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คูมือเลม 17
การควบคุมการผลิต

บทนํ า
หลังจากจัดทํ าแผนการผลิตประจํ าป แผนการผลิตประจํ าเดือน ประจํ าสัปดาห และประจํ าวันจัดทํ าขึ้นโดยมีแผน
ประจํ าปเปนหลัก การผลิตซึ่งมีการตัดสินที่หนางานมีความสํ าคัญอยางยิ่งตอกิจกรรมการผลิตประจํ าเดือนหรือ
ประจํ าวัน  การวางแผนสินคาคงคลังและแผนการจัดสงที่สอดคลองกับแผนการผลิตและดํ าเนินเกี่ยวกับสภาวะ
ผิดปกติมีความสํ าคัญเชนกัน นอกจากนี้ตองใหความสนใจกับการบริหารงานประจํ าวันเกี่ยวกับส่ิงอํ านวยความ
สะดวกและอปุกรณทีไ่มท ําตามหนาที ่ ซึง่ท ําใหการผลติสะดดุ การเปลีย่นแปลงคนงาน และการจดัหาชิน้สวนและ
วตัถดิุบ เพือ่ใหกจิกรรมการผลติเปนไปดวยความราบรืน่ บริษทัควรสนบัสนนุใหมกีารบรหิารโดยใชมาตรฐานเปน
หลกั

[1] แผนการผลิตประจํ าป
จุดประสงคของแผนการผลิตเพื่อสรางความเชื่อมั่นวาในชวงระยะเวลที่กํ าหนดการผลิตเปนไปตามความตองการ
ของตลาด แผนการผลิตพิจารณาจากแผนการขาย เพื่อผลิตในปริมาณที่ตองการสํ าหรับการขาย
1) พิจารณาสินคาคงคลังที่มีในขณะนั้น
2) สํ ารวจความสามารถในการผลิตขณะนั้นวาเพียงพอหรือไม
3) หากไม สํ ารวจเรื่องเวลาและใชจายในการดํ าเนินการตามมาตรการแกไข
4) จัดทํ าแผนตามผลของการสํ ารวจ
การเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไขของการตลาดหรือเงื่อนไขของการผลิต อาจทํ าใหแผนการผลิตตองเปลี่ยนแปลงโดย
ฉับพลัน

[2] แผนการผลิตประจํ าเดือน และประจํ าวัน
เพื่อใหมั่นใจวาเปนไปตามแผนการผลิตประจํ าป ตัดสินดวยแผนประจํ าเดือนและแผนประจํ าวัน
1) ผูบริหารในสายการผลิตประเมินสถานการณจริงในหนวยงานของตนเอง และจัดทํ าเปนแผนการผลิต
2) เพื่อใหไดตามแผน ใหถกปญหากับฝายที่เกี่ยวของ และทํ าการปรับแผนที่จํ าเปน
3) ในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักร แผนประจํ าเดือน แผนประจํ าวัน จะเปนไปตามรายการกํ าหนดการ

ประจํ าวัน ซึ่งระบุถึงจํ านวนวันที่ตองใชในแตละขั้นตอน โดยเริ่มต้ังแตข้ันตอนการรับคํ าสั่งซื้อ จนถึงขั้น
ตอนการผลิตเปนผลิตภัณฑสํ าเร็จรูป

ในการผลิตประจํ าวัน เปนเรื่องปกติที่จะตองมีการเปลี่ยนแผน ตัวอยาง เชน มีความจํ าเปนตองทํ าผลิตภัณฑที่ไม
อยูในแผน มีการเพิ่มงานที่อยูนอกรายการ แกไขแผนแบบ หรือยกเลิกการผลิต เปนตนเพื่อใหสามารถตอบสนอง
สถานการณตาง ๆ เหลานี้ได จึงจํ าเปนตองจัดทํ าแผนโดยใชประสบการณจริงที่พบในสถานที่ทํ างานดวย
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[3] แผนสินคาคงคลัง
เนื่องจากความตองการของตลาดจะไมคงที่ มีความสํ าคัญอยางยิ่งในการรักษาระดับสินคาคงคลังเพื่อใหมั่นใจ
วาการผลิตคงที่ ระบบการผลิตตามการตลาด ซึ่งผลิตผลิตภัณฑตรงตามความตองการของตลาด ในบางครั้งจะ
ทํ าใหสินคาคงคลังมีมากเกินไป ซึ่งนํ าไปสูการเพิ่มคาใชจายในการจัดเก็บ และทํ าใหเกิดความสูญเสียเนื่องจาก
สินคาเสื่อมคุณภาพ เกาเก็บหรือลาสมัยดวย ในอีกดานหนึ่ง การมีสินคาคงคลังนอยไปก็จะทํ าใหเสียโอกาสใน
การขาย จากเหตุผลขางตนใหกํ าหนดระดับของสินคาคงคลังที่เหมาะสม และปรับปริมาณการผลิตเพื่อรักษา
ระดับดังกลาว

[4] แผนการจัดสง
เพื่อใหสงผลิตภัณฑไดตามวันที่กํ าหนดไว ดํ าเนินการตามขั้นตอนการผลิตอยางแมนยํ าจนถึงการจัดสง
1) จัดทํ ารายละเอียดวา จะตองขนสงผลิตภัณฑรายการไหน เมื่อไร และอยางไร
2) กํ าหนดขั้นตอนการบริหารงานเกี่ยวกับการจัดสงผลิตภัณฑ และการจัดเก็บบันทึก
3) ตรวจสินคาจริงอยางสมํ่ าเสมอ เพื่อยืนยันวาแผนสงของนี้จะเปนไปตามกํ าหนด อยาเชื่อเพียงระบบควบ

คุมโดยใชคอมพิวเตอร

[5] การตรวจสอบผลิตภัณฑสํ าเร็จรูป
ผลิตภัณฑสํ าเร็จรูปตองไดรับการตรวจสอบ เพื่อสรางความเชื่อมั่นวาผลิตภัณฑมีคุณภาพเปนไปตามที่กํ าหนด
โดยลูกคา
1) กํ าหนดมาตรฐานการตรวจสอบ และดํ าเนินการตรวจสอบตามนั้น
2) แนบเอกสารผลการตรวจสอบไปกับสินคา หรือแสดงเครื่องหมายวาผลิตภัณฑนั้นผานการตรวจสอบแลว
3) ถาผลิตภัณฑไมผานการตรวจสอบ  ใหดํ าเนินการแกไข และตรวจสอบผลิตภัณฑนั้นใหม
4) ใหเก็บรักษาผลการตรวจสอบไวตามระยะเวลาที่กํ าหนดไว
5) เมื่อพบของเสียใหแจงหนวยงานที่รับผิดชอบ และรองขอใหมีการปฏิบัติการแกไขเพื่อปองกันมิใหเกิดซํ้ า

จํ าไววาผลิตภัณฑบางชนิด จํ าเปนตองมีการตรวจสอบตามกฎหมาย

[6] การปฏิบัติตามแผนสงของประจํ าเดือน
สรางความเชื่อมั่นวาการสงของเปนไปตามแผนจริง อาจมีการเบี่ยงเบนไปจากแผน หากมีสินคาบกพรอง 
อุปกรณที่ใชในการผลิตชํ ารุดเสียหาย หรือการปรับยอดสินคาคงคลังผิดพลาด เพื่อสรางความเชื่อมั่นวายังคง
เปนไปตามแผน ให
1) ตรวจรายละเอียดของสถานะการสงของประจํ าวัน
2) คนหาสาเหตุตางๆ ที่ทํ าใหผิดแผน
3) การไตสวนเพื่อใหมีมาตรการแกไขเพื่อปองกันมิใหเกิดซํ้ า
เมื่อมีความลาชาจากแผนสงของ อธิบายสถานการณนั้นกับผูเกี่ยวของและขอใหรวมมือ จัดทํ าแผนใหม  แลว
ปฏิบัติตามแผนเพื่อแกปญหา และตรวจสอบวาปฏิบัติไดผลจริง
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[7] รักษาระดับปริมาณสินคาระหวางผลิต
เพื่อสรางความเชื่อมั่นวาการผลิตมีประสิทธิภาพ จะตองรักษาระดับปริมาณสินคาระหวางผลิตในแตละขั้นตอน
ของกระบวนการผลิตที่เหมาะสม ปริมาณสินคาระหวางผลิตอาจไมถูกตองเพราะวา
1) ระหวางเครื่องจักรหนึ่งกับอีกเครื่องจักรหนึ่ง เครื่องมือหนึ่งกับอีกเครื่องมือหนึ่ง หรือกระบวนการหนึ่งกับ

อีกกระบวนการหนึ่ง มีความสามารถในการผลิตไมเทากัน
2) มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการทํ างาน และวิธีการบํ ารุงรักษาเครื่องจักรหรือเครื่องมือ
3) ลักษณะของการเคลื่อนยาย
สินคาคงคลังยิ่งนอยยิ่งดี แตถามีจํ านวนนอยเกินไปอาจมีการรองานในกระบวนการผลิต ใหกํ าหนดปริมาณที่
เหมาะสม และระหวางการเตรียมการผลิตใหจัดทํ าแผนเพื่อใหมั่นใจวากระบวนการผลิตจะเปนไปอยางราบรื่น
[8] การบริหารอัตราสวนปฏิบัติการ
เพื่อทํ าใหมาตรฐานสํ าหรับอัตราสวนชั่วโมงที่ปฏิบัติการตอชั่วโมงทํ าการจริงมีประสิทธิภาพ ปจจัยเหลานี้ตองได
รับการนํ ามาพิจารณา

1) งานจริง : การไปหยิบจิ๊ก หรือ เครื่องมือ ขันอุปกรณหรือเครื่องมือใหแนน ติดตั้งหรือปรับอุปกรณ

2) เวลาที่เสียไปซึ่งไมใชความบกพรองของพนักงาน: การหยุดสายการผลิต การรอใหตรวจสอบ การรอวัสดุ
ฝายบริหารสามารถลดงานทางออม และกํ าหนดเวลาเผื่อสํ าหรับความเร็วในการปฏิบัติการสํ าหรับสภาพแวด
ลอมในสถานที่ทํ างาน และสภาพทางกายภาพของการทํ างาน ควรกํ าหนดเวลาปฏิบัติการมาตรฐาน (เวลาที่ใช
ปฏิบัติงานจริงบวกเวลาที่คนงานแตละคนใชในการเตรียมการ)
[9] การปฏิบัติตามกํ าหนดการ
การผลิตประจํ าวันมักจะไมเปนไปตามกํ าหนดการที่วางไว ซึ่งเกิดจากปจจัยในกระบวนการ คือ 4 M ซึ่งมีวัสดุ 
(material) เครือ่งจกัร และ อุปกรณ (machinery and equipment) คน (man) และวธิกีารท ํางาน (method of work)
1) กํ าหนดมาตรฐานระบบควบคุม และนํ าระบบนี้ไปใชเพื่อจัดการกับปจจัยเหลานี้
2) พิจารณาหาสาเหตุจากปญหาการจัดการ และกํ าหนดมาตรการแกไขชั่วคราว
3) ดํ าเนินมาตรการเพื่อปองกันไมใหเกิดซํ้ า
[10] การดํ าเนินการกับความลาชาในการผลิต
เพื่อจัดใหมีระบบเพื่อดํ าเนินการกับความลาชาในการผลิต
1) จัดใหมีระบบทั้งบริษัท เพื่อพิจารณาสาเหตุของความลาชา
2) จดัใหมวีธิกีารแกไขพืน้ฐานตามสาเหตนุัน้  ๆและน ําวธิกีารแกไขไปใชโดยความรวมมอืจากหนวยงานอืน่ทีเ่กีย่วของ
3) ประเมินผลวิธีการแกไข และทบทวนมาตรฐานถาจํ าเปน
4) เพราะวาวิธีการแกไขอาจแตกตางกันไปตามแตระดับความลาชา จึงจํ าเปนตองใชวิธีการแกไขตามมาตร

ฐานที่สอดคลองในแตละสถานการณ
5) ปฏิบัติการแกไข เพื่อปองกันไมใหเกิดซํ้ า ยืนยันผลวิธีการแกไข
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ทุกหนวยงานของบริษัท  ตองตอบสนองตอความลาชาในการผลิต  เพื่อปองกันไมเกิดซํ้ า
[11] การกํ าหนดและบริหารปริมาณสินคาคงคลังมาตรฐาน
"ปริมาณสินคาคงคลังมาตรฐาน" หมายถึง ปริมาณสินคาคงคลังที่แนนอนระดับหนึ่งซึ่งตองรักษาไว เพื่อทํ าให
สามารถสงสินคาไดตามแผนโดยไมมีปญหา เพื่อกํ าหนดปริมาณดังกลาว ตอง
1) คํ านวณปริมาณการผลิตประจํ าวันเพื่อใหไดตามแผนสงของประจํ าเดือน
2) ถากํ าลังการผลิตไมพอ ใหผลิตและเก็บของจํ านวนนั้นไวลวงหนา
3) พิจารณาการเปลี่ยนแปลงแผนสงของที่อาจเกิดขึ้น แลวกํ าหนดปริมาณจัดเก็บมาตรฐาน โดยรวมปริมาณ

เผื่อขาดไวดวย
4) เมือ่ก ําหนดปรมิาณเผือ่ขาด ใหพจิารณาปจจยัตางๆ เชน ก ําลงัการผลติ เวลาทีใ่ชผลิตอายกุารเกบ็ของผลติ

ภัณฑ แนวโนมการตลาด ศักยภาพในการเปลี่ยนแบบของผลิตภัณฑ ความสามารถในการแขงขันของ
ผลิตภัณฑ และตนทุนที่เกี่ยวกับการเก็บไว

[12] การกํ าหนดและการปฏิบัติตามเวลามาตรฐาน
เพื่อใหการผลิตคงที่และเสียคาใชจายในการผลิตตามเปาหมาย ตองจัดการผลิตใหเปนไปตามเวลามาตรฐานที่
กํ าหนดไว
1) ทดลองหาเวลาที่ตองใชในการทํ างานตามที่กํ าหนดไวในมาตรฐานวิธีปฏิบัติงาน แลวกํ าหนดเวลามาตร

ฐานตามนั้น
2) แมวามาตรฐานวิธีปฏิบัติงานจะเหมือนกัน เวลาในการทํ างานของแตละคนอาจจะไมเทากัน ตองใหการ

ศึกษาและฝกอบรมพนักงาน เพื่อใหสามารถทํ างานตามวิธีปฏิบัติงานมาตรฐานไดภายในเวลามาตรฐาน
3) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการออกแบบหรืออุปกรณ  ตองแกไขมาตรฐานวิธีปฏิบัติงานและเวลามาตรฐาน

ตาม และตองยืนยันผลดวย

[13] การจัดการกระบวนการผลิต
ตองจัดทํ าแผนการผลิตในแตละกระบวนการผลิต
1) หนวยงานทีรั่บผิดชอบการจดัการกระบวนการจดัท ํารางกํ าหนดการของกระบวนการ (แยกแตละกระบวน

การ  แตละวัน) เพื่อใชในการควบคุมการผลิต
2) ในการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ จัดทํ าแผนปฏิบัติงาน
3) หนวยงานที่รับผิดชอบตรวจสอบยืนยันวันละหลายๆ คร้ังวาการผลิตเปนไปตามแผนปฏิบัติงาน
4) ถามีความลาชาในกระบวนการผลิตเกิดขึ้น ใหดํ าเนินมาตรการแกไขทันที
5) ถามีปญหาในการจัดการกระบวนการ ใหต้ังศูนยกลางเพื่อสามารถรวบรวมขอมูลไดทันที พรอมทั้ง

กํ าหนดวิธีการที่จะถายทอดขอมูลไปยังศูนยกลางดังกลาวไวดวย

[14] แผนการจัดสงช้ินสวน (วัตถุดิบ)
เพื่อสรางความเชื่อมั่นวาการจัดสงชิ้นสวนและวัตถุดิบในการผลิตเปนไปอยางอยางถูกตอง
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1) จัดทํ าแผนการจัดสงชิ้นสวน (วัตถุดิบ) จากแผนผลิตประจํ าวัน แลวแจกจายแผนใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
ลวงหนา

2) ระลึกไวเสมอวาอาจมีของเสียในกระบวนการผลิตวัสดุและชิ้นสวน เครื่องจักรหรืออุปกรณอาจชํ ารุดและ
การจัดสงชิ้นสวนและวัตถุดิบอาจไมถึงสถานที่ผลิต

3) เตรียมการสํ าหรับปญหาขางตน โดยจัดทํ ามาตรฐานการควบคุมการผลิตประจํ าวันสํ าหรับแตละชิ้นสวน
และวัสดุ และปฏิบัติตามมาตรฐานอยางเครงครัด

4) ถามีปญหาเกิดขึ้น ใหรวบรวมขาวสารที่เกี่ยวของ กํ าหนดวิธีการแกไข และปองกันไมใหเกิดซํ้ า
5) เมื่อมีการประชุมกํ าหนดแผนประจํ าเดือน ใหนํ าปญหาการจัดสงชิ้นสวนและวัตถุดิบเขามาพิจารณาดวย
6) ถาพบของเสียจากชิ้นสวน และ/หรือ วัสดุที่ไดรับมา จํ าเปนตองหยุดการผลิต จนกวาจะหาสาเหตุของ

ความบกพรองนั้น  และมีมาตรการปองกันแลว

[15] การผันแปรในการผลิตและการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ
เมื่อมีการการผันแปรในการผลิต ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงตามแนวโนมการของตลาด ตองมีการ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตดวย วิธีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการประกอบดวย
1) เปลี่ยนแปลงจํ านวนพนักงาน
2) จัดตํ าแหนงของพนักงานเสียใหม
3) เปลี่ยนจากระบบ 2 กะ มาเปน 1 กะ  หรือในทํ านองกลับกัน
4) ลดปริมาณการผลิตในกระบวนการลง โดยหยุดการผลิตในกระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง
5) ลดชั่วโมงการทํ างานลง หรือ ปรับความเร็วของเครื่องจักรหรืออุปกรณ

[16] ปริมาณสินคาคงคลังมาตรฐานในแตละกระบวนการ
สินคาคงคลังที่มีมากเกินไป จะมีผลทํ าใหเกิดความสูญเสียทางการเงิน และในทางกลับกันถาของขาดจะกระทบ
กํ าหนดสงของ เพื่อหลีกเลี่ยงปญหานี้
1) กํ าหนดมาตรฐานระดับสินคาคงคลัง และบริหารเพื่อรักษาระดับสินคาคงคลังตามมาตรฐานนี้ไว
2) ตรวจสอบสินคาคงคลังที่มีอยูจริงอยางสมํ่ าเสมอ ปรับปรุงแผนผลิต และ/หรือ ปรับแผนการรับของจากผู

สงมอบ
3) ปรับปรุงปริมาณมาตรฐานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอุปสงคและอุปทาน

โดยปกติ บริษัทในญี่ปุนสวนใหญที่เปนอุตสาหกรรมการประกอบ จะตรวจสอบปริมาณสินคากึ่งสํ าเร็จรูปทุกวัน
เพื่อปรับปริมาณ  จํ าเปนตองตรวจจากของจริง แทนที่จะพึ่งระบบคอมพิวเตอรอยางเดียว

[17] การคงรักษาความสามารถในการผลิต
แนวคิด "ความสามารถในการผลิต" อยูบนหลักการของ การตั้งสมมุติฐานวาในกระบวนการนั้น ๆ จะมีความ
สามารถในการผลิตสินคาไดตามปริมาณที่แนนอน ภายในชวงระยะเวลาที่แนนอน อยางไรก็ตามมีปจจัยหลาย
อยางที่เปนอุปสรรคตอการผลิต กระบวนการผลิตที่มีความสามารถในการผลิตสูงอาจไมสามารถผลิตไดเต็ม
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ความสามารถ เนื่องจากกระบวนการผลิตอื่น ๆ ที่เกี่ยวของมีความสามารถในการผลิตตํ่ ากวา ในสถานการณเชน
นั้น อาจตองการการปรับปรุงอุปกรณหรือเพิ่มกํ าลังคนในกระบวนการที่มีความสามารถในการผลิตที่ต่ํ ากวา เมื่อ
เร่ิมทํ าการผลิตผลิตภัณฑใหม ความสามารถในการผลิตของทุกกระบวนการตองจัดวางใหสอดคลองกันเพื่อให
การผลิตโดยรวมเกิดความสมดุล

[18] การบริหารสินคาคงคลังดวยสายตา
มีความสํ าคัญอยางยิ่งที่จะทํ าใหสามารถตรวจพบปญหาสินคาคงคลังแคดวยการชํ าเลืองมอง ตัวอยางตอไปนี้
คือวิธีการที่จะทํ าใหสัมฤทธิ์ผล
1) ทํ าเครื่องหมายแสดงความสูงที่จะวางซอนกัน
2) กํ าหนดพื้นที่เพื่อจํ ากัดปริมาณสินคาคงคลังใหมีเฉพาะเทาที่กํ าหนด ดังนั้นสินคาที่เกินนั้นใหนํ าไปเก็บใน

พื้นที่อ่ืน
3) เก็บผลิตภัณฑโดยใชพาเลทมาตรฐานซึ่งสามารถจัดวางไดในจํ านวนที่แนนอน  จํ ากัดจํ านวนพาเลทที่จะ

เก็บในสถานที่นั้น
4) กํ าหนดปริมาณผลิตภัณฑกึ่งสํ าเร็จรูปที่ยอมใหมีไวในระหวางเครื่องจักร  และใชจิ๊กซึ่งสามารถรับได

เฉพาะปริมาณของที่กํ าหนดไวเทานั้น
5) ทํ าเครื่องหมายบนอุปกรณการเคลื่อนยาย เพื่อแสดงปริมาณของที่ระบุไว

[19] การระบุส่ิงผิดปกติและจัดทํ ามาตรฐานวิธีการปฏิบัติการแกไข
หมายถึงการกํ าหนดคาสภาวะที่เรียกวาสิ่งผิดปกติ และการจัดทํ ามาตรฐานวิธีการปฏิบัติการแกไขเมื่อพบสิ่งผิด
ปกติ
1) กํ าหนดจุดควบคุมสํ าหรับการบริหารความกาวหนา และรวบรวมขอมูลส่ิงผิดปกติในการผลิตทั้งในดาน

ปริมาณและคุณภาพ
2) จัดทํ ามาตรฐานรายละเอียดวิธีปฏิบัติการแกไขสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นในแตละกระบวนการ
3) กํ าหนดขั้นตอนใหเปนมาตรฐาน เชน เมื่อส่ิงผิดปกตินั้นเกี่ยวของกับหลายหนวยงาน ใหจัดประชุมบุคคล

จากหนวยงานเหลานั้น
4) กํ าหนดและทํ าตามวิธีการปฏิบัติการแกไข
5) ตัวอยางของความผิดปกติ: เชน ระดับสินคาคงคลังสูงหรือต่ํ าเกินไป การบรรจุหีบหอสกปรก ตรวจ

ปริมาณสินคาคงคลังผิดพลาด

[20] ระบบเขากอนออกกอน
ของที่ผลิตออกมากอนมีแนวโนมวาจะกองอยูชั้นลาง  เมื่อของวางอยูชั้นลาง ก็ดูเหมือนจะวางอยูอยางนั้น เพราะ
ของใหมจะมาวางซอนอยูขางบนตลอด เพื่อปองกันการเสื่อมสภาพ ตองสรางระบบทํ าใหสินคาที่รับเขามากอน
ถูกนํ าไปใชกอน ตัวอยาง เชน

1) จัดใหมีทางเขาทางออกของวัตถุดิบแยกกัน

2) สํ าหรับของหนัก ใหจัดเปนแถวแทนที่จะวางชอนกัน
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3) เมื่อจัดเก็บชิ้นสวนที่สํ าคัญใหใสหมายเลขทุกชิ้นสวน และใชงานตามลํ าดับหมายเลข

4) บริหารพัสดุใหมีความชัดเจนวารายการไหนที่รับเขามากอน

5) จัดแยกโดยใชกลองตามลํ าดับที่รับเขา  แลวจัดเรียงบนสายพานตามลํ าดับกอนหลัง

[21] การจัดสายการผลิตใหเหมาะสมที่สุด
ภายหลังการเตรียมแผนการผลิตประจํ าเดือน
1) กํ าหนดปริมาณการผลิตประจํ าวัน
2) กํ าหนดความเร็วของสายการผลิตใหเหมาะสมกับปริมาณการผลิต
3) จัดองคกรการทํ างานใหเหมาะสมกับความเร็วของสายการผลิต
4) วางแผนและจัดสรรกํ าลังคนตามองคกรการทํ างานที่จัดแบงไว
5) เตรียมการเรื่องการจัดหาชิ้นสวนและวัสดุ
6) จากความเร็วของสายการผลิต   ใหแจงขอมูลเกี่ยวกับการผลิตใหหนวยงานที่ผลิตชิ้นสวนที่เกี่ยวของ

ทราบ
ในระหวางขั้นตอนการเตรียมกระบวนการเหลานี้ จัดประชุมการควบคุมการผลิตเพื่อแกปญหาที่พบ หากระบบ
การผลิตไมสามารถทํ าไดตามแผนการผลิตประจํ าเดือน  ตองทบทวนเรื่องอุปกรณและมาตรฐานตางๆ แทนที่
การเพิ่มกํ าลังคน

[22] สรางความเชื่อมั่นวาผูรับเหมาชวงสามารถตอบสนองตอการผันแปรในการผลิต
เมื่อทํ าสัญญากับผูรับเหมาชวง      ใหพิจารณาถึงแนวโนมที่จะเกิดผันแปรในการผลิต
1) ใหกํ าหนดมาตรการแกไข  เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงจํ านวนของการสงมอบใหชัดเจน
2) ในการทํ าแผนการผลิตประจํ าเดือน ใหปรับแผนตามขีดความสามารถในการผลิตของผูรับเหมาชวงดวย
ในกรณีที่ทํ าสัญญากับผูรับเหมาชวง  โดยไมไดพิจารณาถึงการผันแปรในการผลิต
1) ใหพิจารณาแตละสภาวะการณเปนกรณีไป
2) เมื่อมีปญหาโดยตองการของมากขึ้น จํ าเปนตองหาผูรับเหมาชวงรายใหมใหชวยเปนการชั่วคราว
3) เมื่อมีการรองขอใหผูรับเหมาชวงลดการสงมอบลงอาจจํ าเปนตองชวยเหลือดานการเงินบาง

[23] การเฝาติดตามในเรื่องการจัดสงช้ินสวนและวัตถุดิบ
เพื่อสรางความเชื่อมั่นวาการจัดสงชิ้นสวนหรือวัตถุดิบสามารถตอบสนองอยางยืดหยุนตอการผันแปรในการผลิต
1) รับรูปริมาณชิ้นสวนและวัตถุดิบที่ตองใชในการผลิตเพื่อใหไดกํ าลังการผลิตสูงสุดอยางสมํ่ าเสมอ
2) เตรียมมาตรการแกไข   เพื่อปองกันไมใหชิ้นสวนและวัตถุดิบขาด   ถาจํ าเปนตองเพิ่มปริมาณการผลิต
3) เมื่อตองการลดปริมาณการผลิต อาจตองหยุดเครื่องจักรหรือลดจํ านวนคนลงเพื่อมิใหผลิตชิ้นสวนหรือ

วัตถุดิบมากเกินไป

[24] การสนับสนุนใหพนักงานมีความชํ านาญหลายดาน
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การสนับสนุนใหพนักงานมีความชํ านาญหลายดานเพื่อใหสามารถตอบสนองอยางยืดหยุนตอการผันแปรในการ
ผลิต

1) สับเปลี่ยนพนักงานเพื่อตอบสนองตอการผันแปรในการผลิต
2) เมื่อปริมาณการผลิตเพิ่มข้ึน ใหลดงานของแตละคนลง และลดรอบเวลาการผลิตลง โดยการเพิ่มจํ านวน

คนตามปริมาณการผลิตตอชั่วโมง เมื่อปริมาณการผลิตลดลง ใหทํ าตรงกันขาม
3) ใหการศึกษาและอบรมเพื่อใหพนักงานสามารถทํ างานไดหลายงาน ในหลาย ๆ บริษัท จะมีระบบการให

ประกาศนียบัตรภายใน

[25] ไคเซ็น: ปรับปรุงการควบคุมการผลิต
ปรับปรุงระดับของการควบคุมการผลิตโดย
1) เฝาสงัเกต " ความเกนิพอด ี(Muri) "  "ความสญูเปลา (Muda)"  และ " ความไมสมํ ่าเสมอ (Mura)" ในกจิกรรมการ

ผลิต
2) นํ าเสนอตัวอยางการปรับปรุงจากประสบการณในอดีต
3) คนหาปญหาและกํ าหนดเปาหมายการปรับปรุงเปนตัวเลข  และนํ าผลลัพธที่ไดไปใชกับกิจกรรมใน

อนาคต
4) การปรับปรุงอาจไดรับผลสํ าเร็จโดยวิธีตอไปนี้ เชน การสรางสรรคจิ๊กเขาชวย เปรียบเทียบระหวางปฏิบัติ

การที่ไมดีกับปฏิบัติการที่ดีกวา หรือเปลี่ยนผังการวางเครื่องมือใหม   เพื่อลดการเคลื่อนไหวที่สูญเปลา
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