การคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ - แนวอุตสาหกรรม
(Problem Solving and Decision Making - Industry)
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หลักการและเหตุผล
❖

ปัญหาหมายถึง “ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นและผลลัพธ์น้ นั ไม่ตรงกับความคาดหวังหรื อสิ่ งที่ควรจะเป็ น”
โดยเฉพาะปัญหาของกระบวนการทางานภายในโรงงาน (Process in Factory) ซึ่งมีความ
สลับซับซ้อนมากขึ้น และปัญหาเหล่านั้นต้องได้รับการแก้อย่างตรงจุด ทั้งการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
(Correction) และปัญหาเชิงป้องกัน (Corrective Action – CA) ดังนั้นหลักการของการคิดแก้ปัญหา
(Problem Solving Principle) ต้องเป็ นไปอย่างมีหลักเกณฑ์ มีระบบและมีความเป็ นวิทยาศาสตร์
สามารถนาไปสู่การตัดสิ นใจเลือกวิธีแก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุผล (Decision Making) ไม่เกิดความ
สูญเปล่าทางทรัพยากรไปกับการแก้ปัญหาที่ไม่ตรงสาเหตุของปัญหา

❖

“การระบุปัญหาและวิธีแก้ปัญหา” (Problem and Countermeasure) เป็ นหัวใจสาคัญการคิด
แก้ปัญหาและตัดสิ นใจให้ประสบความสาเร็จ ความสามารถในการระบุ “รากสาเหตุของปัญหา”
(Problem - Root Cause) ด้วยความมีเหตุมีผลและตัดเหตุผลที่ไม่แท้จริ งออก (Reasonableness)
สร้างความแตกต่างในการแก้ปัญหาเป็ นอย่างมาก เช่นเดียวกันกับความสามารถในการกาหนด
“มาตรการตอบโต้หรื อวิธีแก้ ปัญหา” (Countermeasure) ด้วยแนวความคิดที่มีความเหมาะสมที่สุด
(Appropriate Decision Making) ก็จะส่งผลต่อการตัดสิ นใจเช่นเดียวกัน

❖

การแก้ปัญหาในเชิงอุตสาหกรรม (Industry) มีแนวทางหลายค่าย อาทิเช่น ตัวแบบ DISC ของ
JURAN, กระบวนการแก้ปัญหาที่สมเหตุสมผลของ Kepner-Tregoe, วิธีการแก้ปัญหาแบบ Six
Sigma ของโมโตโรลา, คิวซีสตอรี่ ของ JSA, คิวซีสตอรี่ ของ JUSE หรื อกระบวนการแก้ปัญหาแบบ
8D Report เป็ นต้น ดังนั้นการคิดแก้ปัญหาและตัดสิ นใจในเชิงอุตสาหกรรมหลักสู ตรนี้ (Industry)
จึงเน้นสิ่ งที่เหมือนกันและเป็ นประเด็นสาคัญ ที่การแก้ปัญหาจะขาดไม่ได้ ดังนี้
• การกาหนดปั ญหาให้ชด
ั เจน (Describe the Problem and Specify Problem)
• การวิเคราะห์หารากสาเหตุของปัญหา (Root Cause Analysis)
• การกาหนดมาตรการแก้ปัญหา (Consider Countermeasure)
• การสร้างมาตรฐานใหม่เพื่อป้ องกันการเกิดปั ญหาซ้ า
(Standardization and Prevent Recurrence)

วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
❖
❖
❖

เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจหลักการสาคัญของ “การระบุปัญหาและวิธีแก้ปัญหา” ด้วยการเรี ยนรู ้จากโมเดลการ
แก้ปัญหา (Problem Solving Model)
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีข้ นั ตอนการคิดแก้ปัญหาและตัดสิ นใจได้อย่างเป็ นระบบ
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถประยุกต์ใช้เครื่ องมือแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
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รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสู ตร










พื้นฐานของการคิดแก้ปัญหาและตัดสิ นใจ
• กิจกรรมปรับคลื่นความถี่สมองก่อนการเรี ยนรู ้
• เหตุผลสาคัญที่สนับสนุนให้เกิดการคิด
• โมเดลการแก้ปัญหา (Problem Solving Model)
• หลักสาคัญของการคิดแก้ปัญหาและตัดสิ นใจ
 ความสามารถในการระบุปัญหา (Problem)
 ความสามารถในการกาหนดวิธีแก้ปัญหา (Countermeasure)
• 3 วิธีคิดที่สนับสนุนการแก้ปัญหาและตัดสิ นใจ
• Activity I: กิจกรรมอุ่นเครื่ องการคิดแก้ปัญหา
ขั้นตอนการคิดแก้ปัญหาและตัดสิ นใจอย่างเป็ นระบบ
• การกาหนดปั ญหาให้ชด
ั เจน
• การวิเคราะห์หารากสาเหตุของปัญหา
• การกาหนดมาตรการแก้ปัญหา
• การสร้างมาตรฐานใหม่เพื่อป้ องกันการเกิดปั ญหาซ้ า
เครื่ องมือระบุและวิเคราะห์ปัญหา (Problem Solving Tools)
• แผนผังสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram)
• 5 Why Technique + MECE Technique
• 3G & 5W1H + Pareto Concept
• ข้อกาหนด 10 ประการของการวิเคราะห์ปัญหา
• การเลือกสาเหตุของปั ญหาตามความสามารถในการควบคุม (CUN Concept)
• Activity II: การคัดเลือกปัญหา
• Activity III: การวิเคราะห์สาเหตุของปั ญหา
• ตัวอย่างเพื่อการเรี ยนรู ้การวิเคราะห์ปัญหา
เครื่ องมือกาหนดวิธีการแก้ปัญหาเพื่อตัดสิ นใจ (Decision Making Tools)
• แผนผังต้นไม้ (Tree Diagram)
• How – How Question + MECE Technique
• การตัดสิ นใจแก้ปัญหาด้วยการวิเคราะห์ปัจจัย (Possibility & Result)
• Activity IV: การกาหนดมาตรการแก้ปัญหา
• ตัวอย่างเพื่อการเรี ยนรู ้การกาหนดมาตรการแก้ปัญหา
หลักการของการป้ องกันการเกิดปัญหาซ้ า
• การสร้างมาตรฐารการปฏิบตั ิดงาน (Standardization)
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