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หลักการและเหตผุล 

                  การแกไ้ขปัญหาดว้ย 5 Why คอืการวเิคราะหแ์ละคน้หาสาเหตรุากของปัญหา (Root Cause) 

เพือ่หาแนวทางการแกไ้ขอยา่งมปีระสทิธภิาพ ลดความผดิพลาด และสามารถใชท้รัพยากรไดอ้ยา่งคุม้คา่ 

เป็นระบบในการปรับปรงุคณุภาพในกระบวนการท างาน (Process Improvement) รว่มกันคน้หาสาเหตขุอง

ปัญหาทีเ่กดิขึน้เป็นประจ าหรอืเหตทุีท่ าใหไ้มส่ามารถบรรลเุป้าหมายทีต่อ้งการได ้จนกระท่ังหาสาเหตแุละ

แนวทางการแกไ้ขเพือ่ไมใ่หปั้ญหานัน้เกดิขึน้ซ ้าอกี ผา่นทางกจิกรรมตา่ง ๆ เชน่ 5ส., Kaizen, Lean 

Manufacturing, QCC (Quality Control Cycle) และอืน่ ๆ 

                   หลักการ 5 Gen เป็นการวเิคราะหเ์พือ่หาสาเหตแุละแนวทางในการแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่ง

ถกูตอ้ง และตรงจดุทีส่ดุ โดยใชข้อ้มลูตา่ง ๆทีม่อียูห่รอืบันทกึได ้เชน่ ขอ้มลูชิน้งาน, สภาพแวดลอ้ม,

หลักการท างานและขอ้จ ากัดตา่ง ๆ เนน้การไมป่ลอ่ยใหเ้กดิความผดิพลาดเกดิขึน้ โดยมเีป้าหมายใหเ้กดิ

คณุภาพในการท างานทัง้การผลติและบรกิาร โดยปราศจากการควบคมุหรอืมกีารควบคมุใหน้อ้ยทีส่ดุ (Zero 

Quality Control) เพือ่ลดของเสยี (Defect) ลดตน้ทนุ (Cost) และเพิม่ผลติภาพ (Productivity) ใหม้ากขึน้ 

ซึง่จะสามารถใชร้ว่มกับเครือ่งมอืตา่ง ๆ เชน่ วงจร PDCA (Plan, Do, Check, Action) และอปุกรณ์ป้องกัน

ความผดิพลาด (Error Proof: Poka-Yoke) ไดอ้กีดว้ย 

                    ดังนัน้เราสามารถใชทั้ง้ 2 หลักการนีค้วบคูก่ันในการสง่เสรมิใหส้ามารถคน้หาสาเหตขุอง

ปัญหาและปรับปรงุคณุภาพการด าเนนิงานเพือ่บรรลเุป้าหมายในการปรับปรงุ แกไ้ข ปัญหาดา้นคณุภาพและ

ผลติภาพไดด้ยี ิง่ข ึน้ สง่ผลใหเ้กดิศกัยภาพในการท างานทีม่ากขึน้ สามารถลดตน้ทนุอยา่งแทจ้รงิ และสรา้ง

ความพงึพอใจใหก้ับลกูคา้และเป็นทีย่อมรับไดอ้ยา่งยั่งยนื 



วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่สรา้งหลักการ จติส านกึส าหรับแนวคดิในการแกไ้ขปัญหาเพือ่ลดความสญูเสยีในการผลติและ

บรกิารอยา่งเป็นระบบ 

2. เพือ่สง่เสรมิสรา้งใหพ้นักงานเกดิแนวคดิการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาอยา่งเป็นมรีปูแบบทีช่ดัเจน 

พสิจูนไ์ด ้ประเมนิผลไดใ้นเชงิคณุภาพและปรมิาณ 

3. สามารถน าเทคนคิการคน้หาและการวเิคราะหด์ว้ย 5 why Analysis และ 5 Gen ไปใชง้านได ้

อยา่งแทจ้รงิและอยา่งมปีระสทิธภิาพ เป็นทีย่อมรับทัง้ลกูคา้และผูบ้รหิารภายในองคก์ร 

4. เพือ่สรา้งผลประกอบการใหไ้ดม้ากขึน้ ลดตน้ทนุการด าเนนิงานทัง้การผลติและบรกิาร ลดระยะเวลา 

เพิม่ผลติภาพและประสทิธภิาพไดอ้ยา่งตอ่เนือ่งไมม่วีนัส ิน้สดุ 

หัวขอ้เนือ้หา     

 1. ความเขา้ใจเรือ่งของปัญหาและความผดิปกต ิ(Problem & Abnormal)  

 2. ความรูเ้บือ้งตน้ของระบบการด าเนนิการแกไ้ขปัญหา (Corrective Action Process)  

 3. ขอ้ก าหนดดา้นคณุภาพทีเ่กีย่วของตอ่มมุมองดา้นการแกไ้ขและป้องกนัปัญหา  

 4. แนวคดิการวเิคราะหร์ากเหงา้ของปัญหาการหาสาเหตทุีแ่ทจ้รงิ (Root Cause Analysis)  

 5. เทคนคิการคน้หาและการวเิคราะหส์าเหตขุองปัญหาทีร่ากเหงา้ดว้ย 5 Why Analysis 

 6. หลักการของเครือ่งมอื 5 Why Analysis  

 7. ความหมายและเป้าหมายของเทคนคิ 5 Gen 

 8. การประยกุตใ์ช ้5 Gen กบัเครือ่งมอืวเิคราะหปั์ญหาอืน่ ๆ (PDCA, Kaizen, 5ส., ECRS) 

 9. เทคนคิการวเิคราะหปั์ญหาดว้ยเครือ่งมอื QC 7 Tools  

10. Lean และ ความสญูเปลา่ 7+1 ประการในกระบวนการผลติ (Lean and 7+1 Wastes) 

11. เทคนคิการระดมสมองและการพจิารณา ตัดสนิใจ และการอบรม เรยีนรู ้ของพนักงานเพือ่แกไ้ข 

     ปัญหาในหน่วยงานใหป้ระสบความส าเร็จ 

12. กรณีศกึษาทีป่ระสบความส าเร็จ (Case Study and Best Practice) 
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