
การคิดเชิงวิพากษ์  

การคิดอย่างมี

วิจารณญาณ  

เพื่อยกระดับการตัดสินใจ 



คิดเพื่อค้นหาต้นเหตุ

ของปัญหาที่แท้จริง 



• - ชายคนหนึ่งมีปัญหาเพราะงานยุ่งมากจนไม่มีเวลาให้แฟน เขาพยายาม

พาแฟนไป ชอ็ปปิ้งและกินอาหารหรูหราทุกคร้ังที่มีโอกาส แต่สุดท้ายก็ต้อง

เลิกกัน 

• - บริษัทหนึ่งขัดแย้งกับลูกค้าเพราะเพราะลูกค้าไม่ค่อยให้ความเคารพการ

ตัดสินใจของบริษัท และแม้บริษัทจะพยายามลดราคาสินค้าและบริการให้อยู่

ตลอด แต่สุดท้ายก็เป็นคู่ค้ากันต่อไปไม่ได้ 

• - สามีภรรยาคู่หนึ่งพยายามจะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องต่างๆในชีวิต

ลูกมากเกินไป และแม้ว่าทั้งสามคนจะรักกันมาก แต่สุดท้ายแล้วลูกก็เลือกไป

อยู่หอของมหาวิทยาลัยเพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตตามการตัดสินใจของตัวเอง 

• - เพื่อนสนิทสองคนรักผู้ชายคนเดียวกันแล้วตกลงกันไม่ได้ว่าควรจะท า

อย่างไร และแม้ทั้งสองคนจะสนิทกันและเป็นเพื่อนกันมานาน แต่สุดท้ายก็

ต้องหมางเมินกันไป 













เครื่องมือวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา

ด้วยการถามหาสาเหตุด้วยค าวา่ WHY หรือ

ท าไม เพื่อหาสาเหตุของปัญหามาจากอะไร และ

ถามซ้ าไปเรื่อย ๆ 5 ครั้งหรือจนกวา่จะพบสาเหตุ

ที่แท้จริงของปัญหา 













เนือ้หาท่ีจะน าไปอ่านสอบไม่สมบรูณ์ 
จดเนือ้หาการบรรยายไม่ตอ่เน่ือง 
ดินสอหกัจนถึงโคน 















เตารีดไม่ร้อน แม้จะเปิดสวิตซ์ทิ้งไว้แล้วก็ตาม 

สมพรรีดผ้าไม่เสร็จ ในช่วงเช้า 

ส่งผ้าให้ลูกค้าไม่ทัน 

 
Breaker ในบ้านตัดไฟ 

เปลี่ยน Breaker/ประหยัดไฟ/หาอุปกรณ์ไฟฟ้า 

ที่ช ารุด ส่งผลให้ไฟฟ้าช็อด 



       พนกังานคลงัสนิค้า น า สินค้า (ตู้ เยน็) ขึน้ไปจดัเรียงบนรถบรรทกุ จนกระทัง่เหลือ สินค้า
พาเลต็สดุท้าย พนกังานตรวจนบัสนิค้า ได้สง่ เอกสารตรวจปลอ่ยสินค้า ให้กบัพนกังานขบั
รถ พนกังานขบัรถจงึเข้าใจวา่ การจดัเรียงสินค้าบนรถเสร็จสิน้แล้ว จงึเดินไปสตาร์ทเคร่ือง 
และออกรถ  
    ขณะนั้นพนกังานขบัรถไดย้นิเสียง พนกังานคลงัสินคา้ตะโกนใหห้ยดุ จึงหยดุรถ
ชัว่ขณะ (แต่ไม่ไดล้งจากรถมาดูเหตุการณ์) เม่ือไม่พนกังานตรวจนบัสินคา้ ไม่ไดต้ะโกน
เรียกอีก จึงเขา้ใจวา่การจดัเรียงสินคา้เสร็จสมบูรณ์แลว้ จึงออกรถ   แต่วา่การจดัเรียงสินคา้
พาเลตสุดทา้ยยงัคา้งอยูร่ะหวา่งพ้ืนท่ีหนา้เบย ์ กบั ส่วนทา้ยของรถบรรทุก ท าใหสิ้นคา้ตก
จากทา้ยรถเสียหาย 1 ชดุ 



       พนกังานคลงัสนิค้า น า สินค้า (ตู้ เยน็) ขึน้ไปจดัเรียงบนรถบรรทกุ จนกระทัง่เหลือ สินค้า
พาเลต็สดุท้าย พนกังานตรวจนบัสนิค้า ได้สง่ เอกสารตรวจปลอ่ยสินค้า ให้กบัพนกังานขบั
รถ พนกังานขบัรถจงึเข้าใจวา่ การจดัเรียงสินค้าบนรถเสร็จสิน้แล้ว จงึเดินไปสตาร์ทเคร่ือง 
และออกรถ  
    ขณะนั้นพนกังานขบัรถไดย้นิเสียง พนกังานคลงัสินคา้ตะโกนใหห้ยดุ จึงหยดุรถ
ชัว่ขณะ (แต่ไม่ไดล้งจากรถมาดูเหตุการณ์) เม่ือไม่พนกังานตรวจนบัสินคา้ ไม่ไดต้ะโกน
เรียกอีก จึงเขา้ใจวา่การจดัเรียงสินคา้เสร็จสมบูรณ์แลว้ จึงออกรถ   แต่วา่การจดัเรียงสินคา้
พาเลตสุดทา้ยยงัคา้งอยูร่ะหวา่งพ้ืนท่ีหนา้เบย ์ กบั ส่วนทา้ยของรถบรรทุก ท าใหสิ้นคา้ตก
จากทา้ยรถเสียหาย 1 ชดุ 

• อาการ....พนกังานขบัรถออกรถ ขณะยงัเรียงสนิค้าไมเ่สร็จ 



       พนกังานคลงัสนิค้า น า สินค้า (ตู้ เยน็) ขึน้ไปจดัเรียงบนรถบรรทกุ จนกระทัง่เหลือ สินค้า
พาเลต็สดุท้าย พนกังานตรวจนบัสนิค้า ได้สง่ เอกสารตรวจปลอ่ยสินค้า ให้กบัพนกังานขบั
รถ พนกังานขบัรถจงึเข้าใจวา่ การจดัเรียงสินค้าบนรถเสร็จสิน้แล้ว จงึเดินไปสตาร์ทเคร่ือง 
และออกรถ  
    ขณะนั้นพนกังานขบัรถไดย้นิเสียง พนกังานคลงัสินคา้ตะโกนใหห้ยดุ จึงหยดุรถ
ชัว่ขณะ (แต่ไม่ไดล้งจากรถมาดูเหตุการณ์) เม่ือไม่พนกังานตรวจนบัสินคา้ ไม่ไดต้ะโกน
เรียกอีก จึงเขา้ใจวา่การจดัเรียงสินคา้เสร็จสมบูรณ์แลว้ จึงออกรถ   แต่วา่การจดัเรียงสินคา้
พาเลตสุดทา้ยยงัคา้งอยูร่ะหวา่งพ้ืนท่ีหนา้เบย ์ กบั ส่วนทา้ยของรถบรรทุก ท าใหสิ้นคา้ตก
จากทา้ยรถเสียหาย 1 ชดุ 

• อาการ....พนกังานขบัรถออกรถ ขณะยงัเรียงสนิค้าไมเ่สร็จ 

• ปัญหา....สนิค้าตกจากท้ายรถ 



       พนกังานคลงัสนิค้า น า สินค้า (ตู้ เยน็) ขึน้ไปจดัเรียงบนรถบรรทกุ จนกระทัง่เหลือ สินค้า
พาเลต็สดุท้าย พนกังานตรวจนบัสนิค้า ได้สง่ เอกสารตรวจปลอ่ยสินค้า ให้กบัพนกังานขบั
รถ พนกังานขบัรถจงึเข้าใจวา่ การจดัเรียงสินค้าบนรถเสร็จสิน้แล้ว จงึเดินไปสตาร์ทเคร่ือง 
และออกรถ  
    ขณะนั้นพนกังานขบัรถไดย้นิเสียง พนกังานคลงัสินคา้ตะโกนใหห้ยดุ จึงหยดุรถ
ชัว่ขณะ (แต่ไม่ไดล้งจากรถมาดูเหตุการณ์) เม่ือไม่พนกังานตรวจนบัสินคา้ ไม่ไดต้ะโกน
เรียกอีก จึงเขา้ใจวา่การจดัเรียงสินคา้เสร็จสมบูรณ์แลว้ จึงออกรถ   แต่วา่การจดัเรียงสินคา้
พาเลตสุดทา้ยยงัคา้งอยูร่ะหวา่งพ้ืนท่ีหนา้เบย ์ กบั ส่วนทา้ยของรถบรรทุก ท าใหสิ้นคา้ตก
จากทา้ยรถเสียหาย 1 ชดุ 

• อาการ....พนกังานขบัรถออกรถ ขณะยงัเรียงสนิค้าไมเ่สร็จ 

• ปัญหา....สนิค้าตกจากท้ายรถ 

• ความเสียหาย...ตู้ เย็นเสียหาย จ านวน  1 เคร่ือง 



พนกังานขบัรถ
ออกรถ ขณะยงั
เรียงสินค้าไม่เสร็จ 

พนกังานตรวจนบั ส่ง
เอกสารตรวจปล่อย
ให้กบั พนกังานขบัรถ 
ในขณะท่ีการบรรจุ
สินค้าก็ยงัไม่เรียบร้อย
(จงึท าให้ พนกังานขบั
รถเข้าใจว่า บรรจสุินค้า
เสร็จแล้ว 

เพราะพนกังานตรวจ
นบั เข้าใจว่า จะส่ง
เอกสารตรวจปล่อย
ให้กบัพนกังานขบัรถ 
ในขัน้ตอนใดก็ได้ 

พนกังานตรวจนบั 
ขาดประสบการณ์ 
และทกัษะในการ
ปฏิบตัิหน้าท่ี 

พนกังานตรวจนบั 
(ซึง่เป็นคนเก่า) ยงั
ไม่ได้รับการสอน
งานในเร่ือง
ดงักล่าว 

ยงัไม่เคยมีการ
ก าหนดอย่าง
ชดัเจนมาก่อนว่า 
เอกสารการตรวจ
ปล่อย จะต้องส่ง
ให้กบัพนกังานขบั
รถในขัน้ตอนใด 

corrective action 
1) ก าหนดให้ พนกังานตรวจนบั ส่งเอกสารตรวจปล่อยให้กบัพนกังาน
ขบัรถ หลงัจากท่ีบรรจสุินค้า และปิดตู้สินค้า\ 
2) อ่ืนๆ 
    2.1 ก าหนดลงไปใน procedure ว่า 'ก าหนดให้พนกังานท่ีมารับ
สินค้า ดบัเคร่ืองยนต์ และน ากญุแจรถไปมอบให้กบัพนกังานตรวจนบั
เก็บรักษาไว้ และ อยู่ประจ าจดุรับสินค้า ตลอดเวลา ท่ีท าการบรรจสุินค้า 
    2.2 จดัเตรียม หมอนรองล้อรถ อย่างน้อย 2 ชิน้ ส าหรับการรองล้อ
ป้องกนัการรถไหลไปข้างหน้า หรือถอยไปด้านหลงั และท าป้ายเตือนให้ 
พนกังานขบัรถ รองล้อรถด้วยหมอนรองล้อรถ 

 











• จงระบ ุอาการ  - ปัญหา – ความเสียหาย 
– อาการ.............................................................................. 

– ปัญหา............................................................................. 

– ความเสียหาย.................................................................... 

นนร.โต้ง  มีปัญหาสอบไม่ผ่าน 4 จาก 6 วิชา ในการสอบกลางภาคของปี 1  

เพราะขาดเรียนทุกวิชาถึง 3 ครั้งจาก 7 ครั้ง ในช่วงก่อนสอบกลางภาค   

โดยเฉพาะในช่วงที่มีเนื้อหาส าคญั  

กิจกรรมเรื่อง Why Why Analysis # 1 







นายลมโชย ท างานที่กรมการบินพลเรือนมานานกว่า 20 ปี แต่ไม่เคยได้ 2 

ขั้นเลย เพราะมาท างานสายเสมอ  เนื่องจากบ้านอยู่ไกลจากที่ท างานมาก  

กอรปกับการจราจรติดขัดเป็นปกติอยู่แล้วอีกด้วย  ท าให้เพื่อนร่วมงานไม่

พอใจ เพราะต้องท างานในส่วนของนายลมโชยนอกเหนือจากงานของตนเอง 

กิจกรรมเรือ่ง Why Why Analysis # 2 

• จงระบุ อาการ  - ปัญหา – ความเสยีหาย 

– อาการ.............................................................................. 

– ปัญหา............................................................................. 

– ความเสยีหาย.................................................................... 













The End 


