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จากฉบับที่แล้วต่อ

หลังจากด�าเนินการตามแผนที่วางไว้ สเตซี่ได้ให้ข้อมูลว่า

พบสิ่งผิดปกติในรายงานดังนี้ คือ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว 

มกีารผลติออร์เดอร์ DBD-50 จ�านวน 200 ชิน้ เราสามารถผลติได้ 172 

ชิ้น ขาดชิ้นส่วนไป 17 ชิ้น เหลืออีก 1 ชิ้นติดป้ายแดงอยู่เพิ่งออกมา

จากเตาอบ เมือ่อเลก็ซ์ถามถงึเรือ่งการจดัส่งของซพัพลายเออร์ สเตซี่

กไ็ม่พบปัญหาอะไร สเตซีไ่ด้ตรวจสอบรายการเบกิจ่ายวตัถดิุบ ก็ครบ

ตามจ�านวนแต่เมื่อถึงสายการประกอบสุดท้ายกลับมีชิ้นส่วนไม่พอ

ประกอบ มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ อเล็กซ์ได้แต่สงสัย

ฟรานได้รีบติดต่อโจน่าห์ให้กับอเล็กซ์ เม่ือโจน่าห์รับฟังเรื่อง

ราวต่างๆ กับอเล็กซ์แล้ว โจน่าห์คิดว่าเขาต้องไปที่โรงงานอีกครั้ง ซึ่ง

เม่ือโจน่าห์ได้เดนิโรงงานร่วมกบัอเลก็ซ์ กพ็บว่า ชิน้ส่วนทีห่ายไปเหล่า

นั้นไม่ได้หายไปไหน แต่ไปค้างอยู่หน้ากลุ่มเครื่องกลึง ซึ่งมีเจคเป็น

หัวหน้าคุมงานอยู่ บ็อบถามเจคว่า “ท�าไมถึงไม่รีบท�าชิ้นส่วนที่เรา

ต้องการ” ซึ่งเจคก็ตอบว่า “หากเขาจะท�างานในชิ้นใดก็ได้ ที่บ็อบ

ต้องการแต่เขาจะต้องละเมดิกฏของงานป้ายแดงทีต้่องท�าก่อน เพราะ

ในขณะนี้มีงานป้ายแดงเข้ามาตลอด จนไม่มีเวลาท�างานป้ายเขียว

เลย จึงท�าให้ชิ้นส่วนที่คุณต้องการค้างอยู่อย่างนั้น”

อเล็กซ์ได้บอกให้บ็อบ ว่าเราควรจะเปลี่ยนป้ายเขียว ให้เป็น

ป้ายแดง ส�าหรับชิ้นส่วนท่ีเราต้องการดีไหม แต่โจน่าห์ไม่เห็นด้วย 

เพราะหากท�าอย่างนั้นต่อไปก็ต้องท�าอย่างน้ันตลอดไป โจน่าห์จึง 

ถามอเล็กซ์ว่า 

➲  กระบวนการก่อนหน้าจุดคอขวด (สมมติให้เป็นกระบวน

การ Y) ซึ่งมีก�าลังผลิตมากกว่าจุดคอขวด สมมติว่ามีก�าลังผลิต 600 

ชิ้นต่อวัน

➲  กระบวนการที่จุดคอขวด (สมมติให้เป็นกระบวนการ X) 

ซึ่งมีก�าลังผลิตมากกว่าจุดคอขวด สมมติว่ามีก�าลังผลิต 450 ชิ้นต่อ

วัน

โจน่าห์อยากรูว่้า “กรณ ี Y ➞ X อเลก็ซ์จ่ายงานให้กระบวนการ 

Y อย่างไร ? ”ซึ่งอเล็กซ์ก็จ ่ายงานในอนาคตไปเรื่อยๆ ให้กับ

กระบวนการ Y โดยยึดตารางการผลิตที่จัดโดยค�านึงถึงรูปแบบการ

ไหลของผลติภณัฑ์แล้ว ซึง่โจน่าห์กบ็อกว่า “ปัญหาอยู ่ป้ายสแีดง และ

สีเขียว นี่แหล่ะ เพราะเมื่อคุณจ่ายงานให้ Y ครบ 600 ชิ้นตามก�าลัง

ผลติของ Y แต่ตอนแรกทีจ่่ายงาน คณุได้จดังานทีผ่่าน คอขวดเท่ากบั 

450 ชิ้น ซึ่งคุณให้ป้ายแดงติดไว้ และก�าลังผลิตที่เหลือ ก็ให้ผลิตงาน

ตามล�าดบัการส่งมอบ ซึง่มทีัง้งานทีไ่ม่ต้องผ่านคอขวด ทีต่ดิป้ายเขยีว 

สมมติจ่ายงานไว้ 100 ชิ้น และยังเหลืออีก 50 ชิ้น จ่ายให้งานที่ผ่าน

คอขวด ซึ่งติดป้ายแดงอีกครั้ง ซึ่งคุณรู้อยู่แล้วว่า งานป้ายเขียว 100 

ชิ้น ด่วนกว่างานป้ายแดง 50 ชิ้น แน่นอน แต่เมื่อเข้าสู่สายการผลิต 

(The Goal) ฉบับย่อ

ก้องเกียรติ วีระอ�ช�กุล

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

พาโรงงานผ่านวิกฤต 9
ตอน
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ต่อฉบับหน้าอ่าน

พนกังานพอเหน็งานป้ายแดง 50 ชิน้ ก็หยุดงานป้ายเขยีว แล้วท�าการ

ด�าเนินการผลิตงานป้ายแดงก่อน ท�าให้เกิดชิ้นส่วนจ�านวนหนึ่งของ

งานป้ายเขียว อยู ่กระจัดกระจายไป ส่วนที่ท�าเสร็จแล้วก็เข้า

กระบวนการถัดไปทันที ส่วนที่ยังท�าไม่เสร็จก็รอต่อไปจนกว่าจะไม่มี

งานป้ายสีแดงเข้ามาจึงค่อยท�าการผลิต 

ดังนั้น สิ่งที่อเล็กซ์ควรจะแก้ไข คือ จ่ายงานให้พอดีกับความ

ต้องการของคอขวดต่อวันเท่านั้น ซึ่งหมายถึง ให้จ่ายงานป้ายแดง

เพียงวันละ 450 ชิ้นเท่านั้น ก�าลังผลิตที่เหลือ ให้จ่ายงานเฉพาะงาน

ป้ายเขียว ซึ่งไม่ผ่านกระบวนการคอขวด แต่ถ้าก�าลังผลิตของ Y ยัง

เหลือก็ไม่ควรผลิตต่อ เพราะจะเป็นการสร้างสินค้าคงคลังส่วนเกิน

ออกมาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ 

แต่บอ็บกลบัแย้งว่า ถ้าเป็นแบบน้ีกระบวนการ Y ก็จะท�างาน

ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพสิ โจน่าห์จึงได้ให้นิยามของประสิทธิภาพอีก

ครัง้ว่า “ประสทิธภิาพ คอื การกระท�าทีท่�าให้บรษิทัเข้าไปสูเ่ป้าหมาย

ของมัน ทุกๆ การกระท�าที่ท�าให้บริษัทเข้าไปใกล้เป้าหมายเป็นการ

ท�าให้เกดิประสทิธภิาพ อะไรกต็ามทีท่�าแล้ว ไม่ได้ช่วยให้บรษิทัเข้าไป

ใกล้เป้าหมาย การกระท�านัน้ ย่อมไม่ใช่ การท�าให้มปีระสทิธภิาพ” ซึง่

เป้าหมายของบริษัท คือ การท�าเงิน แต่ถ้าผลิตสินค้าคงคลังออกมา 

แต่ไม่สามารถประกอบเพื่อขายได้ สิ่งเหล่านี้ คือ สิ่งที่ไม่ก่อให้เกิด

ประสิทธิภาพทั้งสิ้น 

 แล้วโจน่าห์จงึถามต่อไปว่า ถ้าอย่างนัน้ กรณทีี ่X ➞Y เราจ่าย

ให้ X ได้วันละ 450 ชิ้น ดังนั้น Y จึงมีงานท�าเพียง 450 ชิ้น ก�าลังผลิต

ยังเหลืออยู่ คุณจะท�าอย่างไร “บ็อบก็ได้แต่ตอบว่า เราก็จะลดเวลา

การเดินจักรของกระบวนการ Y ลงให้สัมพันธ์กับปริมาณงานที่ผ่าน

กระบวนการ X”  โจน่าห์จึงบอกว่า “ปัญหาการจัดการกระบวนการ Y 

➞X และ X ➞	Y  มันเหมือนกันเลย เพียงแต่การจัดการ กระบวนการ 

Y ➞ X ดูเหมือนท�าได้ยากกว่า เพราะว่า คุณสามารถเบิกวัตถุดิบได้

ไม่จ�ากัด และคุณรู้ว่าอนาคตจะต้องผลิตอะไร ดังนั้นสิ่งที่คุณต้องท�า 

คือ ควบคุมการเบิกจ่าย วัตถุดิบ อย่างเหมาะสมในแต่ละวัน ก็จะ

ท�าให้สามารถสินค้าคงคลังระหว่างกระบวนการลงได้”

เมื่ออเล็กซ์ และบ็อบ เริ่มเข้าใจการจัดการกระบวนการมาก

ขึ้นแล้ว โจน่าห์จึงเริ่มให้โจทย์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น คือ 

➲	 กรณทีี ่Y (600) ➞	X (450) ➞	A (500) ถ้าเพิม่กระบวนการ 

A ขึ้นมา ซึ่งมีก�าลังผลิต 500 ชิ้นต่อวัน เราจะจัดตารางการจ่ายงาน

ต่อวันอย่างไร? อเล็กซ์จึงได้ตอบโจน่าห์ไปว่า “แสดงว่า เราควรจ่าย

งาน ป้ายแดง 450 ชิ้น และงานป้ายเขียว อีก 50 ชิ้นเท่านั้น เพราะว่า 

กระบวนการ A รับได้อีก 50 ชิ้น หากจ่ายงานป้ายเขียวมากกว่านี้ จะ

เกิดสินค้าคงคลังเหลืออยู่”

➲	 กรณทีี ่Y (600) ➞	X (450) ➞	S (700) ถ้าเพิม่กระบวนการ 

S ขึน้มา ซึง่มกี�าลังผลิต 700 ชิน้ต่อวัน เราจะจดัตารางการจ่ายงาน 

ต่อวนัอย่างไร?  อเลก็ซ์กเ็ข้าใจแล้วว่า “เราควรจ่ายงาน ป้ายแดง 450 

ชิน้ และงานป้ายเขยีว อกี 150 ชิน้เท่านัน้ เพราะก�าลงัผลติ Y เพิม่ได้

อกีเท่านี ้ในขณะเดยีวกนั กระบวนการ S กย็งัรบัได้เพิม่อกี 250 ชิน้” 

เมือ่โจน่าห์กลบัไปแล้ว อเลก็ซ์กไ็ด้ทบทวนถงึสิง่ทีโ่จน่าห์พดู พร้อมกับ

คดิถงึการเดนิทางไกลอกีครัง้ และกห็วนคดิถงึเรือ่งการเดนิแถวพาเหรด 

ซึ่งทุกคนเดินด้วยช่องห่างเท่ากัน เพราะเดินตามจังหวะกลองนั่นเอง 

ซึง่อเลก็ซ์กเ็ข้าใจความหมายนัน้ด ีเพราะนัน่หมายถงึ การใช้จดุคอขวด

เป็นตวัก�าหนดจงัหวะการผลติหรอือกีความหมายหนึง่ คอืใช้จดุคอขวด

เป็นจดุวางแผนการผลตินัน่เอง แต่ทีเ่ขาพลาดไป คอื เขาลมืว่า การจะ

แก้ไขปัญหา จะต้องมองเป็นระบบ โดยทีร่ะบบ จะเกิดขึน้จากระบบ

ย่อยเชือ่มโยงกนั จนเป็นระบบใหญ่ ดงันัน้เราจงึควรมองภาพรวมของ

ทัง้ระบบการผลติ ไม่ใช่มองเพยีงจดุใดจดุหนึง่ของระบบย่อย


