
การบริหารการเพิ่มผลผลิตในญี่ปุน 

วีณา โฆษิตสุรังคกุล 

000000หากทานกําลังอานบทความนี้ในสถานทีท่ํางาน ลองละสายตาจากตัวอักษรเหลานี้ แลวมองดู 
สภาพรอบขางสักเล็กนอย เปรียบเทยีบกับสภาพในเดือนเดยีวกันนี้ของปทีแ่ลว เชื่อวาคงมีหลายทาน ที่
รูสึกถึงความแตกตาง เสียงอึกทึกครึกโครมจากเครื่องจักรคงจะเงียบหาย และความวุนวายในสํานักงานคง
จะเบาบางลง นับเปนสภาพที่นาใจหาย แตเสยีงเครื่องจักรทีแ่ผวเบาลงไป อาจทําใหเสยีงแหง ความคดิ
ใหมๆ ดังข้ึนมาก็ได 
000000เม่ือกอน การผลติ การประกอบกิจการตางๆ มีการแขงขันกันสูง ทุกคนพยายามทําใหดี เสร็จ เร็ว 
ขายไดและตองมีกําไร เทคนคิกลยทุธตางๆ ถูกนํามาใชมากมาย กิจกรรมการเพิ่มผลผลติตางๆ ก็เปน
หนทางหนึ่งทีค่อนขางแพรหลาย เชน 5ส กลุมคุณภาพ ระบบขอเสนอแนะ TPM เปนตน 
000000ในการทํากิจกรรมตางๆ ที่ผานมา ทานพบปญหาเหลานี้บางหรือไม  

• มีการตื่นตัวทาํเฉพาะระยะแรกๆ พอเวลาผานไปสักระยะกิจกรรมก็เริ่มซบเซา  
• พนักงานบนวาการทํากิจกรรมตางๆ ทําใหเสยีเวลาทํางานประจําวัน  
• พนักงานไมชอบใชความคดิสรางสรรค  
• ไมเห็นผลที่เปนรูปธรรม  

000000สิ่งตางๆ เหลานี้อาจเปนสิ่งทีท่านเองก็ทราบดีและมคีวามคดิอยูเหมือนกันวาจะจดัการแกไข 
อยางไร แตภาวะทียุ่งเหยิง อาจเคยทําใหทานไมมีเวลามาทุมเทกับการพัฒนาในจุดนี้อยางเต็มที่ หรือ 
เคยทาํใหพนักงานโดยเฉพาะในสายการผลติตองรีบผลิตใหทันโดยไมมีโอกาสไดปรับปรุงอยางอ่ืน ตอน 
น้ีนาจะเปนโอกาสอันดทีี่จะรวมมือกันแกไขปญหาตางๆ ที่เคยมีมา 
000000ยกตัวอยางจริง เชน โรงงานผลิตชิ้นสวนแหงหนึ่ง ลกูคาของโรงงานนั้นมีการผลิตนอยลง ทํา ใหมี
กําลงัตรวจสอบคุณภาพชิน้สวนเขมงวดขึ้นกวาเดิม ขอบกพรองเล็กๆ นอยๆ ที่เคยปลอยผานดวย ความเรง
รีบก็ไมยอมใหผานอีกตอไป โรงงานผลิตชิ้นสวนเมื่อไดรับผลตอบกลับจากลูกคา ก็มีเวลา ปรับปรุง
สายการผลิตใหดียิ่งข้ึนกวาเดมิ เพราะทางโรงงานเองก็มีการผลตินอยลงเชนกัน เม่ือเปนเชน น้ีจะสงผลดี
ไปถึงผูบริโภคที่จะไดใชผลติภัณฑที่มีคุณภาพสูงข้ึน 
000000ผูเขียนไดไปศึกษาดูงานการบรหิารการเพิ่มผลผลติในประเทศญี่ปุน ระหวางเดือน ก.ย. - ต.ค. ที่
ผานมา รวมระยะเวลา 6 สัปดาห ซึ่งมีทั้งการฟงการบรรยาย การเยี่ยมชมโรงงาน รวมทั้งไดเห็น ชีวิตความ
เปนอยูของผูคน ทําใหไดมีโอกาสเรียบเรยีงเรื่องที่นาสนใจบางประการ รวมทั้งตัวอยาง การปฏิบัติจริงของ
โรงงานตางๆ วาคนญี่ปุนคิดและปฏิบัติอยางไรในการเพิ่มผลผลติ ซึ่งสิ่งเหลานี ้อาจเปนแงคิดใหเราได
บาง  

บริษัทมีเปาหมายและทิศทางที่ชัดเจนในการเพิ่มผลผลิต 

000000บริษัทนปิปอน ยะคิน โคเงียว (Nippon Yakin Kogyo) ตั้งอยูที่เมืองยามาซากิเปนโรงงานผลิต 
เหล็ก จุดเดนของบริษัทคือการทํา TPM จนประสบความสําเร็จ เดิมทีก็ไมไดใช TPM มาแตแรก ในป 
1986 ไดเริ่มใช Policy Management ซึ่งเมื่อดําเนินการไปสักระยะก็พบวาการจะใหบรรลุเปาหมาย ที่ตั้งไว
น้ัน จําเปนอยางยิ่งทีต่องนํา TPM มาใช เน่ืองจากเครื่องจักรเปนปจจัยสําคัญ ของการผลิต ประกอบกับใน
ขณะน้ันมีปจจัยผลักดันหลายประการคือ  
 
การแขงขันทีร่นุแรงในตลาด ทั้งเรื่อง 

คุณภาพ ราคา การสงมอบ 
ลดจํานวนการทํางานผิดพลาดของเครื่องจักร 

ความจาํเปนตองมีผลติภัณฑทีห่ลาก 
หลาย ขนาด lot เล็กลง เพ่ือสนองความ
ตองการของตลาด 

เตรียมพนักงานใหพรอมสําหรบัเครื่องจักรและ 
เทคนิคการผลติที่จะซับซอนข้ึนในอนาคต 

เพ่ือใหจํานวนเครื่องจักรเสีย ของเสีย และอุบัติเหตุ เปนศูนย

ลดเวลาการผลติ  

เพ่ือปองกันปญหาแรงงาน เน่ืองจาก 
โรงงานเหล็กมกัมีปญหาในเรือ่งสภาพ 
แวดลอมในการทํางาน 

สรางสภาพแวดลอมที่ดใีนการทํางาน 

00000 
 



0สรุปโดยรวมคอื ภายใตหลักการ "ลูกคาตองมากอน" นิปปอน ยะคิน ตองยกระดับโรงงาน โดยการ  

1. ขยายขีดความสามารถในการผลิต  
2. ใชทรัพยากรมนุษยใหเต็มประสิทธิภาพ  
3. สรางสภาพแวดลอมและบรรยากาศทีด่ีในการทํางาน  

000000 ดังนั้น ในป 1989 จึงเริม่ศึกษาเรื่อง TPM และทดลองที่เครื่องจักรตวัอยางในพื้นที่เล็กๆกอน ใช
เวลาหนึ่งป ตั้งแตหาปญหา แกไข ปรับปรุงแหลงที่มาของปญหา และจดัทาํมาตรฐาน พอมาถึงป 1990 ก็
เริ่มขยายผลไปสวนอ่ืนๆของโรงงานตอไป ซึ่งมีการวัดผลการทํางานเปนระยะๆ 000000โรงงานวางแผน
ดําเนินตามขั้นตอนการทาํ TPM โดยตั้งเปาและมองไปขางหนาวาควรจะทาํ อะไรในแตละป ซึ่งภายใตการ
ทํา TPM น้ันจะมีการวางแผนงานใหสอดคลองและสนับสนุนซึ่งกัน และกัน มีทั้งหมด 8 อยาง คือ  

1. การบํารุงรักษาเครื่องจักร (Voluntary Maintenance)  
2. การปรับปรงุแบบคอยเปนคอยไป (Improving one-by-one)  
3. การซอมบํารุงตามแผน (Planned Maintenance)  
4. การรักษาคุณภาพ (Quality Maintenance)  
5. การปรับปรุงในสวนสํานักงาน (Management and Indirect Diivsion)  
6. การสอนงานและฝกอบรม (Instruction and Training)  
7. การบริหารแผนงานใหม (Initial Plan Management)  
8. ความปลอดภยัในทีท่ํางาน (Safe Environment)  

000000การวางแผนระยะยาวทาํใหผูปฏิบัติงานทราบวาขณะนี้กําลังอยูตรงจดุไหน เห็นหนทางขาง หนาวา
จะตองทําอะไร ทําใหสามารถไปสูทศิทางเดยีวกันจนกระทั่งบรรลุเปาหมายไดสําเรจ็ 
000000ในประเทศไทยมีการทาํกิจกรรมเพิ่มผลผลติ เน่ืองจากเชื่อวาจะชวยปรับปรุงประสทิธิภาพ ของ
หนวยงานได แตถาการดําเนินงานไมมีทิศทาง ไมมีจุดมุงหมายและไมโยงใหสอดคลองกับเปา หมายของ
องคการ ก็จะทาํใหไมไดรับประโยชนจากการทํากิจกรรมเพ่ิมผลผลิตอยางเต็มที ่และจะทํา ใหพนักงาน
เกิดความเบื่อหนายได 
000000ยกตัวอยางเชน การทาํระบบขอเสนอแนะ กิจกรรมกลุมคุณภาพ คณะกรรมการมักจะตั้งเปาวา 
จะตองไดจาํนวนขอเสนอแนะกี่เรื่องตอคนตอเดือน หรือมีจาํนวนกลุม QCC ก่ีกลุม เสนอผลงานกี่ กลุมตอ
ป เปนตน ซึ่งประโยชนที่เหน็ไดชัดคือการมีสวนรวมของพนกังาน แตเราสามารถนาํกิจกรรม เหลานี้มาเปน
ประโยชนในการบรรลุเปาหมายขององคการได กลาวคือจาํนวนขอเสนอแนะ หรือ จํานวนกลุมที่เสนอ
ผลงาน QCC ไมใชเปาหมายในตัวของมันเอง แตเปนหนทางที่จะสนับสนุนใหไป ถึงเปาหมาย (ที่
สอดคลองกับนโยบาย) ซึ่งเปาหมายดังกลาวไมจําวาตองเก่ียวกับเรื่องกําไรขาดทุนเทา น้ัน อาจเปนเรื่อง
ขวัญกําลังใจ หรือความปลอดภัยของพนักงานก็ได หากตั้งวตัถุประสงคไววา การทํา กิจกรรมเพื่อพัฒนา
พนักงานก็ควรมีการตดิตามวาในแตละปที่ผานไป พนักงานมีพัฒนาการอยางไรใน การคดิ สามารถ
วิเคราะหเรื่องทีย่ากขึ้นไดหรือไม และควรเพิม่ทักษะในดานใด อันจะทําใหมีการขยาย ขีดความสามารถ
ใหกับพนักงานซึ่งเปนทรัพยากรอันมีคาของหนวยงานได 
000000สําหรับกรณีของนิปปอน ยะคิน ในการทํา TPM น้ันโรงงานไดใชกิจกรรมกลุมยอยที่เรียกวา JK 
Activities และกิจกรรมขอเสนอแนะ หัวขอเรื่องที่กลุม JK เลือกมาทํานั้นจะสอดคลองกับเปา- หมายของ
หนวยงานในปน้ันๆ เชนสองปแรก จะเปนการทําความสะอาดเบื้องตน คนหาสาเหตุ และ แกไข เม่ือข้ันแรก
ไดผลดีก็จะขยบัไปสูทําข้ันตอไป รวมทั้งมีการฝกอบรมพนักงานดวยเพื่อการเตรยีม พรอม ความสําเร็จใน
ข้ันแรกทําใหพนักงานมีกําลังใจในการทําเรื่องที่ยากขึ้นตอไป 
000000ในการระดมพลังกันทํากิจกรรมนี้ เม่ือเสร็จสิ้นข้ันที่ 5 ในป 1993 (ดูตาราง 1 ประกอบ) สรุป การทาํ
กิจกรรมไดดังนี ้
 

จํานวนสภาพผดิปกติหรือควรแกไข 233,000 เรื่อง 
การแกไขสภาพผิดปกต ิ 215,000 เรื่อง 
One Point Lesson* 6,609 เรื่อง 
การปรับปรุงเพ่ือยกระดับ 4,697 เรื่อง 

0000 
00*One Point Lesson คือ เม่ือพนักงานแกไขสภาพทีผ่ิดปกติแลวจะสรุปการแกไข พรอมทั้ง รูปประกอบ 
ลงในกระดาษ 1 แผนแลวนําไปติดยังทีท่ี่พนักงานคนอื่นสามารถเห็นไดชดัเพ่ือใชในการ สอนงานเวลา
ประชุมตอนเชา หรือเปนแนวทางในการแกไขปญหาที่คลายคลึงกัน  
 
 
 



ตัวอยางผลทีว่ัดได จากการทาํทัง้ 8 แผนงาน  
หัวขอ 1990 1994 

จํานวนครั้งที่เครื่องจักรเสยี  100 (index) 17 
ประสทิธิภาพโดยรวมของโรงงาน (Overall Plant Efficiency) ประมาณ 70% 86.3% 
อัตราคุณภาพ(Non-adjusted Quality Ratio) ประมาณ100% 123% 
อุบัติเหตุถึงข้ันหยุดงาน 1 0 

000000 หมายเหต ุบริษัทไดรบัรางวัล PM Prize Award ในป1993 
000000 
ผลสําเร็จของนปิปอน ยะคิน ตอกย้ําความเชื่อม่ันวาการเพิ่มผลผลติ สามารถยกระดับคุณภาพ ชีวิตได ฝาย
บริหารรวมมือกับพนักงานในการทาํใหโรงงานผลิตเหล็กซึ่งมักมีปญหา 3K เปลี่ยน สภาพมาเปน 3A คือ 
 

3K 
Kuroi (มืดหมอง มัวหมน)
Kiken (อันตราย) 
Kurushii (เข็ญใจ)  

3A 
Akarui (สวางไสว สดชื่น) 
Anzen (ปลอดภัย) 
Atatakai (อุนใจ)  

 

00000 00000

 
00000 
0ปจจุบัน นิปปอน ยะคิน กําลงักาวไปอีกข้ันดวยการพัฒนาเทคนิคการปรับปรุงในแบบของตัว เอง
เจาหนาทีร่ะดับสูงทานหนึ่งของโรงงานกลาววาเปนเรื่องที่ยากเพราะพวกเขากําลังสรางสรรคสิ่ง ที่ไมมี
เขียนในตํารา ตองอาศัยความทุมเทและความรวมมือรวมใจมากกวาเดิม บริษัทในประเทศไทย เองก็ควร
จะยดึถือเปนแบบอยาง การพยายามปรับปรุงการเพิ่มผลผลติจะนํามาซึ่งความสําเรจ็ทีย่ังยนื ขององคการ 
และทุกฝายตางไดรับการแบงปนผลประโยชนอยางเปนธรรม 


