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บทคดัย่อ  

การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือวิเคราะห์กระบวนการท างาน เพ่ิมประสิทธิภาพการ

ออกแบบวิธีการติดตั้งสถานีส่งสัญญาณระบบ 4G LTE และจ ากัดข้อบกพร่องในการออกแบบ

วิธีการติดต้ังสถานีส่งสัญญาณที่เกิดข้ึน ของแผนก Installation Engineer โปรเจค DTAC บริษัท     

อีริคสัน (ประเทศไทย) จ ากัด โดยใช้แนวคิดไคเซ็น ซ่ึง ประกอบด้วย การลดขั้นตอนในบาง

กระบวนการที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ออกไป (MUDA) การรวมขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ า้ซ้อน

กันในแต่ละกระบวนการเข้าด้วยกัน (MURI) และการจัดให้พนักงานมีการเรียนรู้วิธีการท างาน

การปรับปรุงอย่างสม ่าเสมอ (MURA) ผลการศึกษาสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการออกแบบ

วิธีการติดตั้งสถานีส่งสัญญาณระบบ 4G LTE ของพนักงานแผนก Installation Engineer โปรเจค 

DTAC บริษัท อีริคสัน (ประเทศไทย) จ ากัด ให้สามรถลดข้อบกพร่องในการออกแบบวิธีการ

ติดตั้งสถานีส่งสัญญาณระบบ 4G LTE ลดลงเหลือ 2 เปอร์เซ็นต์ จากเดิมก่อนการปรับปรุง

จ านวนการเบิกอุปกรณ์เพ่ิมเติม (Request Add Materials) ในเดือนกรกฏาคม พ.ศ.2562 ถึง

เดือนกันยายน พ.ศ.2562 ทั้งหมด 231 ไซต์งาน จากไซต์งานที่ติดต้ังทั้งหมด 1590 ไซต์งาน 

เฉล่ีย 15 เปอร์เซน็ต์ ลดลงเฉล่ียถึง 13 เปอร์เซน็ต์ ลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง (Transportation) 

ส าหรับการเบิกอุปกรณ์เพ่ิมเติม (Request Add Materials) ลดลงเหลือ 20,000 บาท เฉล่ียลดลง 

13 เปอร์เซน็ต์ โดยคิดจากค่าเฉล่ียของ ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง (Transportation) ส าหรับการเบิก

อุปกรณ์เพ่ิมเติม (Request Add Materials) ในเดือนกรกฏาคม พ.ศ.2562 ถึงเดือนกันยายน 

พ.ศ.2562 ก่อนการปรับปรุง อยู่ที่ 154,000 บาท    

ค าส าคญั : การเพ่ิมประสทิธภิาพ, การปรับปรุงกระบวนการ, แนวคิดไคเซน็  
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ABSTRACT 

  The objective of research is  to increase performance efficiency of 4G LTE Node 

B installation, case study; Installation Engineering department, Ericsson Thailand (Dtac 

project) by using Kaizen principal. Kaizen consist of 3 fundamental concepts, Muda, Mura, 

and Muri which are Japanese terms that refer to the three categories of waste found in a 

business. Understanding each is key to implementing proper lean manufacturing processes. 

Muda means "futility", "uselessness", "wastefulness" is any activity that consumes resources 

without creating value. Mura refers to “unevenness” or “irregularity” specifically, irregularity 

in production levels. Muri refers to employees or equipment that have been overburdened. 

Results of this study able to improve performance efficiency of the 4G LTE Node B 

installation, installation engineer department, Ericsson Thailand (Dtac project) by reduce 

fault working process 2%. Before the improvement of additional equipment withdraw at July 

2019 to September 2019, total 231 sites from site Installed total 1590 sites average 15 %, 

average decrease to 13 %. Reduce transportation costs. For additional equipment withdraw 

has been reduced to 20,000 baht, average 13% by calculating the average of Transportation 

costs for additional equipment withdraw from July 2019 to September 2019 before the 

improvement at 154,000 baht. 

 

Keywords: increase efficiency, process improvement, Kaizen concept 

 

1. บทน า 

 ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าขึ้ นมากอย่างรวดเร็ว จนท าให้โลกทุกวันน้ี

กลายเป็นโลกไร้พรมแดน ซ่ึงทุกคนสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ง่ายกว่าเดิม โดยสิ่งส าคัญที่ช่วย   

ให้การติดต่อสื่อสารน้ันกลายเป็นเร่ืองง่ายน่ันกค็ือ เทคโนโลยีสื่อสารไร้สายยุค 3G และ 4G LTE    

ที่เราทุกคนเคยได้ยินกนัในปัจจุบัน 

 ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่ในปัจจุบันน้ี   มีสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจ

เป็นไปอย่างรุนแรง และต้องการเตรียมรับมือกับการเปล่ียนแปลงของยุคสมัยที่รวดเร็ว ดังน้ัน

หลายๆ ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่ จึงต้องการความรวดเร็ว ในการที่จะเพ่ิม

ประสทิธภิาพของโครงข่าย และบริการให้ทนัต่อความต้องการเปล่ียนแปลงของโลกในปัจจุบัน 

 ผู้ให้บริการ DTAC ได้มอบหมายให้ บริษัท อีริคสัน (ประเทศไทย) จ ากัด เข้า

ด าเนินการติดตั้งอุปกรณ์รับ-ส่งสญัญาณโทรศัพทร์ะบบ 4G LTE คล่ืน 2300 MHz 



 

 

 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น สารนิพนธ์ฉบับน้ีจึงท าการศึกษาแนวคิดไคเซน็ เพ่ือน ามา

ปรับใช้ในกระบวนการท างานการออกแบบวิธีการติดตั้งสถานีส่งสัญญาณระบบ  4G LTE เพ่ือให้

สามารถลดข้อบกพร่อง เพ่ิมประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ือง ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดี

ที่สดุ 

 

2. วตัถุประสงคข์องการศึกษาวิจยั 

 2.1 เพ่ือวิเคราะห์กระบวนการท างานของแผนกออกแบบการติดตั้ง ภายใต้กรอบแนวทาง

ปฏบัิติตามหลักการไคเซน็ 

 2.2 เพ่ือน าหลักการไคเซน็มาพัฒนาและประยุกต์กระบวนการท างานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

การท างานการออกแบบสถานีส่งสัญญาณระบบ 4G LTE และลดจ านวนของการเบิกอุปกรณ์

เพ่ิมเติม (Request Add Materials) ของแผนกออกแบบการติดตั้ง 

 

3. ขอบเขตของงานวิจยั 

 3.1 การวิจัยน้ีเป็นการด าเนินการตามหลักการและแนวไคเซน็ โดยน าเคร่ืองมือตามหลักการ

มาปรับปรุงและประยุกต์ใช้ในการท างานของแผนก Installation Engineer โปรเจค DTAC บริษัท 

อริีคสนั (ประเทศไทย) จ ากดั 

 

4. ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั  

 4.1 สามารถหาแนวทางการจัดการกระบวนการท างานตามหลักการไคเซ็นที่เหมาะสมกับ 

แผนก Installation Engineer โปรเจค DTAC บริษัท อริีคสนั (ประเทศไทย) จ ากดั 

 4.2 สามารถน าแนวทางการจัดการการเพ่ิมประสิทธิภาพการออกแบบวิธีการติดตั้งสถานีส่ง

สญัญาณระบบ 4G LTE 

 4.3 สามารถหาแนวทางลดจ านวนของการเบิกอุปกรณ์เพ่ิมเติม ((Request Add Materials) 

 

5. ทฤษฎีและงานวิจยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

       5.1 ทฤษฎี 

 แนวคิดการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง (Continuous Improvement) หรือเป็นที่รู้จักกันใน

นาม “ไคเซน็” เป็นศัพทภ์าษาญ่ีปุ่น มาจากค าว่า “ไค (Kai)” หมายถึงการเปล่ียนแปลง และค า

ว่า “เซน็ (Zen)” หมายถึง ดี รวม 2 ค าแล้วหมายถึงการเปล่ียนแปลงให้ดีข้ึน วัฒนา พัฒนพงศ์ 

(2543:6) กล่าวว่า “ไคเซ็น” ไม่ใช่แค่เพียงหลักการบริหารจัดการในธุรกิจเท่าน้ัน แต่ยังเป็น

ปรัชญาในการด าเนินชีวิตของชาวญ่ีปุ่นที่ฝังอยู่ในสายเลือด ยึดถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติอย่าง

จริงจังอีกด้วย ทั้งอัมพิกา ไกรฤทธิ์ (2534) และสมบัติ นพรัก (2549) กล่าวถึง ไคเซ็นอย่าง



 

 

สอดคล้องกนัว่าคือ การปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง ตลอดเวลา และเป็นหน้าที่ของทุกคนที่เกี่ยวข้องใน

องค์การที่มีส่วนร่วมในการปรับปรุงทลีะเลก็ละน้อยอย่างต่อเน่ือง 

 ไคเซน็หรือการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง เป็นกุญแจส าคัญสู่ความส าเรจ็ส าหรับแนวคิด

แบบพอเหมาะ เพราะใช้เป็นหลักการในการบริหารธุรกจิได้ตรงเป้าหมายและตามความส าคัญ ท า

ให้ปรับตัวตามช่วงการเปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลา สืบหาสาเหตุที่มาจากอทิธิพลหลักได้ท าให้มีข้อ

ได้เปรียบในการแข่งขันระยะยาว (พรรณทพิา ถาวรเลิศรัตน์, 2551:28) 

 โทซาวะ บุนจิกล่าวว่า ส่วนใหญ่ทุกคนท าไคเซน็กันอยู่แล้วโดยไม่รู้ตัว เพราะจุดหมาย

คือต้องการปรับปรุงให้ง่ายขึ้น เรว็ขึ้น และมีประสทิธภิาพมากขึ้น ซ่ึงมี 3 ขั้นตอนหลัก คือ 

1. ลองมองหาหรือมองให้เหน็ มองในมุมมองใหม่ๆ จะได้อะไรใหม่ๆ จับจุดให้ได้ว่า ม ี

อะไรที่ต้องการปรับปรุง เปล่ียนแปลง เป็นการค้นหาปัญหา วิเคราะห์สาเหตุแห่งปัญหา 

2. ลองคิดใหม่ หาวิธใีหม่ๆ รูปแบบใหม่ๆ แนวทางใหม่ๆ ลองหยุด ลองลด ลอง 
เปล่ียน และน ามาเปรียบเทียบกับแบบเดิม เพ่ือน ามาปรับเปล่ียนแก้ไขให้ดีข้ึน เป็นการก าหนด

วิธกีารแก้ไขปัญหา ว่าใครต้องท าอะไร อย่างไร เมื่อไร 

3. ลองท า หลังจากได้มุมมองใหม่ รูปแบบใหม่ แนวทางใหม่ น ามาไตร่ตรอง ลอง 
ตัดสินใจและลงมือท า จะได้เหน็ผล และตรวจสอบผลกระทบต่างๆ เพ่ือก าหนดเป็นแนวทางการ

ท างาน 

 เพียงรู้จักแยกแยะ จับประเดน็ใหญ่ที่เป็นจุดวิกฤติที่ส าคัญหรือเรียกอกีอย่างว่าจุดเป็น

จุดตาย แล้วท าให้เรียบง่ายขึ้น น ามาจัดเรียงระเบียบใหม่ อย่ายึดติดกบัความคิดเดิมๆ เพราะการ

ปรับปรุงคือการเปล่ียนองค์ประกอบหรือเง่ือนไขเลก็ๆ น้อยๆ ที่ทุกคนท ากันเองได้หมด การลง

มือท าเลยจึงเป็นเร่ืองจ าเป็นส าหรับไคเซน็ 

 การวิเคราะห์ Why Why Analysis หรือ 5 Why Analysis คือ เคร่ืองมือที่นิยมในการ

วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่ต้องการแก้ไขในการปรับปรุงและพัฒนาองค์กรด้วยแนวคิดไคเซน็ 

 การค้นหาปัญหาสามารถน าระบบค าถาม 5W 1H มาวิเคราะห์หาเหตุผลในการปฏวัิติ

งานแบบเดิม และน าไปสู่การปรับเปล่ียนให้ดีข้ึน 

 What ตั้งค าถามเพ่ือให้ทราบจุดประสงค์ในการท างาน ว่าท าอะไร และเหตุใดต้องท า 

 When ต้ังค าถามเพ่ือให้ทราบเวลาในการท างานที่เหมาะสม ว่าท าเม่ือไหร่ และเหตุใด

ต้องท าตอนนั้น 

 Where ต้ังค าถามเพ่ือให้ทราบว่าสถานที่ท  างานเหมาะสมไหม และเหตุใดต้องท าที่น่ัน 

 Why ต้ังค าถามเพ่ือถามอกีคร้ังของค าถามข้างต้น เพ่ือหาเหตุที่ต้องท า 

 How ต้ังค าถามเพ่ือให้ทราบว่าวิธทีี่เหมาะสม และเหตุใดต้องท าอย่างน้ี 

 หลังจากใช้ระบบค าถาม 5W 1H มาวิเคราะห์หาเหตุผลแล้วอาจพิจารณาน าหลักการ   

E C R S มาใช้เพ่ือหากระบวนการปรับปรุงระบบงาน โดยมีรายละเอยีดดังน้ี 

 E (Eliminate) หมายถึง การขจัดส่วนที่ไม่จ าเป็นออก 



 

 

 C (Combine) หมายถึง การรวมกระบวนการท างานเข้าด้วยกนั 

 R (Rearrange) หมายถึง การจัดล าดับกระบวนการท างาน 

 S (Simplify) หมายถึง การท าขั้นตอนให้เรียบง่าย 

 วงล้อคุณภาพเดมมิ่ง (Deming) ประกอบด้วย P D C A มาเป็นหลักในการเร่ิม

ปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเน่ือง 

 Plan (วางแผน) การวางเป้าประสงศ์ เป็นข้ันตอนที่ส าคัญที่สดุและเป็นจุดเร่ิมต้น การ

ค้นหาและก าหนดปัญหาที่จะแก้ไขวางแผนงานกบัเวลาให้ครอบคลุมว่า ใครจะท า ท าอะไร จะแล้ว

เสรจ็เม่ือไหร่ จะท าอย่างไร รวมถึงการแบ่งหน้าที่ให้ครบถ้วน 

 Do (ลองลงมือท า) ก่อนลงมือท าต้องเตรียมขั้นตอนและทรัพยากรต่างๆ ให้พร้อม

เสยีก่อน รวมถึงหากเป็นเร่ืองใหม่ๆ ควรเตรียมเร่ืองก่อนการฝึกอบรมด้วย 

 Check (ท าการตรวจสอบ) พิจารณาผลจากการลองท าว่าก่อให้เกิดสิ่งที่วางแผนไว้

หรือไม่ 

 Action (ปรับเพ่ือน ามาใช้) น ากระบวนการที่ได้ลองท าแล้ว ได้ผลตามที่วางแผนไว้มา   

ก าหนดให้เป็นแนวทางของการท างานปัจจุบัน หากไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ต้องปรับเปล่ียน 

กระบวนการและลองท าใหม่โดยเรว็ ให้ทนัต่อเหตุการณ์ การหาสาเหตุที่แท้จริงเพ่ือค้นหาวิธีการ 

แก้ปัญหาจนถึงรากของปัญหาจึงเป็นสิ่งส าคัญอย่างมากเพ่ือหาเป้าหมายและกระบวนการที่แท้จริง 

 ระบบข้อเสนอแนะ (Suggestion System) คือ กระบวนการที่ท  าเพ่ือพัฒนาทรัพยากร

บุคคล ทุกระดับในองค์กร ให้มีศักยภาพ ความสามารถ กล้าคิด กล้าแสดงออกเพ่ือพัฒนา

ประสิทธิภาพของตนเอง ด้วยตนเอง น ามาใช้ปรับปรุงงานประจ า ที่ด าเนินงานอยู่หรือเพียงงาน

ส่วนใดส่วนหน่ึง แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ เสนอแนะเพ่ือปรับปรุงของเดิม และเสนอแนะเพ่ือ

พัฒนาสิ่งใหม่ ๆ โดยได้รับความเหน็ชอบจากผู้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบฟอร์ม

ที่ก  าหนดไว้ 

 กลุ่มคุณภาพ (Quality Control Circle : QCC) คือ กลุ่มพนักงานกลุ่มเลก็ ๆ (ไม่เกนิ 

10 คน) ที่ท  างานร่วมกันมารวมตัวกัน อย่างอิสระ ร่วมมือกัน ท ากิจกรรมด้านการปรับปรุงงานที่

กลุ่มของตนเองรับผิดชอบอยู่ ส่งผลให้เกดิการปรับปรุงคุณภาพโดยไม่มีใครมาบังคับให้ท าและไม่

ขัดต่อนโยบายขององค์กร ประเภทปัญหาส่วนใหญ่เกี่ยวกับ ตัวพนักงานเอง ปัญหาเร่ือง

สิ่งแวดล้อม ความสกปรก ไม่เป็นระเบียบของสถานที่ท  างาน เกี่ยวกับการผลิต มีปัญหาค่าใช้จ่าย

สงู ปัญหาในการซ่อมบ ารุง ปัญหาทางการตลาด ปัญหาด้านธุรการและการบริหารงานบุคคล 

 5.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 พนิดา หวานเพ็ชร (2555) ได้ศึกษาวิเคราะห์กระบวนการท างาน เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการท างานและจ ากัดข้อบกพร่องในการท างานที่จะเกิดข้ึน ของแผนกบัญชีค่าใช้จ่าย 

ส านักงานใหญ่ บริษัท เซน็ทรัล ฟู้ด รีเทล จ ากัด โดยใช้แนวคิดไคเซน็ โดยมุ่งเน้นให้พนักงานที่มี



 

 

อยู่ 7 คน สามารถรองรับงานที่เพ่ิมข้ึนจากการเปิดที่ท  าการสาขาใหม่ 9 สาขาในเดือนพฤศจิกายน 

และเดือนธนัวาคม พ.ศ.2555 

 ผลการศึกษาสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานแผนกบัญชี

ค่าใช้จ่าย ให้สามารถรองรับงาน และจ านวนปริมาณเอกสารทางการบัญชีที่เพ่ิมข้ึน โดยเฉล่ีย

พนักงาน 1 คน สามารถรองรับปริมาณงาน ที่เพ่ิมข้ึนในเดือนธันวาคมได้ถึง 139.39 เปอร์เซน็ต์

จากปริมาณเฉล่ียเดิม ก่อนการปรับปรุงกระบวนการท างานตามแนวคิดไคเซ็น และจ านวน

ข้อบกพร่องที่เกิดข้ึนลดลงเหลือ 2.05 เปอร์เซน็ต์ของจ านวนการท างานทั้งหมดในเดือนธันวาคม 

ซ่ึงลดลงจากค่าเฉล่ีย 7.7 เปอร์เซ็นต์ ที่เกิดข้ึนระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ส.

2555 

 สยมภู สุวรรณเนตร (2558) ได้ศึกษาปัจจัยด้านพฤติกรรม ปัจจัยด้านเทคโนโลยี 

และปัจจัยด้านการให้บริการที่มีผลต่อการตัดสินใจย้ายค่ายโทรศัพท์มือถือคล่ืนความถี่  4G 

ประชากรตัวอย่างคือ ผู้ใช้บริการในเขตวัฒนา เขตสาธร เขตบางรัก เขตราชเทวี และเขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงผู้วิจัยได้ท าการสุ่มแบบใช้หลักความน่าจะเป็นอย่างง่าย ได้เขตที่เป็นตัวแทน

ส าหรับการวิจัยในคร้ังน้ี คือ เขตวัฒนา เขตสาธร เขตบางรัก เขตราชเทวี และเขตปทุมวันโดยได้

กลุ่มตัวอย่างเขตละ 80 คน รวมทั้งหมด 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็

รวมรวมข้อมูลและทดสอบความตรงของเน้ือหา และความน่าเช่ือถือ ซ่ึงสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

คือ สถิติ เ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซ่ึงได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย 

(Mean)และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐาน (Standard Deviation) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential 

Statistics) ซ่ึงได้แก่ การวิเคราะห์สมมติฐานทั้งสามข้อ โดยมีการใช้สถิติหาความสัมพันธ์ระหว่าง

ตัวแปรด้วยวิธีวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression Analysis) โดยการวิเคราะห์

ข้อมูลจะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมทางสังคมศาสตร์ 

 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุอยู่ในช่วง 21-25 ปี 

การศึกษาอยู่ในช่วงปริญญาตรีหรือเทยีบเทา่ มีอาชีพเป็นพนักงานเอกชน และมีรายได้ต่อเดือนอยู่

ในช่วง10,000 – 30,000 บาท ส่วนผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้านพฤติกรรมมีผล

ต่อการตัดสินใจย้ายค่ายโทรศัพท ์มือถือคล่ืนความถี่ โดยรวมร้อยละ 16.1 อย่างมีนัยสาคัญทาง

สถิติที่ระดับ0.05 ปัจจัยด้านเทคโนโลยีมีผลต่อการตัดสินใจย้ายค่ายโทรศัพท ์มือถือคล่ืนความถี่ 

4G โดยรวมร้อยละ 60.80 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปัจจัยด้านการให้บริการมีผล

ต่อการตัดสินใจย้ายค่ายโทรศัพทมื์อถือคล่ืนความถี่ 4G โดยรวมร้อยละ 45.30 อย่างมีนัยสาคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 ณัฐยศ สมช านุ (2555) ได้ศึกษาเพ่ือลดการรอคอยงานของเคร่ืองตัดกล่องกระดาษ 

ของโรงงานผลิตกล่องกระดาษ โดยการลดงานที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมของเคร่ืองตัด อาทิเช่น        

ความสูญเปล่าเน่ืองจากการรอคอยงาน ความเคล่ือนไหวที่ไม่จ าเป็น เป็นต้น ดังน้ันผู้วิจัยจึงได้  



 

 

ศึกษาและออกแบบระบบป้อนกระดาษเพ่ือลดความสญูเปล่า เพ่ิมประสทิธภิาพและลดการรอคอย

ของเคร่ืองตัดลง 

 ผลการศึกษาพบว่าประสิทธิภาพของเคร่ืองตัดกล่องกระดาษลูกฟูกเพ่ิมขึ้ นจาก 

70.23 เปอร์เซ็นต์ เป็น 90.90 เปอร์เซ็นต์ ส่งผลให้ประสิทธิผลโดยรวมเฉล่ียของเคร่ืองจักร

เพ่ิมข้ึนจาก 56.48 เปอร์เซน็ต์ เป็น 82.74 เปอร์เซน็ต์ ส่งผลให้สามารถผลิตสนิค้าได้เพ่ิมมากขึ้น 

4,725 กล่อง/วัน คิดเป็นมูลค่าเพ่ิมได้ 212,625 บาท/ปี 

 อดิเรก เพ็ชร์ร่ืน (2547) ได้ศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการปรับปรุง

อย่างต่อเน่ือง(ไคเซ็น) ของพนักงานฝ่ายการผลิต บริษัท ทีซีแอล ทอมสัน อิเล็กทรอนิกส์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด โดยศึกษาปัจจัย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านส่วนบุคคล ด้านความรู้เกี่ยวกับไคเซน็ 

ด้านจิตวิทยา (ทัศนคติ แรงจูงใจ ขวัญและก าลังใจ) ด้านการติดต่อสื่อสาร และด้านการรับรู้

นโยบายบริษัทในการท าไคเซน็ เพ่ือน าผลการวิจัยมาใช้เป็นแนวทางในการจัดท ากิจกรรมการมี

ส่วนร่วมในการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง (ไคเซน็) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีมาจาก

ประชากรระดับปฏบัิติการจ านวน 814 คน โดยการสุ่มตามระดับความสามารถของพนักงานบริษัท 

ทซีีแอล ทอมสัน อิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 281 คน การเกบ็

รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม    และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเรจ็รูปในการค านวณ

ค่าสถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ ความถี่ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าท ีทดสอบความ

แตกต่างเป็นรายคู่ ใช้วิธี LSD การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และค่าสัมประสิทธิ์

สหสมัพันธข์องเพียร์สนั 

 ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมในการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง (ไคเซน็) ของพนักงาน

ฝ่ายการผลิตอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.82) โดยพนักงานมีความรู้เกี่ยวกับไคเซน็อยู่ใน

ระดับสูง (ร้อยละ 91.50)มีทัศนคติ แรงจูงใจ และมีขวัญและก าลังใจต่อการมีส่วนร่วมใน                      

การปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง (ไคเซน็) อยู่ในระดับดี(ค่าเฉล่ีย 3.52 3.74 และ 3.44 ตามล าดับ)                     

มีการติดต่อสื่อสารต่อการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง(ไคเซ็น) ในระดับปานกลาง 

(ค่าเฉล่ีย 2.59) และมีการรับรู้นโยบายบริษัทต่อการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง                

(ไคเซน็) อยู่ในระดับดี (ค่าเฉล่ีย 3.65) 

 ถนอมรัชต์ โพธิ์รักษา (2558) ได้ศึกษาแผนธุรกิจที่เกิดข้ึนจากที่ได้ด าเนินกิจการ

อุตสาหกรรมผลิตเสาสัญญาณโทรคมนาคม จากธุรกิจน้ีได้วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของ

อุตสาหกรรมการผลิตเสาสัญญาณ และอุปกรณ์ส าหรับติดตั้งโดยวิเคราะห์ถึงธุรกิจ การแข่งขัน

ต่างๆ ในภาคอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและภาพรวมของธุรกิจ ซ่ึงจะมีการวิเคราะห์วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย แผนการจัดการและแผนก าลังคน แผนการผลิต แผนการเงิน แผนการด าเนินงานและ               

แผนฉุกเฉิน แผนธุรกิจจัดท าขึ้ นเพ่ือวิเคราะห์ธุรกิจอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ปัจจัยภายใน 

ภายนอกกลยุทธ์ทางการด าเนินงาน ให้เห็นถึงกระบวนการผลิตและการตลาดที่ดีของโรงงาน 

คุณภาพที่ดีของผลิตภัณฑ์และการขาย ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย จากภาวะในองค์กรของบริษัทไม่



 

 

สามารถมีการผลิตและพ้ืนที่ ๆ ที่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ที่จะมีการขยาย ไป 3G และ 

4G และทวีีดิจิตอลในประเทศไทย ซ่ึงทางบริษัทลูกค้ามีการพัฒนาเทคโนโลยีที่เปล่ียนแปลงไป จึง

เป็นโอกาสให้บริษัทมีการพัฒนาและเลง็เหน็โอกาสที่จะพัฒนาในระบบธุรกจิน้ี 

 การวัดผลตอบแทนจากการลงทุน บริษัทจะพิจารณาจากมูลค่าปัจจุบันสุทธิของ

กระแสเงินสดสาหรับบริษัท โดยคิดจากอัตราคิดลด 8% บริษัทพิจารณาจากอัตราผลตอบแทนที่

คาดว่าจะได้รับจากการลงทุน ซ่ึงมีระยะเวลาคืนทุนภายใน 5 ปี 

 

6. วิธีด าเนนิงานวิจยั 

 



 

 

 

ภาพที่ 1 แสดง Flow chart ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย 

 6.1 เร่ิมต้นจากการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ท างานการออกแบบวิธกีารติดตั้งสถานีส่งสญัญาณระบบ 4G LTE โดยใช้แนวคิดไคเซน็ กบัแผนก 

Installation Engineer โปรเจค DTAC บริษัท อีริคสัน (ประเทศไทย) จ ากัด เพ่ือให้เกิดความ

เข้าใจและรับทราบถึงวัตถุประสงค์ ก่อให้เกิดความร่วมมือ การยอมรับถึงการเปล่ียนแปลงที่จะ

เกดิขึ้นในการท าวิจัยคร้ังน้ี 

 6.2 เกบ็สถิติการท างานในแต่ละกระบวนการท างานของพนักงานแต่ละคนในแผนก 

Installation Engineer ก่อนเร่ิมท าการวิจัย 

 6.3 ท าการวิเคราะห์ปัญหาและกระบวนการท างานของแผนก Installation Engineer 

ในปัจจุบัน โดยให้พนักงานในแผนกเป็นผู้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ระบบและกระบวนการท างาน

ต่างๆ 

 6.4 ร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางการแก้ไขปัญหา จากระบบและกระบวนการท างานใน 

ปัจจุบัน ว่ามีระบบหรือกระบวนการใดที่ด าเนินการแล้ว ไม่มีประโยชน์ สูญเสียทรัพยากร 

ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายหรือสูญเสียเวลา สามารถลด ละ หรือเลิกปฏิบัติได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อ

ผู้เกี่ยวข้อง 

 6.5 มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับพนักงานในแผนกร่วมกันจัดท าแผนการ

เพ่ิม ประสทิธภิาพในการท างานตามหลักแนวคิดไคเซน็ ก าหนดแผนงานในการปรับปรุง หลังจาก

รับรู้ถึงปัญหา ร่วมกนัตัดสนิใจเลือกปัญหาที่ต้องการน ามาแก้ไขเปล่ียนแปลงปรับปรุง โดยก าหนด

เป้าหมายหลักร่วมกัน 2 ประการ คือ มุ่งเน้นเพ่ิมประสิทธิภาพและลดความผิดพลาดใน

กระบวนการท างาน 

 6.6 เกบ็รวบรวมสถิติการท างานในแต่ละกระบวนการท างานของพนักงานในแผนก 

Installation Engineer หลังปฏิบัติตามแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานตามหลัก แนวคิด

ไคเซน็ แล้วเปรียบเทยีบกับสถิติก่อนการปรับปรุง  

 6.7 เขียนสรุปรายงานผลแจ้งให้พนักงานในแผนก Installation Engineer ทราบ 

 

7. ผลการศึกษา 

 7.1 ผลที่ ได้จากการปรับปรุงกระบวนการท างาน โดยน าผลก่อนปรับปรุง มา

เปรียบเทยีบกบัผลหลังการปรับปรุงกระบวนการท างาน ดังน้ี 

  1. สามารถหาแนวทางการจัดการกระบวนการท างานตามหลักการไคเซน็ที่เหมาะสม

กับแผนก Installation Engineer โปรเจค Dtac บริษัท อีริคสัน (ประเทศไทย) จ ากัด ด้วยการลด

ข้ันตอนการที่ซ า้ซ้อนกัน รวมถึงข้ันตอนที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ และลดเวลาในการท างานลง ดัง

แสดงในภาพที่ 2 และ ตารางที่ 3 



 

 

 

ภาพที ่2 กระบวนการท างานที่สามารถตัดออกและรวมกนัได้หลังปรับปรุง 

 

  การลดขั้นตอน (MUDA) ในบางกระบวนการที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ออกโดย การ

ตัดขั้นตอน Create BOM ออก ซ่ึงในขั้นตอนน้ีเกิดความผิดพลาดในการอ่านหรือถอดรายการ

อุปกรณ์ออกมาจาก Solution Design เพ่ือท ารายการเบิกอุปกรณ์ (BOM) ได้ง่ายขึ้น 

  การรวมขั้นตอน (MURI) การเบิกรายการอุปกรณ์ (Create BOM) กับการออกแบบ

การติดตั้งสถานีส่งสัญญาณระบบ 4G LTE (Solution Design) โดยให้ท างานไปพร้อมกันเพ่ือลด

ความบกพร่องในส่วนของการอ่านและตีความหมายเพ่ือท ารายการเบิกอุปกรณ์  

  การจัดให้มีความสม ่าเสมอ (MURA) จัดการประชุมทุกสัปดาห์ โดยให้พนักงานได้

ระดมสมองวิเคราะห์ปัญหาร่วมกนั และจัดให้มีการอบรบ (Training) เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ

ในการท างานไปในทศิทางเดียวกันและปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานทุกสิ้นเดือน เพ่ือในเกิด

ความช านาญและสร้างความเข้าใจการท างานอย่างต่อเน่ือง 

ตารางที ่1 ระยะเวลาในการท างานเปรียบเทยีบก่อนและหลังปรับปรุง 



 

 

 

กจิกรรม 
เวลาการท างานเฉล่ียก่อน

ปรับปรุง (นาท)ี 

เวลาการท างานเฉล่ียหลัง

ปรับปรุง (นาท)ี 

1 Site Survey 180 180 

2 Solution Design 60 - 

3 Create BOM 50 - 

4 Solution Design And BOM - 60 

 รวม 290 240 

 

  2. สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานลดการเบิกอุปกรณ์เพ่ิมเติม (Request Add 

Materials) ดังแสดงในภาพที่ 4, 5 และ ตารางที่ 2 

 

ภาพที ่3 กราฟแสดงจ านวนการติดตั้งสถานีส่งสญัญาณระบบ 4G LTE และจ านวนสถานีที่ขอ

เบิกอุปกรณ์เพ่ิมเติม ก่อนการปรับปรุง ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 ถึงเดือนกนัยายน 

พ.ศ.2562 และหลังการปรับปรุง เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 



 

 

 
 

ภาพที ่4 กราฟแสดงรายการอุปกรณ์ในกลุ่มต่างๆที่ขอเบิกเพ่ิมเติมเปรียบเทยีบ ก่อนการ

ปรับปรุง ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 ถึงเดือนกนัยายน พ.ศ.2562 และหลังการปรับปรุง 

เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 

 

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉล่ียเปอร์เซ็นต์การเบิกอุปกรณ์เพ่ิมเติมเปรียบเทียบ ก่อนการปรับปรุง 

ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2562 และหลังการปรับปรุง เดือน

ตุลาคม พ.ศ.2562 

 

เดือน จ านวนสถานส่ีงสญัญาณ

ระบบ 4G LTE ทีติ่ดตั้ง

ทั้งหมด 

จ านวนสถานส่ีงสญัญาณระบบ 

4G LTE ทีเ่บกิอุปกรณ์

เพิม่เติม 

เปอรเ์ซ็นตก์ารเบิก

อุปกรณเ์พิม่เติม 

กรกฏาคม 530 87 16% 

สงิหาคม 530 52 10% 

กนัยายน 530 92 17% 

AVERAGE 530 77 15% 

        

เดือน 
จ านวนสถานีส่งสญัญาณระบบ 

4G LTE ที่ติดต้ังทั้งหมด 

จ านวนสถานีส่งสญัญาณระบบ 

4G LTE ที่เบิกอุปกรณ์เพ่ิมเติม 

เปอร์เซน็ต์การเบิก

อุปกรณ์เพ่ิมเติม 

ตุลาคม 530 10 2% 

 

 



 

 

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉล่ียเปอร์เซ็นต์การเบิกอุปกรณ์เพ่ิมเติมเปรียบเทียบ ก่อนการปรับปรุง 

ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2562 และหลังการปรับปรุง เดือน

ตุลาคม พ.ศ.2562 

 

สถานะ 
ค่าเฉลีย่เปอรเ์ซ็นตก์าร 

เบกิอุปกรณเ์พิม่เติม 

ก่อนปรับปรุง ตั้งแต่เดือนกรกฏาคม พ.ศ.2562 ถึงกนัยายน พ.ศ.2562 15% 

หลังการปรับปรุง เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 2% 

ลดลงเฉล่ีย 13% 

 

3. สามารถลดค่าใช้จ่ายในการเบิกอุปกรณ์เพ่ิมเติม ดังแสดงในตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 แสดงค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนในการเบิกอุปกรณ์เพ่ิมเติมก่อนการปรับปรุง ต้ังแต่เดือน

กรกฎาคม พ.ศ.2562 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2562 และหลังการปรับปรุง เดือนตุลาคม พ.ศ.

2562 

 

เดือน 
จ านวนสถานทีีเ่บกิ

อุปกรณเ์พิม่เติม 

ค่าขนส่งในส่วนของการเบิก

อุปกรณเ์พิม่เติม แบบเหมาจ่ายต่อ

ไซตง์าน 

จ านวนเงิน เปอรเ์ซ็นต ์

กรกฏาคม 87 2,000 174,000 38% 

สงิหาคม 52 2,000 104,000 23% 

กนัยายน 92 2,000 184,000 40% 

AVERAGE 77 2,000 154,000 33% 

  
    

เดือน 
จ านวนสถานีที่เบิก

อุปกรณ์เพ่ิมเติม 

ค่าขนส่งในส่วนของการเบิกอุปกรณ์

เพ่ิมเติม แบบเหมาจ่ายต่อไซต์งาน 
จ านวนเงิน เปอร์เซน็ต์ 

ตุลาคม 10 2,000 20,000 100% 

 

 

 



 

 

สถานะ 

ค่าใชจ่้ายในการขนส่งใน

ส่วนของการเบกิอุปกรณ์

เพิม่เติม 

ก่อนปรับปรุง ตั้งแต่เดือนกรกฏาคม พ.ศ.2562 ถึงกนัยายน พ.ศ.2562 154,000 

หลังการปรับปรุง เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 20,000 

ลดลงเฉล่ีย 13% 

 

8. สรุปผลการวิจยั 

 8.1 ผลที่ได้รับจากการปรับปรุงกระบวนการท างานด้วยแนวคิดไคเซน็ที่วิเคราะห์หาแนวทาง

ให้เหมาะสมและน ามาประยุกต์ใช้สามารถช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานลดการเบิกอุปกรณ์

เพ่ิมเติมจากหัวหน้าไซต์งาน (site supervisor) ลดลงเหลือ 10 ไซต์งาน จากไซต์งานที่ติดต้ัง

ทั้งหมดในเดือนตุลาคม พ.ศ.2562 530 ไซต์งาน เฉล่ียเป็น 2 เปอร์เซ็นต์ จากเดิมก่อนการ

ปรับปรุง จ านวนการเบิกอุปกรณ์เพ่ิมเติม (Request Add Materials)  ในเดือนกรกฏาคม 

พ.ศ.2562 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2562 ทั้งหมด 231 ไซต์งาน จากไซต์งานที่ติดต้ังทั้งหมด 

1590 ไซต์งาน เฉล่ีย 15 เปอร์เซน็ต์ ลดลงเฉล่ียถึง 13 เปอร์เซน็ต์ 

 ลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง (Transportation) ส าหรับการเบิกอุปกรณ์เพ่ิมเติม (Request 

Add Materials) ลดลงเหลือ 20,000 บาท เฉล่ียลดลง 13 เปอร์เซน็ต์ โดยคิดจากค่าเฉล่ียของ 

ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง (Transportation) ส าหรับการเบิกอุปกรณ์ เ พ่ิมเติม (Request Add 

Materials) ในเดือนกรกฏาคม พ.ศ.2562 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2562 ก่อนการปรับปรุง อยู่ที่ 

154,000 บาท  
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