
21TPA news

L
e
a
n
 
&
 
P
r
o
d
u
c
t
iv
it
y

Lean & Productivity

กฤชชัย อนรรฆมณี 

Lean and Productivity Consultant

kritchai.a@gmail.com 

ทุก
ท่านคงเคยเหน็วาทยกร ทีย่นือยูห่น้านกัดนตรวีง Orches-

tra พร้อมกับกวัดแกว่งแขนไปมา เคยนึกสงสัยไหมครับ 

เพลง Symphony ที่ไม่มีวาทยกรจะเป็นอย่างไร ?

บทบาทหนึ่งที่ส�าคัญมากของวาทยกรผู้ควบคุมวง คือ การ

ให้ “จังหวะ” เพลงกับนักดนตรี หากขาดการควบคุม เครื่องดนตรี

แต่ละชิ้นเล่นไปตามจังหวะของตัวเองแล้ว เสียงที่ออกมาจากทั้งวง 

คงไม่สามารถสอดประสาน เป็นดนตรีอันไพเราะได้

การจัดการองค์กรหรือธุรกิจใดก็ตาม เป้าหมายหลักข้อหนึ่ง

คือ การสร้างความสมดุลระหว่างอุปสงค์ (Demand) และอุปทาน 

(Supply) ความไม่สมดุลจะน�าปัญหามา และเพิ่มงานที่ไม่จ�าเป็น

มากมาย

ในภาคบริการ หากอุปทานไม่ทันความต้องการแล้ว ลูกค้า

ก็ต้องเสียเวลารอ แต่ถ้าอุปทานล้นเกิน ทรัพยากรที่ลงทุนไปแล้ว 

ก็จะกลายเป็นความสูญเปล่า ลองนึกถึงร้านอาหารที่ไม่มีลูกค้า 

โต๊ะว่าง พนักงานไม่มีงานท�า

ภาคการผลติในยคุเก่า เป้าหมายของผู้บรหิารคอืประสทิธ-ิ

ภาพการผลิตสูงสุด มีก�าลังการผลิตเท่าใดก็เดินเต็มท่ี เพราะคิดว่า 

ท�าน้อยๆ แล้วต้นทุนไม่คุ้ม แต่สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือ สินค้าคงคลัง

หรือ Stock ที่ไม่จ�าเป็น 

แนวคิดระบบ Lean ที่ต้องการลดความสูญเสีย (Waste) ที่

แฝงอยูใ่นกระบวนการ มองว่า การเกบ็สนิค้าคงคลงัโดยไม่จ�าเป็น 

คือความสูญเสีย 

บริษัท Toyota ที่ได้ชื่อว่าเป็นต้นแบบของระบบ Lean กล่าว

ว่า ความสูญเสียท่ีส�าคัญที่สุดในระบบการผลิตตนเองคือ การผลิต

สิ่งที่ลูกค้าไม่ต้องการ หรือ มากกว่า หรือ เร็วกว่า ที่ลูกค้าต้องการ 

เพราะส่งผลให้เกิดต้นทุนทุนจม เสียพื้นที่ เพิ่มงานที่ไม่จ�าเป็น

ดังนั้นโดยหลักการแล้ว การจัดการด้านอุปทานที่ส�าคัญคือ 

การบริหารตนเองให้มีความยืดหยุ่น (Flexible) ปรับก�าลังการผลิต

ขึ้นลง ให้สอดคล้องตามปริมาณที่ลูกค้าต้องการได้มากที่สุด อย่าง

รวดเร็ว

ในทางปฏบิติัของโรงงาน กนัชน อย่างแรกคือการท�างานล่วง

เวลา (OT-Overtime) ลองค�านวณหยาบๆ ว่ากรณีท�างาน 8 ชั่วโมง 

ถ้ามล่ีวงเวลาเพิม่ 2 ชัว่โมง นัน่หมายถงึ งานล่วงเวลาสามารถรองรบั

ความผันผวนของอุปสงค์ได้ 25%

จังหวะเพลง Symphony 

ระบบ Lean และ Takt Time
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หลักการที่ส�าคัญถัดมา คือ ระบบการผลิตต้องน�าความ

ต้องการของลกูค้าหรืออปุสงค์ มาก�าหนด “ชนดิของผลติภณัฑ์” และ 

“ความเร็วของการผลิต” ให้สอดคล้องตรงกัน

ค�าว่า Takt Time ที่ผมขึ้นหัวเรื่องไว้ คือวิถีปฏิบัติ ที่โตโยต้า

ใช้ในการวางแผน และควบคุมระบบการผลิตของตนเอง ที่มักจะไม่

ได้ถูกกล่าวถึงในวงกว้างมากนัก

จ�าได้ว่าสมัยเป็นวิศวกรฝ่าย Production Control ท�าหน้าที่

วางแผนการผลิต ค�าว่า Takt Time เป็นค�าศัพท์โรงงาน ที่ได้ยินบ่อย

ที่สุดติด 3 อันดับแรก

ความจริงค�าน้ีไม่ใช่ภาษาองักฤษ แต่โตโยต้าน�ามาจากภาษา

เยอรมัน แปลว่าจังหวะ ภาษาไทยเราก็มีค�าท่ีดูจะใกล้เคียงกัน ทั้ง

การออกเสียง และความหมายคือ ติ๊กต็อก นะครับ

จังหวะของเครื่องดนตรีทุกชิ้นที่ควบคุมด้วยวาทยกร เปรียบ

ได้กับจังหวะในทุกขั้นตอนกระบวนการ ที่ถูกควบคุมด้วย Takt Time 

ที่ถูกก�าหนดมาจากต้องการของลูกค้า (Customer Demand)

จินตนาการว่า ทุกๆ ขั้นตอนในการท�างาน เดินด้วยจังหวะ

เดียวกัน แบบเดียวกับเครื่องดนตรีทุกชิ้น งานจะไหลลื่น (Smooth 

Flow) ชิ้นงานที่ผลิตในโรงงานผ่านกระบวนการตามล�าดับ จนถึงมือ

ลูกค้าได้ ด้วยเวลาสั้นที่สุด และไม่ต้องมี Inventory เลย!

ทีมงานวางแผนการผลิต จะน�าตัวเลขเป้าหมายยอดผลิต

ประจ�าเดือน ที่เห็นชอบร่วมกับฝ่ายการตลาดแล้ว มาค�านวณเทียบ

กับจ�านวนวัน และจ�านวนชั่วโมงการท�างานที่มี เพื่อก�าหนด Takt 

Time ในเดือนนั้นๆ

ยกตัวอย่าง เช่น ฝ่ายการตลาดต้องการรถ 4,800 คันทัง้เดอืน 

ท�าให้โรงงานต้องผลิตรถชั่วโมงละ 30 คัน หรือ มีรถออกมาจากสาย

การผลิตในทุกๆ 2 นาท ีTakt Time คือ 2 นาที/คัน นั่นเอง

ฝ่ายผลิต และฝ่ายสนับสนุนทุกหน่วยงานมีหน้าที่ ต้องไป

ปรบัระบบการผลติของตนเอง ให้สอดคล้องกบั Takt Time เช่น การ

ปรับความเร็วสายพานการผลิต ปรับจ�านวนพนักงานหน้างานให้

เหมาะสม ปรับการจัดสรรงานระหว่างพนักงาน เป็นต้น 

Supply Chain ทีเ่กีย่วข้อง อืน่ๆ เช่น Supplier หรอืหน่วยงาน 

Logistics ก็จะได้รับข้อมูลเพื่อการปรับตนเองตาม Takt Time ด้วย

เช่นกันครับ

โรงงานโตโยต้าในประเทศไทย เคยผลิตด้วย Takt Time 

ที่ต�่าสุดหรือเร็วที่สุด น้อยกว่า 1 นาที นั่นหมายถึงในแต่ละวันที่มี  

2 กะ เมื่อรวมล่วงเวลาด้วยแล้ว สามารถผลิตรถได้ถึงมากกว่าวันละ 

1,000 คัน

ที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นการจัดการด้าน Supply แต่ในหลาย

องค์กรสามารถ จัดการด้าน Demand ควบคู่กันไปได้ด้วย เพื่อลด

ความผันผวน กรณีที่ความต้องการของลูกค้าที่เข้ามามีความไม่

สม�่าเสมอ

ผมเคยรบัฟังการน�าเสนอ โครงการปรบัปรงุของโรงพยาบาล

ศิริราช ซึ่งจริงจังกับการน�าระบบ Lean มาประยุกต์ใช้มาก พยายาม

แก้ปัญหา ความหนาแน่นของผู้ป่วยแผนกเจาะเลือด ที่มีสูงมากใน

ตอนเช้า สิ่งที่พบคือ ผู้ป่วยจ�านวนมากเข้าใจผิด ว่าตนเองต้องงดน�้า 

และอาหารก่อนมาเจาะเลอืด ท�าให้รบีมาเพือ่เจาะเลอืดเสรจ็แล้วจะ

ได้ไปทานข้าว รวมถงึผูป่้วยอกีจ�านวนหนึง่ที ่ยงัเคยชนิ กบัการมาถงึ

โรงพยาบาลตัง้แต่เวลาเช้าตรู ่การแก้ปัญหาในด้านของผูป่้วยคอื การ

สื่อสารเชิงรุก และสร้างระบบนัดหมายแพทย์ ที่เชื่อถือได้ เพื่อให้ผู้

ป่วยกลุ่มดังกล่าว เปลี่ยนมาเจาะเลือดในช่วงเวลาอื่นแทน เพื่อลด

ความแออัด

จากจุดเริ่มต้นของการควบคุมจังหวะเครื่องดนตรี เราได ้

เรียนรู้ และเชื่อมโยงไปสู่การลดความสูญเสียผ่านแนวคิดของระบบ 

Lean ด้วยหนึ่งในวิธีปฏิบัติคือ การควบคุมกระบวนการด้วย Takt 

Time ครับ TPA
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