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บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์กระบวนการทางาน เพิ่มประสิทธิภาพการ
ออกแบบวิธีการติดตั้งสถานีส่งสัญญาณระบบ 4G LTE และจากัดข้ อบกพร่ องในการออกแบบ
วิธีการติดตั้งสถานีส่งสัญญาณที่เกิดขึ้น ของแผนก Installation Engineer โปรเจค DTAC บริษัท
อีริคสัน (ประเทศไทย) จากัด โดยใช้ แนวคิดไคเซ็น ซึ่ง ประกอบด้ วย การลดขั้นตอนในบาง
กระบวนการที่ไม่ก่อให้ เกิดประโยชน์ออกไป (MUDA) การรวมขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซา้ ซ้ อน
กันในแต่ละกระบวนการเข้ าด้ วยกัน (MURI) และการจัดให้ พนักงานมีการเรียนรู้วิธีการทางาน
การปรั บ ปรุงอย่ า งสม่ า เสมอ (MURA) ผลการศึ กษาสามารถเพิ่ มประสิทธิภาพการออกแบบ
วิธีการติดตั้งสถานีส่งสัญญาณระบบ 4G LTE ของพนักงานแผนก Installation Engineer โปรเจค
DTAC บริ ษัท อีริคสัน (ประเทศไทย) จากัด ให้ สามรถลดข้ อบกพร่ องในการออกแบบวิธีการ
ติดตั้งสถานี ส่งสัญ ญาณระบบ 4G LTE ลดลงเหลื อ 2 เปอร์ เซ็น ต์ จากเดิมก่อนการปรั บ ปรุง
จานวนการเบิกอุปกรณ์เพิ่ มเติม (Request Add Materials) ในเดือนกรกฏาคม พ.ศ.2562 ถึง
เดือนกันยายน พ.ศ.2562 ทั้งหมด 231 ไซต์งาน จากไซต์งานที่ติดตั้งทั้งหมด 1590 ไซต์งาน
เฉลี่ย 15 เปอร์ เซ็นต์ ลดลงเฉลี่ยถึง 13 เปอร์ เซ็นต์ ลดค่าใช้ จ่ายในการขนส่ง (Transportation)
สาหรับการเบิกอุปกรณ์เพิ่มเติม (Request Add Materials) ลดลงเหลือ 20,000 บาท เฉลี่ยลดลง
13 เปอร์เซ็นต์ โดยคิดจากค่าเฉลี่ยของ ค่าใช้ จ่ายในการขนส่ง (Transportation) สาหรับการเบิก
อุปกรณ์เพิ่ มเติม (Request Add Materials) ในเดือนกรกฏาคม พ.ศ.2562 ถึงเดือนกัน ยายน
พ.ศ.2562 ก่อนการปรับปรุง อยู่ท่ี 154,000 บาท
คาสาคัญ : การเพิ่มประสิทธิภาพ, การปรับปรุงกระบวนการ, แนวคิดไคเซ็น
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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. บทนา
ในปั จ จุ บั น เทคโนโลยี มี ค วามก้ า วหน้ า ขึ้ นมากอย่ า งรวดเร็ว จนท าให้ โ ลกทุ ก วั น นี้
กลายเป็ นโลกไร้ พรมแดน ซึ่งทุกคนสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ ง่ายกว่ าเดิม โดยสิ่งสาคัญที่ช่วย
ให้ การติดต่อสื่อสารนั้นกลายเป็ นเรื่องง่ายนั่นก็คือ เทคโนโลยีส่อื สารไร้ สายยุค 3G และ 4G LTE
ที่เราทุกคนเคยได้ ยินกันในปัจจุบัน
ผู้ ให้ บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่ อนที่ในปั จจุ บันนี้ มีสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจ
เป็ นไปอย่างรุนแรง และต้ องการเตรี ยมรั บมือกับการเปลี่ ยนแปลงของยุ คสมัยที่รวดเร็ว ดังนั้ น
หลายๆ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารเครื อ ข่ า ยโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ จึ ง ต้ อ งการความรวดเร็ ว ในการที่ จ ะเพิ่ ม
ประสิทธิภาพของโครงข่าย และบริการให้ ทนั ต่อความต้ องการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน
ผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร DTAC ได้ ม อบหมายให้ บริ ษั ท อีริ ค สัน (ประเทศไทย) จ ากัด เข้ า
ดาเนินการติดตั้งอุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณโทรศัพท์ระบบ 4G LTE คลื่น 2300 MHz

ด้ วยเหตุผลดังกล่าวข้ างต้ น สารนิพนธ์ฉบับนี้จึงทาการศึกษาแนวคิดไคเซ็น เพื่อนามา
ปรับใช้ ในกระบวนการทางานการออกแบบวิธีการติดตั้งสถานีส่งสัญญาณระบบ 4G LTE เพื่อให้
สามารถลดข้ อบกพร่ อง เพิ่มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าให้ ดี
ที่สดุ

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจยั
2.1 เพื่อวิเคราะห์กระบวนการทางานของแผนกออกแบบการติดตั้ง ภายใต้ กรอบแนวทาง
ปฏิบัติตามหลักการไคเซ็น
2.2 เพื่อนาหลักการไคเซ็นมาพัฒนาและประยุกต์กระบวนการทางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การทางานการออกแบบสถานี ส่งสัญญาณระบบ 4G LTE และลดจานวนของการเบิกอุป กรณ์
เพิ่มเติม (Request Add Materials) ของแผนกออกแบบการติดตั้ง

3. ขอบเขตของงานวิจยั
3.1 การวิจัยนี้เป็ นการดาเนินการตามหลักการและแนวไคเซ็น โดยนาเครื่องมือตามหลักการ
มาปรับปรุงและประยุกต์ใช้ ในการทางานของแผนก Installation Engineer โปรเจค DTAC บริษัท
อีริคสัน (ประเทศไทย) จากัด

4. ประโยชน์ทีค่ าดว่าจะได้รบั
4.1 สามารถหาแนวทางการจัดการกระบวนการทางานตามหลั กการไคเซ็นที่เหมาะสมกับ
แผนก Installation Engineer โปรเจค DTAC บริษัท อีริคสัน (ประเทศไทย) จากัด
4.2 สามารถนาแนวทางการจัดการการเพิ่มประสิทธิภาพการออกแบบวิธีการติดตั้งสถานีส่ง
สัญญาณระบบ 4G LTE
4.3 สามารถหาแนวทางลดจานวนของการเบิกอุปกรณ์เพิ่มเติม ((Request Add Materials)

5. ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
5.1 ทฤษฎี
แนวคิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) หรือเป็ นที่ร้ ูจักกันใน
นาม “ไคเซ็น” เป็ นศัพท์ภาษาญี่ปุ่น มาจากคาว่า “ไค (Kai)” หมายถึงการเปลี่ยนแปลง และคา
ว่า “เซ็น (Zen)” หมายถึง ดี รวม 2 คาแล้ วหมายถึงการเปลี่ยนแปลงให้ ดีข้ ึน วัฒนา พัฒนพงศ์
(2543:6) กล่ าวว่ า “ไคเซ็น” ไม่ใช่ แค่เพี ยงหลักการบริ หารจัดการในธุรกิจเท่านั้น แต่ยังเป็ น
ปรั ชญาในการดาเนิ นชี วิตของชาวญี่ ปุ่นที่ฝังอยู่ ในสายเลื อด ยึดถือเป็ นธรรมเนียมปฏิบัติอย่าง
จริ งจั งอีกด้ วย ทั้งอัมพิ กา ไกรฤทธิ์ (2534) และสมบัติ นพรั ก (2549) กล่ าวถึง ไคเซ็นอย่าง

สอดคล้ องกันว่าคือ การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ตลอดเวลา และเป็ นหน้ าที่ของทุกคนที่เกี่ยวข้ องใน
องค์การที่มีส่วนร่วมในการปรับปรุงทีละเล็กละน้ อยอย่างต่อเนื่อง
ไคเซ็นหรือการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เป็ นกุญแจสาคัญสู่ความสาเร็จสาหรับแนวคิด
แบบพอเหมาะ เพราะใช้ เป็ นหลักการในการบริหารธุรกิจได้ ตรงเป้ าหมายและตามความสาคัญ ทา
ให้ ปรับตัวตามช่วงการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลา สืบหาสาเหตุท่มี าจากอิทธิพลหลักได้ ทาให้ มีข้อ
ได้ เปรียบในการแข่งขันระยะยาว (พรรณทิพา ถาวรเลิศรัตน์, 2551:28)
โทซาวะ บุนจิกล่าวว่า ส่วนใหญ่ทุกคนทาไคเซ็นกันอยู่แล้ วโดยไม่ร้ ูตัว เพราะจุดหมาย
คือต้ องการปรับปรุงให้ ง่ายขึ้น เร็วขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งมี 3 ขั้นตอนหลัก คือ
1. ลองมองหาหรือมองให้ เห็น มองในมุมมองใหม่ๆ จะได้ อะไรใหม่ๆ จับจุดให้ ได้ ว่า มี
อะไรที่ต้องการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เป็ นการค้ นหาปัญหา วิเคราะห์สาเหตุแห่งปัญหา
2. ลองคิดใหม่ หาวิธใี หม่ๆ รูปแบบใหม่ๆ แนวทางใหม่ๆ ลองหยุด ลองลด ลอง
เปลี่ยน และนามาเปรี ยบเทียบกับแบบเดิม เพื่ อนามาปรั บเปลี่ยนแก้ ไขให้ ดีข้ ึน เป็ นการกาหนด
วิธกี ารแก้ ไขปัญหา ว่าใครต้ องทาอะไร อย่างไร เมื่อไร
3. ลองทา หลังจากได้ มุมมองใหม่ รูปแบบใหม่ แนวทางใหม่ นามาไตร่ตรอง ลอง
ตัดสินใจและลงมือทา จะได้ เห็นผล และตรวจสอบผลกระทบต่างๆ เพื่อกาหนดเป็ นแนวทางการ
ทางาน
เพียงรู้จักแยกแยะ จับประเด็นใหญ่ท่เี ป็ นจุ ดวิกฤติท่สี าคัญหรือเรียกอีกอย่างว่าจุ ดเป็ น
จุดตาย แล้ วทาให้ เรียบง่ายขึ้น นามาจัดเรียงระเบียบใหม่ อย่ายึดติดกับความคิดเดิมๆ เพราะการ
ปรั บปรุงคือการเปลี่ยนองค์ประกอบหรือเงื่อนไขเล็กๆ น้ อยๆ ที่ทุกคนทากันเองได้ หมด การลง
มือทาเลยจึงเป็ นเรื่องจาเป็ นสาหรับไคเซ็น
การวิเคราะห์ Why Why Analysis หรือ 5 Why Analysis คือ เครื่องมือที่นิยมในการ
วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่ต้องการแก้ ไขในการปรับปรุงและพัฒนาองค์กรด้ วยแนวคิดไคเซ็น
การค้ นหาปัญหาสามารถนาระบบคาถาม 5W 1H มาวิเคราะห์หาเหตุผลในการปฏิวัติ
งานแบบเดิม และนาไปสู่การปรับเปลี่ยนให้ ดีข้ นึ
What ตั้งคาถามเพื่อให้ ทราบจุดประสงค์ในการทางาน ว่าทาอะไร และเหตุใดต้ องทา
When ตั้งคาถามเพื่อให้ ทราบเวลาในการทางานที่เหมาะสม ว่าทาเมื่อไหร่ และเหตุใด
ต้ องทาตอนนั้น
Where ตั้งคาถามเพื่อให้ ทราบว่าสถานที่ทางานเหมาะสมไหม และเหตุใดต้ องทาที่น่ัน
Why ตั้งคาถามเพื่อถามอีกครั้งของคาถามข้ างต้ น เพื่อหาเหตุท่ตี ้ องทา
How ตั้งคาถามเพื่อให้ ทราบว่าวิธที ่เี หมาะสม และเหตุใดต้ องทาอย่างนี้
หลังจากใช้ ระบบคาถาม 5W 1H มาวิเคราะห์หาเหตุผลแล้ วอาจพิจารณานาหลักการ
E C R S มาใช้ เพื่อหากระบวนการปรับปรุงระบบงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
E (Eliminate) หมายถึง การขจัดส่วนที่ไม่จาเป็ นออก

C (Combine) หมายถึง การรวมกระบวนการทางานเข้ าด้ วยกัน
R (Rearrange) หมายถึง การจัดลาดับกระบวนการทางาน
S (Simplify) หมายถึง การทาขั้นตอนให้ เรียบง่าย
วงล้ อ คุ ณ ภาพเดมมิ่ ง (Deming) ประกอบด้ ว ย P D C A มาเป็ นหลั ก ในการเริ่ ม
ปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
Plan (วางแผน) การวางเป้ าประสงศ์ เป็ นขั้นตอนที่สาคัญที่สดุ และเป็ นจุดเริ่มต้ น การ
ค้ นหาและกาหนดปัญหาที่จะแก้ ไขวางแผนงานกับเวลาให้ ครอบคลุมว่า ใครจะทา ทาอะไร จะแล้ ว
เสร็จเมื่อไหร่ จะทาอย่างไร รวมถึงการแบ่งหน้ าที่ให้ ครบถ้ วน
Do (ลองลงมือทา) ก่อนลงมือทาต้ องเตรี ยมขั้นตอนและทรั พยากรต่างๆ ให้ พร้ อม
เสียก่อน รวมถึงหากเป็ นเรื่องใหม่ๆ ควรเตรียมเรื่องก่อนการฝึ กอบรมด้ วย
Check (ทาการตรวจสอบ) พิ จารณาผลจากการลองทาว่ าก่อให้ เกิดสิ่งที่วางแผนไว้
หรือไม่
Action (ปรับเพื่อนามาใช้ ) นากระบวนการที่ได้ ลองทาแล้ ว ได้ ผลตามที่วางแผนไว้ มา
กาหนดให้ เป็ นแนวทางของการทางานปั จจุ บัน หากไม่เป็ นไปตามแผนที่วางไว้ ต้ องปรั บเปลี่ยน
กระบวนการและลองทาใหม่โดยเร็ว ให้ ทนั ต่อเหตุการณ์ การหาสาเหตุท่แี ท้ จริงเพื่อค้ นหาวิธีการ
แก้ ปัญหาจนถึงรากของปัญหาจึงเป็ นสิ่งสาคัญอย่างมากเพื่อหาเป้ าหมายและกระบวนการที่แท้ จริง
ระบบข้ อเสนอแนะ (Suggestion System) คือ กระบวนการที่ทาเพื่อพัฒนาทรัพยากร
บุ ค คล ทุ ก ระดั บ ในองค์ ก ร ให้ มี ศั ก ยภาพ ความสามารถ กล้ า คิ ด กล้ า แสดงออกเพื่ อพั ฒนา
ประสิทธิภาพของตนเอง ด้ วยตนเอง นามาใช้ ปรั บปรุงงานประจา ที่ดาเนินงานอยู่หรื อเพี ยงงาน
ส่วนใดส่วนหนึ่ง แบ่ งเป็ น 2 ประเภท คือ เสนอแนะเพื่ อปรั บปรุงของเดิม และเสนอแนะเพื่ อ
พัฒนาสิ่งใหม่ ๆ โดยได้ รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาเป็ นลายลักษณ์อักษรตามแบบฟอร์ม
ที่กาหนดไว้
กลุ่มคุณภาพ (Quality Control Circle : QCC) คือ กลุ่มพนักงานกลุ่มเล็ก ๆ (ไม่เกิน
10 คน) ที่ทางานร่วมกันมารวมตัวกัน อย่างอิสระ ร่ วมมือกัน ทากิจกรรมด้ านการปรับปรุงงานที่
กลุ่มของตนเองรับผิดชอบอยู่ ส่งผลให้ เกิดการปรับปรุงคุณภาพโดยไม่มีใครมาบังคับให้ ทาและไม่
ขั ด ต่ อ นโยบายขององค์ ก ร ประเภทปั ญ หาส่ ว นใหญ่ เ กี่ ย วกั บ ตั ว พนั ก งานเอง ปั ญ หาเรื่ อ ง
สิ่งแวดล้ อม ความสกปรก ไม่ เป็ นระเบียบของสถานที่ทางาน เกี่ยวกับการผลิต มีปัญหาค่าใช้ จ่าย
สูง ปัญหาในการซ่อมบารุง ปัญหาทางการตลาด ปัญหาด้ านธุรการและการบริหารงานบุคคล
5.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
พนิ ด า หวานเพ็ ช ร (2555) ได้ ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ก ระบวนการท างาน เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการทางานและจากัดข้ อบกพร่องในการทางานที่จะเกิดขึ้น ของแผนกบัญชีค่าใช้ จ่าย
สานักงานใหญ่ บริ ษัท เซ็นทรัล ฟู้ ด รีเทล จากัด โดยใช้ แนวคิดไคเซ็น โดยมุ่งเน้ นให้ พนักงานที่มี

อยู่ 7 คน สามารถรองรับงานที่เพิ่มขึ้นจากการเปิ ดที่ทาการสาขาใหม่ 9 สาขาในเดือนพฤศจิกายน
และเดือนธันวาคม พ.ศ.2555
ผลการศึ ก ษาสามารถเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการท างานของพนั ก งานแผนกบั ญ ชี
ค่าใช้ จ่าย ให้ สามารถรองรั บงาน และจานวนปริ มาณเอกสารทางการบั ญชี ท่ีเพิ่ มขึ้น โดยเฉลี่ ย
พนักงาน 1 คน สามารถรองรับปริมาณงาน ที่เพิ่มขึ้นในเดือนธันวาคมได้ ถึง 139.39 เปอร์เซ็นต์
จากปริ ม าณเฉลี่ ย เดิ ม ก่ อ นการปรั บ ปรุ ง กระบวนการท างานตามแนวคิ ด ไคเซ็น และจ านวน
ข้ อบกพร่ องที่เกิดขึ้นลดลงเหลือ 2.05 เปอร์เซ็นต์ของจานวนการทางานทั้งหมดในเดือนธันวาคม
ซึ่ งลดลงจากค่ าเฉลี่ ย 7.7 เปอร์ เซ็นต์ ที่เกิดขึ้นระหว่ างเดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ส.
2555
สยมภู สุวรรณเนตร (2558) ได้ ศึกษาปั จจัยด้ านพฤติกรรม ปั จจัยด้ านเทคโนโลยี
และปั จ จั ยด้ า นการให้ บ ริ ก ารที่มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจย้ า ยค่ า ยโทรศั พ ท์มือ ถื อ คลื่ น ความถี่ 4G
ประชากรตัวอย่างคือ ผู้ใช้ บริการในเขตวัฒนา เขตสาธร เขตบางรัก เขตราชเทวี และเขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยได้ ทาการสุ่มแบบใช้ หลักความน่าจะเป็ นอย่างง่าย ได้ เขตที่เป็ นตัวแทน
สาหรับการวิจัยในครั้งนี้ คือ เขตวัฒนา เขตสาธร เขตบางรัก เขตราชเทวี และเขตปทุมวันโดยได้
กลุ่มตัวอย่างเขตละ 80 คน รวมทั้งหมด 400 คน โดยใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการเก็บ
รวมรวมข้ อมูลและทดสอบความตรงของเนื้อหา และความน่าเชื่อถือ ซึ่งสถิติท่ใี ช้ ในการวิเคราะห์
คื อ สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่ ง ได้ แก่ ค่ า ร้ อยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย
(Mean)และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน (Standard Deviation) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential
Statistics) ซึ่งได้ แก่ การวิเคราะห์สมมติฐานทั้งสามข้ อ โดยมีการใช้ สถิติหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรด้ วยวิธีวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression Analysis) โดยการวิเคราะห์
ข้ อมูลจะใช้ การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมทางสังคมศาสตร์
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่ มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุอยู่ในช่วง 21-25 ปี
การศึกษาอยู่ในช่วงปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีอาชีพเป็ นพนักงานเอกชน และมีรายได้ ต่อเดือนอยู่
ในช่วง10,000 – 30,000 บาท ส่วนผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้ านพฤติกรรมมีผล
ต่อการตัดสินใจย้ ายค่ายโทรศัพท์ มือถือ คลื่นความถี่ โดยรวมร้ อยละ 16.1 อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติท่รี ะดับ0.05 ปั จจัยด้ านเทคโนโลยีมีผลต่อการตัดสินใจย้ ายค่ายโทรศัพท์ มือถือคลื่นความถี่
4G โดยรวมร้ อยละ 60.80 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 ปัจจัยด้ านการให้ บริการมีผล
ต่อการตัดสินใจย้ ายค่ายโทรศัพท์มือถือคลื่นความถี่ 4G โดยรวมร้ อยละ 45.30 อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
ณัฐยศ สมชานุ (2555) ได้ ศึกษาเพื่อลดการรอคอยงานของเครื่องตัดกล่องกระดาษ
ของโรงงานผลิ ตกล่ องกระดาษ โดยการลดงานที่ไม่ ก่อให้ เกิดมูลค่าเพิ่ มของเครื่องตัด อาทิเช่ น
ความสูญเปล่ าเนื่องจากการรอคอยงาน ความเคลื่อนไหวที่ไม่ จาเป็ น เป็ นต้ น ดังนั้นผู้วิจัยจึ งได้

ศึกษาและออกแบบระบบป้ อนกระดาษเพื่อลดความสูญเปล่า เพิ่มประสิทธิภาพและลดการรอคอย
ของเครื่องตัดลง
ผลการศึ ก ษาพบว่ า ประสิท ธิภ าพของเครื่ องตั ด กล่ อ งกระดาษลู ก ฟู ก เพิ่ ม ขึ้น จาก
70.23 เปอร์ เซ็นต์ เป็ น 90.90 เปอร์ เซ็นต์ ส่งผลให้ ประสิทธิผลโดยรวมเฉลี่ ยของเครื่ อ งจั ก ร
เพิ่มขึ้นจาก 56.48 เปอร์เซ็นต์ เป็ น 82.74 เปอร์เซ็นต์ ส่งผลให้ สามารถผลิตสินค้ าได้ เพิ่มมากขึ้น
4,725 กล่อง/วัน คิดเป็ นมูลค่าเพิ่มได้ 212,625 บาท/ปี
อดิเรก เพ็ชร์ร่ ืน (2547) ได้ ศึกษาถึงปั จจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่ วมในการปรับปรุง
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง(ไคเซ็น ) ของพนั ก งานฝ่ ายการผลิ ต บริ ษั ท ทีซี แ อล ทอมสัน อิเ ล็ก ทรอนิ กส์
(ประเทศไทย) จากัด โดยศึกษาปั จจัย 5 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านส่วนบุคคล ด้ านความรู้เกี่ยวกับไคเซ็น
ด้ านจิตวิทยา (ทัศนคติ แรงจู งใจ ขวัญและกาลังใจ) ด้ านการติดต่อสื่อสาร และด้ านการรั บรู้
นโยบายบริษัทในการทาไคเซ็น เพื่อนาผลการวิจัยมาใช้ เป็ นแนวทางในการจัดทากิจกรรมการมี
ส่วนร่ วมในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาวิจัยครั้ งนี้มาจาก
ประชากรระดับปฏิบัติการจานวน 814 คน โดยการสุ่มตามระดับความสามารถของพนักงานบริษัท
ทีซีแอล ทอมสัน อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จากัด ได้ กลุ่มตัวอย่างจานวน 281 คน การเก็บ
รวบรวมข้ อมูลจากแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรมสาเร็จรูปในการคานวณ
ค่าสถิติ ได้ แก่ ค่าร้ อยละ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที ทดสอบความ
แตกต่ า งเป็ นรายคู่ ใช้ วิ ธี LSD การวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว และค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สนั
ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น) ของพนักงาน
ฝ่ ายการผลิตอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.82) โดยพนักงานมีความรู้เกี่ยวกับไคเซ็นอยู่ใน
ระดั บ สูง (ร้ อ ยละ 91.50)มี ทัศ นคติ แรงจู ง ใจ และมี ข วั ญ และกาลั ง ใจต่ อการมี ส่ ว นร่ วมใน
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น) อยู่ในระดับดี(ค่าเฉลี่ย 3.52 3.74 และ 3.44 ตามลาดับ)
มีการติดต่อสื่อสารต่อการมีส่วนร่ วมในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง(ไคเซ็น) ในระดับปานกลาง
(ค่ าเฉลี่ ย 2.59) และมีการรั บรู้ นโยบายบริ ษัทต่ อการมีส่วนร่ วมในการปรั บปรุงอย่ างต่ อเนื่อง
(ไคเซ็น) อยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 3.65)
ถนอมรั ชต์ โพธิ์รักษา (2558) ได้ ศึกษาแผนธุรกิจที่เ กิดขึ้นจากที่ได้ ดาเนิน กิจการ
อุ ต สาหกรรมผลิ ต เสาสั ญ ญาณโทรคมนาคม จากธุ ร กิ จ นี้ ได้ วิ เ คราะห์ ค วามเป็ นไปได้ ข อง
อุตสาหกรรมการผลิตเสาสัญญาณ และอุปกรณ์สาหรับติดตั้งโดยวิเคราะห์ถึงธุรกิจ การแข่งขัน
ต่างๆ ในภาคอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและภาพรวมของธุรกิจ ซึ่งจะมีการวิเคราะห์วัตถุประสงค์
เป้ าหมาย แผนการจัดการและแผนกาลังคน แผนการผลิต แผนการเงิน แผนการดาเนินงานและ
แผนฉุ ก เฉิ น แผนธุร กิจ จั ดทาขึ้น เพื่ อวิ เคราะห์ ธุร กิจอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ปั จจั ยภายใน
ภายนอกกลยุทธ์ทางการดาเนิ น งาน ให้ เห็นถึงกระบวนการผลิ ตและการตลาดที่ดีของโรงงาน
คุณภาพที่ดีของผลิตภัณฑ์และการขาย ผลิตภัณฑ์ท่หี ลากหลาย จากภาวะในองค์กรของบริ ษัทไม่

สามารถมีการผลิตและพื้นที่ ๆ ที่เพียงพอต่อความต้ องการของตลาด ที่จะมีการขยาย ไป 3G และ
4G และทีวีดิจิตอลในประเทศไทย ซึ่งทางบริษัทลูกค้ ามีการพัฒนาเทคโนโลยีท่เี ปลี่ยนแปลงไป จึง
เป็ นโอกาสให้ บริษัทมีการพัฒนาและเล็งเห็นโอกาสที่จะพัฒนาในระบบธุรกิจนี้
การวั ดผลตอบแทนจากการลงทุ น บริ ษัทจะพิ จารณาจากมู ล ค่ า ปั จ จุ บั น สุท ธิ ข อง
กระแสเงินสดสาหรับบริษัท โดยคิดจากอัตราคิดลด 8% บริษัท พิจารณาจากอัตราผลตอบแทนที่
คาดว่าจะได้ รับจากการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลาคืนทุนภายใน 5 ปี

6. วิธีดาเนินงานวิจยั

ภาพที่ 1 แสดง Flow chart ขั้นตอนการดาเนินงานวิจัย
6.1 เริ่มต้ นจากการให้ ความรู้และสร้ างความเข้ าใจเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทางานการออกแบบวิธกี ารติดตั้งสถานีส่งสัญญาณระบบ 4G LTE โดยใช้ แนวคิดไคเซ็น กับแผนก
Installation Engineer โปรเจค DTAC บริ ษัท อีริคสัน (ประเทศไทย) จากัด เพื่ อให้ เกิดความ
เข้ าใจและรับทราบถึ งวัตถุประสงค์ ก่อให้ เกิดความร่ วมมือ การยอมรับถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้นในการทาวิจัยครั้งนี้
6.2 เก็บสถิติการทางานในแต่ละกระบวนการทางานของพนักงานแต่ละคนในแผนก
Installation Engineer ก่อนเริ่มทาการวิจัย
6.3 ทาการวิเคราะห์ปัญหาและกระบวนการทางานของแผนก Installation Engineer
ในปัจจุบัน โดยให้ พนักงานในแผนกเป็ นผู้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ระบบและกระบวนการทางาน
ต่างๆ
6.4 ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางการแก้ ไขปัญหา จากระบบและกระบวนการทางานใน
ปั จ จุ บั น ว่ า มี ร ะบบหรื อ กระบวนการใดที่ด าเนิ น การแล้ ว ไม่ มี ป ระโยชน์ สูญ เสีย ทรั พ ยากร
ก่อให้ เกิดค่าใช้ จ่ายหรื อสูญเสียเวลา สามารถลด ละ หรื อเลิกปฏิบั ติได้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อ
ผู้เกี่ยวข้ อง
6.5 มอบหมายหน้ าที่ความรับผิดชอบให้ กับพนักงานในแผนกร่วมกันจัดทาแผนการ
เพิ่ม ประสิทธิภาพในการทางานตามหลักแนวคิดไคเซ็น กาหนดแผนงานในการปรับปรุง หลังจาก
รับรู้ถึงปัญหา ร่วมกันตัดสินใจเลือกปัญหาที่ต้องการนามาแก้ ไขเปลี่ยนแปลงปรับปรุง โดยกาหนด
เป้ าหมายหลั ก ร่ ว มกั น 2 ประการ คื อ มุ่ ง เน้ นเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและลดความผิ ด พลาดใน
กระบวนการทางาน
6.6 เก็บรวบรวมสถิติการทางานในแต่ละกระบวนการทางานของพนั กงานในแผนก
Installation Engineer หลังปฏิบัติตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานตามหลั ก แนวคิด
ไคเซ็น แล้ วเปรียบเทียบกับสถิติก่อนการปรับปรุง
6.7 เขียนสรุปรายงานผลแจ้ งให้ พนักงานในแผนก Installation Engineer ทราบ

7. ผลการศึกษา
7.1 ผลที่ ไ ด้ จ ากการปรั บ ปรุ ง กระบวนการท างาน โดยน าผลก่ อ นปรั บ ปรุ ง มา
เปรียบเทียบกับผลหลังการปรับปรุงกระบวนการทางาน ดังนี้
1. สามารถหาแนวทางการจัดการกระบวนการทางานตามหลักการไคเซ็นที่เหมาะสม
กับแผนก Installation Engineer โปรเจค Dtac บริษัท อีริคสัน (ประเทศไทย) จากัด ด้ วยการลด
ขั้นตอนการที่ซา้ ซ้ อนกัน รวมถึงขั้นตอนที่ไม่ก่อให้ เกิดประโยชน์ และลดเวลาในการทางานลง ดัง
แสดงในภาพที่ 2 และ ตารางที่ 3

ภาพที่ 2 กระบวนการทางานที่สามารถตัดออกและรวมกันได้ หลังปรับปรุง
การลดขั้นตอน (MUDA) ในบางกระบวนการที่ไม่ก่อให้ เกิดประโยชน์ออกโดย การ
ตัดขั้นตอน Create BOM ออก ซึ่งในขั้นตอนนี้เกิดความผิดพลาดในการอ่านหรื อถอดรายการ
อุปกรณ์ออกมาจาก Solution Design เพื่อทารายการเบิกอุปกรณ์ (BOM) ได้ ง่ายขึ้น
การรวมขั้นตอน (MURI) การเบิกรายการอุปกรณ์ (Create BOM) กับการออกแบบ
การติดตั้งสถานีส่งสัญญาณระบบ 4G LTE (Solution Design) โดยให้ ทางานไปพร้ อมกันเพื่อลด
ความบกพร่องในส่วนของการอ่านและตีความหมายเพื่อทารายการเบิกอุปกรณ์
การจัดให้ มีความสม่าเสมอ (MURA) จัดการประชุมทุกสัปดาห์ โดยให้ พนักงานได้
ระดมสมองวิเคราะห์ปัญหาร่วมกัน และจัดให้ มีการอบรบ (Training) เพื่อสร้ างความรู้ความเข้ าใจ
ในการทางานไปในทิศทางเดียวกันและปรับปรุงประสิทธิภาพการทางานทุกสิ้นเดือน เพื่อในเกิด
ความชานาญและสร้ างความเข้ าใจการทางานอย่างต่อเนื่อง
ตารางที่ 1 ระยะเวลาในการทางานเปรียบเทียบก่อนและหลังปรับปรุง

กิจกรรม
1
2
3
4

Site Survey
Solution Design
Create BOM
Solution Design And BOM
รวม

เวลาการทางานเฉลี่ยก่อน
ปรับปรุง (นาที)
180
60
50
290

เวลาการทางานเฉลี่ยหลัง
ปรับปรุง (นาที)
180
60
240

2. สามารถเพิ่ มประสิทธิภาพการทางานลดการเบิกอุปกรณ์เพิ่ มเติม (Request Add
Materials) ดังแสดงในภาพที่ 4, 5 และ ตารางที่ 2

ภาพที่ 3 กราฟแสดงจานวนการติดตั้งสถานีส่งสัญญาณระบบ 4G LTE และจานวนสถานีท่ขี อ
เบิกอุปกรณ์เพิ่มเติม ก่อนการปรับปรุง ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 ถึงเดือนกันยายน
พ.ศ.2562 และหลังการปรับปรุง เดือนตุลาคม พ.ศ.2562

ภาพที่ 4 กราฟแสดงรายการอุปกรณ์ในกลุ่มต่างๆที่ขอเบิกเพิ่มเติมเปรียบเทียบ ก่อนการ
ปรับปรุง ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2562 และหลังการปรับปรุง
เดือนตุลาคม พ.ศ.2562
ตารางที่ 2 แสดงค่ าเฉลี่ ยเปอร์ เ ซ็นต์ การเบิ ก อุปกรณ์ เพิ่ มเติ มเปรี ยบเทียบ ก่อนการปรั บปรุ ง
ตั้งแต่ เดือ นกรกฎาคม พ.ศ.2562 ถึงเดือนกัน ยายน พ.ศ.2562 และหลั งการปรั บปรุง เดือน
ตุลาคม พ.ศ.2562
เดือน

กรกฏาคม
สิงหาคม
กันยายน
AVERAGE

เดือน
ตุลาคม

จานวนสถานีส่งสัญญาณ
ระบบ 4G LTE ทีต่ ิดตั้ง
ทั้งหมด
530
530
530
530

จานวนสถานีส่งสัญญาณระบบ
4G LTE ทีเ่ บิกอุปกรณ์
เพิม่ เติม
87
52
92
77

เปอร์เซ็นต์การเบิก
อุปกรณ์เพิม่ เติม
16%
10%
17%
15%

จานวนสถานีส่งสัญญาณระบบ จานวนสถานีส่งสัญญาณระบบ เปอร์เซ็นต์การเบิก
4G LTE ที่ติดตั้งทั้งหมด
4G LTE ที่เบิกอุปกรณ์เพิ่มเติม อุปกรณ์เพิ่มเติม
530
10
2%

ตารางที่ 2 แสดงค่ าเฉลี่ ยเปอร์ เ ซ็นต์ การเบิ ก อุปกรณ์ เพิ่ มเติ มเปรี ยบเทียบ ก่อนการปรั บปรุ ง
ตั้งแต่ เดือ นกรกฎาคม พ.ศ.2562 ถึงเดือนกัน ยายน พ.ศ.2562 และหลั งการปรั บปรุง เดือน
ตุลาคม พ.ศ.2562

สถานะ

ค่าเฉลีย่ เปอร์เซ็นต์การ
เบิกอุปกรณ์เพิม่ เติม

ก่อนปรับปรุง ตั้งแต่เดือนกรกฏาคม พ.ศ.2562 ถึงกันยายน พ.ศ.2562
หลังการปรับปรุง เดือนตุลาคม พ.ศ.2562
ลดลงเฉลี่ย

15%
2%
13%

3. สามารถลดค่าใช้ จ่ายในการเบิกอุปกรณ์เพิ่มเติม ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้นในการเบิ กอุปกรณ์เพิ่ มเติมก่อนการปรั บปรุง ตั้งแต่ เดือน
กรกฎาคม พ.ศ.2562 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2562 และหลังการปรับปรุง เดือนตุลาคม พ.ศ.
2562

เดือน

จานวนสถานีทีเ่ บิก
อุปกรณ์เพิม่ เติม

กรกฏาคม
สิงหาคม
กันยายน
AVERAGE

87
52
92
77

เดือน
ตุลาคม

จานวนสถานีท่เี บิก
อุปกรณ์เพิ่มเติม
10

ค่าขนส่งในส่วนของการเบิก
อุปกรณ์เพิม่ เติม แบบเหมาจ่ ายต่อ
ไซต์งาน
2,000
2,000
2,000
2,000

จานวนเงิน เปอร์เซ็นต์
174,000
104,000
184,000
154,000

38%
23%
40%
33%

ค่าขนส่งในส่วนของการเบิกอุปกรณ์
จานวนเงิน เปอร์เซ็นต์
เพิ่มเติม แบบเหมาจ่ายต่อไซต์งาน
2,000
20,000
100%

สถานะ
ก่อนปรับปรุง ตั้งแต่เดือนกรกฏาคม พ.ศ.2562 ถึงกันยายน พ.ศ.2562
หลังการปรับปรุง เดือนตุลาคม พ.ศ.2562
ลดลงเฉลี่ย

ค่าใช้จ่ายในการขนส่งใน
ส่วนของการเบิกอุปกรณ์
เพิม่ เติม
154,000
20,000
13%

8. สรุปผลการวิจยั
8.1 ผลที่ได้ รับจากการปรับปรุงกระบวนการทางานด้ วยแนวคิดไคเซ็นที่วิเคราะห์หาแนวทาง
ให้ เหมาะสมและนามาประยุกต์ใช้ สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานลดการเบิกอุปกรณ์
เพิ่ มเติมจากหั วหน้ า ไซต์งาน (site supervisor) ลดลงเหลื อ 10 ไซต์ งาน จากไซต์ งานที่ติด ตั้ ง
ทั้งหมดในเดือ นตุลาคม พ.ศ.2562 530 ไซต์ งาน เฉลี่ ยเป็ น 2 เปอร์ เซ็น ต์ จากเดิมก่อนการ
ปรั บ ปรุ ง จ านวนการเบิ ก อุ ป กรณ์ เ พิ่ ม เติ ม (Request Add Materials) ในเดื อ นกรกฏาคม
พ.ศ.2562 ถึ งเดือ นกัน ยายน พ.ศ.2562 ทั้งหมด 231 ไซต์ งาน จากไซต์ งานที่ติดตั้ งทั้งหมด
1590 ไซต์งาน เฉลี่ย 15 เปอร์เซ็นต์ ลดลงเฉลี่ยถึง 13 เปอร์เซ็นต์
ลดค่าใช้ จ่ายในการขนส่ง (Transportation) สาหรับการเบิกอุปกรณ์เพิ่มเติม (Request
Add Materials) ลดลงเหลือ 20,000 บาท เฉลี่ยลดลง 13 เปอร์เซ็นต์ โดยคิดจากค่า เฉลี่ ยของ
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการขนส่ ง (Transportation) ส าหรั บ การเบิ ก อุ ป กรณ์ เ พิ่ ม เติ ม (Request Add
Materials) ในเดือนกรกฏาคม พ.ศ.2562 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2562 ก่อนการปรับปรุง อยู่ท่ี
154,000 บาท
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