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ท่าน
สมำชิก และผู้อ่ำน TPA News ที่รักทุกท่ำนครับ เรำได้คุยกัน
ในคอลัมน์ “วิถีฯ” นี้มำเกือบสำมปีแล้วนะครับ เริ่มต้นด้วยกำร

คุยเรื่องเครื่องมือพื้นฐำน เช่น ระบบ 5ส ข้อเสนอแนะ กิจกรรมกลุ่มย่อย
หรอืกลุม่คณุภำพ กำรจดักำรคณุภำพสมบูรณ์แบบหรอื TQM โดยได้แทรก
เกร็ด และเคล็ดต่ำงๆ ที่ผมได้เรียนรู้มำจำกปรมำจำรย์ชำวญี่ปุ่น เช่น 
ศำสตรำจำรย์ Noriaki Kano และอำจำรย์ Masuo Suyama เป็นต้น  
เรือ่งราวการบรหิารงานแบบญ่ีปุ่นหรอืวถีิซามไูร ยังมเีรือ่งราวท่ีน่าสนใจอกี
หลายประการ ไม่ว่าจะเป็นระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี หรือ Toyota 
Production System-TPS การบ�ารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม หรือ 
Total Productive Maintenance-TPM เรือ่ยมาจนมาถงึเรือ่งล่าสดุ คอื การ
จัดการเพื่อความต่อเนื่องของธุรกิจ หรือ Business Continuity Manage-
ment-BCM  แปลว่ำเรำยงัมเีรือ่งท่ีจะคยุกนัได้อกีนำนครบั หำกท่ำนไม่เบือ่
คอลัมน์นี้ไปเสียก่อน !!! ควำมยำกของกำรเขียนบทควำมประจ�ำใน
ประเทศไทย คอื ผูอ่้ำนมกัไม่ค่อยแสดงควำมคดิเหน็ให้ผูเ้ขยีนทรำบว่ำ ชอบ
หรือไม่ชอบอย่ำงไร?  หรือว่ำอยำกอ่ำนเรื่องใดประเด็นใดเป็นพิเศษ?

ผมกเ็หมำเอำว่ำ หำกทำงกองบรรณำธกิำรยงัขอต้นฉบบัอยู่ ก็แปล
ว่ำยงัมคีนอ่ำนอยูล่ะนะครบั เพรำะฉะนัน้กจ็ะหำเรือ่งโน้นเรือ่งนีม้ำเล่ำสูก่นั
ฟังไปเรื่อยๆ ก่อน หากท่านผู้อ่านหรือสมาชิกมีข้อคิดเห็นหรือข้อสงสัย 
หรืออยากให้คุยเร่ืองอะไรเป็นพิเศษก็สอบถามมาได้ที่กองบรรณาธิการ
นะครับ หรือจะส่งเมลถึงผมโดยตรงก็ได้ที่ paritud@gmail.com ผมคิดว่ำ
เรำจะหยุดกำรคยุประเดน็เรือ่งคณุภำพไว้ก่อน เพรำะคยุมำยำวพอสมควร
แล้ว เรำไปเริ่มเรื่องอื่นๆ กันต่อไปนะครับ แต่ก่อนจะไปเรื่องอ่ืน ขอสรุป
ประเด็นส�ำคัญๆ ที่ได้คุยกันมำ ดังนี้ :-

➲ 5ส คือ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง 3ส หรือ สะสำง สะดวก สะอำด 
คือ สิ่งที่สูญเปล่ำ ดังนั้น เรำควรจะท�ำให้น้อยที่สุดเท่ำที่จะท�ำได้ หรือท�ำ
โดยใช้เวลำให้สั้นลงตำมล�ำดับดังนั้น Big Cleaning Day ที่ท�ำกันหลำยที่
เป็นประเพณีปีละ 1 ครั้งนั้น หำก 3 ปีก็แล้ว 5 ปีก็แล้ว ยัง Big Cleaning 
Day กันอยู่ละก็ แปลว่ำองค์กรหรือหน่วยงำนนี้เน้นแต่ “รูปแบบ” แต่ขำด 
“สำระ” ที่แท้จริง

➲ ถ้ำจะให้ได้สำระก็ต้องแปรสภำพให้ดีขึ้นเรื่อยๆ จำก Big 
Cleaning Day เป็น Big Cleaning half-day ไปสู่ Big Cleaning Hours, 
Minutes, Seconds…. ตำมล�ำดับ

➲ ระบบข้อเสนอแนะใช้ในกำรพัฒนำควำมคิดริเริ่ม สร้ำงสรรค์ 
ในกำรแก้ปัญหำให้กับองค์กร จ�ำนวนของข้อเสนอแนะต่อหัวพนักงำนต่อ
เวลำใช้วัดขวัญ และก�ำลังใจของพนักงำน

➲ กล่ำวคือ พนักงำนท่ีมีขวัญก�ำลังใจในกำรท�ำงำนสูงจะเขียน
ข้อเสนอแนะมำก ในขณะทีพ่นกังำนทีม่ขีวญัก�ำลงัใจต�ำ่จะไม่เขยีนข้อเสนอ
แนะ หรือจะเขียนข้อร้องเรียนมำก ควำมแตกต่ำงระหว่ำงข้อเสนอแนะกับ
ข้อร้องเรียน คือ ข้อเสนอแนะจะพูดเรื่องงำน ขณะที่ข้อร้องเรียนจะพูดเรื่อง
ตัวเองก่อนเสมอ

➲ ควำมส�ำเรจ็ของระบบข้อเสนอแนะขึน้กบัควำมฉบัไวของฝ่ำย

ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์
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บริหำรในกำรตอบสนองต่อข้อเสนอแนะ 
➲ กิจกรรมกลุ่มคุณภำพมำจำกภำษำญี่ปุ่นว่ำ Jishuu Teki 

Katsudou หรือกิจกรรมที่ตนเองเป็นหลัก ไม่ใช่กิจกรรมอำสำสมัคร
➲ สมำชิกในกลุ่มจะเลือกหัวหน้ำกลุ่มและเลขำนุกำรกลุ่ม แล้ว

ใช้ขั้นตอนของ Kaizen ในกำรแก้ไขปัญหำ
➲ กิจกรรมกลุ่มคุณภำพจะยั่งยืนต้องเริ่มจำกแนวคิดของกำร

บริหำรแบบ Top Down to create Bottom Up
➲ กำรรณรงค์เรื่องควำมปลอดภัยที่มีประสิทธิผล คือ กำรใช้

ระบบ “ปำกย�้ำ มือชี้”  ซึ่งเป็นระบบที่พนักงำนใช้ในกำรเตือนตนเองให้ตื่น
ตัวและระมัดระวังก่อนท�ำงำนทุกอย่ำง

➲ กำรสร้ำงขวัญก�ำลงัใจให้พนักงำนเพือ่ให้เกิดกำรต่ืนตวัในกำร
แก้ไขปัญหำและปรบัปรงุงำนนัน้ จะเริม่จำกกำรให้แก้ไขปัญหำทีแ่น่ใจว่ำ
พนักงำนท�ำได้แน่นอนก่อน 

➲ เมื่อพนักงำนท�ำส�ำเร็จแล้วให้ชมเชยตำมล�ำดับขั้น เริ่มจำก
กำรชมเชยด้วยวำจำ กำรให้สิง่ของทีใ่ส่หวัใจของผูใ้ห้ไว้ด้วย ขัน้สดุท้ำยคอื 
กำรให้เงินที่มำกพอสมควร

➲ ขั้นตอนพื้นฐำนในกำรแก้ไขปัญหำได้แก่ S5 ประกอบด้วย 
กำรก�ำหนดวัตถุประสงค์ในกำรเก็บข้อมูลแล้วเก็บข้อมูลให้ตรงตำม
วัตถุประสงค์ กำรจ�ำแนกแจกแจงข้อมูล กำรเขียนกรำฟ กำรวิเครำะห์พำ
เรโต กำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ของเหตุ และผล

➲ ข้อมูลมีสำมประเภทใหญ่ คือ ข้อมูลจำกกำรวัด ข้อมูลจำก
กำรนับ และข้อมูลที่เป็นลำยลักษณ์อักษร ถ้ำเป็นไปได้ควรเก็บรวบรวม
ข้อมลูจำกกำรวัด เพรำะจะสำมำรถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้มำกท่ีสดุในบรรดำ
ข้อมูลทั้งหมด

➲ กำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ของเหตุและผลหรือแผนภูมิก้ำง
ปลำจะเริ่มจำกกำรระดมสมองโดยใช้มือสมัครเล่นได้ แต่หลังจำกนั้น จะ
หำควำมสัมพันธ์ที่แท้จริงของเหตุและผลได้ต้องใช้มืออำชีพเท่ำนั้น

➲ เครือ่งมอืในกำรประเมนิควำมสมัพนัธ์ของเหตแุละผล คอื S3 
ได้แก่ กำรตั้งค�ำถำมควำมสัมพันธ์ 3 ประกำร คือ หำกสำเหตุมีกำร
เปลีย่นแปลงระดับแล้วผล จะมกีำรเปลีย่นแปลงระดับหรอืไม่ ? ด้วยอ�ำนำจ
หน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบของเรำสำมำรถเปลีย่นแปลงระดบัของสำเหตุ
ไดห้รือไม่? และหำกผลมีกำรเปลี่ยนแปลงไปสำเหตุจะมีกำรเปลี่ยนแปลง
หรือไม่?

➲ แผนปฏิบัติกำร คือ เครื่องมือในกำรก�ำกับกำรปรับปรุงงำน
ตำมวงจรกำรจัดกำร PDCA 

➲ กำรประเมินว่ำมำตรกำรต่ำงๆ ในแผนปฏิบัติกำรเหมำะสม
หรอืไม่จะใช้ S4 กล่ำวคือ กำรต้ังค�ำถำมว่ำมำตรกำรน้ี มคีวำมเป็นรปูธรรม
น่ำจะปฏบิตัไิด้จรงิหรอืไม่ ? ปฏบิตัแิล้วน่ำจะบรรลผุลในเวลำทีก่�ำหนดหรอื
ไม่ ? ปฏิบัติแล้วไม่เกิดผลทำงลบต่องำนหรือหน่วยงำนอื่นหรือไม่ ? และ
สำมำรถปฏิบัติได้อย่ำงต่อเนื่องหรือไม่ ?
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