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ทาน
สัมาชิก และผู้้�อ่านที่่�รัักทีุ่กที่่านครัับ เรัากำลัง

ศึกษาห้นังสัือภาษาญ่�ปุนเก่�ยวกับโตั้โยตั้�า

ในชื�อภาษาอังกฤษว่า “COST” THE TOYOTA WAY ภาษาญ่�ปุน

ใช�ชื�อว่า トヨタの原価 เข่ยนโดยคุณ Toshio Horikiri ผู้มค่อย ๆ 

“ถอดความ” และเรั่ยบเรั่ยงมาเล่าสั้่กันฟงไปนะครัับ คุณ Horikiri 

เข่ยนห้นังสัือเล่มน่�ในรั้ปแบบของการัพึ้ดคุยกับผู้้�อ่าน ดังนั�น คำว่า 

“ผู้ม” ในเนื�อห้าข�างล่างน่�จะห้มายถึงคุณ Horikiri ผู้้�เข่ยนนะครัับ 

ครัาวที่่�แล�วเรัาคุยกันถึงเรัื�องที่่�ว่าเกิดกรัณ่ท่ี่�โตั้โยตั้�า

ไม่สัามารัถปรัะเมินตั้�นทีุ่นสัินค�าของผู้้�รัับผู้ลิตั้ชิ�นสั่วนได� เพึรัาะ

ผู้้�ผู้ลติั้ชิ�นสัว่นรัายให้ญไ่มย่อมสัง่ใบรัายละเอย่ดตั้�นที่นุให้� ซึ�งที่ำให้�

โตั้โยตั้�าไม่สัามารัถปรัะเมินตั้�นทีุ่นความสัามารัถที่างเที่คนิคของ

ผู้้�รัับผู้ลิตั้ชิ�นสั่วนได� ถึงที่่�สัุดก็ลงทีุ่นตั้ั�งโรังงานเอง เพึื�อปรัะเมิน

ข�อมล้ตั้�นที่นุที่่�ตั้�องการั เรัาจบลงตั้รังเรัิ�มตั้�นบที่ที่่� 3 ในการัสัรั�างความ

สัมบ้รัณแบบของกรัะบวนการั เริั�มที่่�การัตั้รัวจสัอบคุณภาพึงาน

ที่่�กรัะบวนการัสัุดที่�าย ครัาวน่�เรัาลองมาด้รัายละเอ่ยดกันต่ั้อไป

นะครัับ

ดรุ.ปรุิทรุรุศน พูันธุบรุรุยงก

ว�ถีซามูไร
ว�ถีไทย ว�ถีโลก

ท่�โรงงานข่อีงโติโยีต้ิานั�น จะม่กิระบวนกิารผลิติท่�หลากิ-

หลายี กิระบวนกิารทั�งหมดรวมกิันทำให้ผลิติรถึยีนติ์ข่อีงบริษัท

อีอีกิมาได้ ในอีด่ตินั�น ท่�ข่ั�นติอีนส่ดท้ายีข่อีงแต่ิละกิระบวนกิาร

จะม่กิารติรวจสอีบค่ณ์ภาพัเพั่�อีติัดสินว่าเปุ่็น “ของดี หรือของ

เสยี” หากิติดัสนิวา่เปุ่น็ข่อีงเสย่ีโดยีปุ่รกิติกิิจ็ะบนัทกึิข่อ้ีมล่ลงไปุ่ใน

คอีมพัวิเติอีรว์า่ “เกดิของเสัย่ขึ�น” หลงัจากินั�น ในวนัถัึดมาจะทำกิาร

วิเคราะห์ปุ่ัญี่หาข่อีงเส่ยีท่�เกิิดข่ึ�นจากิข่้อีม่ลท่�บันทึกิไว้

ยีกิติัวอียี่างเชิ่น บันทึกิข่้อีม่ลว่า

“วันพึุธที่่� 27 เดือนมกรัาคม เวลา 14 นากา 29 นาที่่ 35 

วินาที่่ เกิดของเสั่ยขึ�น”

หลงัจากินั�น 1 สปัุ่ดาหผ์า่นไปุ่ทมีงานควบคมุคณุภาพจะ

มาปุ่ระชิ่มกิัน ติกิลงกิันในท่�ปุ่ระชิ่มว่า

“เรัามาห้าสัาเห้ตัุ้ที่่�เกิดของเสั่ยกันเถอะ เรัิ�มตั้�นกันที่่� กรัณ่

ของเสั่ยที่่�เกิดเมื�อวันพึุธที่่� 27 เดือนมกรัาคม เวลา 14 นากา 29 

นาที่่ 35 วินาที่่...”

แล้วตัิ�งหน้าตัิ�งติาหามาติรกิารในกิารแกิ้ไข่ข่อีงเส่ยีท่�เกิิด

ข่ึ�นน่�

แต่ิทวา่ นับจากิเวลาท่�เกิดิข่อีงเสย่ีนั�นก็ิผ่านไปุ่ถึงึ 1 สปัุ่ดาห์

แลว้ พันกัิงานคนใด เคร่�อีงจกัิรอีปุ่่กิรณ์์ใด ใชิว้ธิ์ท่ำงานแบบไหน...

ม่ปุ่ระเด็นท่�ไม่ชิัดเจนหร่อีหาข่้อีม่ลไม่ได้มากิมายี

เมื่อเปนเช่นนี้ จะไม่สามารถหาสาเหตุที่แท้จริงของ

ของเสียได้ เมื่อหาสาเหตุที่แท้จริงไม่ได้ ของเสียก็จะกลับ

มาเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีก กลายเปน “วงจรอุบาทว” ที่เกิดความ

สูญเสียอย่างมากมายครับ

แล้วจะทำอย่างไรดีล่ะครับ ?

เม่�อีเกิิดสถึานกิารณ์์ เชิ่นน่� นักิวิชิากิารด้านกิารควบค่ม

ค่ณ์ภาพัจะอีธ์ิบายีไว้ ดังติ่อีไปุ่น่�

“ลองพึจิารัณาวนิจิฉียัข�อมล้ของเสัย่จากห้ลายแงมุ่มด ้ห้าก

เรัาใช�เครัื�องมอืควบคมุคณุภาพึ (QC Tools) มาชว่ยในการัจดัการั
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ข่อ้ีมล่ และวเิคราะห ์จะสามารถึหาติน้เหติข่่อีงข่อีงเสย่ี ติลอีดจนทำ

มาติรกิารแกิไ้ข่ได ้ดงันั�น กิารควบคม่คณ่์ภาพัเปุ่น็แนวคดิท่�มค่วาม

สำคัญี่อียี่างยีิ�งยีวด และเป็ุ่นเคร่�อีงม่อีท่�ม่ปุ่ระโยีชิน์มากิ จึงข่อีให้

ทก่ิท่านมาร่วมกินัศกึิษาวชิิากิารด้านกิารควบคม่คณ่์ภาพักินันะครบั”

เครื่องมือ 4M+1M ในการทำให้ของเสียลดลง

หากิถึามว่ากิารใช้ิความม่่งมั�นในกิารนำเคร่�อีงม่อีควบค่ม

ค่ณ์ภาพัมาใชิ้จะทำให้ทราบถึึงสาเหติ่กิารเกิิดข่อีงเส่ยี ซึ่ึ�งจะ

สามารถึข่จัดให้ข่อีงเส่ยีหมดไปุ่ได้หร่อีไม่? คืำติอบคืือ “ไม่หัมด” 

คืรับ!!

ที่่�โตั้โยตั้�าได�พึยายามใช�เครัื�องมอืควบคมุคณุภาพึในการัลด

ของเสัย่เปนรัะยะเวลาห้ลายสับิป ปรัากฏวา่ไมไ่ด�ผู้ลลพัึธที่่�ของเสัย่

เปนศ้นยตั้ามที่่�มุ่งห้วังได�เลยครัับ

ดังนั�น จึงได้เลิกใช้การควบคุมคุณภาพโดย “การตรวจ

สอบในขั้นตอนสุดท้าย” ท่�ทำติ่อีเน่�อีงกิันมาเนิ�นนานไปุ่เส่ยี

โติโยีติา้ไดม้ด่ำรดิงัติอ่ีไปุ่น่�วา่ ในกิระบวนกิารทำงานแต่ิละ

กิระบวนกิารนั�น พิัจารณ์าได้ว่าจะม่ปัุ่ญี่หาท่�ปัุ่จจัยีใดปุ่ัจจัยีหนึ�ง

หร่อีหลายีปุ่ัจจัยีร่วมกิัน ได้แกิ่

➀ วัสดุไม่ดีหรือไม่… Material (วัสดุ)

➁ เคร่ืองจักรอุปกรณมีสภาพไม่ปรกติหรือไม่?... 

Machine (เครื่องจักรอุปกรณ)

➂ วิธีการทำงานไม่ถูกต้องหรือไม่?... Method (วิธี

การทำงาน) 

➃ ทักษะของพนักงานมีปญหาหรือไม่?... Man 

(พนักงาน)

พัวกิเรารวมเร่ยีกิปุ่ัจจัยีเหล่าน่�ง่ายี ๆ ว่า 4 M 

และเม่�อีกิารข่ึ�นร่ปุ่ชิิ�นงานสำเร็จเร่ยีบร้อียี กิ็จะเข่้าส่่

ขั้นตอนการตรวจวัดเพื่อตรวจยืนยันคุณภาพ

➄ การตรวจวัดว่าเปนผลิตภัณฑท่ีดีหรือไม่?...

Measurement (ตรวจวัด)

ทั�งหมดน่�ค่อีปุ่ัจจัยีท่�คนทั�วไปุ่ และท่�บริษัทโติโยีติ้าข่อีงเรา

เร่ยีกิกิันว่า [ 4M+1M] หร่อี [5M] นั�นเอีงครับ

ในแติ่ละกิระบวนกิารทำงานนั�นจะม่ [วัสด่ (M)] และ 

[เคร่�อีงจักิรอี่ปุ่กิรณ์์ (M)] ม่ [พันักิงาน (M)] ทำหน้าท่�ในกิาร

ควบค่มด่แลจัดกิารเคร่�อีงจักิรอ่ีปุ่กิรณ์์เพั่�อีขึ่�นร่ปุ่ชิิ�นงานติาม [วิธ์่

กิารจำเพัาะ (M)] ท่�กิำหนดไวใ้นมาติรฐานหรอ่ีค่ม่อ่ีกิารปุ่ฏิบิตัิงิาน

ในแติ่ละกิระบวนกิารท่�โติโยีติ้าจะแบ่งกิารพัิจารณ์าอีอีกิ

เปุ่็น  [4M (กิารผลิติ)] และ [1M (กิารวัด)] แล้วทำกิาร “ไคเซึ่็น”

หรอ่ีกิารปุ่รบัปุ่รง่อียีา่งติอ่ีเน่�อีงเพ่ั�อีทดลอีงดำเนนิกิารไมใ่หข้่อีงเสย่ี

เกิิดข่ึ�นจากิกิระบวนกิารผลิติ 

เรายกเลิกวิธีการที่เคยทำมาแต่ในอดีตคือการตรวจ

สอบเฉพาะปลายขั้นตอนสุดท้าย แล้วปรับมาใช้วิธีการท่ี

พนกังานในแตล่ะกระบวนการเมือ่ทำงานเสรจ็สิน้ในขัน้ตอน

ต่าง ๆ ของกระบวนการนั้นๆ ก็จะตรวจสอบด้วยตนเองว่า

งานนั้นมีคุณภาพดีหรือไม่ 

ในข่ั�นติอีนน่�หากิเกิิดข่อีงเส่ยีข่ึ�นกิ็จะสามารถึติรวจพับ 

และจัดกิารแกิ้ไข่ได้ทันท่ ที่ำใหั้การติรวจสอบเมื�อสิ�นสุด

กระบวนการสุดที่้ายเป็นสิ�งที่่�ไม่จำเป็นอ่กติ่อไป

ประสิทธิผลของ [4M+1M] นั้นเหนือความคาดหมาย

มากครับ

ก่ิอีนกิารนำเอีา “กิารสร้างความสมบ่รณ์์แบบข่อีง

กิระบวนกิาร” ข่อีงแติ่ละคนมาปุ่ระยี่กิติ์ใชิ้นั�น อีัติราข่อีงเส่ยีอียี่่ท่�

ปุ่ระมาณ์ 1/10,000 หร่อี 0.01% ครับ

ทวา่ หลังจากิกิารปุ่ระยีก่ิต์ิกิารสรา้งความสมบร่ณ์แ์บบข่อีง

กิระบวนกิารแล้ว อีัติราข่อีงเส่ยีลดลงไปุ่อียี่่ท่�ปุ่ระมาณ์ 5-10 ppm 

(หร่อี 5-10 ชิิ�นติ่อี 1 ล้านชิิ�นท่�ผลิติ) 

ปุ่ระสทิธ์ผิลท่�สามารถึลดข่อีงเสย่ี และติรวจพับข่อีงเสย่ีแติ่

เนิ�น ๆ นั�นเปุ่็นสิ�งท่�เราคาดหวังได้อีย่่ีแล้ว แต่ิประสิทธิผลท่ีคาด

ไม่ถึง คือ การขจัดความแตกแยกจากการทะเลาะเบาะแว้ง

โทษกันไปมาระหว่างฝายงานได้ด้วยครับ

ในอีด่ตินั�น เม่�อีผลิติข่อีงเส่ยีแล้วข่อีงท่�เส่ยีนั�นกิ็จะไหล

เล่�อีนไปุ่เร่�อียีจนถึึงข่ั�นติอีนส่ดท้ายี ณ์ จ่ดนั�น ฝี�ายีควบค่มค่ณ์ภาพั

จะติรวจพับว่าม่ข่อีงเส่ยีเกิิดข่ึ�น จากินั�นฝี�ายีควบค่มค่ณ์ภาพักิ็จะ

เคลมหร่อีส่งข่้อีกิล่าวหาไปุ่ท่�ฝี�ายีผลิติ ในฝี�ายีผลิติเอีงกิ็จะโทษกิัน

ไปุ่มาว่า...

“ตั้งใจทำงานกันหน่อย ซี้ซั้วทำของเสียออกมาได้

ยังไงกัน”

เกิิดความข่มข่่�นฝีนทนกิันไปุ่ทั�งฝี�ายีผลิติแหละครับ

ดังนั�น กิจ็ะเกิดิกิารแบง่ฝัีกิแบง่ฝี�ายีขึ่�นอียีา่งหล่กิเล่�ยีงไมไ่ด้ 

ส่ดท้ายีแล้วกิ็จะเกิิดกิารแกิ้ติัวเปุ่็นพััลวันว่า...

“ไม่ใช่พึวกผู้มไม่ม่ฝมือนะครัับ แตั้่ชิ�นสั่วน เครัื�องจักรั วัสัดุ

ที่่�เอามาให้�เรัาใช�มันห้่วยแตั้กครัับ!!!”

ไม่เฉัพัาะท่�โติโยีติ้าหรอีกินะครับ ไม่ว่าบริษัทไหน ๆ กิ็ติาม

ท่�ผลิติสินค้าอีกิมาข่ายีนั�น ฝายผลิตกับฝายควบคุมคุณภาพจะ

เกิดอาการศรศลิปไมกิ่นกนั หมัน่ไสกั้น หรอืทะเลาะเบาะแวง้

กันเปนธรรมชาติ

ฝี�ายีผลิติกิ็จะทำหน้าท่�ทนายีแกิ้ติ่างให้ติัวเอีงไปุ่วัน ๆ แติ่

ทิ�งไว้อีย่ีางน่�ข่อีงเส่ยีก็ิไม่ลดลง และกิารทะเลาะเบาะแว้งระหว่าง

ฝี�ายีหร่อีภายีในฝี�ายีกิันเอีงกิ็ไม่หายีไปุ่หรอีกินะครับ


