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ท่าน

สมาชิก และผู้อ่าน TPA News ที่รักทุกท่านครับ เราได้คุยกัน
ในคอลัมน์ “วิถีฯ” นี้มาเกือบสามปีแล้วนะครับ เริ่มต้นด้วยการ
คุยเรื่องเครื่องมือพื้นฐาน เช่น ระบบ 5ส ข้อเสนอแนะ กิจกรรมกลุ่มย่อย
หรือกลุม่ คุณภาพ การจัดการคุณภาพสมบูรณ์แบบหรือ TQM โดยได้แทรก
เกร็ด และเคล็ดต่างๆ ที่ผมได้เรียนรู้มาจากปรมาจารย์ชาวญี่ปุ่น เช่น
ศาสตราจารย์ Noriaki Kano และอาจารย์ Masuo Suyama เป็นต้น
เรือ่ งราวการบริหารงานแบบญีป่ นุ่ หรือวิถซี ามูไร ยังมีเรือ่ งราวทีน่ า่ สนใจอีก
หลายประการ ไม่ว่าจะเป็นระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี หรือ Toyota
Production System-TPS การบ�ำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม หรือ
Total Productive Maintenance-TPM เรือ่ ยมาจนมาถึงเรือ่ งล่าสุด คือ การ
จัดการเพื่อความต่อเนื่องของธุรกิจ หรือ Business Continuity Management-BCM แปลว่าเรายังมีเรือ่ งทีจ่ ะคุยกันได้อกี นานครับ หากท่านไม่เบือ่
คอลัมน์นี้ไปเสียก่อน !!! ความยากของการเขียนบทความประจ�ำใน
ประเทศไทย คือ ผูอ้ า่ นมักไม่คอ่ ยแสดงความคิดเห็นให้ผเู้ ขียนทราบว่า ชอบ
หรือไม่ชอบอย่างไร? หรือว่าอยากอ่านเรื่องใดประเด็นใดเป็นพิเศษ?
ผมก็เหมาเอาว่า หากทางกองบรรณาธิการยังขอต้นฉบับอยู่ ก็แปล
ว่ายังมีคนอ่านอยูล่ ะนะครับ เพราะฉะนัน้ ก็จะหาเรือ่ งโน้นเรือ่ งนีม้ าเล่าสูก่ นั
ฟังไปเรื่อยๆ ก่อน หากท่านผู้อ่านหรือสมาชิกมีข้อคิดเห็นหรือข้อสงสัย
หรืออยากให้คุยเรื่องอะไรเป็นพิเศษก็สอบถามมาได้ที่กองบรรณาธิการ
นะครับ หรือจะส่งเมลถึงผมโดยตรงก็ได้ที่ paritud@gmail.com ผมคิดว่า
เราจะหยุดการคุยประเด็นเรือ่ งคุณภาพไว้กอ่ น เพราะคุยมายาวพอสมควร
แล้ว เราไปเริ่มเรื่องอื่นๆ กันต่อไปนะครับ แต่ก่อนจะไปเรื่องอื่น ขอสรุป
ประเด็นส�ำคัญๆ ที่ได้คุยกันมา ดังนี้ :➲ 5ส คือ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 3ส หรือ สะสาง สะดวก สะอาด
คือ สิ่งที่สูญเปล่า ดังนั้น เราควรจะท�ำให้น้อยที่สุดเท่าที่จะท�ำได้ หรือท�ำ
โดยใช้เวลาให้สั้นลงตามล�ำดับดังนั้น Big Cleaning Day ที่ท�ำกันหลายที่
เป็นประเพณีปีละ 1 ครั้งนั้น หาก 3 ปีก็แล้ว 5 ปีก็แล้ว ยัง Big Cleaning
Day กันอยู่ละก็ แปลว่าองค์กรหรือหน่วยงานนี้เน้นแต่ “รูปแบบ” แต่ขาด
“สาระ” ที่แท้จริง
➲ ถ้าจะให้ได้สาระก็ต้องแปรสภาพให้ดีขึ้นเรื่อยๆ จาก Big
Cleaning Day เป็น Big Cleaning half-day ไปสู่ Big Cleaning Hours,
Minutes, Seconds…. ตามล�ำดับ
➲ ระบบข้อเสนอแนะใช้ในการพัฒนาความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์
ในการแก้ปัญหาให้กับองค์กร จ�ำนวนของข้อเสนอแนะต่อหัวพนักงานต่อ
เวลาใช้วัดขวัญ และก�ำลังใจของพนักงาน
➲ กล่าวคือ พนักงานที่มีขวัญก�ำลังใจในการท�ำงานสูงจะเขียน
ข้อเสนอแนะมาก ในขณะทีพ่ นักงานทีม่ ขี วัญก�ำลังใจต�ำ่ จะไม่เขียนข้อเสนอ
แนะ หรือจะเขียนข้อร้องเรียนมาก ความแตกต่างระหว่างข้อเสนอแนะกับ
ข้อร้องเรียน คือ ข้อเสนอแนะจะพูดเรื่องงาน ขณะที่ข้อร้องเรียนจะพูดเรื่อง
ตัวเองก่อนเสมอ
➲ ความส�ำเร็จของระบบข้อเสนอแนะขึน
้ กับความฉับไวของฝ่าย

บริหารในการตอบสนองต่อข้อเสนอแนะ
➲ กิจกรรมกลุ่มคุณภาพมาจากภาษาญี่ปุ่นว่า Jishuu Teki
Katsudou หรือกิจกรรมที่ตนเองเป็นหลัก ไม่ใช่กิจกรรมอาสาสมัคร
➲ สมาชิกในกลุ่มจะเลือกหัวหน้ากลุ่มและเลขานุการกลุ่ม แล้ว
ใช้ขั้นตอนของ Kaizen ในการแก้ไขปัญหา
➲ กิจกรรมกลุ่มคุณภาพจะยั่งยืนต้องเริ่มจากแนวคิดของการ
บริหารแบบ Top Down to create Bottom Up
➲ การรณรงค์เรื่องความปลอดภัยที่มีประสิทธิผล คือ การใช้
ระบบ “ปากย�้ำ มือชี้” ซึ่งเป็นระบบที่พนักงานใช้ในการเตือนตนเองให้ตื่น
ตัวและระมัดระวังก่อนท�ำงานทุกอย่าง
➲ การสร้างขวัญก�ำลังใจให้พนักงานเพือ่ ให้เกิดการตืน
่ ตัวในการ
แก้ไขปัญหาและปรับปรุงงานนัน้ จะเริม่ จากการให้แก้ไขปัญหาทีแ่ น่ใจว่า
พนักงานท�ำได้แน่นอนก่อน
➲ เมื่อพนักงานท�ำส�ำเร็จแล้วให้ชมเชยตามล�ำดับขั้น เริ่มจาก
การชมเชยด้วยวาจา การให้สงิ่ ของทีใ่ ส่หวั ใจของผูใ้ ห้ไว้ดว้ ย ขัน้ สุดท้ายคือ
การให้เงินที่มากพอสมควร
➲ ขั้นตอนพื้นฐานในการแก้ไขปัญหาได้แก่ S5 ประกอบด้วย
การก� ำหนดวั ตถุป ระสงค์ ใ นการเก็บ ข้ อ มู ล แล้วเก็ บ ข้ อ มู ล ให้ ต รงตาม
วัตถุประสงค์ การจ�ำแนกแจกแจงข้อมูล การเขียนกราฟ การวิเคราะห์พา
เรโต การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเหตุ และผล
➲ ข้อมูลมีสามประเภทใหญ่ คือ ข้อมูลจากการวัด ข้อมูลจาก
การนับ และข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษร ถ้าเป็นไปได้ควรเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากการวัด เพราะจะสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้มากทีส่ ดุ ในบรรดา
ข้อมูลทั้งหมด
➲ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเหตุและผลหรือแผนภูมิก้าง
ปลาจะเริ่มจากการระดมสมองโดยใช้มือสมัครเล่นได้ แต่หลังจากนั้น จะ
หาความสัมพันธ์ที่แท้จริงของเหตุและผลได้ต้องใช้มืออาชีพเท่านั้น
➲ เครือ่ งมือในการประเมินความสัมพันธ์ของเหตุและผล คือ S3
ได้แก่ การตั้งค�ำถามความสัมพันธ์ 3 ประการ คือ หากสาเหตุมีการ
เปลีย่ นแปลงระดับแล้วผล จะมีการเปลีย่ นแปลงระดับหรือไม่ ? ด้วยอ�ำนาจ
หน้าที่ และความรับผิดชอบของเราสามารถเปลีย่ นแปลงระดับของสาเหตุ
ได้หรือไม่? และหากผลมีการเปลี่ยนแปลงไปสาเหตุจะมีการเปลี่ยนแปลง
หรือไม่?
➲ แผนปฏิบัติการ คือ เครื่องมือในการก�ำกับการปรับปรุงงาน
ตามวงจรการจัดการ PDCA
➲ การประเมินว่ามาตรการต่างๆ ในแผนปฏิบัติการเหมาะสม
หรือไม่จะใช้ S4 กล่าวคือ การตัง้ ค�ำถามว่ามาตรการนี้ มีความเป็นรูปธรรม
น่าจะปฏิบตั ไิ ด้จริงหรือไม่ ? ปฏิบตั แิ ล้วน่าจะบรรลุผลในเวลาทีก่ ำ� หนดหรือ
ไม่ ? ปฏิบัติแล้วไม่เกิดผลทางลบต่องานหรือหน่วยงานอื่นหรือไม่ ? และ
สามารถปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องหรือไม่ ?
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