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“Why Why Why Analysis”
เนือ้ หา
ในการแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้นแล้ วไม่ให้ เกิดซ ้าอีก องค์กรจาเป็ นจะต้ องกาจัดสาเหตุของการเกิดปั ญหา และการที่จะกาจัด สาเหตุ
ของการเกิดปั ญหาหากวิเคราะห์แบบผิวเผิน ก็จะไม่สามารถกาหนดแนวทางปรับปรุงที่มีประสิทธิผล ดังนันการหาสาเหตุ
้
ที่แท้ จริ งจึงมีความ
จาเป็ นที่ผ้ วู ิเคราะห์ต้องมี นิสยั ช่างคิด ช่างสงสัย อันเป็ นที่มาของวิธีการแบบ Why Why Why ซึง่ เป็ นการไล่ตามสาเหตุที่ทาให้ เกิดปัญหาบน
สาเหตุที่หามาได้ ในครัง้ แรกๆ ถาม why จนแน่ใจว่า ไม่มคี าตอบทีด่ ีกว่านี ้แล้ ว
และการที่พนักงานจะสามารถกาหนดแนวทางการปรับปรุงได้ อย่างมีประสิทธิภาพให้ มากขึ ้น นอกจากสามารถระบุสาเหตุที่แท้ จริ ง
ของปั ญหาได้ ต้องสามารถอธิบายอย่างมีหลักวิชาการได้ ด้วยไม่เช่นนันอาจมี
้
ข้อโต้ แย้ งว่าไม่ใช้ สาเหตุที่แท้ จริ งได้
โดยเนื ้อหาหลักๆ ทีเ่ น้ นคือ ระดับหัวหน้ างานต้ องมี หลักการ กฎ และ ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้ องกับการทางานในขันตอนต่
้
างๆ เพื่อ
นามาใช้ อ้างอิงว่า วิธีการทางานของเราขัดแย้ งกับหลักการ กฎเกณฑ์ และทฤษฎี ที่เกี่ยวข้ องใด (GENRI, GENSOKU) จึงทาให้ ปัญหานัน้
เกิดขึ ้น และมุง่ เน้ นวิธีการคิดและปฏิบตั ิในฐานะหัวหน้ างานทีจ่ ะทาให้ เกิดการค้ นหาปั ญหา และสาเหตุได้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น
ยกตัวอย่างปั ญหาเช่น การที่เครื่องถ่ายเอกสารถ่ายแล้ วกระดาษติด ถ้ าเราแก้ ไขโดยไม่ใช้ กระดาษ re-use โดยทีไ่ ม่มีทฤษฎีใด
อธิบายเหตุการณ์นี ้เลยอาจทาให้ เกิดการโต้ แย้ งขึ ้น แต่ถ้าเราอ้ างอิง ทฤษฎี แรงเสียดทานของกระดาษที่มคี วามชื ้น เราจะสามารถประยุกต์
ได้ โดยนอกจากไม่ใช้ กระดาษ re-use แล้ วยังต้ องไม่ใช้ กระดาษใหม่ที่ชื ้นด้ วย
จุดประสงค์ :
1. สร้ างความเข้ าใจถึงเทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาแบบ Why Why Why Analysis
2. สามารถวิเคราะห์สาเหตุของปั ญหาที่แท้ จริ งได้
3. เข้ าใจถึงหลักการกาหนดแนวทางแก้ ไขทีม่ ีประสิทธิภาพ
ลักษณะการอบรม :
1. การบรรยายสือ่ สาร 2 ทาง และมีตวั อย่างประกอบ โดยเน้ นให้ เกิดการแลกเปลีย่ น และแสดงความคิดเห็น
2. กิจกรรมกลุม่ เพื่อสร้ างให้ เกิดความเข้ าใจ และสามารถนาไปปฏิบตั ิจริ งได้
3. ประเมินผล หลังการอบรม
ระยะเวลาอบรม : 1 วัน (9.00-16.00 น.)
ผู้เข้ าร่ วมอบรม :
ผูบ้ ริหาร หัวหน้างาน และผูป้ ฏิบตั งิ านทุกระดับ
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“Why Why Why Analysis for Finding Root Cause with 3 Gen 1Day”
เนือ้ หาหลักสูตร :
• 3 WHY Analysis คืออะไร
• Why Why Why Anaysis ในรูปแบบต่างๆ
• การวิเคราะห์สาเหตุแบบถึงรากเหง้ า เช่น ชนิดของปั ญหา, รูปแบบของปั ญหา
• การใช้ แผนภูมิก้างปลา เพื่อช่วยหาสาเหตุแบบรากเหง้ า
• การกาหนดแนวทางปรับปรุงที่กาจัด สาเหตุความผิดพลาด
• การทา Corrective Action ที่ดตี ้ องมีการประเมินประสิทธิผล
• การดาเนินกิจกรรม Corrective Action ที่ดี ไม่ใช่เป็ นการสร้ างเอกสาร เช่น ใบ CAR

• การออกแบบ Check Sheet ที่ดี และเก็บข้ อมูลเพื่อช่วยตรวจดูความผิดพลาด
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2. เวลา และเนื้อหาการอบรม สามารถปรับเปลีย่ นได้ตามความเหมาะสม

