
Executive Journal 77

บทคัดย่อ

	 เครื่องมือและเทคนิคการบริหารสมัยใหม่ในปัจจุบันมีอยู่มากมายหลายวิธี	แต่ละวิธีก็มีข้อดีที่แตกต่างกัน	ดังนั้นจึงมีการน�าเครื่อง
มือทางการบริหารธุรกิจสมัยใหม่ที่เป็นที่นิยม	3	 วิธี	 คือ	 การบริหารคุณภาพ	 การลดและควบคุมความสูญเสีย	 และการผลิตแบบระบบ			
โตโยต้ามาบูรณาการรวมกันเป็นเครื่องมือใหม่ที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันเรียกว่า	3T	 ซึ่งสามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการในการบริหารธุรกิจ
ยุคใหม่ได้เป็นอย่างดี

Abstract

 Nowadays, there are many tools and techniques for modern business management which have their own advantages.  
Three	modern	business	management	tools	are	presented	in	this	paper	which	are	Total	Quality	Management	(TQM),	Total	
Productive	Maintenance	(TPM),	and	Toyota	Production	System	(TPS)	to	become	a	new	tool	called	3T.		This	tool	can	help	
new	entrepreneurs	in	doing	their	business.

บทน�ำ

	 การบรหิารธรุกจิในยคุปัจจบุนัให้ประสบความส�าเรจ็	และเจรญิเตบิโตอย่างยัง่ยนืเป็นเรือ่งทีย่าก	เนือ่งจากความผนัผวนของปัจจยั
การผลิต	 ลูกจ้าง	 ลูกค้า	 และสภาพแวดล้อม	 มีคู่แข่งเกิดขึ้นมากมาย	 ความต้องการของลูกค้าเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ	 ผู้ประกอบการจึง
จ�าเป็นต้องแสวงหาเครื่องมือต่างๆ	เข้ามาเพื่อช่วยในการด�าเนินธุรกิจ
	 การด�ารงธรุกจิให้อยูไ่ด้ภายใต้สภาวะการแข่งขนั	เครือ่งมอืและเทคนคิทางการบรหิารสมยัใหม่สามารถมาช่วยในการบรหิารจดัการ
องค์กร	เครื่องมือแต่ละตัวมีจุดเด่นที่แตกต่างกัน	ไม่ว่าจะเป็น	Total	Quality	Management	(TQM),	Total	Productive	Maintenance	
(TPM),	Toyota	Production	System	(TPS),	6-Sigma,	ISO	9000,	ISO14000,	TIS18000,	หรือ	Balance	Scorecard	(BSC)	หลายองค์กรได้
รับการรับรองมาตรฐานการจัดการต่างๆ	มากมาย	แต่กลับไม่มีการบูรณาการให้เป็นเนื้อเดียวกัน	 ยิ่งไปกว่านั้นบางครั้งเครื่องมือเหล่านี้
กลบัท�าให้เกดิปญัหาตา่งๆ	มากมาย	เช่น	ขัน้ตอนการท�างานเพิม่ขึน้	ระบบเอกสารมากขึน้	ค่าใช้จา่ยสงูขึน้	มแีต่ใบ	Certificate	มากมาย	
หากบริษัทท�าการบูรณาการมาตรฐานต่างๆ	ได้เป็นอย่างดีก็ช่วยให้องค์กรแข็งแกร่งขึ้น	มีผลิตภาพสูงขึ้นตามมา
	 ในปัจจุบันระบบการสื่อสารก�าลังก้าวสู่ยุคของ	3rd	Generation	(3G)	แต่ในด้านเครื่องมือทางการบริหารอุตสาหกรรมนั้นปัจจุบัน
อาจกล่าวได้ว่าเป็นยุคของ	3T	ซึ่งต้นแบบของการบริหารแบบนี้เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น	ที่มีความเข้มแข็งและเป็นต้นแบบของการบริหาร
อุตสาหกรรมของโลกในปัจจุบัน	โดย	Model	3T	ประกอบด้วย
	 T	แรก	คือ	TQM	(Total	Quality	Management)	การบริหารโดยใช้คุณภาพ	(Quality)	เป็นหลัก
	 T	ที่สอง	คือ	TPM	(Total	Productive	Maintenance)	การบริหารโดยการลดความสูญเสีย	(Loss)	เป็นหลัก
	 T	ที่สาม	คือ	TPS	(Toyota	Production	System)	หรือระบบการผลิตแบบ	LEAN	ซึ่งบริหารโดยใช้เรื่องระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า	
(Delivery	Time)	เป็นหลัก	(อนุวรรตน์	ศิลาเรืองอ�าไพ,	2553)
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T แรก - TQM

 TQM คืออะไร ท�ำไมต้อง TQM 

	 TQM	 คือระบบบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร	 ซึ่งสหรัฐ-
อเมริกาเป็นผู ้ให ้ก�าเนิด	 ประเทศญี่ปุ ่นเป ็นผู ้พัฒนา	 และ
สหรัฐอเมริการับกลับไปใช้	 หลากหลายวิสาหกิจชั้นน�าของ
ประเทศไทยได้น�าระบบ	TQM	มาใช้	โดยเฉพาะในบรษิทัปนูซเิมนต์
ไทย	ซึง่เป็นองค์กรทีเ่ริม่ต้น	TQM	ในประเทศไทยอย่างเป็นจรงิเป็น
จัง	(วีรพจน์		ลือประสิทธิ์สกุล,	2541)
	 ความหมายของ	 TQM	 มีหลากหลายซึ่งองค์กรและผู้
เชี่ยวชาญต่างๆ	ได้ให้ความหมายไว้	แต่ที่กล่าวถึงในที่นี้คือ	TQM	
ตามความหมายของ	Kano	Noriaki	ซึ่งหมายถึงการบริหารจัดการ
ธุรกิจที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า	ผ่านทางสินค้าและบริการ	
โดยท�าอย่างเชิงวิทยาศาสตร	์ ท�าอย่างมีระบบ	 ท�าอย่างทั่วถึงทุก
เรื่องและทั่วทั้งองค์กร	(สิทธิชัย		สรรพิทักษ์เสรี,	2552)
	 วัตถุประสงค์หลักของการท�า	TQM	คือ	การสร้างความพึง
พอใจและประทบัใจให้กบัลกูค้า	ด้วยสนิค้าและบรกิารทีม่คีณุภาพ	
หากสิง่ทีอ่งค์กรท�าไม่ตอบโจทย์ดงักล่าวกจ็ะเกดิเป็นปรากฏการณ์	
Doughnut	effect	ดังภาพที่	1	คือ	การปรับปรุงหรือท�าหลายสิ่ง
หลายอย่างพัฒนาด้านการบริหารจัดการมากมายคล้ายวงแหวน
รอบตัวโดนัท	แต่สิ่งที่ท�ากลับไม่ได้ตรงตามวัตถุประสงค์หลักหรือ
แกนกลางที่ต้องการจะเพิ่มความพึงพอใจหรือประทับใจให้ลูกค้า
เลย	โดยแทนทีจ่ะให้ความส�าคญักบัแกนกลางหรอืสิง่ส�าคญัทีส่ดุที่
อยู่ตรงกลาง	คนกลับไปให้ความส�าคัญกับเนื้อโดนัทที่อยู่รอบนอก
กันหมด

    

	 ปัจจุบันการท�า	TQM	มีหลากหลายรูปแบบ	แต่ที่จะน�ามา
กล่าวถงึในทีน่ีเ้ป็นรปูแบบ	“บ้านแห่งคณุภาพ”	ของ	ศ.ดร.โนรอิะคิ	
คะโน	โดยท่านได้จนิตนาการว่าระบบบรหิารคณุภาพทัว่ทัง้องค์กร
นั้นมีองค์ประกอบเหมือนบ้าน	ซึ่งต้องมีฐานราก	เสา	และหลังคา
บ้าน	ดังภาพที่	2

ภาพที่	1	:	ปรากฏการณ์	Doughnut	effect
ทีม่า:	สทิธไิชย		สรรพทิกัษ์เสร.ี	2552.	เอกสารประกอบการฝึกอบรมทีป่รกึษา	
TQM:	TQM	Concept.	กรุงเทพฯ	:	สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี	(ไทย-ญี่ปุ่น)

    
 ท�ำ TQM ต้องท�ำอย่ำงไร 

ภาพที่	2	:	Kano’s	House
ที่มา:	ดัดแปลงจากภาพจากศูนย์ส่งเสริมคุณภาพ	เครือซิเมนต์ไทย

	 หลงัคาบ้าน	หมายถงึ	วตัถปุระสงค์ของบรษิทัซึง่กค็อื	การ
สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า	 (CS)	 พนักงาน	(ES)	 และสิ่ง
แวดล้อมต่างๆ	(Env’t)	โดยมี	“คาน”	รองรับอยู่ใต้หลังคาบ้าน	อัน
เปรยีบเสมอืนม	ี“เป้าหมาย”	และ	“กลยทุธ์”	เป็นฐานเพือ่การบรรลุ
วัตถุประสงค์เหล่านั้น	นอกจากนี้จ�าเป็นต้องมี	3	เสาหลัก	ที่ค�้าจุน
ให้คานและหลังคาบ้านอยู่ได้คือ
	 เสาต้นที่	1	คือ	แนวคิด	(Concept)	หมายถึง	แนวคิดการ
ท�างานที่ทุกคนในองค์กรต้องยึดปฏิบัติเสมอในการท�างาน	ได้แก่
	 1.	การยดึความต้องการของลกูค้าเป็นส�าคญั	(Market-In)
	 2.	กระบวนการถัดไป	คือ	ลูกค้า	(Next	Processes	is	our	
Customers)	 อย่าสร้างปัญหาให้กระบวนการถัดไป	 เพราะว่า
กระบวนการถัดไปคือลูกค้าของเรา	 ดังนั้นต้องรับผิดชอบการ
ท�างานให้ดีที่สุด
	 3.	 วงจรการบริหารงาน	(PDCA)	คือ	การวางแผน	(Plan)	
ปฏิบัติ	(Do)	ตรวจสอบผลเทียบเป้าหมาย	(Check)	การปรับปรุง	
(Act)
	 4.	การบริหารด้วยข้อมูลข้อเท็จจริง	(Fact	&	Data)
	 5.	กระบวนการท�างานที่ดี	(Process	Orientation)
	 6.	การก�าหนดมาตรฐานการท�างาน	(Standardization)
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	 7.	การป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดซ�้าอีก	 (Recurrence	
Prevention)
	 เสาต้นที่		2	คือ	“เทคนิควิธีการ	(Techniques)”	หมายถึง	
เครือ่งมอื	เทคนคิ	และวธิกีารต่างๆ	เพือ่ใช้ในการวเิคราะห์ปรบัปรงุ	
พัฒนางาน	เช่น	เครื่องมือควบคุมคุณภาพ	7	ประการ	เครื่องมือ
ควบคุมคุณภาพใหม่	7	ประการ	ECRS	QC	Story	Task	Achieving	
เทคนิคทางสถิติ	และเทคนิคอื่นๆ	เป็นต้น
	 เสาต้นที่	 	3	 คือ	 ช่องทางในการสนับสนุน	(Promotion	
Vehicle)	หมายถงึ	การขบัเคลือ่นไปให้ถงึเป้าหมายทีบ่รษิทัก�าหนด	
บรษิทัจ�าเป็นต้องมช่ีองทางการบรหิารในระดบัต่างๆ	ประกอบด้วย
	 1.	การบริหารนโยบาย	(Policy	Management)				
	 2.	การบริหารงานประจ�าวัน	(Daily	Management)		
	 3.	 การบรหิารข้ามสายงาน	(Cross	Functional	Management)		
	 4.	กิจกรรมพื้นฐาน	(Bottom-up	Activity)	 ใช้เพื่อการ
ปรับปรุงงานของพนักงานระดับต่างๆ	อาทิ	กิจกรรมกลุ่มควบคุม
คุณภาพ	ไคเซ็น	และ	5ส

	 นอกจากหลังคาบ้าน	คานและเสาทั้ง	3	ต้นแล้ว	 ในการ
บริหารคุณภาพขององค์กร	จ�าเป็นต้องมี	 “พื้นบ้าน”	ซึ่งหมายถึง	
“แรงผลักดันและการจูงใจ”	 รวมทั้ง	 “ฐานราก”	ที่มั่นคงไม่ว่าจะ
เป็นเทคโนโลยีเฉพาะตัวขององค์กร	ทั้งหมดนี้ตั้งอยู่บนฐานปัจจัย
ระดบัมหภาคคอื	ระดบัความรูข้องประชาชาต	ิรวมทัง้ความมัน่คง
ทางการเมอืง	เพือ่ผสมผสานให้ลงตวัส่งผลไปสูค่วามพงึพอใจของ
ลูกค้า	พนักงาน	และสิ่งแวดล้อม

รู้จัก T สอง - TPM

	 TPM		ย่อมาจากค�าว่า	Total	Productive	Maintenance	
หมายถึง	 การบ�ารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม	 หลักการของ	
TPM	 นั้นเริ่มต้นการพัฒนามาจากการด�าเนินการ	Preventive	
Maintenance	(PM)	โดยความคิดพื้นฐานเริ่มจากการบ�ารุงรักษา
เครื่องจักรเพื่อไม่ให้เสียและสามารถเดินเครื่องตามที่ต้องการได้	
โดยการใช้ทั้งการบ�ารุงรักษาตามคาบเวลา	 (Time-Based	
Maintenance)	 การบ�ารุงรักษาตามสภาพของเครื่องจักร	
(Condition-Based	Maintenance)	 และการเปลี่ยนแปลง
เครื่องจักรที่บ�ารุงรักษาง่ายขึ้นและมีอายุการใช้งานนานขึ้น	
(Maintenance	Prevention)	แต่เครื่องจักรยังคงเสียอยู่และมีค่า
ใช้จ่ายในการบ�ารุงรักษาสูงมาก	
	 ความคิดเรื่องการท�าการบ�ารุงรักษาเพื่อให้เครื่องจักรไม่
เสียนั้น	จึงเริ่มจากการตรวจสอบให้ทราบถึงการเสื่อมสภาพ	ของ
ชิ้นส่วนต่างๆ	ก่อนที่เครื่องจักรนั้นๆ	จะเสียหาย	ดังนั้นจึงต้องมีผู้

ที่มีความสามารถในการตรวจสอบเครื่องจักร	 ซึ่งต้องเป็นผู้ที่
สามารถรบัรูก้ารเสือ่มสภาพได้อย่างแม่นย�า	ผูท้ีจ่ะท�าเช่นนีไ้ด้อย่าง
ดทีีส่ดุกค็อืพนกังานเดนิเครือ่ง	ต่อมาจงึได้พฒันามาเป็นการบ�ารงุ
รกัษาด้วยตนเอง	(Autonomous	Maintenance)	ซึง่เป็นเอกลกัษณ์
ของ	TPM	(TPMthai.com1,	2553)

 กรอบควำมคิดของ TPM

	 •	 มุ่งที่จะสร้างวัฒนธรรมที่มีการติดตามการปรับปรุง
ประสทิธผิลโดยรวมของกระบวนการผลติอย่างทัว่ทกุจดุในองค์กร	
คอืสร้างความร่วมมอืจากทกุฝ่าย	เพือ่ให้เกดิประสทิธภิาพสงูสดุใน
การผลิต
	 •	 สร้างระบบการท�างานเพือ่ป้องกนัความสญูเสยีทกุชนดิ	
อาท	ิ	ระบบป้องกนัไม่ให้เกดิอบุตัเิหต	ุการไม่เกดิข้อบกพร่อง	และ
ไม่เกิดการเสียหาย	 โดยยึดหลักความจริงคือ	 สถานที่จริงและ
เหตุการณ์จริง	 ตลอดวัฏจักรของกระบวนการผลิต	 โดยพนักงาน
ระดับปฏิบัติการจะต้องป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียจาก
เครือ่งจกัร	อบุตัเิหต	ุและของเสยี	โดยให้ทกุอย่างสญูเสยีเท่ากบัศนูย์
	 •	 ครอบคลมุทกุฝ่ายซึง่ประกอบด้วยฝ่ายผลติ	ฝ่ายพฒันา	
ฝ่ายการตลาด	และฝ่ายธุรการ	คือ	ทุกหน่วยงานต้องมีส่วนร่วมใน
การด�าเนินงาน
	 •	 ต้องได้รบัการร่วมมอืจากทกุระดบัตัง้แต่ผูบ้รหิารระดบั
สูงลงมาจนถึงพนักงานระดับปฏิบัติการ	โดยทุกคนในองค์กรต้อง
มีส่วนร่วมในการด�าเนินงาน
	 •	 บรรลุการไม่เกิดความสูญเสียในกระบวนการผลิตโดย
กิจกรรมกลุ่มย่อย	 โดยกิจกรรมกลุ่มย่อยต้องสามารถก�าจัดความ
สูญเสียจากกระบวนการผลิตได้ทั้งหมด

	 จากกรอบความคิดของ	TPM	 ได้จ�าแนกความสูญเสียใน
กระบวนการผลิตออกเป็น	5	กลุ่ม	16	รายการคือ
1.	กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักร	ประกอบด้วย
	 1.1	 ความสูญเสียที่เกิดจากเครื่องจักรเสีย
	 1.2	 ความสูญเสียที่เกิดจากการหยุดเพื่อซ่อมบ�ารุง
	 1.3	 ความสูญเสียที่เกิดจากปรับเปลี่ยนงาน	
	 1.4	 ความสูญเสียที่เกิดจากการเปลี่ยนชิ้นส่วนที่สึกหรอ	
	 	 ก่อนก�าหนด
	 1.5	 ความสูญเสียที่เกิดจากการเดินเครื่องไม่ได้ความเร็ว	
	 	 ที่ก�าหนด	หรือเดินเครื่องตัวเปล่า
	 1.6	 ความสูญเสียที่เกิดจากการหยุดการด�าเนินงาน		
	 	 ระยะสั้น
	 1.7	 ความสูญเสียที่เกิดจากการเริ่มต้นเดินเครื่อง
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	 1.8	 ความสูญเสียที่เกิดจากการผลิตของเสีย
2.	ความสูญเสียที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน
	 2.1	 ความสญูเสยีทีเ่กดิจากการบรหิารงานหรอืการจดัการ
	 2.2	 ความสูญเสียที่เกิดจากการจัดโครงสร้างการท�างาน
	 	 ที่ไม่เหมาะสม
	 2.3	 ความสูญเสียที่เกิดจากการเคลื่อนไหวที่ไม่ได้งาน
	 2.4	 ความสูญเสียจากการวางแผนไม่สอดคล้องต่อ
	 	 ความต้องการ
	 2.5	 ความสูญเสียที่เกิดจากการวัดและปรับแต่ง
3.	ความสูญเสียที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน
	 3.1	 ความสูญเสียจากการใช้พลังงานไม่คุ้มค่า
4.	ความสูญเสียที่เกี่ยวข้องกับการใช้วัสดุ
	 4.1	 ความสญูเสยีจากการทีเ่ราเลอืกใช้วสัดทุีไ่ม่เหมาะสม
5.	ความสูญเสียที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์
	 5.1	 ความสูญเสียจากการใช้ประโยชน์อย่างไม่เต็มที่

					จากความสูญเสียทั้ง	16	ประเภทที่ได้จ�าแนกข้างต้น	บริษัท
ต้องท�ากิจกรรม	8	ประการ	หรือเรียกว่า	8	Pillars	เพื่อขจัดความ
สูญเสียดังกล่าวคือ

    

	 5.	การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง	 (Focus	 Improvement,	
Kobetsu	Kaizen)
	 6.	การบ�ารุงรักษาเชิงคุณภาพ	(Quality	Maintenance)
	 7.	การควบคุมเสียแต่เริ่มต้น	(Initial	Control)
	 8.	การเพิ่มประสิทธิภาพของการท�างานสายส�านักงาน	
(Efficiency	Administration)	(TPMthai.com2,	2553)

รู้จัก T สำม - TPS

	 TPS	-	Toyota	Production	System	ระบบการผลิตแบบ	
โตโยต้าเกิดจากการทดลองปฏิบัติและลองผิดลองถูก	 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนและเน้นการขจัดหน้าที่ที่ไม่จ�าเป็นใน
โรงงานออกไป	ซึ่งแนวคิดพื้นฐานก็คือ	การพยายามรักษาการไหล
ของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง	 และใช้ระบบการผลิตแบบ
ทันเวลาพอดี	(JIT)	โดยผลิตเฉพาะสิ่งที่จ�าเป็น	ในปริมาณที่จ�าเป็น	
ในเวลาที่จ�าเป็น	 ซึ่งจะท�าให้วัสดุคงคลังและแรงงานส่วนเกินถูก
ขจัดทิ้งไปโดยอัตโนมัติ
	 แนวคิดหลัก	4	 ประการที่เป็นพื้นฐานของระบบการผลิต
แบบโตโยต้า	มีดังนี้
	 1.	 ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี	(Just	In	Time)
	 2.	การควบคมุการผลติแบบอตัโนมตัิ	ซึง่สายการผลติหรอื
เครือ่งจกัรจะหยดุทนัทเีมือ่ตรวจพบของเสยี	(Autonomation		หรอื	
Jidoka)
	 3.	การปรบัจ�านวนพนกังานให้สอดคล้องกบัระดบัการผลติ
ตามความต้องการของลูกค้า	(Flexible	Workforce)
	 4.	การใช้ประโยชน์จากค�าแนะน�าหรือข้อเสนอแนะของ
พนักงาน	(Creativity)

ภาพที่	3	:	8	เสาหลัก	TPM
ที่มา:	pirun.ku.ac.th/~b4755409/link/TPM.html

	 1.	การจัดการความปลอดภัย	และสภาพแวดล้อมในการ
ท�างาน	(Safety	Health	and	Work	Place	Hygiene	Management)
	 2.	การบ� า รุ ง รั กษาด ้ วยตน เอง	 (Au tonomou s	
Maintenance)
	 3.	การวางแผนการบ�ารงุรกัษา	(Planned	Maintenance)
	 4.	การให้การศึกษา	 และฝึกอบรม	 (Training	and	
Education)

ภาพที่	4	:	แนวคิดของ	Toyota	Production	System
ที่มา:	ประดิษฐ์		วงศ์มณีรุ่ง	และคณะ.	2552.	1-2-3	ก้าวสู่	Lean	in	Action.	
กรุงเทพฯ	:	สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี	(ไทย-ญี่ปุ่น)
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	 ในปัจจบุนัหลายคนอาจจะรูจ้กัระบบการผลติแบบโตโยต้า
ในชื่อของ	Lean	Manufacturing	ภายหลังที่	Jame	P.	Womack	
ได้มีโอกาสศึกษาระบบการผลิตแบบโตโยต้าหลายปี	 และได้เรียก
สิง่ทีเ่ขาสมัผสันัน้ว่า	“แนวคดิและหลกัการผลติแบบลนี”		(ประดษิฐ์		
วงศ์มณีรุ่ง	และคณะ,	2552)	จนกระทั่งในปัจจุบันระบบการผลิต
แบบ	Lean	 ได้เจริญก้าวหน้า	 และบริษัททั่วโลกได้น�ามาใช้เป็น
แนวทางในการบริหาร	และก�าลังเป็นที่นิยมแพร่หลายในเมืองไทย
เช่นกัน	
	 ระบบ	TPS/Lean	คือ	ปรัชญาในการผลิตที่ถือว่าความสูญ
เปล่า	(Wastes)	เป็นตวัการทีท่�าให้เวลาในการผลติยาวนานขึน้	ดงั
นั้นจึงควรน�าเทคนิคต่างๆ	มาใช้เพื่อก�าจัดความสูญเปล่าเหล่านั้น
ออกไป	ทั้งนี้ความสูญเปล่ามีอยู่	7	ประการดังภาพที่	5

	 จากหลักการดังกล่าว	เมื่อน�าการผลิตแบบลีนดังภาพที่	6	
ไปใช้	มีขั้นตอนที่บริษัทควรปฏิบัติดังนี้
	 ขั้นตอนที่	0-การยอมรับการเปลี่ยนแปลงสู่การผลิตแบบ
ลีน	นั่นก็คือ	การยอมรับเห็นพ้องจากผู้บริหารสูงสุด
	 ขั้นตอนที่	1-การเตรียมเข้าสู่การผลิตแบบลีน	 โดยการ
ก�าหนดกลยุทธ์	นโยบาย	โครงสร้างองค์กร	ตัวชี้วัดต่างๆ
	 ขั้นตอนที่	 2-การก�าหนดคุณค่า	 โดยการน�าตัวชี้วัดมา
ประยุกต์เข้ากับการผลิตแบบลีน	โดยเลือกขอบเขตของผลิตภัณฑ์
จากจุดเริ่มต้นจนกระทั่งถึงมือลูกค้า	 ทั้งกระบวนการที่ท�าให้เกิด
คุณค่า	และกระบวนการที่ไม่ท�าให้เกิดคุณค่า
	 ขั้นตอนที่	3-การบ่งชี้สายธารคุณค่า	คือ	การวาดผังสาย
ธารคณุค่า	เพือ่แสดงว่าผลติภณัฑ์นัน้ผ่านขัน้ตอนและกระบวนการ
ผลติใดบ้าง	พร้อมทัง้บนัทกึสถานะปัจจบุนัของสายธารคณุค่า	หรอื
อาจเรียกว่าการเก็บข้อมูลพื้นฐานก็ได้
	 ขัน้ตอนที	่4-ออกแบบระบบการผลติ	กค็อื	การเขยีนแผนผงั
สายธารคุณค่าส�าหรับอนาคต	
	 ขัน้ตอนที	่5-การน�าไปปฏบิตัใิห้เกดิการไหล	ท�าให้เกดิการ
ผลิตแบบทันเวลาพอดี	 (JIT)	 มีการน�าเครื่องมือการผลิตแบบลีน
ต่างๆ	มาใช้	เช่น	การปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน	กระบวนการป้องกัน
ความผดิพลาด	(Pokayoke,	Process	Control,	Visual	Management,	
Multi	Skill	เป็นต้น
	 ขั้นตอนที่	6-น�าระบบดึงมาใช้	โดยเชื่อมโยงความต้องการ
ของลูกค้าเข้ากับการผลิต	โดยสินค้าถูกดึงไปโดยลูกค้า
	 ขั้นตอนที่	7-มุ่งสู่ความสมบูรณ์แบบ	คือ	การปฏิบัติขั้นที่	
2-6	 อย่างต่อเนื่องและจริงจัง	(ประดิษฐ์	 วงศ์มณีรุ่ง	 และคณะ,	
2552)
    

    

    
ภาพที่	5	:	ความสูญเปล่า	7	ประการ
ที่มา:	ประดิษฐ์	วงศ์มณีรุ่ง	และคณะ.	2552.	1-2-3	ก้าวสู่	Lean	in	Action.	
กรุงเทพฯ	:	สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี	(ไทย-ญี่ปุ่น)

	 การที่จะลดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้น	Jame	P.	Womack	
ได้เสนอหลักการของการผลิตแบบลีน	5	ข้อ	คือ
	 1.	คุณค่า	(Value)	คือ	การก�าหนดคุณค่าของผลิตภัณฑ์
หรือบริการจากมุมมองของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ
	 2.	สายธารคุณค่า	(Value	Stream)	คือ	การวาดสายธาร
คุณค่าของแต่ละผลิตภัณฑ	์ เป็นการแสดงขั้นตอนที่ส�าคัญๆ	 ใน
การด�าเนินงาน
	 3.	การไหล	(Flow)	คอื	การท�าให้คณุค่าไหลไปโดยไม่ตดิขดั
	 4.	การดึง	(Pull	System)	คือ	การให้ลูกค้าเป็นผู้ดึงคุณค่า
จากผลิตภัณฑ์	ผู้ผลิตมีหน้าที่ส่งมอบ
	 5.	ความสมบูรณ์แบบ	(Perfection)	 คือ	 การมุ่งสู่ความ
สมบูรณ์แบบตลอดเวลา	 โดยปรับปรุงการลดความสูญเปล่าอย่าง
ต่อเนื่อง

ภาพที่	6	:	ตัวอย่างแผนผังสายธารคุณค่า
ที่มา:	ประดิษฐ์	วงศ์มณีรุ่ง	และคณะ.	2552.	1-2-3	ก้าวสู่	Lean	in	Action.	
กรุงเทพฯ	:	สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี	(ไทย-ญี่ปุ่น)
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กำรน�ำ 3T ไปใช้ ในบริษัท

	 หลังจากได้ท�าความรู ้จักแต่ละ	 T	 แล้ว	 เพื่อให้เกิด
ประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการองค์กรในระดบัสงู	จะต้องมกีาร
ผสมผสาน	3T	 เข้าด้วยกันอย่างลงตัว	 โดยใช้โครงสร้างใหญ่	 คือ	
TQM	ซึง่เป็นระบบบรหิารทีฝั่งรากลกึในการบรหิารงานและจดัการ
เกี่ยวกับความพึงพอใจและประทับใจของลูกค้า	 และเพิ่มความ
พร้อมของคนและเครือ่งจกัรโดยการท�า	TPM	เมือ่คนและเครือ่งจกัร
พร้อม	การท�างานแบบ	TPS	ระบบการผลติทนัเวลาพอดใีนลกัษณะ
ระบบการดงึ	(Pull	System)	จงึจะสามารถด�าเนนิการได้อย่างเตม็ที่	
	 แบบจ�าลองการบรหิารองค์กรภายหลงัการผสมผสานกจ็ะ
มลีกัษณะดงัภาพที	่7	เป็นภาพบ้านแห่งคณุภาพภายหลงัผสมผสาน
ของ	3T	ใช้โครงสร้างของบ้านคือ	TQM	ของ	Dr.	Kano	โดยให้	TPM	
และ	LEAN	เป็นหนึง่ในช่องทางการบรหิาร	เพือ่ใช้ในการขบัเคลือ่น
ไปสู่ความส�าเร็จของการบริหารขององค์กร	

ภาพที่	7	:	บ้านแห่งคุณภาพภายหลังการผสมผสานของ	3T
ทีม่า:	ดดัแปลงจากภาพจากศนูย์ส่งเสรมิคณุภาพ	เครอืซเิมนต์ไทย

	 ในอนาคตหากองค์กรต้องการน�าระบบการบริหารใหม่ๆ	
มาประยกุต์ใช้	กส็ามารถเพิม่เตมิลงไปในเสาที่	2	(เสาเทคนคิ)	หรอื
เสาที่	3	(ช่องทางในการบริหาร)	 ได้ตามความเหมาะสมเช่นกัน	
ทั้งนี้สิ่งส�าคัญที่สุดในการใช้เครื่องมือต่างๆ	 ในองค์กรคือบริษัท
จ�าเป็นต้องแสดงให้เห็นว่ามีการผสมผสานของเครื่องมือต่างๆ	ได้
เป็นอย่างดี	หากไม่เช่นนั้นก็จะกลายเป็นการเพิ่มภาระ	เพราะท�า
แล้วไม่ได้ช่วยให้การท�างานดีขึ้น	ผลิตภาพสูงขึ้น	หรือก�าไรสูงขึ้น	
สุดท้ายบริษัทก็จะมีมาตรฐานมากมายแต่ไม่ได้มีมาตรฐานในการ
ท�างานที่ดี	ดังนั้นผู้ประกอบการยุคใหม่จึงควรที่จะประยุกต์เครื่อง
มือนี้ไปใช้ในบริษัทของตนเองเพื่อช่วยค�าเนินธุรกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
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