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สรางกำไรใหองคกร 
Lean อยางไร 

>>> ถามคำถามวา “ทำไม” เปนครั้งที่ 4 

ทำไมที่ 4.1: ทำไมพนักงานหองเบิกอะไหลจายทอผิด Spec (อาจจะ

มีการจายสลับกัน) 

คำตอบ 

จากการตรวจสอบที่หองเก็บอะไหลและการทำงานของพนักงานเบิก

จายอะไหลนั้น พบวามีการเก็บทอโลหะที่มีความยาวและขนาดเสนผานศูนย

กลางเทาๆ กันไวดวยกัน ทั้งๆ ที่ทอแตละทอนั้นทำจากวัสดุที่แตกตางกัน ซึ่ง

นั่นเปนสาเหตุที่ทำใหพนักงานเบิกจายอะไหลอาจจะจายวัสดุ หรืออะไหลผดิก็

เปนได จึงเชื่อวา “สาเหตุนี้เปนสาเหตุที่แทจริงขอหนึ่ง (อาจจะมีหลายๆ 

สาเหตุ) ของปญหาทอของเหลวรอนรั่วนี้” 

 

มาตรการในการแก ไขปญหาที่สาเหตุ 4.1 
เมื่อสามารถวิเคราะหหาสาเหตุที่แทจริงของปญหา ซึ่งในกรณีนี้ไดใช

เทคนิค Why – Why Analysis รวมกับหลักการในการพิจารณาขอเท็จจริง 5G 

โดยใชคำถาม “ทำไม” 4 ครั้งก็ทำใหพบวาสาเหตุหนึ่งของปญหานี้เกิดจากการ

ชี้บง และการเก็บชิ้นสวนอะไหลในหองเบิกจายอะไหล ดังนั้นการแกไขปญหา

นี้ที่สาเหตุก็คือ การกำหนดการชี้บงที่เห็นไดชัดดวยสายตา (Visual Control) 

โดยอาจจะมีการติดปาย หรือติดสติ๊กเกอรที่ชิ้นสวนแตละชิ้น เพื่อชี้บงชื่อ รหัส

ชิ้นงาน วันรับเขาและ Spec ตางๆ ของชิ้นสวน หรืออะไหลแตละชิ้นอยาง

ชัดเจน นอกจากการชี้บงแลวก็ควรจะมีการแยกเก็บชิ้นสวนอะไหลแตละ

ประเภท โดยไมควรเก็บไวรวมๆ กัน ซึ่งจะปองกันไมใหชิ้นสวนและอะไหลที่มี 

Spec แตกตางกันอยูปะปนกันและอาจจะทำใหเกิดการสับสนระหวางเบิก

จายเพื่อนำไปใชงานได ที่สำคัญระบบในการแยกจัดเก็บควรเอื้ออำนวยตอ

การเบิกจายแบบ “เขากอนออกกอน (First In First Out: FIFO) ดวย เพื่อ

ปองกันไมใหมีชิ้นสวน หรืออะไหลเกาเก็บจนเสื่อมสภาพ เพราะหากไมวาง

ระบบในการเบิกจายแบบ FIFO แลว ชิ้นสวนที่รับเขามากอนมักจะถูกเก็บไว

ดานในๆ ทำใหไมไดถูกเบิกจาย จนสุดทายตองถูกเก็บจนหมดอายุ หรือเสื่อม

สภาพ 

ทำไมที่ 4.2: ทำไมรายการชิ้นสวน (Part List) ที่

แผนกสั่งซื้อไดรับการเปลี่ยนแปลงโดยไมไดพิจารณาถึง

ปจจัยทางวิศวกรรม 

คำตอบ 

จากการตรวจสอบคูมือปฏิบัติการในระเบียบงานสั่ง

ซื้อวัตถุดิบและอะไหลนั้น ไดมอบอำนาจใหการปรับเปลี่ยน 

Spec และคุณสมบัติของชิ้นสวน หรืออะไหลตางๆ ที่ใชงาน

ในโรงงานใหกับแผนกสั่งซื้อ ซึ่งไมไดมีพื้นฐานความรูในดาน

งานวิศวกรรมจึงทำใหการปรับเปลี่ยน Spec ของชิ้นสวนและ

อะไหลตางๆ ในรายการชิ้นสวน (Part List) ถูกพิจารณาเฉพาะ

มิติราคาและการสงมอบไดตรงตามกำหนดเทานั้น โดยไมได

ถูกพิจารณาในมิติดานงานวิศวกรรมอยางรอบคอบ โดยผูจัด-

การแผนกสั่งซื้ออาจจะเชื่อถือขอมูลของ Supplier เพียงดาน

เดียว 

ซึ่งสาเหตุนี้พบไดจากการตรวจสอบพบวา มีการแกไข 

Spec ทอของเหลวจากทอทองแดงเปนทอเหล็กในรายการชิ้น

สวน (Part List) ของแผนกสั่งซื้อ ซึ่งรายการชิ้นสวน (Part 

List) นี้พนักงานแผนกสั่งซื้อจะใชในการออกคำสั่งซื้อชิ้นสวน 

และอะไหลไวใชงานในโรงงาน ซึ่งระบบการแกไข Spec นี้ไม

ไดรับการตรวจสอบทบทวนจากผูจัดการแผนกวิศวกรรมเลย 

จึงทำใหมีการสั่งซื้ออะไหลที่ไมตรงตามขอกำหนดในการใช

งานทางวิศวกรรมได 

 

มาตรการในการแก ไขปญหาที่สาเหตุ 4.2 
ดวยหลักการในการตรวจสอบปญหาจากขอเท็จจริง 

5G ทำใหทราบถึงสาเหตุที่แทจริงของปญหานี้อีกสาเหตุหนึ่ง 

ดังนั้นการแกไขปญหานี้ก็ควรมีการแกไขคูมือขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน (Procedure Manual) ในหัวขอที่เกี่ยวกับการ

เปลี่ยนแปลง Spec ตางๆ ของวัตถุดิบ ชิ้นงาน หรือชิ้นสวน

อะไหลตางๆ ซึ่งจากเดิมเปนอำนาจหนาที่เบ็ดเสร็จของผูจัด-

การแผนกสั่งซื้อ ซึ่งทำใหการอนุมัติการเปลี่ยนแปลง Spec 

ตอจากฉบับที่แลว 
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ตางๆ ไมไดถูกพิจารณาในมิติทางวิศวกรรมอยางรอบคอบ ดังนั้นจึงควร

เปลี่ยนแปลงระเบียบใหผูจัดการแผนกวิศวกรรม ซึ่งมีความรูและความ

ชำนาญในงานวิศวกรรมเปนผูทบทวนรวมกับผูจัดการแผนกสั่งซื้อเพื่อปองกัน

ปญหานี้ไมใหเกิดขึ้นอีก 

จากตัวอยางที่ผูเขียนยกมาอธิบายนี้ตองการสื่อใหกับผูอานเขาใจวา 

การแกไขปญหาในระบบการผลิตตามแนวคิดของระบบการผลิตแบบลีน 

(Lean Manufacturing System) มุงเนนใหแกไขปญหาที่สาเหตุเพราะหาก

องคกรแกไขปญหาเฉพาะหนา ปญหานั้นก็จะเกิดขึ้นอีกเรื่อยๆ กลายเปน

ปญหาเรื้อรังที่บั่นทอนผลิตภาพ (Productivity) ของระบบการผลิตอยางถาวร 

จนทำใหปญหาเรื้อรังนั้นกลายเปนสิ่งปกติขององคกร ซึ่งความรูสึกวา “ปญหา

เปนเรื่องปกติ” นั้นขัดตอแนวคิดของระบบการผลิตแบบลีนอยางสิ้นเชิง 

เพื่อใหเห็นภาพของการใช Why – Why Analysis และหลักการของ 

5G ในหลายๆ องคกรมักจะทำเปนแผนภาพ ดังรูปที่ 5.1 

จากรูปที่ 5.1 นั้นเปนการแกไขปญหาโดยใช Why-

Why Analysis และเมื่อมีการตรวจสอบขอมูลและขอเท็จจริง

ประกอบแลว สำหรับสาเหตุที่ไมเกี่ยวของ หรือไมใชสาเหตุ

ของปญหา (จากการยืนยันดวยขอเท็จจริงและขอมูลที่เชื่อถือ

ได) ก็จะขีดฆาออกจากการวิเคราะห โดยในรูปที่ 5.1 จะมี

การทำสัญลักษณ “x” ที่หนาสาเหตุที่ระบุไว 

และเมื่อใชคำถาม “ทำไม” ในการวิเคราะหสาเหตุ

ของปญหามาเรื่อยๆ (ประมาณ 5 ครั้ง) จนพบสาเหตุที่แทจริง

ของปญหา ในกรณีนี้พบวามีสาเหตุที่แทจริงเพียงสาเหตุเดียว

ซึ่งเปนรูปวงรีที่แรเงาไว (ซึ่งจริงๆ อาจจะมีสาเหตุที่แทจริง

หลายๆ สาเหตุก็ได) 

ในกรณีที่พบสาเหตุที่แทจริงของปญหาก็เปนการงาย

ในการกำหนดมาตรการในการแกไขปญหาที่สาเหตุ แตดวย

ประสบการณของผูเขียนนั้น ผูเขียนมีความเชื่อมั่นวาหาก

องคกรตองการใหการแกไขปญหาสำเร็จลุลวงไปไดอยาง

รวดเร็ว ไมลาชาจะตองมีการกำหนดผูรับผิดชอบอยางชัดเจน 

พรอมกับมีการกำหนดวันที่คาดวาจะแลวเสร็จ (Due Date) 

ไวดวย เพื่อใหพนักงานผูรับผิดชอบรูกรอบเวลาในการดำเนิน

มาตรการในการแกไข 

ดวยแนวคิดของการแกไขปญหาที่สาเหตุที่อธิบายมา

ทั้งหมดนี้ จะทำใหองคกรที่นำเอาระบบการผลิตแบบลีนมา

ใชมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และผลิตภาพ (Productivity) 

อยางเต็มที่ในระบบการผลิต ปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นไดรับการ

แกไขอยางรวดเร็ว ไมมีการเกิดขึ้นซ้ำซาก ผูเขียนจึงมักจะ

เปรียบเทียบวา “การแกไขปญหาดวย 5G และ Why-Why 

Analysis” นั้นเปรียบเสมือนชางซอมบำรุงที่เกงกาจมากๆ ใน

ระบบการผลิตแบบลีน นั่นเอง 

 

อานตอฉบับหนา 

Why 1 Why 2 Why 3 Why 4 Why 5 มาตรการในการแกไข ผูรับผิดชอบ กำหนดเสร็จ 

  x 

x   x 

  x 

  x 

1. 

2. 

3. 

นาย พรอมลีน 30 ต.ค. xx 

ปญหา: ................................................................ 

รูปที่ 5.1 ตารางการใชแนวคิด Why-Why Analysisในการแกไขปญหาที่สาเหตุ 
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