คําเฉลย อยูห นา 3
ตอบคําถามชิงรางวัล TQM Best ครั้งที่ ๒ (มีนาคม ๒๕๕๓)
เรื่อง ประสิทธิผลของระบบการผลิตแบบโตโยตา
รางวัล (มูลคารวมประมาณ 20,000 บาท)
ผูที่ตอบคําถามไดคะแนนสูงสุด 20 ทานแรก จะไดรับ
1) สมาชิก TQM Best 1 ป มูลคา 600 บาท และ
2) ตํารา Total Quality Management หรือ วารสาร Management Best Practices เลมใดก็ไดตามที่
ตองการ พรอมบริการจัดสงถึงบานทางไปรษณียฟรี (โปรด “คลิ๊ก” ไปตามลิงกเพื่อดูรายละเอียดของรางวัลแตละอยาง)

กติกา
1)
2)
3)
4)

อานโจทยและตอบคําถามขางลางนี้
กรอกคําตอบของทานลงในกระดาษคําตอบที่หนา 3 พรอมระบุของรางวัลที่ตองการ (พิมพใหมไดใหมีฟลดขอมูลครบตามแบบ)
สงคําตอบมาทาง e-mail:info@tqmbest.com หรือ Fax.:0-2260-3714 ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2553
ประกาศรายชื่อผูไดรับรางวัลและเฉลยคําตอบ ทาง www.tqmbest.com ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2553

โจทยและคําถาม
บริษัทผูผลิตเหล็กรูปพรรณแหงหนึ่ง ไดนํา TQM มาใชเปนแนวทางในการพัฒนาระบบบริหารของบริษัท โดยเริ่มตนที่การสัมมนา
ผูบริหารระดับสูง เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2551 หลังจากนั้น พนักงานทั่วทั้งองคกร ไดเรียนรูแนวคิด-เทคนิค-กระบวนการปรับปรุง
คุณภาพงานตามแบบทีคิวเอ็ม และไดนําไปใชปรับปรุงคุณภาพงานในทุกหนวยงานทั่วทั้งองคกรอยางสนุกสนาน สงผลใหบริษัทไดรับ
รางวัล TQM Best-Practices Award ประจําป 2552 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ 2553
หนึ่งในโครงการปรับปรุงคุณภาพงานเหลานั้น คือ การบริหารระดับคงคลังของสินคาสําเร็จรูป โดยประยุกตใช ระบบการผลิตแบบ
ดึง (Pull System), การขจัดความสูญเปลา (MUDA TORI), ระบบปายคําสั่ง (KAMBAN), และ การเทคนิคควบคุมดวยสายตา (Visual
Control) ตามหลักการของ Toyota Production System โดยทีมงานของบริษัทในระหวางเดือน เมษายน 2552 ถึง เดือน มิถุนายน
2552 ซึ่งกอใหเกิดประสิทธิผลดังนี้
1) ปริมาณคงคลังของสินคาสําเร็จรูปโดยเฉลี่ยทุกรายการ ลดลงจาก 40 วันขาย เหลือ 23 วันขาย (แสดงในรูป 1)
2) การกระจายของปริมาณคงคลังของสินคาสําเร็จรูปดีขึ้น กลาวคือ จํานวนรายการสินคาที่ปริมาณคงคลังมีไมพอขายลด
นอยลง จํานวนรายการสินคาที่ปริมาณคงคลังมากกวา 60 วันขายหมดไป (แสดงในรูป 2)
3) ลดเวลาในการคนหาสินคาเพื่อยกขึ้นรถขนสง เฉลี่ย 3 นาทีตอรายการ เหลือ 12 วินาทีตอรายการ
จากขอมูลประสิทธิผลที่เกิดขึ้น จงตอบคําถามตอไปนี้
1) บริษัทฯ สามารถลดมูลคาสินคาคงคลังได กี่ลานบาท (สมมติวา บริษัทมียอดขายเฉลี่ยประมาณ 10 ลานบาท/วัน)
2) จากคําตอบขอ 1) บริษัทสามารถลดคาดอกเบี้ยเปนเงินปละเทาไร (ใหคิดที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู 7.5% ตอป)
3) ลดคาโสหุยในการดูแลสินคาคงคลัง (คาเชาพื้นที่เก็บ+คาแรงงานคนในการคนหา+เคลื่อนยาย+ตรวจนับ) ปละเทาไร (ใหคิด
ในอัตราปละ 1.5% ของมูลคาสินคาคงคลัง)
4) การเสียโอกาสในการขายเนื่องจากไมมีสินคาเพียงพอตอคําสั่งซื้อของลูกคา คิดเปนยอดขายที่หายไปปละประมาณเทาไร
(ใหใชสมมติฐานวา ก. สินคาที่มีปริมาณคงคลังไมถึง 1 วันขาย ซึ่งมีอยู 31+9 รายการ ตามรูป 2 คือสินคาที่ลูกคายกเลิกคํา
สั่งซื้อ, ข. สินคาทั้งหมดมี 120 รายการ, ค.สินคาทุกรายการมีความถี่ในการขายเทาๆกัน)
5) ความสูญเสียดานอื่นๆ มีอะไรบาง ใหระบุเปนขอๆ
6) ประโยชนทางออมดานอื่นๆ มีอะไรบาง ใหระบุเปนขอๆ
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รูป 1 กราฟแสดงการลดลงของปริมาณคงคลังของสินคาสําเร็จรูป (คิดเปนจํานวนเทาของยอดขายตอวัน)

รูป 2 ฮิสโตแกรมแสดงการกระจายของปริมาณคงคลังของสินคาสําเร็จ (ปริมาณคงคลัง VS จํานวนรายการ)
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กระดาษคําตอบและคะแนนเต็มสําหรับแตละขอ
ขอ

คําตอบ

คะแนนเต็ม

c

ลดมูลคาสินคาคงคลังได 170 ลานบาท (17 วัน x 10 ลานบาท/วัน)

20

d

ลดคาดอกเบี้ยเปนเงินปละ 12.75 ลานบาท

20

e

ลดคาโสหุยในการดูแลสินคาคงคลังปละ 2.55 ลานบาท

20

f

เสียโอกาสในการขาย 1,216 ลานบาท/ป (40/120 x 10 ลานบาท/วัน x 365 วัน/ป)

20

g

1. สินคาเสื่อมสภาพหรือเสียหาย จากการจัดเก็บสินคาที่มากเกินความจําเปน
2. สินคาตกรุน-เกาเก็บ-ลาสมัย-ขายไมออก ตองนําไปทิ้งหรือกําจัด
3. เสียชื่อเสียงจากการมีสินคาขาดสงจํานวนมาก
4. ภาระงานในการบริหารจัดการกับสินคาคงคลังจํานวนมากโดยไมจําเปน
5. หากมีสินคาสําเร็จรูปที่ดอยคุณภาพเก็บอยูในคลังเปนเวลานาน ก็จะมีโอกาสแกไข
ปรับปรุงใหเกิดผลสําเร็จไดยากยิ่งขึ้น

10

h

1. เพิ่ม Cash Flow ของบริษัท
2. ลด Delivery Lead Time และ ภาระงานในการคนหาสินคาเพื่อจัดสง
3. การวางแผนการผลิตเรียบงายลงมากและไมมีผิด จากการนําระบบ KAMBAN มาใช
4. เพิ่มประสิทธิภาพในการใชกําลังผลิตและการใชวัตถุดิบ
5. เพิ่มความพึงพอใจของลูกคา
6. ใหบทเรียนแกผูบริหารและพนักงาน ใหมุงปรับปรุงกระบวนการและวิธีปฏิบัติงาน
โดยใชหลักวิชาที่สมเหตุสมผล แทนที่การบริหารโดยกําหนดแต KPI เพียงอยางเดียว

10

รวม

ไดคะแนน

100

หมายเหตุ
ขอ c~f ใหกรอกคําตอบเปนตัวเลขและหนวยนับ, ขอ g~h ใหกรอกขอความเปนดานๆ ดานละ 3 คะแนน
ขอมูลผูตอบ
ชื่อ-สกุล ........................................................................................... อาชีพ/ตําแหนง/บริษัท .....................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
ตําราหรือวารสารเลมที่ตองการ ..................................................................................................................................................................
ที่อยูสําหรับจัดสง ...................................................................................................................................................................... ...............
..................................................................................................................................................................................................................
มือถือ ........................................... โทร. ...........................................
e-mail ..................................................................... โทรสาร ......................................
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