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ท่ า น

สมาชิก และท่านผู้อ่านที่รักทุกท่านครับ ...ก่อนจะ
เริ่ ม ต้ น เนื้ อ หาในฉบั บ นี้ ผมต้ อ งขอกล่ า วค� ำ ว่ า
ขออภัยในความผิดพลาดเป็นอย่างสูง ส�ำหรับข้อมูลในวารสาร TPA
News ฉบับที่ผ่านมา (ฉบับที่ 241 เดือนมกราคม 2560) ที่ได้กล่าวถึง
การเสด็จสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยข้อมูลที่ถูกต้อง คือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช เสด็จสวรรคตในวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 ครับ ต้อง
ขออภัยเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้
ประเด็นเรือ่ ง TPM ทีเ่ ราคุยค้างกันไว้ในตอนก่อนตอนทีแ่ ล้ว คือ
เรื่องเป้าหมาย 4 ประการของ TPM ซึ่งได้แก่ ลดเวลาหยุดงานที่ไม่ได้
วางแผนให้หยุดให้เป็น 0 ลดการสูญเสียความเร็วของเครือ่ งจักรอุปกรณ์
ให้เป็น 0 ลดของเสียหรืองานผิดพลาดให้เป็น 0 และลดต้นทุนวงจรอายุ
(Life Cycle Cost- LCC) ให้ต�่ำที่สุด ซึ่งได้สรุปไว้ว่าเราจะต้องมีข้อมูล
พืน้ ฐานอะไรบ้างเพือ่ การด�ำเนินการไปสูเ่ ป้าหมาย ในตอนนีเ้ รามาลงมือ
ท�ำ TPM กันตามขั้นตอนพื้นฐาน 12 ขั้นตอนเลยนะครับ
ขัน้ ตอนที่ 1 ประกาศเจตนารมณ์ในการท�ำ TPM โดยผูบ้ ริหาร
ระดับสูงสุดหรือหมายเลข 1 ขององค์กร ขั้นตอนแรกนี้นับว่าเป็นขั้น
ตอนที่ส�ำคัญที่สุดส�ำหรับการสร้างความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นภายใน
องค์กรต่างๆ ... อาจกล่าวได้ว่า ความส�ำเร็จหรือล้มเหลวของโครงการ
พัฒนาปรับปรุงใดๆ กว่า 90% ขึ้นกับขั้นตอนนี้แหละครับ
เหมือนค�ำที่ชอบพูดกันอยู่เสมอๆ ว่า ...ถ้าหัวไม่ส่าย หางก็ไม่
กระดิก
ภาระกิจหลักของผูบ้ ริหารระดับสูง คือ การสร้างบรรยากาศ และ
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการน�ำ TPM เข้ามาปฏิบัติในองค์กร การสร้าง
บรรยากาศ และสภาพแวดล้อมทีว่ า่ นีต้ อ้ งแสดงให้พนักงานทุกคนได้เห็น
อย่างต่อเนื่องครับ
ชาวญี่ปุ่นมีค�ำพังเพยว่า Keisoku wa chikara ni naru… หรือ
ความต่อเนื่องจะกลายเป็นพลัง...
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และพู ด ก็ พู ด เถอะครั บ ผู ้ บ ริ ห ารของไทยเรามั ก จะท� ำ แบบ
“จับจด” หรือ “มหกรรม” ท�ำให้พนักงานเกิดความรูส้ กึ ว่านายไม่เอาจริง...
ผลลัพธ์ก็คือ พนักงานเองก็จะท�ำพอเป็นพิธี จึงท�ำให้กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงปรับปรุงที่ดีๆ ทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นพื้นฐานที่สุด เช่น 5 ส
ไปจนถึง TPM/TQM มักไม่ประสบผลส�ำเร็จในองค์กรของไทย
ที่น่าสียดายก็คือ เมื่อไม่ประสบผลในครั้งแรก พนักงานจะเกิด
ความคิดต่อต้านหรือ “ดือ้ ยา” ขึน้ หากผูบ้ ริหารมีความคิดทีจ่ ะน�ำวิธกี าร
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเดิมมาท�ำซ�้ำอีก ก็จะท�ำให้พนักงานเชื่อถือ และ
ปฏิบัติตามได้ยากอย่างยิ่ง
สิ่งที่ส�ำคัญที่สุด คือ การสร้าง “ศรัทธา” ให้เกิดขึ้นในใจของ
ผู้บริหารก่อน เพราะเมื่อมีศรัทธาแล้ว ทั้งความคิด การกระท�ำ และ
ค�ำพูดหรือค�ำประกาศต่างๆ ก็จะสามารถแสดงความจริงใจ ท�ำให้
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สามารถสร้างหรือถ่ายทอดศรัทธาดังกล่าวไปถึง
พนักงานในองค์กรได้
หากถามว่ า เมื่ อ ผู ้ น� ำ มี ศ รั ท ธาแล้ ว จะ
สามารถท�ำให้พนักงานทุกคนในองค์กรมีศรัทธาเดิน
หน้าไปสู่เป้าหมายตามแนวทางที่วางไว้ได้หรือไม่?
ชีวติ จริงไม่งา่ ยเหมือนนิยายครับ ตามปรกติ
เมื่ อ น� ำ สิ่ ง ใหม่ ๆ เข้ า มาเพื่ อ ต้ อ งการให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงในองค์กรนั้น จะพบกับพนักงานสาม
ประเภท กล่าวคือ.....
ประเภทที่หนึ่ง สนับสนุนอย่างเต็มที่ พร้อม
ที่จะเข้าร่วมในกระบวนการพัฒนาปรับปรุง
ประเภทที่สอง คัดค้านเต็มที่ ไม่ต้องการจะ
ท�ำตามสิ่งที่ผู้บริหารประกาศเจตนารมย์ให้ปฏิบัติ
และประเภทที่สาม ไม่หือ ไม่อือ เฉยๆ ไม่
สนับสนุน แต่ก็ไม่คัดค้าน
ท่านผู้อ่านคิดว่าจะจัดการกับพนักงานแต่ละประเภทอย่างไร?
มีเรื่องเล่ากันว่าในประทศจีนสมัยโบราณ ฮ่องเต้พระองค์หนึ่ง
ปรึกษากับอ�ำมาตย์อาวุโสที่ไว้วางพระราชหฤทัยเป็นอย่างยิ่งว่า เวลาที่
ท่านมีพระราชด�ำริใดๆ ก็ตาม พวกข้าราชบริพารก็จะมีสามประเภท พวก
หนุนยัน พวกค้านตะพึด และพวกไม่หือ ไม่อือ จะท�ำยังไงกับข้าราช
บริพารแต่ละประเภทดี?
อ�ำมาตย์อาวุโสก็ทูลว่า ข้าราชบริพารพวกแรกที่สนับสนุน
พระองค์นั้นดี เพราะถือเป็นก�ำลังใจให้พระองค์ได้ ส่วนพวกที่สองที่
คัดค้านนัน้ ก็ดี ท�ำให้พระองค์ได้ฉกุ ใจมีพระราชด�ำริทบทวนให้รอบคอบ
ส่วนพวกที่สามเป็นพวกที่ไร้ประโยชน์...สมควรเนรเทศหรือ
เอาไปประหารอย่าให้รกแผ่นดินต่อไป !!
กลับมาที่ชีวิตจริงของเราบ้าง เราคงไม่สามารถไล่พนักงานที่
ไม่หือ ไม่อือ ออกไปหมดหรอกนะครับ เพราะหลายองค์กรมักจะมี
พนักงานประเภทนี้ในสัดส่วนที่ไม่น้อยทีเดียว
สิ่งที่จะท�ำได้ คือ การอธิบายท�ำความเข้าใจกับกลุ่มที่คัดค้าน
และกลุม่ ทีเ่ ฉยๆ ซึง่ อาจต้องใช้เวลาพูดซ�ำ้ แล้วซ�ำ้ อีก จนกว่าจะเกิดความ
เข้าใจ และเข้าร่วมในการพัฒนาปรับปรุงในที่สุด
แต่ต้องท�ำใจนะครับว่า อย่างไรก็ไม่ 100% แน่นอนครับ แม้ใน
องค์กรของญี่ปุ่นที่เป็นต้นก�ำเนิด TPM ก็เช่นกัน เพียงแต่ความมีวินัยใน
สายเลือด ท�ำให้การสร้างความร่วมมือท�ำได้ง่ายกว่าในองค์กรของไทย
ในประเด็นนี้ ขั้นตอนที่สองจะเป็นปัจจัยส�ำคัญที่พอจะช่วย
แก้ไขปัญหาได้ครับ
ขัน้ ตอนที่ 2 ท�ำโปรแกรมให้การศึกษาอบรมอย่างเป็นทางการ
โดยโปรแกรมการศึกษาอบรมดังกล่าวนีจ้ ะเป็นการให้ขอ้ มูล และให้การ
ศึกษาอบรมพนักงานทุกคนในองค์กรเกี่ยวกับกิจกรรม ประโยชน์ และ
ความส�ำคัญของการที่กิจกรรมนี้จะต้องมีส่วนร่วมในการสนับสนุนจาก
พนักงานทุกคนในองค์กร

ค�ำถามทีส่ ำ� คัญ คือ ใครจะเป็นผูใ้ ห้การศึกษาอบรม? และควร
จะศึกษาอบรมกลุ่มของพนักงานตามล�ำดับอย่างไร?
จะใช้ที่ปรึกษา / วิทยากร / ผู้เชี่ยวชาญภายนอก หรือใช้
บุคคลากรภายในเป็นวิทยากรเอง? ควรจะอบรมจากผู้บริหารระดับสูง
ลงไปหาพนักงานระดับปฏิบัติการหรืออบรมจากพนักงานระดับปฏิบัติ
การขึ้นไปหาผู้บริหารระดับสูง
แนวปฏิบตั ทิ ดี่ ที จี่ ะขอเสนอในทีน่ ี้ คือ การใช้ทปี่ รึกษา / วิทยากร
/ ผูเ้ ชีย่ วชาญภายนอก ให้การศึกษาอบรมแก่ผบู้ ริหารระดับสูง จากนัน้
ผู้บริหารระดับสูงจะต้องศึกษาท�ำความเข้าใจจนรู้แจ้ง แล้วท�ำหน้าที่
เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาตามล�ำดับชั้น
ข้อดีของการท�ำเช่นนีก้ ค็ อื ผูบ้ ริหารระดับสูงจะได้รบั ความรู้ และ
ประสบการณ์จากผูท้ มี่ คี วามรูค้ วามช�ำนาญภายนอกองค์กร แล้วน�ำมา
“แปลง” เป็นภาษาของคนในองค์กรที่เข้าใจได้ง่าย เพื่อถ่ายทอดให้ผู้ใต้
บังคับบัญชาต่อไป
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างวิทยากรภายนอก และเป็นการ
ท�ำให้ผู้บังคับบัญชาได้ท�ำหน้าที่ในการพัฒนาลูกน้องซึ่งเป็นภาระ
รับผิดชอบที่ส�ำคัญของหัวหน้า และผู้บังคับบัญชาทุกคนครับ
เรามาคุยกันในขั้นตอนที่เหลือในตอนต่อไปนะครับ
พบกันใหม่ฉบับหน้า
สวัสดีครับ

อ่าน ต่อฉบับหน้า
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