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วิถีไทย วิถีโลก

วิถีซามูไร

จากฉบับที่แล้วต่อ

ท ่ า น
สมาชกิ และผู้อ่านทีร่กัทุกท่านครบั เราคยุกนัเรือ่ง

ระบบการผลิตแบบโตโยต้าหรือการผลิตแบบทัน

เวลาพอดี ในฉบับท่ีแล้วด้วยเรื่องเสาหลักที่สองของระบบการผลิต

แบบโตโยต้าที่มีอยู่สองเสา เสาที่สองนี้คือ การท�าให้ผลิตได้แบบ 

ทนัเวลาพอดหีรอื Just-In-Time ซึง่ผมได้เล่าไว้ว่าเป็นส่ิงท่ีฟังดเูหมอืน

กับง่ายๆ แต่ลงมือท�าจริงๆ นั้นจะหนักหนาสาหัส เพราะการเดินไปสู่

ความส�าเร็จนั้นมีเงื่อนไขหลักอยู่ 7 ประการ ได้แก่ 1. ต้องมีข้อมูลที่

ถูกต้องแม่นย�า 2. ต้องมีระบบที่จะส่งต่อข้อมูลได้อย่างรวดเร็วฉับไว 

3. ต้องมกีารปรับเรียบการผลติ 4. ต้องเตรยีมงานตัง้เครือ่งได้รวดเรว็ 

5. เคร่ืองจกัรอุปกรณ์ต้องเดนิได้ดไีม่มขีดัข้อง 6. พนกังานต้องท�างาน

ได้หลายหน้าที่ 7. ชิ้นส่วน ส่วนประกอบ และการส่งต่องานระหว่าง

ข้ันตอนต้องไม่มีของเสีย แต่ที่ส�าคัญที่สุดคือ พนักงานต้องมีขวัญ-

ก�าลงัใจด ีคราวนีเ้รามาดเูงือ่นไขความส�าเรจ็แต่ละข้อกันเลยนะครบั

ควำมฝันของผู้มีหน้ำที่บริหำรจัดกำรกำรผลิตทุกคน คือ การ

ปฏิบัติการผลิตที่ไหลต่อเนื่องไม่มีการติดขัด หยุดชะงักหรือเดินๆ 

หยุดๆ ให้เป็นที่ร�าคาญใจ 

กำรที่จะเป็นเช่นน้ีได้ท้ังคน วัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือ จะต้อง

เคลือ่นไหวสอดประสำนกันเป็นอย่ำงดเีหมอืนกำรบรรเลงดนตรทีัง้วง

ที่ไพเรำะเพรำะพริ้ง 

ว่ำกันด้วยเรื่องคนก่อนนะครับ เพรำะเป็นเรื่องที่ส�ำคัญที่สุด

ส�ำหรับทุกองค์กร เมื่อพิจำรณำจำกเงื่อนไขควำมส�ำเร็จในย่อหน้ำ

แรกดูจะพบว่ำ เรือ่งคนจะอยูใ่นข้อที ่6 คือพนักงานท่ีท�างานได้หลาย

หน้าที่ หรือ Multi-function Worker 

หมำยควำมว่ำต้องมพีนกังานทีเ่ป็นผูม้ทีกัษะหลายประการ 

หรือคือเป็นคนที่สามารถท�างานได้หลายต�าแหน่งหน้าที่ ไม่ใช่เป็น

ช่ำงกลึงที่ท�ำเฉพำะงำนกลึงหรือช่ำงเชื่อม ช่ำงเคำะ ช่ำงขัด ช่ำงสี ที่

แต่ละช่ำงท�ำเฉพำะงำนเชื่อม งำนเคำะ งำนขัดหรืองำนสี ตำมชื่อ

ต�ำแหน่งเท่ำนั้น

แนวคิดพนักงำนท�ำงำนได้หลำยหน้ำที่นี้ขัดแย้งกับแนวคิด

กำรบริหำรแรงงำนของตะวันตก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งสหรัฐอเมริกำที่

ประกำรแรกนัน้มกีารก�าหนดค�าอธบิายหน้าทีง่านหรอื Job Descrip-

tion-JD ชดัเจน ประกำรทีส่องมสีหภาพแรงงานตามประเภทของงาน 

(Craft Union) ไม่ใช่สหภำพแรงงำนของแต่ละบริษัท และประกำรที่

สำมแนวคิดทำงตะวันตกจะเน้นความเป็นผู้เชี่ยวชาญที่จ�าเพาะ

เจาะจงหรือ Specialist มากกว่าผู้รู้รอบหรือ Generalist

หำกจะลองดูค�ำพังเพยของไทยเรำก็จะพบหลักคิดที่ไม  ่

ต่ำงกัน คือ “รู้อะไรรู้กระจ่างแต่อย่างเดียว แต่ให้เชี่ยวชาญเถิดจะ

เกิดผล” เป็นต้น

ลองดูสำขำวิชำของวิศวกรก็ได้ครับ สำขำที่ผมเรียนมำใน

ระดบัปรญิญำตร ีและโท คอื วศิวกรรมอตุสาหการ ซึง่มกัจะถกูวศิวกร

สำขำอืน่แซวอยูเ่สมอว่ำ “รูท้กุอย่ำง แต่ไม่เก่งสกัอย่ำง” หรอื “วศิวกร

เป็ด” คือ ขันก็ได้ บินก็ได้ ว่ำยน�้ำก็ได้ แต่ได้ไม่ถึงที่สุดสักเรื่องเดียว

ครับ

แนวคิดของระบบกำรผลิตแบบทันเวลำพอดีที่ต ้องกำร

ประสิทธิภำพสูงที่สุด ต้นทุนต�่ำที่สุด ควำมคล่องตัวปรับเปลี่ยนได้

มำกที่สุด กลับต้องกำรพนักงำนที่เชี่ยวชำญในทักษะหลำยด้ำน 

นั่นคือทั้งรู้กว้าง และรู้ลึกครับ
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ลองย้อนกลับไปอ่ำนตอนที่ผ่ำนๆ มำจะพบว่ำเรำได้คุยถึง 

การวางผังเครื่องจักรอุปกรณ์รูปตัว U แล้วปรับไปสู่การเป็น 自働化 

(จิโดกะ) หรือระบบอัตโนมัติที่ท�างานได้เหมือนคน โดยการดึง

พนักงานออกจากสายการผลิตทีละคน โดยคนที่เหลือรับงานต่าง

หน้าที่มากขึ้น ซึ่งจะไม่มีทำงท�ำได้เลยหำกไม่มีพนักงำน “หลำก

ทักษะ”

กำรสร้ำงพนักงำนให้ท�ำงำนได้หลำยหน้ำที่หรือ “หลำก

ทักษะ” น้ันจะต้องก�าหนดแผนการฝึกอบรม และพัฒนาบ่มเพาะ

อย่างเป็นระบบครับ

ที่นิยมใช้กันมำกที่สุด คือ กำรท�ำแผ่นตำรำงระบุรำยชื่อของ

พนักงำนแต่ละคนในสำยกำรผลิตนั้นๆ ในแกนนอน แล้วระบุทักษะ

ต่ำงๆ ที่ต้องใช้ในสำยกำรผลิตเป็นแกนตั้ง จำกนั้นก็ก�ำหนดว่ำ

พนักงำนแต่ละคนต้องเชี่ยวชำญก่ีทักษะ ก�ำหนดระยะเวลำบรรลุ 

เป้ำหมำย แล้วใช้เครื่องหมำย “ดวงจันทร์” เป็นวงกลมแบ่งเป็นส่วน

เสี้ยวตำมจ�ำนวนทักษะที่ต้องกำรสร้ำง

เช่น สี่ทักษะก็สี่เสี้ยว หกทักษะก็หกเสี้ยวเป็นต้น เมื่อมอง

ปรำดเดยีวกจ็ะรู้ได้ว่ำพนกังำนคนใดยังขำดทกัษะอกีมำกน้อยเท่ำใด 

ถอืเป็นกำรควบคมุด้วยสำยตำหรอื Visual Control ซึง่เป็นกำรควบคุม

งำนที่ดีที่สุดครับ

คนที่ส�ำคัญที่สุดในกระบวนกำรนี้ คือ หัวหน้างานหรือ

หัวหน้าสายการผลิต เพรำะควรต้องเป็นผู้ท่ีช�ำนำญหลำกทักษะจน

สำมำรถฝึกอบรมพนักงำนคนอื่นๆ ในสำยกำรผลิตได้ นั่นก็

หมำยควำมว่ำ หัวหน้าต้องผ่านการฝึกอบรมกระบวนการในการ

ถ่ายทอดทักษะให้กับลูกน้องในสายงานให้ได้นะครับ

ส่วนประกอบที่ส�ำคัญยิ่งอีกประกำร คือ สื่อกำรสอน และฝึก

อบรมครับ สื่อในที่นี้เป็นสื่ออะไรจะดีที่สุดล่ะครับ?

ผมคิดว่ำสื่อในท่ีน้ีไม่มีอะไรดีไปกว่ำ“ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

มาตรฐาน” หรอื Standard Operation Procedure ท่ีเรยีกกันย่อๆ ว่า 

SOP นั่นแหละครับ

ทบทวนควำมจ�ำกนัสกันดินะครบัว่ำ SOP ท่ีดนีัน้จะต้องเป็น

ภาพมากกว่าตัวอักษร หากท�าได้ การท�างานใน 1 ทักษะควรสรุป

เป็น SOP 1 แผ่น ที่มีภาพประมาณ 70-80% และมีตัวหนังสือ 

เท่าที่จ�าเป็นเพียง 20-30% เท่านั้น

กำรสอนทักษะหรือที่จริงก็คือกำรสอนงำนนั้น ใช้หลักกำร

ง่ำยๆ คือ 5W 1H เริ่มต้นจำกค�ำว่ำ Why หรือ “ท�ำไม” ก่อน เพื่อให้

เข้ำใจถึงควำมส�ำคัญของงำนนี้ ทักษะนี้

จำกนั้นค่อยตำมด้วย What, How, Who, When, Where… 

ตำมควำมเหมำะสมต่อไปครับ

และที่ต้องไม่ลืม คือ ใช้หลัก “พูด (อธิบาย) ให้พนักงานฟัง 

ฟังพนักงานพูด (อธิบายสิ่งที่สอนไป) ท�าให้พนักงานดู ดูพนักงาน

ท�า” ซ�้ำแล้วซ�้ำอีกจนช�ำนำญครับ

ถำมว่ำ “ช�ำนำญ” วัดจำกอะไร?

ตอบว่ำดูจำกกำรทีพ่นกังำนท�ำได้คล่องแคล่วไม่ติดขดั ซึง่จะ

เกิดจำกกำร “เรียนรู้ด้วยร่ำงกำย” โดย “แทบจะ” ไม่ต้องใช้สมองคิด

เหมือนนักกีฬำที่เชี่ยวชำญเล่นไปโดยอัตโนมัติ หรือเหมือน

คนขับรถที่ขับช�ำนำญแล้ว ไม่ต้องคิดว่ำเบรค คันเร่ง คลัทช์ อยู่ที่ไหน 

ใช้เท้ำไหนเหยียบดี นั่นเองครับ 

ว่ำกันว่ำเพื่อให้สำมำรถสร้ำงพนักงำนท�ำงำนหลำยหน้ำที่

หลำกทักษะได้โดยไม่ติดขัดเรื่องค�ำอธิบำยหน้ำที่งำนหรือ JD นั้น 

บริษัทญี่ปุ่นบริษัทหนึ่งเขียน JD ของทุกหน้ำที่งำนไว้ง่ำยๆ ว่ำ

“ท่านได้รับการว่าจ้างเข้ามาเป็นพนักงานของบริษัท... มิได้

รับการว่าจ้างเข้ามาเป็นช่างกลึง ช่างเชื่อม ช่างเคาะ ช่างสี พนักงาน

ท�าความสะอาด พนักงานขับรถ เสมียนส�านักงาน ฯลฯ ท่านเข้ามา

เป็นพนกังานของบรษิทั เพราะฉะนัน้ท่านจะต้องท�าทกุสิง่ทีพ่งึกระท�า” 

ง่ำยดีไหมล่ะครับ? 


