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วิถีไทย วิถีโลก

วิถีซามูไร

ท ่ า น
สมำชิก และผู้อ่ำนท่ีรักทุกท่ำนครับ ประเด็นเรื่อง 

TPM ทีเ่รำคยุค้ำงกันไว้ในตอนทีแ่ล้ว คอื กำรลงมอื

ท�ำ TPM กันตำมขั้นตอนพื้นฐำน 12 ขั้นตอน มำจบลงที่ขั้นตอนที่ 4 

คือ กำรก�ำหนดนโยบำย TPM ขั้นพื้นฐำน และเป้ำหมำยที่วัดได้เป็น

เชิงปริมำณ ในตอนนี้เรำมำต่อในขั้นตอนที่ 5 เลยนะครับ

ขั้นตอนที่ห้า คือ ทำาแผนแม่บทในการกระจายงานเพื่อการ

ปฏิบัติ แผนนี้จะมีกำรบ่งชี้ว่ำจะต้องกำรทรัพยำกรใด เมื่อใด เพื่อกำร

ฝึกอบรม เพือ่กำรฟ้ืนฟสูภำพเครือ่งจกัรอปุกรณ์ และกำรพฒันำปรบัปรงุ 

เพื่อจัดระบบกำรจัดกำรกำรบ�ำรุงรักษำ และเพื่อเทคโนโลยีใหม่ๆ  

ทั้งหลำย

จากฉบับที่แล้วต่อ

ค�ำว่ำแผนแม่บทในที่นี้ คือ แผนหลักในกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ  

จุดอ่อนที่พบเสมอในองค์กรของไทย คือ Plan แล้ว “นิ่ง” ไม่มีการนำา

ไปปฏิบัติจริง

ครับ... คนไทยวำงแผนเก่ง แต่เสร็จแล้วก็ “วาง” แผนนั้นไว้  

ไม่ได้เอำไปใช้งำน ซึ่งเท่ำกับเป็นควำมสูญเปล่ำนั่นเอง

ว่ำกันว่ำวัฒนธรรมในกำรวำงแผนของคนญี่ปุ ่นนั้นเป็นกำร

วำงแผนแบบย้อนกลบั หรอื Backward planning และยงัเป็นกำรท�ำงำน

ร่วมกันโดยทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง

ส่วนของคนไทยนั้นคุ้นเคยกับกำรวำงแผนไปข้ำงหน้ำ หรือ 

Forward planning และมกัมหีน่วยงำนทีเ่รยีกว่ำงำนนโยบำย และแผน
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หรืองำนแผนงำน เป็นหน่วยที่รับผิดชอบในกำรวำงแผน จำกนั้นก็ส่งให้

หน่วยงำนต่ำงๆ น�ำไปปฏิบัติ

มีวิทยำกรญี่ปุ ่นท่ำนหนึ่งมำจัดสัมมนำที่เมืองไทยเรื่องกำร

วำงแผน ผู้เข้ำร่วมสัมมนำมีทั้งผู้บริหำรญี่ปุ่น และผู้บริหำรไทย เมื่อ

บรรยำยหลักกำรในช่วงเช้ำเสร็จ ช่วงบ่ำยก็ให้ท�ำกิจกรรมกลุ่มทดลอง

วำงแผนกำรเดนิทำงโดยทำงเรอืจำกกรงุเทพมหำนครไปอยุธยำกนั โดย

ก�ำหนดระยะเวลำเดินทำงออกจำกท่ำสี่พระยำ เวลำ 13.00 น. ไปถึงท่ำ

อยุธยำ เวลำ 17.30 น.

เพือ่กำรศกึษำเปรยีบเทยีบ และเพือ่ควำมสะดวกในกำรสือ่สำร 

จึงแบ่งกลุ่มผู้บริหำรเป็นชำวญี่ปุ่นล้วน 1 กลุ่ม ผู้บริหำรไทยล้วน 1 กลุ่ม

1.5 ชัว่โมงผ่ำนไป ก็ให้ทัง้สองกลุม่มำรำยงำนหน้ำห้อง ผูบ้รหิำร

ไทยจับฉลำกได้รำยงำนก่อน

แผนของทีมผู้บริหำรไทย คือ ไปที่ท่ำเรือ ว่ำจ้ำงเรือ 1 ล�ำ โดย

บอกให้ไปให้ถึงท่ำอยุธยำ 17.30 น. แล้วขึ้นเรือตำมเวลำ 13.00 น. ก็จะ

สำมำรถไปถึงท่ำอยุธยำได้ตำมก�ำหนด

วิทยำกรถำมว่ำ จะแน่ใจได้อย่ำงไรว่ำไปถึงในเวลำ 17.30 น. 

แน่นอน ก็ได้ค�ำตอบจำกทีมผู้บริหำรไทยว่ำ เรำก็สัญญำให้โบนัสเขำว่ำ

ถ้ำหำกไปถึงทัน 17.30 น. ก็จะมีทิปเพิ่มให้จำกค่ำจ้ำง ไม่ต้องห่วง 

ถึงทันแน่นอน

ถึงครำวผู้บริหำรญี่ปุ่นน�ำเสนอบ้ำง ทีมญี่ปุ่นเริ่มต้นด้วยสิ่งที่

สำาคัญที่สุดคือ “ข้อมูล” ครับ

โดยกล่ำวว่ำ จำกข้อมูลสถิติย้อนหลัง 20 ปีพบว่ำ ในช่วงวัน ท. 

เวลำ น. ช่วงบ่ำย น�ำ้ในแม่น�ำ้เจ้ำพระยำจะไหลด้วยควำมเรว็เท่ำกบั...... 

กม./ชม. 

เรือรับจ้ำงจำกท่ำสี่พระยำที่หำได้ โดยปรกติจะมีควำมเร็ว

เฉลี่ย......กม./ชม. ส�ำหรับเรือเปล่ำ และถ้ำบรรทุกพวกเรำ......คน โดย

น�้ำหนักประมำณ...... เรือจะวิ่งได้ด้วยควำมเร็ว......กม./ชม. โดยคิดถึง

ควำมเร็วของกระแสน�้ำไว้ด้วยแล้ว

จำกท่ำเรือสี่พระยำ เรำจะแล่นผ่ำนสะพำน...... สะพำน...... 

สะพำน...... สะพำน...... วัด......วัด......วัด......สะพำน...... วัด...... ฯลฯ

เพื่อเป็นกำรควบคุมระยะเวลำให้ไปถึงอยุธยำ 17.30 น. ตรง

ตำมที่ก�ำหนด เรำจะต้องให้เรือแล่นผ่ำนวัด...... เมื่อเวลำ...... 

สะพำน...... เมื่อเวลำ...... วัด...... เมื่อเวลำ...... วัด...... เมื่อเวลำ...... 

วัด...... เมือ่เวลำ...... สะพำน...... เมือ่เวลำ...... สะพำน...... เมือ่เวลำ...... 

สะพำน...... เมื่อเวลำ...... สะพำน...... เมื่อเวลำ...... ฯลฯ โดยนับเวลำ

ย้อนกลับ

หำกท�ำได้ตำมนี ้โดยควำมเรว็ และเวลำตำมนี ้เรำจะถงึอยธุยำ

เวลำ 17.30 น. ตรงครับ

คงไม่ต้องบอกนะครับว่ำกลุ่มไหนจะได้คะแนนในกำรวำงแผน

มำกกว่ำกัน

พอเห็นความแตกต่างในวัฒนธรรมการวางแผน Backward 

planning แบบซามไูรกับ Forward planning หรือ “ไปตายเอาดาบหน้า” 

แบบไทยๆ ไหมครับ?

กลับไปที่เนื้อหำของแผนแม่บทนะครับ ในแผนจะต้องระบุให้

ชัดเจนตำมหลักกำรของ 5W 1H นั่นคือ ท�ำอะไร โดยใคร ที่ไหน เมื่อไหร่ 

อย่ำงไร ท�ำไม และเท่ำใด โดย “เท่ำใด” ที่ว่ำนี้ คือ เป้ำหมำยเชิงตัวเลข

ที่วัดได้ซึ่งก�ำหนดไว้ในขั้นตอนที่สี่นั่นเองครับ

ในแผนแม่บทนี้จะมีงำนหลักที่ต้องท�ำ คือ กำรฝึกอบรม กำร

ฟ้ืนฟ ูและกำรพฒันำยกระดบัสภำพเครือ่งจกัรอปุกรณ์ ระบบกำรจดักำร

กำรบ�ำรุงรักษำ และกำรพิจำรณำน�ำเอำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ำมำใช้ 

งำนประกำรหลงัสดุนีย้ิง่ส�ำคญัมำกๆ นะครบัในยคุประเทศไทย 

4.0 ที่พูดกันติดปำก คุ้นหู... แต่ไม่ค่อยรู้ควำมหมำยที่ตรงกัน... ไปทั่ว

ทุกวงกำร

แนวคิด ปรัชญา ความเชื่อ หรือศรัทธา ที่จะต้องปลูกฝังให้

กบัทกุคนตัง้แต่หมายเลขหนึง่ขององค์กรจนถึงพนกังานระดับล่างสดุ

คือ...

1.  เหตุขัดข้องของเครื่องจักรอุปกรณ์ต้องเป็น 0

2.  พนักงำนผู้ใช้เครื่องคือผู้ที่รู้สภำพเครื่องนั้น ๆ ดีที่สุด

3.  พนักงำนบ�ำรุงรักษำคือผู้ที่เป็นครูสอนพนักงำนผู้ใช้เครื่อง

4. กำรท�ำควำมสะอำดเครือ่งจกัรอปุกรณ์เท่ำกบักำรตรวจสอบ

5.  เครื่องจักรอุปกรณ์ใหม่จะมีประสิทธิภำพต�่ำที่สุด ณ วันที่

เริ่มติดตั้งและใช้งำน

แนวคิดเหล่ำนี้คือหัวใจหลักของ TPM ที่มีประสิทธิผลครับ

เมื่อได้แผนแม่บทละเอียดชัดเจน ก็พร้อมเข้ำสู่ขั้นตอนที่หกซึ่ง

เป็นขั้นเริ่มต้นกำรปฏิบัติกำรต่อไป 

เรำมำคุยกันในขั้นตอนที่เหลือในตอนต่อไปนะครับ 

ต่อฉบับหน้าอ่าน


