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มูลเหตุจงู ใจ นึกถึงบรรยากาศการบรรยายหลักสูตร QCC ที่สยามกลการ เหตุการณ์นี ้เกิดขึ ้นตอนสีโ่ มงเย็นเป็ น
การสนทนา
ระหว่ างหัวหน้ างาน (Supervisor) และลูกน้ อง ถึงปั ญหาการส่งงานไม่ได้ ตามกาหนด
“พี่ครับ งานเข้ าแล้ ว!!!! วันนีง้ านรอบ 5 โมงเย็นคงส่ งได้ ไม่ หมด” ลูกน้ องรี บโทรรายงานหัวหน้ าเพื่อให้ ทราบถึง
ปั ญหาที่อดึ อัดใจอยู่ ณ ขณะนัน้
“ทาไมล่ ะ?!!!” หัวหน้ างานถามด้ วยความสงสัย
“ก็เครื่องจักรดันเสียน่ ะพี่!!! เลยผลิตงานไม่ ได้ ”
“แล้ วทาไมเครื่องจักรถึงเสียได้ ล่ะเนีย้ ?” หัวหน้ างานถามต่อด้ วยความสงสัย
“ไม่ ร้ ูเหมือนกันพี่ ตอนเช้ าก็ใช้ ได้ ดีไม่ เห็นมีปัญหาอะไร แต่ พอตกบ่ ายก็หยุดไปเฉย ” ลูกน้ องตอบ
“แล้ วรู้หรือยังว่ า เครื่องหยุดเนื่องมาจากสาเหตุอะไร?” หัวหน้ างานถามซ ้าอย่างเร่งเร้ า
“ก็ไม่ ร้ ูเหมือนกันพี่ แต่ จากที่ได้ คุยกับช่ างแล้ ว เขาบอกว่ ามอเตอร์ ไหม้ ”
“แล้ วทาไมมอเตอร์ ไหม้ ล่ะ?” หัวหน้ างานถามเค้ นเพื่อเอาคาตอบ
“โถ่ พ่ ี ผมไม่ ใช่ ช่างน๊ ะ!!!!.” ลูกน้ องตอบกลับด้ วยอารมณ์โมโห แล้ วพูดต่อ
“พี่จะมาถามอะไรกับผมหนักหนาล่ ะครับ ถ้ าพี่อยากรู้พ่ กี ็ถามช่ างเอาเองแล้ วกัน พี่จะคุยกับเขาไหมล่ ะ?
เขาอยู่ข้างๆผมนี่แหละ” พูดจบลูกน้ องก็รีบยืนโทรศัพท์ไปให้ กบั ช่างซ่อมบารุง ผู้มีฉายาว่าจ่าชัย ที่กาลังสาละวนกับการ
ซ่อมมอเตอร์
“จ่ าชัย ถามจริงเถอะตกลงเครื่องมันเป็ นยังไงกันแน่ ?” หัวหน้ างานเริ่ มถามช่างซ่อมบารุง

“สาเหตุของไอ้ เครื่องที่เสียนั่นน ก็เพราะว่ ามอเตอร์ ไหม้ ครับ” จ่าชัยตอบ
“อ้ าว!!! แล้ วไอ้ มอเตอร์ มันไหม้ ได้ ล่ะ?” หัวหน้ าถามต่อ
“ก็เพราะมอเตอร์ มนั ร้ อน แล้ ว จึงเกิดการทางานเกินกาลัง (OVER LOAD)” จ่าชัยตอบตามหลักทฤษฎีเป๊ ะ อย่าง
รวดเร็ว
“เฮ๊ ย!!! แล้ วทาไมถึงทางานเกินกาลัง (OVER LOAD) ได้ ล่ะ?” หัวหน้ างานถามด้ วยความสงสัย
“ก็เพราะจารบีท่ อี ยู่ตดิ กับเฟื องมอเตอร์ มันไม่ มี” จ่าชัยตอบต่อ
“ปั ดโถ่ เอ๊ ย!!! แล้ ว จารบีมันหายไปไหนล่ ะ?” หัวหน้ างานถามด้ วยความงง
“ก็เพราะ จารบีมันก็ค่อยๆหายไปเรื่อยๆ ระหว่ างที่มีการปฏิบัติงาน เนื่องจากว่ ามอเตอร์ ตัวนีไ้ ม่ เคยได้ มีการ
บารุ งรักษาเลยตัง้ แต่ เริ่มใช้ งาน”จ่าชัยตอบต่อเพื่อให้ หายสงสัย
“ตายแล้ ว!!! ทาไม ไม่ มกี ารบารุ งรักษาอะไรกันเลยล่ ะ?” หัวหน้ างานถามคาถามเด็ด
“ก็เพราะ ไม่ ได้ มีการกาหนดมาตรฐานการดูแลรั กษา เฟื องของมอเตอร์ ตัวนีม้ าก่ อน ห้ วหน้ าต้ องเข้ าใจนะครั บ
ว่ า เครื่ องนีเ้ ป็ นเครื่ องเก่ าที่คนญี่ปุ่นเขามาติดตัง้ ให้ ตัง้ แต่ เปิ ดโรงงาน และเขาก็ลืมบอกเราว่ าต้ องดูแลรั กษา
อย่ างไร? จึงทาให้ ไม่ มีใครรู้ เมื่อไม่ มีใครรู้ ก็เลยไม่ ได้ ดูแล และเมื่อไม่ ได้ ดูแล มอเตอร์ มันก็พังอย่ างที่เห็น
เนีย้ ล่ ะครับ มีอะไรจะถามผมอีกไหมครับเนีย้ ” จ่าชัยอธิบายเพิ่มเติม และเริ่ มถามกลับบ้ าง
“O.K. เข้ าใจแล้ วครั บ ต้ องขอบคุณมากนะที่ให้ ข้อมูลได้ อย่ างละเอียด ยังไงๆจ่ าชัย ก็ช่วยซ่ อมเครื่ องให้ ใช้ งาน
ได้ ด้วยแล้ วกัน เพราะผมมีงานต้ องรอส่ งอีกมาก ” หัวหน้ างานกล่าวขอบคุณ และฝากงานให้ จ่าชัย
จากเหตุการนี ้ สรุปปั ญหาการส่งงานไม่ทนั นี ้ได้ วา่ มีต้นตอมาจากการขาดการซ่อมบารุงมอเตอร์ จึงส่งผลทาให้
มอเตอร์ ทางานเกินกาลัง (OVER LOAD) และไหม้ ซึ่งแนวทางในการป้องกันการเกิดซ ้า คือ กาหนดมาตรฐานในการ
ตรวจสอบ ดูแลรักษา และบารุงรักษาครับ
Why Why Analysis เป็ นเครื่ องมือที่นิยมใช้ กนั มากโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ เป็ นเทคนิคการวิเคราะห์หาปั จจัยที่
เป็ นต้ นเหตุของปรากฏการณ์ หรื อปั ญหาที่เกิดขึ ้น เพื่อให้ ได้ พบต้ นตอ หรื อรากเหง้ าที่แท้ จริ ง และที่สาคัญคือเพื่อนาไปสู่
การแก้ ไข และป้องกันการเกิดซ ้าต่อไป สาหรับขัน้ ตอนการทา Why Why Analysis มีดังนีค้ รับ
1. วิเคราะห์ ข้อเท็จจริ ง โดย ไปดูต้นตอ หรื อสาเหตุจริ งๆ ให้ ร้ ู อย่างลึกซึง้ ว่ามีที่มาที่ไป อย่างไร และลักษณะ
อาการ เป็ นอย่างไร ซึง่ ผมขอแนะนาให้ ไปดู สถานการณ์จริ ง (Genba) และดูสภาพของจริ ง (Genbutsu) เพื่อให้
ได้ ข้อเท็จจริ ง (Real) โดยควรวาดภาพประกอบด้ วยจะทาให้ เข้ าใจง่ายขึ ้น

2. วิเคราะห์ หาต้ นตอของปั ญหา โดยการวิเคราะห์หาปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับปรากฏการ หรื อปั ญหา ซึ่งทาได้ โดย
การถามทาไม ทาไม ไปเรื่ อยๆ จนเจอต้ นตอของปั ญหาครับ (ลองพิจารณาจากตัวอย่ าง) ซึ่งส่วนใหญ่แล้ วต้ น
ตอของปั ญ หามัก จะเกิ ดจากการขาดมาตรการการปฏิบัติงานที่ดี และเพีย งพอต่อการปฏิ บัติงาน สาหรั บ
ปรากฏการณ์ หรื อบางปั ญหาส่วนใหญ่ มักมีมากว่าหนึง่ สาเหตุ ผมขอแนะนาให้ เขียนเขียนแผนภูมิต้นไม้ (Tree
Diagram) ช่วย เพราะนอกจากได้ รายละเอียดครบถ้ วนแล้ ว ยังสะดวกต่อผู้ปฏิบตั ิงานอีกด้ วยครับ

3. วิเคราะห์ ความสัมพันธ์ โดยการถามกลับไป กลับมาว่า สิ่งนันๆ
้ เป็ นเหตุเป็ นผล หรื อมีความสอดคล้ องกัน
เชิงตรรกะ (Logic) หรื อไม่ เพราะการพิจารณาด้ วยวิธีนี ้จะช่วยทาให้ การวิเคราะห์ของเราถูกต้ องมากขึ ้นครับ

4. วิเคราะห์ หาวิธีการแก้ ไ ข หรื อป้ องกัน จากการวิเคราะห์ ขนั ้ สุดท้ ายทาให้ เราได้ ทราบถึงต้ นตอที่แท้ จริ ง
จากนันเราก็
้
มาค้ นหาวิธีการแก้ ไข และมาตรการป้องกันการเกิดซ ้า ซึ่งจากตัวอย่างจะเห็นว่า วิธีการแก้ ไขคือ
ซ่อ มมอเตอร์ และนาไปท าให้ เครื่ องจักรสามารถใช้ ง านได้ ส่ว นวิธี ก ารป้องกัน การเกิ ด ซ า้ คื อ การก าหนด
มาตรการการตรวจสอบ ดูแล รักษา เพื่อไม่ให้ มอเตอร์ ทางานเกินกาลัง (OVER LOAD) ซ ้าอีก

5. นามาตรการที่ได้ ไปปฏิบัติจริง นาวิธีการแก้ ไข และป้องกันดังกล่าวไปปฏิบตั ิ นอกจากนี ้อาจนาวิธีการแก้ ไข
ป้องกันดังกล่าว ไปขยายผลกับสิ่งอื่นๆ หรื อหน่วยงานอื่นๆ ที่มีความใกล้ เคียงกันก็จะเป็ นประโยชน์มากขึ ้นอีก
ครับ เหมือนยิงปื นนัดเดียวได้ นกหลายตัว
สาหรับเครื่ องมือ Why Why Analysis นี ้ผมบอกได้ เลยครับว่าง่าย และมีประสิทธิภาพมาก ลองนาเอาไปใช้ ดนู ะ
ครับ รับรองได้ เลยครับว่า วิธีการนี ้จะช่วยทาให้ ท่านได้ ค้นพบต้ นตอที่แท้ จริ งของปั ญหาได้ อย่างแน่นอน เหมือนกับตารวจ
ค้ นหาคนร้ ายได้ อย่างถูกต้ อง และแม่นยานัน่ เองครับ ………………

