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Go and See 
“เรา

ปฏิิบัติตามแนวคิด็ Genchi Genbutsu ไปท่�ต้นตอหร่อ

แหล่งกำาเนิด็ เพ่�อด็ูสภูาพท่�แท้จริง ค้นหาข้้อเท็จจริง 

ตัด็สินใจได็้อย่างถููกต้อง โด็ยความเห็นชอบร่วมกันข้องท่ม และ

สามารถูบรรลุเป้าหมายได็้อย่างรวด็เร็วท่�สุด็”

บที่ความก่อีนห้น้าผมไดื้กล่าวถึึงว้ฒนธิรั้รั้ม Lean โดืย่ใช้  

“วัิถืีโต้โยต้้า” เป็นกรั้ณีศึกษาใน 5 ห้ล้กการั้ คือี Challenge, Kaizen, 

Genchi Genbutsu, Respect และ Teamwork 

สิ�งน่าส้งเกตุ คือี 3 ข้อีแรั้กเป็นกลุ่มที่ี�เกี�ย่วก้บ “งาน” ส่วน 2 

ข้อีห้ล้งเป็นด้ืานขอีง “คน” มีสอีงข้อีทีี่�ใช้ภาษาญี�ปุ�นในการั้สื�อี 

ความห้มาย่

คำาวา่ Kaizen น้�น เปน็ที่ี�รั้้จ้ำก้ก้นในวงกวา้งอีย่้่แลว้ แตุ ่Genchi 

Genbutsu ย่้งไม่ไดื้แพรั้่ห้ลาย่มากน้ก เป็นความน่าสนใจำที่ี�ผมจำะขอี

กล่าวถึึงในบที่ความนี�ครั้้บ

ความหมาย

ห้ากแปลความตุามตุว้อีก้ษรั้แล้ว Genchi คอืี ณ สถืานทีุ�จรงิ 

และ Genbutsu คือี ข้องจริง 

ย้่งมีห้ล้กการั้ทีี่�ขึ�นตุ้นดื้วย่ ‘Gen’ อีีกห้ลาย่คำา เช่น Genba

(สถึานที่ี�ปฏิิบ้ตุิงาน), Genjitsu (สถึานการั้ณ์จำรั้ิง), Genri (ห้ล้กการั้

ที่างที่ฤษฏิี) และ Gensoku (เงื�อีนไข กฎเกณฑ์์ที่ี�เกี�ย่วข้อีง)

เมื�อีแปลเป็นภาษาอี้งกฤษ ไม่ไดื้ใช้คำาตุามความห้มาย่ตุรั้ง

ตุ้ว แตุ่เลือีกคำาที่ี�สื�อีสารั้ไดื้ง่าย่กว่าคือี “Go and See”

‘ไปให้้เห้็น’ สื�อีความว่า การั้จำะไดื้ข้อีม้ลที่ี�ถึ้กตุ้อีงสมบ้รั้ณ์น้�น 

ตุอ้ีงไปย้่งสถึานที่ี�จำรั้งิห้รั้อืีตุน้ตุอี เพื�อีไป เหน็ และ สมัผู้สั ให้้ไดืข้อ้ีมล้

ที่ี�ถึ้กตุ้อีง นำาไปส้่การั้ตุ้ดืสินใจำที่ี�ถึ้กตุ้อีง

เกณฑ์์รั้างว้ลคณุภาพแห้ง่ชาตุ ิ(Thailand Quality Award) มี

คา่นิย่มขอีงอีงค์กรั้ทีี่�เป็นเลิศข้อีห้นึ�ง ในความห้มาย่ทีี่�ใกล้เคีย่งก้นคือี 

‘การจัด็การด็้วยข้้อมูลจริง’ (Management by Facts)

แตุ่ Go and See ลึกไปกว่าน้�นคือี การั้จำะไดื้ข้อีม้ลห้รั้ือี 

ข้อีเที่็จำจำริั้ง ตุ้อีงไม่ที่ำาแค่น้�งอี่านรั้าย่งานห้รั้ือีใช้สาม้ญสำานึกเที่่าน้�น

ที่้ศนคตุิคือีตุ้อีงเป็นฝึ�าย่เข้าไปห้า ข้้อเทุ็จจริง ตุาม สภาพการ 

ทุำางานจริงๆ ดื้วย่  

ถึ้าเป็นข้อีม้ลการั้ผลิตุในโรั้งงาน ตุ้อีงเข้าไปในพื�นที่ี� ที่ี�มีการั้

ปฏิิบตุ้งิานน้�นๆ เพื�อีไปให้เ้ห้น็ กระบวันการ ที่ำางานจำรั้งิ เขา้ใจำ ปิญัหา

ที่ี�เกิดืขึ�นที่ี�ห้น้างาน

ถึ้าเป็นข้อีม้ลด้ืานการั้ตุลาดืห้รืั้อีล้กค้า ไม่ว่าจำะเป็นล้กค้า

ภาย่นอีกห้รั้อืีภาย่ใน ตุอ้ีงเขา้ไป สมัผู้สักบัลก้ค้า เพื�อีรั้บ้รั้้ถึ้ึงความคดิื

เห้น็ ความร้้ั้สกึ และปรั้ะเดืน็ที่ี�จำะนำามาปรั้บ้ปรุั้งแก้ไขตุอ่ีไป สอีดืคลอ้ีง

ก้บห้ล้กการั้ Empathy ตุามแนวคิดื Design Thinking ทีี่�พ้ดืถึึงก้น

มากในปัจำจำุบ้น

สำานวนไที่ย่วา่ ผ้บ้รั้หิ้ารั้บนห้อีคอีย่งาชา้ง ไมไ่ปิสมัผัู้สกบัคน

ทุำางาน พื�นทีุ�ทุำางาน จำงึเปน็สิ�งทีี่�ตุรั้งก้นขา้มก้บห้ลก้การั้ขอีง Genchi 

Genbutsu

ปัจุจุัยุสำาคัญ วัฒนธรรม Lean



22 TPA news

Lean & Productivity

อีย่่างรั้าบรั้ื�นดื้วย่

มีคำาพ้ดืขอีงบุคคลสำาค้ญในอีงค์กรั้ เช่น 

“คุณ์คาด้หวัังวั่าจะทุำางานให้สำาเร็จ โด้ยทุี�มือไม่สกปรกได้้

อย่างไร” โดืย่คุณ Kiichiro Toyoda ผ้้ก่อีตุ้�ง สะที่้อีนถึึงการั้ที่ำางานที่ี�

ตุ้อีงมุ่งม้�น ถึึงล้กถึึงคน ทีุ่่มเที่ ลงแรั้งอีย่่างเตุ็มที่ี�

“..ระบบการผิลิติข้องโติโยต้ิา ถูกสร้างขึ้�นมาจากการปฏิิบัติิ

จริงในโรงงาน มากกวั่านักทุฤษัฏิี วัิชาการเป็นผิู้กำาหนด้” โดืย่คุณ 

Taiichi Ohno อีดีืตุผ้บ้รั้หิ้ารั้คนสำาค้ญ แสดืงถึึงการั้ให้ค้วามสำาคญ้ก้บ

การั้ปฏิิบ้ตุิ ลอีงผิดืลอีงถึ้ก

“การประสานงานระหวัา่งหนว่ัยงานเปน็สิ�งทุี�สำาคญัเสมอ ผิม

อยากให้เราทุุกคนคิด้ถึงองค์กร มากกวั่าคิด้ถึงแติ่ตินเองเทุ่านั�น” โดืย่

คุณ Eiji Toyoda อีดืีตุปรั้ะธิาน ที่ี�เน้นย่ำ�าการั้ที่ำางานเป็นที่ีม

ปรั้ะสบการั้ณ์ตุรั้งเรั้ื�อีงห้นึ�ง ที่ี�ผมไดื้รั้้บรั้้้ใน วัิถืี Go and See 

ตุ้�งแตุ่การั้เรั้ิ�มที่ำางานคือี มีเอีกสารั้เกี�ย่วก้บการั้วางแผนควบคุมการั้

ผลิตุห้ลาย่ฉบ้บ ทีี่�ผมตุ้อีงนำาไปให้้คุณ Honda ผ้้จำ้ดืการั้โรั้งงานใน

ขณะน้�นเป็นผ้้อีนุม้ตุิ

อีย่่างไรั้ก็ตุาม ผมจำะไม่สามารั้ถึเจำอีตุ้วคุณ Honda ใน

สำาน้กงานได้ืเลย่ ในเวลา 08.00-10.00 น. เพรั้าะน้�นเป็นเวลา เด้ิน

สังเกต้การณ์ อีย่้่ในโรั้งงานทีุ่กว้น ว้นละ 2 ช้�วโมง !

บทส่งท้าย

ความจำรั้ิงคนไที่ย่เรั้ามีบุคคลตุ้นแบบอีย้่่แล้ว คือี ในหลวัง

รัชกาลทุี� 9 ดื้วย่พรั้ะรั้าชกรั้ณีย่กิจำขอีงพรั้ะอีงค์ที่่าน ที่ี�แสดืงให้้เรั้า

ทีุ่กคนไดื้เห้็นถึึงวิธิีการั้ที่ำางาน ที่ี�ตุ้อีงเข้าไปส้มผ้สพื�นที่ี� พ้ดืคุย่ก้บ 

ผ้้เกี�ย่วข้อีง เพื�อีห้าแนวที่างปฏิิบ้ตุิพ้ฒนาที่ี�ไดื้รั้้บปรั้ะโย่ชน์รั้่วมก้น

อีย่่างย่้�งย่ืน

ดื้งน้�น นอีกจำากเป็นการั้สรั้้างความเข้มแข็งขอีงว้ฒนธิรั้รั้ม 

Lean แล้ว Go and See ย่้งเป็นการั้เดืินตุามรั้อีย่เบื�อีงพรั้ะยุ่คลบาที่ 

โดืย่การั้ปฏิิบ้ตุิจำรั้ิงตุาม ศาสต้ร์พระราชา ดื้วย่ครั้้บ

Go and See กับการแก้ปัญหา

การั้แกป้ญัห้าอีย่่างเปน็รั้ะบบไดื ้ตุอ้ีง เข้า้ใจ ที่้�ง ‘ปญัห้า’ และ 

‘กรั้ะบวนการั้’ ที่ี�เกี�ย่วข้อีง ดื้วย่ห้ล้กการั้พื�นฐาน Go and See

ห้ล้งจำากน้�นจำึงศึกษาวิเครั้าะห้์ เพื�อีให้้เข้าใจำถึึง สาเหตุ้ต้้นต้อ 

(Root Cause) นำาไปส้่การั้แก้ปัญห้าไดื้อีย่่างแที่้จำรั้ิง

ห้ลก้คดิืที่ี�ตุอ้ีงย่ดึืไวอ้ีย่้่เสมอี คอืี ขอ้ีมล้เบื�อีงตุน้ที่ี�ไดืม้าน้�น มทีี่้�ง

ส่วนที่ี�เป็น ‘ข้้อเทุ็จจริง’ (Fact) ที่ี�ตุ้อีงแย่กให้้อีอีกจำาก ‘ควัามคิด้เห็น’ 

(Opinion) ห้รั้ือี ‘สมมต้ิฐาน’ (Assumption) 

ถึา้สิ�งที่ี�ไดืร้ั้บ้เบื�อีงตุ้นเป็น ควัามคิด้เห็น ต้อ้งต้ั�งคำาถืาม เพื�อีห้า

ข้อีม้ลสน้บสนุนย่ืนย่้นว่า ความคิดืเห้็นน้�นเป็นข้อีเที่็จำจำรั้ิงห้รั้ือีไม่ ก่อีน

นำาไปบรั้ิห้ารั้จำ้ดืการั้ตุ่อีไป

วธิิกีารั้ห้นึ�งคอืี การถืามทุำาไม ซึ่ำ�าๆ 5 ครั้้�ง (5 Whys) ซึึ่�งคำาตุอีบ

เกิดืจำากการั้ส้งเกตุเห้็นสภาพการั้ที่ำางาน ณ พื�นที่ี�ปฏิิบ้ตุิงาน และพ้ดื

คุย่ก้บคนที่ี�เกี�ย่วข้อีง ไม่ตุ้�งธิงว่ารั้้้ดืีอีย่้่แล้ว

ขอ้ีความเปดิืเรั้ื�อีงในบที่ความ ผมนำามาจำากคำาอีธิิบาย่ในค้ม่อืี

วิถึีโตุโย่ตุ้า ซึ่ึ�งขย่าย่ความว่า นอีกจำาก Go and See เพื�อีให้้ไดื้ข้อีเที่็จำ

จำรั้ิงแล้ว ย่้งที่ำาให้้ไดื้รั้้บ ควัามเห็นชอบร่วัมกัน (Consensus) ควัาม

เชื�อถืือซึ่้�งกันและกัน (Mutual Trust) นำาไปส้่การั้บรั้รั้ลุเป้าห้มาย่ไดื้
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