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วิโรจน ลักขณาอดิศร* 

ตอจากฉบับที่แลว ตอจากฉบับที่แลว 

* ผูอำนวยการฝายทรัพยากรบุคคล และพัฒนาองคกร บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น    
จำกัด (มหาชน) 

สรางกำไรใหองคกร 
Lean อยางไร Lean อยางไร 

>>> 
การแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในโรงงานอุตสาหกรรมนั้นแบงออกเปน 2 

แนวทางดวยกัน คือ 

 

แนวทางที่ 1 การแก ไขปญหาเฉพาะหนาในระยะสั้น (Correction) 
เมื่อปญหาเกิดขึ้นโดยเฉพาะปญหาที่มีลักษณะในการเกิดขึ้นซ้ำ 

อันดับแรกสุดในการแกไขปญหาคือ การใชหลักการของ Jidoka กลาวคือ 

การหยุดการผลิตทันทีและรีบดำเนินการในการแกไขปญหาที่สาเหตุเพื่อ

ปองกันไมใหเกิดปญหาซ้ำขึ้นมาอีก จากนั้นจึงปลอยใหสายการผลิตดำเนิน-

การผลิตตอไปเพราะหากเราแกเฉพาะชิ้นงานที่ถูกตรวจพบวาบกพรองโดยไม

หยุดแกไขปญหาที่สาเหตุก็อาจจะทำใหเกิดความบกพรองในชิ้นงานจำนวน

มาก ซึ่งตองตามแกไขเปนความสูญเปลาอยางมาก ดังนั้นจุดสำคัญในเบื้อง

ตนกอนก็คือ การแกไขปญหาที่สาเหตุเบื้องตน เพื่อใหไมเกิดปญหาซ้ำและรีบ

ดำเนินการเพื่อใหสายการผลิตดำเนินการตอไปไดโดยไมติดขัด ตามที่ผูเขียน

เคยย้ำมาโดยตลอดวา “ระบบการผลิตแบบลีนนั้น เนนการไหลอยางตอ

เนื่องและมีคุณภาพ” โดยชิ้นงานที่ไหลอยางตอเนื่องนั้นจะตองเปนชิ้นงานที่มี

คุณภาพเทานั้นเพราะถาปลอยใหความบกพรองเกิดขึ้นซ้ำในชิ้นงานชิ้นอื่นๆ 

และไหลไปสูกระบวนการตางๆ อยางตอเนื่อง ก็ไมตางอะไรกับการปลอยน้ำ

เนาใหไหลทวมไปเรื่อยๆ ความเสียหายและกลิ่นเนาเหม็นก็จะกระจายไปทั่ว 

ซึ่งแกไขลำบากมาก 

ดังนั้นเมื่อพบปญหาเกิดขึ้น อันดับแรกสุดจะตองพิจารณากอนวาเปน

ปญหาที่มีโอกาสเกิดซ้ำ (Recurrence Problem) หรือไม ถาสรุปวาเปน

ปญหาสุม (Random Problem) ที่เกิดมาจากความบกพรองของพนักงาน ซึ่ง

ไมไดมีรูปแบบในการเกิดซ้ำก็อาจจะซอมแกไขเฉพาะชิ้นงานที่บกพรองแลว

ปลอยใหสายการผลิตดำเนินตอไป แตถาหากพบวาเปนปญหาที่มีโอกาสเกิด

ซ้ำ เชน เชื่อวาอาจจะเปนปญหามาจากชิ้นสวนที่มีรอยเชื่อมไมสนิทและเชื่อ

วาอาจจะมีชิ้นสวนที่มีรอยเชื่อมไมสนิทนี้ปะปนกันอยูในชิ้นสวนที่อยูในสาย-

งานการผลิต ซึ่งเทากับถายังคงปลอยใหมีการผลิตตอไปในระบบการผลิต 

พนักงานก็อาจจะนำชิ้นสวนที่บกพรองนี้ไปประกอบ ซึ่งทำใหเกิดปญหาเปน

จำนวนมากได จุดตัดสินใจจึงมีอยูวา จะปลอยใหผลิตตอไปแตก็จะเสี่ยงกับ

การพบปญหาเกิดขึ้นซ้ำๆ ซึ่งตองเสียเวลาและทรัพยากรมาซอมแกไข หรือวา

จะหยุดการผลิตจนกวาจะแกไขปญหาที่สาเหตุไดจริงๆ แลว

จึงอนุญาตใหมีการผลิตตอ ซึ่งอาจจะทำใหองคกรตองเสีย

โอกาสในการผลิตมหาศาล 

ดังนั้นตามแนวคิดของระบบการผลิตแบบลีนนั้น 

มาตรการในการแกไขปญหาในระยะสั้นซึ่งอาจจะยังหา

สาเหตุที่แทจริงของปญหาไดทันทีแตสามารถที่จะเขาใจ

ลักษณะของปญหาวาเกิดขึ้นที่ใด เพื่อดำเนินมาตรการใน

การแกไขเพื่อปองกันการเกิดซ้ำและปลอยใหระบบผลิต

ดำเนินตอไปไดอยางตอเนื่อง เชน ถาพบวาชิ้นสวนที่ใชใน

การประกอบมีความชำรุดบกพรองก็อาจจะมีการเปลี่ยนล็อต

ของชิ้นสวนดังกลาว โดยนำเอาชิ้นสวนในล็อตใหมใชในการ

ผลิตไปกอน โดยกักวัตถุดิบที่มีปญหาล็อตนั้นไวเพื่อวิเคราะห

สาเหตุของปญหาที่แทจริงและดำเนินมาตรการในการแกไข

ปญหาที่สาเหตุ (Corrective Action) หรือถาจำเปนก็อาจจะ

ตองตั้งหนวยงานกลุมยอยขึ้นมาชั่วคราว ใชมาตรการชั่วคราว

ในการตรวจสอบและซอมแกไขปญหาที่พบเบื้องตนไปกอน

เพื่อปองกันปญหาไมใหไหลไปสูกระบวนการถัดไป เพื่อให

กระบวนการไหลไดอยางตอเนื่องแตตองเขาใจวาการเพิ่ม

กระบวนการบางอยางเขาไปเพื่อแกไขปญหาเฉพาะหนานั้น

เปน “ความสูญเปลา” ที่องคกรยอมรับตลอดไปไมได 

ตามประสบการณของผูเขียนมักจะพบวาเมื่อเกิด

ปญหาองคกรมักจะแกไปปญหาเฉพาะหนาโดยการตั้งหนวย

งานยอยเพื่อใชในการตรวจสอบปญหาและซอมแกไขปญหา

เพื่อใหสายการผลิตไหลไดอยางตอเนื่องไมติดขัด ซึ่งหลัก

การดังกลาวนี้ไมไดผิดอะไรแตการละเลยที่จะแกไขปญหา

ตอโดยเปลี่ยนสภาพจากหนวยงานยอยที่แรกๆ เพียงแตจัด-

ตั้งขึ้นเปนหนวยงานชั่วคราวมาเปนหนวยงานถาวร มองวาการ

ซอมแกไขปญหาเปนกระบวนการหนึ่งที่จำเปนในระบบการ

ผลิตถือวาผิดหลักการของระบบการผลิตแบบลีนอยางชัดเจน 

ผูเขียนอยากใหมองภาพในองคกรของผูอานดู มักจะมีการ

เพิ่มหนวยงาน เพิ่มคนขึ้นมาเพื่อตามซอมแกไขปญหา นับวันๆ 

จะมีแตหนวยงานแบบนี้เพิ่มขึ้น ซึ่งหนวยงานในลักษณะนี้

ไมมีความจำเปนใดๆ เลยในระยะยาวและเปนการบอนทำลาย

รีดไขมัน ใหองคกร 
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รีดไขมัน ใหองคกร 

ประสิทธิภาพการทำกำไรขององคกรอยางมหาศาล ดังนั้นผู

เขียนจึงตองการจะเนนย้ำวา การปองกันการเกิดขึ้นซ้ำของ

ปญหาและการปลอยใหกระบวน การผลิตไหลอยางตอเนื่อง

ดวยมาตรการเฉพาะหนาระยะสั้นเปนสิ่งที่ยอมรับได แตอยา

ลืมที่จะวิเคราะหปญหาเพื่อกำหนดมาตรการในการแกไข

ปญหาที่สาเหตุอยางแทจริง (Corrective Action) โดยเด็ดขาด 

สำหรับมาตรการในการแกไขปญหาเฉพาะหนาใน

ระยะสั้นอีกประการหนึ่งที่ตองดำเนินการก็คือ การคนหาและ

ซอมแกไขชิ้นงานบกพรองที่ไดผลิตออกไปแลว เชน ในระบบ

การผลิตรถยนต เมื่อพบวารถยนตที่ผลิตออกไปมีปญหา

ระยะขาเบรกยาวกวาปกติ ไมเปนตามมาตรฐาน ซึ่งสาเหตุ

นั้นมาจากคาความแข็งของสปริงขาเบรกนั้นมีคาต่ำกวา

มาตรฐาน การแกไขปญหาเฉพาะหนาเพื่อไมใหเกิดขึ้นซ้ำ

และทำใหสายการผลิตไหลตอไปไดอยางตอเนื่องก็คือ การ

เปลี่ยนเก็บสปริงขาเบรกล็อตที่มีปญหาออกจากระบบการ

ผลิตและเอาสปริงขาเบรกล็อตใหม หรือเปนสปริงขาเบรก

ของอีก Supplier หนึ่ง จายเขาไปยังสายงานการผลิต เพื่อให

สายงานการผลิตสามารถผลิตตอไดแตสำหรับรถยนตที่ได

ประกอบสปริงขาเบรกที่มีคาความแข็งต่ำกวามาตรฐานไป

แลว องคกรจำเปนจะตองติดตามและแกไขอยางเรงดวน 

โดยองคกรจะตองวิเคราะหกอนวาขอบเขตของปญหาอยูแค

ไหน อยางเชนในกรณีนี้รถยนตที่มีปญหาระยะขาเบรกยาว

กวาปกติมีอยูกี่คันและเปนรถยนตในล็อตใด ซึ่งตองวิเคราะห

กอนวาสปริงที่มีปญหาคาความแข็งต่ำกวามาตรฐานนั้นถูก

ประกอบไปในวันที่เทาใดกับรถรุนใด หรือล็อตไหน เพื่อจะได

ติดตามและซอมแกไขไดอยางถูกตอง 

 

แนวทางที่ 2 การแก ไขปญหาที่สาเหตุอยางแทจริง 
(Corrective Action) 

ปญหาที่จำเปนตองวิเคราะหหาสาเหตุและแกไข

ปญหาที่สาเหตุนั้น จะตองเปนปญหาที่มีความสำคัญ โดยมี

หลักเกณฑ ดังตอไปนี้ 

●  เปนปญหาเกี่ยวกับการใชงานไมตรงกับคุณ-

สมบัติที่แจงใหกับลูกคาทราบ เชน บริษัทฯ แจงใหกับลูกคา

ทราบวาหลอดไฟหลอดนี้จะมีอายุในการใชงาน 10,000 

ชั่วโมง แตพบวาความบกพรองนี้จะทำใหอายุการใชงานของ

หลอดไฟเหลือเพียง 6,000 ชั่วโมงเทานั้น 

● เปนปญหาที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยของ

ลูกคาที่ซื้อสินคาไป เชน เปนปญหาในระบบเบรก ABS ของ

รถยนต เปนตน 

● เปนปญหาที่เกิดซ้ำ หรือมีโอกาสในการเกิดซ้ำ 

ซึ่งจะสงผลตอตนทุนในการผลิตขององคกร 

เบื้องตนเมื่อพบปญหาในลักษณะนี้ อาจจะตองใชมาตรการในการ

แกไขปญหาเฉพาะหนา (Correction) เพื่อปองกันการเกิดซ้ำของปญหาและ

ทำใหสายการผลิตสามารถไหลไดอยางตอเนื่องไปกอน ซึ่งไดกลาวไปแลวใน

ขางตน 

สำหรับปญหาที่เกิดขึ้นแลวและสินคาที่มีขอบกพรองไดถูกสงมอบให

กับลูกคาไปแลวนั้น ก็ควรจะมีการติดตามแกปญหาและดำเนินการชดเชยให

กับลูกคาอยางยุติธรรม โดยดำเนินมาตรการ ดังตอไปนี้ 

1. ถาเปนปญหาที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยในการใชงานของ

ลูกคา หรือเปนปญหาที่อาจจะกอใหเกิดความเสียหายอยางตอเนื่อง ซึ่งถายิ่ง

ปลอยใหเวลาผานเลยไปนานเทาไหรความเสียหายก็จะเพิ่มขึ้นมากเทานั้น 

เชน รถยนตที่สงมอบใหกับลูกคาไปแลวมีปญหาในเรื่องของการระบายความ

รอน ซึ่งถาปลอยใหลูกคาใชงานรถยนตเปนระยะเวลานานๆ อาจจะทำใหเกิด

ความเสียหายที่รุนแรงขึ้น เชน หมอน้ำ วาลวน้ำ ปมน้ำ ตลอดจนเครื่องยนต 

ตามลำดับ ซึ่งหากยิ่งทิ้งปญหาไวนานความเสียหายจะทวีความรุนแรงขึ้น

เรื่อยๆ ถาเปนปญหาใน 2 ลักษณะนี้ องคกรตองแจงใหลูกคานำสินคาที่ชำรุด

มาซอมแกไข หรือเปลี่ยนคืนโดยทันที 

2. ถาเปนปญหาที่ไมไดเปนปญหารุนแรงอะไร หรืออาจจะเกิดขึ้น

กับสินคาบางชิ้นเทานั้น ก็อาจจะสำรองอะไหลใหกับศูนยบริการไวรองรับ 

กรณีที่ลูกคานำสินคามาเคลม หรือนำเขามาบำรุงรักษาตามระยะเวลาที่

กำหนดจึงคอยบริการเปลี่ยนใหกับลูกคาโดยไมคิดคาใชจาย 

3. สิ่งที่สำคัญที่สุดของการติดตามแกไขปญหาและการชดเชยใหกับ

ลูกคาจะมีขั้นตอนที่ตองดำเนินการทั้งสิ้น 3 ขั้นตอน ก็คือ 

3.1 การวิเคราะหปญหาวาสาเหตุของปญหานั้นเกิดจากอะไร ซึ่งผู

เขียนจะกลาวตอไป 

3.2 การซอม แกไข เปลี่ยนชิ้นสวนที่บกพรองใหกับลูกคา 

3.3 ประเมินความเสียหายตอเนื่องที่อาจจะเกิดขึ้นและดำเนินการ

ซอมแกไขใหกับลูกคาโดยทันที โดยไมตองรอใหลูกคารับรูถึงความเสียหาย

ตอเนื่องนั้น เชน สมมติวา รถยนตที่สงมอบใหกับลูกคามีปญหาวาหมอน้ำ

ชำรุด สงผลตอระบบการระบายความรอนของเครื่องยนต เมื่อจะดำเนินการ

ซอมแกไขใหกับลูกคา องคกรไมใชดำเนินการเพียงแคการเปลี่ยน “หมอน้ำ” 

ซึ่งเปนช้ินสวนที่เปนปญหาอยางชัดแจงเทานั้น แตจะตองมีการวิเคราะหถึง

ความเสียหายตอเนื่อง เชน การที่หมอน้ำชำรุดนั้นทำใหวาลวน้ำ ปมน้ำ ชำรุด

ดวยหรือไม ในบางครั้งอุปกรณขางเคียง เชน ปมน้ำ อาจจะไมถึงกับชำรุดใน

ทันทีแตอาจจะมีการเสื่อมสภาพไปประมาณ 30% องคกรก็ควรจะเปลี่ยนปม

น้ำใหกับลูกคาดวยเพราะถาหากองคกรไมแกไขปญหาตอเนื่องในทายที่สุด

ลูกคาจะพบกับปญหาในการใชงานตัวสินคาอยางตอเนื่องเปนระยะๆ ซึ่งจะ

ทำใหลูกคาสูญเสียความเชื่อมั่นในตัวสินคาในที่สุด 

 

อานตอฉบับหนา 
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