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สรุปการบรรยายวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.45 – 17.00 น. 
ณ ห้องประชุม Mayfair A ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้้า 

 
หัวข้อ การบริหารจัดการ Lean เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต 
โดย คุณวัลลภ วิตนากร กรรมการผู้จัดการ บจก. ไฮ-เทคแอพพาเรล (ผู้ผลิต OEM ของ NIKE) 
- คุณวัลลภเกริ่นว่า ความส าเร็จเรื่อง Lean ไม่ได้วัดที่ productivity อย่างเดียว ต้องบริหารจัดการอย่างมี

ประสิทธิภาพ และท้ายสุดต้องประเมินได้ว่า เราแข่งขันได้ ความส าเร็จของไฮ -เทค จึงพิสูจน์กันที่ต้นทุน
การผลิต ซึ่งลดลงจนสามารถแข่งขันกับลาว กัมพูชา และเวียดนามได้ ประเด็นค่าแรงขั้นต่ า 300 บาท
ไม่ใช่เรื่องน่าห่วงของไฮ-เทคฯ ก็เพราะความส าเร็จในเรื่อง Lean 

- การปรับเป็น Lean ของบริษัทฯไฮ-เทคฯ เป็นตัวอย่างของ OEM ที่สามารถปรับเปลี่ยนเพ่ือสนองตอบต่อ
มาตรฐานของ supply chain ข้ามชาติได้ส าเร็จ (ในที่นี้คือบริษัท NIKE) โดยตามนโยบายของ NIKE แล้ว 
Lean คือการลดของเสีย (waste) 7 ประการ อย่างไรก็ดี ไฮ-เทคฯ น ามาปรับเป็นการลดของเสีย 8 
ประการ แล้วสามารถท าให้ NIKE ยอมรับได้ อีกตัวอย่างของนโยบาย NIKE ที่ OEM อย่างไฮ-เทคฯรับมา
ใช้ด้วย คือ Equitable Manufacturing ซึ่งเป็นหลักการผลิตที่อยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นธรรม “ท า
อย่างไรจึงจะให้ทุกคนที่มีส่วนร่วมผลิตมีรายได้มากขึ้น บริษัทมีรายได้มากขึ้น ด้วยความเป็นธรรม” 

- คุณวัลลภสรุปหัวใจส าคัญ 3 ประการของการปรับสู่ Lean ได้แก่ 1. เปลี่ยน mindset ของผู้บริหาร
ระดับสูงและระดับกลาง เพราะจะท าให้ mindset ของพนักงานระดับล่างเปลี่ยนเองโดยอัตโนมัติ 2. 
Integration หรือการเชื่อมโยงซึ่งต้องลงลึกถึงระดับปฏิบัติงาน 3. Sustainability หรือความยั่งยืน 

- ในเส้นทางสู่ Lean ของไฮ-เทคฯ เริ่มขึ้นราวปี 2008 โดยการปรับเปลี่ยนเกิดขึ้นทั้งในโรงงานและ
สายการผลิตและระบบบริหารจัดการ ทั้งนี้อยู่บนหลักการพ้ืนฐานคือ อะไรก็ตามที่ไม่ท าให้เกิดมูลค่าถือว่า
เป็น waste โดยเบื้องต้นต้องแยกระหว่าง Value-added และ Non-value-added ส าหรับ Value-
added คือกิจกรรมใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในตัวสินค้าและตรงความต้องการของลูกค้า ส่วน 
Non-value-added คือกิจกรรมใด ๆ ที่ไม่น าไปสู่ความต้องการของลูกค้า  

- ของเสีย 8 ประการ หรือตัวย่อ DOWNTIME คือกระบวนการที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิม (Non-value-
added) ได้แก่ D = Defect (ข้อผิดพลาดของผลิตภัณฑ์), O = Over-production (การผลิตมากเกินไป), 
W = Waiting (การรอ ไม่ว่าจะเป็นการรอคน เครื่องจักร ข้อมูล), N = Non-utilized talent ideas 
(พรสวรรค์ที่ไม่ถูกน าออกมาใช้), T = Transportation (ระยะห่างที่ไม่จ าเป็น), I = Inventory (สินค้าคง
คลัง), M = Movement (การเคลื่อนไหวที่ไม่จ าเป็น), E = Extra-processing (กระบวนการที่ซ้ าซ้อน
หรือไม่จ าเป็น) 

- ตัวอย่างมาตรการของไฮ-เทคฯ ได้แก่ การโละเครื่อง Conveyor ออกไปทั้งหมด ท าให้สามารถจัด lay-
out โรงงานได้ใหม่ สามารถใช้ประโยชน์พ้ืนที่ได้ดีขึ้น (พ้ืนที่การผลิตลดลง 45%) การดึงเอากระบวนการ
ผลิตอย่างน้อย 2 กระบวนการมาไว้ที่เดียวกัน (เพ่ือให้เกิด Flow) และเชื่อมโยงการท างานของแผนกต่าง 
ๆ ในเป็นหนึ่งเดียว ไม่ใช่ต่างคนต่างท า (งานในสายการผลิตลดลงถึง 76.30%) การปรับสายการบริหารให้ 
supervisor ท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษา การท าให้ทุกฝ่ายผลิตในจ านวนเท่ากัน (การผลิตแบบ Pull system) 
มีระบบสัญญาณในไลน์ เมื่อเกิดปัญหาทางเทคนิค เพ่ือลด motion ในการเดินไปตามหัวหน้าหรือช่างให้
มาแก้ไข การน า 5ส มาใช้อย่างจริงจัง และมีการแสดงข้อมูลสถิติ 

- ต่อค าถามที่ว่าบริหารคนอย่างไร? คุณวัลลภ เน้นเรื่องการสื่อสารกับพนักงาน ส าหรับพนักงานใหม่ต้องมี
การอธิบายและฝึกอบรมเป็นเดือน ก่อนจะเริ่มงาน และมีการฝึกอบรมเรื่อย ๆ ทุกเดือน 

- ต่อค าถามที่ว่า ไม่กลัวคู่แข่งจีนหรือ? คุณวัลลภวิเคราะห์ให้เห็นว่า เหตุใดจึงยังคิดว่าตนจะรักษาต าแหน่ง
ผู้ผลิตอันดับต้น ๆ ของ NIKE ไว้ได้ โดยแจกแจงวิธีการประเมิน competitiveness ของตัวเองในสายตา
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ของ NIKE ซึ่งจะต้องเข้าใจมุมมองแบบภูมิภาค ไม่ใช่รายประเทศ ส าหรับบริษัทข้ามชาติ ภูมิภาคที่มี
ศักยภาพด้านสิ่งทอ (ซึ่งเป็น labor-intensive) มีเพียงแค่แอฟริกาและเอเชีย ในส่วนของแอฟริกา 
เนื่องจากคนงานมีรูปร่างใหญ่จึงไม่สามารถท างานละเอียดดังเช่นสิ่งทอได้เท่ากับคนงานที่มีรูปร่างเล็ก ซึ่ง
ท าให้เอเชียได้เปรียบกว่า เมื่อดูในประเทศแถบเอเชีย ปัจจุบัน จีนไม่ใช่คู่แข่งไทยแล้วเพราะต้นทุนไม่ได้ต่ า
เหมือนแต่ก่อน หากเปรียบเทียบกับลาว กัมพูชา เวียดนาม คุณวัลลภก็มองว่าบริษัทตนสามารถผลิตด้วย
ต้นทุนที่ต่ ากว่า แต่ปัจจัยที่ตนมองว่าส าคัญคือ สิทธิประโยชน์ทางภาษีของรัฐบาลที่ท าผ่านข้อตกลงทาง
การค้าต่าง ๆ ซึ่งจะต้องจับตามองให้ดีตลอดเวลา ทั้งนี้คุณวัลลภสรุปแนวทางส าคัญส าหรับ OEM ว่า 
จะต้องตอบสนอง และพัฒนาร่วมกับบริษัทข้ามชาติ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน หรือ
มาตรฐานต่าง ๆ 

 
 


