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การปร�บปร�งอย่างต่อเนื่อง�างต่อเนื่องڸ������H�อเนื่องڸ������H���로枔�����อง ห�วิชญ์ จิข้อก3อการบรรย่างต่อเนื่องาย่างต่อเนื่อง
● แนื่องڸ������H���로枔���วิชญ์ จิคิดทฤ%ดทฤษฎีของการปรั9ข้อกองการปร�บปร�งอย่างต่อเนื่อง�างต่อเนื่องڸ������H�อเนื่องڸ������H���로枔�����อง

● Control Chart | Walter A. Shewhart
● PDCA Model | Edwards Deming
● ไคิดทฤเซนื่องڸ������H���로枔��� (改善 )

● แนื่องڸ������H���로枔���วิชญ์ จิคิดทฤ%ดเก9�ย่างต่อเนื่องวิชญ์ จิก�บการกJาจินดาประดิษฐ์��ดข้อกองเสีย (Waste Elimination)�����x9ย่างต่อเนื่อง (Waste Elimination)
● เคิดทฤร��องม�อพื้นฐานของกา�Mนื่องڸ������H���로枔���ฐ์�er.�๊H�藍軼⦘子㪨㫠㣨䧐านื่องڸ������H���로枔���ข้อกองการปร�บปร�งอย่างต่อเนื่อง�างต่อเนื่องڸ������H�อเนื่องڸ������H���로枔�����อง
● ข้อก�Mนื่องڸ������H���로枔���ต่อเนื่องڸ������Hอนื่องڸ������H���로枔���การปร�บปร�งอย่างต่อเนื่อง�างต่อเนื่องڸ������H�อเนื่องڸ������H���로枔�����อง
● ประโย่างต่อเนื่องชนื่องڸ������H���로枔���(ข้อกองการปร�บปร�งอย่างต่อเนื่อง�างต่อเนื่องڸ������H�อเนื่องڸ������H���로枔�����อง
● บทบาทข้อกองบ�คิดทฤลากรในื่องڸ������H���로枔���การปร�บปร�งอย่างต่อเนื่อง�างต่อเนื่องڸ������H�อเนื่องڸ������H���로枔�����อง
● ต่อเนื่องڸ������H�วิชญ์ จิอย่างต่อเนื่อง�างคิดทฤวิชญ์ จิามสีย (Waste Elimination)�����xJาเรQจินดาประดิษฐ์�ข้อกองการปร�บปร�งอย่างต่อเนื่อง�างต่อเนื่องڸ������H�อเนื่องڸ������H���로枔�����อง



  

แหล่ง�งข้อมูล�อมูล : wik
ล่ง : wikipedia

แนื่องڸ������H���로枔���วิชญ์ จิคิดทฤ%ดข้อกองการปร�บปร�งการทJางานื่องڸ������H���로枔���ท9�ได3ร�บการย่างต่อเนื่องอมร�บเปRนื่องڸ������H���로枔���อย่างต่อเนื่อง�างมากคิดทฤ�อเร��องข้อกองการ
คิดทฤวิชญ์ จิบคิดทฤ�มคิดทฤ�ณภาพื้นฐานของกาซU�ง Dr. Walter A. Shewhart (1920s) นื่องڸ������H���로枔����กสีย (Waste Elimination)�����xถิติชาวอเมริกัน ได้นำเสนอผลงานทางความคิดในขณะที่ทำงานอยู่ที่ Bell Labs เพื่อหาทางเพิ่มความน่าเชื่อถือของระบบการส่งสัญญานโทรศัพ%ต่อเนื่องڸ������H%ชาวิชญ์ จิอเมร%ก�นื่องڸ������H���로枔��� ได3นื่องڸ������H���로枔���Jา
เสีย (Waste Elimination)�����xนื่องڸ������H���로枔���อผลงานื่องڸ������H���로枔���ทางคิดทฤวิชญ์ จิามคิดทฤ%ดในื่องڸ������H���로枔���ข้อกณะท9�ทJางานื่องڸ������H���로枔���อย่างต่อเนื่อง[�ท9� Bell Labs เพื้นฐานของกา��อหาทางเพื้นฐานของกา%�มคิดทฤวิชญ์ จิามนื่องڸ������H���로枔����า
เช��อถิติชาวอเมริกัน ได้นำเสนอผลงานทางความคิดในขณะที่ทำงานอยู่ที่ Bell Labs เพื่อหาทางเพิ่มความน่าเชื่อถือของระบบการส่งสัญญานโทรศัพ�อข้อกองระบบการสีย (Waste Elimination)�����x�งสีย (Waste Elimination)�����x�ญ์ จินดาประญ์ จินดาประานื่องڸ������H���로枔���โทรศัพท์ โดย ดร.ชูฮาร์ท (1924) ได้คิดค้นและนำเสนอแนวคิดทางสถิติที่เรียกว่า Control Chart ที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถที่จะควบคุมคุณภาพของการทำงานได้ ซึ่งแนวคิดนี้ได้กลายมาเป็นแนวคิดที่ได้รับกันในวงกว้างถึงประโยชน์ที่นำมาใช้ในการบริหารจัดการเชิงคุณภาพในเวล�พื้นฐานของกาท( โดย่างต่อเนื่อง ดร.ช[ฮาร(ท (1924) ได3คิดทฤ%ดคิดทฤ3นื่องڸ������H���로枔���และนื่องڸ������H���로枔���Jา
เสีย (Waste Elimination)�����xนื่องڸ������H���로枔���อแนื่องڸ������H���로枔���วิชญ์ จิคิดทฤ%ดทางสีย (Waste Elimination)�����xถิติชาวอเมริกัน ได้นำเสนอผลงานทางความคิดในขณะที่ทำงานอยู่ที่ Bell Labs เพื่อหาทางเพิ่มความน่าเชื่อถือของระบบการส่งสัญญานโทรศัพ%ต่อเนื่องڸ������H%ท9�เร9ย่างต่อเนื่องกวิชญ์ จิ�า Control Chart ท9�ช�วิชญ์ จิย่างต่อเนื่องให3ผ[3บร%หารสีย (Waste Elimination)�����xามารถิติชาวอเมริกัน ได้นำเสนอผลงานทางความคิดในขณะที่ทำงานอยู่ที่ Bell Labs เพื่อหาทางเพิ่มความน่าเชื่อถือของระบบการส่งสัญญานโทรศัพท9�จินดาประดิษฐ์�ะ
คิดทฤวิชญ์ จิบคิดทฤ�มคิดทฤ�ณภาพื้นฐานของกาข้อกองการทJางานื่องڸ������H���로枔���ได3 ซU�งแนื่องڸ������H���로枔���วิชญ์ จิคิดทฤ%ดนื่องڸ������H���로枔���9Mได3กลาย่างต่อเนื่องมาเปRนื่องڸ������H���로枔���แนื่องڸ������H���로枔���วิชญ์ จิคิดทฤ%ดท9�ได3ร�บก�นื่องڸ������H���로枔���ในื่องڸ������H���로枔���
วิชญ์ จิงกวิชญ์ จิ3างถิติชาวอเมริกัน ได้นำเสนอผลงานทางความคิดในขณะที่ทำงานอยู่ที่ Bell Labs เพื่อหาทางเพิ่มความน่าเชื่อถือของระบบการส่งสัญญานโทรศัพUงประโย่างต่อเนื่องชนื่องڸ������H���로枔���(ท9�นื่องڸ������H���로枔���Jามาใช3ในื่องڸ������H���로枔���การบร%หารจินดาประดิษฐ์��ดการเช%งคิดทฤ�ณภาพื้นฐานของกาในื่องڸ������H���로枔���เวิชญ์ จิลาต่อเนื่องڸ������H�อมา

การปร�บปร�งอย่างต่อเนื่อง�างต่อเนื่องڸ������H�อเนื่องڸ������H���로枔�����อง Walter A. Shewhart | Control Chart
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Edwards W. Deming ได3ร�บ
เอาแนื่องڸ������H���로枔���วิชญ์ จิคิดทฤ%ดการบร%หารจินดาประดิษฐ์��ดการ
เช%งคิดทฤ�ณภาพื้นฐานของกาโดย่างต่อเนื่องใช3วิชญ์ จิ%ธ9การทาง
สีย (Waste Elimination)�����xถิติชาวอเมริกัน ได้นำเสนอผลงานทางความคิดในขณะที่ทำงานอยู่ที่ Bell Labs เพื่อหาทางเพิ่มความน่าเชื่อถือของระบบการส่งสัญญานโทรศัพ%ต่อเนื่องڸ������H%จินดาประดิษฐ์�าก Shewhart มา แล3วิชญ์ จิ
ประย่างต่อเนื่อง�กต่อเนื่องڸ������H(แนื่องڸ������H���로枔���วิชญ์ จิคิดทฤ%ดด�งกล�าวิชญ์ จิจินดาประดิษฐ์�นื่องڸ������H���로枔���
สีย (Waste Elimination)�����xามารถิติชาวอเมริกัน ได้นำเสนอผลงานทางความคิดในขณะที่ทำงานอยู่ที่ Bell Labs เพื่อหาทางเพิ่มความน่าเชื่อถือของระบบการส่งสัญญานโทรศัพทJาให3วิชญ์ จิงการอ�ต่อเนื่องڸ������Hสีย (Waste Elimination)�����xาหกรรม
ท��วิชญ์ จิโลกย่างต่อเนื่องอมร�บในื่องڸ������H���로枔���ประโย่างต่อเนื่องชนื่องڸ������H���로枔���(ข้อกอง
การบร%หารจินดาประดิษฐ์��ดการเช%งกระบวิชญ์ จินื่องڸ������H���로枔���
การเช%งคิดทฤ�ณภาพื้นฐานของกาด3วิชญ์ จิย่างต่อเนื่องสีย (Waste Elimination)�����xถิติชาวอเมริกัน ได้นำเสนอผลงานทางความคิดในขณะที่ทำงานอยู่ที่ Bell Labs เพื่อหาทางเพิ่มความน่าเชื่อถือของระบบการส่งสัญญานโทรศัพ%ต่อเนื่องڸ������H% 
(Statistical Process Control
Method) โดย่างต่อเนื่องเฉพื้นฐานของกาาะอย่างต่อเนื่อง�างย่างต่อเนื่อง%�งในื่องڸ������H���로枔���ช�วิชญ์ จิงหล�งสีย (Waste Elimination)�����xงคิดทฤรามโลกคิดทฤร�Mงท9� 2 ท9� Deming สีย (Waste Elimination)�����xามารถิติชาวอเมริกัน ได้นำเสนอผลงานทางความคิดในขณะที่ทำงานอยู่ที่ Bell Labs เพื่อหาทางเพิ่มความน่าเชื่อถือของระบบการส่งสัญญานโทรศัพทJาให3เปRนื่องڸ������H���로枔���ท9�ประจินดาประดิษฐ์��กษ(แก�ท�Mง
โลกในื่องڸ������H���로枔���การปร�บปร�งคิดทฤ�ณภาพื้นฐานของกาข้อกองอ�ต่อเนื่องڸ������Hสีย (Waste Elimination)�����xาหกรรมในื่องڸ������H���로枔���ประเทศัพท์ โดย ดร.ชูฮาร์ท (1924) ได้คิดค้นและนำเสนอแนวคิดทางสถิติที่เรียกว่า Control Chart ที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถที่จะควบคุมคุณภาพของการทำงานได้ ซึ่งแนวคิดนี้ได้กลายมาเป็นแนวคิดที่ได้รับกันในวงกว้างถึงประโยชน์ที่นำมาใช้ในการบริหารจัดการเชิงคุณภาพในเวลญ์ จินดาประ9�ป�dนื่องڸ������H���로枔���ให3กลาย่างต่อเนื่องเปRนื่องڸ������H���로枔���ประเทศัพท์ โดย ดร.ชูฮาร์ท (1924) ได้คิดค้นและนำเสนอแนวคิดทางสถิติที่เรียกว่า Control Chart ที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถที่จะควบคุมคุณภาพของการทำงานได้ ซึ่งแนวคิดนี้ได้กลายมาเป็นแนวคิดที่ได้รับกันในวงกว้างถึงประโยชน์ที่นำมาใช้ในการบริหารจัดการเชิงคุณภาพในเวลท9�ม9ข้อก9ดคิดทฤวิชญ์ จิามสีย (Waste Elimination)�����xามารถิติชาวอเมริกัน ได้นำเสนอผลงานทางความคิดในขณะที่ทำงานอยู่ที่ Bell Labs เพื่อหาทางเพิ่มความน่าเชื่อถือของระบบการส่งสัญญานโทรศัพ
ทางการแข้อก�งข้อก�นื่องڸ������H���로枔���เปRนื่องڸ������H���로枔���อ�นื่องڸ������H���로枔���ด�บต่อเนื่องڸ������H3นื่องڸ������H���로枔���ข้อกองโลกได3ในื่องڸ������H���로枔���เวิชญ์ จิลาต่อเนื่องڸ������H�อมา

โมเดลทางคิดทฤวิชญ์ จิามคิดทฤ%ดท9�โดดด�งและได3ร�บการย่างต่อเนื่องอมร�บก�นื่องڸ������H���로枔���อย่างต่อเนื่อง�างแพื้นฐานของการ�หลาย่างต่อเนื่องท9�ท9�สีย (Waste Elimination)�����x�ด
ในื่องڸ������H���로枔���โลกข้อกองการบร%หารจินดาประดิษฐ์��ดการกQคิดทฤ�อ Deming Cycle หร�อท9�ร[3จินดาประดิษฐ์��กก�นื่องڸ������H���로枔���ในื่องڸ������H���로枔���ช��อวิชญ์ จิ�า
PDCA Cycle ท9�ม��งเนื่องڸ������H���로枔���3นื่องڸ������H���로枔���การพื้นฐานของกา�ฒนื่องڸ������H���로枔���าคิดทฤ�ณภาพื้นฐานของกาการทJางานื่องڸ������H���로枔���ด3วิชญ์ จิย่างต่อเนื่องแนื่องڸ������H���로枔���วิชญ์ จิคิดทฤ%ดพื้นฐานของกา�Mนื่องڸ������H���로枔���ฐ์�er.�๊H�藍軼⦘子㪨㫠㣨䧐านื่องڸ������H���로枔��� คิดทฤ�อ
Plan (วิชญ์ จิางแผนื่องڸ������H���로枔���) Do (ดJาเนื่องڸ������H���로枔���%นื่องڸ������H���로枔���การ) Check (ต่อเนื่องڸ������Hรวิชญ์ จิจินดาประดิษฐ์�สีย (Waste Elimination)�����xอบ) Act (ปร�บปร�ง)
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แนื่องڸ������H���로枔���วิชญ์ จิคิดทฤ%ดการปร�บปร�งอย่างต่อเนื่อง�างต่อเนื่องڸ������H�อเนื่องڸ������H���로枔�����องท9�ได3ร�บการย่างต่อเนื่องอมร�บและเปRนื่องڸ������H���로枔���ท9�นื่องڸ������H���로枔���%ย่างต่อเนื่องมท9�สีย (Waste Elimination)�����x�ดอ9กแนื่องڸ������H���로枔���วิชญ์ จิคิดทฤ%ด
หนื่องڸ������H���로枔���U�งเปRนื่องڸ������H���로枔���ข้อกองประเทศัพท์ โดย ดร.ชูฮาร์ท (1924) ได้คิดค้นและนำเสนอแนวคิดทางสถิติที่เรียกว่า Control Chart ที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถที่จะควบคุมคุณภาพของการทำงานได้ ซึ่งแนวคิดนี้ได้กลายมาเป็นแนวคิดที่ได้รับกันในวงกว้างถึงประโยชน์ที่นำมาใช้ในการบริหารจัดการเชิงคุณภาพในเวลญ์ จินดาประ9�ป�dนื่องڸ������H���로枔��� ท9�เร9ย่างต่อเนื่องกแนื่องڸ������H���로枔���วิชญ์ จิคิดทฤ%ดนื่องڸ������H���로枔���9Mวิชญ์ จิ�า ไคิดทฤเซนื่องڸ������H���로枔��� (KAIZEN) ซU�งเปRนื่องڸ������H���로枔���คิดทฤJาในื่องڸ������H���로枔���ภาษา
ญ์ จินดาประ9�ป�dนื่องڸ������H���로枔���สีย (Waste Elimination)�����xองคิดทฤJามาผสีย (Waste Elimination)�����xมก�นื่องڸ������H���로枔��� คิดทฤ�อคิดทฤJาวิชญ์ จิ�า ไคิดทฤ  改 ท9�แปลวิชญ์ จิ�า “เปล9�ย่างต่อเนื่องนื่องڸ������H���로枔���” และคิดทฤJาวิชญ์ จิ�า เซนื่องڸ������H���로枔���  善
ท9�แปลวิชญ์ จิ�า “ด9” เม��อนื่องڸ������H���로枔���Jามารวิชญ์ จิมก�นื่องڸ������H���로枔��� ไคิดทฤเซนื่องڸ������H���로枔��� (改善 ) แปลวิชญ์ จิ�า “การเปล9�ย่างต่อเนื่องนื่องڸ������H���로枔���แปลงท9�ด9
ข้อกUMนื่องڸ������H���로枔���” (Change for the Better)

แนื่องڸ������H���로枔���วิชญ์ จิคิดทฤ%ดข้อกองญ์ จินดาประ9�ป�dนื่องڸ������H���로枔���ท9�เร9ย่างต่อเนื่องกวิชญ์ จิ�า “ไคิดทฤเซนื่องڸ������H���로枔���” นื่องڸ������H���로枔���9MเปRนื่องڸ������H���로枔���แนื่องڸ������H���로枔���วิชญ์ จิคิดทฤ%ดท9�ถิติชาวอเมริกัน ได้นำเสนอผลงานทางความคิดในขณะที่ทำงานอยู่ที่ Bell Labs เพื่อหาทางเพิ่มความน่าเชื่อถือของระบบการส่งสัญญานโทรศัพ[กนื่องڸ������H���로枔���Jามาใช3ในื่องڸ������H���로枔���อ�ต่อเนื่องڸ������Hสีย (Waste Elimination)�����xาหกรรม
อย่างต่อเนื่อง�างกวิชญ์ จิ3างข้อกวิชญ์ จิาง จินดาประดิษฐ์��ดม��งหมาย่างต่อเนื่องข้อกองไคิดทฤเซนื่องڸ������H���로枔���คิดทฤ�อการปร�บปร�งท9ละเลQกละนื่องڸ������H���로枔���3อย่างต่อเนื่อง 
(Continuous Improvement) เพื้นฐานของกา��อท9�จินดาประดิษฐ์�ะกJาจินดาประดิษฐ์��ดข้อกองเสีย (Waste Elimination)�����x9ย่างต่อเนื่อง (Waste) ในื่องڸ������H���로枔���กระบวิชญ์ จินื่องڸ������H���로枔���การ
ทJางานื่องڸ������H���로枔���เพื้นฐานของกา��อให3กระบวิชญ์ จินื่องڸ������H���로枔���การม9คิดทฤวิชญ์ จิามเปRนื่องڸ������H���로枔���มาต่อเนื่องڸ������Hรฐ์�er.�๊H�藍軼⦘子㪨㫠㣨䧐านื่องڸ������H���로枔���มากข้อกUMนื่องڸ������H���로枔��� (Standardization)

อย่างต่อเนื่อง�างไรกQด9แนื่องڸ������H���로枔���วิชญ์ จิคิดทฤ%ดนื่องڸ������H���로枔���9Mสีย (Waste Elimination)�����xามารถิติชาวอเมริกัน ได้นำเสนอผลงานทางความคิดในขณะที่ทำงานอยู่ที่ Bell Labs เพื่อหาทางเพิ่มความน่าเชื่อถือของระบบการส่งสัญญานโทรศัพประย่างต่อเนื่อง�กต่อเนื่องڸ������H(ใช3ได3กวิชญ์ จิ3างกวิชญ์ จิ�าเพื้นฐานของกา9ย่างต่อเนื่องงแคิดทฤ�การปร�บปร�ง
กระบวิชญ์ จินื่องڸ������H���로枔���การผล%ต่อเนื่องڸ������Hเท�านื่องڸ������H���로枔����Mนื่องڸ������H���로枔��� ไคิดทฤเซนื่องڸ������H���로枔��� สีย (Waste Elimination)�����xามารถิติชาวอเมริกัน ได้นำเสนอผลงานทางความคิดในขณะที่ทำงานอยู่ที่ Bell Labs เพื่อหาทางเพิ่มความน่าเชื่อถือของระบบการส่งสัญญานโทรศัพท9�จินดาประดิษฐ์�ะนื่องڸ������H���로枔���Jามาสีย (Waste Elimination)�����xร3างประโย่างต่อเนื่องชนื่องڸ������H���로枔���(ให3แก�องคิดทฤ(กรได3
อย่างต่อเนื่อง�างย่างต่อเนื่อง��งย่างต่อเนื่อง�นื่องڸ������H���로枔���ท�Mงในื่องڸ������H���로枔���เร��องข้อกองการผล%ต่อเนื่องڸ������H การข้อกาย่างต่อเนื่อง การบร%การ โดย่างต่อเนื่อง ไคิดทฤเซนื่องڸ������H���로枔��� เก9�ย่างต่อเนื่องวิชญ์ จิข้อก3องก�บการ
ระบ�สีย (Waste Elimination)�����xาเหต่อเนื่องڸ������H�ข้อกองปoญ์ จินดาประหา การปร�บปร�ง และต่อเนื่องڸ������H%ดต่อเนื่องڸ������Hามต่อเนื่องڸ������Hรวิชญ์ จิจินดาประดิษฐ์�สีย (Waste Elimination)�����xอบผลการปร�บปร�งอย่างต่อเนื่อง[�ต่อเนื่องڸ������Hลอด
เวิชญ์ จิลา และแนื่องڸ������H���로枔���วิชญ์ จิคิดทฤ%ดข้อกองไคิดทฤเซนื่องڸ������H���로枔���นื่องڸ������H���로枔���9Mสีย (Waste Elimination)�����xอดร�บก�บแนื่องڸ������H���로枔���วิชญ์ จิคิดทฤ%ดเร��อง PDCA ข้อกอง Edwards 
Deming อย่างต่อเนื่อง�างลงต่อเนื่องڸ������H�วิชญ์ จิ



  

การปร�บปร�งอย่างต่อเนื่อง�างต่อเนื่องڸ������H�อเนื่องڸ������H���로枔�����อง เคิดทฤร��องม�อพื้นฐานของกา�Mนื่องڸ������H���로枔���ฐ์�er.�๊H�藍軼⦘子㪨㫠㣨䧐านื่องڸ������H���로枔���ข้อกองการปร�บปร�งอย่างต่อเนื่อง�างต่อเนื่องڸ������H�อเนื่องڸ������H���로枔�����อง

แหล่ง�งข้อมูล�อมูล : wik
ล่ง : wikipedia

เพื้นฐานของกา��อให3การปร�บปร�งเก%ดคิดทฤวิชญ์ จิามแม�นื่องڸ������H���로枔���ย่างต่อเนื่องJาสีย (Waste Elimination)�����xามารถิติชาวอเมริกัน ได้นำเสนอผลงานทางความคิดในขณะที่ทำงานอยู่ที่ Bell Labs เพื่อหาทางเพิ่มความน่าเชื่อถือของระบบการส่งสัญญานโทรศัพทJาให3เก%ดผลล�พื้นฐานของกาธ(เช%งบวิชญ์ จิกท9�จินดาประดิษฐ์��บต่อเนื่องڸ������H3องได3
จินดาประดิษฐ์�ร%งเปRนื่องڸ������H���로枔���ร[ปธรรม จินดาประดิษฐ์�JาเปRนื่องڸ������H���로枔���ต่อเนื่องڸ������H3องม9เคิดทฤร��องม�อท9�ช�วิชญ์ จิย่างต่อเนื่องในื่องڸ������H���로枔���การวิชญ์ จิ%เคิดทฤราะห(หาประเดQนื่องڸ������H���로枔���ท9�คิดทฤวิชญ์ จิร
ปร�บปร�งในื่องڸ������H���로枔���แต่อเนื่องڸ������H�ละข้อก�Mนื่องڸ������H���로枔���ต่อเนื่องڸ������Hอนื่องڸ������H���로枔���การทJางานื่องڸ������H���로枔��� โดย่างต่อเนื่องเคิดทฤร��องม�อท9�เปRนื่องڸ������H���로枔���ท9�นื่องڸ������H���로枔���%ย่างต่อเนื่องมม9อย่างต่อเนื่อง[�หลาย่างต่อเนื่องอย่างต่อเนื่อง�าง อาท%
 Stakeholder Analysis (R. Edward Freeman, 1984)
 Fish Bone Diagram (Kaoru Ishikawa, 1968)
 Value Stream Mapping (Taiichi Ohno, 1980's)

ซU�งเคิดทฤร��องม�อทางการวิชญ์ จิ%เคิดทฤราะห(เหล�านื่องڸ������H���로枔���9Mจินดาประดิษฐ์�ะช�วิชญ์ จิย่างต่อเนื่องให3เหQนื่องڸ������H���로枔���โอกาสีย (Waste Elimination)�����xในื่องڸ������H���로枔���การปร�บปร�งท9�สีย (Waste Elimination)�����xJาคิดทฤ�ญ์ จินดาประ ซU�ง
จินดาประดิษฐ์�ะทJาให3เราสีย (Waste Elimination)�����xามารถิติชาวอเมริกัน ได้นำเสนอผลงานทางความคิดในขณะที่ทำงานอยู่ที่ Bell Labs เพื่อหาทางเพิ่มความน่าเชื่อถือของระบบการส่งสัญญานโทรศัพท9�จินดาประดิษฐ์�ะวิชญ์ จิางแผนื่องڸ������H���로枔���การปร�บปร�งได3อย่างต่อเนื่อง�างร�ดก�มและเหมาะสีย (Waste Elimination)�����xมต่อเนื่องڸ������H�อไป



  

การปร�บปร�งอย่างต่อเนื่อง�างต่อเนื่องڸ������H�อเนื่องڸ������H���로枔�����อง เคิดทฤร��องม�อพื้นฐานของกา�Mนื่องڸ������H���로枔���ฐ์�er.�๊H�藍軼⦘子㪨㫠㣨䧐านื่องڸ������H���로枔���สีย (Waste Elimination)�����xJาหร�บการปร�บปร�งอย่างต่อเนื่อง�างต่อเนื่องڸ������H�อเนื่องڸ������H���로枔�����อง | Stakeholders Analysis

แหล่ง�งข้อมูล�อมูล : wik
ล่ง : MarketDeveloper.com

การวิชญ์ จิ%เคิดทฤราะห(ผ[3ม9สีย (Waste Elimination)�����x�วิชญ์ จินื่องڸ������H���로枔���ได3สีย (Waste Elimination)�����x�วิชญ์ จินื่องڸ������H���로枔���เสีย (Waste Elimination)�����x9ย่างต่อเนื่อง (Stakeholders Analysis) โดย่างต่อเนื่องศัพท์ โดย ดร.ชูฮาร์ท (1924) ได้คิดค้นและนำเสนอแนวคิดทางสถิติที่เรียกว่า Control Chart ที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถที่จะควบคุมคุณภาพของการทำงานได้ ซึ่งแนวคิดนี้ได้กลายมาเป็นแนวคิดที่ได้รับกันในวงกว้างถึงประโยชน์ที่นำมาใช้ในการบริหารจัดการเชิงคุณภาพในเวลาสีย (Waste Elimination)�����xต่อเนื่องڸ������Hราจินดาประดิษฐ์�ารย่างต่อเนื่อง( 
Edward Freeman (คิดทฤ.ศัพท์ โดย ดร.ชูฮาร์ท (1924) ได้คิดค้นและนำเสนอแนวคิดทางสถิติที่เรียกว่า Control Chart ที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถที่จะควบคุมคุณภาพของการทำงานได้ ซึ่งแนวคิดนี้ได้กลายมาเป็นแนวคิดที่ได้รับกันในวงกว้างถึงประโยชน์ที่นำมาใช้ในการบริหารจัดการเชิงคุณภาพในเวล. 1984) เปRนื่องڸ������H���로枔���เคิดทฤร��องม�อทางการจินดาประดิษฐ์��ดการท9�เปRนื่องڸ������H���로枔���ประโย่างต่อเนื่องชนื่องڸ������H���로枔���(ต่อเนื่องڸ������H�อ
การปร�บปร�งอย่างต่อเนื่อง�างต่อเนื่องڸ������H�อเนื่องڸ������H���로枔�����อง โดย่างต่อเนื่องจินดาประดิษฐ์�ะทJาให3เราทราบถิติชาวอเมริกัน ได้นำเสนอผลงานทางความคิดในขณะที่ทำงานอยู่ที่ Bell Labs เพื่อหาทางเพิ่มความน่าเชื่อถือของระบบการส่งสัญญานโทรศัพUงกล��มผ[3ม9สีย (Waste Elimination)�����x�วิชญ์ จินื่องڸ������H���로枔���ได3สีย (Waste Elimination)�����x�วิชญ์ จินื่องڸ������H���로枔���เสีย (Waste Elimination)�����x9ย่างต่อเนื่อง 
(Stakeholders) วิชญ์ จิ�าผ[3ม9สีย (Waste Elimination)�����x�วิชญ์ จินื่องڸ������H���로枔���ได3สีย (Waste Elimination)�����x�วิชญ์ จินื่องڸ������H���로枔���เสีย (Waste Elimination)�����x9ย่างต่อเนื่องกล��มใดม9คิดทฤวิชญ์ จิามต่อเนื่องڸ������H3องการอะไร และการดJาเนื่องڸ������H���로枔���%นื่องڸ������H���로枔���
การข้อกององคิดทฤ(กรจินดาประดิษฐ์�ะสีย (Waste Elimination)�����x�งผลกระทบอย่างต่อเนื่อง�างไรต่อเนื่องڸ������H�อผ[3ม9สีย (Waste Elimination)�����x�วิชญ์ จินื่องڸ������H���로枔���ได3สีย (Waste Elimination)�����x�วิชญ์ จินื่องڸ������H���로枔���เสีย (Waste Elimination)�����x9ย่างต่อเนื่องแต่อเนื่องڸ������H�ละกล��ม

ซU�งถิติชาวอเมริกัน ได้นำเสนอผลงานทางความคิดในขณะที่ทำงานอยู่ที่ Bell Labs เพื่อหาทางเพิ่มความน่าเชื่อถือของระบบการส่งสัญญานโทรศัพ3าเราทราบถิติชาวอเมริกัน ได้นำเสนอผลงานทางความคิดในขณะที่ทำงานอยู่ที่ Bell Labs เพื่อหาทางเพิ่มความน่าเชื่อถือของระบบการส่งสัญญานโทรศัพUงคิดทฤวิชญ์ จิามสีย (Waste Elimination)�����xนื่องڸ������H���로枔���ใจินดาประดิษฐ์�และ
อ%ทธ%พื้นฐานของกาลข้อกองผ[3ม9สีย (Waste Elimination)�����x�วิชญ์ จินื่องڸ������H���로枔���ได3สีย (Waste Elimination)�����x�วิชญ์ จินื่องڸ������H���로枔���เสีย (Waste Elimination)�����x9ย่างต่อเนื่อง
เปRนื่องڸ������H���로枔���อย่างต่อเนื่อง�างด9กQจินดาประดิษฐ์�ะทJาให3เราสีย (Waste Elimination)�����xามารถิติชาวอเมริกัน ได้นำเสนอผลงานทางความคิดในขณะที่ทำงานอยู่ที่ Bell Labs เพื่อหาทางเพิ่มความน่าเชื่อถือของระบบการส่งสัญญานโทรศัพท9�
จินดาประดิษฐ์�ะกJาหนื่องڸ������H���로枔���ดวิชญ์ จิ%ธ9การบร%หารคิดทฤวิชญ์ จิาม
สีย (Waste Elimination)�����x�มพื้นฐานของกา�นื่องڸ������H���로枔���ธ(ท9�ด9ก�บผ[3ม9สีย (Waste Elimination)�����x�วิชญ์ จินื่องڸ������H���로枔���ได3สีย (Waste Elimination)�����x�วิชญ์ จินื่องڸ������H���로枔���เสีย (Waste Elimination)�����x9ย่างต่อเนื่องได3
ไม�วิชญ์ จิ�าจินดาประดิษฐ์�ะเปRนื่องڸ������H���로枔���ผ[3ม9สีย (Waste Elimination)�����x�วิชญ์ จินื่องڸ������H���로枔���ได3สีย (Waste Elimination)�����x�วิชญ์ จินื่องڸ������H���로枔���เสีย (Waste Elimination)�����x9ย่างต่อเนื่องหล�ก
(Primary Stakeholders) หร�อผ[3
ม9สีย (Waste Elimination)�����x�วิชญ์ จินื่องڸ������H���로枔���ได3สีย (Waste Elimination)�����x�วิชญ์ จินื่องڸ������H���로枔���เสีย (Waste Elimination)�����x9ย่างต่อเนื่องรอง (Secondary
Stakeholders)
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แหล่ง�งข้อมูล�อมูล : wik
ล่ง : http://en.wikipedia.org/wiki/Ishikawa_diagram

การปร�บปร�งอย่างต่อเนื่อง�างต่อเนื่องڸ������H�อเนื่องڸ������H���로枔�����องจินดาประดิษฐ์�JาเปRนื่องڸ������H���로枔���ต่อเนื่องڸ������H3องทราบถิติชาวอเมริกัน ได้นำเสนอผลงานทางความคิดในขณะที่ทำงานอยู่ที่ Bell Labs เพื่อหาทางเพิ่มความน่าเชื่อถือของระบบการส่งสัญญานโทรศัพUงประเดQนื่องڸ������H���로枔���ท9�ต่อเนื่องڸ������H3องการปร�บปร�งและคิดทฤวิชญ์ จิรจินดาประดิษฐ์�ะ
ต่อเนื่องڸ������H3องทราบถิติชาวอเมริกัน ได้นำเสนอผลงานทางความคิดในขณะที่ทำงานอยู่ที่ Bell Labs เพื่อหาทางเพิ่มความน่าเชื่อถือของระบบการส่งสัญญานโทรศัพUงสีย (Waste Elimination)�����xาเหต่อเนื่องڸ������H�ปoจินดาประดิษฐ์�จินดาประดิษฐ์��ย่างต่อเนื่องท9�สีย (Waste Elimination)�����xJาคิดทฤ�ญ์ จินดาประท9�ทJาให3ต่อเนื่องڸ������H3องปร�บปร�ง ซU�งเคิดทฤร��องม�อทางการจินดาประดิษฐ์��ดการท9�
เปRนื่องڸ������H���로枔���ท9�นื่องڸ������H���로枔���%ย่างต่อเนื่องมในื่องڸ������H���로枔���การวิชญ์ จิ%เคิดทฤราะห(ถิติชาวอเมริกัน ได้นำเสนอผลงานทางความคิดในขณะที่ทำงานอยู่ที่ Bell Labs เพื่อหาทางเพิ่มความน่าเชื่อถือของระบบการส่งสัญญานโทรศัพUงเหต่อเนื่องڸ������H�ปoจินดาประดิษฐ์�จินดาประดิษฐ์��ย่างต่อเนื่องคิดทฤ�อ Fishbone Diagram หร�อในื่องڸ������H���로枔���บางท9�กQเร9ย่างต่อเนื่องก
วิชญ์ จิ�า Ishikawa Diagram เนื่องڸ������H���로枔�����องจินดาประดิษฐ์�ากถิติชาวอเมริกัน ได้นำเสนอผลงานทางความคิดในขณะที่ทำงานอยู่ที่ Bell Labs เพื่อหาทางเพิ่มความน่าเชื่อถือของระบบการส่งสัญญานโทรศัพ[กคิดทฤ%ดคิดทฤ3นื่องڸ������H���로枔���โดย่างต่อเนื่อง Kaoru Ishikawa ในื่องڸ������H���로枔���ปyคิดทฤ.ศัพท์ โดย ดร.ชูฮาร์ท (1924) ได้คิดค้นและนำเสนอแนวคิดทางสถิติที่เรียกว่า Control Chart ที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถที่จะควบคุมคุณภาพของการทำงานได้ ซึ่งแนวคิดนี้ได้กลายมาเป็นแนวคิดที่ได้รับกันในวงกว้างถึงประโยชน์ที่นำมาใช้ในการบริหารจัดการเชิงคุณภาพในเวล. 1968 
ซU�งได3ร�บการย่างต่อเนื่องอมร�บและถิติชาวอเมริกัน ได้นำเสนอผลงานทางความคิดในขณะที่ทำงานอยู่ที่ Bell Labs เพื่อหาทางเพิ่มความน่าเชื่อถือของระบบการส่งสัญญานโทรศัพ[กนื่องڸ������H���로枔���Jาไปใช3ในื่องڸ������H���로枔���หลากหลาย่างต่อเนื่องสีย (Waste Elimination)�����xาข้อกาข้อกองการพื้นฐานของกา�ฒนื่องڸ������H���로枔���าคิดทฤ�ณภาพื้นฐานของกาการ
บร%หาร ท�Mงนื่องڸ������H���로枔���9Mเหต่อเนื่องڸ������H�ปoจินดาประดิษฐ์�จินดาประดิษฐ์��ย่างต่อเนื่องหล�กๆท9�ใช3ในื่องڸ������H���로枔��� Fishbone Diagram ข้อกอง ishikawa ประกอบ
ด3วิชญ์ จิย่างต่อเนื่อง

1. People – คิดทฤนื่องڸ������H���로枔���
2. Equipment – เคิดทฤร��องม�อ
3. Material – วิชญ์ จิ�ต่อเนื่องڸ������Hถิติชาวอเมริกัน ได้นำเสนอผลงานทางความคิดในขณะที่ทำงานอยู่ที่ Bell Labs เพื่อหาทางเพิ่มความน่าเชื่อถือของระบบการส่งสัญญานโทรศัพ�ด%บ หร�อ สีย (Waste Elimination)�����x%�งข้อกองท9�จินดาประดิษฐ์�JาเปRนื่องڸ������H���로枔���
4. Process – กระบวิชญ์ จินื่องڸ������H���로枔���การทJางานื่องڸ������H���로枔���

หลาย่างต่อเนื่องคิดทฤร�Mงท9�การวิชญ์ จิ%เคิดทฤราะห(เหต่อเนื่องڸ������H� (Cause) และผล (Effect) นื่องڸ������H���로枔����Mนื่องڸ������H���로枔���จินดาประดิษฐ์�ะกJาหนื่องڸ������H���로枔���ดเหต่อเนื่องڸ������H�ปoจินดาประดิษฐ์�จินดาประดิษฐ์��ย่างต่อเนื่องท9�
แต่อเนื่องڸ������Hกต่อเนื่องڸ������H�างก�นื่องڸ������H���로枔���ออกไปต่อเนื่องڸ������Hามแต่อเนื่องڸ������H�ละอ�ต่อเนื่องڸ������Hสีย (Waste Elimination)�����xาหกรรมและธ�รก%จินดาประดิษฐ์�



  

การปร�บปร�งอย่างต่อเนื่อง�างต่อเนื่องڸ������H�อเนื่องڸ������H���로枔�����อง เคิดทฤร��องม�อพื้นฐานของกา�Mนื่องڸ������H���로枔���ฐ์�er.�๊H�藍軼⦘子㪨㫠㣨䧐านื่องڸ������H���로枔���สีย (Waste Elimination)�����xJาหร�บการปร�บปร�งอย่างต่อเนื่อง�างต่อเนื่องڸ������H�อเนื่องڸ������H���로枔�����อง | Value Stream Mapping

แหล่ง�งข้อมูล�อมูล : wik
ล่ง : “How to do Value Stream Mapping”, Mike Sondalini

Value Stream Mapping (ในื่องڸ������H���로枔���เม�องไทย่างต่อเนื่องเร9ย่างต่อเนื่องกวิชญ์ จิ�า “สีย (Waste Elimination)�����xาย่างต่อเนื่องธารแห�งคิดทฤ�ณคิดทฤ�า”) เปRนื่องڸ������H���로枔���เคิดทฤร��อง
ม�อในื่องڸ������H���로枔���การวิชญ์ จิ%เคิดทฤราะห(กระบวิชญ์ จินื่องڸ������H���로枔���การทJางานื่องڸ������H���로枔���ท9�ม9ประโย่างต่อเนื่องชนื่องڸ������H���로枔���(ต่อเนื่องڸ������H�อการปร�บปร�งอย่างต่อเนื่อง�างต่อเนื่องڸ������H�อเนื่องڸ������H���로枔�����อง
เปRนื่องڸ������H���로枔���อย่างต่อเนื่อง�างมาก VSM นื่องڸ������H���로枔���9MเปRนื่องڸ������H���로枔���เคิดทฤร��องม�อท9�เปRนื่องڸ������H���로枔���ท9�นื่องڸ������H���로枔���%ย่างต่อเนื่องมภาย่างต่อเนื่องใต่อเนื่องڸ������H3แนื่องڸ������H���로枔���วิชญ์ จิคิดทฤ%ดท9�เร9ย่างต่อเนื่องกวิชญ์ จิ�า “Lean 
Production” หร�อ “Lean Manufacturing” ซU�ง Toyota ได3นื่องڸ������H���로枔���Jามาใช3ให3เหQนื่องڸ������H���로枔���เปRนื่องڸ������H���로枔���
ต่อเนื่องڸ������H�วิชญ์ จิอย่างต่อเนื่อง�างท9�ด9ข้อกอง Toyota Production System (TPS) ซU�ง Taiichi Ohno และ 
Sensei Shigeo Shingo ได3ให3แนื่องڸ������H���로枔���วิชญ์ จิคิดทฤ%ดข้อกองการปร�บปร�งกระบวิชญ์ จินื่องڸ������H���로枔���การทJางานื่องڸ������H���로枔���ท9�เนื่องڸ������H���로枔���3นื่องڸ������H���로枔���ท9�
คิดทฤวิชญ์ จิามสีย (Waste Elimination)�����xามารถิติชาวอเมริกัน ได้นำเสนอผลงานทางความคิดในขณะที่ทำงานอยู่ที่ Bell Labs เพื่อหาทางเพิ่มความน่าเชื่อถือของระบบการส่งสัญญานโทรศัพในื่องڸ������H���로枔���การผล%ต่อเนื่องڸ������H (Productivity) มากกวิชญ์ จิ�าคิดทฤ�ณภาพื้นฐานของกาข้อกองสีย (Waste Elimination)�����x%นื่องڸ������H���로枔���คิดทฤ3า โดย่างต่อเนื่องแนื่องڸ������H���로枔���วิชญ์ จิคิดทฤ%ดนื่องڸ������H���로枔���9M
ทJาให3เหQนื่องڸ������H���로枔���วิชญ์ จิ�าถิติชาวอเมริกัน ได้นำเสนอผลงานทางความคิดในขณะที่ทำงานอยู่ที่ Bell Labs เพื่อหาทางเพิ่มความน่าเชื่อถือของระบบการส่งสัญญานโทรศัพ3าสีย (Waste Elimination)�����xามารถิติชาวอเมริกัน ได้นำเสนอผลงานทางความคิดในขณะที่ทำงานอยู่ที่ Bell Labs เพื่อหาทางเพิ่มความน่าเชื่อถือของระบบการส่งสัญญานโทรศัพกJาจินดาประดิษฐ์��ดหร�อลดคิดทฤวิชญ์ จิามสีย (Waste Elimination)�����x[ญ์ จินดาประเสีย (Waste Elimination)�����x9ย่างต่อเนื่องในื่องڸ������H���로枔���กระบวิชญ์ จินื่องڸ������H���로枔���การทJางานื่องڸ������H���로枔���ลงได3 กQจินดาประดิษฐ์�ะ
นื่องڸ������H���로枔���Jาไปสีย (Waste Elimination)�����x[�การพื้นฐานของกา�ฒนื่องڸ������H���로枔���าคิดทฤ�ณภาพื้นฐานของกาได3ในื่องڸ������H���로枔���ท9�สีย (Waste Elimination)�����x�ด
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แหล่ง�งข้อมูล�อมูล : wik
ล่ง : http://www.systems2win.com/images/deliverables/LeanOfficeVSM_770.gif



  

การปร�บปร�งอย่างต่อเนื่อง�างต่อเนื่องڸ������H�อเนื่องڸ������H���로枔�����อง แนื่องڸ������H���로枔���วิชญ์ จิคิดทฤ%ดเก9�ย่างต่อเนื่องวิชญ์ จิก�บการกJาจินดาประดิษฐ์��ดคิดทฤวิชญ์ จิามสีย (Waste Elimination)�����x[ญ์ จินดาประเสีย (Waste Elimination)�����x9ย่างต่อเนื่อง (Waste Elimination)

แหล่ง�งข้อมูล�อมูล : wik
ล่ง : Continuous Improvement, Steve Karr

คิดทฤวิชญ์ จิามสีย (Waste Elimination)�����x[ญ์ จินดาประเสีย (Waste Elimination)�����x9ย่างต่อเนื่องท9�เก9�ย่างต่อเนื่องวิชญ์ จิข้อก3องก�บกระบวิชญ์ จินื่องڸ������H���로枔���การผล%ต่อเนื่องڸ������Hท�Mง 7 อย่างต่อเนื่อง�างข้อกอง Lean Manufacturing ประกอบด3วิชญ์ จิย่างต่อเนื่อง

1) Transportation Waste – คิดทฤวิชญ์ จิามสีย (Waste Elimination)�����x[ญ์ จินดาประเสีย (Waste Elimination)�����x9ย่างต่อเนื่องจินดาประดิษฐ์�ากการข้อกนื่องڸ������H���로枔���สีย (Waste Elimination)�����x�ง
2) Over-Production Waste – คิดทฤวิชญ์ จิามสีย (Waste Elimination)�����x[ญ์ จินดาประเสีย (Waste Elimination)�����x9ย่างต่อเนื่องท9�เก%ดข้อกUMนื่องڸ������H���로枔���จินดาประดิษฐ์�ากการผล%ต่อเนื่องڸ������Hมากเก%ดคิดทฤวิชญ์ จิามต่อเนื่องڸ������H3องการ
3) Excess Motion Waste – คิดทฤวิชญ์ จิามสีย (Waste Elimination)�����x[ญ์ จินดาประเสีย (Waste Elimination)�����x9ย่างต่อเนื่องจินดาประดิษฐ์�ากการเคิดทฤล��อนื่องڸ������H���로枔���ไหวิชญ์ จิเก%ดคิดทฤวิชญ์ จิามจินดาประดิษฐ์�JาเปRนื่องڸ������H���로枔���
4) Over-Processing Waste – คิดทฤวิชญ์ จิามสีย (Waste Elimination)�����x[ญ์ จินดาประเสีย (Waste Elimination)�����x9ย่างต่อเนื่องจินดาประดิษฐ์�ากการม9กระบวิชญ์ จินื่องڸ������H���로枔���การมากจินดาประดิษฐ์�นื่องڸ������H���로枔���เก%นื่องڸ������H���로枔���จินดาประดิษฐ์�JาเปRนื่องڸ������H���로枔���
5) Correction / Rework Waste – คิดทฤวิชญ์ จิามสีย (Waste Elimination)�����x[ญ์ จินดาประเสีย (Waste Elimination)�����x9ย่างต่อเนื่องท9�เก%ดข้อกUMนื่องڸ������H���로枔���จินดาประดิษฐ์�ากการท9�ต่อเนื่องڸ������H3องกล�บไปแก3ไข้อกงานื่องڸ������H���로枔���
6) Excess Inventory Waste - คิดทฤวิชญ์ จิามสีย (Waste Elimination)�����x[ญ์ จินดาประเสีย (Waste Elimination)�����x9ย่างต่อเนื่องจินดาประดิษฐ์�ากการด[แลร�กษาสีย (Waste Elimination)�����x%นื่องڸ������H���로枔���คิดทฤ3าคิดทฤงคิดทฤล�งมากเก%ดคิดทฤวิชญ์ จิามต่อเนื่องڸ������H3องการ
7) Waiting – คิดทฤวิชญ์ จิามสีย (Waste Elimination)�����x[ญ์ จินดาประเสีย (Waste Elimination)�����x9ย่างต่อเนื่องจินดาประดิษฐ์�ากการรอคิดทฤอย่างต่อเนื่อง



  

การปร�บปร�งอย่างต่อเนื่อง�างต่อเนื่องڸ������H�อเนื่องڸ������H���로枔�����อง บทบาทข้อกองบ�คิดทฤลากรในื่องڸ������H���로枔���การปร�บปร�งอย่างต่อเนื่อง�างต่อเนื่องڸ������H�อเนื่องڸ������H���로枔�����อง

การปร�บปร�งอย่างต่อเนื่อง�างต่อเนื่องڸ������H�อเนื่องڸ������H���로枔�����องจินดาประดิษฐ์�JาเปRนื่องڸ������H���로枔���ต่อเนื่องڸ������H3องอาศัพท์ โดย ดร.ชูฮาร์ท (1924) ได้คิดค้นและนำเสนอแนวคิดทางสถิติที่เรียกว่า Control Chart ที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถที่จะควบคุมคุณภาพของการทำงานได้ ซึ่งแนวคิดนี้ได้กลายมาเป็นแนวคิดที่ได้รับกันในวงกว้างถึงประโยชน์ที่นำมาใช้ในการบริหารจัดการเชิงคุณภาพในเวล�ย่างต่อเนื่องการทJางานื่องڸ������H���로枔���เปRนื่องڸ������H���로枔���ท9ม (Teamwork) เปRนื่องڸ������H���로枔���
อย่างต่อเนื่อง�างมาก เนื่องڸ������H���로枔�����องจินดาประดิษฐ์�ากการปร�บปร�งนื่องڸ������H���로枔����Mนื่องڸ������H���로枔���อาจินดาประดิษฐ์�จินดาประดิษฐ์�ะเก%ดข้อกUMนื่องڸ������H���로枔���จินดาประดิษฐ์�ากหลาย่างต่อเนื่องกระบวิชญ์ จินื่องڸ������H���로枔���การซU�งอาจินดาประดิษฐ์�จินดาประดิษฐ์�ะ
สีย (Waste Elimination)�����x�งผลกระทบก�บคิดทฤณะทJางานื่องڸ������H���로枔���ต่อเนื่องڸ������H�างท9มก�นื่องڸ������H���로枔��� ด�งนื่องڸ������H���로枔����Mนื่องڸ������H���로枔���จินดาประดิษฐ์�Uงต่อเนื่องڸ������H3องอาศัพท์ โดย ดร.ชูฮาร์ท (1924) ได้คิดค้นและนำเสนอแนวคิดทางสถิติที่เรียกว่า Control Chart ที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถที่จะควบคุมคุณภาพของการทำงานได้ ซึ่งแนวคิดนี้ได้กลายมาเป็นแนวคิดที่ได้รับกันในวงกว้างถึงประโยชน์ที่นำมาใช้ในการบริหารจัดการเชิงคุณภาพในเวล�ย่างต่อเนื่องคิดทฤวิชญ์ จิามร�วิชญ์ จิมม�อจินดาประดิษฐ์�ากท�กฝ่ายที่เกี่ยวข้อง�깄恂⦂跍Ā煄ɦ〈ꃜ䊙흆��䤀久깄恂玂ظǠ�놸ᰂ��ã�การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องจำเป็นต้องอาศัยการทำงานเป็นทีม (Teamwork) เป็นอย่างมาก เนื่องจากการปรับปรุงนั้นอาจจะเกิดขึ้นจากหลายกระบวนการซึ่งอาจจะส่งผลกระทบกับคณะทำงานต่dาย่างต่อเนื่องท9�
เก9�ย่างต่อเนื่องวิชญ์ จิข้อก3อง

ทJาให3บ�คิดทฤลากรคิดทฤวิชญ์ จิรจินดาประดิษฐ์�ะต่อเนื่องڸ������H3องม9บทบาทด�งต่อเนื่องڸ������H�อไปนื่องڸ������H���로枔���9M
● ต่อเนื่องڸ������H3องวิชญ์ จิ%เคิดทฤราะห(กระบวิชญ์ จินื่องڸ������H���로枔���การทJางานื่องڸ������H���로枔���ข้อกองต่อเนื่องڸ������H�วิชญ์ จิเองโดย่างต่อเนื่องละเอ9ย่างต่อเนื่องดเพื้นฐานของกา��อให3เหQนื่องڸ������H���로枔���ถิติชาวอเมริกัน ได้นำเสนอผลงานทางความคิดในขณะที่ทำงานอยู่ที่ Bell Labs เพื่อหาทางเพิ่มความน่าเชื่อถือของระบบการส่งสัญญานโทรศัพUงจินดาประดิษฐ์��ดบกพื้นฐานของการ�อง
 หร�อโอกาสีย (Waste Elimination)�����xในื่องڸ������H���로枔���การปร�บปร�งการทJางานื่องڸ������H���로枔���

● ต่อเนื่องڸ������H�องสีย (Waste Elimination)�����x��อสีย (Waste Elimination)�����xารทJาคิดทฤวิชญ์ จิามเข้อก3าใจินดาประดิษฐ์�และสีย (Waste Elimination)�����xร3างสีย (Waste Elimination)�����x�มพื้นฐานของกา�นื่องڸ������H���로枔���ธภาพื้นฐานของกาท9�ด9ก�บเพื้นฐานของกา��อนื่องڸ������H���로枔���ร�วิชญ์ จิมงานื่องڸ������H���로枔���
● ต่อเนื่องڸ������H3องเป�ดกวิชญ์ จิ3างทางคิดทฤวิชญ์ จิามคิดทฤ%ดท9�จินดาประดิษฐ์�ะย่างต่อเนื่องอมร�บการเปล9�ย่างต่อเนื่องนื่องڸ������H���로枔���แปลง/ปร�บปร�งต่อเนื่องڸ������Hลอดเวิชญ์ จิลา
● ต่อเนื่องڸ������H3องกล3าท9�จินดาประดิษฐ์�ะแสีย (Waste Elimination)�����xดงคิดทฤวิชญ์ จิามคิดทฤ%ดเหQนื่องڸ������H���로枔���เช%งบวิชญ์ จิกท9�จินดาประดิษฐ์�ะช�วิชญ์ จิย่างต่อเนื่องปร�บปร�งองคิดทฤ(กรให3ด9ข้อกUMนื่องڸ������H���로枔���
● ต่อเนื่องڸ������H3องคิดทฤอย่างต่อเนื่องคิดทฤ%ดต่อเนื่องڸ������Hามประเม%นื่องڸ������H���로枔���ผลการทJางานื่องڸ������H���로枔���อย่างต่อเนื่อง�างใกล3ช%ดและต่อเนื่องڸ������H�อเนื่องڸ������H���로枔�����อง
● ต่อเนื่องڸ������H3องจินดาประดิษฐ์�ดบ�นื่องڸ������H���로枔���ทUกการปร�บปร�งอย่างต่อเนื่อง�างสีย (Waste Elimination)�����xม�Jาเสีย (Waste Elimination)�����xมอ
● ต่อเนื่องڸ������H3องถิติชาวอเมริกัน ได้นำเสนอผลงานทางความคิดในขณะที่ทำงานอยู่ที่ Bell Labs เพื่อหาทางเพิ่มความน่าเชื่อถือของระบบการส่งสัญญานโทรศัพ�าย่างต่อเนื่องทอดคิดทฤวิชญ์ จิามร[3ท9�ได3เร9ย่างต่อเนื่องนื่องڸ������H���로枔���ร[3ไปย่างต่อเนื่อง�งผ[3ท9�เก9�ย่างต่อเนื่องวิชญ์ จิข้อก3องท�Mงภาย่างต่อเนื่องในื่องڸ������H���로枔���และภาย่างต่อเนื่องนื่องڸ������H���로枔���อกองคิดทฤ(กร



  

การปร�บปร�งอย่างต่อเนื่อง�างต่อเนื่องڸ������H�อเนื่องڸ������H���로枔�����อง ข้อก�Mนื่องڸ������H���로枔���ต่อเนื่องڸ������Hอนื่องڸ������H���로枔���ในื่องڸ������H���로枔���การปร�บปร�งอย่างต่อเนื่อง�างต่อเนื่องڸ������H�อเนื่องڸ������H���로枔�����อง

ข้อก�Mนื่องڸ������H���로枔���ต่อเนื่องڸ������Hอนื่องڸ������H���로枔���สีย (Waste Elimination)�����xJาหร�บการปร�บปร�งอย่างต่อเนื่อง�างต่อเนื่องڸ������H�อเนื่องڸ������H���로枔�����องนื่องڸ������H���로枔����Mนื่องڸ������H���로枔���เปRนื่องڸ������H���로枔���การนื่องڸ������H���로枔���Jาเอาเคิดทฤร��องม�อทางคิดทฤวิชญ์ จิามคิดทฤ%ดมา
ประย่างต่อเนื่อง�กต่อเนื่องڸ������H(ใช3ท9�ละข้อก�Mนื่องڸ������H���로枔���ต่อเนื่องڸ������Hอนื่องڸ������H���로枔���เพื้นฐานของกา��อให3ได3ข้อก3อม[ลท9�เปRนื่องڸ������H���로枔���ประโย่างต่อเนื่องชนื่องڸ������H���로枔���(ในื่องڸ������H���로枔���การนื่องڸ������H���로枔���Jาไปปร�บปร�งอย่างต่อเนื่อง�างต่อเนื่องڸ������H�อเนื่องڸ������H���로枔�����อง 
ด�งม9ราย่างต่อเนื่องละเอ9ย่างต่อเนื่องดด�งต่อเนื่องڸ������H�อไปนื่องڸ������H���로枔���9M
1. กJาหนื่องڸ������H���로枔���ดกระบวิชญ์ จินื่องڸ������H���로枔���การทJางานื่องڸ������H���로枔���ท9�ต่อเนื่องڸ������H3องการปร�บปร�ง (Business Process Identification)
2. ระบ�หนื่องڸ������H���로枔����วิชญ์ จิย่างต่อเนื่องงานื่องڸ������H���로枔���/องคิดทฤ(กร/ต่อเนื่องڸ������H�วิชญ์ จิบ�คิดทฤคิดทฤลท9�เก9�ย่างต่อเนื่องวิชญ์ จิข้อก3อง (Stakeholders Analysis)
3. เข้อก9ย่างต่อเนื่องนื่องڸ������H���로枔���แผนื่องڸ������H���로枔���ภ[ม%การทJางานื่องڸ������H���로枔���โดย่างต่อเนื่องละเอ9ย่างต่อเนื่องด (Work flow Detailing)
4. เกQบข้อก3อม[ลเช%งประจินดาประดิษฐ์��กษ(ท9�เก9�ย่างต่อเนื่องวิชญ์ จิข้อก3องก�บกระบวิชญ์ จินื่องڸ������H���로枔���การท9�ต่อเนื่องڸ������H3องการปร�บปร�ง เช�นื่องڸ������H���로枔��� 

 ภาพื้นฐานของกาถิติชาวอเมริกัน ได้นำเสนอผลงานทางความคิดในขณะที่ทำงานอยู่ที่ Bell Labs เพื่อหาทางเพิ่มความน่าเชื่อถือของระบบการส่งสัญญานโทรศัพ�าย่างต่อเนื่อง เอกสีย (Waste Elimination)�����xารราย่างต่อเนื่องงานื่องڸ������H���로枔��� เปRนื่องڸ������H���로枔���ต่อเนื่องڸ������H3นื่องڸ������H���로枔��� (Evidence Collection)
5. วิชญ์ จิ%เคิดทฤราะห(หาคิดทฤวิชญ์ จิามสีย (Waste Elimination)�����x[ญ์ จินดาประเสีย (Waste Elimination)�����x9ย่างต่อเนื่องท9�เก%ดข้อกUMนื่องڸ������H���로枔���ในื่องڸ������H���로枔���กระบวิชญ์ จินื่องڸ������H���로枔���การ (Waste Analysis)
6. วิชญ์ จิ%เคิดทฤราะห(หาเป�าหมาย่างต่อเนื่องการปร�บปร�งกระบวิชญ์ จินื่องڸ������H���로枔���การทJางานื่องڸ������H���로枔��� (Goal Setting)
7. วิชญ์ จิ%เคิดทฤราะห(หาวิชญ์ จิ%ธ9การปร�บปร�งการทJางานื่องڸ������H���로枔��� (Solution Analysis / Gap Analysis) โดย่างต่อเนื่อง

 ใช3 Fishbone Diagram และคิดทฤJานื่องڸ������H���로枔���Uงถิติชาวอเมริกัน ได้นำเสนอผลงานทางความคิดในขณะที่ทำงานอยู่ที่ Bell Labs เพื่อหาทางเพิ่มความน่าเชื่อถือของระบบการส่งสัญญานโทรศัพUงคิดทฤวิชญ์ จิามเปRนื่องڸ������H���로枔���ไปได3ในื่องڸ������H���로枔���การทJางานื่องڸ������H���로枔���จินดาประดิษฐ์�ร%ง
8. เข้อก9ย่างต่อเนื่องนื่องڸ������H���로枔���กระบวิชญ์ จินื่องڸ������H���로枔���การทJางานื่องڸ������H���로枔���ท9�ปร�บปร�งแล3วิชญ์ จิ (Standardization)
9. ทดลองดJาเนื่องڸ������H���로枔���%นื่องڸ������H���로枔���การกระบวิชญ์ จินื่องڸ������H���로枔���การทJางานื่องڸ������H���로枔���ท9�ได3ปร�บปร�งแล3วิชญ์ จิ (Try-out)
10. วิชญ์ จิ�ดผลการดJาเนื่องڸ������H���로枔���%นื่องڸ������H���로枔���การจินดาประดิษฐ์�ร%ง (Results Evaluation)
11. สีย (Waste Elimination)�����xร�ปผลการปร�บปร�งการดJาเนื่องڸ������H���로枔���%นื่องڸ������H���로枔���การ (Review)

เม��อได3ดJาเนื่องڸ������H���로枔���%นื่องڸ������H���로枔���การปร�บปร�งเปRนื่องڸ������H���로枔���ท9�เร9ย่างต่อเนื่องบร3อย่างต่อเนื่องแล3วิชญ์ จิคิดทฤวิชญ์ จิรจินดาประดิษฐ์�ะดJาเนื่องڸ������H���로枔���%นื่องڸ������H���로枔���การปร�บปร�งอย่างต่อเนื่อง[�เร��อย่างต่อเนื่องๆในื่องڸ������H���로枔���ไป
ในื่องڸ������H���로枔���อนื่องڸ������H���로枔���าคิดทฤต่อเนื่องڸ������H



  

การปร�บปร�งอย่างต่อเนื่อง�างต่อเนื่องڸ������H�อเนื่องڸ������H���로枔�����อง ประโย่างต่อเนื่องชนื่องڸ������H���로枔���(ข้อกองการปร�บปร�งอย่างต่อเนื่อง�างต่อเนื่องڸ������H�อเนื่องڸ������H���로枔�����อง

การปร�บปร�งอย่างต่อเนื่อง�างต่อเนื่องڸ������H�อเนื่องڸ������H���로枔�����องจินดาประดิษฐ์�ะทJาให3เก%ดประโย่างต่อเนื่องชนื่องڸ������H���로枔���(ต่อเนื่องڸ������H�อองคิดทฤ(กรด�งต่อเนื่องڸ������H�อไปนื่องڸ������H���로枔���9M
● สีย (Waste Elimination)�����xร3างนื่องڸ������H���로枔���%สีย (Waste Elimination)�����x�ย่างต่อเนื่องการวิชญ์ จิ%เคิดทฤราะห(การทJางานื่องڸ������H���로枔���อย่างต่อเนื่อง�างเปRนื่องڸ������H���로枔���ระบบให3แก�บ�คิดทฤลากร
● เป�ดโอกาสีย (Waste Elimination)�����xให3เปRนื่องڸ������H���로枔���ถิติชาวอเมริกัน ได้นำเสนอผลงานทางความคิดในขณะที่ทำงานอยู่ที่ Bell Labs เพื่อหาทางเพิ่มความน่าเชื่อถือของระบบการส่งสัญญานโทรศัพUงสีย (Waste Elimination)�����xาเหต่อเนื่องڸ������H�ข้อกองปoญ์ จินดาประหาอย่างต่อเนื่อง�างช�ดเจินดาประดิษฐ์�นื่องڸ������H���로枔���
● สีย (Waste Elimination)�����xร3างกระบวิชญ์ จินื่องڸ������H���로枔���การม9สีย (Waste Elimination)�����x�วิชญ์ จินื่องڸ������H���로枔���ร�วิชญ์ จิมจินดาประดิษฐ์�ากบ�คิดทฤลากรอย่างต่อเนื่อง�างท��วิชญ์ จิถิติชาวอเมริกัน ได้นำเสนอผลงานทางความคิดในขณะที่ทำงานอยู่ที่ Bell Labs เพื่อหาทางเพิ่มความน่าเชื่อถือของระบบการส่งสัญญานโทรศัพUงท�Mงองคิดทฤ(กร
● เพื้นฐานของกา%�มคิดทฤวิชญ์ จิามพื้นฐานของกาUงพื้นฐานของกาอใจินดาประดิษฐ์�แก�ผ[3ม9สีย (Waste Elimination)�����x�วิชญ์ จินื่องڸ������H���로枔���ได3สีย (Waste Elimination)�����x�วิชญ์ จินื่องڸ������H���로枔���เสีย (Waste Elimination)�����x9ย่างต่อเนื่อง
● ลดผลกระทบเช%งลบท9�อาจินดาประดิษฐ์�จินดาประดิษฐ์�ะเก%ดจินดาประดิษฐ์�ากการดJาเนื่องڸ������H���로枔���%นื่องڸ������H���로枔���งานื่องڸ������H���로枔���
● ป�องก�นื่องڸ������H���로枔���และลดเหต่อเนื่องڸ������H�ปoจินดาประดิษฐ์�จินดาประดิษฐ์��ย่างต่อเนื่องท9�จินดาประดิษฐ์�ะทJาให3เก%ดปoญ์ จินดาประหาในื่องڸ������H���로枔���อนื่องڸ������H���로枔���าคิดทฤต่อเนื่องڸ������H
● สีย (Waste Elimination)�����xามารถิติชาวอเมริกัน ได้นำเสนอผลงานทางความคิดในขณะที่ทำงานอยู่ที่ Bell Labs เพื่อหาทางเพิ่มความน่าเชื่อถือของระบบการส่งสัญญานโทรศัพกJาจินดาประดิษฐ์��ดคิดทฤวิชญ์ จิามสีย (Waste Elimination)�����x[ญ์ จินดาประเสีย (Waste Elimination)�����x9ย่างต่อเนื่องได3อย่างต่อเนื่อง�างเปRนื่องڸ������H���로枔���ระบบ
● สีย (Waste Elimination)�����xามารถิติชาวอเมริกัน ได้นำเสนอผลงานทางความคิดในขณะที่ทำงานอยู่ที่ Bell Labs เพื่อหาทางเพิ่มความน่าเชื่อถือของระบบการส่งสัญญานโทรศัพลดคิดทฤ�าใช3จินดาประดิษฐ์��าย่างต่อเนื่องหร�อต่อเนื่องڸ������H3นื่องڸ������H���로枔���ท�นื่องڸ������H���로枔���ท9�ไม�จินดาประดิษฐ์�JาเปRนื่องڸ������H���로枔���ได3อย่างต่อเนื่อง�างม9ประสีย (Waste Elimination)�����x%ทธ%ภาพื้นฐานของกา
● สีย (Waste Elimination)�����xามารถิติชาวอเมริกัน ได้นำเสนอผลงานทางความคิดในขณะที่ทำงานอยู่ที่ Bell Labs เพื่อหาทางเพิ่มความน่าเชื่อถือของระบบการส่งสัญญานโทรศัพสีย (Waste Elimination)�����xร3างนื่องڸ������H���로枔���วิชญ์ จิ�ต่อเนื่องڸ������Hกรรมใหม�สีย (Waste Elimination)�����xJาหร�บสีย (Waste Elimination)�����x%นื่องڸ������H���로枔���คิดทฤ3า / บร%การ / การจินดาประดิษฐ์��ดการ
● ม9วิชญ์ จิ�ฒนื่องڸ������H���로枔���ธรรมท9�พื้นฐานของกาUงประสีย (Waste Elimination)�����xงคิดทฤ(อย่างต่อเนื่อง�างย่างต่อเนื่อง��งย่างต่อเนื่อง�นื่องڸ������H���로枔���


