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 การปรับปรุงกระบวนการอยางตอเนื่อง (CPI) ในฉบับที่แลวเปนขั้นตอนการหากระบวนการที่จะนาํมา             
ทําการปรับปรุง  โดยการพิจารณาตามความสําคัญที่ใหกับลูกคากอนเสมอ  ทําใหเราคนหากระบวนการที่มีผลงานไม
ถูกใจลกูคาเปนอันดับแรกทั้งลูกคาภายนอกและภายใน  อยางไรก็ตามกระบวนการที่มีผลงานเปนที่ถูกใจลูกคา  
ถามองในแงความพึงพอใจที่ลูกคาไดรับ ถือวาเปนกระบวนการที่ดี แตถามองในแงของประสิทธิภาพ  อาจจะยังไมใช
กระบวนการที่ดีก็ได  ตัวอยางงายๆ เชนการผลิตชิ้นงานตามที่ลูกคาสั่งไมวาเราจะทําเสียสักกี่ช้ิน  แกไขสักกี่รอบ  ใชสิ่ง
อํานวยความสะดวกสิ้นเปลืองสกัแคไหน  ลกูคาก็ไมไดเดือดรอนอะไร  ถาเรายังทําไดตามใบสั่ง  ราคาตามตกลง และ
เสร็จทันเวลา  แตผูที่เดือดรอนคือบริษัทเพราะสูญเสียทรัพยากรตางๆ ไปโดยไมจําเปน เชน เสียวัตถุดิบ  เสียเวลา  เสยี
ชั่วโมงแรงงาน  ในที่สุดก็จะทําใหไมไดกําไร  หรอืไดกําไรนอยกวาที่ควร  รวมถึงเสียโอกาสในการพัฒนาใหเกิดความพึง
พอใจของลูกคายิ่งยิ่งขึ้นไปอีก  ดังนั้นกระบวนการที่ทําใหเกิดความสูญเสียดังกลาว กส็มควรจะไดรับการปรับปรุงดวย
เชนกัน 
 ฉบับนี้จะพูดถึงกระบวนการที่มีความสูญเสียเกดิข้ึน  โดยเริ่มต้ังแตสภาพในกระบวนการเปนอยางไร  มีความ
สูญเสียหรือไม  และเปนความสูญเสียอะไร  ซึ่งความสูญเสียบางอยางเกิดขึ้นอยูเปนประจําในการทํางาน  จน
กลายเปนความจริง  ลองอาน  CPI ในฉบับนี้พรอมทั้งนึกถึงกระบวนการทํางานตางๆ ที่อยูในองคการวามีความสูญเสีย
หรือไม 
 
2.1 เหตุการณอยางนี้มีหรือไมในกระบวนการ? 

มีการสะสมของวัสดุอุปกรณมากเกินไป 
บางครั้งในกระบวนการทํางานตองการความมั่นใจวาจะมีวัสดุ อุปกรณใชตลอดเวลา  ไมวาจะเปน

อุปกรณสํานักงาน  อุปกรณชวยในการผลิต  หรือวัสดุสิ้นเปลืองตางๆ จึงไดเก็บสะสมไวมากมายในบริเวณที่
ทํางานหรือบริเวณโตะทํางาน  ซึ่งการกระทําดังกลาวทําใหเกิดความสิ้นเปลือง  และเสื่อมคุณภาพของวัสดุ
อุปกรณเหลานั้น  นอกจากนั้นอาจทําใหเกิดอันตรายไดในขณะปฏิบัติงาน 

 
วัตถุดิบขาด หรือไมตรงเวลา 

วัตถุดิบหรือขอมูลขาวสาร หรืออะไรก็ตามที่เราตองใชในกระบวนการ  ถาไมมาในเวลาที่ตองการ
ยอมทําใหเกิดการรอคอย ทําใหเสียเวลา และยังกระทบตอกระบวนการทํางานอ่ืนดวย  สุดทายอาจทําใหงาน
เสร็จไมทันเวลา 

 
เครื่องจักรอุปกรณชํารุด 

ในกระบวนการทํางานหากไมมีการดูแลรักษาเครื่องจักรอุปกรณใหอยูในสภาพที่ดีตลอดเวลายอม
ทําใหติดขัดในการทํางาน  เพราะเครื่องจักรอุปกรณอาจจะชํารุดเมื่อเราตองการใช หรือไมก็เกิดการชํารุดใน 



 

 
ขณะที่เราใชงาน ซ่ึงการชํารุดของเครื่องจักรอุปกรณนี้ ทําใหอายุของเคร่ืองจักรอุปกรณสั้นลง งานอาจไมได
คุณภาพ และอาจเกิดอันตราย 

 
มีการคนหาตลอดเวลา 

ถึงแมจะมีการคนหาเพียงใดหลายคนก็อางวา “ในที่สุดงานก็เสรจ็” แตในความจริง เปนการทํางาน
ที่ไมมีประสิทธิภาพ ใชเวลาไปโดยไมเกิดประโยชนและกระบวนการที่ตองคนหาสิ่งตางๆ อยูตลอด              
ยังทําใหเกิดทัศนียภาพที่ไมดี ในสถานที่ทํางานอีกดวย การคนหาดังกลาวเชน อุปกรณ เครื่องมือ แฟม
เอกสาร อุปกรณเครื่องเขียน เปนตน 

 
ทํางานซํ้าซาก 

การทํางานบางอยางควรจะเสร็จในขั้นตอนเดียว หรือที่หนวยงานเดียว แตกลับตองมีการทํางาน
สลับไปสลับมาระหวางข้ันตอน หรือระหวางหนวยงาน  โดยการทํางานซ้ําซากนี้บางครั้งมาจากการทํางานที่
ไมเปนระบบ  ไมมีระบบการควบคุมที่ดี 

 
เกิดของเสียทํางานผิดพลาด 

การทํางานโดยมีของเสียเกดิขึ้นหรือมีการทํางานผิดพลาด ทําใหเกิดการสิ้นเปลอืงวัตถุดิบ เสียเวลา
ในการผลิต หรือเสียเวลาในการซอมงาน นอกจากนั้นหากของเสียหรืองานที่ผิดพลาดหลุดไปถึงมือลูกคา ก็จะ
สงผลดานความพึงพอใจของลูกคา หรือความมั่นใจของลูกคาที่มีตอบริษัท 

 
สวนประกอบมาไมพรอมกัน 

กระบวนการที่ตองมีการประกอบกันของหลายชิ้นสวน หรือของหลายงานยอย แลวพบวาช้ินสวน
หรืองานยอยเหลานั้นมาไมพรอมกันทําใหชิ้นสวนหรืองานที่เสร็จกอนตองมีการรอคอย ทําใหเกิดงานระหวาง
กระบวนการ (Work in Process : WIP) ซ่ึงเปนการสิ้นเปลืองบริเวณที่จัดเก็บ เปนการลงทุนโดยไมเกิดมูลคา
และทําใหชิ้นงานเสื่อมคุณภาพ 

 
การเก็บวัสดุคงคลังมากเกินไป 

การจัดซ้ือวัตถุดิบหรือวัสดุอุปกรณตางๆ บางครั้งจัดซ้ือเปนจํานวนมาก เพ่ือที่จะซ้ือไดในราคาถูก 
แตการจัดเก็บวัสดุคงคลังจํานวนมากนั้นทําใหตองมีคาใชจายในการบริหารวัสดุคงคลัง เชน คาโกดังจัดเก็บ 
คาพนักงานดูแล  นอกจากนั้นยังเพ่ิมความเสี่ยงในการที่วัสดุคงคลังจะเสื่อมคุณภาพ และยังเปนการลงทุน 
ในวัสดุที่ไมเกิดการตอบแทน หรือตอบแทนชา ซึ่งเรียกงายๆ วาเงินจมนั้นเอง 

 
ผลิตสินคาหรืองานมากเกินไป 

การผลิตสินคาหรืองานออกมาในจํานวนที่มาก ดูเหมือนเปนเรื่องที่ดี แตในความเปนจริงหากสินคา
หรืองานที่ทําออกมายังไมมีความจําเปนที่ตองใชในตอนนั้น กไ็มแตกตางอะไรกับการมีวัสดุคงคลังที่มาก
เกินไป 

 



 

ทาทางการทํางานไมเหมาะสม 
ในกระบวนการทํางานหากสังเกตใหดีอาจจะพบวามีทาทางการทํางานที่ไมเหมาะสมอยูดวย เชน 

การแบกหามวัสดุที่มีน้ําหนักมากเกินไป  การเอื้อมหรือเอ้ียวตัวในการทํางาน ทาทางที่ไมเหมาะสมเหลานั้น
อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ ซึ่งในที่สุดก็จะทําใหประสิทธิภาพการทํางานต่ําลงไป 

 
วิธีการทํางานไมมีประสิทธิภาพ 

กระบวนการทํางานใหเสร็จสิ้น และมีคุณภาพ ใชวาจะมีเพียงวิธีเดียว แตมีวิธีการตางๆ ที่ให
คุณภาพของงานเทากัน  โดยที่ใหประสิทธิภาพในการทํางานไมเทากัน เชนความเร็วในการทํางาน ความ
สบายของผูปฏิบัติงานเปนตน  ดังนั้นตองมั่นใจวาวิธีการที่เลือกใชตองเปนวิธีการที่มีประสิทธิภาพดวยใช
เพียงแคทํางานสําเร็จ 

 
การเคลื่อนยายซํ้าซอน 

การเคลื่อนยายชิ้นงาน วัสดุ หรอือุปกรณตางๆ ภายในกระบวนการ เราจะพบไดเสมอวาจะมีการ
เคลื่อนยายที่ซ้ําซอนแฝงอยูโดยไมรูตัว  เชนการนับชิ้นงานทั้งหมดจากเครื่องจักรแลววางบนพื้น  ตอมาจึงนับ
ตามจํานวนที่ตองการบรรจุใสกลองอีกครั้ง   นั่นคือการเคลื่อนยายซ้ําซอนจากเครื่องลงบนพื้นและจากพื้นลง
บนกลอง แทนที่จะนับจากเครื่องลงกลองเลยในครั้งเดียว 

 
การขนสงเปนระยะทางยาว 

การขนสงในที่นี้แตกตางจากการเคลื่อนยาย เนือ่งจากการขนสงจะหมายถึง Transportation 
สําหรับชิ้นงานที่ทําสําเร็จแลวในขั้นตอนนั้นๆ แลวตองการขนสงไปยังขั้นตอนถัดไปหรือไปยังลูกคา แต                 
การเคลื่อนยายในที่นั้นหมายถึง Handling ซึ่งเปนการลําเลยีงการขนถาย ซึ่งทั้งการขนสงและ                     
การเคลื่อนยายหากเกิดข้ึนในระยะทางยาว จะทาํใหเสียคาพลังงาน เสยีเวลา และงานอาจสูญหายตกหลนได 
รวมถึงสรางความสับสนวุนวายในกระบวนการดวย 

 
 เหตุการณตางๆ ที่กลาวมาเปนเหตุการณที่อาจจะพบไดในกระบวนการ  ซึ่งถือไดวาเปนเหตุการณที่ทําให 
เกิดความสูญเสีย ที่เห็นไดโดยตรงในรูปของตนทุนที่เพ่ิมข้ึนเชน เสียวัตถุดิบ  เสยีคาอะไหล เปนตน  และความสญูเสีย
เนื่องจากไมเกิดมูลคาของเงินที่ลงไปเชน การผลิตมากเกินไป การจัดเก็บวัตถุดิบหรือวัสดุมากเกินไป  นอกจากนั้นเปน
ความสูญเสียในแงของประสิทธิภาพการทํางาน เชนวิธีการทํางานไมมีประสิทธิภาพมีการขนสง และการเคลื่อนยาย
ที่มากเกินไป โดยความสูญเสียที่เกิดข้ึนมากมายในกระบวนการสามารถจัดเปนประเภทใหญๆ ได 7 ประเภทหรือที่รูจัก
กันดีในนามของ ความสูญเสีย 7 ประการ (7 Wastes) 
 
2.2 ความสูญเสีย 7 ประการ 

สาเหตุที่ตองจําแนกเหตุการณตางๆ ที่กอใหเกิดความสูญเสียในกระบวนการออกเปนความสูญเสีย 7 
ประการ ก็เพ่ือใหงายตอการบันทึกขอมูลเกี่ยวกับความสูญเสีย  และเพ่ือใหงายตอการทําการปรับปรุง โดยความ
สูญเสีย 7 ประการดังกลาวประกอบดวย 

• การผลิตมากเกนิไป  (Over Production) 
• การเก็บสตอกมากเกินไป (Over Inventory) 



 

• กระบวนการทํางานที่ขาดประสิทธิภาพ (Inefficient Process) 
• การผลิตของเสียและแกไขงาน  (Defect and Rework) 
• การรอคอย และการวางงาน  (Delay and Idle) 
• การขนสงที่มากเกินไป  (Transportation Waste) 
• การเคลื่อนไหวที่ไมจําเปน (Unnecessary Motion) 

 
ซึ่งความสูญเสีย 7 ประการดังกลาวจริงๆ แลว กเ็ปนสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากการทํางานทั้งหมดในกระบวนการ ซึ่ง

มีทั้งงานที่จําเปนและงานสวนเกินที่ตองทําโดยไมจําเปน  และอีกสวนหนึ่งมาจากตอนที่ไมมีการทํางาน ซ่ึงถือวาเปน
เวลาไรประสิทธภิาพ 
  
งานและเวลาไรประสิทธิภาพ         7 Wastes เกิดขึ้นในกระบวนการ 
งานที่จําเปน 
(Basic Work Content) 

ผลิตมากเกินไป 
เก็บสตอกมากเกินไป 

มีการสะสมของวัสดุอุปกรณ 
เก็บวัสดุคงคลังมากเกินไป 
ผลิตสินคาหรืองานมากเกินไป 
ทํางานซํ้าซาก 
ข้ันตอนทํางานมากเกินไป 
 

งานสวนเกินที่เพ่ิมข้ึนมา 
(Work Content Added) 

กระบวนการทํางานขาดประสิทธิภาพ 
ผลิตของเสียและแกไขงาน  
การขนสงมากเกนิไป   
การเคลื่อนไหวที่ไมจําเปน 

เครื่องจักรอุปกรณชํารุด 
ทํางานซํ้าซาก 
เกิดของเสียและทํางานผิดพลาด 
วิธีการทํางานไมมีประสิทธิภาพ 
ขนสงเปนระยะทางยาว 
มีการเคลื่อนไหวซ้ําซอน 

เวลาไรประสิทธภิาพ 
(Inefficient Time) 

การรอคอยและการวางงาน วัตถุดิบหรือสวนประกอบไมตรงเวลา 
เครื่องจักรอุปกรณชํารุด 
มีการคนหาอยูตลอดเวลา 
การควบคุมแรงงานไมมีประสิทธิภาพ 
รอการอนุมัติหรือสั่งการ 

 
ตารางที่ 1  ความสัมพันธระหวางงานและเวลาไรประสิทธิภาพ   7 Wastes และสิ่งที่เกิดขึ้นในกระบวนการ 

 
2.3 เกิดอะไรขึ้นถาลดความสูญเสียได? 

ถาสามารถลดความสูญเสียได จะสามารถสงผลหลกัๆ สองประการคือ สงผลตอประสิทธิภาพของ
กระบวนการ  และสงผลในดานกําไรตนทุนขององคการ  สงผลตอประสิทธิภาพของกระบวนการหมายถึงจะทําใหเรา 
มีกระบวนการทีใ่ชทรัพยากรคุมคา ผลงานมีคุณภาพ สวนสงผลตอกําไร ตนทุน การลดความสญูเสียทําใหเกิดการลด
ตนทุนและนําทางซึ่งผลเพ่ิมกําไร  ตามที่แสดงในภาพที่ 1 และภาพที่ 2 



 

                                                     
                                                                                                                                      
 

 
จากภาพที่ 1 และภาพที่ 2 เปนการเพิ่มกําไรในสัดสวนที่เทาๆ กันทั้งสองภาพ  แตแตกตางกันที่วิธีการ  

กลาวคือในภาพที่ 1  เปนการเพ่ิมกําไรโดยเพ่ิมราคาขาย  ภาพที่ 2 เปนการเพิ่มกําไรโดยการลดตนทุนในสวนที่เกดิจาก
ความสูญเสีย  ลองพิจารณาการเพ่ิมกําไรในลักษณะของภาพที่ 1   ในทางปฏิบัติจะทําไดยาก  เนื่องจากมีปจจัย
ภายนอกมากํากบั เชน สภาพเศรษฐกิจ คูแขง และลกูคาที่ยอมพอใจในราคาเดิมมากกวา  แตการเพิ่มกําไรโดยการลด
ความสูญเสียตามภาพ ที่ 2   ไมมีปจจัยภายนอกมาบังคับ เปนเรื่องที่สามารถทําไดภายในองคการ  โดยการปรับปรุง
กระบวนการทํางานใหปราศจากความสูญเสีย 
 
                                                                                                                                                       (ตอฉบับหนา) 
 

กําไร 

ตนทุน 

ราคาขาย 

กําไร 

ภาพที่ 1  เพ่ิมกําไรโดยเพิ่มราคา

กําไร กําไร 

ตนทุน 

ราคาขาย 

ภาพที่ 2  เพ่ิมกําไรโดยลดตนทุน

Waste


