรดไม้
ทาํใหแ้ยกไมผ้ดิเกรด (SJ01-01)
พนกังานเรง่รบีในการทาํงาน
ทาํใหแ้ยกไมผ้ดิเกรด (SJ01-02)
พนกังานขาดทกัษะในการแยกขนาดไม้
ทาํใหแ้ยกไมผ้ดิขนาด (SJ02-01)

ถกูจดัเรยีงปะปนกนั

พนกังานเรง่รบีในการทาํงาน
ทาํใหแ้ยกไมผ้ดิขนาด (SJ02-02)
ขนาดต่างกนับนพาเลทเดยีวกนั (SJ02-03)

พนกังานตรวจนบัจาํนวนไมไ้มถ่กูตอ้ง
(SJ03-01)

ตรวจนบัและบนัทกึขอ้มลู

ไมถ่กูตอ้ง

พนกังานบนัทกึขอ้มลูผลการตรวจนบั
ไมถ่กูตอ้ง (SJ03-02)

รูปที่ 3 แผนผังต้นไม้แสดงสาเหตุของปัญหาข้อมูลปริมาณการผลิตคลาดเคลื่อนส�ำหรับกระบวนการเลื่อยไม้
พนกังานตรวจนบัจาํนวนไมไ้มถ่กูตอ้ง
(SJ04-01)

ตรวจนบัและบนัทกึขอ้มลู

ตรวจนบัไมถ่กูตอ้ง

พนกังานบนัทกึขอ้มลูผลการตรวจนบั
ไมถ่กูตอ้ง (SJ04-02)
ผขู้ ายมกีารจดัเรยีงไมต้า่งเกรด
และต่างขนาดปะปนกนั (SJ04-03)

รูปที่ 4 แผนผังต้นไม้แสดงสาเหตุของปัญหาข้อมูลปริมาณการผลิตคลาดเคลื่อนส�ำหรับกระบวนการจัดซื้อไม้เลื่อย
หรอืปะปนกนั

(SJ05-01)

พนกังานจดัเรยีงไมไ้มเ่ป็ นระเบยีบ
และไมเ่ป็ นไปตามมาตรฐาน (SJ06-01)
ถกูจดัเรยีงปะปนกนั
เดยีวกนั (SJ06-02)
พนกังานตรวจนบัจาํนวนไมไ้มถ่กูตอ้ง
(SJ07-01)

ตรวจนบัและบนัทกึขอ้มลู

การตรวจนบัไมถ่กูตอ้ง

พนกังานบนัทกึขอ้มลูผลการตรวจนบั
ไมถ่กูตอ้ง (SJ07-02)

รูปที่ 5 แผนผังต้นไม้แสดงสาเหตุของปัญหาข้อมูลปริมาณการผลิตคลาดเคลื่อนส�ำหรับกระบวนการอัดน�้ำยาไม้
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พนกังานขาดทกัษะในการแยกเกรดไม้

การอบแหง้ไม้

ตรวจสอบคณ
ุ ภาพ
และคดัเกรดไมอ้บแหง้

ตรวจสอบและจาํแนกไมผ้ดิเกรด

(SJ08-01)

พนกังานเรง่รบีในการทาํงานทาํให้
(SJ08-02)

รูปที่ 6 แผนผังต้นไม้แสดงสาเหตุของปัญหาข้อมูลปริมาณการผลิตคลาดเคลื่อนส�ำหรับกระบวนการอบแห้งไม้

ไมเ้กรดหรอืขนาดต่างกนับรรจุ
รวมกนัหรอืไมต่รงตามมาตรฐาน

จดัเรยีงและบรรจหุบีหอ่

พนกังานขาดทกัษะทาํใหจ้ดัเรยีงไม้
(SJ09-01)

พนกังานตรวจนบัจาํนวนไมไ้มถ่กูตอ้ง

การบรรจหุบีหอ่

(SJ10-01)

ตรวจนบัและบนัทกึขอ้มลูปรมิาณ
การอบแหง้ไมแ้ละปรมิาณบรรจุ

ปรมิาณไมอ้บแหง้จากการ
ตรวจนบัไมถ่กูตอ้ง

พนกังานบนัทกึขอ้มลูผลการตรวจนบั
ไมถ่กูตอ้ง (SJ10-02)

ไมม่รีะบบควบคมุปรมิาณไมเ้หลอืเศษจาก
การบรรจแุละไมไ้มผ่า่นเกณฑค์ณ
ุ ภาพ
(SJ10-03)

รูปที่ 7 แผนผังต้นไม้แสดงสาเหตุของปัญหาข้อมูลปริมาณการผลิตคลาดเคลื่อนส�ำหรับกระบวนการบรรจุหีบห่อ
ส�ำหรับขั้นตอนการประเมินค่าความเสี่ยง เป็นการ
พิจารณาระดับค่าความเสี่ยง (Risk Priority Number:
RPN) ตามเกณฑ์การประเมินทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ระดับ
ความรุนแรงจากผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ (Severity: S) โอกาส
การเกิดเหตุการณ์ (Occurrences: O) และระดับการ
ป้องกัน (Detectability: D) [8] โดยจะอ้างอิงตามเกณฑ์
ที่ก�ำหนดไว้ตามตารางที่ 1–3 ซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวได้มี
การปรับปรุงให้มีความสอดคล้องกับการด�ำเนินงานของ
สถานประกอบการกรณีศึกษา รวมทั้งการวิเคราะห์ได้
อ้างอิงตามแบบฟอร์มมาตรฐานของการวิเคราะห์ขอ้ ผิดพลาด
ของกระบวนการ (Process FMEA) [9]

3. ผลการทดลอง

ผลการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดและผลกระทบของ
กระบวนการ
จากการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดและผลกระทบ ได้น�ำ
คะแนนความเสีย่ งทีไ่ ด้จากผลคูณของคะแนนประเมินทัง้
3 ด้าน มาท�ำการพิจารณาเหตุการณ์ความเสีย
่ งหรือสาเหตุ
ของปัญหาทีม่ ผี ลอย่างส�ำคัญต่อปัญหาตามระดับความเสีย่ ง
โดยประยุกต์หลักเกณฑ์การแบ่งช่วงคะแนนความเสี่ยง
[10] สามารถแบ่งออกเป็น 6 ช่วง ดังแสดงในตารางที่ 4
จากนัน้ ได้ทำ� การจัดล�ำดับค่าคะแนนความเสีย่ งจากค่ามาก
ไปน้อย โดยผลการประเมินและจัดล�ำดับแสดงดังตารางที่ 5
3.1
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ตารางที่ 1 เกณฑ์การประเมินค่าผลกระทบ (S)
ผลกระทบ

ค่าประเมิน

เกณฑ์การพิจารณา

ไม่มี

1

น้อยมาก

2

น้อย

3

ปานกลางค่อนไปทางน้อย

4

ปานกลาง

5

ปานกลางค่อนไปทางส�ำคัญ

6

ส�ำคัญ

7

ส�ำคัญมาก

8

รุนแรง

9

รุนแรงมาก

10

ไม่มีผลกระทบโดยรวมต่อองค์กร
ท�ำให้กระบวนการภายในส่วนน้อยเกิดความไม่สะดวก และกระบวนการถัดไปยังสามารถ
ด�ำเนินการได้ตามปกติ
ท�ำให้กระบวนการภายในบางส่วนเกิดความไม่สะดวก เกิดความล่าช้าในกระบวนการถัด
ไปโดยต้องมีการซ่อมแซมงานบางครั้งก่อนด�ำเนินงาน
ท�ำให้กระบวนการภายในทุกส่วน (100%) เกิดความไม่สะดวก เกิดความล่าช้าใน
กระบวนการถัดไปโดยต้องมีการซ่อมแซมงานทุกครั้งก่อนด�ำเนินงาน
ท�ำให้กระบวนการภายในบางส่วนเกิดปัญหา เกิดการหยุดชะงักในกระบวนการถัดไปโดย
ต้องมีการหยุดงานเพื่อแก้ไขงานบางส่วน
ท�ำให้กระบวนการภายในทุกส่วน (100%) เกิดปัญหา เกิดการหยุดชะงักในกระบวนการ
ถัดไปโดยต้องมีการหยุดงานเพื่อแก้ไขงานทั้งหมด
ท�ำให้กระบวนการภายใน (100%) เกิดปัญหา เกิดการหยุดชะงักในกระบวนการถัดไปโดย
ต้องมีการหยุดงานเพือ่ แก้ไขงานทัง้ หมดหรือมีของเสียเกิดขึน้ มาก โดยต้องเพิม่ พนักงาน
เพื่อด�ำเนินการแก้ไข
ท�ำให้กระบวนการภายใน (100%) เกิดปัญหา เกิดการหยุดชะงักในกระบวนการถัดไปโดย
ต้องมีการหยุดงานเพือ่ แก้ไขงานทัง้ หมดหรือมีของเสียเกิดขึน้ มาก โดยต้องเพิม่ พนักงาน
เพือ่ ด�ำเนินการแก้ไขและส่งผลกระทบต่อการส่งมอบแต่อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้ของลูกค้า
อาจมีผลกระทบทีอ่ นั ตรายต่อองค์กรโดยรวม ส่งผลกระทบต่อลูกค้าจนเกิดความไม่พอใจ
และมีการต�ำหนิ
อาจมีผลกระทบที่อันตรายมากต่อองค์กรโดยรวม ส่งผลกระทบต่อลูกค้าจนเกิดความ
ไม่พอใจจนถึงขั้นยกเลิกการสั่งซื้อ

ที่มา: ประยุกต์จาก [9]

ตารางที่ 2 เกณฑ์การประเมินค่าโอกาสการเกิด (O)
โอกาสการเกิด
เกือบจะไม่เคย
ห่างๆ
น้อยมาก
น้อย
ปานกลางค่อนมาทางน้อย
ปานกลาง
ปานกลางค่อนมาทางมาก
มาก
สูงมาก
เกือบจะแน่นอน

ค่าประเมิน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

เกณฑ์การพิจารณา
ข้อผิดพลาดไม่น่าจะเป็นไปได้ หรือมีอัตราที่มากกว่า 5 ปี อาจจะเกิด 1 ครั้ง
ข้อผิดพลาดนี้น่าจะเกิดน้อยมากและเกิดในช่วงที่ห่างกัน หรือมีอัตราที่ 1–2 ครั้งใน 5 ปี
ข้อผิดพลาดนี้น่าจะเกิดน้อยมากหรือมีอัตราที่ 3–4 ครั้งใน 5 ปี
ข้อผิดพลาดนี้น่าจะเกิดน้อยหรือมีอัตราที่ปีละ 1–2 ครั้ง
ข้อผิดพลาดนี้น่าจะเกิดเป็นบางครั้งคราวหรือมีอัตราที่ปีละ 3–6 ครั้ง
ข้อผิดพลาดนี้น่าจะเกิดขึ้นปานกลางหรือมีอัตราที่ปีละ 7–12 ครั้ง
ข้อผิดพลาดนี้น่าจะเกิดบ่อย หรือมีอัตราที่เดือนละ 2–3 ครั้ง
ข้อผิดพลาดนี้เกิดมาก หรือมีอัตราที่สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
ข้อผิดพลาดนี้เกิดสูงมาก หรือมีอัตราการที่สัปดาห์ละ 2–3 ครั้ง
ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเกือบจะแน่นอน หรือมีอัตราที่เกิดขึ้นทุกวันอย่างน้อย 1 ครั้ง

ที่มา: ประยุกต์จาก [9]
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ตารางที่ 3 เกณฑ์การประเมินค่าการป้องกัน (D)
การป้องกัน
เกือบจะแน่นอน
สูงมาก
สูง
ค่อนข้างสูง
ปานกลาง
ต�่ำ
ค่อนข้างต�่ำ
ต�่ำมาก
เกือบไม่ได้
ไม่ได้

ค่าประเมิน

เกณฑ์การพิจารณา
การควบคุมปัจจุบนั ป้องกันข้อผิดพลาดได้เกือบจะแน่นอนการป้องกันทีเ่ ชือ่ ถือได้หรือทีร่ ะดับมากกว่า 99%
การควบคุมปัจจุบัน มีความน่าจะเป็นสูงมากหรือที่ระดับมากกว่า 80%
การควบคุมปัจจุบัน มีความน่าจะเป็นค่อนข้างสูงมากหรือที่ระดับมากกว่า 70%
การควบคุมปัจจุบัน มีความน่าจะเป็นค่อนข้างสูงหรือที่ระดับมากกว่า 60%
การควบคุมปัจจุบัน มีความน่าจะเป็นปานกลางหรือที่ระดับมากกว่าหรือเท่ากับ 50%
การควบคุมปัจจุบัน มีความน่าจะเป็นต�่ำหรือที่ระดับน้อยกว่า 50%
การควบคุมปัจจุบัน มีความน่าจะเป็นค่อนข้างต�่ำหรือที่ระดับน้อยกว่า 40%
การควบคุมปัจจุบัน มีความน่าจะเป็นต�่ำมากหรือที่ระดับน้อยกว่า 30%
การควบคุมปัจจุบัน เกือบไม่มีความน่าจะเป็นในการป้องกันหรือที่ระดับน้อยกว่า 20%
ไม่มีระบบควบคุมเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดหรือที่ระดับ 0%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ที่มา: ประยุกต์จาก [9]

ตารางที่ 4 ระดับความเสี่ยงตามช่วงค่าความเสี่ยง
ค่าความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยง

1–45

46–95

96–170

171–280

281–430

431–1000

ไม่ส�ำคัญ

ต�่ำมาก

ต�่ำ

ปานกลาง

สูง

วิกฤต

ตารางที่ 5 ผลการประเมิน FMEA
ล�ำดับ

หมายเลข FMEA

S

O

D

RPN

สัดส่วน RPN

สัดส่วนสะสม RPN

1

SJ07-01

6

10

9

540

7.5%

7.5%

2

SJ02-03

6

10

8

480

6.6%

14.1%

3

SJ06-02

6

10

8

480

6.6%

20.7%

4

SJ06-01

6

9

8

432

6.0%

26.7%

5

SJ10-01

8

10

5

400

5.5%

32.2%

6

SJ10-03

8

10

5

400

5.5%

37.7%

7

SJ07-02

6

7

9

378

5.2%

43.0%

8

SJ09-01

8

5

9

360

5.0%

47.9%

9

SJ04-01

7

10

5

350

4.8%

52.8%

10

SJ01-01

8

7

6

336

4.6%

57.4%

11

SJ02-01

6

7

8

336

4.6%

62.1%

12

SJ04-03

7

9

5

315

4.4%

66.4%

13

SJ03-01

6

10

5

300

4.1%

70.6%

14

SJ05-01

6

10

5

300

4.1%

74.7%

15

SJ01-02

8

6

6

288

4.0%

78.7%

16

SJ02-02

6

6

8

288

4.0%

82.7%

17

SJ08-01

8

7

5

280

3.9%

86.5%

18

SJ10-02

8

7

5

280

3.9%

90.4%

19

SJ04-02

7

7

5

245

3.4%

93.8%

20

SJ08-02

8

6

5

240

3.3%

97.1%

21

SJ03-02

6

7

5

210

2.9%

100.0%
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สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
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จากตารางที่ 5 ระดับความส�ำคัญทีอ่ ยูใ่ นระดับวิกฤต
และสูงได้นำ� มาด�ำเนินการแก้ไขปรับปรุง ซึง่ พบว่ามีสาเหตุ
ความเสี่ยง 16 เรื่อง จากทั้งหมด 21 เรื่อง ที่ต้องด�ำเนิน
การแก้ไข โดยครอบคลุม 82.7% ของค่าความเสี่ยงสะสม
จากสาเหตุของปัญหาทัง้ 16 เรือ่ ง ได้นำ� มาจัดหมวดหมู่
ของปัญหาตามปัจจัยหลัก พบว่าสามารถก�ำหนดได้เป็น
4 ด้าน ได้แก่ พนักงาน สภาพแวดล้อม วิธก
ี าร และวัตถุดบิ
และได้น�ำสาเหตุตามปัจจัยหลักทั้ง 4 ด้าน มาก�ำหนด
แนวทางการปรับปรุงแก้ไขที่สามารถด�ำเนินการได้โดย
วิธีการระดมสมองร่วมกันระหว่างพนักงานและผู้บริหาร
ของสถานประกอบการและผู้วิจัย ซึ่งผลของการก�ำหนด

แนวทางการแก้ไขสามารถแสดงได้ดงั ตารางที่ 6 ซึง่ กล่าว
โดยสรุปเมือ่ น�ำสรุปข้อแนะน�ำแก้ไขส�ำหรับปัจจัยความเสีย่ ง
หลักที่ก�ำหนดไว้ส�ำหรับแก้ปัญหาความคลาดเคลื่อนของ
ปริมาณการผลิตมาพิจารณาด�ำเนินการแก้ไขตามล�ำดับ
ความส�ำคัญหรือตามล�ำดับความสอดคล้องกับเหตุการณ์
ความเสี่ยง เพื่อการปรับปรุงแก้ไขตามระดับความเสี่ยงที่
ส�ำคัญจากมากไปหาน้อย สามารถสรุปแนวทางการแก้ไข
ทีม่ คี วามเป็นไปได้ คือ 1) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่
จัดการข้อมูลการผลิต 2) การพัฒนาระบบการตรวจนับ
3) การปรับปรุงแผนผังการจัดวางและการไหลของชิน
้ งาน
และ 4) การปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ตารางที่ 6 การก�ำหนดแนวทางการปรับปรุงแก้ไข
ปัจจัยหลัก
พนักงาน

เหตุของ
ปัจจัย

หมายเลข

การขาดทักษะ
ในการท�ำงาน

SJ01-01

การท�ำงาน
ไม่ตรงตาม
มาตรฐาน

SJ06-01

การเร่งรีบใน
การท�ำงาน

SJ01-02

ความผิดพลาด
เฉพาะบุคคล

SJ03-01

FMEA

SJ02-01
SJ09-01

SJ02-02

SJ04-01
SJ07-01

แนวทางการปรับปรุง

สรุปข้อแนะน�ำการแก้ไข
พัฒนาระบบ พัฒนา ปรับปรุงแผนผัง ปรับปรุง
สารสนเทศเพื่อ ระบบการ
การจัดวางและ
จัดการข้อมูล ตรวจนับ การไหลของ มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน
การผลิต
ชิ้นงาน

เน้นการยกระดับทักษะโดยการใช้
มาตรฐานการท�ำงาน
ปรับปรุงมาตรฐานเพื่อให้พนักงาน
สามารถปฏิบัติตามโดยไม่ขัดกับ
สภาพการท�ำงานที่ดีและควบคุม
ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
ปรับปรุงมาตรฐานเพื่อให้พนักงาน
สามารถปฏิบตั ติ ามได้อย่างเหมาะสม
กับเวลา
การใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ทดแทน
การท�ำงานของพนักงาน











SJ07-02
SJ10-01

วิธีการ

ไม่มกี ารก�ำหนด
วิธีควบคุม
วิธีการท�ำงาน
ที่เอื้อให้เกิด
ปัญหา
สภาพแวดล้อม พื้นที่ท�ำงาน
คับแคบ
วัตถุดิบ
ไม่เป็นไปตาม
มาตรฐาน

SJ10-03

SJ05-01

SJ02-03
SJ06-02
SJ04-03

ก�ำหนดวิธีการควบคุมเพิ่มเติม
ให้ครอบคลุมข้อมูลที่ส�ำคัญ
ยกเลิกหรือหลีกเลี่ยงวิธีการท�ำงาน
ที่เอื้อให้เกิดปัญหาอย่างต่อเนื่อง
ปรับปรุงพืน้ ทีท่ ำ� งานเพือ่ ให้สอดคล้อง
กับอัตราการผลิตหรือการไหลของงาน
ก�ำหนดมาตรฐานการส่งมอบทีช่ ดั เจน
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3.2 ผลการปรับปรุงระบบการทวนสอบปริมาณการผลิต
1)

ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ จัดการข้อมูล

(A)

การผลิต
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ จัดการข้อมูลการผลิต
ด�ำเนินการโดยใช้หลักการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ท�ำการพัฒนาแอพพลิเคชันการบันทึกข้อมูลอย่างง่ายเพือ่
ใช้งานบนอุปกรณ์บนั ทึกข้อมูลประเภทแท็บเล็ต ซึง่ การไหล
ของข้อมูลการผลิตยังคงไว้ซึ่งแผนผังเดิม แต่ทดแทน
การบันทึกข้อมูลการผลิตลงในแบบฟอร์มกระดาษด้วย
แท็บเล็ต และส่งผ่านข้อมูลผ่านโครงข่ายไร้สายเพือ่ จัดเก็บ
ข้อมูลในฐานข้อมูลอินเทอร์เน็ต และเจ้าหน้าบริหารข้อมูล
ท�ำการน�ำข้อมูลมาประมวลผล เพือ่ จัดท�ำรายงานการผลิต
ของแต่ละกระบวนการ โดยผลการปรับปรุงพบว่า วิธกี ารใหม่
สามารถลดขั้นตอนของการบันทึกข้อมูลลงจากสองส่วน
เหลือเพียงหนึ่งส่วน ซึ่งเป็นแนวทางที่สามารถลดความ
ผิดพลาดของข้อมูลการผลิตที่เกิดจากการบันทึกข้อมูล
ลงไปในระดับหนึ่ง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของการให้
ความส�ำคัญในการลดความผิดพลาดของข้อมูลการผลิต
ของขั้นตอนงานที่ยังไม่มีประสิทธิภาพ
2) ผลการพัฒนาระบบการตรวจนับ
การพัฒนาระบบการตรวจนับด�ำเนินการโดยการ
ประยุกต์ใช้วิธีการเชิงพันธุกรรม เป็นการด�ำเนินการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทวนสอบปริมาณการผลิต
ให้มคี า่ ความคลาดเคลือ่ นทีล่ ดลง โดยการพัฒนาโปรแกรม
ช่ ว ยในการตรวจนั บ ซึ่ ง อาศั ย หลั ก ของการชั่ ง น�้ ำ หนั ก
ชิ้นงานรวม แล้วท�ำการประมวลผลเพื่อให้ได้ค�ำตอบเป็น
จ�ำนวนชิ้นงานจริง ตามหลักการของกระบวนการเชิง
พันธุกรรม โดยสมการเป้าหมายของการตรวจนับคือ
การหาค่าน้อยที่สุดของผลต่างสัมบูรณ์ระหว่างน�้ำหนัก
ชิน้ งานรวม ทีไ่ ด้จากการประมวลผลและจากการชัง่ น�ำ้ หนัก
ชิ้นงานจริง ผลการพัฒนาระบบพบว่า ประสิทธิภาพของ
โปรแกรมช่วยตรวจนับ จะมีประสิทธิภาพที่ใกล้เคียงกับ
การนับโดยพนักงาน การตรวจนับโดยการใช้โปรแกรม
ช่วยตรวจนับสามารถน�ำมาทวนสอบปริมาณการผลิตได้
โดยจ�ำกัดที่กลุ่มของไม้ขนาดความหนาที่อยู่ในกลุ่มของ

(B)

รูปที่ 8 ตัวอย่างผลการทดสอบโปรแกรมช่วยตรวจนับ
ไม้บางเป็นหลัก (น้อยกว่า 1 นิว้ ) นอกจากสามารถช่วยลด
ระยะเวลาในการตรวจนับซ�ำ้ โดยพนักงานในลักษณะของ
การทวนสอบลงได้แล้ว ยังสามารถช่วยเพิ่มความถูกต้อง
ในกรณีที่ข้อมูลปริมาณการผลิตที่ได้จากกระบวนการ
ก่อนหน้ามีความคลาดเคลือ่ นอยูใ่ นระดับทีส่ งู โดยสามารถ
แสดงตั ว อย่ า งผลการทดสอบโปรแกรมดั ง รู ป ที่ 8 ซึ่ ง
จ�ำนวนโดยประมาณที่ใช้ป้อนเข้าหรือข้อมูลการผลิตจาก
กระบวนการก่อนหน้ามีค่าความคลาดเคลื่อนที่ร้อยละ
5.34 (A) เมื่ อ ใช้ ท วนสอบโดยโปรแกรมจะให้ ผ ลการ
ค�ำนวณปริมาณที่มีความคลาดเคลื่อนลดลงเหลือร้อยละ
2.81 (B) ซึง่ เป็นการเพิม
่ ประสิทธิภาพระบบการทวนสอบ
ปริมาณการผลิตได้ในระดับหนึ่ง
3) ผลการปรับปรุงแผนผังการจัดวางและการไหลของ
ชิ้นงาน
การปรับปรุงแผนผังการจัดวางและการไหลของ
ชิ้นงาน ด�ำเนินการโดยการส�ำรวจสภาพการจัดเก็บและ
การไหลของชิน้ งานในปัจจุบนั ต่อด้วยการปรับปรุงแผนผัง
การจัดวางและการไหลของชิน้ งานตามหลักของการวางผัง
โรงงานโดยหลีกเลี่ยงการเคลื่อนย้ายเครื่องจักร ได้แก่
ก) น�ำเครือ่ งจักรและอุปกรณ์ทไี่ ม่ใช้งานออกจากพืน้ ทีโ่ รงงาน
ข) เพิ่มพื้นที่ส�ำหรับสะสมไม้เลื่อยที่ล�ำเลียงออกมาจาก
พื้นที่เลื่อยไม้ตามรอบเวลาที่เหมาะสม ค) ปรับเส้นทาง
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300
210
288
240
288
150

315

300

144

140

336
240
336

150

400

360
240
350

150

400

378

256

160

480

432

150

120

540

210

หลงัปรบัปรงุ

SJ07-01
SJ02-03
SJ06-02
SJ06-01
SJ10-01
SJ10-03
SJ07-02
SJ09-01
SJ04-01
SJ01-01
SJ02-01
SJ04-03
SJ03-01
SJ05-01
SJ01-02
SJ02-02

120

480

กอ่นปรบัปรงุ
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

112

การวิง่ ของรถฟอร์คลิฟท์ เพือ่ ลดจ�ำนวนครัง้ ในการเลีย้ วรถ
ง) ก�ำหนดขอบเขตของพื้นที่ในแต่ละกระบวนการโดย
การลากเส้นแบ่งแนวทีช่ ดั เจน ภายหลังการปรับปรุงพบว่า
การเพิ่มพื้นที่สำ� หรับการรวบรวมไม้เลื่อยในบริเวณนอก
พืน้ ทีเ่ ลือ่ ย และการเพิม่ รอบล�ำเลียงไม้เลือ่ ยออกจากพืน้ ที่
นอกจากท�ำให้จ�ำนวนชิ้นงานสะสมในกระบวนการเลื่อย
สูงสุด และชิ้นงานรวมต่อพาเลทสูงสุดลดลง ซึ่งท�ำให้
ปริม าณชิ้น งานที่ต ้องท�ำการทวนสอบปริมาณต่อครั้ง
ลดลงด้วย ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทวนสอบปริมาณ
การผลิตเพิม่ ขึน้ จากจ�ำนวนชิน้ งานทีล่ ดลงอันเป็นปัจจัยที่
ท�ำให้ค่าผิดพลาดจากการตรวจนับลดลง
4) ผลการปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงานด�ำเนินการ
โดยการจัดท�ำมาตรฐานทีเ่ ป็นลายลักษณ์อกั ษร เพือ่ ใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานที่มีความเหมาะสมและเป็น
มาตรฐานเดียวกัน ส�ำหรับขัน้ ตอนการท�ำงานทีก่ ำ� หนดให้มี
การจัดท�ำมาตรฐานการปฏิบตั งิ านจะครอบคลุมส่วนของงาน
ทีม่ รี ะดับความเสีย่ งทีอ่ ยูใ่ นกลุม่ ทีต่ อ้ งปรับปรุงแก้ไข ซึง่ อ้างอิง
ตามค่าความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินและจัดล�ำดับ
ทั้งนี้การก�ำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานได้มีการ
ปรับปรุงวิธีการท�ำงานในเบื้องต้นก่อน แล้วจึงท�ำการ
ก�ำหนดเป็นมาตรฐานเพื่อให้ระบบการทวนสอบปริมาณ
การผลิตมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการปรับปรุงงานมี
รายละเอียดคือ ก) ขั้นตอนการคัดเกรดไม้เลื่อย อ้างอิง
การพิจารณาคุณภาพไม้ตามเกรดที่เป็นมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม และมีการฝึกอบรมการ
คัดแยกเกรดไม้ให้กับพนักงาน ข) ขั้นตอนการแยกขนาด
และจัดเรียงไม้เลื่อยก�ำหนดต�ำแหน่งวางไม้บนพาเลท
อย่างชัดเจน เมือ่ ต้องวางไม้หลายขนาดความกว้างบนพาเลท
เดียวกัน โดยหลีกเลี่ยงการวางไม้ขนาดใกล้เคียงกันให้
อยู่ติดกัน และมีการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการแยก
ขนาดไม้ รวมทั้งวิธีการใช้เครื่องมือวัดขนาดที่ถูกต้อง
ค) ขั้นตอนการตรวจนับและบันทึกข้อมูลปริมาณไม้เลื่อย
จากการจัดซื้อ ก�ำหนดให้ผู้ขายจัดเรียงไม้เพียงขนาด
เดียวในแถวเดียว และให้ผู้ขายไม้เลื่อยแยกเกรดไม้ตาม

หมายเลข FMEA

รูปที่ 9 ผลการประเมิน FMEA เชิงเปรียบเทียบก่อนและ
หลังการปรับปรุง
มาตรฐานที่ก�ำหนด (มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)
หากมีการตั้งใจคละเกรดไม้ให้มีการก�ำหนดมาตรการ
ลงโทษ ง) ขั้นตอนการจัดเรียงไม้อัดน�้ำยา ได้จัดท�ำจิ๊ก
วางแนวเพื่อช่วยในการจัดเรียงไม้ให้มีความเป็นระเบียบ
ก�ำหนดมาตรฐานการจัดเรียงส�ำหรับไม้แต่ละขนาดที่
แตกต่างกัน และก�ำหนดมาตรการลงโทษหากไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรฐาน และ จ) ขั้นตอนการจัดเรียงและบรรจุ
หีบห่อ ก�ำหนดให้มกี ารระบุตวั เลขจ�ำนวนแถวจัดเรียงบน
ผลิตภัณฑ์เพื่อลดปัญหาการจัดเรียงขาดหรือเกิน โดย
หลังการปรับปรุงท�ำให้การท�ำงานมีมาตรฐานเพิ่มขึ้น
และสามารถช่วยสนับสนุนให้ระบบการทวนสอบปริมาณ
การผลิตโดยรวมมีประสิทธิภาพสูงขึ้นเช่นกัน
3.3 การวิเคราะห์ผลการปรับปรุงระบบการทวนสอบ

ปริมาณการผลิตโดยรวม
ภายหลังจากการปรับปรุงและพัฒนาระบบ ได้มี
การวิเคราะห์ FMEA ซ�้ำเพื่อพิจารณาระดับค่าความ
เสีย่ งคงเหลือ โดยเป็นการประเมินว่าผลของการปรับปรุง
และพัฒนาสามารถท�ำให้ปัญหาที่ก�ำหนดไว้ลดลงไปได้
มากน้อยเพียงใด อันเป็นหลักเกณฑ์ที่ส�ำคัญของการ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ครื่ อ งมื อ ชนิ ด นี้ ทั้ ง นี้ ผ ลการวิ เ คราะห์ ข ้ อ
ผิดพลาดและผลกระทบของกระบวนการส�ำหรับงานวิจัย
ในนี้ สามารถแสดงผลของการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ
แสดงดังรูปที่ 9
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การวิเคราะห์ผลการปรับปรุงระบบการทวนสอบ
ปริมาณการผลิตโดยรวม พบว่าหลังการปรับปรุงพัฒนา
ระบบ ได้คา่ คะแนนความเสีย่ งทีล่ ดลงเมือ่ เปรียบเทียบกับ
การวิเคราะห์เบือ้ งต้น โดยคะแนนความเสีย่ งรวมของสาเหตุ
ของความบกพร่องทัง้ 16 เรือ่ ง ลดลงจาก 5,983 เหลือ 2,792
คะแนน หรือลดลง 53.3% ซึ่งเป็นการลดลงของคะแนน
โอกาสการเกิดและระดับการป้องกัน โดยคะแนนระดับ
ความรุนแรงจากผลกระทบที่เกิดขึ้นยังคงที่ นอกจากนี้
เมื่อพิจารณาค่าชี้วัดประสิทธิภาพของระบบการทวน
สอบปริมาณการผลิตหลังการปรับปรุง พบว่าให้ค่าความ
คลาดเคลื่อนเฉลี่ยเปรียบเทียบระหว่างกระบวนการลด
ลงจากร้อยละ 5.24 เหลือร้อยละ 2.29 หรือลดลง 56.3%

เกณฑ์คะแนนก็ควรทีม่ กี ารปรับเปลีย่ นให้มคี วามสอดคล้อง
กั บ บริ บ ทของแต่ ล ะองค์ ก ร หรื อ แต่ ล ะกรณี ศึ ก ษาให้
มากที่สุดจึงจะสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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