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ต่อ จากฉบับที่แล้ว

ท่ า น

สมาชิก และผู้อ่านที่รักทุกท่านครับ ประเด็นเรื่อง
TPM ทีเ่ ราคุยกันในตอนทีแ่ ล้ว คือ ทีมงานข้ามสาย
งาน ซึง่ ก็คอื ทีมงานทีป่ ระกอบด้วยฝ่ายงานต่างๆ โดยมีกลุม่ แกนหลัก
คือ ฝ่ายผลิตผู้ใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ และฝ่ายบ�ำรุงรักษา ทีมงานทุก
ฝ่ายจะท�ำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมของกิจการ ในกรณี
ของการบ�ำรุงรักษาเป้าหมายร่วมอาจเป็นการเพิม่ ค่าของ OEE, OPE
ส่วนในกรณีทั่วไป เป้าหมายร่วมอาจเป็นการลดต้นทุน การเพิ่มยอด
ขาย การเพิ่มส่วนแบ่งตลาดหรือการลดอุบัติเหตุ เป็นต้น จากนั้นก็ได้
คุยกันเรือ่ งการแก้ปญ
ั หาทีต่ น้ ราก โดยเริม่ ต้นว่าด้วยเรือ่ ง “ข้อมูล” แล้ว
ทบทวนเรื่องพื้นฐานการแก้ปัญหา 5 ประการ หรือ S5 ซึ่งผมมาตรวจ
ดูต้นฉบับอีกที ก็พบว่าได้เขียน (พิมพ์) เป็น S4 ต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้
ด้วยครับ
เรามาว่าเรื่องการแก้ปัญหาที่ต้นรากกันต่อไปนะครับ
“หาปัญหาให้พบ แก้ปัญหาให้จบ ลบสาเหตุให้สิ้น” คือสิ่งที่
ต้องท�ำในการแก้ปัญหาที่ต้นรากครับ เพื่อให้ปัญหาที่เรื้อรังนั้นหมด
ไป
พูดไปท�ำไมมีประเทศไทยเราแก้ไขปัญหาของประเทศกัน
แบบขอไปทีเสียละมากครับ หาปัญหาจริงไม่พบหรือพบก็แก้ครึ่งๆ

กลางๆ ไม่ทันจบ และไม่ลบหรือขจัดสาเหตุหลักให้หมดไป ปัญหาก็
กลับมาเกิดซ�้ำแล้วซ�้ำอีก
เช่น อุบตั เิ หตุรถโดยสารสองชัน้ พลิกคว�ำ่ รถไฟชนรถทีว่ งิ่ ข้าม
ราง ลืมเด็กไว้บนรถโรงเรียนแล้วปิดล็อค นักเรียนนักศึกษาทุจริตใน
การสอบเข้าหรือสอบออก ฯลฯ
เครื่องมือในการ “ขุด” หาสาเหตุหลักตามวิถีซามูไรที่มัก
แนะน�ำให้ใช้กัน คือ 5-why หรือ why-why? เป็นการตั้งค�ำถาม
“ท�ำไม?” ต่อเนื่องกันอย่างน้อย 5 ครั้ง เพื่อให้ได้สาเหตุที่แท้จริง
เช่น ท�ำไมตลับลูกปืนจึงแตก? ... เพราะเกิดการสั่นสะเทือน
อย่างรุนแรงของแท่นเครือ่ ง... ท�ำไมจึงเกิดการสัน่ สะเทือนอย่างรุนแรง
ได้?... เพราะน้อตยึดหลวมคลาย...ท�ำไมน้อตยึดจึงหลวมคลาย? ...
เพราะเกิดความร้อนสูง...ท�ำไมจึงเกิดความร้อนสูง? ... เพราะน�้ำมัน
หล่อลืน่ แห้ง...ท�ำไมน�ำ้ มันหล่อลืน่ แห้ง?...เพราะไส้กรองอุดตัน...ท�ำไม
ไส้กรองจึงอุดตัน? ... เพราะไม่มีการตรวจสอบ และเปลี่ยนตามช่วง
เวลา... เป็นต้น
เครื่องมืออีกประการหนึ่งที่ใช้ได้ผลเช่นเดียวกัน คือ การใช้
แผนภูมิเหตุ และผลในการระดมสมอง เรียบเรียงความคิด และ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์เพื่อให้ได้สาเหตุที่แท้จริง
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เราได้เคยคุยเรื่องนี้กันไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับ ถือโอกาสเอา
มาทบทวนเสียอีกครั้งหนึ่ง โดยอาศัยหลัก S3 ของอาจารย์ Masuo
Suyama เพื่อการทดสอบความสัมพันธ์ของเหตุ และผลครับ
ขัน้ ตอนแรกคือการ “ระดมสมอง” เพือ่ ค้นหาสาเหตุ โดยอาศัย
การเขียนแผนภูมิของเหตุและผลเป็นเครื่องมือหลักครับ ... ในขั้น
ตอนนี้อาจารย์ใช้ค�ำว่า “มือสมัครเล่น” หรือ “มืออาชีพ” ก็ร่วมระดม
สมองได้
สิ่งที่ส�ำคัญในขั้นตอนนี้ คือ การระบุหัวข้อปัญหาให้ชัดเจน
และยึดหลักการของการระดมสมอง คือ มุง่ จ�ำนวนของข้อเสนอหรือ
ความคิดมากกว่าคุณภาพ ไม่ประเมินความผิดถูกหรือเป็นไปไม่ได้
ของข้อเสนอหรือความคิดในขั้นตอนนี้ ใช้ข้อเสนอหรือความคิด
กระตุ้นความคิด
เมื่อได้จ�ำนวนของข้อเสนอหรือความคิดมากพอสมควรหรือ
ไม่ได้ขอ้ เสนอใหม่ใดๆ แล้ว ก็คดั เฉพาะผูเ้ กีย่ วข้องหรือ “มืออาชีพ” ซึง่
ในกรณีนี้ คือ ผู้มีหน้าที่ในการใช้และ/หรือการบ�ำรุงรักษาเครื่องจักร
อุปกรณ์จริง มาช่วยกันจัดหมวดหมู่ของข้อเสนอแนะเข้าเป็นกลุ่มๆ
ตามปัจจัยร่วม เช่น เรือ่ งเกีย่ วกับชิน้ ส่วนหนึง่ ๆ เรือ่ งเกีย่ วกับพนักงาน
เรื่องเกี่ยวกับวิธีการ เป็นต้น
จากนัน้ จึงเขียนเข้ารูปแบบแผนภูมเิ หตุและผล (ปัญหา) แล้ว
ประเมินความสัมพันธ์ของเหตุและผล (ปัญหา) ด้วยค�ำถาม 3 ประการ
หรือ S3 ได้แก่
1. เมือ่ สาเหตุมกี ารเปลีย่ นแปลงระดับเพิม่ ขึน้ หรือลดลง ผล
(ปัญหา) มีการเปลี่ยนแปลงระดับเพิ่มขึ้นหรือลดลงหรือไม่?
2. ด้วยอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้องที่
ร่วมประชุมอยู่ สามารถเปลี่ยนแปลงระดับของสาเหตุได้หรือไม่?
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3. เมื่อผล (ปัญหา) มีการเปลี่ยนแปลงระดับเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลง สาเหตุมีการเปลี่ยนแปลงระดับเพิ่มขึ้นหรือลดลงหรือไม่?
มีเคล็ดตรงนี้ว่า ระหว่างการประเมินนั้น เพื่อให้รวดเร็วมี
ประสิทธิภาพไม่เกิดการถกเถียงกันเพือ่ ปกป้องข้อเสนอหรือความคิด
ของตนเองแล้ว ให้ใช้การท�ำมือเป็นสัญญลักษณ์แทนการพูด โดย
ท�ำสัญลักษณ์เป็นวงกลมถ้าเห็นด้วยหรือ “ใช่” ท�ำสัญลักษณ์เป็น
กากบาทถ้ า ไม่ เ ห็ น ด้ ว ยหรื อ “ไม่ ใ ช่ ” และท� ำ สั ญ ลั ก ษณ์ เ ป็ น
สามเหลี่ยมหากไม่แน่ใจว่าใช่หรือไม่ใช่
ข้อแนะน�ำอีกประการหนึ่ง คือ ให้ถามค�ำถามทีละข้อกับทุก
สาเหตุจนหมด แล้วค่อยถามค�ำถามต่อไป เพราะจะเป็นการลด
จ�ำนวนสาเหตุที่ต้องประเมินลงไปเรื่อยๆ ท�ำให้การประชุมมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
ข้อสังเกตุคือ ค�ำถามประการที่ 3 นั้นเป็นการถามย้อนเพื่อ
ทดสอบความสัมพันธ์จริงจากค�ำถามประการที่ 1 ซึ่งต้องอาศัยความรู้
ความช�ำนาญ และประสบการณ์อย่างมาก ดังนั้น ในการเริ่มต้นใช้
การค้นหาสาเหตุโดยวิธีนี้ อาจารย์มักแนะน�ำว่าให้ท�ำโดยการถาม
ค�ำถามแค่สองประการก่อนก็พอ
เมื่อท�ำไปจนช�ำนาญแล้ว ค่อยใช้ค�ำถามประการที่ 3 มา
ประกอบ ซึ่งจะท�ำให้ได้ผลที่ดีมากๆ ครับ เมื่อได้สาเหตุแล้วไม่ว่า
จะจากวิธีการ Why-Why หรือโดยการใช้แผนภูมิเหตุ และผลก็ตาม
ขัน้ ตอนต่อไป คือ การน�ำเอาสาเหตุมาท�ำแผนปฏิบตั กิ าร แล้วท�ำตาม
แผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาให้จบสิ้นต่อไป
เป็นอันจบวิธีการแก้ไขปัญหาที่ต้นรากครับ
อ่าน ต่อฉบับหน้า
									

