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วิถีไทย วิถีโลก

ต่อ จากฉบับที่แล้ว

ท่ า น

สมาชิก และผูอ้ า่ นทีร่ กั ทุกท่านครับ เราคุยกันเรือ่ ง
ระบบการผลิตแบบโตโยต้าหรือการผลิตแบบทัน
เวลาพอดี ในฉบับที่แล้วด้วยเรื่องเสาหลักที่สองของระบบการผลิต
แบบโตโยต้าที่มีอยู่สองเสา เสาที่สองนี้คือ การท�ำให้ผลิตได้แบบ
ทันเวลาพอดีหรือ Just-In-Time ซึง่ ผมได้เล่าไว้วา่ เป็นสิง่ ทีฟ่ งั ดูเหมือน
กับง่ายๆ แต่ลงมือท�ำจริงๆ นั้นจะหนักหนาสาหัส เพราะการเดินไปสู่
ความส�ำเร็จนั้นมีเงื่อนไขหลักอยู่ 7 ประการ ได้แก่ 1. ต้องมีข้อมูลที่
ถูกต้องแม่นย�ำ 2. ต้องมีระบบที่จะส่งต่อข้อมูลได้อย่างรวดเร็วฉับไว
3. ต้องมีการปรับเรียบการผลิต 4. ต้องเตรียมงานตัง้ เครือ่ งได้รวดเร็ว
5. เครือ่ งจักรอุปกรณ์ตอ้ งเดินได้ดไี ม่มขี ดั ข้อง 6. พนักงานต้องท�ำงาน
ได้หลายหน้าที่ 7. ชิ้นส่วน ส่วนประกอบ และการส่งต่องานระหว่าง
ขั้นตอนต้องไม่มีของเสีย แต่ที่ส�ำคัญที่สุดคือ พนักงานต้องมีขวัญก�ำลังใจดี คราวนีเ้ รามาดูเงือ่ นไขความส�ำเร็จแต่ละข้อกันเลยนะครับ
ความฝันของผู้มีหน้าที่บริหารจัดการการผลิตทุกคน คือ การ
ปฏิบัติการผลิตที่ไหลต่อเนื่องไม่มีการติดขัด หยุดชะงักหรือเดินๆ
หยุดๆ ให้เป็นที่ร�ำคาญใจ
การที่จะเป็นเช่นนี้ได้ทั้งคน วัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือ จะต้อง
เคลือ่ นไหวสอดประสานกันเป็นอย่างดีเหมือนการบรรเลงดนตรีทงั้ วง
ที่ไพเราะเพราะพริ้ง
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ว่ากันด้วยเรื่องคนก่อนนะครับ เพราะเป็นเรื่องที่ส�ำคัญที่สุด
ส�ำหรับทุกองค์กร เมื่อพิจารณาจากเงื่อนไขความส�ำเร็จในย่อหน้า
แรกดูจะพบว่า เรือ่ งคนจะอยูใ่ นข้อที่ 6 คือพนักงานทีท่ ำ� งานได้หลาย
หน้าที่ หรือ Multi-function Worker
หมายความว่าต้องมีพนักงานทีเ่ ป็นผูม้ ที กั ษะหลายประการ
หรือคือเป็นคนที่สามารถท�ำงานได้หลายต�ำแหน่งหน้าที่ ไม่ใช่เป็น
ช่างกลึงที่ท�ำเฉพาะงานกลึงหรือช่างเชื่อม ช่างเคาะ ช่างขัด ช่างสี ที่
แต่ละช่างท�ำเฉพาะงานเชื่อม งานเคาะ งานขัดหรืองานสี ตามชื่อ
ต�ำแหน่งเท่านั้น
แนวคิดพนักงานท�ำงานได้หลายหน้าที่นี้ขัดแย้งกับแนวคิด
การบริหารแรงงานของตะวันตก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกาที่
ประการแรกนัน้ มีการก�ำหนดค�ำอธิบายหน้าทีง่ านหรือ Job Description-JD ชัดเจน ประการทีส่ องมีสหภาพแรงงานตามประเภทของงาน
(Craft Union) ไม่ใช่สหภาพแรงงานของแต่ละบริษัท และประการที่
สามแนวคิดทางตะวันตกจะเน้นความเป็นผู้เชี่ยวชาญที่จ�ำเพาะ
เจาะจงหรือ Specialist มากกว่าผู้รู้รอบหรือ Generalist
หากจะลองดู ค� ำ พั ง เพยของไทยเราก็ จ ะพบหลั ก คิ ด ที่ ไ ม่
ต่างกัน คือ “รู้อะไรรู้กระจ่างแต่อย่างเดียว แต่ให้เชี่ยวชาญเถิดจะ
เกิดผล” เป็นต้น
ลองดูสาขาวิชาของวิศวกรก็ได้ครับ สาขาที่ผมเรียนมาใน
ระดับปริญญาตรี และโท คือ วิศวกรรมอุตสาหการ ซึง่ มักจะถูกวิศวกร
สาขาอืน่ แซวอยูเ่ สมอว่า “รูท้ กุ อย่าง แต่ไม่เก่งสักอย่าง” หรือ “วิศวกร
เป็ด” คือ ขันก็ได้ บินก็ได้ ว่ายน�้ำก็ได้ แต่ได้ไม่ถึงที่สุดสักเรื่องเดียว
ครับ
แนวคิ ด ของระบบการผลิ ต แบบทั น เวลาพอดี ที่ ต ้ อ งการ
ประสิทธิภาพสูงที่สุด ต้นทุนต�่ำที่สุด ความคล่องตัวปรับเปลี่ยนได้
มากที่สุด กลับต้องการพนักงานที่เชี่ยวชาญในทักษะหลายด้าน
นั่นคือทั้งรู้กว้าง และรู้ลึกครับ
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ลองย้อนกลับไปอ่านตอนที่ผ่านๆ มาจะพบว่าเราได้คุยถึง
การวางผังเครื่องจักรอุปกรณ์รูปตัว U แล้วปรับไปสู่การเป็น 自働化
(จิ โ ดกะ) หรื อ ระบบอั ต โนมั ติ ที่ ท� ำ งานได้ เ หมื อ นคน โดยการดึ ง
พนักงานออกจากสายการผลิตทีละคน โดยคนที่เหลือรับงานต่าง
หน้าที่มากขึ้น ซึ่งจะไม่มีทางท�ำได้เลยหากไม่มีพนักงาน “หลาก
ทักษะ”
การสร้างพนักงานให้ท�ำงานได้หลายหน้าที่หรือ “หลาก
ทักษะ” นั้นจะต้องก�ำหนดแผนการฝึกอบรม และพัฒนาบ่มเพาะ
อย่างเป็นระบบครับ
ที่นิยมใช้กันมากที่สุด คือ การท�ำแผ่นตารางระบุรายชื่อของ
พนักงานแต่ละคนในสายการผลิตนั้นๆ ในแกนนอน แล้วระบุทักษะ
ต่างๆ ที่ต้องใช้ในสายการผลิตเป็นแกนตั้ง จากนั้นก็ก�ำหนดว่า
พนักงานแต่ละคนต้องเชี่ยวชาญกี่ทักษะ ก�ำหนดระยะเวลาบรรลุ
เป้าหมาย แล้วใช้เครื่องหมาย “ดวงจันทร์” เป็นวงกลมแบ่งเป็นส่วน
เสี้ยวตามจ�ำนวนทักษะที่ต้องการสร้าง
เช่น สี่ทักษะก็สี่เสี้ยว หกทักษะก็หกเสี้ยวเป็นต้น เมื่อมอง
ปราดเดียวก็จะรูไ้ ด้วา่ พนักงานคนใดยังขาดทักษะอีกมากน้อยเท่าใด
ถือเป็นการควบคุมด้วยสายตาหรือ Visual Control ซึง่ เป็นการควบคุม
งานที่ดีที่สุดครับ
คนที่ส�ำคัญที่สุดในกระบวนการนี้ คือ หั ว หน้ า งานหรื อ
หัวหน้าสายการผลิต เพราะควรต้องเป็นผู้ที่ช�ำนาญหลากทักษะจน
สามารถฝึ ก อบรมพนั ก งานคนอื่ น ๆ ในสายการผลิ ต ได้ นั่ น ก็
หมายความว่า หัวหน้าต้องผ่านการฝึกอบรมกระบวนการในการ
ถ่ายทอดทักษะให้กับลูกน้องในสายงานให้ได้นะครับ
ส่วนประกอบที่ส�ำคัญยิ่งอีกประการ คือ สื่อการสอน และฝึก
อบรมครับ สื่อในที่นี้เป็นสื่ออะไรจะดีที่สุดล่ะครับ?
ผมคิดว่าสื่อในที่นี้ไม่มีอะไรดีไปกว่า“ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
มาตรฐาน” หรือ Standard Operation Procedure ทีเ่ รียกกันย่อๆ ว่า

SOP นั่นแหละครับ
ทบทวนความจ�ำกันสักนิดนะครับว่า SOP ทีด่ นี นั้ จะต้องเป็น
ภาพมากกว่าตัวอักษร หากท�ำได้ การท�ำงานใน 1 ทักษะควรสรุป
เป็น SOP 1 แผ่น ที่มีภาพประมาณ 70-80% และมีตัวหนังสือ
เท่าที่จ�ำเป็นเพียง 20-30% เท่านั้น
การสอนทักษะหรือที่จริงก็คือการสอนงานนั้น ใช้หลักการ
ง่ายๆ คือ 5W 1H เริ่มต้นจากค�ำว่า Why หรือ “ท�ำไม” ก่อน เพื่อให้
เข้าใจถึงความส�ำคัญของงานนี้ ทักษะนี้
จากนั้นค่อยตามด้วย What, How, Who, When, Where…
ตามความเหมาะสมต่อไปครับ
และที่ต้องไม่ลืม คือ ใช้หลัก “พูด (อธิบาย) ให้พนักงานฟัง
ฟังพนักงานพูด (อธิบายสิ่งที่สอนไป) ท�ำให้พนักงานดู ดูพนักงาน
ท�ำ” ซ�้ำแล้วซ�้ำอีกจนช�ำนาญครับ
ถามว่า “ช�ำนาญ” วัดจากอะไร?
ตอบว่าดูจากการทีพ่ นักงานท�ำได้คล่องแคล่วไม่ตดิ ขัด ซึง่ จะ
เกิดจากการ “เรียนรู้ด้วยร่างกาย” โดย “แทบจะ” ไม่ต้องใช้สมองคิด
เหมือนนักกีฬาที่เชี่ยวชาญเล่นไปโดยอัตโนมัติ หรือเหมือน
คนขับรถที่ขับช�ำนาญแล้ว ไม่ต้องคิดว่าเบรค คันเร่ง คลัทช์ อยู่ที่ไหน
ใช้เท้าไหนเหยียบดี นั่นเองครับ
ว่ากันว่าเพื่อให้สามารถสร้างพนักงานท�ำงานหลายหน้าที่
หลากทักษะได้โดยไม่ติดขัดเรื่องค�ำอธิบายหน้าที่งานหรือ JD นั้น
บริษัทญี่ปุ่นบริษัทหนึ่งเขียน JD ของทุกหน้าที่งานไว้ง่ายๆ ว่า
“ท่านได้รับการว่าจ้างเข้ามาเป็นพนักงานของบริษัท... มิได้
รับการว่าจ้างเข้ามาเป็นช่างกลึง ช่างเชื่อม ช่างเคาะ ช่างสี พนักงาน
ท�ำความสะอาด พนักงานขับรถ เสมียนส�ำนักงาน ฯลฯ ท่านเข้ามา
เป็นพนักงานของบริษทั เพราะฉะนัน้ ท่านจะต้องท�ำทุกสิง่ ทีพ่ งึ กระท�ำ”
ง่ายดีไหมล่ะครับ?
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