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วิถีไทย วิถีโลก

ต่อ จากฉบับที่แล้ว

ท่ า น

สมาชิก และผูอ้ า่ นทีร่ กั ทุกท่านครับ เราคุยกันเรือ่ ง
ระบบการผลิ ต แบบโตโยต้ า หรื อ การผลิ ต แบบ
ทันเวลาพอดี ว่ากันด้วยเรื่องของสองเสาหลัก เสาแรกคือระบบ
อัตโนมัติที่ท�ำงานได้เหมือนคนหรือจิโดกะ เสาที่สอง คือการท�ำให้
ผลิตได้แบบทันเวลาพอดี หรือ Just-In-Time ซึ่งมีเงื่อนไขหลักอยู่ 7
ประการ ได้แก่ 1. ต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องแม่นย�ำ 2. ต้องมีระบบที่จะ
ส่งต่อข้อมูลได้อย่างรวดเร็วฉับไว 3. ต้องมีการปรับเรียบการผลิต
4. ต้องเตรียมงานตั้งเครื่องได้รวดเร็ว 5. เครื่องจักรอุปกรณ์ต้องเดิน
ได้ดีไม่มีขัดข้อง 6. พนักงานต้องท�ำงานได้หลายหน้าที่ 7. ชิ้นส่วน
ส่วนประกอบ และการส่งต่องานระหว่างขั้นตอนต้องไม่มีของเสีย
เราคุยรายละเอียดเรื่องที่ส�ำคัญที่สุดได้แก่เรื่องพนักงานในข้อ 6
ไปแล้วนะครับ คราวนี้มาไล่เลียงตั้งแต่ข้อ 1 ไปตามล�ำดับกันครับ
ในโลกยุคปัจจุบันเราจะได้ยินได้เห็นวลีว่า Big Data กันอยู่
เสมอๆ นะครับ ความหมายง่ายๆ ของวลีนี้คือ ข้อมูลจ�ำนวนมาก
มหาศาลนัน่ เองครับ วลีนมี้ คี วามส�ำคัญมากขึน้ เรือ่ ยๆ ตามการพัฒนา
ก้าวหน้าของสื่อสังคมอิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อสังคมออนไลน์ ไม่ว่าจะ
เป็น google, facebook, line, youtube, ฯลฯ
เพราะการมีผู้ใช้งานจ�ำนวนมากระดับสิบล้านหรือร้อยล้าน
รายจากทั่วโลก แต่ละคนใช้งานวันละ 5-10 ครั้ง ท�ำให้เกิดข้อมูล
จ�ำนวนมหาศาลได้อย่าง่ายดายในเวลาอันรวดเร็ว และข้อมูลนีแ่ หละ
ครับที่เรียกกันว่าเป็นสินทรัพย์ในโลกยุคดิจิทัลครับ
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจะเกิดประโยชน์ก็ต่อเมื่อมีการน�ำไป
วิเคราะห์ และ/หรือสังเคราะห์ให้เกิดเป็นข่าวสารหรือสารสนเทศ
และเมื่อผ่านการกลั่นกรองก็จะท�ำให้เกิดเป็น “องค์ความรู้” เป็น
“ความชาญฉลาด” หรือเป็น “สติปัญญา” เกิดขึ้น
น�ำไปสู่การตัดสินใจที่จะด�ำเนินการต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม และเกิดประโยชน์กับบุคคล หน่วยงาน หรือประเทศชาติ
ในที่สุด

ครับ....ในโลกยุคดิจิทัลนี้ ใครครองข้อมูลแล้วน�ำมาใช้ได้
อย่างถูกต้องฉับไว คนนั้นครองโลกครับ
ย้อนกลับขึ้นไปหน่อยจะเห็นว่าผมใช้ค�ำว่าสติปัญญา ซึ่ง
สามารถโยงเข้ากับอีกค�ำทีฮ่ ติ ติดชาร์ทในขณะนี้ คือ “ปัญญาประดิษฐ์”
ที่แปลมาจากภาษาอังกฤษว่า Artificial Intelligence หรือเรียกกัน
ย่อๆ ว่า AI
เพราะมี Big Data จึงมี AI เกิดขึ้นมาได้ครับ
ผมขอคุยรวบยอดไปข้อ 2 ด้วยเลยแล้วกันนะครับ นัน่ คือ ต้อง
มีระบบทีจ่ ะส่งต่อข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และฉับไว ข้อนีม้ คี วามส�ำคัญ
ต่อข้อ 1 มากครับ เพราะข้อมูลเป็น “ของสด” เก็บไว้ไม่นานก็เสื่อม
สภาพ ต้องรีบน�ำมาใช้ประโยชน์ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ครับ เช่น
ข้อมูลเรือ่ งการขัดข้องเสียหายของเครือ่ งจักรอุปกรณ์หรือแม่พมิ พ์ซงึ่
จะเป็นต้นเหตุให้เกิดของเสียได้มากมายในเวลาอันรวดเร็ว
หรือข้อมูลเกี่ยวกับ “ของเสีย” ที่เกิดขึ้นที่หน่วยผลิตใดหน่วย
ผลิตหนึ่ง จะต้อง “ส่งต่อ” ถึงผู้เกี่ยวข้อง หัวหน้าและ/หรือผู้บังคับ
บัญชาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะท�ำได้
นี่เป็นสาเหตุหนึ่งที่โตโยต้าย�้ำนักย�้ำหนากับพนักงานให้ยึด
หลักการ “หยุด-เรียก-รอ” เมื่อเกิดปัญหาขึ้นที่หน่วยการผลิต เพราะ
ทันทีทสี่ ายการผลิตหยุดชะงักนัน้ จะส่งสัญญานให้เกิดการปฏิบตั กิ าร
ค้นหาสาเหตุอย่างรวดเร็ว
เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเรื่องของการจัดการองค์ความรู้ หรือ
Knowledge Management ที่เรียกย่อๆ ว่า KM นั้นก็เป็นประเด็นที่
หลายองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชนในประเทศไทยให้ความสนใจ
น�ำไปใช้กันอย่างแพร่หลาย
แต่จะมีสักกี่แห่งที่น�ำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง ใช้อย่างจริงจัง
และท�ำให้เกิดประโยชน์สมดังแนวคิด และหลักการทีด่ มี ากของ KM
ล่ะครับ?
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ผมมี ดั ช นี ชี้ วั ด ง่ า ยๆ ส� ำ หรั บ ท่ า นที่ ส นใจว่ า องค์ ก รหรื อ
หน่วยงานของท่านเองทีบ่ อกว่าท�ำ KM นัน้ ได้ทำ� อย่างถูกต้อง และได้
ผลจริงหรือไม่? นั่นคือความผิดพลาดในการท�ำงานเกิดซ�้ำแล้วซ�้ำ
เล่าหรือไม่?
โรงงานวัสดุก่อสร้างแห่งหนึ่งรับท�ำแผ่นผนังตกแต่งอาคาร
และติดตั้งให้ลูกค้า มาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปีแล้วละครับ ระยะ
แรกๆ ที่ท�ำเกิดของเสียจ�ำนวนมาก ตั้งแต่เรื่องของแม่พิมพ์ ตลอดจน
ไปถึงเรื่องของการติดตั้งเนื่องจากขนาดที่ไม่เข้ากับโครงสร้างอาคาร
ที่เตรียมรองรับผนังนั้น
สาเหตุหลักทีพ่ บคือแบบทีร่ บั มาจากลูกค้า กับโครงสร้างจริง
ที่ก่อสร้างมาเตรียมรองรับนั้นมีขนาดแตกต่างกัน ในขณะที่โรงงาน
ท�ำแม่พิมพ์ และขึ้นรูปชิ้นงานตามแบบ และขนาดที่ระบุในแบบ
แปลนที่ได้ ท�ำยังไงๆ ก็พลาดทุกทีแหละครับ
แนวทางแก้ไขทีท่ างโรงงานพัฒนาขึน้ คือ การให้ผรู้ บั งานจาก
ลูกค้าไปตรวจสอบ และวัดขนาดทีจ่ ะติดตัง้ จริงทีส่ ถานทีก่ อ่ สร้างก่อน
ลงมือท�ำแผ่นผนังทุกครั้ง ซึ่งลดความผิดพลาดลงไปได้อย่างมี
ประสิทธิผล
โรงงานแห่งนี้ท�ำ KM ตามอย่างที่อื่นๆ เหมือนกันครับ
ที่น่าเสียดายคือ เมื่อเปลี่ยนกรรมการผู้จัดการ องค์ความรู้
ต่างๆ ทั้งหลายกลับไม่ได้มีการถ่ายทอดกันต่อไปทั่วทั้งองค์กร
ผลลัพธ์กค็ อื เกิดความเสียหายจากการผลิตแผ่นผนังตกแต่งอาคาร
ซ�ำ้ อีก คราวนีเ้ ป็นโครงการขนาดใหญ่นบั สิบๆ ล้านบาท ต้องส�ำรอง
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ค่าใช้จ่ายส�ำหรับเป็นค่าปรับให้กับผู้รับเหมาหลักที่เป็นตัวแทน
เจ้าของงาน
สิง่ ทีค่ ดิ เป็นจ�ำนวนค่าเสียหายทีช่ ดั เจนไม่ได้ คือ ชือ่ เสียงของ
บริษทั เจ้าของโรงงานทีไ่ ม่สามารถส่งงานทีค่ ณ
ุ ภาพดี ตรงต่อเวลาให้
กับลูกค้าได้
นีแ่ หละครับเป็นเหตุการณ์จริงทีเ่ กิดขึน้ ทีส่ ะท้อนให้เห็นความ
ส�ำคัญของข้อมูล และการที่จะต้องมีระบบที่จะส่งต่อข้อมูลได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว และฉับไว
พึงระลึกไว้เสมอว่าข้อมูลเป็นสินทรัพย์ เป็นของสด ต้องน�ำ
มาวิเคราะห์ และกลัน่ กรอง เพือ่ น�ำไปใช้ประโยชน์ให้ทนั ท่วงที มีระบบ
การส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว และฉับไว
ค�ำถามที่จะทิ้งท้ายไว้ก่อนจบคือ ข้อมูลที่เราเก็บกันอยู่นี้
แบ่งได้เป็นสามประเภท คือ ข้อมูลจากการวัด (ชั่ง ตวง หรือวัด) ซึ่ง
จะได้ความแม่นย�ำออกมาเป็นจุดทศนิยมตามความแม่นย�ำของ
เครื่องมืออุปกรณ์ในการวัด หรือข้อมูลจากการนับ ซึ่งออกมาเป็น
จ�ำนวน 1,2,3,4...... และประเภทสุดท้าย คือ ข้อมูลที่เป็นค�ำพูดหรือ
เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น ดี-ไม่ดี ช้า-เร็ว ถูก-ผิด มาก-น้อย เป็นต้น
ท่านคิดว่าข้อมูลจากการวัด ข้อมูลจากการนับ และข้อมูลที่เป็น
ลายลักษณ์อกั ษรนัน้ ข้อมูลประเภทไหนทีใ่ ห้ “ข่าวสาร” ได้มากทีส่ ดุ
ล่ะครับ?
อ่าน ต่อฉบับหน้า

