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Henry Ford เริ่มตนทํา Line 
ผลิตชิ้นสวนรถยนต



ป 1950

Eiji Toyoda เยี่ยมชมโรงงานผลิตรถยนต FORD 
กลับไปพัฒนาระบบการผลิตของ Toyota ที่

ประเทศญี่ปุน
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History Timeline for Lean Manufacturing

ประวัติศาสตร Lean



ความเปนมา
คําวา Lean เกิดขึ้นยุค ค.ศ.1980 เพ่ือใชอธิบายระบบการผลิตของโตโยตา (Toyota Production System) 

ในขณะที่ทําการศกึษาเปรียบเทียบระบบการผลติรถยนตในประเทศตางๆ ของสถาบัน MIT (Massachusetts Institute 
of Technology) ประเทศสหรัฐอเมรกิา จากการศึกษาในครั้งนั้น พบวา บริษัทโตโยตา สามารถผลติรถยนตแขงขันได
ทั่วโลก เน่ืองจากมกีารพัฒนาประสิทธิภาพของการออกแบบ การผลิต การตลาดและการบริการ ซึ่งการพัฒนา
ดังกลาวมปีจจัยความสําเร็จอยูที่การกําจัดความสูญเสียในกระบวนการ และการใชประโยชนจากบรษิัทที่จัดสง
ชิ้นสวนใหโตโยตา เพ่ือรวมกันสรางคุณคาใหกับลูกคาที่ใชรถยนต 

Moden (1993), Ohno (1990) และ Shingo (1989) ไดอธิบายลักษณะของการผลติแบบ Lean ไวในเชิง
เปรียบเทียบกับการผลติคราวละมากๆ วา

1. ตองใชเวลาเพยีงครึ่งเดียวในการพัฒนาผลติภัณฑใหม 
2. ตองใชช่ัวโมงการทํางานของวิศวกรเพยีงครึ่งเดียวในการออกแบบ 
3. ตองใชแรงงานเพียงครึ่งเดยีวในการผลิต  

4. ตองลงทุนเพียงครึ่งเดยีวในเร่ือง เคร่ืองมือ สิ่งอํานวยความสะดวกและพ้ืนที่โรงงาน 

การลด/การกําจัดความสูญเสียใน
กระบวนการทํางาน + การใชประโยชน

จากการประสานงานกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ (Stakeholders)



ความเปนมา
ทั้งระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี และระบบการผลิตแบบ Lean ตางก็มีปรัชญาในการผลิต

ที่เหมือนกัน คือ มุงกําจัดความสูญเสียที่เกดิขึน้ในกระบวนการผลติหากทําการผลิตคราวละมากๆ 
แตการผลิตแบบทันเวลาพอด ีและแบบ Lean ก็มีความสูญเสียในเรื่องเวลาการปรับตัง้
กระบวนการ เนื่องจากเปลี่ยนรุนการผลิต นอกจากนั้น ยังมคีวามยุงยากในการวางแผนและ
ควบคุมการผลิต รวมถงึความยุงยากในการควบคุมผูผลิตชิ้นสวนจากภายนอก

ปรัชญาการผลิต ระบบการผลิต ความสูญเสียจาก ขอดี ขอเสีย

สรางความไดเปรียบ
ดวยขนาดของการ
ผลติ (Economy of 
Scale)

การผลิตคราวละ
มากๆ

- การผลิตมากเกนิไป
- การเก็บสต็อกมากเกินไป
- งานระหวางกระบวนการ

- ตนทุนตอหนวยตํ่า
- การวางแผนและควบคุมการผลิตทําไดงาย
- มีการใชประโยชนสูงสุดจากเครื่องจักรและ
อุปกรณ

- เกดิตนทุนแฝง เนื่องจากความสูญเสียประเภทตางๆ
- ไมมีความยดืหยุน เมื่อตองการเปล่ียนแปลง
- ลาชาตอการแกปญหา

สรางความไดเปรียบ
โดยการกําจัดความ
สูญเสีย (Waste-free 
Production)

- การผลิตแบบ
ทันเวลาพอด ี(Just-
In-Time)

- การเปล่ียนรุนการผลิต
- อัตราการใชประโยชนจาก
เครื่องจักรอปุกรณ

- ไมมีตนทุนจมกับของคงคลัง
- มีความยดืหยุนสูงสามารถปรับกระบวนการได
งาย
- สามารถแกปญหาไดทันทวงที

- มีความยุงยากในการวางแผนและควบคุมการผลิต
- ตองการความรวมมอืจากผูผลติจากภายนอก 
(Supplier)
- ตองสรางแรงงานแบบหลายทักษะ

- การผลิตแบบ 
Lean (Lean 
Production)

- การเปล่ียนรุนการผลิต
- อัตราการใชประโยชนจาก
เครื่องจักรอปุกรณ

- ไมมีตนทุนจมกับของคงคลัง
- มีความยดืหยุนสูงสามารถปรับกระบวนการได
งาย
- สามารถแกปญหาไดทันทวงที

- มีความยุงยากในการวางแผนและควบคุมการผลิต
- ตองการความรวมมอืจากผูผลติจากภายนอก 
(Supplier)
- ตองสรางแรงงานแบบหลายทักษะ

ปรัชญาการผลิต ระบบการผลิต ความสูญเสียจาก ขอดี ขอเสีย

สรางความ
ไดเปรียบดวย
ขนาดของการ
ผลิต (Economy 
of Scale)

การผลิตคราว
ละมากๆ

- การผลิตมากเกินไป
- การเก็บสต็อกมากเกินไป
- งานระหวางกระบวนการ

- ตนทุนตอหนวยต่ํา
- การวางแผนและควบคุมการผลิตทําได
งาย
- มีการใชประโยชนสูงสุดจากเคร่ืองจักร
และอุปกรณ

- เกิดตนทุนแฝง เน่ืองจากความสูญเสียประเภท
ตางๆ
- ไมมีความยืดหยุน เมื่อตองการเปลี่ยนแปลง
- ลาชาตอการแกปญหา

สรางความ
ไดเปรียบโดย
การกําจัดความ
สูญเสีย (Waste-
free Production)

- การผลิตแบบ
ทันเวลาพอดี 
(Just-In-Time)

- การเปลี่ยนรุนการผลิต
- อัตราการใชประโยชนจาก
เคร่ืองจักรอุปกรณ

- ไมมีตนทุนจมกับของคงคลัง
- มีความยืดหยุนสูงสามารถปรับ
กระบวนการไดงาย
- สามารถแกปญหาไดทันทวงที

- มีความยุงยากในการวางแผนและควบคุมการผลิต
- ตองการความรวมมือจากผูผลิตจากภายนอก 
(Supplier)
- ตองสรางแรงงานแบบหลายทักษะ

- การผลิตแบบ 
Lean (Lean 
Production)

- การเปลี่ยนรุนการผลิต
- อัตราการใชประโยชนจาก
เคร่ืองจักรอุปกรณ

- ไมมีตนทุนจมกับของคงคลัง
- มีความยืดหยุนสูงสามารถปรับ
กระบวนการไดงาย
- สามารถแกปญหาไดทันทวงที

- มีความยุงยากในการวางแผนและควบคุมการผลิต
- ตองการความรวมมือจากผูผลิตจากภายนอก 
(Supplier)
- ตองสรางแรงงานแบบหลายทักษะ



Lean คืออะไร
• Lean แปลวา “ผอม เพรียว บาง”  ถาเปรียบเทียบกับคนในความหมายเชิง

บวก ก็หมายถงึคนที่มีรางกายสมสวน ปราศจากชั้นไขมัน แข็งแรง วองไว 
กระฉับกระเฉง  
ถาเปรียบเทียบกับองคกรก็หมายถงึองคกรที่ดําเนินการโดยปราศจาก
ความสูญเปลาในทุกๆกระบวนการ มคีวามสามารถในการปรับตัว
ตอบสนองความตองการของตลาดและผูรับผลงานไดทันทวงที มี
ประสิทธิภาพเหนือคูแขง
• Lean เปน holistic & sustainable approach ที่ใชทุกสิ่งทุกอยางนอยลง แต

ใหไดผลงานมากกวา ผลงานที่ใกลเคียงความตองการของลูกคามากที่สุด
• Lean Management = รีดน้ําหนักองคกร (แนวคิดที่สําคัญในการลดความ

สูญเสียความสิ้นเปลือง สูญเปลา ที่เกิดขึ้นในการทํางานขององคกร)



Lean คืออะไร
• แนวคิด Lean คือการเปลี่ยนจาก ความสูญเปลา 

(waste) ไปสู คุณคา (value) 

• ในมุมมองของผูรับผลงาน ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
อยางไมรูจบ

• Lean ไมใชเร่ืองของการทํางานใหหนกัขึ้นหรือเร็วขึ้น 
แตเปนการคนหาความสูญเปลา และเปลี่ยนใหเปน
คุณคา ที่ผูรับผลงานของเราตองการ

• Lean ไมใชชุดเคร่ืองมือสําเร็จรูป 
แตเปนการผสมผสานอยางลงตัวระหวางแนวคิด กิจกรรม และวิธีการ
ที่จะชวยผลักดันใหวัฒนธรรมขององคกรเปนไปในทิศทางที่เหมาะสม ผานการ
พัฒนาจิตสํานกึที่ดีและแนวคิดที่ถูกตองในการทํางานแกพนักงานทุกระดับ



Lean Thinking (แนวทางการคิดแบบลีน)
แนวคิดแบบลีน เปนการสรางคุณคาโดยมุงขจัดความสูญเปลา 

(creating value by eliminating waste) และการเพิ่มความยึดหยุนของ
องคกรดวยการคิดใหม (rethinking) เพ่ือสรางคุณคาตลอดทั้ง
กระบวนการตั้งแตชวงเริม่แรกของการวางแผน (initial planning) โดย
ลีนจะมุงจําแนกความสูญเปลาเพ่ือดําเนนิการขจัดออกและปรบัปรงุ
กระบวนการดวยการระบุและสรางคุณคาในการปฏบิัตกิาร (value-
creating action) 

สิ่งที่ลดนอยลง คอื ความสูญเปลา, วงรอบเวลา, ผูสงมอบ, ความครํ่าคร,ึ การใชแรงคน 
เคร่ืองมอื เวลา และพ้ืนที่ปฏบิัติงาน

สิ่งที่เพ่ิมมากขึ้น คอื ความรูและพลังอํานาจของผูปฏบิัติงาน, ความยืดหยุนและขดี
ความสามารถขององคกร, ผลิตภาพ, ความพงึพอใจของลูกคา, ความสําเร็จในระยะยาว



Lean Thinking (แนวทางการคิดแบบลีน)
Lean Production System (LPS)

It is an effective methods for identifying and eliminating waste. For the 
methods, we can learn what is the non-value adding parts of 
manufacturing and find out what is required to make every action 
and every minute add value to our products.

เปนระบบที่มปีระสิทธิภาพในการขจัดของเสยีทุกชนิด ทําใหไมมขีองเสียเกิดขึ้น ทุก
กระบวนการในระบบตองมีแตการเพิ่มคุณคาใหกับการผลิตหรือบรกิาร และตองตัด
กิจกรรมใดก็ตามที่ไมมปีระโยชน สูญเปลา ไมมกีารเพิ่มคุณคาในกระบวนการออกไป ใน
อุตสาหกรรมของสหรัฐอเมรกิามีการพูดถึง Lean Production System ซึ่งอาจเทียบเคยีง
กับ Just-In-Time ในอุตสาหกรรมรถยนต TOYOTA PRODUCTION SYSTEM ของญี่ปุน



ความพิเศษของ Lean
ทําไม Lean จงึเปนที่นยิมแพรหลายในองคกรตางๆ
1. Lean is proven หลักการและเทคนิคของ Lean ไดรับการนําไปใชและ

ประสบความสําเร็จในองคกรทุกภาคสวน ทุกประเภท ทุกขนาด 
นับเปนพันๆแหง

2. Lean makes sense ในยุคสมัยแหงความซับซอน Lean ใชความเรียบงายในการตอบสนอง
ตอความทาทายตางๆทุกประเภท ทุกสถานการณ

3. Lean is accessible ทุกคนสามารถเขาถงึไดหากมีความมุงมั่น ไมยาก ไมแยกสวน ไมแพง

4. Lean is inclusive แนวคิด Lean เปดรับการใชเคร่ืองมือและเทคนิคการแกปญหาตางๆ 
โดยไมจํากัด เปนสิ่งที่เสรมิกันกับ TQM, Six Sigma, BPM ซึ่งสามารถนํามาใชรวมกันได

5. Lean is for everyone ทุกคนสามารถเรียนรูและนําไปใชไดไมยาก



ความสําคัญของ Lean ในการบริหารจัดการ
ประโยชนจากการนํา Lean มาใชในงาน
1. Seamless Management การประสานงาน การทํางานเปนทมี การบูรณาการ

2. Reducing 7 Wastes ลดความสูญเปลาที่เกดิขึน้ในการทํางาน

3. Enhance Good Workspace เสริมสรางบรรยากาศในสถานทีป่ฏิบัตงิาน ที่ทํางานนาอยู 
ทํางานอยางเปนสขุ

4. Developing  Knowledge Skill & Attitude (Mind) บุคลากรไดรับความรู พัฒนา
ทักษะฝมือ ทัศนคติ และจิตใจ

คําถาม???
? ทุกวันนี้ มีงานที่เราตองทําโดยเสียเวลาแบบสูญเปลาหรือไม
? รูสึกวาลงแรงไปกับงานเยอะมาก แตเห็นผลนอยเหลือเกิน
? ทํางานเสร็จไปแลว แตไมรูสึกวางานมันดีเลย
? บางคน 4 โมง งานเสร็จกลับบานแลว เรา 6 โมงยังไม
เสร็จเลย



หัวใจสําคัญของการทํา Lean
1. ทําแตของดีออกมา

2. ทําพอดีกับความตองการ

3. ทําอยางมีประสิทธิภาพ

4. ปรับใหเกิดความเทาเทียมกันในภาระงาน (ปรับเรียบการ
ผลิต)

ผลิต..พอดี
ไมมีของเสีย

ลื่นไหล.. ไมสะดุด

ตองมีความตอเนื่อง ตามวงจร PDCA
เมื่อเวลาผานไปทุกกระบวนการตองเร็วขึ้น

ลดความสูญเปลา (3 M)
ลดตนทุน (ลดสวนเกิน ลดขั้นตอน เพิ่มศักยภาพ เพิ่มเทคโนโลยี)



ความสูญเปลาในการบริหารจัดการ (3 M)
• MUDA (การสูญเสีย) : 7 Wastes

• MURI (เกินกําลัง) : ปญหาการบริหาร
จัดการ 

– ทําอะไรเกนิกําลัง , ทําอะไรไม Safety

• MURA (ไมสม่ําเสมอ / ไมเรียบ) : 
ปญหาจากการวางแผน

– ทําแบบไมมีแผน, แผนไมนิ่ง เปลี่ยน
ตลอดเวลา, แผนไมชัดเจน



ความสูญเปลาในการบริหารจัดการ (3 M)
MUDA (การสูญเสีย) : 7 Wastes
ความสูญเปลาคือ การกระทําใดๆ ก็ตาม ท่ีใชทรัพยากรไป ไมวาจะ

เปน แรงงาน วัตถุดิบ เวลา เงิน หรืออ่ืนๆ แตไมไดทําใหสินคาน้ัน 
เกิด คุณคาหรือการเปล่ียนแปลง

สวนของเนื้องาน ความสูญเสียความสูญเสีย

เวลาทั้งหมดในการทํางาน



กิจกรรมท่ีไมไดเพิ่ม
มูลคาแตไมสามารถ
หลีกเลี่ยงได

กิจกรรมที่
สรางมูลคา

ความสูญเสีย
กิจกรรม ก

กิจกรรม ข

กิจกรรม ค

แนวคิดที่สําคัญ คือลดความสูญเสีย
จนเหลือแตเนื้อแทในการทํางาน

ความสูญเปลาในการบริหารจัดการ (3 M)
MUDA (การสูญเสีย) : 7 Wastes



ความสูญเปลาในการบริหารจัดการ (3 M)
• Over production .. ผลิตมากเกินไป
• Over inventory .. เก็บเยอะเกินความจําเปน
• Over transportation .. ยายไป ยายมา ซิกแซก 

แทนท่ีจะทําใหใกล สะดวก
• Over motion .. เคล่ือนไหว แตไมไดงาน
• Over waiting .. มีชองวาง ชองโหวเยอะ รอนาน
• Over defect .. ของเสียบานตะไท
• Over process .. ทํากระบวนการใหยุงยาก



การนํา Lean ไปใชในกระบวนการทํางาน

การสรางระบบ  LEAN นั้น  ส่ิงแรกที่ตองจาํไวเสมอคือ  จะตอง
เริ่มตนจากคนหรือพนักงานทั่วทัง้องคกร  โดยเฉพาะพนักงานในระดับ
ปฏิบัติการ  และหัวหนางาน  โดยการเสริมสรางความเขาใจ  ทําใหเกิด
ทัศนคติทีถู่กตอง หลีกเล่ียงการเริ่มตนดวยการนําเอาเครื่องมือตาง ๆ 
ของระบบ LEAN ไปใชภายในองคกร  จากนั้นจึงเริ่มวิเคราะหสภาพ
ปจจุบัน  วางแผนงานอยางเปนระบบ  กําหนดเปาหมายในการปรบัปรุง
แลวใชเครื่องมือตาง ๆ เขามาชวยปรับปรุงอยางตอเนื่อง  

ทั้งน้ี  ขั้นตอนการสรางระบบ  LEAN แบงออกเปน 7 ระยะ คือ



การนํา Lean ไปใชในกระบวนการทํางาน
1. เตรียมความพรอมดานตางๆ ไดแก สถานท่ี เครื่องมืออุปกรณที่

จําเปน บุคลากรและชองทางการส่ือสารภายในระหวางสมาชิกผูดําเนิน
โครงการ รวมถึงการฝกอบรมใหความรูของระบบลีนแกผูบริหารและ
คณะทํางาน

2. ระบุคุณคาของกระบวนการปฏิบัติงานท่ีผูใชบริการตองการ 
ทั้งภายนอกและภายใน แลวสรุปเปนขอกําหนด สวนประกอบ กระบวนการ 
และรายละเอียดการปฏิบัติงาน (โดยใช SIPOC Model)



การนํา Lean ไปใชในกระบวนการทํางาน

3. สํารวจสถานะปจจุบันของกระบวนการทั้งหมด แลวสรุปบน
แผนภาพกระแสคุณคา (Value Stream Mapping) เพ่ือระบุปญหา และ
นําไปใชในการวางแผนพัฒนากระแสคุณคาในขั้นตอนถัดไป

4. ประเมินสภาพของกระบวนการ, ตัวช้ีวัดผล และเปาหมาย
ของโครงการตามแนวทางของระบบลีน (LEAN Assessment) เพ่ือนําไปใช
ประกอบการวางแผนพัฒนากระบวนการ



การนํา Lean ไปใชในกระบวนการทํางาน
5. วางแผนและดําเนินการปรับปรุงกระบวนการตามแผนภาพ

กระแสคุณคาอนาคต (Future Value Steam Mapping) รวมกับการใช
เครื่องมือพัฒนาท่ีเหมาะสม (ตามโครงสรางของระบบขางตน) โดย
พิจารณากิจกรรมท่ีไมเพ่ิมคุณคา และเปนความสูญเปลาในทุกขั้นตอนจาก
แผนภาพกระแสคุณคา (Value Steam Mapping) ท่ีสรางข้ึน
          6. ขับเคล่ือนกิจกรรมตามกระแสคุณคา (Value Steam) อยาง
ตอเนื่อง เนนเฉพาะส่ิงท่ีผูใชบริการตองการ โดยการควบคุมระบบการ
บริหารแบบลีน รวมกับการใชเครื่องมือเชน 5ส ไคเซ็น ซ่ึงเปนเครื่องมือ
สําคัญของระบบ



การนํา Lean ไปใชในกระบวนการทํางาน
7. การสรางคุณคาและกําจัด

ความสูญเปลาอยางตอเน่ือง ดวย
การคนหาความสูญเปลาที่มองไมเห็น 
แลวปรับปรุงกระบวนการดวยระบบ
การบริหารแบบลีน พรอมทั้งขยายผลสู
บริเวณอ่ืนๆ ทั่วทั้งองคกร



แบบจําลองทั่วไปสําหรับกระบวนการหรือระบบ 

ProcessProcessSupplierSupplier InputInput CustomerCustomerOutputOutput

SIPOC Model

สินคาหรือ
บริการคืออะไร

ผูรับบริการ
คือใคร?

ความตองการ
คืออะไร?

กระบวนการที่
เหมาะสมคืออยางไร?

ปจจัยนําเขา
ของกระบวนการ

คืออะไร?

ผูสงมอบปจจัย
คือใคร?

คูความรวมมือ
คือใคร?Partners



กําหนดเปาหมาย
เลือกงานสําคัญ
วเิคราะหกระบวนการทํางานหลัก
ประเมนิปญหา
เลือกระบบยอย (ปญหา)
จัดทํา Flow Process  วเิคราะห Muda
กําจัด Muda ปรับปรุง Flow Process
ประเมนิผล
จัดทํา Work Flow ใหม

ขั้นตอนการทํา



ตัวอยางการใช “Kaizen” เพื่อ “ลด เลิก เปลี่ยน”

ขนยายสะดวกดวยรถเข็น

ซองรีไซเคิล

นามบัตรบุคลากร

ฝากไปดวยชวยลดคาใชจาย

ลดกระดาษตรวจสอบงายกวา


