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วิถีไทย วิถีโลก

วิถีซามูไร

จากฉบับที่แล้วต่อ

ท ่ า น
สมาชกิ และผู้อ่านทีร่กัทุกท่านครบั เราคยุกนัเรือ่ง

ระบบการผลิตแบบโตโยต้าหรือการผลิตแบบ 

ทันเวลาพอดี ว่ากันด้วยเรื่องของสองเสาหลัก เสาแรกคือระบบ

อัตโนมัติที่ท�างานได้เหมือนคนหรือจิโดกะ เสาท่ีสอง คือการท�าให้

ผลิตได้แบบทันเวลาพอดี หรือ Just-In-Time ซึ่งมีเงื่อนไขหลักอยู่ 7 

ประการ ได้แก่ 1. ต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องแม่นย�า 2. ต้องมีระบบที่จะ

ส่งต่อข้อมูลได้อย่างรวดเร็วฉับไว 3. ต้องมีการปรับเรียบการผลิต 

4. ต้องเตรียมงานตั้งเครื่องได้รวดเร็ว 5. เครื่องจักรอุปกรณ์ต้องเดิน

ได้ดีไม่มีขัดข้อง 6. พนักงานต้องท�างานได้หลายหน้าที่  7. ชิ้นส่วน 

ส่วนประกอบ และการส่งต่องานระหว่างขั้นตอนต้องไม่มีของเสีย  

เราคุยรายละเอียดเรื่องที่ส�าคัญที่สุดได้แก่เรื่องพนักงานในข้อ 6  

ไปแล้วนะครับ คราวนี้มาไล่เลียงตั้งแต่ข้อ 1 ไปตามล�าดับกันครับ

ในโลกยุคปัจจุบันเรำจะได้ยินได้เห็นวลีว่ำ Big Data กันอยู่

เสมอๆ นะครับ ควำมหมำยง่ำยๆ ของวลีน้ีคือ ข้อมูลจ�านวนมาก

มหาศาลนัน่เองครบั วลน้ีีมคีวำมส�ำคญัมำกขึน้เรือ่ยๆ ตำมกำรพฒันำ

ก้ำวหน้ำของสื่อสังคมอิเล็กทรอนิกส์หรือส่ือสังคมออนไลน์ ไม่ว่ำจะ

เป็น google, facebook, line, youtube, ฯลฯ

เพรำะกำรมีผู้ใช้งำนจ�ำนวนมำกระดับสิบล้ำนหรือร้อยล้ำน

รำยจำกท่ัวโลก แต่ละคนใช้งำนวันละ 5-10 ครั้ง ท�ำให้เกิดข้อมูล

จ�ำนวนมหำศำลได้อย่ำง่ำยดำยในเวลำอนัรวดเรว็ และข้อมลูนีแ่หละ

ครับที่เรียกกันว่ำเป็นสินทรัพยใ์นโลกยุคดิจิทัลครับ

อย่ำงไรก็ตำม ข้อมูลจะเกิดประโยชน์ก็ต่อเม่ือมีการน�าไป

วิเคราะห์ และ/หรือสังเคราะห์ให้เกิดเป็นข่าวสารหรือสารสนเทศ 

และเมื่อผ่านการกลั่นกรองก็จะท�าให้เกิดเป็น “องค์ความรู้” เป็น 

“ความชาญฉลาด” หรือเป็น “สติปัญญา” เกิดขึ้น

น�ำไปสู่กำรตัดสินใจท่ีจะด�ำเนินกำรต่ำงๆ ได้อย่ำงถูกต้อง

เหมำะสม และเกิดประโยชน์กับบุคคล หน่วยงำน หรือประเทศชำติ

ในที่สุด 

ครับ....ในโลกยุคดิจิทัลนี้ ใครครองข้อมูลแล้วน�ามาใช้ได้

อย่างถูกต้องฉับไว คนนั้นครองโลกครับ 

ย้อนกลับขึ้นไปหน่อยจะเห็นว่ำผมใช้ค�ำว่ำสติปัญญำ ซึ่ง

สำมำรถโยงเข้ำกับอกีค�ำทีฮิ่ตติดชำร์ทในขณะนี ้คือ “ปัญญาประดษิฐ์” 

ที่แปลมำจำกภำษำอังกฤษว่ำ Artificial Intelligence หรือเรียกกัน

ย่อๆ ว่ำ AI 

เพราะมี Big Data จึงมี AI เกิดขึ้นมาได้ครับ

ผมขอคยุรวบยอดไปข้อ 2 ด้วยเลยแล้วกนันะครบั น่ันคอื ต้อง

มรีะบบทีจ่ะส่งต่อข้อมลูได้อย่างรวดเรว็ และฉบัไว ข้อนีม้คีวำมส�ำคญั

ต่อข้อ 1 มำกครับ เพรำะข้อมูลเป็น “ของสด” เก็บไว้ไม่นานก็เสื่อม

สภาพ ต้องรีบน�ำมำใช้ประโยชน์ให้เร็วที่สุดเท่ำที่จะเร็วได้ครับ เช่น 

ข้อมลูเรือ่งกำรขดัข้องเสยีหำยของเครือ่งจกัรอปุกรณ์หรอืแม่พมิพ์ซึง่

จะเป็นต้นเหตุให้เกิดของเสียได้มำกมำยในเวลำอันรวดเร็ว

หรือข้อมูลเกี่ยวกับ “ของเสีย” ที่เกิดขึ้นที่หน่วยผลิตใดหน่วย

ผลิตหนึ่ง จะต้อง “ส่งต่อ” ถึงผู้เก่ียวข้อง หัวหน้ำและ/หรือผู้บังคับ

บัญชำให้เร็วที่สุดเท่ำที่จะท�ำได้

นี่เป็นสำเหตุหนึ่งที่โตโยต้ำย�้ำนักย�้ำหนำกับพนักงำนให้ยึด

หลักกำร “หยุด-เรียก-รอ” เมื่อเกิดปัญหำขึ้นที่หน่วยกำรผลิต เพรำะ

ทนัททีีส่ำยกำรผลติหยดุชะงกันัน้จะส่งสญัญำนให้เกดิกำรปฏบัิตกิำร

ค้นหำสำเหตุอย่ำงรวดเร็ว

เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่ำนมำเรื่องของกำรจัดกำรองค์ควำมรู ้ หรือ 

Knowledge Management ที่เรียกย่อๆ ว่ำ KM นั้นก็เป็นประเด็นที่

หลำยองค์กรทั้งภำครัฐ และเอกชนในประเทศไทยให้ควำมสนใจ 

น�ำไปใช้กันอย่ำงแพร่หลำย

แต่จะมีสักกี่แห่งท่ีน�าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง ใช้อย่างจริงจัง 

และท�าให้เกดิประโยชน์สมดังแนวคดิ และหลกัการทีดี่มากของ KM 

ล่ะครับ?
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ค่าใช้จ่ายส�าหรับเป็นค่าปรับให้กับผู้รับเหมาหลักที่เป็นตัวแทน

เจ้าของงาน

ส่ิงทีคิ่ดเป็นจ�ำนวนค่ำเสียหำยทีช่ดัเจนไม่ได้ คือ ชือ่เสยีงของ

บรษิทัเจ้ำของโรงงำนทีไ่ม่สำมำรถส่งงำนทีค่ณุภำพด ีตรงต่อเวลำให้

กับลูกค้ำได้

นีแ่หละครบัเป็นเหตกุำรณ์จรงิทีเ่กดิขึน้ทีส่ะท้อนให้เหน็ควำม

ส�ำคัญของข้อมูล และกำรที่จะต้องมีระบบที่จะส่งต่อข้อมูลได้อย่ำง

ถูกต้อง รวดเร็ว และฉับไว

พึงระลึกไว้เสมอว่ำข้อมูลเป็นสินทรัพย์ เป็นของสด ต้องน�ำ

มำวเิครำะห์ และกลัน่กรอง เพือ่น�ำไปใช้ประโยชน์ให้ทนัท่วงท ีมีระบบ

กำรส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว และฉับไว

ค�ำถำมที่จะทิ้งท้ำยไว้ก่อนจบคือ ข้อมูลที่เรำเก็บกันอยู่นี ้

แบ่งได้เป็นสำมประเภท คือ ข้อมูลจากการวัด (ชั่ง ตวง หรือวัด) ซึ่ง

จะได้ควำมแม่นย�ำออกมำเป็นจุดทศนิยมตำมควำมแม่นย�ำของ

เครื่องมืออุปกรณ์ในกำรวัด หรือข้อมูลจากการนับ ซึ่งออกมำเป็น

จ�ำนวน 1,2,3,4...... และประเภทสุดท้ำย คือ ข้อมูลที่เป็นค�าพูดหรือ

เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น ดี-ไม่ดี ช้ำ-เร็ว ถูก-ผิด มำก-น้อย เป็นต้น 

ท่านคิดว่าข้อมูลจากการวัด ข้อมูลจากการนับ และข้อมูลที่เป็น 

ลายลกัษณ์อกัษรน้ัน ข้อมลูประเภทไหนท่ีให้ “ข่าวสาร” ได้มากทีส่ดุ

ล่ะครับ? 

ผมมีดัชนีชี้วัดง่ำยๆ ส�ำหรับท่ำนที่สนใจว่ำองค์กรหรือ 

หน่วยงำนของท่ำนเองทีบ่อกว่ำท�ำ KM นัน้ได้ท�ำอย่ำงถกูต้อง และได้

ผลจริงหรือไม่? นั่นคือความผิดพลาดในการท�างานเกิดซ�้าแล้วซ�้า

เล่าหรือไม่?

โรงงานวัสดุก่อสร้างแห่งหนึ่งรับท�าแผ่นผนังตกแต่งอาคาร 

และติดตั้งให้ลูกค้า มาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปีแล้วละครับ ระยะ

แรกๆ ที่ท�าเกิดของเสียจ�านวนมาก ตั้งแต่เรื่องของแม่พิมพ์ ตลอดจน

ไปถึงเรื่องของการติดตั้งเน่ืองจากขนาดท่ีไม่เข้ากับโครงสร้างอาคาร

ที่เตรียมรองรับผนังนั้น

สาเหตหุลกัทีพ่บคอืแบบท่ีรบัมาจากลูกค้า กับโครงสร้างจรงิ

ที่ก่อสร้างมาเตรียมรองรับน้ันมีขนาดแตกต่างกัน ในขณะที่โรงงาน

ท�าแม่พิมพ์ และขึ้นรูปชิ้นงานตามแบบ และขนาดที่ระบุในแบบ

แปลนที่ได้ ท�ายังไงๆ ก็พลาดทุกทีแหละครับ

แนวทางแก้ไขทีท่างโรงงานพฒันาขึน้ คอื การให้ผูร้บังานจาก

ลกูค้าไปตรวจสอบ และวดัขนาดท่ีจะตดิตัง้จรงิท่ีสถานท่ีก่อสร้างก่อน

ลงมือท�าแผ่นผนังทุกครั้ง ซึ่งลดความผิดพลาดลงไปได้อย่างมี

ประสิทธิผล

โรงงานแห่งนี้ท�า KM ตามอย่างที่อื่นๆ เหมือนกันครับ 

ที่น่ำเสียดำยคือ เมื่อเปลี่ยนกรรมการผู้จัดการ องค์ความรู้

ต่างๆ ทั้งหลายกลับไม่ได้มีการถ่ายทอดกันต่อไปทั่วทั้งองค์กร 

ผลลพัธ์กค็อื เกดิความเสยีหายจากการผลติแผ่นผนงัตกแต่งอาคาร

ซ�า้อกี คราวนีเ้ป็นโครงการขนาดใหญ่นบัสบิๆ ล้านบาท ต้องส�ารอง
ต่อฉบับหน้าอ่าน


