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วิถีไทย วิถีโลก

วิถีซามูไร

ท ่ า น
สมาชิก และผู้อ่านที่รักทุกท่านครับ ในฉบับที่แล้ว
ผมได้สรุปบทเรียนของกรณีตัวอย่าง SME ที่แสดง

ความมุ่งม่ันตั้งใจของผู้บริหารระดับสู หรือหมายเลขหนึ่งขององค์กร
ไปแล้วนะครบั ในตอนนีเ้ราย้อนกลบัมาคยุเรือ่ง TPM ในประเดน็ต่างๆ 
ที่ค้างกันไว้ต่อไป โดยผมได้ค้างเรื่อง OEE ไว้ก่อนท่ีเราจะแวะเวียน
ไปเรื่องของผู้บริหาร มาต่อกันตอนนี้เลยครับ

กำร ...“มุ ่งเน ้นการพัฒนาประสิทธิผลของเครื่องจักร
อุปกรณ์...” ในนิยำมของ TPM นั้น ผมได้อธิบำยควำมหมำยไว้ว่ำ คือ 
กำรพัฒนำให้เครื่องจักรอุปกรณ์ท�ำงำนได้บรรลุผลส�ำเร็จตำมที่ได้
ออกแบบกำรท�ำงำนของเครื่องจักรอุปกรณ์นั้นๆ ไว้

กล่ำวคือ มีอัตรำกำรเดินเครื่องใช้งำนสูงที่สุด เดินเครื่องได้
ด้วยควำมเร็วตำมท่ีออกแบบไว้ และผลิตได้แต่งำนที่ดีในอัตรำที่สูง
ทีส่ดุ ซึง่ตำมเป้ำหมำยท่ีมุง่หวงัของ TPM คอื ของเสียหรืองำนผดิพลำด
เป็น 0 นั่นแหละครับ

หำกท�ำได้อย่ำงนี ้ประสทิธผิลโดยรวมของเครือ่งจกัรอปุกรณ์
ที่เรียกภำษำอังกฤษว่ำ Overall Equipment Efficiency: OEE จะมี
ค่ำเท่ำกับหรือเข้ำใกล้ 100% มำกที่สุด

ในชีวิตจริงนั้นจะให้ได้ 100% นั้นยากมหากาฬครับ 
ดงันัน้ องค์กรทีท่�ำ TPM ได้ระดบัโลกจงึตัง้เป้ำว่ำ OEE = 80% 

ขึ้นไป ก็ถือว่ำบรรลุระดับที่ต้องกำรแล้วละครับ 
เพรำะ OEE เป็นผลคูณของค่ำสัดส่วนสำมตัวได้แก่ อัตรา

การเดินเครื่องใช้งาน อัตราความเร็วในการเดินเครื่อง และอัตรา
ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่ผลิตได้

พอใช้ค�ำว่ำอัตรำปุ๊บ ก็แปลว่ำเป็นสัดส่วน หรือมักจะคิดค่ำ
ออกมำเป็นเปอร์เซน็ต์ ผมขอแวะเวยีนเพือ่แถมเป็นควำมรูเ้พิม่เตมิให้
กับแฟนคอลัมน์ทุกท่ำนนะครับ 

เรำมกัจะมกีำรต้ังค่ำเป้ำหมำยในกำรท�ำงำนหรอืเอำตวัอย่ำง
ง่ำยๆ ว่ำตั้งค่ำบรรดำ KPI ทั้งหลำยเป็นเปอร์เซ็นต์ โดยไม่ได้คิดอะไร
มำก เช่น เพิม่ประสทิธภิาพการผลติเป็น 20% ลดต้นทนุลง 15% หรอื
เพิ่ม GDP อีก 2% เป็นต้น

ดูและฟังเผินๆ ก็เหมือนว่ำจะเข้ำใจดีนะครับ แต่คิดไปลึกอีก
หน่อยก็จะพบว่ำ...จะเก็บข้อมูลมำหำค่ำตำมเป้ำหมำยนี้ได้อย่ำงไร
ล่ะ?
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ต่อฉบับหน้าอ่าน

แน่นอนครบั เมือ่เป็นเปอร์เซน็ต์ (หรอืสดัส่วน) ก็ต้องมตัีวเศษ 
และตัวส่วน ข้อมูลก็ต้องเก็บจำกค่ำตัวเศษ และตัวส่วนนี่แหละครับ 
ปัญหำก็คือผู้ท�ำงำนทุกคน รู ้หรือเข้ำใจตัวเศษกับตัวส่วนเป็นตัว
เดียวกันหรือไม่ล่ะครับ?

ผมเคยเป็นล่ำมงำนสัมมนำผู้บริหำรของธนำคำรแห่งหนึ่ง 
แปลค�ำบรรยำยให้กบัท่ำนอำจำรย์ Matsuo Suyama ปรมำจำรย์กำร
จัดกำรคุณภำพภำคปฏิบัติที่ผมอ้ำงอิงถึงอยู่บ่อยๆ นั่นแหละครับ ใน
งำนสมัมนำน้ันมกีำรท�ำกจิกรรมกลุม่เพือ่วำงแผนงำนลด “หนีท้ีไ่ม่ก่อ
ให้เกิดรำยได้” หรือ Non Performing Loan (NPL)

ทุกกลุ่มก็ตั้งเป้ำหมำยลด NPL จำกเดิมลง 20%, 30% หรือ
บำงกลุ่มหำญกล้ำมำก ก็ตั้งเป้ำลดถึง 50% แน่ะครับ... ท่ำนอำจำรย์
ได้ฟังแล้วก็ยิ้ม ๆ โดยเฉพำะกลุ่มที่จะลด 50% อำจำรย์ยกหัวแม่โป้ง
ให้เลยครับ

แต่อำจำรย์ก็ถำมค�ำถำมที่ส�ำคัญว่ำ 
“ที่พวกเราพูดกันว่าค่า NPL ปัจจุบันเท่ากับ 15-20% นั้น ค�า

นิยามหรือความหมายของ NPL คืออะไรครับ?” 
แล้วสิ่งที่คำดไม่ถึงก็เกิดขึ้นครับ ทั้งๆ ที่ผู ้เข้ำร่วมประชุม

ทั้งหมดเป็นผู้จัดกำรสำขำจำกธนำคำรเดียวกัน กลับปรำกฏว่ำค�ำ
นิยำมของ NPL กลับไม่ตรงกันครับ

เม่ือเป็นอย่ำงนี้ก็แปลว่ำกำรเก็บข้อมูลเพื่อมำใช้ค�ำนวณค่ำ 
% ก็จะไม่ตรงกันแน่นอน

ท่ำนอำจำรย์จึงได้ย�้ำนัก ย�้ำหนำ กับพวกเรำที่เป็นลูกศิษย์
ท่ำนว่ำ

“ตั้งค่าเป้าหมายเป็นเปอร์เซ็นต์เมือไหร่ ให้ระบุชัดๆ ว่า
อะไรคือเศษ อะไรคือส่วน จะได้เก็บข้อมูลได้ตรงกัน !!”

เอำละครับ ทีนี้มำดูค่ำอัตรำส่วนแต่ละตัวกัน ตัวแรก คือ 
อัตราการเดินเครื่องใช้งาน ในที่นี้ หมำยถึงอัตราส่วนระหว่างระยะ
เวลาที่เครื่องจักรอุปกรณ์เดินได้จริง หำรด้วย ระยะเวลาทั้งหมด

อัตรำส่วนตัวที่สอง คือ อัตราความเร็วในการเดินเครื่อง ใน
ท่ีนีห้มำยถงึ อตัราส่วนระหว่างความเรว็ของเครือ่งทีเ่ดินได้จรงิ หำร
ด้วย ความเร็วของเครื่องที่ออกแบบไว้

อัตรำส่วนตัวที่สำม คือ อัตราผลิตภัณฑ์ที่ดีที่ผลิตได้ ในที่นี้
หมำยถึง อัตราส่วนระหว่างผลิตภัณฑ์ชิ้นที่มีคุณภาพตามต้องการ 

หำรด้วย ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ผลิตได้
ตัวอย่ำงเช่น เครื่องจักรอุปกรณ์หนึ่งเดินเครื่องได้โดยไม่ต้อง

หยดุปรบัแต่งหรอืซ่อมแซม 360 นำท ีในเวลำท�ำงำนท้ังหมด 480 นำที 
โดยมีควำมเร็วในกำรเดินเครื่อง 100 รอบต่อนำที จำกที่ออกแบบไว้ 
120 รอบต่อนำที และผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภำพตำมต้องกำร 180 
ชิ้น จำกที่ผลิตทั้งหมด 200 ชิ้น

ดังนั้น ค่ำ OEE จะได้เท่ำกับ (360/480)x(100/120)
x(180/200)x100 % = 0.75 x 0.83 x 0.90 x 100% = 56% ครับ

เทียบกับค่ำ OEE ระดับโลกที่เรำอยำกได้ คือ 80% ขึ้นไปนั้น
ก็ห่ำงกันประมำณ 40% แน่ะครับ

ถ้ำอยำกจะให้ OEE เข้ำใกล้ 80% ให้มำกขึ้น ก็จะต้องเพิ่ม
สัดส่วนทุกตัวให้เข้ำใกล้ 100% ให้มำกที่สุดเท่ำที่จะมำกได้ 

หำกลองคิดง่ำยๆ ว่ำอัตรำส่วนทั้งสำมตัวเป็น 0.9 หรือ 90% 
ทั้งหมดจะเป็นอย่ำงไร?

ค่ำ OEE ที่ได้ก็จะเท่ำกับ 0.9 x 0.9 x0.9 x 100% = 73% 
เท่ำนั้นแหละครับ... เฮ้อ...

แปลว่ำต้องเร่ง อัตรำกำรเดินเครื่องใช้งำน อัตรำควำมเร็ว
เครือ่ง และอตัรำกำรผลติผลติภณัฑ์ทีม่คีณุภำพด ีให้สงูกว่ำ 90% ให้
มำกที่สุดครับ

และ TPM คือเครื่องมือที่จะท�ำให้เรำไปถึงฝั่งฝันได้ตำม
ต้องกำรครับ

ปัจจุบันมีแนวโน้มว่ำ นอกจำก OEE แล้ว เรำให้ควำมสนใจ
กับประสิทธิภำพของกระบวนกำรโดยรวม หรือ Overall Process 
Efficiency (OPE) กันมำกขึ้น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในอุตสำหกรรม
กระบวนกำร เช่น โรงงำนปิโตรเคม ีโรงงำนน�ำ้ตำล หรอืโรงงำนอำหำร 
เป็นต้น

เพราะเป็นดัชนีท่ีบ่งช้ีผลลัพธ์ประสิทธิภาพการผลิตโดย
รวมได้ชัดเจนกว่าครับ

ในตอนหน้ำเรำมำว่ำเรือ่งรำยละเอยีดของ TPM ต่อไปนะครบั

 


