
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                               
      1. เพื่อแก้ปัญหาความผิดพลาดของการเตรียมวัตถุดิบอาหารประเภทผักสด 
      2. เพื่อพัฒนาระบบงานของหน่วยเตรียมวัตถุดิบอาหารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ลดขั้นตอน  
          และระยะเวลาในการจัดเตรียม รวมทั้งลดความสับสนที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งในการเตรียม 
          การจ่ายวัตถุดิบอาหาร 
      3. เพื่อพัฒนาต่อเนื่องและยั่งยืนอีกทั้งเป็นตัวอย่าง ในการพัฒนางานอื่นๆภายในหน่วยงาน 

วัตถุประสงค์ 
- ทรัพยากรที่ใช้       : กระดาษปอนด์ขาว (70 แกรม) 
- งบประมาณที่ใช้     : 240 บาท/ป ี

ทรัพยากร/งบประมาณที่ใช้ 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

เป้าหมาย 
(Target) 

ผลลัพธท์ี่ปฏิบตัิได้ (มากกว่าหรอืเท่ากบั 3 รอบการวดัผล) 

ก่อน
ด าเนินการ 

หลงัด าเนนิการ 
ครั้งที ่1 

มิถุนายน 56 

หลังด าเนนิการ 
ครั้งที ่2 

มิ.ย.56-ก.ย.56 

หลังด าเนนิการ 
ครั้งที ่3 

ก.ย.56-ธ.ค.56 

หลังด าเนินการ 
ครั้งที ่4 

ม.ค.57-มี.ค.58 
(19  มีนาคม 58) 

1. การเตรียมผดิพลาด
ของเมนูทั้งหมด 0 % 20 % 4.5 % 1.9% 0% 

0.02% 

(0.016%) 
2. ลดระยะเวลาการ

ท างานของบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องกับการ
สั่งงาน 

20 % 
(584 ชม./ป)ี 

0% 
(2,920 ชม./ปี) 

50% 
(1,460ชม./ปี) 

62.5% 
(1,825ชม./ป)ี 

73% 
(2,131.6ชม./ป)ี 

75% 
(2,190ชม./ป)ี 

3. ลดระยะเวลา
กระบวนการเตรียม
ผัก 

20% 
(298 ชม./ป)ี 

- - - - 37.96% 
(565.7ชม./ป)ี 

4. ความพึงพอใจ 
   4.1 ผู้ปฏิบัติงาน 

 
   4.2 ผู้รับผลงาน 

80 % 65 % - - 97.32 % 100% 

20 % 55 % - - 90 % 100% 

ตัวชี้วัดผลส าเร็จและผลลัพธ์ 

หัวข้อ ความสูญเปล่า 
สาเหตุรากเหง้าของปัญหา  

(root cause) 

แนวทางแก้ไข : 
ระบแุนวคิดและเครื่องมือ Lean 

ที่ใช้ในการแก้ปัญหา 

Defect rework  : 
ท างานซ้ าเพื่อแก้ไข
ข้อบกพรอ่ง 

-การเตรียมที่
ผิดพลาดไม่ถูกต้อง
ตามชนิดและ
คุณลักษณะ 

-การสั่งงานและการเตรียม
ที่ผิดพลาดไม่ชัดเจน 
ซับซ้อน ผู้เตรียมเกิดความ
สับสน เตรียมผิดพลาด 

-การป้องกนัความผิดพลาด
โดยใช้ใบสั่งงานบันทึก
รายละเอียดการเตรียมสีนั้นๆ
ได้ใจความ แทนการสั่งงาน
ด้วยวาจา 

Waiting : การรอคอย 

-การเตรียมผักไม่ทัน
ตามเวลาที่ก าหนด
เพื่อน าไปใช้ใน
กระบวนการปรุง 

-เนื่องจากความล้าช้าและ
ความไม่ชัดเจนถูกต้องของ
การกระจายงาน 

-การปรับเรียบ โดยการ
กระจายงานอย่างสม่ าเสมอ 
พิจารณาตามจ านวนและความ
ยากง่ายของงาน 

Not using staff talent : 
ภูมิรู้ที่สูญเปล่า 

-นักวิชาการ
โภชนาการต้องใช้
ชั่วโมงการท างาน
ซ้ าซ้อนและเพื่อ
แก้ไขปัญหาความ
ผิดพลาด 

- เนื่องจากกระบานการที่
ซ้ าซ้อนและความผิดพลาด
ของงานที่เกิดจาก
กระบวนการ 

-การปรับกระบวนการ วิธีการ
ท างานโดยการปรับการสั่งงาน 
ณ หน้างานเป็นการตรวจสอบ
และมีการจัดท าใบสั่งงาน
ล่วงหน้าและคัดแยกใบสั่งงาน
ตามกลุ่มงาน 

Value Stream Mapping (VSM) – Old VSM การเตรียมวัตถุดิบประเภทผัก 
กระบวนการ
ท างาน 

5.30 – 6.50 น. 5.45 – 7.05 น. 5.50 – 7.05 น. 5.50 – 8.55 น. 8.55 – 9.35 น. 

VSM Level 1 

ตรวจสอบ 
รายการอาหาร 
และส่วนประกอบ 

80 นาท ี

 
15 
นาที 

สั่งเตรียมวัตถดุิบ 
80 นาท ี

 
5 

นาที 

ตรวจสอบวตัถดุิบ
รับเข้า กระจาย
วัตถดุิบตามงาน  

60 นาท ี

 
5 

นาที 

เตรียมวัตถดุิบ 
ล้าง/คดัแยก/หั่น 

180 นาท ี

 
5 

นาที 

จ่ายวตัถดุิบที่ผ่าน
การเตรียม  
5 นาท ี

VSM Level 2-3 

เจ้าหน้าทีค่วบคมุการ
ท างานตรวจสอบ
ความถูกตอ้งของ
รายการอาหารและ
ส่วนประกอบ 

เจ้าหน้าที่ควบคุม
งานสั่งงานใน
ส่วนงานท่ี
ซับซ้อน 

เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความ
ถูกต้องของชนิด
และจ านวน
วัตถดุิบ 

จ านวนตาม
เมนูอาหาร ล าด า
มื้อ เช้า กลางวัน 
เย็น 

พนักงานปรุง
ประกอบอาหาร
ท าการเบิก
วัตถดุิบอาหาร 

FTQ 95% 95% 96% 95% 97% 

Process Time 215 นาท ี

Delay Time 30 นาท ี

PT+DT 245 นาท ี

ขั้นตอนการด าเนินการก่อนปรับปรุง 

ความเป็นมา 

1. การเตรียมวัสดุอาหารประเภทผักสด มีปริมาณ 1,500-2,000 กิโลกรัมต่อวัน  
2. มผีักชนิดต่างๆ 40-50 ชนิดต่อวัน ผลิตอาหาร 20-22 เมนูหลัก รวมทั้งเมนูอื่นๆ 
3. อัตราก าลังพนักงานขึ้นปฏิบัติงานได้เพียงวันละ 6-7 คนต่อวัน 

     ขั้นตอนส าคัญขั้นตอนหนึ่ง คือ  “ขั้นตอนการสั่งการเตรียมวัตถุดิบ”  
เป็นขั้นตอนในการแจกแจงรายละเอียดการเตรียมตาม ชนิดของวัตถุดิบ
คุณลักษณะของวัตถุดิบ ซึ่งสอดคล้องกับเมนูอาหาร จ านวนการบริการและเวลา
ในการให้บริการรวมถึงความต้องการของหน่วยงานที่รับผลงาน คือ วัตถุดิบหลัง
การเตรียมเพื่อน าไปปรุงประกอบอาหาร ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวนี้ใช้วิธีการให้    
ผูเ้ตรียมซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในจุดนั้นๆ เรียกว่า “หัวเขียง” เป็นผู้แจกแจง
รายละเอียดการเตรียมและจ่ายงานแก่เพื่อนในทีม โดยการบอกรายละเอียดเป็น
รายบุคคล 

     จากการประเมินผลงานการเตรียมวัตถุดิบอาหารของฝ่ายโภชนาการ 
พบว่า การเตรียมวัตถุดิบอาหารนั้นมีความผิดพลาดบ่อยครั้ง เกิดความ
ขัดแย้ง การร้องเรียนภายในหน่วยงาน และระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ท าให้เกิดปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบ เนื่องมาจากการเตรียมวัตถุดิบอาหาร
ผิดพลาด และประเด็นส าคัญคือส่งผลต่อคุณภาพอาหารที่ให้บริการไม่
เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด เมื่อวิเคราะห์แล้วพบว่า สาเหตุส าคัญ
เกิดขึ้นจากขั้นตอน “การสั่งการเตรียมวัตถุดิบ” หน่วยงานจึงได้มีความคิด
ที่จะพัฒนากระบวนการเตรียมวัตถุดิบอาหารประเภทผักสด เพื่อแก้ปัญหา
และพัฒนาระบบงานของหน่วยงานเตรียมวัสดุอาหารให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

Value Stream Mapping (VSM) – New VSM การเตรยีมวตัถุดบิประเภทผกั 

กระบวนการ
ท างาน 

ท าล่วงหน้า 5.30-5.40 น. 5.40-8.00 น. 8.00-8.02 น. 

VSM Level 1 
จัดท าใบสั่ง 
การเตรียม 
60 นาท ี

0 
นาท ี

มอบหมายงานและ
กระจายงาน 
10 นาท ี

0 
นาท ี

เตรียมวัตถุดบิ 
ล้าง/คัดแยก/หั่น 
2 ชั่วโมง 20 นาท ี

0 
นาท ี

จ่ายวัตถุดิบที ่
ผ่านการเตรยีม 

2 นาท ี

VSM Level 2-3 
ตรวจสอบ

รายการอาหาร 
มอบหมายงาน
ตามใบสั่งงาน 

คัดแยกแยกวัตถุดิบตาม
ใบสั่งงานที่เตรียมไว ้

พนักงานปรุงมาเบิก
วัตถุดิบตามใบงานที่
เตรียมให้ตรงตามเมนู 

FTQ 99.99% 99.99% 99.99% 100% 

Process Time 152 นาท ี

Delay Time 0 นาท ี

PT+DT 152 นาท ี

ขั้นตอนการด าเนินการหลังปรับปรุง 

การวิเคราะห์สาเหตุ 
แนวทางการแก้ไขให้สอดคล้องกับโครงการ 




