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พาโรงงานผ่านวิกฤต
ก้องเกียรติ วีระอาชากุล
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ต่อ จากฉบับที่แล้ว

หลัง

ตอน

9

(The Goal) ฉบับย่อ

จากด�ำเนินการตามแผนที่วางไว้ สเตซี่ได้ให้ข้อมูลว่า
พบสิ่งผิดปกติในรายงานดังนี้ คือ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
มีการผลิตออร์เดอร์ DBD-50 จ�ำนวน 200 ชิน้ เราสามารถผลิตได้ 172
ชิ้น ขาดชิ้นส่วนไป 17 ชิ้น เหลืออีก 1 ชิ้นติดป้ายแดงอยู่เพิ่งออกมา
จากเตาอบ เมือ่ อเล็กซ์ถามถึงเรือ่ งการจัดส่งของซัพพลายเออร์ สเตซี่
ก็ไม่พบปัญหาอะไร สเตซีไ่ ด้ตรวจสอบรายการเบิกจ่ายวัตถุดบิ ก็ครบ
ตามจ�ำนวนแต่เมื่อถึงสายการประกอบสุดท้ายกลับมีชิ้นส่วนไม่พอ
ประกอบ มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ อเล็กซ์ได้แต่สงสัย
ฟรานได้รีบติดต่อโจน่าห์ให้กับอเล็กซ์ เมื่อโจน่าห์รับฟังเรื่อง
ราวต่างๆ กับอเล็กซ์แล้ว โจน่าห์คิดว่าเขาต้องไปที่โรงงานอีกครั้ง ซึ่ง
เมือ่ โจน่าห์ได้เดินโรงงานร่วมกับอเล็กซ์ ก็พบว่า ชิน้ ส่วนทีห่ ายไปเหล่า
นั้นไม่ได้หายไปไหน แต่ไปค้างอยู่หน้ากลุ่มเครื่องกลึง ซึ่งมีเจคเป็น
หัวหน้าคุมงานอยู่ บ็อบถามเจคว่า “ท�ำไมถึงไม่รีบท�ำชิ้นส่วนที่เรา
ต้องการ” ซึ่งเจคก็ตอบว่า “หากเขาจะท�ำงานในชิ้นใดก็ได้ ที่บ็อบ
ต้องการแต่เขาจะต้องละเมิดกฏของงานป้ายแดงทีต่ อ้ งท�ำก่อน เพราะ
ในขณะนี้มีงานป้ายแดงเข้ามาตลอด จนไม่มีเวลาท�ำงานป้ายเขียว
เลย จึงท�ำให้ชิ้นส่วนที่คุณต้องการค้างอยู่อย่างนั้น”
อเล็กซ์ได้บอกให้บ็อบ ว่าเราควรจะเปลี่ยนป้ายเขียว ให้เป็น
ป้ายแดง ส�ำหรับชิ้นส่วนที่เราต้องการดีไหม แต่โจน่าห์ไม่เห็นด้วย
เพราะหากท�ำอย่างนั้นต่อไปก็ต้องท�ำอย่างนั้นตลอดไป โจน่าห์จึง
ถามอเล็กซ์ว่า
➲ กระบวนการก่อนหน้าจุดคอขวด (สมมติให้เป็นกระบวน
การ Y) ซึ่งมีก�ำลังผลิตมากกว่าจุดคอขวด สมมติว่ามีก�ำลังผลิต 600
ชิ้นต่อวัน

กระบวนการที่จุดคอขวด (สมมติให้เป็นกระบวนการ X)
ซึ่งมีก�ำลังผลิตมากกว่าจุดคอขวด สมมติว่ามีก�ำลังผลิต 450 ชิ้นต่อ
วัน
โจน่าห์อยากรูว้ า่ “กรณี Y ➞ X อเล็กซ์จา่ ยงานให้กระบวนการ
Y อย่ า งไร ? ”ซึ่ ง อเล็ ก ซ์ ก็ จ ่ า ยงานในอนาคตไปเรื่ อ ยๆ ให้ กั บ
กระบวนการ Y โดยยึดตารางการผลิตที่จัดโดยค�ำนึงถึงรูปแบบการ
ไหลของผลิตภัณฑ์แล้ว ซึง่ โจน่าห์กบ็ อกว่า “ปัญหาอยู่ ป้ายสีแดง และ
สีเขียว นี่แหล่ะ เพราะเมื่อคุณจ่ายงานให้ Y ครบ 600 ชิ้นตามก�ำลัง
ผลิตของ Y แต่ตอนแรกทีจ่ า่ ยงาน คุณได้จดั งานทีผ่ า่ น คอขวดเท่ากับ
450 ชิ้น ซึ่งคุณให้ป้ายแดงติดไว้ และก�ำลังผลิตที่เหลือ ก็ให้ผลิตงาน
ตามล�ำดับการส่งมอบ ซึง่ มีทงั้ งานทีไ่ ม่ตอ้ งผ่านคอขวด ทีต่ ดิ ป้ายเขียว
สมมติจ่ายงานไว้ 100 ชิ้น และยังเหลืออีก 50 ชิ้น จ่ายให้งานที่ผ่าน
คอขวด ซึ่งติดป้ายแดงอีกครั้ง ซึ่งคุณรู้อยู่แล้วว่า งานป้ายเขียว 100
ชิ้น ด่วนกว่างานป้ายแดง 50 ชิ้น แน่นอน แต่เมื่อเข้าสู่สายการผลิต
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พนักงานพอเห็นงานป้ายแดง 50 ชิน้ ก็หยุดงานป้ายเขียว แล้วท�ำการ
ด�ำเนินการผลิตงานป้ายแดงก่อน ท�ำให้เกิดชิ้นส่วนจ�ำนวนหนึ่งของ
งานป้ า ยเขี ย ว อยู ่ ก ระจั ด กระจายไป ส่ ว นที่ ท� ำ เสร็ จ แล้ ว ก็ เ ข้ า
กระบวนการถัดไปทันที ส่วนที่ยังท�ำไม่เสร็จก็รอต่อไปจนกว่าจะไม่มี
งานป้ายสีแดงเข้ามาจึงค่อยท�ำการผลิต
ดังนั้น สิ่งที่อเล็กซ์ควรจะแก้ไข คือ จ่ายงานให้พอดีกับความ
ต้องการของคอขวดต่อวันเท่านั้น ซึ่งหมายถึง ให้จ่ายงานป้ายแดง
เพียงวันละ 450 ชิ้นเท่านั้น ก�ำลังผลิตที่เหลือ ให้จ่ายงานเฉพาะงาน
ป้ายเขียว ซึ่งไม่ผ่านกระบวนการคอขวด แต่ถ้าก�ำลังผลิตของ Y ยัง
เหลือก็ไม่ควรผลิตต่อ เพราะจะเป็นการสร้างสินค้าคงคลังส่วนเกิน
ออกมาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
แต่บอ็ บกลับแย้งว่า ถ้าเป็นแบบนีก้ ระบวนการ Y ก็จะท�ำงาน
ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพสิ โจน่าห์จึงได้ให้นิยามของประสิทธิภาพอีก
ครัง้ ว่า “ประสิทธิภาพ คือ การกระท�ำทีท่ ำ� ให้บริษทั เข้าไปสูเ่ ป้าหมาย
ของมัน ทุกๆ การกระท�ำที่ท�ำให้บริษัทเข้าไปใกล้เป้าหมายเป็นการ
ท�ำให้เกิดประสิทธิภาพ อะไรก็ตามทีท่ ำ� แล้ว ไม่ได้ชว่ ยให้บริษทั เข้าไป
ใกล้เป้าหมาย การกระท�ำนัน้ ย่อมไม่ใช่ การท�ำให้มปี ระสิทธิภาพ” ซึง่
เป้าหมายของบริษัท คือ การท�ำเงิน แต่ถ้าผลิตสินค้าคงคลังออกมา
แต่ไม่สามารถประกอบเพื่อขายได้ สิ่งเหล่านี้ คือ สิ่งที่ไม่ก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพทั้งสิ้น
แล้วโจน่าห์จงึ ถามต่อไปว่า ถ้าอย่างนัน้ กรณีที่ X ➞Y เราจ่าย
ให้ X ได้วันละ 450 ชิ้น ดังนั้น Y จึงมีงานท�ำเพียง 450 ชิ้น ก�ำลังผลิต
ยังเหลืออยู่ คุณจะท�ำอย่างไร “บ็อบก็ได้แต่ตอบว่า เราก็จะลดเวลา
การเดินจักรของกระบวนการ Y ลงให้สัมพันธ์กับปริมาณงานที่ผ่าน
กระบวนการ X” โจน่าห์จึงบอกว่า “ปัญหาการจัดการกระบวนการ Y
➞X และ X ➞ Y มันเหมือนกันเลย เพียงแต่การจัดการ กระบวนการ
Y ➞ X ดูเหมือนท�ำได้ยากกว่า เพราะว่า คุณสามารถเบิกวัตถุดิบได้
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ไม่จ�ำกัด และคุณรู้ว่าอนาคตจะต้องผลิตอะไร ดังนั้นสิ่งที่คุณต้องท�ำ
คือ ควบคุมการเบิกจ่าย วัตถุดิบ อย่างเหมาะสมในแต่ละวัน ก็จะ
ท�ำให้สามารถสินค้าคงคลังระหว่างกระบวนการลงได้”
เมื่ออเล็กซ์ และบ็อบ เริ่มเข้าใจการจัดการกระบวนการมาก
ขึ้นแล้ว โจน่าห์จึงเริ่มให้โจทย์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น คือ
➲ กรณีที่ Y (600) ➞ X (450) ➞ A (500) ถ้าเพิม
่ กระบวนการ
A ขึ้นมา ซึ่งมีก�ำลังผลิต 500 ชิ้นต่อวัน เราจะจัดตารางการจ่ายงาน
ต่อวันอย่างไร? อเล็กซ์จึงได้ตอบโจน่าห์ไปว่า “แสดงว่า เราควรจ่าย
งาน ป้ายแดง 450 ชิ้น และงานป้ายเขียว อีก 50 ชิ้นเท่านั้น เพราะว่า
กระบวนการ A รับได้อีก 50 ชิ้น หากจ่ายงานป้ายเขียวมากกว่านี้ จะ
เกิดสินค้าคงคลังเหลืออยู่”
➲ กรณีที่ Y (600) ➞ X (450) ➞ S (700) ถ้าเพิม
่ กระบวนการ
S ขึน้ มา ซึง่ มีกำ� ลังผลิต 700 ชิน้ ต่อวัน เราจะจัดตารางการจ่ายงาน
ต่อวันอย่างไร? อเล็กซ์กเ็ ข้าใจแล้วว่า “เราควรจ่ายงาน ป้ายแดง 450
ชิน้ และงานป้ายเขียว อีก 150 ชิน้ เท่านัน้ เพราะก�ำลังผลิต Y เพิม่ ได้
อีกเท่านี้ ในขณะเดียวกัน กระบวนการ S ก็ยงั รับได้เพิม่ อีก 250 ชิน้ ”
เมือ่ โจน่าห์กลับไปแล้ว อเล็กซ์กไ็ ด้ทบทวนถึงสิง่ ทีโ่ จน่าห์พดู พร้อมกับ
คิดถึงการเดินทางไกลอีกครัง้ และก็หวนคิดถึงเรือ่ งการเดินแถวพาเหรด
ซึ่งทุกคนเดินด้วยช่องห่างเท่ากัน เพราะเดินตามจังหวะกลองนั่นเอง
ซึง่ อเล็กซ์กเ็ ข้าใจความหมายนัน้ ดี เพราะนัน่ หมายถึง การใช้จดุ คอขวด
เป็นตัวก�ำหนดจังหวะการผลิตหรืออีกความหมายหนึง่ คือใช้จดุ คอขวด
เป็นจุดวางแผนการผลิตนัน่ เอง แต่ทเี่ ขาพลาดไป คือ เขาลืมว่า การจะ
แก้ไขปัญหา จะต้องมองเป็นระบบ โดยทีร่ ะบบ จะเกิดขึน้ จากระบบ
ย่อยเชือ่ มโยงกัน จนเป็นระบบใหญ่ ดังนัน้ เราจึงควรมองภาพรวมของ
ทัง้ ระบบการผลิต ไม่ใช่มองเพียงจุดใดจุดหนึง่ ของระบบย่อย
อ่าน ต่อฉบับหน้า

