คูมือเลม 17
การควบคุมการผลิต
บทนํา
หลังจากจัดทําแผนการผลิตประจําป แผนการผลิตประจําเดือน ประจําสัปดาห และประจําวันจัดทําขึ้นโดยมีแผน
ประจําปเปนหลัก การผลิตซึ่งมีการตัดสินที่หนางานมีความสําคัญอยางยิ่งตอกิจกรรมการผลิตประจําเดือนหรือ
ประจําวัน การวางแผนสินคาคงคลังและแผนการจัดสงที่สอดคลองกับแผนการผลิตและดําเนินเกี่ยวกับสภาวะ
ผิดปกติมีความสําคัญเชนกัน นอกจากนี้ตองใหความสนใจกับการบริหารงานประจําวันเกี่ยวกับสิ่งอํานวยความ
สะดวกและอุปกรณทไี่ มทาตามหน
ํ
าที่ ซึง่ ทําใหการผลิตสะดุด การเปลีย่ นแปลงคนงาน และการจัดหาชิน้ สวนและ
วัตถุดบิ เพือ่ ใหกจิ กรรมการผลิตเปนไปดวยความราบรืน่ บริษทั ควรสนับสนุนใหมกี ารบริหารโดยใชมาตรฐานเปน
หลัก

[1] แผนการผลิตประจําป
จุดประสงคของแผนการผลิตเพื่อสรางความเชื่อมั่นวาในชวงระยะเวลที่กําหนดการผลิตเปนไปตามความตองการ
ของตลาด แผนการผลิตพิจารณาจากแผนการขาย เพื่อผลิตในปริมาณที่ตองการสําหรับการขาย
1) พิจารณาสินคาคงคลังที่มีในขณะนั้น
2) สํารวจความสามารถในการผลิตขณะนั้นวาเพียงพอหรือไม
3) หากไม สํารวจเรื่องเวลาและใชจายในการดําเนินการตามมาตรการแกไข
4) จัดทําแผนตามผลของการสํารวจ
การเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไขของการตลาดหรือเงื่อนไขของการผลิต อาจทําใหแผนการผลิตตองเปลี่ยนแปลงโดย
ฉับพลัน

[2] แผนการผลิตประจําเดือน และประจําวัน
เพื่อใหมั่นใจวาเปนไปตามแผนการผลิตประจําป ตัดสินดวยแผนประจําเดือนและแผนประจําวัน
1) ผูบริหารในสายการผลิตประเมินสถานการณจริงในหนวยงานของตนเอง และจัดทําเปนแผนการผลิต
2) เพื่อใหไดตามแผน ใหถกปญหากับฝายที่เกี่ยวของ และทําการปรับแผนที่จําเปน
3) ในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักร แผนประจําเดือน แผนประจําวัน จะเปนไปตามรายการกําหนดการ
ประจําวัน ซึ่งระบุถึงจํานวนวันที่ตองใชในแตละขั้นตอน โดยเริ่มตั้งแตขั้นตอนการรับคําสั่งซื้อ จนถึงขั้น
ตอนการผลิตเปนผลิตภัณฑสําเร็จรูป
ในการผลิตประจําวัน เปนเรื่องปกติที่จะตองมีการเปลี่ยนแผน ตัวอยาง เชน มีความจําเปนตองทําผลิตภัณฑที่ไม
อยูในแผน มีการเพิ่มงานที่อยูนอกรายการ แกไขแผนแบบ หรือยกเลิกการผลิต เปนตนเพื่อใหสามารถตอบสนอง
สถานการณตาง ๆ เหลานี้ได จึงจําเปนตองจัดทําแผนโดยใชประสบการณจริงที่พบในสถานที่ทํางานดวย
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[3] แผนสินคาคงคลัง
เนื่องจากความตองการของตลาดจะไมคงที่ มีความสําคัญอยางยิ่งในการรักษาระดับสินคาคงคลังเพื่อใหมั่นใจ
วาการผลิตคงที่ ระบบการผลิตตามการตลาด ซึ่งผลิตผลิตภัณฑตรงตามความตองการของตลาด ในบางครั้งจะ
ทําใหสินคาคงคลังมีมากเกินไป ซึ่งนําไปสูการเพิ่มคาใชจายในการจัดเก็บ และทําใหเกิดความสูญเสียเนื่องจาก
สินคาเสื่อมคุณภาพ เกาเก็บหรือลาสมัยดวย ในอีกดานหนึ่ง การมีสินคาคงคลังนอยไปก็จะทําใหเสียโอกาสใน
การขาย จากเหตุผลขางตนใหกําหนดระดับของสินคาคงคลังที่เหมาะสม และปรับปริมาณการผลิตเพื่อรักษา
ระดับดังกลาว

[4] แผนการจัดสง
เพื่อใหสงผลิตภัณฑไดตามวันที่กําหนดไว ดําเนินการตามขั้นตอนการผลิตอยางแมนยําจนถึงการจัดสง
1) จัดทํารายละเอียดวา จะตองขนสงผลิตภัณฑรายการไหน เมื่อไร และอยางไร
2) กําหนดขั้นตอนการบริหารงานเกี่ยวกับการจัดสงผลิตภัณฑ และการจัดเก็บบันทึก
3) ตรวจสินคาจริงอยางสมํ่าเสมอ เพื่อยืนยันวาแผนสงของนี้จะเปนไปตามกําหนด อยาเชื่อเพียงระบบควบ
คุมโดยใชคอมพิวเตอร

[5] การตรวจสอบผลิตภัณฑสําเร็จรูป
ผลิตภัณฑสําเร็จรูปตองไดรับการตรวจสอบ เพื่อสรางความเชื่อมั่นวาผลิตภัณฑมีคุณภาพเปนไปตามที่กําหนด
โดยลูกคา
1) กําหนดมาตรฐานการตรวจสอบ และดําเนินการตรวจสอบตามนั้น
2) แนบเอกสารผลการตรวจสอบไปกับสินคา หรือแสดงเครื่องหมายวาผลิตภัณฑนั้นผานการตรวจสอบแลว
3) ถาผลิตภัณฑไมผานการตรวจสอบ ใหดําเนินการแกไข และตรวจสอบผลิตภัณฑนั้นใหม
4) ใหเก็บรักษาผลการตรวจสอบไวตามระยะเวลาที่กําหนดไว
5) เมื่อพบของเสียใหแจงหนวยงานที่รับผิดชอบ และรองขอใหมีการปฏิบัติการแกไขเพื่อปองกันมิใหเกิดซํ้า
จําไววาผลิตภัณฑบางชนิด จําเปนตองมีการตรวจสอบตามกฎหมาย

[6] การปฏิบัติตามแผนสงของประจําเดือน
สรางความเชื่อมั่นวาการสงของเปนไปตามแผนจริง อาจมีการเบี่ยงเบนไปจากแผน หากมีสินคาบกพรอง
อุปกรณที่ใชในการผลิตชํารุดเสียหาย หรือการปรับยอดสินคาคงคลังผิดพลาด เพื่อสรางความเชื่อมั่นวายังคง
เปนไปตามแผน ให
1) ตรวจรายละเอียดของสถานะการสงของประจําวัน
2) คนหาสาเหตุตางๆ ที่ทําใหผิดแผน
3) การไตสวนเพื่อใหมีมาตรการแกไขเพื่อปองกันมิใหเกิดซํ้า
เมื่อมีความลาชาจากแผนสงของ อธิบายสถานการณนั้นกับผูเกี่ยวของและขอใหรวมมือ จัดทําแผนใหม แลว
ปฏิบัติตามแผนเพื่อแกปญหา และตรวจสอบวาปฏิบัติไดผลจริง
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[7] รักษาระดับปริมาณสินคาระหวางผลิต
เพื่อสรางความเชื่อมั่นวาการผลิตมีประสิทธิภาพ จะตองรักษาระดับปริมาณสินคาระหวางผลิตในแตละขั้นตอน
ของกระบวนการผลิตที่เหมาะสม ปริมาณสินคาระหวางผลิตอาจไมถูกตองเพราะวา
1) ระหวางเครื่องจักรหนึ่งกับอีกเครื่องจักรหนึ่ง เครื่องมือหนึ่งกับอีกเครื่องมือหนึ่ง หรือกระบวนการหนึ่งกับ
อีกกระบวนการหนึ่ง มีความสามารถในการผลิตไมเทากัน
2) มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางาน และวิธีการบํารุงรักษาเครื่องจักรหรือเครื่องมือ
3) ลักษณะของการเคลื่อนยาย
สินคาคงคลังยิ่งนอยยิ่งดี แตถามีจํานวนนอยเกินไปอาจมีการรองานในกระบวนการผลิต ใหกําหนดปริมาณที่
เหมาะสม และระหวางการเตรียมการผลิตใหจัดทําแผนเพื่อใหมั่นใจวากระบวนการผลิตจะเปนไปอยางราบรื่น

[8] การบริหารอัตราสวนปฏิบัติการ
เพื่อทําใหมาตรฐานสําหรับอัตราสวนชั่วโมงที่ปฏิบัติการตอชั่วโมงทําการจริงมีประสิทธิภาพ ปจจัยเหลานี้ตองได
รับการนํามาพิจารณา
1)

งานจริง : การไปหยิบจิ๊ก หรือ เครื่องมือ ขันอุปกรณหรือเครื่องมือใหแนน ติดตั้งหรือปรับอุปกรณ

2) เวลาที่เสียไปซึ่งไมใชความบกพรองของพนักงาน: การหยุดสายการผลิต การรอใหตรวจสอบ การรอวัสดุ
ฝายบริหารสามารถลดงานทางออม และกําหนดเวลาเผื่อสําหรับความเร็วในการปฏิบัติการสําหรับสภาพแวด
ลอมในสถานที่ทํางาน และสภาพทางกายภาพของการทํางาน ควรกําหนดเวลาปฏิบัติการมาตรฐาน (เวลาที่ใช
ปฏิบัติงานจริงบวกเวลาที่คนงานแตละคนใชในการเตรียมการ)

[9] การปฏิบัติตามกําหนดการ
การผลิตประจําวันมักจะไมเปนไปตามกําหนดการที่วางไว ซึ่งเกิดจากปจจัยในกระบวนการ คือ 4 M ซึ่งมีวัสดุ
(material) เครือ่ งจักร และ อุปกรณ (machinery and equipment) คน (man) และวิธกี ารทํางาน (method of work)
1) กําหนดมาตรฐานระบบควบคุม และนําระบบนี้ไปใชเพื่อจัดการกับปจจัยเหลานี้
2) พิจารณาหาสาเหตุจากปญหาการจัดการ และกําหนดมาตรการแกไขชั่วคราว
3) ดําเนินมาตรการเพื่อปองกันไมใหเกิดซํ้า

[10] การดําเนินการกับความลาชาในการผลิต
เพื่อจัดใหมีระบบเพื่อดําเนินการกับความลาชาในการผลิต
1) จัดใหมีระบบทั้งบริษัท เพื่อพิจารณาสาเหตุของความลาชา
2) จัดใหมวี ธิ กี ารแกไขพืน้ ฐานตามสาเหตุนนั้ ๆ และนําวิธกี ารแกไขไปใชโดยความรวมมือจากหนวยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วของ
3) ประเมินผลวิธีการแกไข และทบทวนมาตรฐานถาจําเปน
4) เพราะวาวิธีการแกไขอาจแตกตางกันไปตามแตระดับความลาชา จึงจําเปนตองใชวิธีการแกไขตามมาตร
ฐานที่สอดคลองในแตละสถานการณ
5) ปฏิบัติการแกไข เพื่อปองกันไมใหเกิดซํ้า ยืนยันผลวิธีการแกไข
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ทุกหนวยงานของบริษัท ตองตอบสนองตอความลาชาในการผลิต เพื่อปองกันไมเกิดซํ้า

[11] การกําหนดและบริหารปริมาณสินคาคงคลังมาตรฐาน
"ปริมาณสินคาคงคลังมาตรฐาน" หมายถึง ปริมาณสินคาคงคลังที่แนนอนระดับหนึ่งซึ่งตองรักษาไว เพื่อทําให
สามารถสงสินคาไดตามแผนโดยไมมีปญหา เพื่อกําหนดปริมาณดังกลาว ตอง
1) คํานวณปริมาณการผลิตประจําวันเพื่อใหไดตามแผนสงของประจําเดือน
2) ถากําลังการผลิตไมพอ ใหผลิตและเก็บของจํานวนนั้นไวลวงหนา
3) พิจารณาการเปลี่ยนแปลงแผนสงของที่อาจเกิดขึ้น แลวกําหนดปริมาณจัดเก็บมาตรฐาน โดยรวมปริมาณ
เผื่อขาดไวดวย
4) เมือ่ กําหนดปริมาณเผือ่ ขาด ใหพจิ ารณาปจจัยตางๆ เชน กําลังการผลิต เวลาทีใ่ ชผลิตอายุการเก็บของผลิต
ภัณฑ แนวโนมการตลาด ศักยภาพในการเปลี่ยนแบบของผลิตภัณฑ ความสามารถในการแขงขันของ
ผลิตภัณฑ และตนทุนที่เกี่ยวกับการเก็บไว

[12] การกําหนดและการปฏิบัติตามเวลามาตรฐาน
เพื่อใหการผลิตคงที่และเสียคาใชจายในการผลิตตามเปาหมาย ตองจัดการผลิตใหเปนไปตามเวลามาตรฐานที่
กําหนดไว
1) ทดลองหาเวลาที่ตองใชในการทํางานตามที่กําหนดไวในมาตรฐานวิธีปฏิบัติงาน แลวกําหนดเวลามาตร
ฐานตามนั้น
2) แมวามาตรฐานวิธีปฏิบัติงานจะเหมือนกัน เวลาในการทํางานของแตละคนอาจจะไมเทากัน ตองใหการ
ศึกษาและฝกอบรมพนักงาน เพื่อใหสามารถทํางานตามวิธีปฏิบัติงานมาตรฐานไดภายในเวลามาตรฐาน
3) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการออกแบบหรืออุปกรณ ตองแกไขมาตรฐานวิธีปฏิบัติงานและเวลามาตรฐาน
ตาม และตองยืนยันผลดวย

[13] การจัดการกระบวนการผลิต
ตองจัดทําแผนการผลิตในแตละกระบวนการผลิต
1) หนวยงานทีร่ บั ผิดชอบการจัดการกระบวนการจัดทํารางกําหนดการของกระบวนการ (แยกแตละกระบวน
การ แตละวัน) เพื่อใชในการควบคุมการผลิต
2) ในการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ จัดทําแผนปฏิบัติงาน
3) หนวยงานที่รับผิดชอบตรวจสอบยืนยันวันละหลายๆ ครั้งวาการผลิตเปนไปตามแผนปฏิบัติงาน
4) ถามีความลาชาในกระบวนการผลิตเกิดขึ้น ใหดําเนินมาตรการแกไขทันที
5) ถามีปญหาในการจัดการกระบวนการ ใหตั้งศูนยกลางเพื่อสามารถรวบรวมขอมูลไดทันที พรอมทั้ง
กําหนดวิธีการที่จะถายทอดขอมูลไปยังศูนยกลางดังกลาวไวดวย

[14] แผนการจัดสงชิ้นสวน (วัตถุดิบ)
เพื่อสรางความเชื่อมั่นวาการจัดสงชิ้นสวนและวัตถุดิบในการผลิตเปนไปอยางอยางถูกตอง
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1)
2)
3)
4)
5)
6)

จัดทําแผนการจัดสงชิ้นสวน (วัตถุดิบ) จากแผนผลิตประจําวัน แลวแจกจายแผนใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
ลวงหนา
ระลึกไวเสมอวาอาจมีของเสียในกระบวนการผลิตวัสดุและชิ้นสวน เครื่องจักรหรืออุปกรณอาจชํารุดและ
การจัดสงชิ้นสวนและวัตถุดิบอาจไมถึงสถานที่ผลิต
เตรียมการสําหรับปญหาขางตน โดยจัดทํามาตรฐานการควบคุมการผลิตประจําวันสําหรับแตละชิ้นสวน
และวัสดุ และปฏิบัติตามมาตรฐานอยางเครงครัด
ถามีปญหาเกิดขึ้น ใหรวบรวมขาวสารที่เกี่ยวของ กําหนดวิธีการแกไข และปองกันไมใหเกิดซํ้า
เมื่อมีการประชุมกําหนดแผนประจําเดือน ใหนําปญหาการจัดสงชิ้นสวนและวัตถุดิบเขามาพิจารณาดวย
ถาพบของเสียจากชิ้นสวน และ/หรือ วัสดุที่ไดรับมา จําเปนตองหยุดการผลิต จนกวาจะหาสาเหตุของ
ความบกพรองนั้น และมีมาตรการปองกันแลว

[15] การผันแปรในการผลิตและการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ
เมื่อมีการการผันแปรในการผลิต ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงตามแนวโนมการของตลาด ตองมีการ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตดวย วิธีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการประกอบดวย
1) เปลี่ยนแปลงจํานวนพนักงาน
2) จัดตําแหนงของพนักงานเสียใหม
3) เปลี่ยนจากระบบ 2 กะ มาเปน 1 กะ หรือในทํานองกลับกัน
4) ลดปริมาณการผลิตในกระบวนการลง โดยหยุดการผลิตในกระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง
5) ลดชั่วโมงการทํางานลง หรือ ปรับความเร็วของเครื่องจักรหรืออุปกรณ

[16] ปริมาณสินคาคงคลังมาตรฐานในแตละกระบวนการ
สินคาคงคลังที่มีมากเกินไป จะมีผลทําใหเกิดความสูญเสียทางการเงิน และในทางกลับกันถาของขาดจะกระทบ
กําหนดสงของ เพื่อหลีกเลี่ยงปญหานี้
1) กําหนดมาตรฐานระดับสินคาคงคลัง และบริหารเพื่อรักษาระดับสินคาคงคลังตามมาตรฐานนี้ไว
2) ตรวจสอบสินคาคงคลังที่มีอยูจริงอยางสมํ่าเสมอ ปรับปรุงแผนผลิต และ/หรือ ปรับแผนการรับของจากผู
สงมอบ
3) ปรับปรุงปริมาณมาตรฐานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอุปสงคและอุปทาน
โดยปกติ บริษัทในญี่ปุนสวนใหญที่เปนอุตสาหกรรมการประกอบ จะตรวจสอบปริมาณสินคากึ่งสําเร็จรูปทุกวัน
เพื่อปรับปริมาณ จําเปนตองตรวจจากของจริง แทนที่จะพึ่งระบบคอมพิวเตอรอยางเดียว

[17] การคงรักษาความสามารถในการผลิต
แนวคิด "ความสามารถในการผลิต" อยูบนหลักการของ การตั้งสมมุติฐานวาในกระบวนการนั้น ๆ จะมีความ
สามารถในการผลิตสินคาไดตามปริมาณที่แนนอน ภายในชวงระยะเวลาที่แนนอน อยางไรก็ตามมีปจจัยหลาย
อยางที่เปนอุปสรรคตอการผลิต กระบวนการผลิตที่มีความสามารถในการผลิตสูงอาจไมสามารถผลิตไดเต็ม
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ความสามารถ เนื่องจากกระบวนการผลิตอื่น ๆ ที่เกี่ยวของมีความสามารถในการผลิตตํ่ากวา ในสถานการณเชน
นั้น อาจตองการการปรับปรุงอุปกรณหรือเพิ่มกําลังคนในกระบวนการที่มีความสามารถในการผลิตที่ตํ่ากวา เมื่อ
เริ่มทําการผลิตผลิตภัณฑใหม ความสามารถในการผลิตของทุกกระบวนการตองจัดวางใหสอดคลองกันเพื่อให
การผลิตโดยรวมเกิดความสมดุล

[18] การบริหารสินคาคงคลังดวยสายตา
มีความสําคัญอยางยิ่งที่จะทําใหสามารถตรวจพบปญหาสินคาคงคลังแคดวยการชําเลืองมอง ตัวอยางตอไปนี้
คือวิธีการที่จะทําใหสัมฤทธิ์ผล
1) ทําเครื่องหมายแสดงความสูงที่จะวางซอนกัน
2) กําหนดพื้นที่เพื่อจํากัดปริมาณสินคาคงคลังใหมีเฉพาะเทาที่กําหนด ดังนั้นสินคาที่เกินนั้นใหนําไปเก็บใน
พื้นที่อื่น
3) เก็บผลิตภัณฑโดยใชพาเลทมาตรฐานซึ่งสามารถจัดวางไดในจํานวนที่แนนอน จํากัดจํานวนพาเลทที่จะ
เก็บในสถานที่นั้น
4) กําหนดปริมาณผลิตภัณฑกึ่งสําเร็จรูปที่ยอมใหมีไวในระหวางเครื่องจักร และใชจิ๊กซึ่งสามารถรับได
เฉพาะปริมาณของที่กําหนดไวเทานั้น
5) ทําเครื่องหมายบนอุปกรณการเคลื่อนยาย เพื่อแสดงปริมาณของที่ระบุไว

[19] การระบุสิ่งผิดปกติและจัดทํามาตรฐานวิธีการปฏิบัติการแกไข
หมายถึงการกําหนดคาสภาวะที่เรียกวาสิ่งผิดปกติ และการจัดทํามาตรฐานวิธีการปฏิบัติการแกไขเมื่อพบสิ่งผิด
ปกติ
1) กําหนดจุดควบคุมสําหรับการบริหารความกาวหนา และรวบรวมขอมูลสิ่งผิดปกติในการผลิตทั้งในดาน
ปริมาณและคุณภาพ
2) จัดทํามาตรฐานรายละเอียดวิธีปฏิบัติการแกไขสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นในแตละกระบวนการ
3) กําหนดขั้นตอนใหเปนมาตรฐาน เชน เมื่อสิ่งผิดปกตินั้นเกี่ยวของกับหลายหนวยงาน ใหจัดประชุมบุคคล
จากหนวยงานเหลานั้น
4) กําหนดและทําตามวิธีการปฏิบัติการแกไข
5) ตัวอยางของความผิดปกติ: เชน ระดับสินคาคงคลังสูงหรือตํ่าเกินไป การบรรจุหีบหอสกปรก ตรวจ
ปริมาณสินคาคงคลังผิดพลาด

[20] ระบบเขากอนออกกอน
ของที่ผลิตออกมากอนมีแนวโนมวาจะกองอยูชั้นลาง เมื่อของวางอยูชั้นลาง ก็ดูเหมือนจะวางอยูอยางนั้น เพราะ
ของใหมจะมาวางซอนอยูขางบนตลอด เพื่อปองกันการเสื่อมสภาพ ตองสรางระบบทําใหสินคาที่รับเขามากอน
ถูกนําไปใชกอน ตัวอยาง เชน
1)

จัดใหมีทางเขาทางออกของวัตถุดิบแยกกัน

2)

สําหรับของหนัก ใหจัดเปนแถวแทนที่จะวางชอนกัน
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3)

เมื่อจัดเก็บชิ้นสวนที่สําคัญใหใสหมายเลขทุกชิ้นสวน และใชงานตามลําดับหมายเลข

4)

บริหารพัสดุใหมีความชัดเจนวารายการไหนที่รับเขามากอน

5)

จัดแยกโดยใชกลองตามลําดับที่รับเขา แลวจัดเรียงบนสายพานตามลําดับกอนหลัง

[21] การจัดสายการผลิตใหเหมาะสมที่สุด
ภายหลังการเตรียมแผนการผลิตประจําเดือน
1) กําหนดปริมาณการผลิตประจําวัน
2) กําหนดความเร็วของสายการผลิตใหเหมาะสมกับปริมาณการผลิต
3) จัดองคกรการทํางานใหเหมาะสมกับความเร็วของสายการผลิต
4) วางแผนและจัดสรรกําลังคนตามองคกรการทํางานที่จัดแบงไว
5) เตรียมการเรื่องการจัดหาชิ้นสวนและวัสดุ
6) จากความเร็วของสายการผลิต
ใหแจงขอมูลเกี่ยวกับการผลิตใหหนวยงานที่ผลิตชิ้นสวนที่เกี่ยวของ
ทราบ
ในระหวางขั้นตอนการเตรียมกระบวนการเหลานี้ จัดประชุมการควบคุมการผลิตเพื่อแกปญหาที่พบ หากระบบ
การผลิตไมสามารถทําไดตามแผนการผลิตประจําเดือน ตองทบทวนเรื่องอุปกรณและมาตรฐานตางๆ แทนที่
การเพิ่มกําลังคน

[22] สรางความเชื่อมั่นวาผูรับเหมาชวงสามารถตอบสนองตอการผันแปรในการผลิต
เมื่อทําสัญญากับผูรับเหมาชวง ใหพิจารณาถึงแนวโนมที่จะเกิดผันแปรในการผลิต
1) ใหกําหนดมาตรการแกไข เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงจํานวนของการสงมอบใหชัดเจน
2) ในการทําแผนการผลิตประจําเดือน ใหปรับแผนตามขีดความสามารถในการผลิตของผูรับเหมาชวงดวย
ในกรณีที่ทําสัญญากับผูรับเหมาชวง โดยไมไดพิจารณาถึงการผันแปรในการผลิต
1) ใหพิจารณาแตละสภาวะการณเปนกรณีไป
2) เมื่อมีปญหาโดยตองการของมากขึ้น จําเปนตองหาผูรับเหมาชวงรายใหมใหชวยเปนการชั่วคราว
3) เมื่อมีการรองขอใหผูรับเหมาชวงลดการสงมอบลงอาจจําเปนตองชวยเหลือดานการเงินบาง

[23] การเฝาติดตามในเรื่องการจัดสงชิ้นสวนและวัตถุดิบ
เพื่อสรางความเชื่อมั่นวาการจัดสงชิ้นสวนหรือวัตถุดิบสามารถตอบสนองอยางยืดหยุนตอการผันแปรในการผลิต
1) รับรูปริมาณชิ้นสวนและวัตถุดิบที่ตองใชในการผลิตเพื่อใหไดกําลังการผลิตสูงสุดอยางสมํ่าเสมอ
2) เตรียมมาตรการแกไข เพื่อปองกันไมใหชิ้นสวนและวัตถุดิบขาด ถาจําเปนตองเพิ่มปริมาณการผลิต
3) เมื่อตองการลดปริมาณการผลิต อาจตองหยุดเครื่องจักรหรือลดจํานวนคนลงเพื่อมิใหผลิตชิ้นสวนหรือ
วัตถุดิบมากเกินไป

[24] การสนับสนุนใหพนักงานมีความชํานาญหลายดาน
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การสนับสนุนใหพนักงานมีความชํานาญหลายดานเพื่อใหสามารถตอบสนองอยางยืดหยุนตอการผันแปรในการ
ผลิต

1)
2)
3)

สับเปลี่ยนพนักงานเพื่อตอบสนองตอการผันแปรในการผลิต
เมื่อปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้น ใหลดงานของแตละคนลง และลดรอบเวลาการผลิตลง โดยการเพิ่มจํานวน
คนตามปริมาณการผลิตตอชั่วโมง เมื่อปริมาณการผลิตลดลง ใหทําตรงกันขาม
ใหการศึกษาและอบรมเพื่อใหพนักงานสามารถทํางานไดหลายงาน ในหลาย ๆ บริษัท จะมีระบบการให
ประกาศนียบัตรภายใน

[25] ไคเซ็น: ปรับปรุงการควบคุมการผลิต
ปรับปรุงระดับของการควบคุมการผลิตโดย
1) เฝาสังเกต " ความเกินพอดี (Muri) " "ความสูญเปลา (Muda)" และ " ความไมสมําเสมอ
่
(Mura)" ในกิจกรรมการ
ผลิต
2) นําเสนอตัวอยางการปรับปรุงจากประสบการณในอดีต
3) คนหาปญหาและกําหนดเปาหมายการปรับปรุงเปนตัวเลข และนําผลลัพธที่ไดไปใชกับกิจกรรมใน
อนาคต
4) การปรับปรุงอาจไดรับผลสําเร็จโดยวิธีตอไปนี้ เชน การสรางสรรคจิ๊กเขาชวย เปรียบเทียบระหวางปฏิบัติ
การที่ไมดีกับปฏิบัติการที่ดีกวา หรือเปลี่ยนผังการวางเครื่องมือใหม เพื่อลดการเคลื่อนไหวที่สูญเปลา
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