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วิถีไทย วิถีโลก

วิถีซามูไร

ท ่ า น
สมาชกิ และผูอ่้านทีร่กัทกุท่านครบั ประเดน็เรือ่ง TPM 
ทีเ่ราคยุกนัในตอนทีแ่ล้ว คอื เรือ่งของ “วนิยั การท�าให้

เป็นมาตรฐาน และการท�าให้ง่ายขึ้น” โดยตั้งใจว่าจะต่อไปให้ถึงเรื่อง
สดุท้ายคอื “การพฒันาปรบัปรงุอย่างต่อเนือ่ง”   แต่พอเริม่ต้นเรือ่ง “วนิยั” 
โดยทบทวนเรื่องของ 5S หรือ 5ส ทิ้งท้ายค�าถามไว้ว่า จะรู้ได้อย่างไรว่า
องค์กรใดท�า 5ส ประสบผลส�าเรจ็ นอกเหนอืจากการไม่ท�า Big Cleaning 
Day (ซึ่งน่าจะแปลว่าวันท�าความสูญเปล่าครั้งยิ่งใหญ่ หรือ Big  
Wasting Day มากกว่าครบั) ทกุปีแล้ว? มาตอบค�าถามนีกั้นเลยนะครบั

ส ตัวที่ 5 ที่เป็นตัวแถมนี่แหละครับ พอถึงเวลาที่จับจะวัดกัน
จริงๆ ว่าองค์กรใดใครท�าจริงหรือไม่จริง ก็ต้องมาดูกันว่าแสดงลักษณะ
สมบัติของ ส.....สร้างนิสัย ออกมาหรือไม่?

อาจารย์ Suyama ใช้วิธีตั้งค�าถามอย่างนี้ครับ
“ที่นี่เวลาเริ่มงาน 8 โมง ..... แปลว่า เริ่มท�างาน 8 โมง หรือ 

มาถึงที่ท�างาน 8 โมงครับ?”

“แล้วไปทานอาหารกลางวันตอนเทีย่ง.....หรอืท�างานกนัถงึเท่ียง
ครับ?”

“แล้วเลิกงาน 5 โมงเย็น ...... หรือท�างานถึง 5 โมงเย็นครับ”
จุดตรวจสอบทางกายภาพที่อาจารย์ Suyama แนะน�าให้ตรวจ

ดูด้วยสายตาง่ายๆ ก็คือ ดูความเป็นมุมฉาก และความขนาน ในการ
จัดวางสิ่งต่างๆ ในบริเวณที่ท�างาน

ค�าถามสาม-สี่ค�าถามข้างต้น เป็นสิ่งที่ใช้ตรวจสอบว่าพนักงาน
มีวินัยหรือไม่ นั่นคือ ถึง ส..... สร้างนิสัย หรือไม่?

ส่วนจุดตรวจสอบทางกายภาพก็เป็นสิ่งที่ใช ้พิจารณาว่า
พนักงานยึดมั่นกฎเกณฑ์ หรือมาตรฐานในการจัดวางหรือไม่?

เท่านี้ก็พอบอกได้แล้วครับว่าท�า 5 ส.จริงไหม? ส�าเร็จไหม?
ข้อสงัเกตอุกีประการทีอ่ยากจะฝากไว้ตรงนี ้คอื สถานทีท่�างาน

ใดก็ตามที่ติดป้าย ติดโปสเตอร์ รณรงค์กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งหรือ
หลายกิจกรรม จนเกลื่อนตาไปหมด ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าสถานที่

จากฉบับที่แล้วต่อ
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ต่อฉบับหน้าอ่าน

ท�างานนั้นยังท�ากิจกรรมที่รณรงค์ติดป้ายไม่ส�าเร็จ !! 
ลองเอาไปพิจารณาดูนะครับว่าเป็นอย่างที่ผมว่าไหม?
ฝากเคล็ดลับการท�าให้พนักงานเริ่มท�างานตอนเช้าพร้อมกัน

สไตล์ Suyama หน่อยนะครับ สมัยที่อาจารย์ยังเป็นผู้อ�านวยการศูนย์
ฝึกอบรม Komatsu Career Creation ที่โอยามะนั้น อาจารย์ใช้วิธ ี
จัดเวลาออกก�าลังกายร่วมกันทุกเช้า ตามเวลาของรายการสถานีวิทยุ 
NHK ที่จะเปิดเพลงให้จังหวะท�ากายบริหารเวลา 07.55 น. ทุกเช้าครับ

พนักงานทุกคนของศูนย์ รวมทั้งผู้เข้าร่วมสัมมนา ต้องมาออก
ก�าลังกายร่วมกันเป็นเวลา 5 นาที พอถึงเวลา 8 โมงเป๊ะ รายการจบ ทุก
คนพร้อมที่จะท�ากิจกรรมการงานหรือเริ่มสัมมนาตามภาระหน้าที่ของ
แต่ละคนได้เลยครับ

ลองเอาไปใช้ดูได้นะครับ
จากการสร้างวินัย โดย 5 ส คราวนี้มาสู่เรื่องการท�าให้เป็น

มาตรฐานกันครับ 
มาวิเคราะห์ศัพท์ “การท�าให้เป็นมาตรฐาน” ในภาษาอังกฤษ 

และภาษาญีปุ่่นกันหน่อยนะครับ ภาษาอังกฤษจะใช้ค�าว่า “Standard-
ization” ส่วนญี่ปุ่นจะใช้ค�าว่า 標準化 (เฮียวจุนกะ) แปลความหมาย
ตามรูปศัพท์ของทั้งสองภาษาว่า การ”ปรับ” หรือ การ”ท�า” ให้เป็น
มาตรฐาน

ที่เรียกว่าการท�าให้เป็นมาตรฐาน คือ การก�าหนดวิธีการปฏิบัติ
ทีเ่ป็นมาตรฐาน ไม่ว่าใครมาปฏิบัตก็ิจะท�าแบบเดยีวกัน ได้ผลลพัธ์อย่าง
เดียวกัน และสิ่งที่ต่อเนื่องหรือเรียกให้ถูกคือสิ่งที่ประสมประสานไปกับ
การท�าให้เป็นมาตรฐาน คือ การท�าให้ง่ายขึ้น

มาตรฐานการปฏิบัตงิาน คอื วธิกีารปฏิบัตงิานทีด่ทีีส่ดุในขณะ
นั้น เมื่อพนักงานปฏิบัติงานตามมาตรฐานนี้แล้วสามารถจะมั่นใจหรือ 
“ประกันคุณภาพ” ผลงานหรือได้ Q, C, D ของงานตามเป้าหมายที่
ก�าหนดไว้ได้ครับ

หลกัวชิาของวศิวกรรมอตุสาหการก�าหนดไว้ว่าการท�าหรอืสร้าง
มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีนั้น ต้องเริ่มต้นจากการค้นหาวิธีการปฏิบัติ
งานที่ดีที่สุดในขณะนั้นให้ได้ก่อน...ซึ่งมักเป็นวิธีที่ง่ายที่สุด... เครื่องมือ
ท่ีใช้ในการค้นหาวธิกีารปฏบิตังิานดงักล่าวคอื การศึกษาการท�างานหรอื
ในชื่อเดิมว่า “การศึกษาการเคลื่อนไหว และระยะเวลา” นั่นเอง

เครื่องมือที่ว่านี้อาศัยหลักของการเคลื่อนที่ที่ประหยัด หรือ 
Principle of Motion Economy ซึ่งผู้ที่เป็นต้นคิดแรกของหลักการนี้คือ

คูส่าม ีภรรยา ทีช่ือ่ Frank และ Lilian Gilbreth ซึง่รเิริม่ใช้การศึกษาเวลา 
และความเคลือ่นไหวมาเพ่ิมประสทิธิภาพในการท�างาน โดยยงัสามารถ
ลดการบาดเจ็บจากการท�างานได้อีกด้วย 

ทั้งคู ่จึงได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในผู ้ให้ก�าเนิดวิชาการจัดการเชิง
วิทยาศาสตร์ และวิชาการยศาสตร์หรือ Ergonomics ซึ่งเป็นวิชาแกน
หลักของวิศวกรรมอุตสาหการนั่นเองครับ

ท่านทีส่นใจศกึษาเรือ่งนีแ้บบไม่เครยีดหรอืเคร่งครดัเชงิวชิาการ
มากนัก ผมแนะน�าให้หาหนังสือเรื่อง Cheaper by the dozen หรือชื่อ
ไทยว่า “เหมาโหลถูกกว่า” ทีเขียนโดยลูกชายของพวกเขามาอ่านดูครับ

รับรองว่าสนุกสนาน ได้ความรู้ และได้เข้าใจนิสัยแปลกๆ ขวาง
โลกที่นักประดิษฐ์หรือนวัตกรที่ดีมักเป็นอย่างนั้น

และที่ต้องเหมาโหลก็เพราะทั้งคู่มีลูกชาย-ลูกสาวรวมกัน 12 
คนพอดีครับ นับว่าผลิตภาพสูงมากสมเป็นต้นสายวิศวกรอุตสาหการ
จริงๆ ครับ!!!

เอาละนะครับ เมื่อศึกษาหรือค้นหา ออกแบบ จนได้วิธีการ
ปฏบิตังิานทีด่ทีีส่ดุในขณะนัน้แล้ว กท็�าเอกสารมาตรฐานการปฏบิตังิาน
เป็นภาพ และลายลักษณ์อักษร

มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีนั้นจะมีคุณลักษณะที่ส�าคัญดังนี้ 
คือ ผู้ที่ไม่เคยท�างานนี้เลยศึกษาแล้วสามารถท�าได้ถูกต้องภายในเวลา
ไม่เกิน 30 นาที ต้องมีภาพมากกว่าตัวอักษรโดยเกณฑ์ง่ายๆ คือ ภาพ 
60% ขึน้ไป เป็นมาตรฐานที ่“มชีวิีต” คอืได้รบัการแก้ไขปรบัปรงุอยูเ่สมอ
ครับ

ผมจึงใช้ค�าว่า ในขณะนั้น ต่อท้ายค�าว่าวิธีการปฏิบัติงานท่ีดี
ที่สุดไงครับ

เพราะไม่มีวิธีการปฏิบัติงานใดจะดีที่สุดตลอดกาล เมื่อลูกค้า
เปลี่ยนไป ความต้องการเปลี่ยนไป ระยะเวลาผ่านไป ฯลฯ วิธีการที่ดี
ที่สุดก็จะเปลี่ยนไปครับ

เมือ่ได้มาตรฐานการปฏิบตังิานหรอืวิธีการปฏิบตังิานมาตรฐาน
แล้ว จะต้องท�าอะไรต่อไปพนักงานจึงจะปฏิบัติงานตามวิธีที่เป็น
มาตรฐานได้ถูกต้องล่ะครับ?

เรามาคุยกันต่อในฉบับหน้านะครับ
พบกันใหม่ฉบับหน้า 
 


