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SHINDAN
แก้ปัญหาอย่างยั่งยืน
เตรียมพร้อมเพื่อการแข่งขัน
TPA

News ฉบับนี้จะขอน�ำท่านผู้อ่านมารู้จักกับการวินิจฉัยและให้ค�ำปรึกษาสถาน
ประกอบการของ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) โดยแบ่งการให้บริการ
ออกเป็น 2 หมวดหมู่ด้วยกันคือ

1. การวินิจฉัยสถานประกอบการ คือ การตรวจสุขภาพกิจการ เมื่อรู้ว่ากิจการมีปัญหา
อะไรก็สามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุด

การวินิจฉัยสถานประกอบการ
หลายท่านคงอาจจะยังไม่คุ้นเคยกับค�ำว่าการวินิจฉัยและให้ค�ำปรึกษาสถานประกอบ
การ หรือที่เรียกกันคุ้นหูว่า SHINDAN เป็นแนวทางการช่วยเหลือ SMEs ของญี่ปุ่นซึ่งประสบความ
ส�ำเร็จมาแล้ว และประเทศต่างๆ ได้เริม่ น�ำแนวทางการวินจิ ฉัยแบบ SHINDAN ไปเป็นแม่แบบโดย
ประยุกต์ให้เหมาะสมกับสภาพธุรกิจอุตสาหกรรม หรือสถานประกอบการ
ภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 ส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจ ทั้งภาคธุรกิจ ภาค
การผลิต ก่อให้เกิดปัญหาว่างงาน ภาคการผลิตซึ่งเป็นแหล่งรายได้ที่ส�ำคัญของประเทศ ได้รับผลกระทบทัง้ จากความถดถอยของเศรษฐกิจในประเทศและความผันผวนของเศรษฐกิจในภูมภิ าค ด้วย
เหตุนกี้ ระทรวงอุตสาหกรรม จึงได้จดั ตัง้ โครงการพัฒนาระบบวินจิ ฉัยและให้คำ� ปรึกษาแนะน�ำสถาน
ประกอบการขึ้น ภายใต้การดูแลของส�ำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เร่งให้ความช่วยเหลือสถาน
ประกอบการ โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามแผนปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม
ของประเทศ (IRP) ให้มีความเข้มแข็งเพียงพอที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้แผนปรับ
โครงสร้างอุตสาหกรรมจะเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างจริงจังและรวดเร็วนั้นจ�ำเป็นต้องมีข้อมูลจากการ
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วินิจฉัย การจัดกลุ่มสถานประกอบการตามสภาพการณ์ที่แท้จริง เพื่อให้
เกิดภาพที่ชัดเจนส�ำหรับการเร่งจัดมาตรการสนับสนุน
จากความร่วมมือของหลายหน่วยงาน ได้แก่ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ และบรรษัทเงินทุน
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ได้รว่ มกันจัดตัง้ โครงการ “พัฒนา
ระบบวินจิ ฉัยและให้คำ� ปรึกษาแนะน�ำสถานประกอบการ” ในปี พ.ศ. 2542
ระยะแรกช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม โครงการฯ ได้จดั ฝึก
อบรมนักวินจิ ฉัยสถานประกอบการระดับต้นประมาณ 200 คน และระดับ
กลางประมาณ 100 คน โดยคัดเลือกบุคคลทีเ่ หมาะสมมาฝึกภาคปฏิบตั ิ ได้
นักวินจิ ฉัยทีฝ่ กึ อบรมครบหลักสูตรจ�ำนวน 28 คน เพือ่ ให้ความช่วยเหลือแก่
SMEs ในประเทศ ซึง่ โครงการนีอ้ ยูภ่ ายใต้แผนปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม
โดยได้รบั ความช่วยเหลือด้านงบประมาณจากประเทศญีป่ นุ่ ด้วยเงินกูม้ ยิ า
ซาวา และส่งผูเ้ ชีย่ วชาญซึง่ เป็นนักวินจิ ฉัยวิชาชีพเข้ามาช่วยเป็นทีป่ รึกษา
ในการสร้างระบบวินจิ ฉัยและให้คำ� ปรึกษาแนะน�ำสถานประกอบการ สร้าง
นักวินจิ ฉัยสถานประกอบการและด�ำเนินการวินจิ ฉัยตลอดจนให้คำ� ปรึกษา
แนะน�ำสถานประกอบการจนสามารถรองรับมาตรการส่งเสริมจากภาครัฐ
ทั้งด้านวิชาการและการเงินอย่างเป็นรูปธรรม
กรมส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมได้ ม อบหมายให้ ส มาคมส่ ง เสริ ม เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) จัดท�ำโครงการพัฒนาระบบการวินิจฉัยและให้
ค�ำปรึกษาสถานประกอบการตามแผนปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมในปี
2542-2547 ซึ่งในโครงการนี้มีสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการจ�ำนวน
1,239 วิสาหกิจและการให้บริการวินิจฉัยเพื่อเชื่อมโยงโครงการกับหน่วย
งานที่เกี่ยวข้องอีกกว่า 100 วิสาหกิจ ทั้งนี้การด�ำเนินการดังกล่าวได้รับ
การตอบรับจากผู้รับบริการวินิจฉัยเป็นอย่างดี โดย 99% มีความพึงพอใจ
ในการบริการวินจิ ฉัยและ 96% สามารถน�ำผลวินจิ ฉัยและข้อเสนอแนะไป
ใช้ในการปรับปรุงกิจการ กว่า 83% ต้องการให้วินิจฉัยซ�้ำ

2. การให้ค�ำปรึกษาสถานประกอบการในด้านต่างๆ ซึ่งการให้
ค�ำปรึกษาสถานประกอบการในด้านต่างๆ อาทิ

Total Productive Management (TPM) การบ�ำรุงรักษาทวีผล
ที่ทุกคนมีส่วนร่วม
ส.ส.ท. ได้ส่งเสริมกิจกรรมด้าน TPM มานานมากกว่า 20 ปี
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โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจาก JIPM มาถ่ายทอดความรู้ด้าน TPM จนเป็น
ที่แพร่หลาย ปัจจุบันสมาคมมีหน้าที่ให้ความรู้และผลักดันในเรื่องของ
Total Productive Maintenance การบ�ำรุงรักษาก�ำลังกลายเป็นกิจกรรม
อุตสาหกรรมที่มีความส�ำคัญที่สุดอย่างหนึ่ง ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากปัญหา
ของการบ�ำรุงรักษานับวันจะยุ่งยากสลับซับซ้อนใช้เวลามากขึ้น ใช้งบ
ประมาณ เครื่องมือและก�ำลังคนมากขึ้นหมายถึงการลงทุนที่สูงขึ้น ดังนั้น
ความสนใจจึงอยูท่ วี่ า่ ท�ำอย่างไรจึงจะถอนทุนและก�ำไรอย่างสมเหตุสมผล
จากการลงทุน ในเครื่องจักรอุปกรณ์อันสูงขึ้น
TPM จุดประสงค์ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของระบบการ
ผลิตไปสู่ขีดจ�ำกัดสูงสุด แม้ว่าระบบการผลิตส่วนมากจะเป็นระบบ ManMachine ซึ่งรวมถึงระบบอัตโนมัติที่ก�ำลังพัฒนาควบคู่ไปกับระบบการ
ผลิตด้วยแต่ก็ไม่ อาจกล่าวได้ว่า วิธีการสร้างเครื่องจักร การใช้เครื่องจักร
การบ�ำรุงรักษาดูแลเครือ่ งจักรนัน้ มีผลต่อของดีของเสียโดยตรงเลยทีเดียว
แต่ว่า TPM นั้นมีเป้าหมายที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการผลิตโดย
รวม ไปสูข่ ดี จ�ำกัดสุงสูด โดยการปรับปรุง (Kaizen) วิธกี ารสร้างเครือ่ งจักร
วิธีการใช้เครื่องจักรและวิธีการบ�ำรุงรักษาเครื่องจักร โดยการขจัดความ
สูญเปล่า (Loss) เนื่องจากการเปลี่ยนรุ่น หรือเครื่องจักรเสีย โดยการขจัด
การสูญเสียความรวดเร็วอันเนื่องมาจากการหยุดเล็กๆ น้อยๆ ความเร็ว
ที่ลดลง โดยการขจัดของเสียจากกระบวนการ ขจัดเวลา Start up ขจัด
ความไร้ประสิทธิภาพ ซึ่งก็คือการขจัดความสูญเสียอันเนื่องมาจากของ
เสียนั่นเอง
AM: Automonous Maintenance การบ�ำรุงรักษาด้วยตนเอง
การบ�ำรุงรักษาด้วยตนเอง ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า Jishu Hozen
ภาษาอังกฤษเรียกว่า Autonomous Maintenance มีจุดมุ่งหมายที่จะ
พัฒนาพนักงานผลิตที่สามารถดูแลรักษาเครื่องจักรได้ด้วยตนเอง ซึ่งมี
การด�ำเนินงานเป็น 7 ขั้นตอนดังนี้
1. การท�ำความสะอาดขั้นพื้นฐาน
2. ก�ำจัดแหล่งก�ำเนิดความสกปรกและเข้าถึงยาก
3. สร้างมาตรฐานการท�ำความสะอาด
4. การตรวจสอบเครื่องจักร
5. การตรวจสอบกระบวนการผลิต
6. การบ�ำรุงรักษาด้วยตนเอง
7. การจัดการดูแลด้วยตนเอง
Lean
การผลิตแบบลีน (Lean Production) คือ “การใช้หลักการชุดหนึง่
ในการระบุและก�ำจัดความสูญเปล่า เพือ่ ส่งมอบสินค้าทีล่ กู ค้าต้องการและ
ทันเวลา หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง ลีน คือ ปรัชญาในการผลิต ที่ถือว่าความ
สูญเปล่า เป็นตัวท�ำให้เวลาที่ใช้ในการผลิตยาวนานขึ้นและควรมีการน�ำ
เทคนิคต่างๆ มาใช้ในการก�ำจัดความสูญเปล่าเหล่านั้นออกไป
ความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตที่ว่ามี 7 ประการ (7 Wastes)
ได้แก่ ผลิตมากเกินไป (Over Production) มีกระบวนการมากเกินไป
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(Over Processing) การขนย้าย (Conveyance) สินค้าคงคลัง (Inventory) การเคลื่อนไหวที่ไม่จ�ำเป็น (Motion) การรอคอย (Waiting) การเกิด
ของเสีย (Defect)
เป้าหมายของการผลิตแบบลีน (Lean Production) มุ่งเน้นที่จะ
ก�ำจัดความสูญเปล่า 7 ประการ ( 7 Wastes) ทีม่ กั เกิดขึน้ ในแต่ละพืน้ ที่ ไม่
ว่าจะเป็นการบริหารลูกค้า การออกแบบผลิตภัณฑ์ การติดต่อกับ ผู้ผลิต
หรือการบริหารภายในโรงงานเอง ซึ่งการลดความสูญเปล่าเป็นปัจจัยที่
ส�ำคัญอย่างยิ่งในการลดต้นทุนในการด�ำเนินการของธุรกิจใดๆ เพื่อสร้าง
ก�ำไรให้กับองค์การโดยไม่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์กับลูกค้า การ
ด�ำเนินการเพือ่ ลดความสูญเปล่านี้ จ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีต่ อ้ งฝึกอบรมพนักงาน
ให้มีความเข้าใจอย่างแท้จริงว่ากิจกรรมใดเพิ่มคุณค่าให้กับงาน (Value
Added) และกิจกรรมใดไม่ใช่กิจกรรมหลักในการปรับปรุงของระบบการ
ผลิตแบบลีน
Total Quality Management (TQM) การบริหารอย่างมี
คุณภาพทั่วทั้งองค์การ
TQM เป็นรูปแบบการบริหาร (Management Model) รูปแบบหนึง่
ในหลายๆ รูปแบบโดยมีปรัชญาว่า “หากองค์การสามารถผลิตสินค้า หรือ
บริการให้ลูกค้าที่พึงพอใจได้แล้ว ลูกค้าก็จะกลับมาซื้อสินค้าหรือบริการ”
แต่แนวคิดนี้จะเป็นจริงได้ ต้องอาศัยความร่วมมือของพนักงานทุกระดับ
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการท�ำงาน
ทั้งนี้พนักงานทุกระดับต้องมีแนวคิดต่างๆ เช่น การยึดความ
ต้องการของลูกค้าเป็นสิ่งส�ำคัญ การยึดว่ากระบวนการถัดไปเป็นลูกค้า
ของเรา การใช้วงจรการบริหาร P-D-C-A คุณภาพสร้างได้ที่กระบวนการ
การใช้ขอ้ มูลข้อเท็จจริง การจัดล�ำดับความส�ำคัญ การบริหารกระบวนการ
การก�ำหนดมาตรฐานและการป้องกันปัญหาเกิดซ�ำ้ อีกทัง้ ใช้เครือ่ งมือช่วย
ต่างๆ เช่น QC 7 Tools, New QC 7 Tools, วิธีทางสถิติ ตลอดจนเครื่อง
มือต่างที่จะหยิบมาใช้เมื่อมีความจ�ำเป็นและเหมาะสม
เพื่อให้ค�ำปรึกษาให้กับสถานประกอบการในการน�ำTQM ไป
ประยุกต์ใช้ ทั้งนี้เพราะ TQM ไม่ใช่สูตรส�ำเร็จ การน�ำ TQM ไปใช้ใน
สถานประกอบการใดแล้วส�ำเร็จก็ไม่ใช่ว่าจะน�ำวิธีการไปใช้กับสถาน
ประกอบการอื่นได้ส�ำเร็จเช่นนั้นเสมอไป ดังนั้นการประยุกต์ใช้จะขึ้นอยู่
กับสถานการณ์ของสถานประกอบการนั้นๆ เอง
Quality Control Circle (QCC) กลุ่มคุณภาพ/ กลุ่ม QC
ยุ ค สมั ย ของอุ ต สาหกรรมเปลี่ ย นแปลงไป จากยุ ค ที่ แ ข่ ง ขั น
ด้วยเทคโนโลยีที่ใครมีเหนือกว่าก็จะสามารถชนะคู่แข่งขัน เมื่อเข้าสู่ยุค
โลกาภิวัฒน์อะไรๆ ก็ไม่ต่างกันเสียแล้ว ยุคนี้จุดต่างจึงอยู่ที่ว่าคนของใคร
เก่งกว่ากัน การท�ำให้คนในองค์การเก่งนั้นไม่ยาก แต่การที่ท�ำให้คนเก่ง
อยากอยู่ อยากท�ำ อยากคิด นั้นไม่ง่าย องค์การจึงต้องมีกลยุทธ์ในการ
บริหารเพื่อให้คนเก่ง
ในประเทศญี่ ปุ ่ น เองมี แ นวคิ ด ในการให้ พ นั ก งานของเขาทั้ ง
องค์การ มีสว่ นร่วมในการบริหาร โดยใช้กลุม่ คุณภาพ (QCC) เพือ่ พนักงาน
เองจะได้แสดงความสามารถ เป็นการบรรลุความส�ำเร็จอีกขั้นหนึ่งตาม
ทฤษฎีล�ำดับชั้นความต้องการของมาสโลว์ อีกทั้งผู้บริหารเองก็มองเห็น
ศักยภาพของพนักงานในมุมที่ไม่เคยเห็นมาก่อนและปัญหาส่วนใหญ่ที่
พนักงานได้มีส่วนร่วมแก้ไขนั้นมักเป็นปัญหา ลดความเหนื่อยยากในการ
ท�ำงานให้นอ้ ยลง จึงท�ำให้พนักงานมีชวี ติ การท�ำงานดีขนึ้ มีความพึงพอใจ
ในการท�ำงานมากขึ้น ก่อให้เกิดการอยากที่จะคิด อยากที่จะท�ำ
ทั้ ง นี้ อ งค์ ก ารสามารถแก้ ไ ขปั ญ หาต่ า งๆ ได้ ก ่ อ ให้ เ กิ ด ทั้ ง

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความน่าเชื่อถือและเมื่อเศรษฐกิจมีแนว
โน้มดีขึ้น บริษัทเหล่านี้ก็พร้อมที่จะแข่งขันกับคู่แข่งทั้งภายนอกและ
ภายในประเทศ
กิจกรรม 5 ส การท�ำ 5ส พร้อมกับการท�ำงาน
5ส เป็นกิจกรรมปรับปรุงการท�ำงานของพนักงานด้วยตนเอง
อย่างหนึ่งได้แก่การด�ำเนินการตามหลักการ “สะสาง สะดวก สะอาด
สร้างมาตรฐานและสร้างวินัย” ในสถานที่ท�ำงานของตนเองท�ำให้บริษัท
มีพนักงานที่มีระเบียบวินัยจากจิตส�ำนึกของเขาเอง ท�ำให้สถานที่ท�ำงาน
สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย มีความสวยงาม มีความปลอดภัย ลดความ
สูญเปล่าในการท�ำงาน คุณภาพของงานและคุณภาพสินค้าดีขึ้น
5ส เป็นปัจจัยพื้นฐานในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ นับ
เป็นเครือ่ งมือตัวแรกทีถ่ กู น�ำมาใช้กอ่ นทีจ่ ะใช้เครือ่ งมือระดับสูงขึน้ ไป เช่น
TPM, TQM และ ISO เป็นต้น โดยมีเป้าหมายให้สถานที่ท�ำงานสะอาด
เป็นระเบียบเรียบร้อย ลดความสูญเปล่าในการท�ำงาน สินค้ามีคุณภาพดี
เป็นที่ประทับใจของลูกค้าตลอดไป
รูปแบบการบริหารที่กล่าวมาข้างต้นนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของ
บริการให้ค�ำปรึกษาสถานประกอบการที่ทาง ส.ส.ท. ได้มีส่วนพัฒนา
อุตสาหกรรม นอกจากนี้ ยังมีรูปแบบการบริหารอีกหลากหลายที่ทาง
ส.ส.ท. ให้ค�ำปรึกษา ไม่ว่าจะเป็น การวางแผนและควบคุมการผลิต
(Production Planning and Control) การปรับปรุงวิธีการท�ำงานของ
ตนเองอย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น-Kaizen) ดุลยภาพการบริหารและดัชนีชี้วัด
(Balance Scorecard (BSC) and Key Performance Indicators (KPI))
การตลาด (Marketing) แผนธุรกิจ (Business Plan) การบัญชีและการเงิน
(Finance) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource
Management) และ Japanese Advanced Production System ผ่านทีม
ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์กับธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวินิจฉัยและให้ค�ำปรึกษา
สถานประกอบการ ส.ส.ท. โทร. 0 2717 3000 - 29 เราอาจช่วยท่านแก้
ปัญหาได้อย่างยั่งยืนและเตรียมความพร้อมเพื่อการแข่งขันในอนาคต
และในปี 2554 ทางสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
ได้รับงบประมาณจาก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้ด�ำเนินโครงการ
ให้คำ� ปรึกษาในหลายๆ ด้าน หากผูป้ ระกอบการรายใดมีความสนใจ
ที่จะลดต้นทุน ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต สามารถแสดงความ
จ�ำนงการเข้าร่วมโครงการให้ค�ำปรึกษาดังกล่าว หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวินิจฉัยและให้ค�ำปรึกษาสถานประกอบ
การ คุณเกษรา โทรศัพท์ 0 2717 3000 ต่อ 631 e-mail:kassara@
tpa.or.th TPA
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