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News ฉบับนี้จะขอน�าท่านผู้อ่านมารู้จักกับการวินิจฉัยและให้ค�าปรึกษาสถาน
ประกอบการของ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) โดยแบ่งการให้บริการ

ออกเป็น 2 หมวดหมู่ด้วยกันคือ 

1. การวินิจฉัยสถานประกอบการ คือ การตรวจสุขภาพกิจการ เมื่อรู้ว่ากิจการมีปัญหา 

 อะไรก็สามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุด 

การวินิจฉัยสถานประกอบการ
หลายท่านคงอาจจะยังไม่คุ้นเคยกับค�าว่าการวินิจฉัยและให้ค�าปรึกษาสถานประกอบ

การ หรือที่เรียกกันคุ้นหูว่า SHINDAN เป็นแนวทางการช่วยเหลือ SMEs ของญี่ปุ่นซึ่งประสบความ
ส�าเรจ็มาแล้ว และประเทศต่างๆ ได้เริม่น�าแนวทางการวนิจิฉยัแบบ SHINDAN ไปเป็นแม่แบบโดย
ประยุกต์ให้เหมาะสมกับสภาพธุรกิจอุตสาหกรรม หรือสถานประกอบการ 

ภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 ส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจ ทั้งภาคธุรกิจ ภาค 
การผลิต ก่อให้เกิดปัญหาว่างงาน ภาคการผลิตซึ่งเป็นแหล่งรายได้ที่ส�าคัญของประเทศ ได้รับผล-
กระทบทัง้จากความถดถอยของเศรษฐกจิในประเทศและความผนัผวนของเศรษฐกจิในภมูภิาค ด้วย
เหตนุีก้ระทรวงอุตสาหกรรม จึงได้จัดต้ังโครงการพฒันาระบบวินิจฉยัและให้ค�าปรกึษาแนะน�าสถาน
ประกอบการขึ้น ภายใต้การดแูลของส�านกัพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เร่งให้ความช่วยเหลือสถาน
ประกอบการ โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามแผนปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม
ของประเทศ (IRP) ให้มีความเข้มแข็งเพียงพอที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้แผนปรับ
โครงสร้างอุตสาหกรรมจะเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างจริงจังและรวดเร็วน้ันจ�าเป็นต้องมีข้อมูลจากการ

SHINDAN
แก้ปัญหาอย่างยั่งยืน

เตรียมพร้อมเพื่อการแข่งขัน
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วินิจฉัย การจัดกลุ่มสถานประกอบการตามสภาพการณ์ที่แท้จริง เพื่อให้
เกิดภาพที่ชัดเจนส�าหรับการเร่งจัดมาตรการสนับสนุน 

จากความร่วมมือของหลายหน่วยงาน ได้แก่ สมาคมส่งเสริม-
เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ และบรรษัทเงินทุน
อตุสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ได้ร่วมกนัจดัตัง้โครงการ “พฒันา
ระบบวนิจิฉยัและให้ค�าปรกึษาแนะน�าสถานประกอบการ” ในปี พ.ศ. 2542 
ระยะแรกช่วงระหว่างเดอืนกรกฎาคมถงึเดอืนธนัวาคม โครงการฯ ได้จดัฝึก
อบรมนกัวนิจิฉยัสถานประกอบการระดบัต้นประมาณ 200 คน และระดบั
กลางประมาณ 100 คน โดยคดัเลือกบคุคลท่ีเหมาะสมมาฝึกภาคปฏบิติั ได้
นกัวนิิจฉยัทีฝึ่กอบรมครบหลกัสตูรจ�านวน 28 คน เพือ่ให้ความช่วยเหลอืแก่ 
SMEs ในประเทศ ซึง่โครงการนีอ้ยูภ่ายใต้แผนปรบัโครงสร้างอตุสาหกรรม 
โดยได้รบัความช่วยเหลอืด้านงบประมาณจากประเทศญ่ีปุน่ด้วยเงนิกูม้ยิา
ซาวา และส่งผูเ้ชีย่วชาญซึง่เป็นนักวนิิจฉยัวชิาชพีเข้ามาช่วยเป็นทีป่รกึษา
ในการสร้างระบบวินจิฉยัและให้ค�าปรกึษาแนะน�าสถานประกอบการ สร้าง
นกัวนิิจฉยัสถานประกอบการและด�าเนนิการวนิจิฉยัตลอดจนให้ค�าปรกึษา
แนะน�าสถานประกอบการจนสามารถรองรบัมาตรการส่งเสรมิจากภาครฐั 
ทั้งด้านวิชาการและการเงินอย่างเป็นรูปธรรม 

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้มอบหมายให้สมาคมส่งเสริม-
เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) จัดท�าโครงการพัฒนาระบบการวินิจฉัยและให้
ค�าปรึกษาสถานประกอบการตามแผนปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมในปี 
2542-2547 ซึ่งในโครงการนี้มีสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการจ�านวน 
1,239 วิสาหกิจและการให้บริการวินิจฉัยเพื่อเชื่อมโยงโครงการกับหน่วย
งานที่เกี่ยวข้องอีกกว่า 100 วิสาหกิจ ทั้งนี้การด�าเนินการดังกล่าวได้รับ
การตอบรับจากผู้รับบริการวินิจฉัยเป็นอย่างดี โดย 99% มีความพึงพอใจ
ในการบรกิารวนิจิฉยัและ 96% สามารถน�าผลวนิิจฉัยและข้อเสนอแนะไป
ใช้ในการปรับปรุงกิจการ กว่า 83% ต้องการให้วินิจฉัยซ�้า

2. การให้คำาปรึกษาสถานประกอบการในด้านต่างๆ ซึ่งการให้

 คำาปรึกษาสถานประกอบการในด้านต่างๆ อาทิ 

Total Productive Management (TPM) การบ�ารุงรักษาทวีผล
ที่ทุกคนมีส่วนร่วม

ส.ส.ท. ได้ส่งเสริมกิจกรรมด้าน TPM มานานมากกว่า 20 ปี 

โดยเชิญผู้เช่ียวชาญจาก JIPM มาถ่ายทอดความรู้ด้าน TPM จนเป็น
ท่ีแพร่หลาย ปัจจุบันสมาคมมีหน้าท่ีให้ความรู้และผลักดันในเรื่องของ 
Total Productive Maintenance การบ�ารุงรักษาก�าลังกลายเป็นกิจกรรม
อุตสาหกรรมที่มีความส�าคัญที่สุดอย่างหนึ่ง ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากปัญหา
ของการบ�ารุงรักษานับวันจะยุ่งยากสลับซับซ้อนใช้เวลามากขึ้น ใช้งบ
ประมาณ เครื่องมือและก�าลังคนมากขึ้นหมายถึงการลงทุนที่สูงขึ้น ดังนั้น
ความสนใจจึงอยู่ท่ีว่า ท�าอย่างไรจึงจะถอนทุนและก�าไรอย่างสมเหตสุมผล 
จากการลงทุน ในเครื่องจักรอุปกรณ์อันสูงขึ้น 

TPM จุดประสงค์ท่ีจะเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของระบบการ
ผลิตไปสู่ขีดจ�ากัดสูงสุด แม้ว่าระบบการผลิตส่วนมากจะเป็นระบบ Man-
Machine ซึ่งรวมถึงระบบอัตโนมัติที่ก�าลังพัฒนาควบคู่ไปกับระบบการ
ผลิตด้วยแต่ก็ไม่ อาจกล่าวได้ว่า วิธีการสร้างเครื่องจักร การใช้เครื่องจักร 
การบ�ารงุรกัษาดแูลเครือ่งจกัรนัน้มผีลต่อของดขีองเสยีโดยตรงเลยทเีดยีว
แต่ว่า TPM นั้นมีเป้าหมายที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการผลิตโดย
รวม ไปสูข่ดีจ�ากดัสงุสดู โดยการปรบัปรงุ (Kaizen) วธิกีารสร้างเครือ่งจักร
วิธีการใช้เครื่องจักรและวิธีการบ�ารุงรักษาเครื่องจักร โดยการขจัดความ 
สูญเปล่า (Loss) เนื่องจากการเปลี่ยนรุ่น หรือเครื่องจักรเสีย โดยการขจัด
การสูญเสียความรวดเร็วอันเนื่องมาจากการหยุดเล็กๆ น้อยๆ ความเร็ว
ที่ลดลง โดยการขจัดของเสียจากกระบวนการ ขจัดเวลา Start up ขจัด
ความไร้ประสิทธิภาพ ซึ่งก็คือการขจัดความสูญเสียอันเนื่องมาจากของ
เสียนั่นเอง

AM: Automonous Maintenance การบ�ารุงรักษาด้วยตนเอง
การบ�ารุงรักษาด้วยตนเอง ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า Jishu Hozen 

ภาษาอังกฤษเรียกว่า Autonomous Maintenance มีจุดมุ่งหมายที่จะ
พัฒนาพนักงานผลิตท่ีสามารถดูแลรักษาเครื่องจักรได้ด้วยตนเอง ซึ่งมี
การด�าเนินงานเป็น 7 ขั้นตอนดังนี้

1.  การท�าความสะอาดขั้นพื้นฐาน
2.  ก�าจัดแหล่งก�าเนิดความสกปรกและเข้าถึงยาก
3.  สร้างมาตรฐานการท�าความสะอาด
4.  การตรวจสอบเครื่องจักร
5.  การตรวจสอบกระบวนการผลิต
6.  การบ�ารุงรักษาด้วยตนเอง
7.  การจัดการดูแลด้วยตนเอง

Lean 
การผลติแบบลนี (Lean Production) คอื “การใช้หลกัการชดุหนึง่

ในการระบแุละก�าจัดความสญูเปล่า เพือ่ส่งมอบสนิค้าทีล่กูค้าต้องการและ
ทันเวลา หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง ลีน คือ ปรัชญาในการผลิต ที่ถือว่าความ
สูญเปล่า เป็นตัวท�าให้เวลาที่ใช้ในการผลิตยาวนานขึ้นและควรมีการน�า
เทคนิคต่างๆ มาใช้ในการก�าจัดความสูญเปล่าเหล่านั้นออกไป

ความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตที่ว่ามี 7 ประการ (7 Wastes) 
ได้แก่ ผลิตมากเกินไป (Over Production) มีกระบวนการมากเกินไป 
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(Over Processing) การขนย้าย (Conveyance) สินค้าคงคลัง (Inven-
tory) การเคลื่อนไหวที่ไม่จ�าเป็น (Motion) การรอคอย (Waiting) การเกิด
ของเสีย (Defect) 

เป้าหมายของการผลิตแบบลีน (Lean Production) มุ่งเน้นที่จะ
ก�าจดัความสญูเปล่า 7 ประการ ( 7 Wastes) ทีม่กัเกดิขึน้ในแต่ละพืน้ท่ี ไม่
ว่าจะเป็นการบริหารลูกค้า การออกแบบผลิตภัณฑ์ การติดต่อกับ ผู้ผลิต 
หรือการบริหารภายในโรงงานเอง ซึ่งการลดความสูญเปล่าเป็นปัจจัยที่
ส�าคัญอย่างยิ่งในการลดต้นทุนในการด�าเนินการของธุรกิจใดๆ เพื่อสร้าง
ก�าไรให้กับองค์การโดยไม่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์กับลูกค้า การ
ด�าเนินการเพือ่ลดความสญูเปล่านี ้จ�าเป็นอย่างยิง่ทีต้่องฝึกอบรมพนกังาน
ให้มีความเข้าใจอย่างแท้จริงว่ากิจกรรมใดเพิ่มคุณค่าให้กับงาน (Value 
Added) และกิจกรรมใดไม่ใช่กิจกรรมหลักในการปรับปรุงของระบบการ
ผลิตแบบลีน

Total Quality Management (TQM) การบริหารอย่างมี
คุณภาพทั่วทั้งองค์การ

TQM เป็นรปูแบบการบรหิาร (Management Model) รปูแบบหน่ึง
ในหลายๆ รูปแบบโดยมีปรัชญาว่า “หากองค์การสามารถผลิตสินค้า หรือ
บริการให้ลูกค้าที่พึงพอใจได้แล้ว ลูกค้าก็จะกลับมาซื้อสินค้าหรือบริการ” 
แต่แนวคิดนี้จะเป็นจริงได้ ต้องอาศัยความร่วมมือของพนักงานทุกระดับ
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการท�างาน 

ทั้งนี้พนักงานทุกระดับต้องมีแนวคิดต่างๆ เช่น การยึดความ
ต้องการของลูกค้าเป็นสิ่งส�าคัญ การยึดว่ากระบวนการถัดไปเป็นลูกค้า
ของเรา การใช้วงจรการบริหาร P-D-C-A คุณภาพสร้างได้ที่กระบวนการ 
การใช้ข้อมลูข้อเทจ็จริง การจดัล�าดบัความส�าคญั การบรหิารกระบวนการ 
การก�าหนดมาตรฐานและการป้องกนัปัญหาเกดิซ�า้ อกีทัง้ใช้เครือ่งมอืช่วย
ต่างๆ เช่น QC 7 Tools, New QC 7 Tools, วิธีทางสถิติ ตลอดจนเครื่อง
มือต่างที่จะหยิบมาใช้เมื่อมีความจ�าเป็นและเหมาะสม 

เพื่อให้ค�าปรึกษาให้กับสถานประกอบการในการน�าTQM ไป
ประยุกต์ใช้ ทั้งนี้เพราะ TQM ไม่ใช่สูตรส�าเร็จ การน�า TQM ไปใช้ใน
สถานประกอบการใดแล้วส�าเร็จก็ไม่ใช่ว่าจะน�าวิธีการไปใช้กับสถาน
ประกอบการอื่นได้ส�าเร็จเช่นนั้นเสมอไป ดังนั้นการประยุกต์ใช้จะขึ้นอยู่
กับสถานการณ์ของสถานประกอบการนั้นๆ เอง 

Quality Control Circle (QCC) กลุ่มคุณภาพ/ กลุ่ม QC
ยุคสมัยของอุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลงไป จากยุคที่แข่งขัน

ด้วยเทคโนโลยีที่ใครมีเหนือกว่าก็จะสามารถชนะคู่แข่งขัน เมื่อเข้าสู่ยุค
โลกาภิวัฒน์อะไรๆ ก็ไม่ต่างกันเสียแล้ว ยุคนี้จุดต่างจึงอยู่ที่ว่าคนของใคร
เก่งกว่ากัน การท�าให้คนในองค์การเก่งน้ันไม่ยาก แต่การท่ีท�าให้คนเก่ง 
อยากอยู่ อยากท�า อยากคิด นั้นไม่ง่าย องค์การจึงต้องมีกลยุทธ์ในการ
บริหารเพื่อให้คนเก่ง 

ในประเทศญี่ปุ ่นเองมีแนวคิดในการให้พนักงานของเขาท้ัง
องค์การ มส่ีวนร่วมในการบรหิาร โดยใช้กลุม่คณุภาพ (QCC) เพือ่พนกังาน
เองจะได้แสดงความสามารถ เป็นการบรรลุความส�าเร็จอีกขั้นหนึ่งตาม
ทฤษฎีล�าดับชั้นความต้องการของมาสโลว์ อีกทั้งผู้บริหารเองก็มองเห็น
ศักยภาพของพนักงานในมุมที่ไม่เคยเห็นมาก่อนและปัญหาส่วนใหญ่ที่
พนักงานได้มีส่วนร่วมแก้ไขนั้นมักเป็นปัญหา ลดความเหนื่อยยากในการ
ท�างานให้น้อยลง จงึท�าให้พนักงานมชีวีติการท�างานดขีึน้ มคีวามพงึพอใจ
ในการท�างานมากขึ้น ก่อให้เกิดการอยากที่จะคิด อยากที่จะท�า 

ทั้งนี้องค์การสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ก ่อให้เกิดทั้ง

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความน่าเชื่อถือและเมื่อเศรษฐกิจมีแนว
โน้มดีขึ้น บริษัทเหล่านี้ก็พร้อมที่จะแข่งขันกับคู่แข่งทั้งภายนอกและ
ภายในประเทศ 

กิจกรรม 5 ส การท�า 5ส พร้อมกับการท�างาน 
5ส เป็นกิจกรรมปรับปรุงการท�างานของพนักงานด้วยตนเอง

อย่างหน่ึงได้แก่การด�าเนินการตามหลักการ “สะสาง สะดวก สะอาด 
สร้างมาตรฐานและสร้างวินัย” ในสถานที่ท�างานของตนเองท�าให้บริษัท
มีพนักงานที่มีระเบียบวินัยจากจิตส�านึกของเขาเอง ท�าให้สถานที่ท�างาน
สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย มีความสวยงาม มีความปลอดภัย ลดความ
สูญเปล่าในการท�างาน คุณภาพของงานและคุณภาพสินค้าดีขึ้น

5ส เป็นปัจจัยพื้นฐานในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ นับ
เป็นเครือ่งมอืตัวแรกท่ีถกูน�ามาใช้ก่อนท่ีจะใช้เครือ่งมอืระดับสงูขึน้ไป เช่น 
TPM, TQM และ ISO เป็นต้น โดยมีเป้าหมายให้สถานท่ีท�างานสะอาด 
เป็นระเบียบเรียบร้อย ลดความสูญเปล่าในการท�างาน สินค้ามีคุณภาพดี 
เป็นที่ประทับใจของลูกค้าตลอดไป

รูปแบบการบริหารที่กล่าวมาข้างต้นนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของ
บริการให้ค�าปรึกษาสถานประกอบการที่ทาง ส.ส.ท. ได้มีส่วนพัฒนา
อุตสาหกรรม นอกจากนี้ ยังมีรูปแบบการบริหารอีกหลากหลายที่ทาง 
ส.ส.ท. ให้ค�าปรึกษา ไม่ว่าจะเป็น การวางแผนและควบคุมการผลิต 
(Production Planning and Control) การปรับปรุงวิธีการท�างานของ
ตนเองอย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น-Kaizen) ดุลยภาพการบริหารและดัชนีชี้วัด 
(Balance Scorecard (BSC) and Key Performance Indicators (KPI))
การตลาด (Marketing) แผนธรุกจิ (Business Plan) การบญัชแีละการเงนิ 
(Finance) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource 
Management) และ Japanese Advanced Production System ผ่านทมี
ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์กับธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวินิจฉัยและให้ค�าปรึกษา
สถานประกอบการ ส.ส.ท. โทร. 0 2717 3000 - 29 เราอาจช่วยท่านแก้
ปัญหาได้อย่างยั่งยืนและเตรียมความพร้อมเพื่อการแข่งขันในอนาคต

และในปี 2554 ทางสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 
ได้รับงบประมาณจาก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้ด�าเนินโครงการ
ให้ค�าปรกึษาในหลายๆ ด้าน หากผูป้ระกอบการรายใดมคีวามสนใจ
ที่จะลดต้นทุน ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต สามารถแสดงความ
จ�านงการเข้าร่วมโครงการให้ค�าปรึกษาดังกล่าว หรือสอบถามราย-
ละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวินิจฉัยและให้ค�าปรึกษาสถานประกอบ
การ คุณเกษรา โทรศัพท์ 0 2717 3000 ต่อ 631 e-mail:kassara@
tpa.or.th TPA
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