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5 

ในบทนี้จะกลาวถึงเร่ืองราวของผูจัดการแผนกคนหนึ่งนามสมมติ A จากบริษัท K บริษัทผูผลิตอุปกรณสื่อสาร  

วาเขาทำงานหนักอยางไรในการนำการบำรุงรักษาแบบทันทีทันใดโดยเตรียมพรอมไวลวงหนา หรือ Instant Maintenance มา

ปฏิบัติ ดวยขั้นตอนตางๆ ดังที่กลาวไวในบทกอนหนาน้ี อยางไรก็ตาม การปฏิบัติของเขาก็ไมไดเหมือนขั้นตอนเหลานั้น  

แบบรอยเปอรเซ็นต แตกระนั้นประสบการณของเขาก็เปนประโยชนแกผูอานที่แสวงหาแนวทางปฏิบัติจริง เราจึงไดนำเสนอ  

ในที่นี้ ซึ่งเกือบจะเปนการถายทอดแบบคำตอคำ 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเงื่อนไขหรือขอจำกัดในปจจุบัน 
ถาปญหาเคร่ืองจักรสวนใหญของคุณมีสาเหตุที่ระบุไดอยางชัดเจน คุณก็สามารถพบมันไดทันที เพียงแคลงไปสำรวจ 

ณ สายการผลิต แตสำหรับปญหาที่แทบระบุสาเหตุไมได วิธีดั้งเดิมตอไปนี้ยังสามารถใชได เพื่อเก็บและวิเคราะหขอมูล  

1. แผนภูมิการวิเคราะหผลิตภัณฑและปริมาณ (P-Q Analysis Chart) (ตัวอยางในตารางที่ 5-1 หนา 93) 

2. ผังการไหลตามการวางผังโรงงาน (Layout Flow Diagram) (ตัวอยางในภาพที่ 5-1 หนา 90) 

3. การวิเคราะหเสนทางกระบวนการผลิต (Process Path Analysis) (ตัวอยางในภาพที่ 5-2 หนา 91) 

4. ตารางกำลังการผลิตของกระบวนการ (ตัวอยางในแบบฟอรมที่ 42 หนา 354-355) 

5. แผนภูมิการวิเคราะหการปฏิบัติงานของเครื่องจักรอุปกรณ (ตารางท่ี 4-1 หนา 71) 

6. แบบฟอรมการวิเคราะหสาเหตุของการหยุดเล็กนอย (ตารางที่ 4-2 หนา 72-73) 
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ขอมูลที่ไดจากการใชเครื่องมือเหลานี้ ชวยใหผูทำการสำรวจรับทราบเงื่อนไขหรือขอจำกัดในปจจุบัน ถาเปนไปได ผู

ทำการสำรวจควรพัฒนาความสามารถในการวิเคราะหใหถึงขั้นตีความไดทันทีหลังการบันทึกเสร็จ โดยไมจำเปนตองแปลงให

อยูในรูปของกราฟกตางๆ อีก เชน กราฟวงกลม ผังพาเรโต (Pareto Chart) เปนตน  

ขั้นตอนท่ี 2 สรุปปญหาของแตละเครื่องจักรและสายการผลิต   
บริษัท K มีแบบฟอรมบันทึกขอมูลการหยุดของเครื่องจักรอยูกอนแลว ซึ่งในตอนแรกพัฒนาขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค  

อื่น แตสามารถนำมาใชไดในกรณีนี้ (ตารางที่ 5-2) ในภาพท่ี 5-3 คือบันทึกปญหาของเครื่องใสชิ้นสวน (Inserter) ตาม  

ชนิดของเครื่องจักร เปนรายเดือน ซ่ึงเห็นไดอยางชัดเจนวา ภายหลังการปรับปรุง ปญหาตางๆ ไดลดลง 

1. วันหนึ่งถาคุณสามารถแยกแยะไดวา เครื่องจักรน้ีมีปญหามาก เคร่ืองจักรน้ันมีปญหานอย ใหคุณพิจารณาตอไป  

วาเครื่องจักรทั้งสองน้ีมีอะไรที่ตางกัน โดยการลงไปดูหนางาน 

2. ในกรณีนี้พบวา สาเหตุหลักของปญหาการหยุดเล็กนอยของเครื่องจักรเกือบทั้งหมด เกิดในชวงฉุกละหุกเน่ืองจาก

การขาดชิ้นสวนปอนเขา และเพราะเหตุการณที่ฉุกละหุกน้ีเอง จึงไมมีการบันทึกสาเหตุ และไมไดนำมาพิจารณา 

ภาพที่ 5-1 ผังการไหลตามการวางผังโรงงาน 
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ภาพที่ 5-2 ผังการวิเคราะหเสนทางกระบวนการผลิต 
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ภาพที่ 5-3 ปญหาจากเครื่องใสแยกตามวัน ชนิดของเครื่องจักร และกอน-หลังการปรับปรุง 
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ตารางท่ี 5-1 การวิเคราะหผลิตภัณฑและปริมาณ (P-Q Analysis) 
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ตารางท่ี 5-3 บันทึกการวิเคราะหแบบ P-M  
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ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะหกลไกการเกิดการหยุดเล็กนอยและสาเหตุ 
1. อันดับแรก สำรวจสถานท่ีจริง 

ลงไปดูที่เครื่องจักรในขณะเกิดการหยุด เพื่อดูวาสถานการณเชนใดทำใหเกิดเหตุการณเชนน้ีได? 

ตรวจเช็คสิ่งแวดลอมโดยรอบเชน ฝุนผง เศษโลหะ ความสกปรกหรือสิ่งปนเปอนตางๆ วาจะเขามาสูเครื่องจักร  

  ไดหรือไม? 

พิจารณาจุดตางๆ ของเคร่ืองจักรที่ตองมีการสวมอัดเขาดวยกัน วาเปนอยางไรเมื่อเทียบกับพิกัดความเผื่อตาม  

  มาตรฐาน 

2. วิเคราะหกลไกการทำงานโดยอาศัยการเติมแบบฟอรมการวิเคราะหแบบ P-M ในตารางท่ี 5-3 

ขั้นตอนที่ 4 สรางภาพความสัมพันธระหวางปรากฏการณ กลไก 
และสาเหตุ ใหเห็นชัดเจน 

ใชการวิเคราะหดวยเทคนิคการตั้งคำถาม “ทำไม” (Why-Why Analysis) 
เทคนิคการตั้งคำถาม “ทำไม” ใชเพื่อทำใหเห็นภาพความสัมพันธจากสาเหตุแทจริงท่ีเปนรากเหงาของปญหา (Root 

Cause) มาจนถึงตัวปญหาที่เกิดขึ้น จากน้ันก็หาทางกำจัดมันออกไป ตัวอยางเชน หากเกิดการหยุดเล็กนอยเนื่องจากการใส  

ไดโอด (Diode) ผิดพลาด อันดับแรกตองวาดภาพและเขียนเหตุการณไวดานบนซายของแบบฟอรม ทำนองเดียวกับในภาพ  

ที่ 5-4 ซึ่งเปนกรณีชิ้นสวนของแมพิมพชิ้นหนึ่งสึกหรอที่บริเวณปลาย 

จากนัน้ เร่ิมการเตมิคำในตารางทัง้ 9 ชอง ชองแรกคือมมุบนซาย ดวยการเตมิขอความสำหรบัคำถาม “ทำไม” ครัง้ที ่ 1 

จุดประสงคคือเพื่อยืนยันปญหาที่เกิดขึ้น คำถามก็คือ ทำไมการใสไดโอดจึงผิดพลาด และมันถูกพบท่ีใด และเพื่อการยืนยัน  

ปญหาที่ชัดเจนยิ่งข้ึน เทคนิคที่เรียกวา 4W-1H (Who, What, Where, When และ How) จึงถูกนำมาใช  

ใครเปนคนพบ?  คุณ RT 

พบอะไร?  ไดโอดขนาด 5 มิลลิเมตร (DR1) 

ที่ไหน?   ขั้นตอนการใส 

อยางไร?  ใสไดโอดไมเขา 

เมื่อใด?   วันที่ 27 ธันวาคม 

การใชวิธีนี้ เชนเดียวกับการสืบสวนอาชญากรรม เมื่อไมประจักษหลักฐานใหทราบไดทันทีวาเกิดอะไรข้ึน ขอเท็จ  

จริงเปนอยางไร สิ่งเดียวที่คุณทำไดก็คือการสอบถาม 

ในคำถาม “ทำไม” ครั้งที่ 2 คำถามก็คือ “ทำไม ความผิดพลาดในการใสไดโอดขนาด 5 มิลลิเมตร จึงเกิดขึ้น?”   

คำตอบของคุณควรอธิบายปรากฏการณจริงตามที่มันเกิดขึ้น น่ันคือ มันเกิดขึ้นเพราะไดโอดไมพอดีกับรูที่ฐาน หรือจะเรียกวา  

ตำแหนงผิดพลาดก็ได 

ในคำถาม “ทำไม” ครั้งที่ 3 เปนคำถามที่สืบเนื่องจากการถามครั้งที่ 2 เพื่อท่ีจะเจาะลึกใหใกลตนตอของปญหามาก

ขึ้น “ทำไมจึงเกิดตำแหนงผิดพลาดขึ้น?” คำตอบงายมาก “ชวงขาของไดโอดกวางกวาชวงของรูทั้งสอง” 
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ภาพที่ 5-4 การวิเคราะหดวยเทคนิคการตั้งคำถาม “ทำไม” กรณีความผิดพลาดในการใสไดโอด 
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ภาพท่ี 5-5 การวิเคราะหดวยเทคนิคการตั้งคำถาม “ทำไม” กรณีความผิดพลาดในการใสตัวเก็บประจุ 
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ภาพที่ 5-6 การวิเคราะหดวยเทคนิคการตั้งคำถาม “ทำไม” กรณีความผิดพลาดจากตัวประคอง 
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ในคำถาม “ทำไม” คร้ังที่ 4 เปนคำถามที่หาขอมูลมากข้ึนจากคำตอบท่ีไดรับกอนหนา คำถามก็คือ “ทำไมชวงขา  

ไดโอดที่ควรเปน 5 มิลลิเมตร จึงไดกลายเปน 6 มิลลิเมตร” (บางคนอาจสงสัยวา บางครั้งดูเหมือนรูคำตอบอยูแลว จำเปนดวย  

หรือที่ตองถามคำถามตางๆ มากมาย ขอช้ีแจงวา ในกรณีนี้ใหถือเปนการฝกเพื่อความเขาใจในแนวคิดของวิธีการนี้) 

ในที่นี้คำตอบสำหรับคำถามครั้งที่ 4 คือ “เพราะแมพิมพที่ใชในการผลิตไดโอด สวนที่ควบคุมชวงหางระหวางขาถูก  

ใชจนเกาและเสื่อมสภาพ จึงทำใหผลิตออกมาแลวชวงขาของไดโอดมีขนาดไมถูกตอง” และเราก็รูกันอยูแลววา สิ่งใดก็ตาม  

ที่ถูกใชงานจนเกาและเสื่อมสภาพก็ตองมีการเปล่ียน สำหรับในกรณีนี้ ดีที่สุดเพื่อแกปญหาก็คือการกำหนดเวลาใหมีการ  

เปลี่ยนชิ้นสวนทุกๆ 24 ชั่วโมง พรอมกับติดปายบงชี้เพื่อใหทราบถึงระยะเวลาตรวจสอบ ตอมาการตรวจสอบกอนเร่ิมปฏิบัติ  

งานในทุกๆ กะจึงเกิดขึ้น 

ภาพท่ี 5-5 คือการวิเคราะหดวยเทคนิคการต้ังคำถาม “ทำไม” สำหรับปญหาความผิดพลาดในขั้นตอนการใสตัวเก็บ

ปะจุ (Capacitor) ภาพที่ 5-6 แสดงการวิเคราะหดวยเทคนิคการต้ังคำถาม “ทำไม” สำหรับปญหาตัวประคองไดโอดในขั้นตอน

การใส 

ขั้นตอนท่ี 5 ติดต้ังระบบการบำรุงรักษาแบบทันทีทันใด 
โดยเตรียมพรอมไวลวงหนา 

พิจารณาชิ้นสวนที่จะใช ในการบำรุงรักษาแบบทันทีทันใดโดยเตรียมพรอมไวลวงหนา   
อันดับแรก พิจารณาวาช้ินสวนใดบางที่ตองใชในการบำรุงรักษาแบบทันทีทันใดโดยเตรียมพรอมไวลวงหนา โดยการ

ศึกษาจากผังกางปลา (Fishbone Diagram) หรือผังแสดงเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) ขั้นตอนน้ีจะชวย  

รอยเรียงความคิดทั้งหลายของคุณเขาไวดวยกันอยางเปนระบบ จากตัวอยาง (ในภาพท่ี 5-7 และ 5-8) กิจกรรมแรกเร่ิมขึ้นที่

หัวหนาแผนก โดยการแบงความผิดพลาดในการใสทั้งหลายท่ีเกิดขึ้นในโรงงานออกเปน เกิดขึ้นรอบแกน และเกิดขึ้นบนแกน 

จากนั้นความผิดพลาดทั้ง 2 แบบจะถูกแยกกันไปทำผังกางปลา และจากผังกางปลา เขาไดสรุปชิ้นสวนที่เปนตัวการทำใหเกิด

ความเสียหายอยางหนักโดยเฉพาะ:  

ความผิดพลาดในการใสที่เกิดขึ้นรอบแกน

ชุดหัวเสียบ
  การสึกหรอบริเวณปลายท่ีทำจากยาง

ชุดแทนรอง
  สลักตัวประคองตะกั่ว
  ตัวตัดและขันแนน

ชุดสงชิ้นสวน
  การสึกหรอที่ยางยูริเทน
  ชองใสชิ้นสวนแบบตลับ (Cassette)
  ตัวตัดสายเทป
  ตัวตัดตะกั่ว 

 

ความผิดพลาดในการใสที่เกิดขึ้นบนแกน

ชุดหัวเสียบ
  คานสำหรับขึ้นรูปดวยแมพิมพ
  ตัวประคองในการใสชิ้นสวน
  ตัวปอนแผนยางกด
  ชุดควบคุม
  ตัวตัด 1.2

ชุดแทนรอง
  ตัวแทน
  ตัวตัดและขันแนน

ชุดสงชิ้นสวน
  ชองใสชิ้นสวนแบบตลับ (Cassette)
  เพลาตัว Z

 


