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วิิถีีซามููไร วิิถีีไทย วิิถีีโลก

ท่่าน
สมาชิิก และผิู้อ่านูที�รีักทุกท่านูครีับ เรีากำลัง

ศึึกษาหนูังสือภาษาญี่ี�ปุ็�นูเกี�ยวกับโตโยต้าในู

ชิื�อภาษาอังกฤษว่า “COST” THE TOYOTA WAY ภาษาญี่ี�ป็ุ�นูใชิ้

ชิื�อว่า トヨタの原価 เขียนูโดียคุณ Toshio Horikiri ผิมค่อย ๆ 

“ถูอดีความ” และเรีียบเรีียงมาเล่าสู่กันูฟัังไป็นูะครีับ คุณ Horikiri 

เขียนูหนูังสือเล่มนูี�ในูรีูป็แบบของการีพููดีคุยกับผิู้อ่านู ดีังนูั�นู คำว่า 

“ผิม” ในูเนูื�อหาข้างล่างนูี�จะหมายถูึงคุณ Horikiri ผิู้เขียนูนูะครีับ 

ครีาวที�แล้วเรีาคุยกันูถึูงเรืี�องการียกรีะดีับ “ความสมบูรีณ์

แบบของกรีะบวนูการีของตนูเอง” โดียการีจัดีการีของเสียในูทันูที

ที�พูบจากการีตรีวจสอบด้ีวยผิู้ทำงานูนูั�นูเอง ผิลพูลอยได้ีคือ 

การีสรี้างความสัมพูันูธ์์ที�ดีีรีะหว่างส่วนูงานูอีกดี้วย ครีาวนูี�เรีาลอง

มาดีูรีายละเอียดีกันูต่อไป็นูะครีับ

จุะสามาร่ถปร่ะยีุ่กต์  “ความสมบููร่ณ์แบูบูของ

กร่ะบูวนการ่ของตนเอง” ไปได้กว้างขวางเพิย่ี่งใด? การ่เผู้ยี่แพิร่่ 

แนวคิดน่�ไปได้ทั�งในส่วนงานสนับูสนุน ตลี่อดจุนโร่งงานใน

ต่างปร่ะเทศอ่กด้วยี่

การประยุ่กติ์ใช้ื้แนวิคิดการสร้าง “ควิาม่สม่บ้้รณ์์แบ้บ้ของ

กระบ้วินการของตินเอง” นั�น หากหยุ่ดอย่้่เพีื่ย่งการใช้ื้ในโรงงาน

เพื่ีย่งอย่่างเดีย่วิก็น่าเสีย่ดาย่นะครับ้ 

เม่้�อคิดได้เชื้่นนี� จึงได้ม่ีการเผู้ย่แพื่ร่ออกไปส่้ส่วินงาน

สนับ้สนุน และงานด้านบ้ริหารจัดการต่ิาง ๆ อย่่างกว้ิางขวิาง 

อีกด้วิย่

ทุี�โติโย่ติ้านั�น ม่ีหลักปฏิิบ้ัติิหนึ�งทุี�สำคัญค้อ วิธ่การ่ทำงาน

ใดท่�ได้ผู้ลี่ด่นั�นจุะเผู้ยี่แพิร่่ต่อไปยัี่งส่วนงานอ่�น ๆ เรีย่กเป็น

ภาษาญี�ปุ่นวิ่า “横展 (Yokoten) ” หร้อ “横展開 (Yokotenkai) ” 

ซึ่ึ�ง 横 (Yoko) แปลวิ่า “ข้าง ๆ หร้อ “แนวิราบ้” ส่วิน 展開 (tenkai) 

แปลวิ่า “การเผู้ย่แพื่ร่หร้อการแพื่ร่กระจาย่” 

ดังนั�น  Yokotenkai ค้อ การเผยแพร่แนวคิด้ห้ร่อวิธี่การ

ทุำงานทุ่�ด้่ไปยังส่่วนงานในระดั้บเด้่ยวกัน ทุี�ภาษาอังกฤษใช้ื้ 

คำวิ่า Horizontal Deployment นั�นแหละครับ้

ดร.ปริทรรศน์ พันธุบัรรยงกุ์
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สว่ินงานแรก ๆ  ทีุ�เรามี่การเผู้ย่แพื่ร่แนวิทุางการทุำงานนี�ไป

ประยุ่กติ์ใชื้้ ค้อ ส่วินงานออกแบ้บ้ และส่วินงานสนับ้สนุนติ่าง ๆ 

ครับ้ 

ในติอนก่อนได้อธิบ้าย่ไวิ้วิ่า ส่วินงานบ้ริหารจัดการหร้อ 

สาย่งานสนับ้สนุนได้นำแนวิคิดนี�ไปใช้ื้เม่้�อปี ค.ศ. 2007 ทุี�เรีย่กกันว่ิา 

เป็น “ข้อกำหนดบูร่ิษัท” นั�น เน้�องจากส่วินงานออกแบ้บ้ม่ีควิาม่

สมั่พื่นัธใ์กลช้ื้ดิกบั้สว่ินงานโรงงาน จงึม่กีารนำแนวิทุางนี�ไปปฏิบิ้ตัิิ

ติั�งแติ่ก่อนปี 2007 แล้วิละครับ้

ถ้้าอย่างนั�นส่่วนงานออกแบบได้้นำแนวทุาง “ความ

ส่มบูรณ์์แบบข้องกระบวนการข้องตินเอง” ไปใช้ทุ่�ติรงไห้น

กันล่ะครับ?

ในส่วินงานออกแบ้บ้เม่้�อจะเริ�ม่การผู้ลิติรถย่นต์ิรุ่นใหม่่นั�น 

ก็ม่ิได้เริ�ม่ติ้นการออกแบ้บ้จากศ้นย่์เลย่นะครับ้ ติาม่ปกติิจะม่ี

ม่าติรฐานวิิธีการออกแบ้บ้รถย่นติ์เพื่้�อนำไปส่้การผู้ลิติอย่้่แล้วิใน

เบ้้�องต้ิน ม่กีารติรวิจสอบ้ราย่การวัิสดุทุี�ใช้ื้ผู้ลิติรถย่นต์ิ ซึึ่�งมี่ราย่การ

ติ้นทุุนกำกับ้ไวิ้ 

ผู้้้ออกแบ้บ้จะใช้ื้ข้อม่้ลต่ิาง ๆ ดังกล่าวิข้างต้ินเป็นฐาน 

นำม่าพื่ิจารณ์าร่วิม่กับ้แบ้บ้รถรุ่นทุี�ผู้ลิติม่าแล้วิ เพื่้�อด้วิ่า

• ผู้ิออกแบบคนูก่อนูคิดีอย่างไรีจึงได้ีออกแบบรีถูยนูต์ 

รีุ่นูที�แล้วมาในูลักษณะเชิ่นูนูี�

• ป็รีะสทิธ์ภิาพู สมรีรีถูนูะ และคณุภาพูของรีถูยนูตร์ีุนู่ใหม่

ที�ต้องการีนูั�นู วาดีแบบออกมาอย่างไรีจึงจะเหมาะสม

• ออกแบบมาอย่างนูี� ต้นูทุนูจะเป็็นูเท่าใดี

• ฯลฯ

ประเด็นติ่าง ๆ เหล่านี�จะจัดทุำขึ�นม่าเป็นราย่การหัวิข้อ

ติรวิจสอบ้หร้อ check list สำหรับ้แบ้บ้ทุี�ออกม่า ซึ่ึ�งเทุ่ากับ้วิ่า 

ผูู้อ้อกแบูบูนั�นกำลี่งัเร่ิ�มตน้การ่สร่า้ง “ความสมบูรู่ณแ์บูบูของ

กร่ะบูวนการ่ของตนเอง” ในงานออกแบูบูร่ถแตล่ี่ะรุ่น่นั�นเอง

คร่ับู
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เรีิ�มแรีก โรีงงานูผิลิตเป็็นูจุดีตั�งต้นูของแนูวคิดี “ความ

สมบูรีณ์แบบของกรีะบวนูการีของตนูเอง” จากนัู�นูส่วนูงานู

ออกแบบก็นูำแนูวคิดีนูี�ไป็ป็รีะยุกต์ใช้ิในูงานูที�ตนูเองทำ แล้วเผิยแพูร่ี 

ไป็สู่ส่วนูงานูจัดีซื้ื�อจัดีหาที�ใช้ิแนูวคิดีนูี�ในูการีทำงานูของตนูเอง 

เชิ่นูเดีียวกันู

เม่้�อแพื่ร่เข้าม่าส้่งานจัดซึ่้�อจัดหาแล้วิ แนวิคิดดังกล่าวิก็ 

เผู้ย่แพื่ร่ส่งต่ิอไปย่งัภาย่นอกบ้รษิทัุส้ผู่้้ผู้้ลติิชื้ิ�นส่วิน และพื่นัธม่ติิรร่วิม่ 

ในการผู้ลิติติ่าง ๆ ของบ้ริษัทุ 

ในปัจจุบ้ัน ผู้้้ผู้ลิติชื้ิ�นส่วินให้กับ้โติโย่ติ้า และพื่ันธม่ิติรร่วิม่

ส่วินใหญ่ได้ประยุ่กติ์ใชื้้แนวิคิดการสร้าง “ความสมบูรีณ์แบบของ

กรีะบวนูการีของตนูเอง”  นี�กันอย่่างทุั�วิถึงแล้วิละครับ้

การประชืุ้ม่นำเสนอผู้ลงาน “การสร้างควิาม่สม่บ้้รณ์์แบ้บ้

ของกระบ้วินการของตินเอง” ก็ม่ีการริเริ�ม่จัดกันอย่่างแพื่ร่หลาย่ 

ทุั�วิโลกเชื้่นเดีย่วิกับ้การประชืุ้ม่นำเสนอผู้ลงาน “Kaizen” หร้อการ

ประชืุ้ม่นำเสนอผู้ลงาน QCC โดย่เรีย่กกันวิ่าเป็นการเสนอผู้ลงาน 

JKK ทุี�ย่่อม่าจาก Jikou kanketsu (自工完結) นั�นเองครับ้ 

ในสว่ินของผู้ม่เองนั�น นบั้ติั�งแติป่ ีค.ศ. 2007 กไ็ดม้่ส่ีวินรว่ิม่

เป็นกำลัง หนึ�งในการผู้ลักดันแนวิคิดนี�ไปเผู้ย่แพื่ร่ในสถานประกอบ้- 

การของประเทุศติ่าง ๆ ทุั�วิโลกเชื้่นเดีย่วิกัน

การ่นำแนวคิด “ความสมบููร่ณ์แบูบูของกร่ะบูวนการ่

ของตนเอง” ไปสู่บูร่ิษัทผู้ลี่ิตอุปกร่ณ์อิเลี่็กทร่อนิกส์ของ

สาธาร่ณร่ัฐปร่ะชิาชินจุ่น

ผู้ม่ขอเล่าติัวิอย่่างส้่กันฟัังในเร้�องการนำแนวิคิดการสร้าง 

“ควิาม่สม่บ้้รณ์์แบ้บ้ของกระบ้วินการของตินเอง” ไปเผู้ย่แพื่ร่ใน

บ้ริษัทุผู้ลิติอุปกรณ์์อิเล็กทุรอนิกส์ของสาธารณ์รัฐประชื้าชื้นจีน 

นะครับ้

ในูสายงานูผิลิตอปุ็กรีณ์อเิลก็ทรีอนิูกสน์ูั�นู จะมีกรีะบวนูการี

ป็รีะกอบแผิงวงจรีอเิลก็ทรีอนิูกส์เป็็นูขั�นูตอนูหลกั ในูกรีะบวนูการีนูี� 

จะเป็็นูการีนูำชิิ�นูส่วนูอิเล็กทรีอนูิกส์ หรืีอ “ชิิป็” จำนูวนูมากมา

ป็รีะกอบบนูแผิงวงจรีไฟัฟ้ัา จากนูั�นูจะเป็็นูการีตรีวจสอบว่าชิิป็ 

ที�นูำมาป็รีะกอบกันูนูั�นูทำหนู้าที�ไดี้ตามที�ออกแบบไว้หรีือไม่? 

หากเราดแ้ผู้งวิงจรไฟัฟ้ัาทุี�นำชิื้ปม่าประกอบ้นั�น เราจะเห็น

แผู้น่พื่ลาสติกิทุี�ม่เีสน้วิงจรวิาดไวิ ้ม่ชีื้ปิหลากหลาย่ทุี�นำม่าประกอบ้

เสร็จแล้วิจึงนำไปติรวิจสอบ้การทุำงานเฉพื่าะด้านของส่วิน

ประกอบ้ทุั�งหม่ดของแผู้งวิงจรนี� ติรวิจสอบ้รป้ลักษณ์ภ์าย่นอก และ

ติรวิจสอบ้สภาวิะควิาม่เช้ื้�อถ้อได้เพ้ื่�อควิาม่มั่�นใจในการนำไป 

ใชื้้งานติ่อไป

 ดว้ิย่ควิาม่หลากหลาย่ขององค์ประกอบ้เหล่านี� สม่ม่ติว่ิิา

ถ้า้ติรวจพบแผงวงจรไฟฟา้ประกอบเส่รจ็ทุำงานได้ไ้มถ่้กูติอ้ง 

การจะบ่งช่�ให้้ได้้ว่าเคร่�องจักรอุปกรณ์์ใด้ ห้ร่อข้ั�นติอนใด้

เป็นติ้นเห้ติุข้องความผิด้พลาด้น่�จะทุำได้้ยากมาก 

เทุ่าทีุ�ผู้ม่ได้สังเกตุิด้ก็ร้้สึกว่ิา สาย่การผู้ลิตินี�น่าจะม่ีอัติรา

ของเสีย่อย่้่ในระดับ้ 5-10% ซึ่ึ�งนับ้ได้วิ่าส้งม่ากทุีเดีย่วิครับ้

ดงันั�น จงึเกดิควิาม่คดิทุี�จะนำเอา “การีสรีา้งความสมบรูีณ์

แบบของกรีะบวนูการีของตนูเอง” ม่าประยุ่กต์ิใชื้้ในโรงงานของ

บ้รษิทัุผู้ลิติภัณ์ฑ์อ์เิลก็ทุรอนิกสน์ี� โดย่การติดิติั�งอปุกรณ์ต์ิรวิจสอบ้

อัติโนมั่ติิในแต่ิละขั�นติอนเพ้ื่�อติรวิจสอบ้มิ่ติิควิาม่กว้ิาง ควิาม่ส้ง 

และปริม่าติร ฯลฯ ของแผู้งวิงจรแต่ิละแผู้ง แล้วิราย่งานข้อม่้ล 

ป้อนกลับ้เกี�ย่วิกับ้สถานภาพื่ของแผู้งทัุ�งหม่ดให้พื่นักงานทุี�ทุำงาน

ทุี�ขั�นติอนนั�น ๆ  ได้ทุราบ้ผู้ลลัพื่ธ์ทุำให้อตัิราของเสีย่ในแต่ิละขั�นติอน

ลดลงอย่า่งม่ากทีุเดยี่วิครบั้ เพิร่าะสามาร่ถทร่าบูสถานภาพิของ

ผู้ลี่ลัี่พิธ์การ่ทำงานในแตล่ี่ะขั�นตอน แทนการ่ร่อผู้ลี่การ่ตร่วจุ

สอบูเฉพิาะในขั�นตอนสุดท้ายี่เท่านั�น

เม่้�อเปรีย่บ้เทุีย่บ้กับ้โรงงานผู้ลิติภัณ์ฑ์์อิเล็กทุรอนิกส์ของ

ญี�ปุน่แล้วิ โรงงานของจีนนั�นยั่งอย่้ใ่นระดับ้ทุี�หา่งจากของญี�ปุน่ม่าก 

อย่่างไรก็ติาม่ จะเห็นได้วิ่าการประยุ่กต์ิแนวิคิดการสร้าง “ความ

สมบรูีณแ์บบในูกรีะบวนูการีของตนูเอง” สาม่ารถลดอตัิราของเสยี่

ลงได้อย่่างม่าก 

เม่้�อเหน็ผู้ลดังนี� จงึไดพ้ื่ย่าย่าม่ผู้ลักดนัแนวิคิดนี�ใหเ้ผู้ย่แพื่ร่

ไปส้่อุติสาหกรรม่อ้�น ๆ ติ่อไป

พื่บ้กันใหม่่ฉบ้ับ้หน้า




