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ต่อ จากฉบับที่แล้ว

ท่าน

สมาชิก และผู้อ่านที่รักทุกท่านครับ ประเด็นเรื่อง TPM
ที่เราคุยกันไว้ในตอนที่แล้ว คือ การลงมือท�ำ TPM กัน
ตามขั้นตอนพื้นฐาน 12 ขั้นตอน มาจบลงที่ขั้นตอนที่ 12 ที่เป็นขั้นตอน
สุดท้าย คือ การปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ที่พิจารณาง่ายๆ ว่า
เป็นการหมุนวงจรการจัดการ SDCA/PDCA ต่อเนื่องกันไป เรามาคุย
รายละเอียด และสรุปเรื่อง TPM กันในตอนนี้นะครับ
ขอทบทวนเรื่องวงจรการจัดการที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า
Management Cycle หรือ Deming’s Cycle เพื่อให้เกียรติแก่ Prof.
Deming ผู้ถ่ายทอดหลักการควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ และแนวคิดการ
ควบคุมคุณภาพเชิงรวมแก่ญี่ปุ่นสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่สอง เป็น
ปัจจัยหลักที่ท�ำให้สินค้าของญี่ปุ่นครองตลาดไปทั่วโลก ช่วยเปลี่ยน
ภาพพจน์ของ Made in Japan จาก “คุณภาพเลว ราคาถูก” กลายเป็น
“คุณภาพดี ราคาเหมาะสม”
ซึ่งหากติดตามข่าวสารการต่อสู้แข่งขันในการผลิตสินค้า และ/
หรือบริการในตลาดโลกปัจจุบัน จะได้ยินค�ำว่า “Made in India” หรือ
“Made in China” โดยสองประเทศอุตสาหกรรมยักษ์ใหญ่กก็ ำ� ลังตัง้ เป้า
เปลี่ยนภาพพจน์ของสินค้าและบริการของตนในทิศทางที่ญี่ปุ่นเคยท�ำ
ส�ำเร็จมาแล้วเช่นเดียวกัน
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โดย “วิถีซามูไร” แล้ว การพัฒนาปรับปรุงงานที่ยั่งยืน และมี
ประสิทธิผลนั้น เสมือนกับการเดินขึ้นบันไดไปเรื่อยๆ
เมื่อพูดถึง “บันได” ลองนึกภาพดูก็จะประกอบด้วยขั้นนอนกับ
ขั้นตั้งนะครับ
ในขณะที่เป็นวิทยากรเรื่องการพัฒนาคุณภาพนั้น ผมมักจะ
สอบถามผู้เข้าร่วมสัมมนาเสมอๆ ว่าบันไดขั้นตั้งหรือบันไดขั้นนอนที่
ส�ำคัญกว่า...หรือบันไดขั้นไหนต้องมาก่อน?
พูดกันง่ายๆ คือ บันไดขั้นนอน คือ การรักษาระดับผลงานโดย
การก�ำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานแล้วปฏิบัติตามมาตรฐานนั้นอย่าง
เคร่งครัด ก็จะท�ำให้ได้ผลงานที่สม�่ำเสมอ
ในส่วนของบันไดขั้นตั้งนั้นจะเทียบเท่ากับการพัฒนาปรับปรุง
หรือการยกระดับผลการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น ซึ่งก็เหมือนกับบันไดจริงๆ
ก็คือต้องตั้งอยู่บนบันไดขั้นนอนที่มั่นคง
กล่าวอีกนัยหนึง่ ก็คอื การยกระดับหรือการปรับปรุงงานจะท�ำได้
อย่างมีประสิทธิผล และยั่งยืนนั้น ต้องตั้งอยู่บนฐานที่มั่นคงของการ
ปฏิบัติงานที่มีมาตรฐาน มิฉะนั้นจะท�ำให้เกิดความสูญเปล่า คือ ไม่
สามารถรักษาระดับของการปรับปรุงไว้ได้ครับ
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นั่นคือต้องมี Standard➞Do➞Check➞Action จึงจะไปท�ำ
Plan➞Do➞Check➞Action ได้อย่างมีประสิทธิผลนั่นเองครับ
และนี่คือขั้นตอนที่ 12 ซึ่งถึงแม้จะเป็นขั้นตอนสุดท้าย แต่ก็เป็น
ขัน้ ตอนทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ และจะเป็นเสมือนการหมุนวนกลับไปทีจ่ ดุ ตัง้ ต้น
เพื่อให้เกิดการปรับปรุงเป็น “บันไดเวียน” สู่ที่สูงอย่างต่อเนื่อง และ
ยั่งยืน
ผมขอสรุปเรื่องราวของ TPM ทั้งหมดที่เราคุยกันมาหลายตอน
เพื่อจะได้น�ำเรื่องอื่นๆ ของวิถีซามูไรมาพูดคุยกันในตอนต่อไปนะครับ
การบ�ำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วมหรือ TPM นั้น เป็น
กระบวนการบริหารจัดการแบบ Top Down to Create Bottom Up เช่น
เดียวกับการจัดการแบบอื่นๆ ของญี่ปุ่น เช่น TQM, QCC, Kaizen, TPS
เป็นต้น
เมือ่ เป็นดังนี้ ผูบ้ ริหารระดับสูงสุดหรือหมายเลขหนึง่ ขององค์กร
จึงเป็นผูท้ มี่ บี ทบาทส�ำคัญทีส่ ดุ หากหมายเลขหนึง่ ไม่ตกลงปลงใจหรือ
มีศรัทธาอย่างเต็มทีแ่ ล้ว ไม่มที างทีจ่ ะประสบผลลส�ำเร็จได้อย่างแน่นอน
ค�ำว่าตกลงปลงใจหรือศรัทธาในที่นี้ คือ ความเชื่ออย่างสนิทใจ
ว่า TPM คือการพัฒนาคน ท�ำให้มชี วี ติ ชีวา และจิตส�ำนึกในการปรับปรุง
พัฒนาการปฏิบตั งิ านในหน้าทีอ่ ย่างไม่หยุดยัง้ แม้ผลลัพธ์ของการพัฒนา
ปรับปรุงจะเกิดทีละเล็กทีละน้อย แต่เมื่อเวลาผ่านไปก็จะสะสมเป็น
ประสิทธิผลที่ยิ่งใหญ่ได้
สิ่งที่ทุกคนในองค์กรต้องเข้าใจตรงกันในการท�ำ TPM ก็คือ ผู้มี
บทบาทหลักในการดูแลเครื่องจักรอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุดใน
ช่วงเวลาทีใ่ ช้งานนัน้ คือ พนักงานผูใ้ ช้เครือ่ งจักรอุปกรณ์นนั้ ๆ ในขณะ
ที่พนักงานบ�ำรุงรักษาหรือช่างเทคนิคจะท�ำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุน ครู
ผู้ให้ค�ำแนะน�ำในการดูแลบ�ำรุงรักษา และผู้ท�ำหน้าที่ซ่อมแซมเพื่อ
ฟื้นฟูสภาพ
เพราะผู้ที่รู้สภาพของเครื่องจักรอุปกรณ์ดีที่สุด คือ ผู้ใช้เครื่อง
อุปกรณ์นั้นเป็นประจ�ำ หากได้รับการฝึกฝนอย่างถูกต้อง จะสามารถใช้
ประสาทสัมผัสทัง้ ห้าในการบ่งชีส้ ภาพของเครือ่ งจักรอุปกรณ์ได้อย่างถูก

ต้องแม่นย�ำ
ในขณะที่พนักงานบ�ำรุงรักษาหรือช่างเทคนิคจะรู้ว่า หาก
เครือ่ งจักรอุปกรณ์มสี ภาวะทีไ่ ม่ปกติแล้ว ควรจะแก้ไขอย่างไรให้ใช้งานได้
ดัชนีส�ำคัญที่ใช้ในการวัดประสิทธิผลของการบ�ำรุงรักษา คือ
ระยะเวลาเฉลี่ยระหว่างการขัดข้อง หรือ MTBF และระยะเวลาเฉลี่ยที่
ใช้ในการซ่อมแซมบ�ำรุงรักษาหรือ MTTR
โดยมี OEE, OME, OPE เป็นดัชนีที่ใช้วัดประสิทธิผลของ TPM
โดยรวม
เทคนิคการบ�ำรุงรักษาทีพ่ ฒ
ั นามาอย่างต่อเนือ่ งจากอดีตจนถึง
ปัจจุบนั คือ การบ�ำรุงรักษาหลังเกิดเหตุ การบ�ำรุงรักษาป้องกัน การบ�ำรุง
รักษาทวีผล การบ�ำรุงรักษาเชิงแก้ไขปรับปรุง การบ�ำรุงรักษาเชิง
พยากรณ์หรือการบ�ำรุงรักษาตามสภาวะการณ์ การบ�ำรุงรักษาอย่างเป็น
ระบบ การป้องกันการบ�ำรุงรักษา และการบ�ำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมี
ส่วนร่วม
การท�ำ TPM โดยทั่วไปประกอบด้วย 12 ขั้นตอน นับจากการ
ประกาศเจตนารมณ์ในการท�ำ TPM ในขั้นตอนที่ 1 จนถึงการพัฒนา
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในขั้นตอนที่ 12 โดยแบ่งขั้นตอนดังกล่าวออกมา
เป็นสองส่วนหลัก
ขั้นที่ 1-5 เป็นขั้นตอนการวางแผนเตรียมการ ขั้นตอนที่ 6
คือการลั่นกลองรบหรือ Kick-off ขั้นตอนที่ 7-12 คือการปฏิบัติการสู่
เป้าหมาย
เป้าหมายหลักของ TPM คือ Zero Breakdown หรือเหตุขดั ข้อง
ของเครื่องจักรอุปกรณ์ต้องเป็น 0
เมือ่ เหตุขดั ข้องเป็น 0 แล้ว การก้าวเดินไปสูก่ ารเพิม่ ประสิทธิภาพ
และลดต้นทุนในสัดส่วนที่สูง เช่น การมุ่งสู่ระบบการผลิตแบบทันเวลา
พอดี หรือ Toyota Production System ก็เป็นสิง่ ทีท่ ำ� ได้โดยไม่มอี ปุ สรรค
นั่นเองครับ
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