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วิถีไทย วิถีโลก

วิถีซามูไร

ท ่ า น
สมำชิก และผูอ่้ำนทีร่กัทกุท่ำนครบั ประเดน็เรือ่ง TPM 
ที่เรำคุยกันในตอนที่แล้ว คือ เรื่องของ “กำรท�ำให้เป็น

มำตรฐำน” โดยได้อธิบำยไว้ว่ำสิ่งที่เรียกว่ำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนนั้น 
คอื วธิกีำรปฏบิตังิำนทีดี่ทีส่ดุใน “ขณะนัน้” เม่ือพนกังำนปฏิบัตงิำนตำม
มำตรฐำนนี้แล้วก็จะสำมำรถประกันคุณภำพของผลงำนได้ โดยต้องมี
ภำพมำกกว่ำตวัหนงัสอื และจะต้องเป็นมำตรฐำนที ่“เป็น” หรอื “มชีวีติ” 
กล่ำวคือ มีกำรแก้ไขปรับปรุงมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนอยู่เสมอ ผมได ้
ทิ้งท้ำยไว้ว่ำ เมื่อเรำได้มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนแล้ว จะต้องท�ำอย่ำงไร
พนกังำนจงึจะปฏบิตังิำนตำมวธิกีำรมำตรฐำนได้อย่ำงถกูต้องล่ะครบั ?

มาตรฐานการปฏิบัติงานหรือวิธีการปฏิบัติงานมาตรฐานจะ 
มีประโยชน์ก็ต่อเมื่อเป็นสิ่งที่พนักงานปฏิบัติตามสิ่งที่ก�าหนดไว้นั้น  
มิฉะนั้นมาตรฐานก็เป็นเพียงบันทึกภาพ และลายลักษณ์อักษรที่ 
สูญเปล่าเท่านั้น

หลักการง่ายๆ ที่จะจูงใจให้พนักงานท�าสิ่งใดนั้น ประกอบด้วย 
“ใจรัก ทักษะ สถานที่”

ใจรัก และทักษะจะมาได้ด้วยการสอนงานครับ กล่าวคือ เมื่อ
สร้างหรือจัดท�ามาตรฐานการปฏิบัติงานแล้ว... ซึ่งผู้สร้างหรือจัดท�ามัก
จะเป็นหัวหน้างานหรือทีมวิศวกรโรงงาน... ผู้สร้างหรือจัดท�าก็จะต้อง
สอนมาตรฐานการปฏิบัติงานนั้นๆ ให้พนักงาน “เข้าใจ” และ “ปฏิบัติ
ตาม” ได้

ในส่วนของสถานทีจ่ะหมายความรวมตัง้แต่ “หน้างาน” ตลอดจน
เครื่องมืออุปกรณ์ และวัสดุต่างๆ ที่จ�าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน 
นั่นเองครับ

การเตรยีมความพร้อมของเครือ่งมอื และวัสดอุปุกรณ์น้ัน ไม่ใช่
เรือ่งยากล�าบากอะไรนกั เรามาว่ากนัด้วยเรือ่งของการสอนงานกนัหน่อย
นะครับ

จากฉบับที่แล้วต่อ
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ต่อฉบับหน้าอ่าน

หลักการง่ายๆ ของการสอนงาน คือ อธิบาย ท�าให้ด ูและให้
ท�าให้ด ูเพือ่ซกัซ้อมว่าเข้าใจ และท�าได้จรงิ แต่รายละเอียดทีส่�าคญักค็อื 
ในการสอนงานนั้น พึงระลึกถึง 5W1H เสมอ กล่าวคือ Why, What, 
When, Who Where, How? โดยสิ่งที่จะต้องอธิบายก่อน คือ ท�าไมหรือ
เหตุใดจึงต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานนี้ ?

เพราะความเข้าใจจะท�าให้เกิด  “ใจรัก”  ตั้งใจฝึกฝนจนเกิด 
“ทักษะ” ได้ในที่สุดครับ 

จาก ท�าไม ? กจ็ะมาสูเ่รือ่งทีว่่าจะต้องท�าอะไร ท�าเมือ่ใด ท�าโดย
ใครบ้าง ท�าที่ไหน และท�าอย่างไร?

สิ่งที่จะต้องระลึกไว้เสมออีกเช่นกันในการสอนงานด้วยค�าพูด
ค�าอธบิายกค็อื ในกำรอธบิำย 1 ครัง้นัน้ ผูร้บัฟังจะเข้ำใจได้เพยีงแค่ 10% 
เท่ำนั้น ดังนั้น กำรอธิบำยซ�้ำ แล้วซ�้ำอีก โดยปรับเปลี่ยนค�ำฮธิบำยให้
เข้ำใจง่ำยขึ้นจะเป็นวิธีกำรสอนงำนที่มีประสิทธิผล

เมือ่อธบิายไปแล้ว การให้ผูเ้รยีน พดูอธบิายกลบัมากจ็ะเป็นการ
ซักซ้อมความเข้าใจได้เป็นอย่างดียิ่งครับ

หลังจากซักซ้อมความเข้าใจด้วยวาจาแล้ว ผู้สอนงานจะต้อง
สาธติการปฏิบัตติามมาตรฐานการปฏบิตังิานนัน้ๆ ให้ผูเ้รยีนงานด ูโดย
ท�าไปอธิบายไปตามแนวทางของ 5 W 1 H เช่นเดียวกัน

ท�าซ�า้ๆ จนแน่ใจแล้วว่าพนกังานปฏิบัตติามได้แน่ ก็ให้พนกังาน
ปฏิบัติให้ผู้สอนดู ในรูปแบบของการท�าไปอธิบายไปเช่นเดียวกัน

การสอนงานเช่นนี้จะเป็นวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลมากที่สุดครับ

สิ่งต่อไปที่เราจะคุยกัน คือ การท�าให้ง่ายขึ้น ซึ่งในที่นี้จะ 
หมายถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการท�างานที่ยุ่งยาก ซับซ้อน เสียเวลา หรือ
เสียก�าลังแรงงาน ให้ง่าย สะดวก ประหยัด และไม่เหนื่อยล้าโดยไม่
จ�าเป็น

โดยประยุกต์หลักการของการวิเคราะห์งาน หลักการของการ
เคลื่อนไหวแบบประหยัดหรือ Motion Economy หลักการของการเตรี
ยมงานตั้งเครื่องรวดเร็ว และหลักการ ECRS

ในที่นี้จะขอกล่าวถึงเฉพาะหลักการ ECRS นะครับ ส่วน 
หลักการอื่นๆ หากท่านผู้อ่านสนใจสอบถามมา ผมก็จะเล่าให้ฟังใน 
โอกาสต่อๆ ไปนะครับ

ECRS คือ Eliminate, Combine, Rearrange, Simplified หรือ 
ก�าจัด รวม จัดล�าดับใหม่ และท�าให้ง่ายขึ้น ครับ

ทั้ง 4 ประการนี้ท�าได้ด้วยการสังเกตการท�างานต่างๆ เกี่ยวกับ
การบ�ารงุรกัษาทีเ่ราต้องการท�าให้ง่ายขึน้ แล้วลองพนิจิพจิารณาดวู่าจะ 
“ก�าจัด” ขั้นตอนใดที่ไม่จ�าเป็นลงได้บ้าง ซึ่งใน 4 ประการนี้ท�าได้ยาก
ที่สุด แต่มีประสิทธิผลมากที่สุด

หากก�าจดัไม่ได้ กล็องพจิารณาต่อไปว่าจะ “รวม” ขัน้ตอนต่างๆ 
เข้าด้วยกันได้บ้างหรือไม่?

หากยังรวมไม่ได้อีก ก็พิจารณาต่อไปว่าจะ “จัดล�าดับขั้นตอน
ใหม่” เพ่ือให้ท�างานได้สะดวกรวดเรว็ มปีระสทิธิภาพมากข้ึนได้หรือไม่?

สุดท้ายนั้น หาก “ก�าจัด” “รวม” “จัดล�าดับใหม่” ท�าไม่ได้แล้ว ก็
พิจารณาใช้ประการสุดท้าย คือ “ท�าให้ง่ายขึ้น” ได้หรือไม่ ?

การใช้ ECRS นี้มีข้อเสนอแนะว่าให้ลองพิจารณาทบทวน 
ซ�้าแล้วซ�้าอีกสักสอง-สามรอบ ซึ่งมีโอกาสที่การพิจารณาในรอบหลังๆ 
จะค้นพบว่าประยุกต์ใช้ ECRS ได้ในจุดที่ไม่พบหรือมองข้ามไปในรอบ
แรกๆ ครับ

การท�าให้ง่ายขึ้นนี้จะส่งผลท�าให้ค่าดัชนีชี้วัดการท�างานบ�ารุง
รกัษาตวัหนึง่ดขีึน้หรอืมค่ีาลดน้อยลง นัน่คอื ค่า MTTR หรอื Mean Time 
To Repair ซึ่งเป็นค่าระยะเวลาเฉลี่ยของการซ่อมบ�ารุงรักษาแต่ละครั้ง 
และเป็นดัชนีที่ใช้คู่กับ MTBF หรือ Mean Time Between Failure

การบ�ารงุรกัษาทีม่ปีระสทิธิภาพ และประสทิธิผลนัน้ MTBF ต้อง
ยาวขึ้น และ MTTR ต้องสั้นลงนะครับ

และขอเรยีนย�า้ไว้ตรงนีอ้กีครัง้เกีย่วกบัมาตรฐานการปฏบิตังิาน
ว่า ไม่ใช่เป็นเอกสารที่พนักงานที่ท�างาน ณ จุดนั้นเป็นผู้ใช้นะครับ แต่
เป็นเอกสารทีห่วัหน้างานใช้ในการสงัเกตว่าพนกังานท�างานตามวธิกีาร
มาตรฐานหรือไม่ครับ

เรามาคุยกันต่อในฉบับหน้าว่าด้วยเรื่องการพัฒนาปรับปรุง
อย่างต่อเนื่องนะครับ


