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        มลูเหตจุงูใจ นกึถงึบรรยากาศการบรรยายหลกัสตูร QCC ที่สยามกลการ เหตกุารณ์นีเ้กิดขึน้ตอนสีโ่มงเย็นเป็น

การสนทนา 

ระหว่างหวัหน้างาน (Supervisor) และลกูน้อง ถึงปัญหาการสง่งานไมไ่ด้ตามก าหนด 

“พี่ครับ งานเข้าแล้ว!!!!  วันนีง้านรอบ 5 โมงเยน็คงส่งได้ไม่หมด” ลกูน้องรีบโทรรายงานหวัหน้าเพื่อให้ทราบถงึ

ปัญหาที่อดึอดัใจอยู ่ณ ขณะนัน้ 

“ท าไมล่ะ?!!!” หวัหน้างานถามด้วยความสงสยั 

“ก็เคร่ืองจกัรดันเสียน่ะพี่!!!  เลยผลิตงานไม่ได้” 

“แล้วท าไมเคร่ืองจักรถงึเสียได้ล่ะเนีย้?” หวัหน้างานถามตอ่ด้วยความสงสยั 

“ไม่รู้เหมือนกันพี่ ตอนเช้าก็ใช้ได้ดีไม่เหน็มีปัญหาอะไร แต่พอตกบ่ายกห็ยุดไปเฉย ”  ลกูน้องตอบ 

“แล้วรู้หรือยงัว่า เคร่ืองหยุดเน่ืองมาจากสาเหตุอะไร?” หวัหน้างานถามซ า้อยา่งเร่งเร้า 

“ก็ไม่รู้เหมือนกนัพี่ แต่จากที่ได้คุยกบัช่างแล้ว เขาบอกว่ามอเตอร์ไหม้”  

“แล้วท าไมมอเตอร์ไหม้ล่ะ?” หวัหน้างานถามเค้นเพื่อเอาค าตอบ  

“โถ่พี่ ผมไม่ใช่ช่างน๊ะ!!!!.” ลกูน้องตอบกลบัด้วยอารมณ์โมโห แล้วพดูตอ่ 

“พี่จะมาถามอะไรกับผมหนักหนาล่ะครับ ถ้าพี่อยากรู้พี่ก็ถามช่างเอาเองแล้วกัน พี่จะคุยกบัเขาไหมล่ะ?  

เขาอยู่ข้างๆผมน่ีแหละ” พดูจบลกูน้องก็รีบยืนโทรศพัท์ไปให้กบั ช่างซอ่มบ ารุง ผู้มีฉายาวา่จา่ชยั ที่ก าลงัสาละวนกบัการ

ซอ่มมอเตอร์  

“จ่าชัย  ถามจริงเถอะตกลงเคร่ืองมันเป็นยงัไงกันแน่?” หวัหน้างานเร่ิมถามช่างซอ่มบ ารุง  



“สาเหตุของไอ้เคร่ืองที่เสียน่ันน  ก็เพราะว่ามอเตอร์ไหม้ครับ”  จ่าชยัตอบ 

“อ้าว!!! แล้วไอ้มอเตอร์มันไหม้ได้ล่ะ?” หวัหน้าถามตอ่  

“ก็เพราะมอเตอร์มนัร้อน แล้ว จึงเกิดการท างานเกนิก าลัง (OVER LOAD)” จ่าชยัตอบตามหลกัทฤษฎีเป๊ะ อยา่ง

รวดเร็ว  

“เฮ๊ย!!! แล้วท าไมถงึท างานเกนิก าลงั (OVER LOAD) ได้ล่ะ?” หวัหน้างานถามด้วยความสงสยั  

“ก็เพราะจารบีที่อยู่ตดิกับเฟืองมอเตอร์มันไม่มี” จ่าชยัตอบตอ่ 

“ปัดโถ่เอ๊ย!!! แล้ว จารบีมันหายไปไหนล่ะ?”  หวัหน้างานถามด้วยความงง  

“ก็เพราะ จารบีมันก็ค่อยๆหายไปเร่ือยๆ ระหว่างที่มีการปฏิบัติงาน เน่ืองจากว่ามอเตอร์ตัวนีไ้ม่เคยได้มีการ

บ ารุงรักษาเลยตัง้แต่เร่ิมใช้งาน”จ่าชยัตอบตอ่เพื่อให้หายสงสยั  

“ตายแล้ว!!! ท าไม ไม่มกีารบ ารุงรักษาอะไรกันเลยล่ะ?”  หวัหน้างานถามค าถามเดด็  

“ก็เพราะ ไม่ได้มีการก าหนดมาตรฐานการดูแลรักษา เฟืองของมอเตอร์ตัวนีม้าก่อน ห้วหน้าต้องเข้าใจนะครับ

ว่า  เคร่ืองนีเ้ป็นเคร่ืองเก่าที่คนญ่ีปุ่นเขามาติดตัง้ให้ตัง้แต่เปิดโรงงาน และเขาก็ลืมบอกเราว่าต้องดูแลรักษา

อย่างไร?  จึงท าให้ไม่มีใครรู้  เม่ือไม่มีใครรู้ ก็เลยไม่ได้ดูแล  และเม่ือไม่ได้ดูแล มอเตอร์มันก็พังอย่างที่เห็น

เนีย้ล่ะครับ มีอะไรจะถามผมอีกไหมครับเนีย้” จ่าชยัอธิบายเพิ่มเติม และเร่ิมถามกลบับ้าง  

“O.K. เข้าใจแล้วครับ ต้องขอบคุณมากนะที่ให้ข้อมูลได้อย่างละเอียด ยังไงๆจ่าชัย ก็ช่วยซ่อมเคร่ืองให้ใช้งาน

ได้ด้วยแล้วกัน เพราะผมมีงานต้องรอส่งอีกมาก ”  หวัหน้างานกลา่วขอบคณุ และฝากงานให้จ่าชยั  

 จากเหตกุารนี ้สรุปปัญหาการสง่งานไมท่นันีไ้ด้วา่ มีต้นตอมาจากการขาดการซอ่มบ ารุงมอเตอร์  จึงสง่ผลท าให้

มอเตอร์ท างานเกินก าลงั (OVER LOAD) และไหม้ ซึ่งแนวทางในการป้องกนัการเกิดซ า้ คือ ก าหนดมาตรฐานในการ

ตรวจสอบ ดแูลรักษา และบ ารุงรักษาครับ  

 Why Why Analysis เป็นเคร่ืองมือที่นิยมใช้กนัมากโดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อ เป็นเทคนิคการวิเคราะห์หาปัจจยัที่

เป็นต้นเหตขุองปรากฏการณ์ หรือปัญหาที่เกิดขึน้ เพื่อให้ได้พบต้นตอ หรือรากเหง้าที่แท้จริง และที่ส าคญัคือเพื่อน าไปสู่

การแก้ไข และปอ้งกนัการเกิดซ า้ตอ่ไป ส าหรับขัน้ตอนการท า  Why Why Analysis มีดังนีค้รับ 

1. วิเคราะห์ข้อเท็จจริง โดย ไปดูต้นตอ หรือสาเหตุจริงๆ ให้รู้อย่างลึกซึง้ว่ามีที่มาที่ไป อย่างไร และลกัษณะ

อาการ เป็นอยา่งไร ซึง่ผมขอแนะน าให้ไปด ูสถานการณ์จริง (Genba) และดสูภาพของจริง (Genbutsu) เพื่อให้

ได้ข้อเท็จจริง (Real) โดยควรวาดภาพประกอบด้วยจะท าให้เข้าใจง่ายขึน้ 

 



2. วิเคราะห์หาต้นตอของปัญหา โดยการวิเคราะห์หาปัจจยัที่เก่ียวข้องกบัปรากฏการ หรือปัญหา ซึ่งท าได้โดย 

การถามท าไม ท าไม ไปเร่ือยๆ  จนเจอต้นตอของปัญหาครับ (ลองพิจารณาจากตวัอย่าง) ซึ่งสว่นใหญ่แล้วต้น

ตอของปัญหามักจะเกิดจากการขาดมาตรการการปฏิบัติงานที่ดี และเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ส าหรับ

ปรากฏการณ์ หรือบางปัญหาสว่นใหญ่ มกัมีมากวา่หนึง่สาเหต ุผมขอแนะน าให้เขียนเขียนแผนภมูิต้นไม้ (Tree 

Diagram) ช่วย เพราะนอกจากได้รายละเอียดครบถ้วนแล้ว ยงัสะดวกตอ่ผู้ปฏิบตัิงานอีกด้วยครับ 

 

3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ โดยการถามกลับไป กลบัมาว่า สิ่งนัน้ๆ เป็นเหตเุป็นผล หรือมีความสอดคล้องกนั

เชิงตรรกะ (Logic) หรือไม ่เพราะการพิจารณาด้วยวิธีนีจ้ะช่วยท าให้การวิเคราะห์ของเราถกูต้องมากขึน้ครับ  

 

4. วิเคราะห์หาวิธีการแก้ไข หรือป้องกัน จากการวิเคราะห์ขัน้สุดท้ายท าให้เราได้ทราบถึงต้นตอที่แท้จริง 

จากนัน้เราก็มาค้นหาวิธีการแก้ไข และมาตรการป้องกันการเกิดซ า้ ซึ่งจากตวัอย่างจะเห็นว่า วิธีการแก้ไขคือ 

ซ่อมมอเตอร์ และน าไปท าให้เคร่ืองจักรสามารถใช้งานได้ ส่วนวิธีการป้องกันการเกิดซ า้คื อ การก าหนด

มาตรการการตรวจสอบ ดแูล รักษา เพื่อไมใ่ห้มอเตอร์ท างานเกินก าลงั (OVER LOAD) ซ า้อีก 

 

5. น ามาตรการที่ได้ไปปฏิบัติจริง น าวิธีการแก้ไข และป้องกนัดงักลา่วไปปฏิบตัิ นอกจากนีอ้าจน าวิธีการแก้ไข

ปอ้งกนัดงักลา่ว ไปขยายผลกบัสิ่งอื่นๆ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีความใกล้เคียงกนัก็จะเป็นประโยชน์มากขึน้อีก

ครับ เหมือนยิงปืนนดัเดียวได้นกหลายตวั  

        ส าหรับเคร่ืองมือ Why Why Analysis นีผ้มบอกได้เลยครับวา่ง่าย และมีประสิทธิภาพมาก ลองน าเอาไปใช้ดนูะ

ครับ รับรองได้เลยครับวา่ วิธีการนีจ้ะช่วยท าให้ท่านได้ค้นพบต้นตอที่แท้จริงของปัญหาได้อย่างแน่นอน เหมือนกบัต ารวจ 

ค้นหาคนร้ายได้อยา่งถกูต้อง และแมน่ย านัน่เองครับ ……………… 

 

  

  

 


