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วิถีซามูไร วิถีไทย วิถีโลกู

ทาน
สมาช้ิก แลัะผู่้อ่านที่่�รักทีุ่กที่่านครับิ เรากำลััง

ศี่กษาหันังส่อภาษาญิ่�ปุ่นเก่�ยวักับิโติโยติ้าใน

ช้่�อภาษาอังกฤษว่ัา “COST” THE TOYOTA WAY ภาษาญิ่�ปุ่น

ใช้้ช้่�อวั่า トヨタの原価 เข่ยนโดยคุณ Toshio Horikiri ผ่มค่อย ๆ 

“ถอดควัาม” แลัะเร่ยบิเร่ยงมาเลั่าสู่กันฟังไปนะครับิ คุณ Horikiri 

เข่ยนหันังส่อเลั่มน่้ในรูปแบิบิของการพัูดคุยกับิผู่้อ่าน ดังนั้น คำวั่า 

“ผ่ม” ในเน่้อหัาข้างลั่างน่้จะหัมายถ่งคุณ Horikiri ผู่้เข่ยนนะครับิ 

คราวัที่่�แลัว้ัเราคุยกนัถง่เร่�องการสรา้ง “ควัามสมบิรูณแ์บิบิ

ของกระบิวันการของตินเอง” เริ�มท่ี่�การติรวัจสอบิคุณภาพังานที่่�

กระบิวันการสดุที่า้ย ซึ่่�งแกไ้ขปญัิหัาของเสย่ไมส่ำเรจ็ ต้ิองมุง่สู่การ

สร้างควัามสมบิูรณ์แบิบิของกระบิวันการของตินเองใหั้ได้ คราวัน่้

เราลัองมาดูรายลัะเอ่ยดกันติ่อไปนะครับิ

เพื�อก้ารีสรีา้งความสมบร้ีณ์์แบบของก้รีะบวนก้ารีของ

ต่นเอง เมื�อเก้ิด้ของเส่ยต่้องจัด้ก้ารีที่ันที่่

[การสร้างควัามสมบูิรณ์แบิบิของกระบิวันการของตินเอง]

จะแติกติ่างจากพื่ฤติิกรัรัมในกรัะบวนการัผู้ลัิติปรักติิทุี�คุ�นเคยกัน 

ซึ่ึ�งจะทุำการัผู้ลัิติแลั�วส่่งติ่อไปขั�นติอนติ่าง ๆ ไปส่้่การัติรัวจส่อบ

คุณ์ภาพื่อย่างลัะเอียด้ในขั�นติอนสุ่ด้ทุ�าย

ใน [การสร้างควัามสมบิูรณ์แบิบิของกระบิวันการของ

ตินเอง] นั�น พื่นกังานผู้ลัติิในแติล่ัะขั�นติอนจะต่รีวจสอบคณุ์ภาพ

ของสิ�งที่่�ต่นเองลงมือที่ำไปด้้วยต่นเองในขั�นติอนนั�น ๆ แลั�ว

ติัด้ส่ินว่าเป็นของด้ีห่รั่อของเส่ีย เม่�อกิจกรัรัมทัุ�งห่มด้ทุำด้�วย 

ดร.ปริทรรศน พันธุบูรรยงกู
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“ตินเอง” ห้าก้ม่ของเส่ยเกิ้ด้ขึ�น ต่นเองต่้องรีับผู้ิด้ช้อบโด้ย

ไม่สามารีถึแก้้ต่ัวใด้ ๆ ได้้เลย

แลั�วก็จะเรัิ�มวินิจฉัยว่า

“เฮ้อ...ในขั้นติอนของเราม่อะไรที่่�มันไม่ด่บิ้างหันอ?... ลัอง

พัิจารณาเป็น 4M ดูลัะก็ M ตัิวัไหันที่่�ม่ปัญิหัากันลั่ะ?”...เพื่่�อจะ

ค�นห่าติ�นเห่ตุิของของเสี่ยให่�ได้� ...ห่ากต์้นเห่ต์ุของของเสีุย่

เกิดืจากเครัื่องจักรัอุปกรัณ์การัผลิต์ ก็จะลงมือซ่อมแซม

เครัื่องจักรัอุปกรัณ์การัผลิต์ที่ใช้้ในขั้นต์อนนี้ดื้วย่ต์นเอง

อย่างไรัก็ติาม ยังมีโอกาส่เกิด้กรัณ์ีทุี�พื่นักงานผู้ลัิติ

ไมส่่ามารัถึซึ่อ่มแซึ่มเครั่�องจกัรัอปุกรัณ์ก์ารัผู้ลัติิด้�วยตินเองได้� ห่าก

เปน็ด้งันี� กจ็ะใชิ�ส่ิ�งซึ่ึ�งในรัะบบการัผู้ลัติิแบบโติโยติ�า (TPS) รั้�จกักนั

ทุั�วไป นั�นค่อ “อันด้ง” ห่รั่อเส่าไฟ้ส่่งส่ัญญานทุี�ทุำให่�คนทุี�ห่น�างาน

ทุั�งห่มด้ทุรัาบทุนัทุวีา่เกดิ้ปญัห่าขึ�นติรังขั�นติอนใด้ เปน็ส่ญัญานให่�

เกิด้การัเรัียกปรัะชิุมพื่นักงานในฝ่่ายงานบำรัุงรัักษา แลัะฝ่่ายงาน

ผู้ลัิติ สายก้ารีผู้ลิต่จะห้ยุด้ลงในที่ันที่่ที่่� “อันด้ง” ส่งสัญญาน

การัห่ยุด้ส่ายการัผู้ลัิตินั�น ห่มายความว่า ห่ากผลิต์ต์่อไป

จะเปนการัผลิต์ของเสุีย่อย่่างต์่อเนื่อง ทุรััพื่ยากรัการัผู้ลิัติ

ติ่าง ๆ เชิ่น วัส่ดุ้ รัะยะเวลัาทุี�ใชิ� ฯลัฯ จะกลัายเป็น “มุดะ” ห่รั่อส่ิ�งทุี�

ส่้ญเปลั่าไปห่มด้

ในขณ์ะน่�จะไม่ม่ก้ารีปอนวัสดุ้เข้าส้่สายก้ารีผู้ลิต่ 

จนก้ว่าจะได้้แก้้ไขเครีื�องจัก้รีอุปก้รีณ์์ก้ารีผู้ลิต่ให้้ที่ำงานได้้

อย่างสมบ้รีณ์์เส่ยก้่อน 

บางครัั�งแม�จะเรัยีกปรัะชิมุพื่นกังานในฝ่า่ยบำรังุรักัษา แลัะ

ฝ่า่ยผู้ลัติิแลั�วกย็งัไมส่่ามารัถึแก�ไขปญัห่าได้�จนถึงึติ�นเห่ติทุุี�แทุ�จรังิ 

ซึ่ึ�งกรัณ์ีนี�ก็จะใช้้วัิธุ่แก้ไขปัญิหัาชั้�วัคราวัเพื่่�อให่�ส่ามารัถึเดิ้นเครั่�อง

ผู้ลัิติติ่อไปได้�ก่อน 

ต่รีวจสอบด้้วยต่นเองเพื�อไม่ให้้ของเส่ยไห้ลต่่อไปส้่

ขั�นต่อนถึัด้ไป
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แผนภูมิขั้นตอนการผลิต และการตรวจสอบดั้งเดิม

แผนภูมิกระบวนการสมบูรณแบบของตนเอง

เคลมคืนกลับ
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การัผู้ลัิติ แลัะติรัวจส่อบด้�วยตินเองในแติ่ลัะขั�นติอน ทุำให่�

มีแติ่ผู้ลัิติภัณ์ฑ์์ทุี�ด้ีเทุ่านั�นทุี�จะไห่ลัติ่อไปยังขั�นติอนถัึด้ไป การั

จัด้การักับของเส่ียนั�นก็มิใชิ่จะลังม่อกันเม่�อเวลัาลั่วงไป 1 ส่ัปด้าห่์

แลั�ว แติ่สามารีถึลงมือต่อบสนองต่่อปัญห้าได้้ในที่ันที่่ที่่�เก้ิด้

ขึ�น และค้นห้าสาเห้ตุ่ได้้ในที่ันที่่ นี�ค่อ [การสร้างควัามสมบิูรณ์-

แบิบิของกระบิวันการของตินเอง] โด้ยการัจัด้การั [4M+1M] ของ

กรัะบวนการัทุั�งห่มด้นั�นเอง (ด้้รั้ปทุี� 14 ปรัะกอบ) 

การัรัณ์รังค์จัด้การั [4M+1M] อย่างเติ็มทีุ�นั�น ที่ำให้้งาน

ห้ลายห้ลาก้ที่่�ต่อ้งที่ำของสว่นงานควบคมุคณุ์ภาพเปน็สิ�งที่่�ไม่

จำเปน็อก่้ต่อ่ไป จงึส่ามารัถึขยบัพันกังานติรวัจสอบิ ห่รัอ่พื่นกังาน

อ่�น ๆ ทุี�ไม่จำเป็นติ�องใชิ�งานในส่่วนงานควบคุมคุณ์ภาพื่ไปส่้่ส่่วน

งานผู้ลัิติห่รั่อส่่วนงานอ่�น ๆ ได้�

กลัา่วคอ่ เมือ่อัต์รัาของเสุยี่ลดืลงกส็ุามารัถึลดืพนกังาน

ต์รัวจสุอบลงไดื้ ผู้ลัิติภาพื่โด้ยรัวมของบริัษัทุก็จะเพื่ิ�มส้่งขึ�นได้�

นั�นเอง

ความภ้มิใจในต่นเองในฐานะผู้้้สรี้างสรีรีค์ “คุณ์ภาพ

โต่โยต่้า” ที่่�เก้ิด้จาก้ก้ารีสรี้าง “ความสมบ้รีณ์์แบบของ

ก้รีะบวนก้ารีของต่นเอง”

รี้ปที่่� 14 ต่ัวอย่างก้ารีด้ำเนินก้ารีสรี้างความสมบ้รีณ์์แบบของก้รีะบวนก้ารีของต่นเอง

การัรัณ์รังคส์่รั�าง “ควัามสมบิรูณแ์บิบิของกระบิวันการของ

ตินเอง” ยังทุำให่�เกิด้ปรัะส่ิทุธิผู้ลัอีกปรัะการัห่นึ�งขึ�น

นั�นค่อ “พัวักเราค่อผู่้สร้างสรรค์คุณภาพัโติโยต้ิาด้วัย

สองม่อของเราเอง!!” ซึ่ึ�งเป็นความภาคภ้มิใจอันยิ�งให่ญ่ทุี�เกิด้ขึ�น

กับพื่นักงานผู้ลัิติทุุกคน 

ก่อนการันำแนวคิด้การัส่รั�าง “ควัามสมบิูรณ์แบิบิของ

กระบิวันการของตินเอง” เข�ามาใชิ�นั�น มีความคิด้แปลักแยกทุี�ฝ่ัง

อย้่ในใจพื่นักงานผู้ลัิติว่า

“คุณภาพเปนเรัื่องของสุ่วนงาน

คุณภาพ งานของพวกเรัาคือการัผลิต์

รัถึ”

ซึ่ึ�งความเปน็จรังิแลั�วห้น้าท่ี่�ในก้ารี

ปล้ก้ฝััง “คุณ์ภาพโต่โยต่้า” นั�นคือความ

รีับผู้ิด้ช้อบห้ลัก้ของพนัก้งานส่วนงาน

ผู้ลิต่ทีุ่ก้คนนั�นเอง

ผู้ลัลััพื่ธที์ุ�เกดิ้ขึ�นจากการัส่รั�างความ

ส่มบ้รัณ์์แบบของกรัะบวนการัของตินเอง 

ค่อ ทุำให่�พื่นักงานส่่วนงานผู้ลัิติเกิด้

แรังจงูใจอย่่างสุงูในการัทุำงาน ส่รั�างความ

“ติ้องการผ่ลัิติสินค้าคุณภาพั” ให่�ส่้งขึ�น

ในใจพื่นกังาน อกีทุั�งพื่นกังานเห่น็ได้�ด้�วยติา

ตินเองว่า อัต์รัาของเสุีย่ในกรัะบวนการั

ผลิต์ก็ลดืลงอย่่างเห่็นไดื้ช้ัดื

ยิ�งแรังจ้งใจส่้งขึ�น รัะด้ับคุณ์ภาพื่ก็

เพื่ิ�มส่้งขึ�นเป็นเงาติามติัว ผู้ลัลััพื่ธ์สุ่ด้ทุ�าย

ค่อ “ก้ารีลด้ต่้นทีุ่น” นั�นเอง

เม่�อเห่็นผู้ลัด้ีเชิ่นนี� ทุั�งโรังงานก็มี

การัปรัะยุกต์ิใชิ�แนวคิด้ “ควัามสมบิูรณ์แบิบิของกระบิวันการของ

ตินเอง” ทุำให่�เกิด้ผู้ลัส่ำเรั็จอย่างมากมาย

ปรัะเด้็นทุี�ส่ำคัญทุี�สุ่ด้ ณ์ ทุี�นี�ค่อ การัวิเครัาะห์่แย่กแย่ะ 

“เนือ้งาน” ในแต์ล่ะขัน้ต์อน แต์ล่ะกรัะบวนการั เพื่่�อให่�ส่ามารัถึ

ส่รั�างคุณ์ภาพื่ของผู้ลัิติภัณ์ฑ์์ทุี�ส่มบ้รัณ์์แบบได้�ในแติ่ลัะขั�นติอน 

แติ่ลัะกรัะบวนการั

ในปัจจุบันนี� โติโยติ�ายังได้�ก�าวไปอีกขั�นห่นึ�ง ค่อ การั

“ไคเซึ่็น” ห่รั่อการัพื่ัฒนาส่รั�างความส่มบ้รัณ์์แบบในกรัะบวนการั

ของแต่ิลัะคนให่�ส้่งขึ�นอย่างต่ิอเน่�อง โด้ยก้ารีวิเครีาะห้์แยก้แยะ

ลงรีายละเอ่ยด้ของ 4M ให้้มาก้ยิ�งขึ�น


