คำอธิบำยกำรเขียนรำยละเอียดในแบบฟอร์ม A3
No and Project Name ให้ ระบุเลขที่และชื่อโครงการซึง่ แสดงวัตถุประสงค์โดยย่อ เช่น การลดค่าใช้ จ่าย การลดความไม่

พึงพอใจของผู้รับบริ การ การเพิม่ จานวนนักศึกษา การเพิม่ ความผูกพันของบุคลากร การปรับปรุงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของกระบวนการ การปรับปรุงยุทธศาสตร์ ให้ มคี วามท้ าทายมากขึ ้น เป็ นต้ น
ให้ ระบุผ้ ทู ี่ได้ รับผลกระทบหรื อผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการดาเนินโครงการนี ้ ซึง่ ผู้เสนอโครงการต้ องไป
ขอรับความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่แท้ จริ งของปัญหา
Stakeholders

ให้ ระบุชื่อผู้ทบทวนโครงการ (Reviewed by) (ทาหน้ าทีเ่ ป็ น Coach พิจารณาความเป็ นไปได้ ความ
สมเหตุสมผลของข้ อเสนอโครงการ และให้ ข้อเสนอแนะทีเ่ ป็ นประโยชน์แก่ผ้ จู ดั ทาโครงการ) และ ชื่อผู้อนุมตั ิโครงการ
(Approved by) (เป็ นผู้มีอานาจในการอนุมตั ิและจัดสรรทรัพยากรที่จาเป็ นแก่โครงการ)
Department

1 Clarify the problem ให้ แสดงภูมิหลัง (Background) ของปั ญหาที่เกิดขึ ้นในปั จจุบน
ั โดยย่อ จากข้ อเท็จจริงหรื อจาก

การสังเกต ปั ญหาเหล่านันมี
้ ผลกระทบต่อการบรรลุยทุ ธศาสตร์ แผนปฏิบตั ิการ หรื อกระบวนการในเรื่ องใดและอย่างไร
พยายามแยกแยะสิง่ ที่เป็ นปั ญหาทีแ่ ท้ จริ ง (Is) ออกจากสิง่ ทีเ่ ป็ นเพียงอาการของปั ญหา หรื อเป็ นเพียงการการคาดเดาหรื อ
เป็ นสมมุตฐิ าน ซึง่ ไม่ใช่ตวั ปั ญหา (Is not) ที่แท้ จริ ง ควรนาผลลัพธ์การดาเนินการเชิงปริ มาณ มาแสดงให้ เห็นประจักษ์ ถงึ
การไม่บรรลุเป้าหมายหรื อมาตรฐานที่กาหนด หรื อมีแนวโน้ มที่ไม่ดีหรื อสม่าเสมอ เพื่อยืนยันว่ามีปัญหาเกิดขึ ้นจริงและ
ต้ องรี บนาไปแก้ ไข จากนันก
้ าหนด Problem statement โดยย่อที่ชดั เจน เพื่อนาไปเป็ นหัวปลาของ Fishbone
Diagram
2 Breakdown the problem ให้ ระบุสาเหตุหลักที่เป็ นไปได้ ทงหมดที
ั้
่ทาให้ เกิดปั ญหา โดยการระดมสมอง
(Brainstorming) กับทีมงานและผู้มีสว่ นได้ สว่ ยเสียที่เกี่ยวข้ อง
3 Set the target ระบุตวั วัดที่แสดงถึงเป้าหมายบันปลายที
้
่ท้าทาย (Stretch goals) ของโครงการที่ต้องการบรรลุในเชิง

ปริ มาณ โดยพิจารณาจากผลการดาเนินงานในอดีต ของคูแ่ ข่งหรือคูเ่ ปรี ยบเทียบ เป้าหมายขององค์กร พร้ อมระยะเวลา
ดาเนินการที่ชดั เจน ไม่เนิ่นนานจนเกินไป
4 Analyse the root causes ระดมสมองกับผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียต่างๆ เพื่อหาสาเหตุที่แท้ จริ งของปั ญหา หากสาเหตุของ

ปั ญหามีเพียงประการเดียว อาจใช้ วิธี 5 Whys ในการวิเคราะห์ต้นตอของปั ญหา แต่หากปั ญหานันมี
้ หลายสาเหตุและมี
ความซับซ้ อน ควรใช้ Fishbone diagram (Cause and effect diagram) ที่พิจารณาถึงปัจจัยสาคัญทังด้
้ าน Human,
Machine, Material, Methods, Environment และอื่นๆ แล้ วใช้ 5 Whys ในการหาสาเหตุยอ่ ยอื่นๆ พิจารณา
ความสัมพันธ์ของสาเหตุยอ่ ยเหล่านัน้ ตัดสาเหตุยอ่ ยที่ไม่สาคัญหรื อไม่เกี่ยวข้ องออก
5 Develop countermeasures ทาการระดมสมองร่ วมกับผู้มส
ี ว่ นได้ สว่ นเสีย เพื่อระบุวิธีการแก้ ไขสาเหตุยอ่ ยต่างๆที่

เป็ นต้ นตอของปั ญหา ระบุผลกระทบจากการแก้ ไขเพื่อทาให้ มนั่ ใจว่าจะไม่ทาให้ เกิดปั ญหาซ ้าขึ ้นอีก นาเสนอแนวทางการ
แก้ ไขปั ญหาให้ ผ้ มู ีอานาจพิจารณาและอนุมตั กิ ารดาเนินการ

6 Implement countermeasures กาหนดขันตอนด
้
าเนินการที่ชดั เจนในการแก้ ไขสาเหตุยอ่ ยต่างๆ โดยใช้ Gantt
chart ซึง่ ระบุถึงรายละเอียดของกิจกรรมทีต
่ ้ องดาเนินการ (What) ช่วงเวลา (When) ผู้รับผิดชอบ (Who) ผู้ให้ การ

สนับสนุน

(Supporters) และผู้ทบทวนผล (Reviewers) และสถานที่ดาเนินการ (Where) เป็ นอย่างน้ อย

7 Monitor results and processes ติดตามผลลัพธ์ ของตัววัดผลการดาเนินการในแต่ละขันตอนของกระบวนการอย่
้
าง

ใกล้ ชิดทุกเดือน โดยในระยะแรก อาจต้ องติดตามค่อนข้ างถี่ เพื่อแก้ ไขปั ญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ ้นโดยไม่ได้ คาดคิดมา
ก่อน หากผลลัพธ์ไม่เป็ นไปตามที่ต้องการ ควรย้ อนกลับไปยังขันตอนที
้
่ 4 อีกครัง้ เนื่องจากอาจไม่ได้ วิเคราะห์สาเหตุที่
แท้ จริ งของปั ญหาครบถ้ วนทุกประเด็น
8 Standardize and share practices ภายหลังการแก้ ไขปั ญหาบรรลุผลตามเป้าหมายที่ระบุในขันตอนที
้
่ 3 ควร

พิจารณาจัดทาเป็ นคูม่ ือปฏิบตั ิงาน และ/หรื ออบรม เผยแพร่ให้ แก่บคุ ลากรที่เกี่ยวข้ อง รวมทังอธิ
้ บายวิธีการขันตอนการ
้
แก้ ไขปั ญหาและอุปสรรคโดยละเอียด เพื่อถ่ายทอดไปยังหน่วยงานอื่น และจัดเก็บเป็ นองค์ความรู้ขององค์กรเพื่อเผยแพร่
ภายในองค์กรต่อไป

