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รีดไขมัน ใหองคกร 

วิโรจน ลักขณาอดิศร* 

ตอจากฉบับที่แลว ตอจากฉบับที่แลว 

* ผูอำนวยการฝายทรัพยากรบุคคล และพัฒนาองคกร บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น        
  จำกัด (มหาชน) 

สรางกำไรใหองคกร 
Lean อยางไร 

>>> สำหรับแนวทางในการวิเคราะหปญหานั้น ผูเขียนมักจะใชแนวคิด

ของ Why - Why Analysis และการวิเคราะหปญหาโดยใช 4M ควบคูกัน 

 

แนวคิดของ Why-Why Analysis และ 4M 

เมื่อพบปญหาเกิดขึ้น วิศวกรชาวญี่ปุนมักจะตั้งคำถามวา “ทำไม 

(Why)” ซึ่งแสดงวาวิศวกรชาวญี่ปุนนั้นสนใจวา สาเหตุของปญหานั้นเกิดขึ้น

ไดอยางไร แตสำหรับการบริหารงานแบบไทยๆ นั้น ผูเขียนมักจะไดยินวิศวกร

คนไทยตั้งคำถามวา “ใครทำ (Who)” ซึ่งนอกจากจะบั่นทอนกำลังใจของพนัก-

งานแลว ยังไมกอใหเกิดประโยชนในการแกไขปญหาอีกดวย ซึ่งคำตอบของ

คำวา “ทำไม (Why)” นั้นก็คือสาเหตุของปญหานั่นเอง ซึ่งสำหรับสาเหตุของ

ปญหาในระบบการผลิตนั้นมักจะเกิดขึ้นจากองคประกอบ 4M ซึ่งไดแก 

Man หมายถึง ความบกพรอง เผอเรอของพนักงาน การที่พนักงาน

ใหมขาดทักษะในการปฏิบัติงาน หรือการที่มีการผลิตหลายๆ กะและพนัก-

งานแตละกะ มีทักษะในการทำงานที่ไมเทาเทียมกัน ปญหาในการถายงาน

ระหวางกะ หรือปญหาการจัดวางระบบในการปฏิบัติงานในแตละกะที่แตก

ตางกัน จึงทำใหเกิดปญหาขึ้นในระบบการผลิต หรือการจัดจำนวนพนักงาน

ไมสอดคลองกับวิธีปฏิบัติงาน หรือไมสอดคลองกับความเร็วของสายการผลิต 

Machine หมายถึง เครื่องจักรและอุปกรณในการผลิตตางๆ เชน 

ปญหาของการตั้งคาพารามิเตอรของเครื่องจักรผิด อุปกรณบางสวนของ

เครื่องจักรเสื่อมสภาพ การใชเครื่องมืออุปกรณผิดประเภท หรือจำนวนเครื่อง

มือไมพอเพียง หรือการตั้งความเร็วสายการผลิตเร็วเกินไป เปนตน 

Material หมายถึง วัตถุดิบ เชน ปญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากวัตถุดิบบาง

ล็อต หรือกรณีที่มีการสั่งซื้อวัตถุดิบจาก Supplier หลายราย ปญหาของ

วัตถุดิบอาจจะเกิดขึ้นที่ Supplier รายใดรายหนึ่งก็ได ปญหาที่เกิดมาจาก

คุณสมบัติที่ เปลี่ยนไปของวัตถุดิบอันเนื่องมาจากการเก็บรักษาที่ไมได

มาตรฐาน หรืออาจจะเปนเพราะวัตถุดิบหมดอายุ หรือวัตถุดิบไมไดมี

คุณสมบัติตามมาตรฐานที่องคกรตกลงกับ Supplier 

Method หมายถึง วิธีการ การที่วิธีการในการปฏิบัติ-

งานไมไดมาตรฐาน หรือวิธีการปฏิบัติงานไมสะดวกตอการ

ปฏิบัติ ทำใหพนักงานเกิดความลาสงผลทำใหพนักงาน

ปฏิบัติงานไดผิดพลาด หรือมีการผลิตชิ้นงานโมเดลใหม แต

ยังคงใชรูปแบบ หรือวิธีการในการปฏิบัติงานเหมือนเดิม ซึ่ง

เปนวิธีการปฏิบัติงานที่ไมเหมาะสมตอการผลิต 

ตามหลักการของ Why-Why Analysis นั้น วิศวกร

ชาวญี่ปุนจะตั้งคำถาม “ทำไม (Why)” ไปเรื่อยๆ จนกวาจะ

พบสาเหตุที่แทจริง เพื่อจะดำเนินการแกไขปญหาไดอยาง

ตรงจุดไมมีการเกิดขึ้นซ้ำของปญหาอีก 

เพื่อใหเปนแนวทางพื้นฐานในการปฏิบัติงาน (Rule 

of Thumb) ของการนำเอาแนวคิดของ Why-Why Analysis 

ไปใช วิศวกรชาวญี่ปุนมักจะใหแนวทางวา ใหถามคำถามวา 

“ทำไม” จำนวน 4-5 ครั้งตอเนื่องกัน ซึ่งวิศวกรชาวญี่ปุนเชื่อ

วาเมื่อคำตอบของคำถาม “ทำไม” ในครั้งที่ 4 หรือครั้งที่ 5 จะ

ทำใหทราบถึงสาเหตุที่แทจริงของปญหา (Root Cause) แต

ผูเขียนก็ไมไดยึดติดกับแนวคิดนี้มากนัก เพราะเชื่อวาพนัก-

งาน หรือวิศวกรผูปฏิบัติงานที่หนางานจะมีวิจารณญาณอยู

แลววาสาเหตุของปญหาที่พบนั้นเปนสาเหตุที่แทจริงหรือไม 

เพียงแค “อยาหลอกตัวเอง” แลว “แกไขปญหาเฉพาะหนา 

แบบสุกเอาเผากิน” ผูเขียนก็เชื่อวานาจะสามารถแกไขปญหา

ทีเกิดขึ้นไดอยางหายขาดแนนอน 

เพื่อใหผูอานไดเขาใจแนวคิดของ Why-Why Analy-

sis อยางแทจริง ผูเขียนจะยกตัวอยางการนำเอา Why-Why 

Analysis มาประยุกตใช โดยในตัวอยางนี้เปนการนำเอา

หลักการของ Why-Why Analysis มาใชในการคนหาสาเหตุ

ของปญหา “ทอของเหลวรอนในโรงงานรั่ว” โดยผูเขียนขอยก

ตัวอยาง พรอมอธิบายประกอบ ดังตอไปนี้ 

 

66222_009-010_M2.indd   966222_009-010_M2.indd   9 9/30/08   1:49:56 PM9/30/08   1:49:56 PM



รีดไขมัน ใหองคกร 

10

ปญหา: ทอของเหลวรอนหมายเลขตามแบบ A-8 บริเวณพื้นที่ทำงาน 

Production 9-01 รั่ว 

รายละเอียดของปญหา: ตั้งแตเดือน ม.ค. - ต.ค. ที่ผานมา ทอของเหลว

รอน A-8 มีการรั่วและเปลี่ยนทอของเหลวรอนไปแลว 3 ครั้ง ดังนี้ 

ครั้งที่ 1: พบวารั่วเวลา 13.05 น. ของวันที่ 4 ก.พ. 

ครั้งที่ 2: พบวารั่วเวลา 02.45 น. (กะกลางคืน) ของวันที่ 27 มิ.ย. 

ครั้งที่ 3: พบวารั่วเวลา 9.35 น. ของวันที่ 11 ต.ค.  

 

 

 

 

 

 

 
ถามคำถามวา “ทำไม” เปนครั้งที่ 1 

ทำไมที่ 1: ทำไมทอของเหลวรอน A-8 จึงรั่ว 

คำตอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

อานตอฉบับหนา 

ลำดับ สาเหตุที่เปนไปไดจากการวิเคราะห
ผลจากการตรวจสอบ
ขอเท็จจริง (5G)

ใชสาเหตุ ไมใชสาเหตุ

1 บริเวณขอตอทาน้ำยากันซึมนอยกวา
มาตรฐาน หรือใชน้ำยากันซึมผิด 
Spec

✓

2 ทอของเหลวรอน A-8 ถูกกระแทก ✓

3 ทอของเหลวรอนที่ใชไมสามารถทน
ความรอนสูงได

✓

ขอสังเกต 

การระบุปญหาตองชัด เจาหนาที่ที่เกี่ยวของควรรวบรวมขอมูลที่จับตองได 

เฉพาะเจาะจง ของปญหาใหไดมากที่สุด เชน สถานที่ ตำแหนง เวลา สถิติตางๆ ถา

เปนไปไดมีรูปถายประกอบ หรือตัดเอาทอที่รั่วมาวิเคราะหรวมดวยจะดีมาก ที่สำคัญ

ควรหลีกเลี่ยงขอความความรูสึกตางๆ เชน รั่วมาก ของเหลวซึมออกมามาก รอยรั่วมี

ขนาดใหญ ปญหารั่วอยูในขั้นรายแรง ฯลฯ เพราะขอมูลความรูสึกเหลานี้ ไมมี

ประโยชนในการวิเคราะหเพื่อแกไขปญหาไดเลย 

ขอสังเกต 

การวิเคราะหหาสาเหตุนั้นจะตองไดรับการยืนยันโดยการตรวจสอบจากขอ

เท็จจริง เชน รอยรั่วที่เกิดขึ้น ประกอบกับขอมูลทางสถิติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

แบบแปลน ขอกำหนด หรือสูตรในการปฏิบัติงานตางๆ เปนตน ซึ่งเปนหลักการของ 

5G ซึ่งผูเขียนไดเนนย้ำไวแลว การคาดการณโดยไมไดพิจารณาจากขอเท็จจริงและ

ขอมูลประกอบตางๆ จะไมสามารถแกไขปญหาไดเลย 

 

ถามคำถามวา “ทำไม” เปนครั้งที่ 2 

ทำไมที่ 2: ทำไมทอของเหลวรอนจึงไมสามารถทน

ความรอนสูงได 

คำตอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถามคำถามวา “ทำไม” เปนครั้งที่ 3 

ทำไมที่ 3: ทำไมทอน้ำรอน A-8 ที่ใชผิดมาตรฐาน 

(ตามแบบนั้นกำหนดใหเปนทอทองแดง แตตรวจพบวาใชทอ

เหล็ก) 

ลำดับ
สาเหตุที่เปนไปไดจาก

การวิเคราะห

ผลจากการตรวจสอบ

ขอเท็จจริง (5G)

ใชสาเหตุ ไมใชสาเหตุุ

1 พนักงานสั่งซื้อ สั่งซื้อชิ้นสวน

ที่ไมไดอยูในรายการมาตรฐาน

อะไหล

✓

2 พนักงานหองเบิกอะไหลจาย

ทอผิด Spec (อาจจะมีการ

จายสลับกัน)

✓

3 รายการชิ้นสวน (Part List) 

ที่แผนกสั่งซื้อไดรับการเปลี่ยน

แปลงโดยไมไดพิจารณาถึง

ปจจัยทางวิศวกรรม

✓

ลำดับ
สาเหตุที่เปนไปไดจาก

การวิเคราะห

ผลจากการตรวจสอบ
ขอเท็จจริง (5G)

ใชสาเหต ุ ไมใชสาเหตุ

1 มีการเปลี่ยน Supplier 
ซึ่งเปนผูขายทอของเหลวรอน
แลว Supplier รายใหมมี
กระบวนการผลิตที่ไมได
มาตรฐาน

✓

2 อุณหภูมิของเหลวรอนนั้น
มีอุณหภูมิสูงเกินกวา
มาตรฐานที่กำหนด

✓

3 ทอของเหลวรอน A-8 
ที่ใชผิดมาตรฐาน 
(ตามแบบนั้นกำหนดใหเปน
ทอทองแดงแตตรวจพบวา
ใชทอเหล็ก)

✓
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