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หลัก
กำร 5G เป็นกิจกรรมท่ีจ�าเป็นในการสร้างและพัฒนา
คุณภาพของงาน เป็นปรัชญาแห่งการปฏิบัติของงานการ

ผลิตสิ่งของ ซึ่งเป็นแนวคิดและหลักปฏิบัติท่ีถูกก�าหนดขึ้นมาให้เป็นรูป
แบบและใช้ปฏิบัติในธุรกิจอุตสาหกรรมผลิต เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพ
ความเป็นจริงและสถานการณ์ในการผลิตปัจจบุนั โทโมโซ โกบาตะ ซ่ึงเป็น
ผู้น�าหลกัการ 5G มาเปน็ระบบทีใ่ชใ้นการผลติสิง่ของ ได้น�าเอาหลักความ
คิด 2 ประการ หรือ 2G คือ หลักการทางทฤษฎี (GENRI) และระเบียบ 
กฎเกณฑ์การปฏิบัติ (GENSOKU) ซึ่งเป็นระเบียบข้อบังคับพื้นฐาน หรือ
หลักเทคโนโลยทีีม่กีารเปลีย่นแปลงตามกาลเวลา มาใช้สนบัสนนุและเป็น
มาตรฐานในการตดัสนิใจร่วมกบั 3G คอื การผลติในสถานท่ี หรอืพืน้ทีจ่รงิ 
(GENBA)  ของจริง (GENBUTSU) และสถานการณ์จริง (GENJITSU)  

โทโมโซ โกบาตะ มองเห็นว่า มีคนจ�านวนมากที่ท�าการผลิตโดย
น�าหลกั 3G คอื GENBA GENBUTSU และ GENJITSU ไปใช้ในการปฏบิติั
จรงิ แต่เม่ือจะตดัสนิใจ หรอืแก้ไขปัญหาการปฏิบตังิาน กลับมกัจะใช้เพยีง
ความคิดและประสบการณ์ที่ตนเองเคยผ่านมาและตัดสินใจด้วยความ
เคยชินและรวดเร็ว ขาดการน�า 2G คือ หลักการทางทฤษฎี (GENRI) และ
ระเบียบกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติ (GENSOKU) มาเป็นฐานสนับสนุน 
การคิด การสังเกตและการพิจารณา  ตัวปัญหาอย่างละเอียดถี่ถ้วน ท�าให้
ผลการตัดสินใจนั้นไม่อาจจัดว่าเป็นการก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่
เหมาะสมได้ เขามองว่าพัฒนาการ คือ การเปลี่ยนแปลงและการ
เปล่ียนแปลงที่นับว่าเป็นพัฒนาการได้นั้นจะต้องก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม 
(Value Added) ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อการเปล่ียนแปลงน้ันจะต้อง
สอดคล้องกับหลักการทางทฤษฎีและระเบียบกฎเกณฑ์การปฏิบัติ การ
ผลติสิง่ของโดยใช้ 2G เป็นฐานความรู ้ฐานการคดิและการปฏิบัตอิย่างต่อ
เนื่องสม�่าเสมอ จึงจะก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและผลิตสินค้าที่มี
คุณภาพที่ดีขึ้นได้ ซึ่งเป็นการผลิตสิ่งของตามแนวคิดการผลิตสินค้าและ
การสร้างสรรค์ผลงานแบบญี่ปุ่น (MONOZUKURI) เป็นวัฒนธรรมการ
ผลิตสนิค้า การสร้างสรรค์ผลติภณัฑ์ หรอืบรกิารให้มคีณุภาพโดยใช้ความ
รู้ ทักษะและเทคโนโลยีและมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นอย่างต่อ
เนื่อง 

TNI มองเหน็ว่าการสร้างคน (Hitozukuri) ทีม่คีณุภาพ เป็นเหมอืน
กับการสร้างของ (Monozukuri) ที่มีคุณภาพ การที่ผู้บริหารการผลิตและ
ผูผ้ลิตจะสร้างของทีมี่คณุภาพได้ จะต้องเป็นไปตามหลกั 3G  คอื GENBA 
GENBUTSU และ GENJITSU โดยต้องใช้หลัก 2G คือ GENRI และ 
GENSOKU มาเป็นฐาน หรอืเป็นหลักความรูแ้ละความคดิ จงึจะท�าให้การ
ผลิตของ หรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ก่อให้เกิดพัฒนาการของ
คุณภาพ หรือเกิด “มูลค่าเพิ่ม” (Value Added) ได้ ในท�านองเดียวกัน การ

สร้างคน (Hitozukuri) ที่มีคุณภาพ หรือการสร้างบัณฑิตคุณภาพ จะต้อง
มีผู้บริหารการผลิต ซึ่งเปรียบได้กับผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา มีผู้ผลิต
สิ่งของ เปรียบได้กับ คณาจารย์และหน่วยงานบริการต่างๆ ของโรงงาน 
เปรียบเหมือนกับหน่วยงานสนับสนุนของสถาบันอุดมศึกษา บุคคลทั้ง 3 
กลุม่น้ี ปฏบิติังานท่ีเก่ียวข้องกับ “การผลติ หรอื การสร้างคนให้เป็นบณัฑติ” 
ใน 3 จริง คือ ในสถานที่จริง ของจริง และสถานการณ์จริง บุคคลแต่ละ
กลุม่มภีารกจิทีต่่างกนัไป และแต่กลุม่กจ็�าเป็นต้องมคีวามรูแ้ละใช้ 2G คือ 
หลักการทางทฤษฎี (GENRI) และระเบียบกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติ (GEN-
SOKU) ซ่ึงแตกต่างกันตามภารกิจ เพือ่ท่ีจะปฏบิติังานในหน้าท่ีของตนเอง
ได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ จนสามารถสร้าง “คุณค่าเพิ่ม” 
(Value Added) ให้กับ “คน” จนเป็น “บัณฑิต” ที่มีคุณภาพได้ 

ไม่แตกต่างจากการผลิตสิ่งของในธุรกิจอุตสาหกรรม กลุ่มบุคคล
ทั้ง 3 กลุ่มดังกล่าว จ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญอย่างสูงในการตัดสินใจที่
เก่ียวข้องกับการผลติบณัฑติ หรอืการแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีไม่ใช้เพยีงความ
เคยชินและรวดเรว็ ในการตัดสนิใจด้วยความคิดและประสบการณ์ทีต่นเอง
เคยผ่านมา โดยอาจไม่รู้ หรือไม่ทันได้นึกถึงความจ�าเป็นของการน�า 2G 
มาเป็นฐานความรู้ เพื่อสนับสนุนการคิด การสังเกต และการพิจารณาตัว
ปัญหาอย่างละเอียดถี่ถ้วน ไปจนถึงการแก้ไขปัญหา จึงนับเป็นช่องว่าง 
(Gap) ส�าคัญส�าหรับฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่จะใช้เป็นแนวทางใน
การก�าหนดโปรแกรมส�าหรับการเติมเต็ม 2G ที่เกี่ยวข้องกับให้กับทุกกลุ่ม 
เพือ่สามารถน�ามาใช้ในการปฏบิตัภิาระหน้าทีท่ีม่คีณุภาพอย่างสม�า่เสมอ
และต่อเนื่อง จนเกิดจิตใจของการเป็นผู้ร่วมสร้างคน (Hitozukuri Spirit) 
เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณค่า บัณฑิตที่คิดเป็นท�าเป็น สร้างสรรค์ผลงาน
ใหม่ได้และมุ่งเน้นคุณภาพ ด้วยกลุ่มบุคคลที่มีศักยภาพในการเรียนรู้ 
ทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งสามารถสร้างคนให้มีคุณภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องได้

คณาจารย์ในฐานะผูผ้ลติ หรอืผูส้ร้างคนให้เป็นบณัฑติโดยตรง มี
เป้าหมายส�าคัญ คือ ผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองความต้องการของภาค
ธุรกิจอุตสาหกรรม จึงต้องมีหลักสูตรและการเรียนการสอนที่จะสร้างให้
คนเป็นบณัฑติคณุภาพทีต่รงความต้องการของสถานประกอบการได้ ไม่มี
ใครปฏิเสธได้ว่า คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้มีความรู้ความ
สามารถสูง “ทางวิชาชีพ” ที่จบการศึกษามา หรือมีประสบการณ์มากมาย
ในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม หรือภาคธุรกิจอื่นๆ และเป็นผู้มีจิตใจพร้อมใน
การเป็นผู้ผลิต หรือสร้างคนให้เป็นบัณฑิตที่คิดเป็นท�าเป็น ซึ่งอาจเป็นไป
ได้เช่นกันที่คณาจารย์ไม่ทันได้นึกถึง หรือมองข้ามการน�า GENRI และ 
GENSOKU มาใช้เป็นฐานความรู ้ในกระบวนการผลติบณัฑติ ซึง่เป็นองค์
ความรู้ “ทางวิชาการ” ที่จ�าเป็นในฐานะผู้ผลิตบัณฑิต อาทิ หลักการ 
แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้ ความรู้ทางด้านหลักสูตร ทฤษฎีหลักสูตร การ

ดร.ขนิษฐา ทรงจักรแก้ว

อาจารย์ประจำาคณะบริหารธุรกิจสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

มาประยุกต์ใช้กับการผลิต “คน”

การนำาหลักการ 5G
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วางแผนและวิธกีารจดัการเรยีนการสอนเพือ่ให้นักศกึษาเกดิการเรยีนรูใ้น
ด้านที่ต้องการ และคิดเป็นท�าเป็น การวัดและประเมินผล ระเบียบวิธีวิจัย 
การก�าหนดเกณฑ์คุณภาพ และรวมท้ังการประเมินคุณภาพผลงานของ
นักศึกษา เป็นต้น ซึ่งองค์ความรู้ (2G) ต่างๆ เหล่านี้เป็นสิ่งส�าคัญอย่างยิ่ง 
ไม่ต่างจากผู้บริหารการผลิตและผู้ผลิตสิ่งของในโรงงานอุตสาหกรรม ที่
จ�าเป็นต้องมีหลักคิด หลักปฏิบัติและเทคโนโลยีที่ใช้ส�าหรับการผลิตเป็น
อย่างดี

ส�าหรับ “คน หรือนักศึกษา” ที่น�าเข้าสู่กระบวนการผลิตตั้งแต่ชั้น
ปีที่ 1 นั้น นับเป็นวัตถุดิบที่แตกต่างจากวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสิ่งของ 
เพราะสิ่งของ หรือผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ได้รับมาจากกระบวนการผลิต
ขัน้สดุท้ายนัน้ ผูบ้ริโภคจะได้รบัความพงึพอใจสงูสดุตามประโยชน์ใช้สอย
เท่าทีจ่ะเป็นไปได้จากผลิตภัณฑ์น้ันๆ แต่ผลิตภัณฑ์ของสถาบนัอุดมศึกษา
ในรูปของบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง สามารถสร้างทั้ง “คุณค่าเพิ่มและมูลค่า
เพิ่ม” (Value Added) ให้กับผู้บริโภค ซึ่งในที่นี้คือ ธุรกิจอุตสาหกรรมการ
ผลติ หรอืสถานประกอบการทีใ่ช้บณัฑติ จากการทีบ่ณัฑตินัน้ สามารถคิด
เป็น ท�าเป็นและสามารถสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ ให้กบัธุรกจิอุตสาหกรรมต่างๆ 
ได้อย่างเกินความคาดหมาย ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อบัณฑิตได้รับการ
ฝึกฝนทักษะการผลิตผลงานทุกชิ้นให้มีคุณภาพอย่างต่อเน่ืองและ
สม�่าเสมอ 

จากการที่คณาจารย์ใช้หลักการ 5G ในการจัดประสบการณ์การ
เรยีนรู้แบบ Monozukuri ให้กบันกัศกึษา โดยก�าหนดองค์ความรูห้ลกั หรอื 
2G คือ แนวคิด หรือหลักการทางทฤษฎี (GENRI) ระเบียบกฎเกณฑ์ วิธี
การและหลกัปฏบิตัทิีใ่ช้ในงานจรงิและเทคโนโลยี (GENSOKU) ทีจ่�าเป็น
จะต้องได้รับจากทุกรายวิชาในหลักสูตรและฝึกฝนทักษะให้สามารถน�า
องค์ความรู้ หรือ 2G ที่ได้รับจากแต่ละรายวิชานั้น มาเป็นฐานสนับสนุน
การคิด การสังเกตและการพิจารณาตัวปัญหา มาใช้กับประสบการณ์ของ 
3G คือ GENBA การเข้าไปในสถานที่ หรือพื้นที่จริง GENBUTSU ใช้ของ
จริง เครื่องจักรอุปกรณ์ เครื่องมือ ชิ้นงาน รวมทั้งซอฟต์แวร์ที่ใช้กันจริงใน
อุตสาหกรรม และ GENJITSU ใช้โจทย์จริง หัวข้อโครงงาน หัวข้อวิจัยจริง 
ปัญหาจรงิ กระบวนการผลติจรงิในอตุสาหกรรม ผ่านการออกแบบการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนของคณาจารย์ ให้นักศึกษาฝึกทักษะการคิดได้

ด้วยตนเอง โดยมี “หลักคิด” ที่ได้จากรายวิชา สามารถเลือกใช้เทคโนโลยี
ที่เหมาะสมและลงมือท�าอย่างมี “หลักปฏิบัติ” ได้ตั้งแต่ต้นจนจบด้วย
ตนเองอย่างต่อเน่ืองและสม�า่เสมอซ�า้ๆ จนถงึกระบวนการผลติขัน้สดุท้าย
ในชั้นปีที่ 4 ที่คนได้รับการเปลี่ยนแปลงเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปของบัณฑิต
คุณภาพสูง เป็นคนที่ได้รับการบ่มเพาะจิตใจของการมุ่งมั่นท�าของ หรือ
สินค้าที่มีคุณภาพ สามารถคิดเองเป็น เรียนรู้เองได้ ท�าเองเป็น มี Mono-
zukuri Spirit มีใจรักและทุ่มเทกับการสร้างผลงานที่ดีที่สุด สามารถ
สร้างสรรค์ผลงานใหม่ทีม่คีณุภาพไปจนถงึสร้างนวตักรรมและมจิีตใจของ
การพฒันาปรบัปรงุคณุภาพการผลติและสนิค้าอย่างต่อเนือ่งได้ (Kaizen)

จากหลักการ 5G ที่น�ามาใช้เพื่อผลิตของที่มีคุณภาพและพัฒนา
คุณภาพ เป็นการน�า 2G คือ GENRI มาเป็นหลักคิด และน�า GENSOKU 
มาเป็นหลกัส�าหรบัการปฏบิตัใิน 3G คอื ในสถานทีจ่รงิ (GENBA) ของจรงิ 
(GENBUTSU) และสถานการณ์จรงิ (GENJITSU) สามารถน�ามาประยกุต์
ใช้กับการสร้างคน (Hitozukuri) ส�าหรับผู้บริหารสถาบัน อุดมศึกษา 
คณาจารย์และบคุลากรทีส่นบัสนนุการเรยีนการสอน ให้สามารถใช้แนวคิด 
หรอืหลกัการทางทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัภารกจิ “มาเป็นหลกัคดิ” และใช้กฎ
เกณฑ์วิธีการ หลักปฏิบัติ มาตรฐานคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาที่
เก่ียวข้องกับภารกิจ “มาเป็นหลักปฏิบัติ” เพื่อใช้ในการสร้างคนให้เป็น
บัณฑิต รวมทั้งน�ามาประยุกต์กับการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้
เรียนรู้และฝึกทักษะการท�า หรือสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ หรือผลงานทุกชิ้นที่
มีคุณภาพสูง (Monozukuri) โดยใช้แนวคิด หรือหลักการทางทฤษฎี 
(GENRI) ระเบยีบกฎเกณฑ์ วธีิการ หลกัปฏบิตัแิละเทคโนโลยทีีใ่ช้ในงานจรงิ 
(GENSOKU) ท่ีจ�าเป็นจะต้องได้รบัจากทุกรายวิชาในหลกัสตูรและฝึกฝน
ทักษะให้สามารถน�าองค์ความรู้ หรือ 2G ที่ได้รับแต่ละรายวิชานั้น มาเป็น
ฐานในการคิด การสังเกตและการพิจารณาตัวปัญหาและแก้ปัญหา น�า
มาใช้กับประสบการณ์ของ 3G คือ GENBA ในสถานท่ี หรือพ้ืนที่จริง 
GENBUTSU ใช้ของจรงิและ GENJITSU ในสถานการณ์ หรอืปรากฏการณ์
จริง ก็จะสามารถท�าให้อุตสาหกรรมการผลิตบัณฑิต สามารถส่งมอบ
ผลติภณัฑ์ หรอืบณัฑติทีม่คุีณค่าและคุณภาพสงู พร้อมทีจ่ะสร้างทัง้คณุค่า
เพิ่มและมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ตรงกับความต้องการของภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรมและสถานประกอบการต่างๆ ได้ TPA
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