
Improvement
Manufacturing Capability

       ความกาวหนาทางเทคโนโลยี ความไม

แนนอนของสภาวะเศรษฐกิจท้ังระดับโลกและระดับ

ประเทศ รวมถึงปญหาพลังงานและส่ิงแวดลอม ได

สงผลกระทบท้ังดานบวกและดานลบตออุตสาหกรรม

การผลิตอยางรวดเร็ว ทำใหเกิดความทาทายตอ

ระบบการผลิตมากข้ึน ผูประกอบการจึงตองเตรียม

ตัวใหพรอมตอทุกสภาวะการณ ท้ังโอกาสท่ีเขามา

พรอมกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศและ

ภูมิภาค และความทาทายซึ่งรวมถึงวิกฤติที่อาจ

เกิดขึ้นไดตลอดเวลา ไมวาจะเปนความผันผวน

ของเศรษฐกิจ ภัยธรรมชาติ หรือแมแตสงคราม

       สิ่งที่จะเกิดขึ้นอยางแนนอนในอนาคตอัน

ใกลคือ ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมจะเปลี่ยนแปลง

ไปในทิศทางมีประสิทธิภาพมากข้ึน ท้ังฟงกชันการ

ทำงาน การประหยัดพลังงาน และการเปนมิตร

ตอส่ิงแวดลอม และท่ีสำคัญคือเวลาการเขาสูตลาด

(Time to market) ของสินคาอุตสาหกรรมจะส้ัน

ลงมาก ส่ิงเหลาน้ีทำใหกระบวนการผลิตสินคาน้ันๆ

จำเปนตองมีความเท่ียงตรงแมนยำ (High precision)

สูง ซึ่งตองอาศัยเครื่องจักรและเทคโนโลยีรวมไป

ถึงกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นแตใน

ขณะเดียวกัน ปญหาการขาดแคลนแรงงานและ

บุคลากรสำหรับภาคอุตสาหกรรมจะมีความรุนแรง

มากย่ิงข้ึน นอกจากน้ี ปญหาพลังงานและส่ิงแวดลอม 

ก็จะผลักดันใหผูประกอบการใชพลังงานอยางมี

ประสิทธิภาพและเขาสูโรงงานสีเขียวอยางหลีกเล่ียง

ไมได ทุกอยางจะทำใหตนทุนการผลิตสูงข้ึน ดังน้ัน

จึงจำเปนอยางยิ่งที่ผู ประกอบการไทยที่จะตอง

กระชับระบบการผลิต (Streamline) ของตน เพ่ือ

ยกระดับความสามารถในการผลิต (Manufacturing

capabilities) ใหเหนือกวาคูแขง รวมทั้งการลด

ตนทุนการผลิต เพ่ือสรางองคกรใหมีความกะทัดรัด

ยืดหยุน ทันสมัย และพรอมในการแขงขัน

การลดตนทุนการผลิต
       การลดตนทุนการผลิต เปนงานท่ีสามารถ

หาทางดำเนินการไดตลอดเวลา แตคนสวนใหญ

มักจะคิดถึงสิ่งนี้เมื่อเกิดปญหาหรือวิกฤติเทานั้น 

การลดตนทุนในสถานประกอบการผลิต สามารถ

ทำไดในสองแนวทางหลักๆ คือ ลดการสูญเสีย

ทรัพยากร และการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ 

       การสูญเสียทรัพยากรในองคกร ซ่ึงประกอบ

ไปดวยเครื่องจักรเครื่องมือตางๆ ผลิตภัณฑ และ

วัตถุดิบ เครื่องจักรเปนทรัพยสินที่มีมูลคาสูงและ

เปนสิ่งจำเปนในการเปลี่ยนหรือแปรรูปวัตถุดิบให

เปนผลิตภัณฑ ดังน้ันควรใชหรือเปล่ียนเคร่ืองจักร

ใหเปนเคร่ืองท่ีมีประสิทธิภาพสูงมาแทนเคร่ืองจักร

เกาท่ีมีประสิทธิภาพต่ำ และควรปรับปรุงประสิทธิภาพ

ของกระบวนการผลิตในแตละขั้นตอนใหสามารถ

ใชประโยชนเครื่องจักร (Utilization) สูงสุดและ

ใหเกิดของเสียนอยที่สุด โดยทำการตรวจสอบทั้ง

กระบวนการและช้ินงานท่ีผลิตจากกระบวนการน้ัน

โดยทั่วไปจะใชเครื่องมือทางดานสถิติ หรือ SPC 

เปนตัวตรวจจับปญหา (ความบกพรองหรือ Defect) 

รวมท้ังใชเคร่ืองมือน้ีในการพัฒนากระบวนการผลิต

ใหดีย่ิงข้ึนเร่ือยๆ (Cpk) ส่ิงสำคัญท่ีโรงงานสมัยใหม

ตองคำนึงคือการมีเครื่องจักรที่มีความสามารถใน

การผลิตท่ีครอบคลุมความตองการของลูกคา ผูผลิต

หลายรายท่ีสูญเสียโอกาสรับงานใหมท่ีมีขอกำหนด

หรือสเปค เนื่องจากเครื่องจักรของตนไมสามารถ

วัตถุดิบก็มักเกิดจากการจัดซื้อที่ไมถูกตองไมได

คุณภาพเชนวัตถุดิบที่มีอายุใชงาน (Shelf life)

ส้ันหรือหมดอายุ (Expired) หลักการแกไขจะตอง

ทำการประชุมและตัดสินใจเพ่ือจัดการ (Disposition)

ในทันทีอาจตอรองกับลูกคา หรือกรณีเลวรายท่ีสุด

คือการทิ้ง (Scrap) และจำหนายในรูปขยะ สิ่ง

สำคัญท่ีสุดคือตองรีบประชุมเพ่ือตัดสินใจเพราะย่ิง

ปลอยไวผลิตภัณฑหรือวัตถุดิบจะยิ่งเสื่อมราคา

เปลืองพื้นที่จัดเก็บรวมทั้งทำใหมูลคาทางบัญชี

ของบริษัทไมตรงกับมูลคาที่แทจริงวิธีการหนึ่งที่

จะสามารถปองกันไมใหสินคาหรือวัตถุดิบถูก

ละเลยคือการแบงพื้นที่เก็บตามระดับมูลคา เชน

พ้ืนท่ีเก็บ High valued items หรือการใชสติกเกอร

    สีแยกระบุสินคาที่มีราคาสูง 

       การใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ เปน

    มาตรการหรือขอกำหนดใหมที่ผูผลิตทุกราย

      ไมสามารถหลีกเล่ียงไดเน่ืองจากมันมีความ

      สำคัญท่ีสงผลกระทบตอสวนรวมดวยจนองคกร

       ที่กำกับดูแลเรื่องมาตรฐานอุตสาหกรรม

      อยาง ISO ก็ออกมาตรฐาน ISO 5001

      สำหรับใหสถานประกอบการทำระบบการ

      จัดการดานพลังงาน (Energy Management

Systems)หรือหนวยงานรัฐในประเทศพัฒนาแลว

ไดตราเปนกฎหมายบังคับใชอยางเชนประเทศ

สหรัฐอเมริกา ไดออกกฏหมาย The Law of 

Clean Energy: Efficiency and Renewable วา

ดวยการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและพลังงาน

ทางเลือก สำหรับแนวทางการใชพลังงานอยางมี

ประสิทธิภาพสามารถทำไดเชน 1) การปรับปรุง

ขบวนการผลิตเดิมเพ่ือใหไดประสิทธิภาพ

สูงข้ึน หรือทำใหการสูญเสียตางๆ

ลดนอยลง ตัวอยางเชนการนำความรอนปลอยท้ิง

กลับมาใชใหม 2) การเพิ่มอุปกรณแลกเปลี่ยน

ความรอน ที่ใชเทคโนโลยีสมัยใหมทำใหมีการใช

พลังงานต่ำ 3)การบำรุงรักษาและการดูแลเบื้อง

ตนเปนการปรับแตงเครื่องจักรและการทำงาน

ตางๆ เชน การหุมฉนวนทอความรอน การปรับ

อัตราสวนการเผาไหมของหมอไอน้ำ การเปลี่ยน

ระบบแสงสวางเปนหลอดประหยัดพลังงาน หรือ

หลอดไฟแอลอีดี เปนตน

 
ระบบอัตโนมัติกับกระบวนการผลิต
       ระบบอัตโนมัติชวยใหกระบวนการผลิตมี

ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น และลด

การเกิดขอผิดพลาดจากการทำงานของคนรวมทั้ง

ลดตนทุนการผลิตในระยะยาวอีกดวย เมื่อเรา

นึกถึงระบบอัตโนมัติ หลายคนจะคิดถึงหุนยนต 

แตความจริงระบบอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรม

การผลิตนั้น มีหลายอยางตั้งแตระบบงายๆ เชน

ระบบสายพานสำหรับชวยเคล่ือนยายช้ินงาน ระบบ

นิวแมติกส เทคโนโลยีบงชี้อัตโนมัติ (Auto–ID) 

เทคโนโลยอารเอฟไอดี (RFID) ที่ไดถูกนํามา

ประยุกตใชงานในหลายๆ ดาน เชน โลจิสติกส 

ระบบคลังสินคา และสายการผลิตในโรงงาน เปนตน 

เพ่ือใชแสดงตัวตนของสินคาและวัตถุดิบในกระบวน

การผลิตไปจนถึงหุนยนตอุตสาหกรรมท่ีมีเทคโนโลยี

ชั้นสูง 

       โดยทั่วไปเราจะนำระบบอัตโนมัติมาใช

ในกระบวนการตางๆ คือ ใชรวมกับเครื่องจักร 

เชน ระบบพาเลตสำหรับโหลดชิ้นงาน ใชในการ

ลำเลียงหรือเคล่ือนยายช้ินงานหรือวัตถุดิบระหวาง

เคร่ืองจักรหรือระหวางกระบวนการ ใชการประกอบ

ชิ้นงาน (Assembly) และใชสำหรับระบบการ

ตรวจคุณภาพอัตโนมัติ การเลือกใชระบบอัตโนมัติ

ที่เหมาะสมกับกระบวนการผลิตจึงมีความสำคัญ 

โดยทั ่วไปจะคำนึงถึงการพิจารณาเลือกระบบ

อัตโนมัตินำมาใช คือระบบขับเคล่ือน (Actuator)

ที่ตองการวาเปนการเคลื่อนที่เชิงเสน หรือการ

หมุน ประการที่สองคือ ระบบการวัดหรือการ

ตรวจจับขอมูล (Measuring Devices & Sensors)

เชน เซ็นเซอรสำหรับวัดอุณภูมิ วัดแสง หรือวัด

จะเปนการขาย การผลิต การบัญชี การบริหารสตอก

ตลอดจนการจัดการซัพพลายเชน เชนระบบรับ

คำสั่งซื้อจากลูกคาซึ่งโดยปกติจะเริ่มในรูปแบบ

ของเอกสารที่เดินทางจากแผนกหนึ่งไปอีกแผนก

หนึ่งหรือไปจนทั่วโรงงาน ตลอดเสนทางดังกลาว

มักจะตองมีการพิมพขอมูล และคียขอมูลซ้ำลงใน

ระบบคอมพิวเตอรของแผนกนั้นๆ รูปแบบดัง

กลาวทำใหเกิดความลาชา มีโอกาสสูญหายของ

ใบสั่งงานตางๆ และการพิมพขอมูลเขาสูระบบ

คอมพิวเตอรท่ีแตกตางกันมีโอกาสเกิดขอผิดพลาด

สูง ในขณะเดียวกัน ไมมีใครในโรงงานรูถึงสถานะ

ที่แทจริงของสินคาวาอยูในขั้นตอนใด เชน ฝาย

ขายจะไมทราบวาผลิตภัณฑตามใบคำสั่งซื้อจาก

ลูกคาจะเสร็จแนนอนเม่ือไหร ทำใหมีผลตอกำหนด

เวลาสงมอบของใหลูกคา การจะทราบขอมูลแต

ละครั้งตองจัดการประชุมหรือสรุปการผลิตซึ่ง

นอกจากขอมูลที่แตละแผนกรวบรวมกันมาก็อาจ

ไมถูกตองแลวยังเปนการส้ินเปลืองเวลาการทำงาน

ของบุคลากรเปนอยางมาก 

       ปจจุบัน ERP ไดรับการออกแบบมาบน

พื้นฐานของวิธีการปฏิบัติที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม

นั้นๆ (Best Practice) มีการกำหนดโมดูลของ

กระบวนการทางธุรกิจ ทำใหแตละหนวยธุรกิจ

เปนทั้งผูรับขอมูลและผูใหขอมูล ERP สำหรับ

โรงงานการผลิต ผู บริหารและพนักงานระดับ

หัวหนางานทุกคนจะสามารถทราบขอมูลการผลิต

ท้ังหมด ไมวาจะเปนจำนวนวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ

ในแตละข้ันตอนการผลิตอยางถูกตองและทันสมัย

เสมอ นอกจากน้ีบางซอฟแวรยังไดรวมเอาฟงกชัน

การบริหารระบบคุณภาพไวดวย เชนระบบ ISO

หรือ SPC ชวยใหผูจัดการฝายควบคุมคุณภาพ

สามารถรูและติดตามความคืบหนาของระบบได 

สำหรับผูบริหารยังสามารถทราบขอมูลทางบัญชี

ของทรัพยสินทั้งหมด ทำใหมีขอมูลที่ชวยในการ

ตัดสินใจดำเนินการทางธุรกิจ ซอฟแวร ERP ใน

ปจจุบันสามารถผลิตไดดวยคนไทยและราคาที่ไม

แพงจึงเปนส่ิงท่ีผูประกอบการควรพิจารณานำมาใช

 
ศักยภาพบุคลากรศักยภาพองคกร 

       องคกรจะประสบความสำเร็จไดจะตองขับ

เคล่ือนดวยบุคลากรท่ีมีศักยภาพ หมายถึง องคกร

จะตองตอบโจทยความสัมพันธระหวางพนักงาน

กระแสไฟฟาเปนตน ประการที ่สามคือระบบ

ควบคุม (Control) อาจเปน Logic control หรือ 

Numerical control ตัวอยางระบบอัตโนมัติ ที่

นิยมใชกันมากเชน เทคโนโลยอารเอฟไอดี (RFID)

ในการตรวจบารโคดหรือลาเบล หรือการใช

เทคโนโลยีการภายภาพความเร็วสูงในการตรวจ

จับความบกพรองชิ้นงาน นอกจากนี้ ในอุปกรณ

หรือเคร่ืองมือวัดท่ีทันสมัยมักจะมีฟงกชันอัตโนมัติ

เพื่อความสะดวกในการใชงาน สิ่งเหลานี้ก็ทำใหผู

ประกอบการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได

       การนำระบบอัตโนมัติมาเพ่ิมความสามารถ

และศักยภาพสำหรับธุรกิจ SME เปนความทาทาย

ท่ีผูประกอบการไมควรมองขาม ในประเทศตะวันตก

ท่ีหันกลับมาสงเสริมการผลิตในประเทศเชนอเมริกา

หรือยุโรป จะใหความสนใจในเรื่องนี้อยางจริงจัง 

สำหรับประเทศไทยภาครัฐก็ไดพยายามเขามาชวย

เหลือดานนี้ เชน หองปฏิบัติการอัตโนมัติและ

แมคคาโทรนิกส (Automation and Mechatronics

Laboratory) ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหง

ชาติ ซึ่งมีผูเชี่ยวชาญพรอมใหคำปรึกษาแนะนำ

ขอมูลการผลิตแมนยำดวย MRP/ERP
       ERP (Enterprise Resource Planning)

คือ ซอฟแวรสำหรับการวางแผนทรัพยากรทาง

ธุรกิจขององคกรโดยรวม โดยใชฐานขอมูลรวมกัน

(Common Database) เพ่ือใหเกิดการใชประโยชน

ไดอยางสูงสุดในการจัดการและวางแผนการงาน

ตางๆ ขององคกร โดยเปนระบบที่เชื่อมโยงระบบ

งานตางๆ ขององคกรทุกอยางเขาดวยกันทำให

มีประสิทธิภาพ โดยแตละสวนสามารถดึงขอมูล

สวนกลางที ่ตัวเองสนใจมาวิเคราะห ได และ 

สามารถท่ีจะบูรณาการ (Integrate) ไดหมดไมวา

capabilities) ใหเหนือกวาคูแขง รวมทั้งการลดcapabilities) ใหเหนือกวาคูแขง รวมทั้งการลด

ตนทุนการผลิต เพ่ือสรางองคกรใหมีความกะทัดรัดตนทุนการผลิต เพ่ือสรางองคกรใหมีความกะทัดรัด

ยืดหยุน ทันสมัย และพรอมในการแขงขันยืดหยุน ทันสมัย และพรอมในการแขงขัน

การลดตนทุนการผลิต เปนงานท่ีสามารถ

หาทางดำเนินการไดตลอดเวลา แตคนสวนใหญ

มักจะคิดถึงสิ่งนี้เมื่อเกิดปญหาหรือวิกฤติเทานั้น

การลดตนทุนในสถานประกอบการผลิต สามารถ

ทำไดในสองแนวทางหลักๆ คือ ลดการสูญเสีย

ทรัพยากร และการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ

การสูญเสียทรัพยากรในองคกร ซ่ึงประกอบ

ไปดวยเครื่องจักรเครื่องมือตางๆ ผลิตภัณฑ และ

วัตถุดิบ เครื่องจักรเปนทรัพยสินที่มีมูลคาสูงและ

เปนสิ่งจำเปนในการเปลี่ยนหรือแปรรูปวัตถุดิบให

เปนผลิตภัณฑ ดังน้ันควรใชหรือเปล่ียนเคร่ืองจักร

ใหเปนเคร่ืองท่ีมีประสิทธิภาพสูงมาแทนเคร่ืองจักร

เกาท่ีมีประสิทธิภาพต่ำ และควรปรับปรุงประสิทธิภาพ

ของกระบวนการผลิตในแตละขั้นตอนใหสามารถ

ใชประโยชนเครื่องจักร (Utilization) สูงสุดและ

ใหเกิดของเสียนอยที่สุด โดยทำการตรวจสอบทั้ง

กระบวนการและช้ินงานท่ีผลิตจากกระบวนการน้ัน

โดยทั่วไปจะใชเครื่องมือทางดานสถิติ หรือ SPC

เปนตัวตรวจจับปญหา (ความบกพรองหรือ Defect)

รวมท้ังใชเคร่ืองมือน้ีในการพัฒนากระบวนการผลิต
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ผลิตช้ินงานท่ีมีคาความคลาดเคล่ือนต่ำตามท่ีลูกคา

ตองการ นอกจากน้ีโรงงานควรจัดทำแผนการบำรุง

รักษาท่ีดี รวมท้ังจัดทำสำรองอะไหลตางๆ เพ่ือให

เคร่ืองหยุดเพ่ือซอมบำรุงโดยใชระยะเวลานอยท่ีสุด 

       สำหรับการลดการสูญเสียของผลิตภัณฑ 

และวัตถุดิบ โดยทั่วไปการสูญเสียจะเกิดจากการ

ผลิตงานผิดหรือไมไดสเปค สวนการสูญเสียของ

       กระแสโลกาภิวัตนและความตองการที่

เขมงวดมากขึ้นของผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนำมา

ซ่ึงความทาทายและการแขงขันท่ีสูงข้ึน ความทาทาย

สำหรับบางคนอาจหมายถึงอุปสรรคและปญหา

มากมาย แตสำหรับผูประกอบการท่ีมีความพรอม

และเขาใจความตองการของลูกคา ความทาทาย

ยอมหมายถึงโอกาสทางธุรกิจและการเติบโตของ

องคกร

_________________________________________

และองคกรในสามดานคือ หนึ ่งทำอยางไรให

พนักงานสามารถตอบสนองเปาหมายขององคกร 

โดยการสรางเปาหมายรวมกัน (Shared goal) 

และสรางระบบแรงจูงใจท่ีสอดคลองกัน (Aligned

interest / Motivation) สอง องคกรจะชวยพัฒนา

ศักยภาพของพนักงานไดอยางไร สาม องคกรจะ

มองเห็นคุณคาของพนักงานที่มีศักยภาพเพื่อให

เติบโตในสายงานไดอยางไร เพื่อรักษาพนักงาน

ที่ดีในระยะยาว สรางความกาวหนาใหองคกร

อยางตอเนื่อง

       นอกจากคาตอบแทนที ่เปนธรรมแลว 

วัฒนธรรมองคกรที่ใหโอกาสในการแสดงความ

สามารถ (Empowerment) การทำงานเปนทีม 

และการสงเสริมการเรียนรูอยางตอเนื่อง เพื่อให

มีการพัฒนาทักษะความสามารถ (Competency) 

ก็เปนการสรางแรงจูงใจใหพนักงานเกิดความคิด

ใหมๆ เพื่อปรับปรุงพัฒนาวิธีการทำงานใหดีขึ้น

เรื่อยๆ นอกจากจะสรางทัศนคติใหรักองคกรมาก

ขึ้นแลว พบวากิจกรรมหรือโครงการที่ไดรับความ

รวมมือและประสบความสำเร็จในองคกรการผลิต 

มักจะเกิดจากไอเดียหรือความคิดริเร่ิมจากพนักงาน

มากกวาท่ีจะเปนการส่ังการจากผูบริหารลงมา แต

แนนอนวาผูบริหารจะตองพรอมในการใหความ

สนับสนุนและคำแนะนำ

สรุป
       การเขาสู การเปนประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน หรือ AEC รวมทั้งการเปลี่ยนกลยุทธ

การ Outsource ของบริษัทขามชาติ ที่หันมาให

ความสำคัญตอความมั่นคงของซัพพลายเชนของ

ช้ินสวนและวัตถุดิบของตน จึงหันมาใหความสำคัญ

ตอซัพพลายเออรท่ีอยูในภูมิภาคเดียวกัน ภูมิภาค

อาเซียนเปนศูนยกลางการผลิตของอุตสาหกรรม

ที่สำคัญของโลก ทั้งอุตสาหกรรมยานยนต อิเลค

ทรอนิกส อาหาร และอ่ืนๆ ซ่ึงทำใหผูประกอบการ

ไทยมีความไดเปรียบชาติอื่นๆ ในภูมิภาคนี้ การ

เพิ่มความสามารถในการผลิตและการลดตนทุน

การผลิต จะทำใหผูประกอบการมีความยืดหยุน 

พรอมรับมือกับทุกสภาพการณ ทั้งโอกาสและ

ความทาทาย 
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3Improvement
Manufacturing Capability

       ความกาวหนาทางเทคโนโลยี ความไม

แนนอนของสภาวะเศรษฐกิจท้ังระดับโลกและระดับ

ประเทศ รวมถึงปญหาพลังงานและส่ิงแวดลอม ได

สงผลกระทบท้ังดานบวกและดานลบตออุตสาหกรรม

การผลิตอยางรวดเร็ว ทำใหเกิดความทาทายตอ

ระบบการผลิตมากข้ึน ผูประกอบการจึงตองเตรียม

ตัวใหพรอมตอทุกสภาวะการณ ท้ังโอกาสท่ีเขามา

พรอมกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศและ

ภูมิภาค และความทาทายซึ่งรวมถึงวิกฤติที่อาจ

เกิดขึ้นไดตลอดเวลา ไมวาจะเปนความผันผวน

ของเศรษฐกิจ ภัยธรรมชาติ หรือแมแตสงคราม

       สิ่งที่จะเกิดขึ้นอยางแนนอนในอนาคตอัน

ใกลคือ ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมจะเปลี่ยนแปลง

ไปในทิศทางมีประสิทธิภาพมากข้ึน ท้ังฟงกชันการ

ทำงาน การประหยัดพลังงาน และการเปนมิตร

ตอส่ิงแวดลอม และท่ีสำคัญคือเวลาการเขาสูตลาด

(Time to market) ของสินคาอุตสาหกรรมจะส้ัน

ลงมาก ส่ิงเหลาน้ีทำใหกระบวนการผลิตสินคาน้ันๆ

จำเปนตองมีความเท่ียงตรงแมนยำ (High precision)

สูง ซึ่งตองอาศัยเครื่องจักรและเทคโนโลยีรวมไป

ถึงกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นแตใน

ขณะเดียวกัน ปญหาการขาดแคลนแรงงานและ

บุคลากรสำหรับภาคอุตสาหกรรมจะมีความรุนแรง

มากย่ิงข้ึน นอกจากน้ี ปญหาพลังงานและส่ิงแวดลอม 

ก็จะผลักดันใหผูประกอบการใชพลังงานอยางมี

ประสิทธิภาพและเขาสูโรงงานสีเขียวอยางหลีกเล่ียง

ไมได ทุกอยางจะทำใหตนทุนการผลิตสูงข้ึน ดังน้ัน

จึงจำเปนอยางยิ่งที่ผู ประกอบการไทยที่จะตอง

กระชับระบบการผลิต (Streamline) ของตน เพ่ือ

ยกระดับความสามารถในการผลิต (Manufacturing

capabilities) ใหเหนือกวาคูแขง รวมทั้งการลด

ตนทุนการผลิต เพ่ือสรางองคกรใหมีความกะทัดรัด

ยืดหยุน ทันสมัย และพรอมในการแขงขัน

การลดตนทุนการผลิต
       การลดตนทุนการผลิต เปนงานท่ีสามารถ

หาทางดำเนินการไดตลอดเวลา แตคนสวนใหญ

มักจะคิดถึงสิ่งนี้เมื่อเกิดปญหาหรือวิกฤติเทานั้น 

การลดตนทุนในสถานประกอบการผลิต สามารถ

ทำไดในสองแนวทางหลักๆ คือ ลดการสูญเสีย

ทรัพยากร และการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ 

       การสูญเสียทรัพยากรในองคกร ซ่ึงประกอบ

ไปดวยเครื่องจักรเครื่องมือตางๆ ผลิตภัณฑ และ

วัตถุดิบ เครื่องจักรเปนทรัพยสินที่มีมูลคาสูงและ

เปนสิ่งจำเปนในการเปลี่ยนหรือแปรรูปวัตถุดิบให

เปนผลิตภัณฑ ดังน้ันควรใชหรือเปล่ียนเคร่ืองจักร

ใหเปนเคร่ืองท่ีมีประสิทธิภาพสูงมาแทนเคร่ืองจักร

เกาท่ีมีประสิทธิภาพต่ำ และควรปรับปรุงประสิทธิภาพ

ของกระบวนการผลิตในแตละขั้นตอนใหสามารถ

ใชประโยชนเครื่องจักร (Utilization) สูงสุดและ

ใหเกิดของเสียนอยที่สุด โดยทำการตรวจสอบทั้ง

กระบวนการและช้ินงานท่ีผลิตจากกระบวนการน้ัน

โดยทั่วไปจะใชเครื่องมือทางดานสถิติ หรือ SPC 

เปนตัวตรวจจับปญหา (ความบกพรองหรือ Defect) 

รวมท้ังใชเคร่ืองมือน้ีในการพัฒนากระบวนการผลิต

ใหดีย่ิงข้ึนเร่ือยๆ (Cpk) ส่ิงสำคัญท่ีโรงงานสมัยใหม

ตองคำนึงคือการมีเครื่องจักรที่มีความสามารถใน

การผลิตท่ีครอบคลุมความตองการของลูกคา ผูผลิต

หลายรายท่ีสูญเสียโอกาสรับงานใหมท่ีมีขอกำหนด

หรือสเปค เนื่องจากเครื่องจักรของตนไมสามารถ

วัตถุดิบก็มักเกิดจากการจัดซื้อที่ไมถูกตองไมได

คุณภาพเชนวัตถุดิบที่มีอายุใชงาน (Shelf life)

ส้ันหรือหมดอายุ (Expired) หลักการแกไขจะตอง

ทำการประชุมและตัดสินใจเพ่ือจัดการ (Disposition)

ในทันทีอาจตอรองกับลูกคา หรือกรณีเลวรายท่ีสุด

คือการทิ้ง (Scrap) และจำหนายในรูปขยะ สิ่ง

สำคัญท่ีสุดคือตองรีบประชุมเพ่ือตัดสินใจเพราะย่ิง

ปลอยไวผลิตภัณฑหรือวัตถุดิบจะยิ่งเสื่อมราคา

เปลืองพื้นที่จัดเก็บรวมทั้งทำใหมูลคาทางบัญชี

ของบริษัทไมตรงกับมูลคาที่แทจริงวิธีการหนึ่งที่

จะสามารถปองกันไมใหสินคาหรือวัตถุดิบถูก

ละเลยคือการแบงพื้นที่เก็บตามระดับมูลคา เชน

พ้ืนท่ีเก็บ High valued items หรือการใชสติกเกอร

    สีแยกระบุสินคาที่มีราคาสูง 

       การใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ เปน

    มาตรการหรือขอกำหนดใหมที่ผูผลิตทุกราย

      ไมสามารถหลีกเล่ียงไดเน่ืองจากมันมีความ

      สำคัญท่ีสงผลกระทบตอสวนรวมดวยจนองคกร

       ที่กำกับดูแลเรื่องมาตรฐานอุตสาหกรรม

      อยาง ISO ก็ออกมาตรฐาน ISO 5001

      สำหรับใหสถานประกอบการทำระบบการ

      จัดการดานพลังงาน (Energy Management

Systems)หรือหนวยงานรัฐในประเทศพัฒนาแลว

ไดตราเปนกฎหมายบังคับใชอยางเชนประเทศ

สหรัฐอเมริกา ไดออกกฏหมาย The Law of 

Clean Energy: Efficiency and Renewable วา

ดวยการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและพลังงาน

ทางเลือก สำหรับแนวทางการใชพลังงานอยางมี

ประสิทธิภาพสามารถทำไดเชน 1) การปรับปรุง

ขบวนการผลิตเดิมเพ่ือใหไดประสิทธิภาพ

สูงข้ึน หรือทำใหการสูญเสียตางๆ

ลดนอยลง ตัวอยางเชนการนำความรอนปลอยท้ิง

กลับมาใชใหม 2) การเพิ่มอุปกรณแลกเปลี่ยน

ความรอน ที่ใชเทคโนโลยีสมัยใหมทำใหมีการใช

พลังงานต่ำ 3)การบำรุงรักษาและการดูแลเบื้อง

ตนเปนการปรับแตงเครื่องจักรและการทำงาน

ตางๆ เชน การหุมฉนวนทอความรอน การปรับ

อัตราสวนการเผาไหมของหมอไอน้ำ การเปลี่ยน

ระบบแสงสวางเปนหลอดประหยัดพลังงาน หรือ

หลอดไฟแอลอีดี เปนตน

 
ระบบอัตโนมัติกับกระบวนการผลิต
       ระบบอัตโนมัติชวยใหกระบวนการผลิตมี

ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น และลด

การเกิดขอผิดพลาดจากการทำงานของคนรวมทั้ง

ลดตนทุนการผลิตในระยะยาวอีกดวย เมื่อเรา

นึกถึงระบบอัตโนมัติ หลายคนจะคิดถึงหุนยนต 

แตความจริงระบบอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรม

การผลิตนั้น มีหลายอยางตั้งแตระบบงายๆ เชน

ระบบสายพานสำหรับชวยเคล่ือนยายช้ินงาน ระบบ

นิวแมติกส เทคโนโลยีบงชี้อัตโนมัติ (Auto–ID) 

เทคโนโลยอารเอฟไอดี (RFID) ที่ไดถูกนํามา

ประยุกตใชงานในหลายๆ ดาน เชน โลจิสติกส 

ระบบคลังสินคา และสายการผลิตในโรงงาน เปนตน 

เพ่ือใชแสดงตัวตนของสินคาและวัตถุดิบในกระบวน

การผลิตไปจนถึงหุนยนตอุตสาหกรรมท่ีมีเทคโนโลยี

ชั้นสูง 

       โดยทั่วไปเราจะนำระบบอัตโนมัติมาใช

ในกระบวนการตางๆ คือ ใชรวมกับเครื่องจักร 

เชน ระบบพาเลตสำหรับโหลดชิ้นงาน ใชในการ

ลำเลียงหรือเคล่ือนยายช้ินงานหรือวัตถุดิบระหวาง

เคร่ืองจักรหรือระหวางกระบวนการ ใชการประกอบ

ชิ้นงาน (Assembly) และใชสำหรับระบบการ

ตรวจคุณภาพอัตโนมัติ การเลือกใชระบบอัตโนมัติ

ที่เหมาะสมกับกระบวนการผลิตจึงมีความสำคัญ 

โดยทั ่วไปจะคำนึงถึงการพิจารณาเลือกระบบ

อัตโนมัตินำมาใช คือระบบขับเคล่ือน (Actuator)

ที่ตองการวาเปนการเคลื่อนที่เชิงเสน หรือการ

หมุน ประการที่สองคือ ระบบการวัดหรือการ

ตรวจจับขอมูล (Measuring Devices & Sensors)

เชน เซ็นเซอรสำหรับวัดอุณภูมิ วัดแสง หรือวัด

จะเปนการขาย การผลิต การบัญชี การบริหารสตอก

ตลอดจนการจัดการซัพพลายเชน เชนระบบรับ

คำสั่งซื้อจากลูกคาซึ่งโดยปกติจะเริ่มในรูปแบบ

ของเอกสารที่เดินทางจากแผนกหนึ่งไปอีกแผนก

หนึ่งหรือไปจนทั่วโรงงาน ตลอดเสนทางดังกลาว

มักจะตองมีการพิมพขอมูล และคียขอมูลซ้ำลงใน

ระบบคอมพิวเตอรของแผนกนั้นๆ รูปแบบดัง

กลาวทำใหเกิดความลาชา มีโอกาสสูญหายของ

ใบสั่งงานตางๆ และการพิมพขอมูลเขาสูระบบ

คอมพิวเตอรท่ีแตกตางกันมีโอกาสเกิดขอผิดพลาด

สูง ในขณะเดียวกัน ไมมีใครในโรงงานรูถึงสถานะ

ที่แทจริงของสินคาวาอยูในขั้นตอนใด เชน ฝาย

ขายจะไมทราบวาผลิตภัณฑตามใบคำสั่งซื้อจาก

ลูกคาจะเสร็จแนนอนเม่ือไหร ทำใหมีผลตอกำหนด

เวลาสงมอบของใหลูกคา การจะทราบขอมูลแต

ละครั้งตองจัดการประชุมหรือสรุปการผลิตซึ่ง

นอกจากขอมูลที่แตละแผนกรวบรวมกันมาก็อาจ

ไมถูกตองแลวยังเปนการส้ินเปลืองเวลาการทำงาน

ของบุคลากรเปนอยางมาก 

       ปจจุบัน ERP ไดรับการออกแบบมาบน

พื้นฐานของวิธีการปฏิบัติที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม

นั้นๆ (Best Practice) มีการกำหนดโมดูลของ

กระบวนการทางธุรกิจ ทำใหแตละหนวยธุรกิจ

เปนทั้งผูรับขอมูลและผูใหขอมูล ERP สำหรับ

โรงงานการผลิต ผู บริหารและพนักงานระดับ

หัวหนางานทุกคนจะสามารถทราบขอมูลการผลิต

ท้ังหมด ไมวาจะเปนจำนวนวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ

ในแตละข้ันตอนการผลิตอยางถูกตองและทันสมัย

เสมอ นอกจากน้ีบางซอฟแวรยังไดรวมเอาฟงกชัน

การบริหารระบบคุณภาพไวดวย เชนระบบ ISO

หรือ SPC ชวยใหผูจัดการฝายควบคุมคุณภาพ

สามารถรูและติดตามความคืบหนาของระบบได 

สำหรับผูบริหารยังสามารถทราบขอมูลทางบัญชี

ของทรัพยสินทั้งหมด ทำใหมีขอมูลที่ชวยในการ

ตัดสินใจดำเนินการทางธุรกิจ ซอฟแวร ERP ใน

ปจจุบันสามารถผลิตไดดวยคนไทยและราคาที่ไม

แพงจึงเปนส่ิงท่ีผูประกอบการควรพิจารณานำมาใช

 
ศักยภาพบุคลากรศักยภาพองคกร 

       องคกรจะประสบความสำเร็จไดจะตองขับ

เคล่ือนดวยบุคลากรท่ีมีศักยภาพ หมายถึง องคกร

จะตองตอบโจทยความสัมพันธระหวางพนักงาน

กระแสไฟฟาเปนตน ประการที ่สามคือระบบ

ควบคุม (Control) อาจเปน Logic control หรือ 

Numerical control ตัวอยางระบบอัตโนมัติ ที่

นิยมใชกันมากเชน เทคโนโลยอารเอฟไอดี (RFID)

ในการตรวจบารโคดหรือลาเบล หรือการใช

เทคโนโลยีการภายภาพความเร็วสูงในการตรวจ

จับความบกพรองชิ้นงาน นอกจากนี้ ในอุปกรณ

หรือเคร่ืองมือวัดท่ีทันสมัยมักจะมีฟงกชันอัตโนมัติ

เพื่อความสะดวกในการใชงาน สิ่งเหลานี้ก็ทำใหผู

ประกอบการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได

       การนำระบบอัตโนมัติมาเพ่ิมความสามารถ

และศักยภาพสำหรับธุรกิจ SME เปนความทาทาย

ท่ีผูประกอบการไมควรมองขาม ในประเทศตะวันตก

ท่ีหันกลับมาสงเสริมการผลิตในประเทศเชนอเมริกา

หรือยุโรป จะใหความสนใจในเรื่องนี้อยางจริงจัง 

สำหรับประเทศไทยภาครัฐก็ไดพยายามเขามาชวย

เหลือดานนี้ เชน หองปฏิบัติการอัตโนมัติและ

แมคคาโทรนิกส (Automation and Mechatronics

Laboratory) ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหง

ชาติ ซึ่งมีผูเชี่ยวชาญพรอมใหคำปรึกษาแนะนำ

ขอมูลการผลิตแมนยำดวย MRP/ERP
       ERP (Enterprise Resource Planning)

คือ ซอฟแวรสำหรับการวางแผนทรัพยากรทาง

ธุรกิจขององคกรโดยรวม โดยใชฐานขอมูลรวมกัน

(Common Database) เพ่ือใหเกิดการใชประโยชน

ไดอยางสูงสุดในการจัดการและวางแผนการงาน

ตางๆ ขององคกร โดยเปนระบบที่เชื่อมโยงระบบ

งานตางๆ ขององคกรทุกอยางเขาดวยกันทำให

มีประสิทธิภาพ โดยแตละสวนสามารถดึงขอมูล

สวนกลางที ่ตัวเองสนใจมาวิเคราะห ได และ 

สามารถท่ีจะบูรณาการ (Integrate) ไดหมดไมวา

สำคัญท่ีสุดคือตองรีบประชุมเพ่ือตัดสินใจเพราะย่ิง

ปลอยไวผลิตภัณฑหรือวัตถุดิบจะยิ่งเสื่อมราคา

เปลืองพื้นที่จัดเก็บรวมทั้งทำใหมูลคาทางบัญชี

ของบริษัทไมตรงกับมูลคาที่แทจริงวิธีการหนึ่งที่

จะสามารถปองกันไมใหสินคาหรือวัตถุดิบถูก

ละเลยคือการแบงพื้นที่เก็บตามระดับมูลคา เชน

พ้ืนท่ีเก็บ High valued items หรือการใชสติกเกอร

    สีแยกระบุสินคาที่มีราคาสูง 

       การใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ เปน

    มาตรการหรือขอกำหนดใหมที่ผูผลิตทุกราย

     ไมสามารถหลีกเล่ียงไดเน่ืองจากมันมีความ

      สำคัญท่ีสงผลกระทบตอสวนรวมดวยจนองคกร

       ที่กำกับดูแลเรื่องมาตรฐานอุตสาหกรรม

      อยาง ISO ก็ออกมาตรฐาน ISO 5001

      สำหรับใหสถานประกอบการทำระบบการ

      จัดการดานพลังงาน (Energy Management

Systems)หรือหนวยงานรัฐในประเทศพัฒนาแลว

ไดตราเปนกฎหมายบังคับใชอยางเชนประเทศ

พ้ืนท่ีเก็บ High valued items หรือการใชสติกเกอร

    สีแยกระบุสินคาที่มีราคาสูง 

       

    

     

Systems)หรือหนวยงานรัฐในประเทศพัฒนาแลวSystems)หรือหนวยงานรัฐในประเทศพัฒนาแลวผลิตช้ินงานท่ีมีคาความคลาดเคล่ือนต่ำตามท่ีลูกคา

ตองการ นอกจากน้ีโรงงานควรจัดทำแผนการบำรุง

รักษาท่ีดี รวมท้ังจัดทำสำรองอะไหลตางๆ เพ่ือให

เคร่ืองหยุดเพ่ือซอมบำรุงโดยใชระยะเวลานอยท่ีสุด 

       สำหรับการลดการสูญเสียของผลิตภัณฑ 

และวัตถุดิบ โดยทั่วไปการสูญเสียจะเกิดจากการ

ผลิตงานผิดหรือไมไดสเปค สวนการสูญเสียของ

       กระแสโลกาภิวัตนและความตองการที่

เขมงวดมากขึ้นของผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนำมา

ซ่ึงความทาทายและการแขงขันท่ีสูงข้ึน ความทาทาย

สำหรับบางคนอาจหมายถึงอุปสรรคและปญหา

มากมาย แตสำหรับผูประกอบการท่ีมีความพรอม

และเขาใจความตองการของลูกคา ความทาทาย

ยอมหมายถึงโอกาสทางธุรกิจและการเติบโตของ

องคกร

_________________________________________

และองคกรในสามดานคือ หนึ ่งทำอยางไรให

พนักงานสามารถตอบสนองเปาหมายขององคกร 

โดยการสรางเปาหมายรวมกัน (Shared goal) 

และสรางระบบแรงจูงใจท่ีสอดคลองกัน (Aligned

interest / Motivation) สอง องคกรจะชวยพัฒนา

ศักยภาพของพนักงานไดอยางไร สาม องคกรจะ

มองเห็นคุณคาของพนักงานที่มีศักยภาพเพื่อให

เติบโตในสายงานไดอยางไร เพื่อรักษาพนักงาน

ที่ดีในระยะยาว สรางความกาวหนาใหองคกร

อยางตอเนื่อง

       นอกจากคาตอบแทนที ่เปนธรรมแลว 

วัฒนธรรมองคกรที่ใหโอกาสในการแสดงความ

สามารถ (Empowerment) การทำงานเปนทีม 

และการสงเสริมการเรียนรูอยางตอเนื่อง เพื่อให

มีการพัฒนาทักษะความสามารถ (Competency) 

ก็เปนการสรางแรงจูงใจใหพนักงานเกิดความคิด

ใหมๆ เพื่อปรับปรุงพัฒนาวิธีการทำงานใหดีขึ้น

เรื่อยๆ นอกจากจะสรางทัศนคติใหรักองคกรมาก

ขึ้นแลว พบวากิจกรรมหรือโครงการที่ไดรับความ

รวมมือและประสบความสำเร็จในองคกรการผลิต 

มักจะเกิดจากไอเดียหรือความคิดริเร่ิมจากพนักงาน

มากกวาท่ีจะเปนการส่ังการจากผูบริหารลงมา แต

แนนอนวาผูบริหารจะตองพรอมในการใหความ

สนับสนุนและคำแนะนำ

สรุป
       การเขาสู การเปนประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน หรือ AEC รวมทั้งการเปลี่ยนกลยุทธ

การ Outsource ของบริษัทขามชาติ ที่หันมาให

ความสำคัญตอความมั่นคงของซัพพลายเชนของ

ช้ินสวนและวัตถุดิบของตน จึงหันมาใหความสำคัญ

ตอซัพพลายเออรท่ีอยูในภูมิภาคเดียวกัน ภูมิภาค

อาเซียนเปนศูนยกลางการผลิตของอุตสาหกรรม

ที่สำคัญของโลก ทั้งอุตสาหกรรมยานยนต อิเลค

ทรอนิกส อาหาร และอ่ืนๆ ซ่ึงทำใหผูประกอบการ

ไทยมีความไดเปรียบชาติอื่นๆ ในภูมิภาคนี้ การ

เพิ่มความสามารถในการผลิตและการลดตนทุน

การผลิต จะทำใหผูประกอบการมีความยืดหยุน 

พรอมรับมือกับทุกสภาพการณ ทั้งโอกาสและ

ความทาทาย 
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       ความกาวหนาทางเทคโนโลยี ความไม

แนนอนของสภาวะเศรษฐกิจท้ังระดับโลกและระดับ

ประเทศ รวมถึงปญหาพลังงานและส่ิงแวดลอม ได

สงผลกระทบท้ังดานบวกและดานลบตออุตสาหกรรม

การผลิตอยางรวดเร็ว ทำใหเกิดความทาทายตอ

ระบบการผลิตมากข้ึน ผูประกอบการจึงตองเตรียม

ตัวใหพรอมตอทุกสภาวะการณ ท้ังโอกาสท่ีเขามา

พรอมกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศและ

ภูมิภาค และความทาทายซึ่งรวมถึงวิกฤติที่อาจ

เกิดขึ้นไดตลอดเวลา ไมวาจะเปนความผันผวน

ของเศรษฐกิจ ภัยธรรมชาติ หรือแมแตสงคราม

       สิ่งที่จะเกิดขึ้นอยางแนนอนในอนาคตอัน

ใกลคือ ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมจะเปลี่ยนแปลง

ไปในทิศทางมีประสิทธิภาพมากข้ึน ท้ังฟงกชันการ

ทำงาน การประหยัดพลังงาน และการเปนมิตร

ตอส่ิงแวดลอม และท่ีสำคัญคือเวลาการเขาสูตลาด

(Time to market) ของสินคาอุตสาหกรรมจะส้ัน

ลงมาก ส่ิงเหลาน้ีทำใหกระบวนการผลิตสินคาน้ันๆ

จำเปนตองมีความเท่ียงตรงแมนยำ (High precision)

สูง ซึ่งตองอาศัยเครื่องจักรและเทคโนโลยีรวมไป

ถึงกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นแตใน

ขณะเดียวกัน ปญหาการขาดแคลนแรงงานและ

บุคลากรสำหรับภาคอุตสาหกรรมจะมีความรุนแรง

มากย่ิงข้ึน นอกจากน้ี ปญหาพลังงานและส่ิงแวดลอม 

ก็จะผลักดันใหผูประกอบการใชพลังงานอยางมี

ประสิทธิภาพและเขาสูโรงงานสีเขียวอยางหลีกเล่ียง

ไมได ทุกอยางจะทำใหตนทุนการผลิตสูงข้ึน ดังน้ัน

จึงจำเปนอยางยิ่งที่ผู ประกอบการไทยที่จะตอง

กระชับระบบการผลิต (Streamline) ของตน เพ่ือ

ยกระดับความสามารถในการผลิต (Manufacturing

capabilities) ใหเหนือกวาคูแขง รวมทั้งการลด

ตนทุนการผลิต เพ่ือสรางองคกรใหมีความกะทัดรัด

ยืดหยุน ทันสมัย และพรอมในการแขงขัน

การลดตนทุนการผลิต
       การลดตนทุนการผลิต เปนงานท่ีสามารถ

หาทางดำเนินการไดตลอดเวลา แตคนสวนใหญ

มักจะคิดถึงสิ่งนี้เมื่อเกิดปญหาหรือวิกฤติเทานั้น 

การลดตนทุนในสถานประกอบการผลิต สามารถ

ทำไดในสองแนวทางหลักๆ คือ ลดการสูญเสีย

ทรัพยากร และการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ 

       การสูญเสียทรัพยากรในองคกร ซ่ึงประกอบ

ไปดวยเครื่องจักรเครื่องมือตางๆ ผลิตภัณฑ และ

วัตถุดิบ เครื่องจักรเปนทรัพยสินที่มีมูลคาสูงและ

เปนสิ่งจำเปนในการเปลี่ยนหรือแปรรูปวัตถุดิบให

เปนผลิตภัณฑ ดังน้ันควรใชหรือเปล่ียนเคร่ืองจักร

ใหเปนเคร่ืองท่ีมีประสิทธิภาพสูงมาแทนเคร่ืองจักร

เกาท่ีมีประสิทธิภาพต่ำ และควรปรับปรุงประสิทธิภาพ

ของกระบวนการผลิตในแตละขั้นตอนใหสามารถ

ใชประโยชนเครื่องจักร (Utilization) สูงสุดและ

ใหเกิดของเสียนอยที่สุด โดยทำการตรวจสอบทั้ง

กระบวนการและช้ินงานท่ีผลิตจากกระบวนการน้ัน

โดยทั่วไปจะใชเครื่องมือทางดานสถิติ หรือ SPC 

เปนตัวตรวจจับปญหา (ความบกพรองหรือ Defect) 

รวมท้ังใชเคร่ืองมือน้ีในการพัฒนากระบวนการผลิต

ใหดีย่ิงข้ึนเร่ือยๆ (Cpk) ส่ิงสำคัญท่ีโรงงานสมัยใหม

ตองคำนึงคือการมีเครื่องจักรที่มีความสามารถใน

การผลิตท่ีครอบคลุมความตองการของลูกคา ผูผลิต

หลายรายท่ีสูญเสียโอกาสรับงานใหมท่ีมีขอกำหนด

หรือสเปค เนื่องจากเครื่องจักรของตนไมสามารถ

วัตถุดิบก็มักเกิดจากการจัดซื้อที่ไมถูกตองไมได

คุณภาพเชนวัตถุดิบที่มีอายุใชงาน (Shelf life)

ส้ันหรือหมดอายุ (Expired) หลักการแกไขจะตอง

ทำการประชุมและตัดสินใจเพ่ือจัดการ (Disposition)

ในทันทีอาจตอรองกับลูกคา หรือกรณีเลวรายท่ีสุด

คือการทิ้ง (Scrap) และจำหนายในรูปขยะ สิ่ง

สำคัญท่ีสุดคือตองรีบประชุมเพ่ือตัดสินใจเพราะย่ิง

ปลอยไวผลิตภัณฑหรือวัตถุดิบจะยิ่งเสื่อมราคา

เปลืองพื้นที่จัดเก็บรวมทั้งทำใหมูลคาทางบัญชี

ของบริษัทไมตรงกับมูลคาที่แทจริงวิธีการหนึ่งที่

จะสามารถปองกันไมใหสินคาหรือวัตถุดิบถูก

ละเลยคือการแบงพื้นที่เก็บตามระดับมูลคา เชน

พ้ืนท่ีเก็บ High valued items หรือการใชสติกเกอร

    สีแยกระบุสินคาที่มีราคาสูง 

       การใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ เปน

    มาตรการหรือขอกำหนดใหมที่ผูผลิตทุกราย

      ไมสามารถหลีกเล่ียงไดเน่ืองจากมันมีความ

      สำคัญท่ีสงผลกระทบตอสวนรวมดวยจนองคกร

       ที่กำกับดูแลเรื่องมาตรฐานอุตสาหกรรม

      อยาง ISO ก็ออกมาตรฐาน ISO 5001

      สำหรับใหสถานประกอบการทำระบบการ

      จัดการดานพลังงาน (Energy Management

Systems)หรือหนวยงานรัฐในประเทศพัฒนาแลว

ไดตราเปนกฎหมายบังคับใชอยางเชนประเทศ

สหรัฐอเมริกา ไดออกกฏหมาย The Law of 

Clean Energy: Efficiency and Renewable วา

ดวยการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและพลังงาน

ทางเลือก สำหรับแนวทางการใชพลังงานอยางมี

ประสิทธิภาพสามารถทำไดเชน 1) การปรับปรุง

ขบวนการผลิตเดิมเพ่ือใหไดประสิทธิภาพ

สูงข้ึน หรือทำใหการสูญเสียตางๆ

ลดนอยลง ตัวอยางเชนการนำความรอนปลอยท้ิง

กลับมาใชใหม 2) การเพิ่มอุปกรณแลกเปลี่ยน

ความรอน ที่ใชเทคโนโลยีสมัยใหมทำใหมีการใช

พลังงานต่ำ 3)การบำรุงรักษาและการดูแลเบื้อง

ตนเปนการปรับแตงเครื่องจักรและการทำงาน

ตางๆ เชน การหุมฉนวนทอความรอน การปรับ

อัตราสวนการเผาไหมของหมอไอน้ำ การเปลี่ยน

ระบบแสงสวางเปนหลอดประหยัดพลังงาน หรือ

หลอดไฟแอลอีดี เปนตน

 
ระบบอัตโนมัติกับกระบวนการผลิต
       ระบบอัตโนมัติชวยใหกระบวนการผลิตมี

ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น และลด

การเกิดขอผิดพลาดจากการทำงานของคนรวมทั้ง

ลดตนทุนการผลิตในระยะยาวอีกดวย เมื่อเรา

นึกถึงระบบอัตโนมัติ หลายคนจะคิดถึงหุนยนต 

แตความจริงระบบอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรม

การผลิตนั้น มีหลายอยางตั้งแตระบบงายๆ เชน

ระบบสายพานสำหรับชวยเคล่ือนยายช้ินงาน ระบบ

นิวแมติกส เทคโนโลยีบงชี้อัตโนมัติ (Auto–ID) 

เทคโนโลยอารเอฟไอดี (RFID) ที่ไดถูกนํามา

ประยุกตใชงานในหลายๆ ดาน เชน โลจิสติกส 

ระบบคลังสินคา และสายการผลิตในโรงงาน เปนตน 

เพ่ือใชแสดงตัวตนของสินคาและวัตถุดิบในกระบวน

การผลิตไปจนถึงหุนยนตอุตสาหกรรมท่ีมีเทคโนโลยี

ชั้นสูง 

       โดยทั่วไปเราจะนำระบบอัตโนมัติมาใช

ในกระบวนการตางๆ คือ ใชรวมกับเครื่องจักร 

เชน ระบบพาเลตสำหรับโหลดชิ้นงาน ใชในการ

ลำเลียงหรือเคล่ือนยายช้ินงานหรือวัตถุดิบระหวาง

เคร่ืองจักรหรือระหวางกระบวนการ ใชการประกอบ

ชิ้นงาน (Assembly) และใชสำหรับระบบการ

ตรวจคุณภาพอัตโนมัติ การเลือกใชระบบอัตโนมัติ

ที่เหมาะสมกับกระบวนการผลิตจึงมีความสำคัญ 

โดยทั ่วไปจะคำนึงถึงการพิจารณาเลือกระบบ

อัตโนมัตินำมาใช คือระบบขับเคล่ือน (Actuator)

ที่ตองการวาเปนการเคลื่อนที่เชิงเสน หรือการ

หมุน ประการที่สองคือ ระบบการวัดหรือการ

ตรวจจับขอมูล (Measuring Devices & Sensors)

เชน เซ็นเซอรสำหรับวัดอุณภูมิ วัดแสง หรือวัด

จะเปนการขาย การผลิต การบัญชี การบริหารสตอก

ตลอดจนการจัดการซัพพลายเชน เชนระบบรับ

คำสั่งซื้อจากลูกคาซึ่งโดยปกติจะเริ่มในรูปแบบ

ของเอกสารที่เดินทางจากแผนกหนึ่งไปอีกแผนก

หนึ่งหรือไปจนทั่วโรงงาน ตลอดเสนทางดังกลาว

มักจะตองมีการพิมพขอมูล และคียขอมูลซ้ำลงใน

ระบบคอมพิวเตอรของแผนกนั้นๆ รูปแบบดัง

กลาวทำใหเกิดความลาชา มีโอกาสสูญหายของ

ใบสั่งงานตางๆ และการพิมพขอมูลเขาสูระบบ

คอมพิวเตอรท่ีแตกตางกันมีโอกาสเกิดขอผิดพลาด

สูง ในขณะเดียวกัน ไมมีใครในโรงงานรูถึงสถานะ

ที่แทจริงของสินคาวาอยูในขั้นตอนใด เชน ฝาย

ขายจะไมทราบวาผลิตภัณฑตามใบคำสั่งซื้อจาก

ลูกคาจะเสร็จแนนอนเม่ือไหร ทำใหมีผลตอกำหนด

เวลาสงมอบของใหลูกคา การจะทราบขอมูลแต

ละครั้งตองจัดการประชุมหรือสรุปการผลิตซึ่ง

นอกจากขอมูลที่แตละแผนกรวบรวมกันมาก็อาจ

ไมถูกตองแลวยังเปนการส้ินเปลืองเวลาการทำงาน

ของบุคลากรเปนอยางมาก 

       ปจจุบัน ERP ไดรับการออกแบบมาบน

พื้นฐานของวิธีการปฏิบัติที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม

นั้นๆ (Best Practice) มีการกำหนดโมดูลของ

กระบวนการทางธุรกิจ ทำใหแตละหนวยธุรกิจ

เปนทั้งผูรับขอมูลและผูใหขอมูล ERP สำหรับ

โรงงานการผลิต ผู บริหารและพนักงานระดับ

หัวหนางานทุกคนจะสามารถทราบขอมูลการผลิต

ท้ังหมด ไมวาจะเปนจำนวนวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ

ในแตละข้ันตอนการผลิตอยางถูกตองและทันสมัย

เสมอ นอกจากน้ีบางซอฟแวรยังไดรวมเอาฟงกชัน

การบริหารระบบคุณภาพไวดวย เชนระบบ ISO

หรือ SPC ชวยใหผูจัดการฝายควบคุมคุณภาพ

สามารถรูและติดตามความคืบหนาของระบบได 

สำหรับผูบริหารยังสามารถทราบขอมูลทางบัญชี

ของทรัพยสินทั้งหมด ทำใหมีขอมูลที่ชวยในการ

ตัดสินใจดำเนินการทางธุรกิจ ซอฟแวร ERP ใน

ปจจุบันสามารถผลิตไดดวยคนไทยและราคาที่ไม

แพงจึงเปนส่ิงท่ีผูประกอบการควรพิจารณานำมาใช

 
ศักยภาพบุคลากรศักยภาพองคกร 

       องคกรจะประสบความสำเร็จไดจะตองขับ

เคล่ือนดวยบุคลากรท่ีมีศักยภาพ หมายถึง องคกร

จะตองตอบโจทยความสัมพันธระหวางพนักงาน

กระแสไฟฟาเปนตน ประการที ่สามคือระบบ

ควบคุม (Control) อาจเปน Logic control หรือ 

Numerical control ตัวอยางระบบอัตโนมัติ ที่

นิยมใชกันมากเชน เทคโนโลยอารเอฟไอดี (RFID)

ในการตรวจบารโคดหรือลาเบล หรือการใช

เทคโนโลยีการภายภาพความเร็วสูงในการตรวจ

จับความบกพรองชิ้นงาน นอกจากนี้ ในอุปกรณ

หรือเคร่ืองมือวัดท่ีทันสมัยมักจะมีฟงกชันอัตโนมัติ

เพื่อความสะดวกในการใชงาน สิ่งเหลานี้ก็ทำใหผู

ประกอบการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได

       การนำระบบอัตโนมัติมาเพ่ิมความสามารถ

และศักยภาพสำหรับธุรกิจ SME เปนความทาทาย

ท่ีผูประกอบการไมควรมองขาม ในประเทศตะวันตก

ท่ีหันกลับมาสงเสริมการผลิตในประเทศเชนอเมริกา

หรือยุโรป จะใหความสนใจในเรื่องนี้อยางจริงจัง 

สำหรับประเทศไทยภาครัฐก็ไดพยายามเขามาชวย

เหลือดานนี้ เชน หองปฏิบัติการอัตโนมัติและ

แมคคาโทรนิกส (Automation and Mechatronics

Laboratory) ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหง

ชาติ ซึ่งมีผูเชี่ยวชาญพรอมใหคำปรึกษาแนะนำ

ขอมูลการผลิตแมนยำดวย MRP/ERP
       ERP (Enterprise Resource Planning)

คือ ซอฟแวรสำหรับการวางแผนทรัพยากรทาง

ธุรกิจขององคกรโดยรวม โดยใชฐานขอมูลรวมกัน

(Common Database) เพ่ือใหเกิดการใชประโยชน

ไดอยางสูงสุดในการจัดการและวางแผนการงาน

ตางๆ ขององคกร โดยเปนระบบที่เชื่อมโยงระบบ

งานตางๆ ขององคกรทุกอยางเขาดวยกันทำให

มีประสิทธิภาพ โดยแตละสวนสามารถดึงขอมูล

สวนกลางที ่ตัวเองสนใจมาวิเคราะห ได และ 

สามารถท่ีจะบูรณาการ (Integrate) ไดหมดไมวา

ผลิตช้ินงานท่ีมีคาความคลาดเคล่ือนต่ำตามท่ีลูกคา

ตองการ นอกจากน้ีโรงงานควรจัดทำแผนการบำรุง

รักษาท่ีดี รวมท้ังจัดทำสำรองอะไหลตางๆ เพ่ือให

เคร่ืองหยุดเพ่ือซอมบำรุงโดยใชระยะเวลานอยท่ีสุด 

       สำหรับการลดการสูญเสียของผลิตภัณฑ 

และวัตถุดิบ โดยทั่วไปการสูญเสียจะเกิดจากการ

ผลิตงานผิดหรือไมไดสเปค สวนการสูญเสียของ

       Technology advancement, global and 

regional economic uncertainty, energy problems

and environmental concerns, have both positive

and negative impacts for the manufacturing 

sector. This brings more challenges to the 

manufacturing sector. Manufacturers need 

to be prepared for any situation, opportunities

that come with the economy growth of the 

country or the region or challenges and crises

like economic fluctuations, natural disasters, 

and even wars, which can occur all the time.

 

       There are some certain things that 

will surely happen in the near future. First, 

industrial products will feature higher efficiency,

more functionality, greater energy efficiency,

more environmental friendly, and most important,

time-to-market will be much shorter. These 

will change the way we produce products that 

will require higher precision from high-tech 

machines and better engineered processes. 

At the same time, labor and personnel shortage

problems for the manufacturing sector will 

get even more intense. In addition, energy and 

environmental problems will force businesses

to embrace the green factory concept. All 

of these will result in higher production cost.

 This moment is the most appropriate time 

for manufacturers to pay attention to these 

concerns and streamline their production 

process to improve their manufacturing 

capabilities. They also need to reduce production

costs and make their organizations lean, flexible,

modernized and ready for competition.

 
Production Cost Reduction
       While cost reduction is a task that 

should be worked on all the time, many just

seriously think about this when problems or 

a crisis arise. In general, cost reduction in 

manufacturing is carried out two ways; resource

waste reduction and increase energy efficiency. 

       Resources in a manufacturing organization

comprise machines, products and raw materials.

Machines are the most valued assets and 

are the essence for processing the raw material

into finished goods. So, we need to make 

sure that our machines are at the highest 

efficiency or get them replaced with higher 

performance ones. The production processes

should be also improved so that the highest

machine utilization is achieved and generating

minimum wastes. Quality controls, both process

audit and product inspection, should be carried

out at every process step. SPC (Cpk) is an

effective tool used to detect defects and 

at the same time it is used for process 

improvement. Modern manufacturers need 

to have high performance machines that can 

fulfill all the customer’s demands. Many 

own laws. For example the US has the Clean

Energy Efficiency and Renewable law. In 

general, we can assure energy efficiency in 

our factories by 3 ways; 1) improving the 

production processes to minimize energy loss,

for example reusing the released heat; 2) 

replacing heat exchanger equipment with 

higher performance ones which consume 

less energy; and 3) implementing a basic 

maintenance program and monitor the machines

operating systems such as by installing a heat

shield, readjusting the burning ratio of the 

boiler, or replacing the lighting with energy-

saving light bulbs or LEDs that consume 

less electricity.

 
Automated Production Systems
       Automation can increase productivity 

and efficiency. It also helps reduce human 

error and reduce operating costs in the long 

term. When talking about automation, many 

will think of robots. In fact, industrial automation

can be anything from simple systems such 

as conveyors to move parts and work pieces,

pneumatic systems, auto-ID, RFID, which is

widely adopted for many applications such 

as logistics, inventory systems, and production

systems (for identifying the products and 

raw materials), to sophisticated and advanced

robotic technology.

       Generally, automation can be used in 

various processes of production. It can be 

added to the machine, such as automatic 

pallet changers for loading and unloading 

the work pieces. It’s also used to transfer 

the finished part or raw materials between 

machines or between processes. It’s also used

in part assembly. We also used automation 

in quality control such as automatic inspection

equipment. When adopting automation in your

production, there are three important basic 

components to take into consideration. First

is the actuator of the automation. You need

to specify the movement types, whether 

linear or rotational movements. The second 

component is the type of measuring device 

and sensor, such as thermal sensor, light 

sensor or electronic sensors. The third is the

control unit. It can be a logic control or 

numerical control. The widely implemented 

automation is RFID technology that uses 

barcodes or label inspection. High resolution

and high speed cameras are also used to 

inspect the defects on work pieces. In addition, 

modern equipment comes with automatic 

functions to increase efficiency and convenience, 

increasing work efficiency for manufacturers

as well.

       Adopting automation systems for Thai 

SMEs is a challenging task and is something

that should not be overlooked. In western 

industrial countries that turn to manufacturing

such as the US and EU, they take it seriously.

For Thailand, there are also some efforts by

the government to help, for example the 

Automation and Mechatronics Laboratory at 

MTEC, where manufacturers can find information

and consult for adopting automation.

 
Getting Precise Information with ERP
       Enterprise resource planning, or ERP,

is a vital effective organizational tool for 

managing all the organization’s functions to 

get the most out of resources. ERP connects

all functions of the organization and each unit

can share common data and can integrate 

functions, whether sales, production, accounting

and finance, inventory, or supply chain 

management. 

       For example, the purchase orders 

from customers. In traditional practice, PO 

documents will be generated and hand carried

from one department to the other until 

completing the loop in the factory. The same

information will be manually entered into the

department’s computer again. This way of 

working wastes a lot of time and the paper

could be missing and typing errors during 

data entry. At the same time, no one knows 

the exact status of the product during 

production. Sale people don’t know when 

the product will be finished and ready for 

delivery. In order to know the status, the 

company needs to conduct a meeting and 

many times the collected information is not 

correct and precised. 

       Today, ERP has been designed employing

best practices and classified into business 

modules where each module can provide data

and receive data at the same time. For a 

factory, the top management and department

heads are able to access all production data.

They know the exact quantity of raw materials

and products at each process in real time. 

Furthermore, some ERP software have included

the quality functions such as ISO standards

or SPC that allows the QC manager to be 

able to follow up the progress. Top management

can access the financial data that helps them

gain advantages for business decisions. The

manufacturers lost opportunities to receive 

more purchase orders from customers due 

to their out-of-date machines and can’t produce

the products that meet tighter tolerance. 

Furthermore, factories are also required to 

have an effective preventive maintenance 

procedure and sufficient spare parts to minimize

machine downtimes. 

 

       Losses from production come from 

the wrong part being produced or parts that

don’t conform to the required specification. 

Another source is from raw materials either 

not meeting desired quality requirements or 

those with are expired or close to the end 

of their shelf life. To solve this problem, the

responsible person has to immediately arrange

the MRB (Material Review Board) meeting 

to dispose of the rejected lot of products or

materials. It is important to quickly make a 

decision with the rejected lots. We can 

negotiate with customers on conditions for 

delivering the problematic lots to them. We 

also need to return the rejected raw material

to suppliers. The longer the rejected lots are

left unattended, the lower their value. In 

addition, it wastes space on the production 

floor for stocking and could miss-value the 

company in terms of accounting integrity. 

One method for the rejected lots being left 

unattended is to keep them in high-valued 

item areas, or use color stickers to identify 

high value items so they can be easily seen.

       Energy efficiency measures will be 

forced into practice that manufacturers can’t

avoid. Due to its global impact, the international

industry standards like ISO have released 

standards such as the ISO 5001 for organizations

to establish and implement energy management

systems. Some countries have enacted their 

       กระแสโลกาภิวัตนและความตองการที่

เขมงวดมากขึ้นของผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนำมา

ซ่ึงความทาทายและการแขงขันท่ีสูงข้ึน ความทาทาย

สำหรับบางคนอาจหมายถึงอุปสรรคและปญหา

มากมาย แตสำหรับผูประกอบการท่ีมีความพรอม

และเขาใจความตองการของลูกคา ความทาทาย

ยอมหมายถึงโอกาสทางธุรกิจและการเติบโตของ

องคกร

_________________________________________

และองคกรในสามดานคือ หนึ ่งทำอยางไรให

พนักงานสามารถตอบสนองเปาหมายขององคกร 

โดยการสรางเปาหมายรวมกัน (Shared goal) 

และสรางระบบแรงจูงใจท่ีสอดคลองกัน (Aligned

interest / Motivation) สอง องคกรจะชวยพัฒนา

ศักยภาพของพนักงานไดอยางไร สาม องคกรจะ

มองเห็นคุณคาของพนักงานที่มีศักยภาพเพื่อให

เติบโตในสายงานไดอยางไร เพื่อรักษาพนักงาน

ที่ดีในระยะยาว สรางความกาวหนาใหองคกร

อยางตอเนื่อง

       นอกจากคาตอบแทนที ่เปนธรรมแลว 

วัฒนธรรมองคกรที่ใหโอกาสในการแสดงความ

สามารถ (Empowerment) การทำงานเปนทีม 

และการสงเสริมการเรียนรูอยางตอเนื่อง เพื่อให

มีการพัฒนาทักษะความสามารถ (Competency) 

ก็เปนการสรางแรงจูงใจใหพนักงานเกิดความคิด

ใหมๆ เพื่อปรับปรุงพัฒนาวิธีการทำงานใหดีขึ้น

เรื่อยๆ นอกจากจะสรางทัศนคติใหรักองคกรมาก

ขึ้นแลว พบวากิจกรรมหรือโครงการที่ไดรับความ

รวมมือและประสบความสำเร็จในองคกรการผลิต 

มักจะเกิดจากไอเดียหรือความคิดริเร่ิมจากพนักงาน

มากกวาท่ีจะเปนการส่ังการจากผูบริหารลงมา แต

แนนอนวาผูบริหารจะตองพรอมในการใหความ

สนับสนุนและคำแนะนำ

สรุป
       การเขาสู การเปนประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน หรือ AEC รวมทั้งการเปลี่ยนกลยุทธ

การ Outsource ของบริษัทขามชาติ ที่หันมาให

ความสำคัญตอความมั่นคงของซัพพลายเชนของ

ช้ินสวนและวัตถุดิบของตน จึงหันมาใหความสำคัญ

ตอซัพพลายเออรท่ีอยูในภูมิภาคเดียวกัน ภูมิภาค

อาเซียนเปนศูนยกลางการผลิตของอุตสาหกรรม

ที่สำคัญของโลก ทั้งอุตสาหกรรมยานยนต อิเลค

ทรอนิกส อาหาร และอ่ืนๆ ซ่ึงทำใหผูประกอบการ

ไทยมีความไดเปรียบชาติอื่นๆ ในภูมิภาคนี้ การ

เพิ่มความสามารถในการผลิตและการลดตนทุน

การผลิต จะทำใหผูประกอบการมีความยืดหยุน 

พรอมรับมือกับทุกสภาพการณ ทั้งโอกาสและ

ความทาทาย 

good news is that ERP software can now

be developed by Thai companies and it’s

not too expensive, so Thai manufacturers

should consider it.

Increased Employee Potential, Increased
Organizational Potential

A successful organization is driven

by high-potential employees. It means that

the organization needs to fulfill these three

relationships. First, the company needs to

make sure that the employees fulfill the

organizational objectives and goals by having

shared goals, aligned interests and motivational

measures. Secondly, the organization needs

to provide human resource development

opportunity to increase employee competency.

Third, the organization needs to value its

employees and support them to grow their

career paths.

Besides a fair salary or wage, an

organization that provides opportunities for

employee empowerment, encourages teamwork,

and establishes an environment for life-long

learning in order to develop skills and

competency, will encourage employees to create

new ideas that can help improve the way an

organization works. Not only will these measures

garner loyalty for the organization, but it has also

been found that activities or projects initiated

by lower-level employees will lead to more

collaboration and a better chance for success

than those driven by the management, although

it is important to note that management still

needs to support them.

Conclusion
Globalization and very demanding

modern industrial products have brought

along challenges and higher competition.

Challenges could mean difficulty or obstacle

for some manufacturers, but for those

who understand what customers need and

get well prepared, they provide business

opportunity and organization growth. So,

increased manufacturing capability and

operating cost reductions will enable them

to have greater flexibility and be ready for

any situation.

       กระแสโลกาภิวัตนและความตองการที่

เขมงวดมากขึ้นของผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนำมา

ซ่ึงความทาทายและการแขงขันท่ีสูงข้ึน ความทาทาย

สำหรับบางคนอาจหมายถึงอุปสรรคและปญหา

มากมาย แตสำหรับผูประกอบการท่ีมีความพรอม

และเขาใจความตองการของลูกคา ความทาทาย

และองคกรในสามดานคือ หนึ ่งทำอยางไรให

พนักงานสามารถตอบสนองเปาหมายขององคกร

โดยการสรางเปาหมายรวมกัน (Shared goal)

และสรางระบบแรงจูงใจท่ีสอดคลองกัน (Aligned

interest / Motivation) สอง องคกรจะชวยพัฒนา

ศักยภาพของพนักงานไดอยางไร สาม องคกรจะ
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       Technology advancement, global and 

regional economic uncertainty, energy problems

and environmental concerns, have both positive

and negative impacts for the manufacturing 

sector. This brings more challenges to the 

manufacturing sector. Manufacturers need 

to be prepared for any situation, opportunities

that come with the economy growth of the 

country or the region or challenges and crises

like economic fluctuations, natural disasters, 

and even wars, which can occur all the time.

 

       There are some certain things that 

will surely happen in the near future. First, 

industrial products will feature higher efficiency,

more functionality, greater energy efficiency,

more environmental friendly, and most important,

time-to-market will be much shorter. These 

will change the way we produce products that 

will require higher precision from high-tech 

machines and better engineered processes. 

At the same time, labor and personnel shortage

problems for the manufacturing sector will 

get even more intense. In addition, energy and 

environmental problems will force businesses

to embrace the green factory concept. All 

of these will result in higher production cost.

 This moment is the most appropriate time 

for manufacturers to pay attention to these 

concerns and streamline their production 

process to improve their manufacturing 

capabilities. They also need to reduce production

costs and make their organizations lean, flexible,

modernized and ready for competition.

 
Production Cost Reduction
       While cost reduction is a task that 

should be worked on all the time, many just

seriously think about this when problems or 

a crisis arise. In general, cost reduction in 

manufacturing is carried out two ways; resource

waste reduction and increase energy efficiency. 

       Resources in a manufacturing organization

comprise machines, products and raw materials.

Machines are the most valued assets and 

are the essence for processing the raw material

into finished goods. So, we need to make 

sure that our machines are at the highest 

efficiency or get them replaced with higher 

performance ones. The production processes

should be also improved so that the highest

machine utilization is achieved and generating

minimum wastes. Quality controls, both process

audit and product inspection, should be carried

out at every process step. SPC (Cpk) is an

effective tool used to detect defects and 

at the same time it is used for process 

improvement. Modern manufacturers need 

to have high performance machines that can 

fulfill all the customer’s demands. Many 

own laws. For example the US has the Clean

Energy Efficiency and Renewable law. In 

general, we can assure energy efficiency in 

our factories by 3 ways; 1) improving the 

production processes to minimize energy loss,

for example reusing the released heat; 2) 

replacing heat exchanger equipment with 

higher performance ones which consume 

less energy; and 3) implementing a basic 

maintenance program and monitor the machines

operating systems such as by installing a heat

shield, readjusting the burning ratio of the 

boiler, or replacing the lighting with energy-

saving light bulbs or LEDs that consume 

less electricity.

 
Automated Production Systems
       Automation can increase productivity 

and efficiency. It also helps reduce human 

error and reduce operating costs in the long 

term. When talking about automation, many 

will think of robots. In fact, industrial automation

can be anything from simple systems such 

as conveyors to move parts and work pieces,

pneumatic systems, auto-ID, RFID, which is

widely adopted for many applications such 

as logistics, inventory systems, and production

systems (for identifying the products and 

raw materials), to sophisticated and advanced

robotic technology.

       Generally, automation can be used in 

various processes of production. It can be 

added to the machine, such as automatic 

pallet changers for loading and unloading 

the work pieces. It’s also used to transfer 

the finished part or raw materials between 

machines or between processes. It’s also used

in part assembly. We also used automation 

in quality control such as automatic inspection

equipment. When adopting automation in your

production, there are three important basic 

components to take into consideration. First

is the actuator of the automation. You need

to specify the movement types, whether 

linear or rotational movements. The second 

component is the type of measuring device 

and sensor, such as thermal sensor, light 

sensor or electronic sensors. The third is the

control unit. It can be a logic control or 

numerical control. The widely implemented 

automation is RFID technology that uses 

barcodes or label inspection. High resolution

and high speed cameras are also used to 

inspect the defects on work pieces. In addition, 

modern equipment comes with automatic 

functions to increase efficiency and convenience, 

increasing work efficiency for manufacturers

as well.

       Adopting automation systems for Thai 

SMEs is a challenging task and is something

that should not be overlooked. In western 

industrial countries that turn to manufacturing

such as the US and EU, they take it seriously.

For Thailand, there are also some efforts by

the government to help, for example the 

Automation and Mechatronics Laboratory at 

MTEC, where manufacturers can find information

and consult for adopting automation.

 
Getting Precise Information with ERP
       Enterprise resource planning, or ERP,

is a vital effective organizational tool for 

managing all the organization’s functions to 

get the most out of resources. ERP connects

all functions of the organization and each unit

can share common data and can integrate 

functions, whether sales, production, accounting

and finance, inventory, or supply chain 

management. 

       For example, the purchase orders 

from customers. In traditional practice, PO 

documents will be generated and hand carried

from one department to the other until 

completing the loop in the factory. The same

information will be manually entered into the

department’s computer again. This way of 

working wastes a lot of time and the paper

could be missing and typing errors during 

data entry. At the same time, no one knows 

the exact status of the product during 

production. Sale people don’t know when 

the product will be finished and ready for 

delivery. In order to know the status, the 

company needs to conduct a meeting and 

many times the collected information is not 

correct and precised. 

Today, ERP has been designed employing

best practices and classified into business 

modules where each module can provide data

and receive data at the same time. For a 

factory, the top management and department

heads are able to access all production data.

They know the exact quantity of raw materials

and products at each process in real time. 

Furthermore, some ERP software have included

the quality functions such as ISO standards

or SPC that allows the QC manager to be 

able to follow up the progress. Top management

can access the financial data that helps them

gain advantages for business decisions. The

manufacturers lost opportunities to receive 

more purchase orders from customers due 

to their out-of-date machines and can’t produce

the products that meet tighter tolerance. 

Furthermore, factories are also required to 

have an effective preventive maintenance 

procedure and sufficient spare parts to minimize

machine downtimes. 

 

       Losses from production come from 

the wrong part being produced or parts that

don’t conform to the required specification. 

Another source is from raw materials either 

not meeting desired quality requirements or 

those with are expired or close to the end 

of their shelf life. To solve this problem, the

responsible person has to immediately arrange

the MRB (Material Review Board) meeting 

to dispose of the rejected lot of products or

materials. It is important to quickly make a 

decision with the rejected lots. We can 

negotiate with customers on conditions for 

delivering the problematic lots to them. We 

also need to return the rejected raw material

to suppliers. The longer the rejected lots are

left unattended, the lower their value. In 

addition, it wastes space on the production 

floor for stocking and could miss-value the 

company in terms of accounting integrity. 

One method for the rejected lots being left 

unattended is to keep them in high-valued 

item areas, or use color stickers to identify 

high value items so they can be easily seen.

       Energy efficiency measures will be 

forced into practice that manufacturers can’t

avoid. Due to its global impact, the international

industry standards like ISO have released 

standards such as the ISO 5001 for organizations

to establish and implement energy management

systems. Some countries have enacted their 

good news is that ERP software can now

be developed by Thai companies and it’s

not too expensive, so Thai manufacturers

should consider it.

Increased Employee Potential, Increased
Organizational Potential

A successful organization is driven

by high-potential employees. It means that

the organization needs to fulfill these three

relationships. First, the company needs to

make sure that the employees fulfill the

organizational objectives and goals by having

shared goals, aligned interests and motivational

measures. Secondly, the organization needs

to provide human resource development

opportunity to increase employee competency.

Third, the organization needs to value its

employees and support them to grow their

career paths.

Besides a fair salary or wage, an

organization that provides opportunities for

employee empowerment, encourages teamwork,

and establishes an environment for life-long

learning in order to develop skills and

competency, will encourage employees to create

new ideas that can help improve the way an

organization works. Not only will these measures

garner loyalty for the organization, but it has also

been found that activities or projects initiated

by lower-level employees will lead to more

collaboration and a better chance for success

than those driven by the management, although

it is important to note that management still

needs to support them.

Conclusion
Globalization and very demanding

modern industrial products have brought

along challenges and higher competition.

Challenges could mean difficulty or obstacle

for some manufacturers, but for those

who understand what customers need and

get well prepared, they provide business

opportunity and organization growth. So,

increased manufacturing capability and

operating cost reductions will enable them

to have greater flexibility and be ready for

any situation.

machines and better engineered processes.

At the same time, labor and personnel shortage

problems for the manufacturing sector will

get even more intense. In addition, energy and

environmental problems will force businesses

to embrace the green factory concept. All

for example reusing the released heat; 2)
manufacturers lost opportunities to receive

more purchase orders from customers due

to their out-of-date machines and can’t produce

the products that meet tighter tolerance.

Furthermore, factories are also required to

have an effective preventive maintenance
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       Technology advancement, global and 

regional economic uncertainty, energy problems

and environmental concerns, have both positive

and negative impacts for the manufacturing 

sector. This brings more challenges to the 

manufacturing sector. Manufacturers need 

to be prepared for any situation, opportunities

that come with the economy growth of the 

country or the region or challenges and crises

like economic fluctuations, natural disasters, 

and even wars, which can occur all the time.

 

       There are some certain things that 

will surely happen in the near future. First, 

industrial products will feature higher efficiency,

more functionality, greater energy efficiency,

more environmental friendly, and most important,

time-to-market will be much shorter. These 

will change the way we produce products that 

will require higher precision from high-tech 

machines and better engineered processes. 

At the same time, labor and personnel shortage

problems for the manufacturing sector will 

get even more intense. In addition, energy and 

environmental problems will force businesses

to embrace the green factory concept. All 

of these will result in higher production cost.

 This moment is the most appropriate time 

for manufacturers to pay attention to these 

concerns and streamline their production 

process to improve their manufacturing 

capabilities. They also need to reduce production

costs and make their organizations lean, flexible,

modernized and ready for competition.

 
Production Cost Reduction
       While cost reduction is a task that 

should be worked on all the time, many just

seriously think about this when problems or 

a crisis arise. In general, cost reduction in 

manufacturing is carried out two ways; resource

waste reduction and increase energy efficiency. 

       Resources in a manufacturing organization

comprise machines, products and raw materials.

Machines are the most valued assets and 

are the essence for processing the raw material

into finished goods. So, we need to make 

sure that our machines are at the highest 

efficiency or get them replaced with higher 

performance ones. The production processes

should be also improved so that the highest

machine utilization is achieved and generating

minimum wastes. Quality controls, both process

audit and product inspection, should be carried

out at every process step. SPC (Cpk) is an

effective tool used to detect defects and 

at the same time it is used for process 

improvement. Modern manufacturers need 

to have high performance machines that can 

fulfill all the customer’s demands. Many 

own laws. For example the US has the Clean

Energy Efficiency and Renewable law. In 

general, we can assure energy efficiency in 

our factories by 3 ways; 1) improving the 

production processes to minimize energy loss,

for example reusing the released heat; 2) 

replacing heat exchanger equipment with 

higher performance ones which consume 

less energy; and 3) implementing a basic 

maintenance program and monitor the machines

operating systems such as by installing a heat

shield, readjusting the burning ratio of the 

boiler, or replacing the lighting with energy-

saving light bulbs or LEDs that consume 

less electricity.

 
Automated Production Systems
       Automation can increase productivity 

and efficiency. It also helps reduce human 

error and reduce operating costs in the long 

term. When talking about automation, many 

will think of robots. In fact, industrial automation

can be anything from simple systems such 

as conveyors to move parts and work pieces,

pneumatic systems, auto-ID, RFID, which is

widely adopted for many applications such 

as logistics, inventory systems, and production

systems (for identifying the products and 

raw materials), to sophisticated and advanced

robotic technology.

       Generally, automation can be used in 

various processes of production. It can be 

added to the machine, such as automatic 

pallet changers for loading and unloading 

the work pieces. It’s also used to transfer 

the finished part or raw materials between 

machines or between processes. It’s also used

in part assembly. We also used automation 

in quality control such as automatic inspection

equipment. When adopting automation in your

production, there are three important basic 

components to take into consideration. First

is the actuator of the automation. You need

to specify the movement types, whether 

linear or rotational movements. The second 

component is the type of measuring device 

and sensor, such as thermal sensor, light 

sensor or electronic sensors. The third is the

control unit. It can be a logic control or 

numerical control. The widely implemented 

automation is RFID technology that uses 

barcodes or label inspection. High resolution

and high speed cameras are also used to 

inspect the defects on work pieces. In addition, 

modern equipment comes with automatic 

functions to increase efficiency and convenience, 

increasing work efficiency for manufacturers

as well.

       Adopting automation systems for Thai 

SMEs is a challenging task and is something

that should not be overlooked. In western 

industrial countries that turn to manufacturing

such as the US and EU, they take it seriously.

For Thailand, there are also some efforts by

the government to help, for example the 

Automation and Mechatronics Laboratory at 

MTEC, where manufacturers can find information

and consult for adopting automation.

 
Getting Precise Information with ERP
       Enterprise resource planning, or ERP,

is a vital effective organizational tool for 

managing all the organization’s functions to 

get the most out of resources. ERP connects

all functions of the organization and each unit

can share common data and can integrate 

functions, whether sales, production, accounting

and finance, inventory, or supply chain 

management. 

       For example, the purchase orders 

from customers. In traditional practice, PO 

documents will be generated and hand carried

from one department to the other until 

completing the loop in the factory. The same

information will be manually entered into the

department’s computer again. This way of 

working wastes a lot of time and the paper

could be missing and typing errors during 

data entry. At the same time, no one knows 

the exact status of the product during 

production. Sale people don’t know when 

the product will be finished and ready for 

delivery. In order to know the status, the 

company needs to conduct a meeting and 

many times the collected information is not 

correct and precised. 

       Today, ERP has been designed employing

best practices and classified into business 

modules where each module can provide data

and receive data at the same time. For a 

factory, the top management and department

heads are able to access all production data.

They know the exact quantity of raw materials

and products at each process in real time. 

Furthermore, some ERP software have included

the quality functions such as ISO standards

or SPC that allows the QC manager to be 

able to follow up the progress. Top management

can access the financial data that helps them

gain advantages for business decisions. The

manufacturers lost opportunities to receive 

more purchase orders from customers due 

to their out-of-date machines and can’t produce

the products that meet tighter tolerance. 

Furthermore, factories are also required to 

have an effective preventive maintenance 

procedure and sufficient spare parts to minimize

machine downtimes. 

 

       Losses from production come from 

the wrong part being produced or parts that

don’t conform to the required specification. 

Another source is from raw materials either 

not meeting desired quality requirements or 

those with are expired or close to the end 

of their shelf life. To solve this problem, the

responsible person has to immediately arrange

the MRB (Material Review Board) meeting 

to dispose of the rejected lot of products or

materials. It is important to quickly make a 

decision with the rejected lots. We can 

negotiate with customers on conditions for 

delivering the problematic lots to them. We 

also need to return the rejected raw material

to suppliers. The longer the rejected lots are

left unattended, the lower their value. In 

addition, it wastes space on the production 

floor for stocking and could miss-value the 

company in terms of accounting integrity. 

One method for the rejected lots being left 

unattended is to keep them in high-valued 

item areas, or use color stickers to identify 

high value items so they can be easily seen.

       Energy efficiency measures will be 

forced into practice that manufacturers can’t

avoid. Due to its global impact, the international

industry standards like ISO have released 

standards such as the ISO 5001 for organizations

to establish and implement energy management

systems. Some countries have enacted their 

good news is that ERP software can now 

be developed by Thai companies and it’s 

not too expensive, so Thai manufacturers 

should consider it.

 

Increased Employee Potential, Increased
Organizational Potential 
       A successful organization is driven 

by high-potential employees. It means that 

the organization needs to fulfill these three 

relationships. First, the company needs to

make sure that the employees fulfill the 

organizational objectives and goals by having

shared goals, aligned interests and motivational

measures. Secondly, the organization needs 

to provide human resource development 

opportunity to increase employee competency.

Third, the organization needs to value its 

employees and support them to grow their 

career paths.

       Besides a fair salary or wage, an 

organization that provides opportunities for 

employee empowerment, encourages teamwork,

and establishes an environment for life-long 

learning in order to develop skills and 

competency, will encourage employees to create 

new ideas that can help improve the way an

organization works. Not only will these measures

garner loyalty for the organization, but it has also

been found that activities or projects initiated

by lower-level employees will lead to more 

collaboration and a better chance for success

than those driven by the management, although

it is important to note that management still

needs to support them.

 
Conclusion
       Globalization and very demanding

modern industrial products have brought 

along challenges and higher competition. 

Challenges could mean difficulty or obstacle

for some manufacturers, but for those 

who understand what customers need and 

get well prepared, they provide business 

opportunity and organization growth. So, 

increased manufacturing capability and 

operating cost reductions will enable them 

to have greater flexibility and be ready for

any situation.




