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กระบวนการแกป้ญัหาโดยเทคนคิ 8D และ การวเิคราะหเ์พือ่หาสาเหตโุดยผงักา้งปลาและ Why-Why 

(Problem Solving Process by 8D and Fish-Bone & Why-Why Technique) 1 Day 

 

หลักการและเหตุผล 

        เพื่อให้องค์กรได้เข้าใจ และสามารถน าเทคนิคการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ (Problem Solving Process)  

ซึ่งเป็นหน่ึงในข้อก าหนด ISO/TS 16949 :2009 ข้อที่ 8.5.2.1 โดยการประยุกต์ใช้เทคนิคการแก้ปัญหา 8 ประการ  

(8 Disciplines : 8D) มาช่วยในการแก้ปัญหาและป้องกันไม่ให้ปัญหาที่ได้แก้ไปแล้วกลับมาเกิดซ  าอีก 

      รวมทั งหลักสูตรนี ได้น าแผนผังก้างปลา (Fish Bone Diagram) และเทคนิค ท าไม-ท าไม (Why-Why analysis) 

 ซึ่งเป็นเทคนิคที่สามารถท าความเขา้ใจได้ง่าย ไม่ซับซ้อน เหมาะส าหรับพนักงานทุกระดบั และเป็นเทคนิคทีเ่ป็นกุญแจส าคัญ              

ในการไขไปสู่แนวทางการแก้ไขและการป้องกันได้อยา่งถูกต้อง ไม่ให้ปัญหานั นกลับมาเกิดซ  าอีก 

      เทคนิคทั งสองนี เหมาะส าหรับการประยุกต์ใช้วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ นกับทุกหน่วยงานในองค์กรไม่ว่าจะเป็นกระบวนการผลิต 

กระบวนการตรวจสอบ หรอืหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ  รวมทั งเป็นสว่นหน่ึงในการตอบ 8D อีกด้วย 

      เนื อหาหลักสูตรเริ่มตั งแต่การท าความเขา้ใจนิยามของปัญหา/สิ่งที่ไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนด, แหล่งที่มาของปัญหา (Input), 

เทคนิคการวิเคราะห์ Fish-Bone และ Why-Why  เทคนิคการเขียนรายงาน 8D เพือ่ก าหนดวธิีการแก้ปัญหาและก าหนดแนวทาง 

การป้องกันการเกิดซ  าอยา่งมปีระสิทธภิาพและประสิทธิผล 

วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร : 

     -  เพื่อให้องค์กรเกิดความรู้และความเข้าใจในการน าเทคนิคการแก้ไขปัญหาโดยหลักการ 8D report 

     -  เข้าใจ และสามารถใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์หาสาเหตุ เช่น 5W1H, Why-Why และ Fish Bone ได้ 

     -  เพื่อประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเน่ือง 

คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้รบัการอบรม :                                                                                                                           

วิศวกร, หัวหน้างาน, ผู้จัดการ, QMR, QC/QA, Production                                                                                        

รปูแบบการอบรมสมัมนา :                                                                                                                                        

บรรยาย, ยกตัวอยา่งประกอบ สลับกิจกรรมกลุ่มเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจเนื อหา         

เพื่อน าไปปรับใช้กับงานจริงได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิผล 

หวัขอ้อบรมสมัมนา :                                                                                                                                                   

เช้า 

1. นิยามและหลักการเบื องต้นในการแก้ปัญหาอยา่งเป็นระบบ (Problem Solving Process)                                                           

2. แหล่งที่มาของปัญหา (Input) หรือ สิ่งที่ไมเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนด                                                                                              

3. เทคนิคการเขียนประเด็นปัญหาโดยหลัก  5W1H                                                                                                                                             

Workshop 1 : แบง่กลุม่ และระบปุญัหาทีพ่บในองคก์รและในกระบวนการผลติโดยหลกั 5W1H                                                      

4. หลกัการเบื องตน้ของแผนภมูกิา้งปลา (Fish Bone Diagram) และการประยกุตใ์ช ้                                                                                  

5. ข้อแนะน าและขั นตอนการวิเคราะห์แผนผังก้างปลา                                                                                                     

Workshop 2 : เลอืกปญัหาจาก Workshop 1 และวเิคราะหห์าสาเหตหุลกัโดยแผนผงักา้งปลา 
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6. หลกัการและเทคนคิการวเิคราะห ์Why-Why                                                                                                                          

7. การมองปัญหาแบบ Why-Why  (มองจากสภาพท่ีควรจะเป็น และ มองจากหลักการหรือทฤษฎี)                                                    

8. กฏ 7 ประการส าหรับการวเิคราะห์ Why-Why Technique                                                                                                       

9. เทคนิคการทวนสอบความถูกต้องของการวเิคราะห์ Why-Why อย่างมีประสทิธิผล                                                         

Workshop 3 :  ทดลองวเิคราะห ์ Why-Why จากโจทยข์องวทิยากร                                                                          

Workshop 4 :  น าปญัหาจากผังกา้งปลามาวเิคราะหเ์พือ่หาตน้ตอของสาเหตโุดยเทคนคิ Why-Why   

บา่ย                                                                                                                                                          

10. หลกัการเบื องตน้ของเทคนคิ 8D และการน าไปประยกุตใ์ช ้                                                                                                  

11. รายละเอยีดขั นตอนการท า 8D 

     D1 : การจัดตั งคณะท างานข้ามสายงาน (Cross Team) 

     D2 : เขียนบรรยายลักษณะของปัญหา (5W1H) 

            Workshop  5 : ตั งทมีและบรรยายลกัษณะของปญัหาโดย 5W+1H 

    D3 : ก าหนดการแก้ไขเบื องตน้ (Correction) 

    D4 : วิเคราะหห์าสาเหตุของปัญหาและจดุบกพร่อง (Root Cause) 

           Workshop 6 : ก าหนดวธิกีารแกไ้ขเบื องตน้ และ วเิคราะหต์น้ตอของปญัหาโดยกา้งปลาและ Why-Why 

     D5 : ก าหนดและเลอืกวธิกีารแก้ปัญหาอย่างถาวร (Corrective Action) 

     D6 : น าวิธีการแก้ไขอยา่งถาวรมาประยุกต์ใช้และทวนสอบความถูกตอ้ง 

            Workshop 7 : จดัท า Action Plan ก าหนดแนวทางแกป้ญัหาอยา่งถาวร 

     D7 : การป้องกันไม่ให้ปัญหากลับมาเกิดซ  า (Prevent Recurrence) 

            Workshop 8 : ก าหนดมาตรฐาน และ/หรอื กจิกรรมตา่งๆ เพือ่ปอ้งกนัปญัหาไมใ่หเ้กดิซ  า 

    D8 : แสดงความยินดีกับทมี (Recognize Team) และขยายผล 

     ถาม-ตอบ 

     ท าแบบทดสอบประเมินผลหลังอบรม (Post Test) 

 

 

  

 


