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การแก้ไขปัญหาด้ วย Why Why analysis
Finding technique and solving problem by Why why analysis การดาเนินธุรกิจในปัจจุบนั เป็ นการแข่งขันในการลดต้นทุนการผลิตเพื่ อเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพในการทางานและเพิ่มคุณภาพให้กบั สิ นค้า ทาให้สามารถได้กาไรในการผลิ ตที่ เพิ่มขึ้ น ซึ่ งง่ายกว่าการขึ้ นราคาสิ นค้ามาก การ
ปรับปรุ งขบวนการผลิ ต โดยใช้เครื่ องมื อที่ ในการแก้ไขปั ญหาและพัฒนาการปฏิ บตั ิ งานอย่างเป็ นระบบนั้น ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและ
ประสบผลสาเร็จการบริ หารงานแบบทุกคนมีส่วนร่วมเป็ นแนวทางการบริ หารที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น ของญี่ปนุ่ ซึ่ งแนวทางนี้ ทุกคนจะต้อง
สามารถแก้ไขปัญหาได้ดว้ ยตนเอง (Autonomous)คนไทยเองก็มีศกั ยภาพ ในการแก้ปัญหาได้ดี แต่มกั ชอบแก้ปัญหาที่อาการหรื อปลายเหตุ
มากกว่าแก้ที่สาเหตุรากเหง้า ดูได้จากปัญหาต่างๆ ที่ แก้ไปแล้วจะกลับมาเกิดซ้ าอี ก นัน่ อาจเป็ นเพราะเราไม่มีวิชาที่ สอนเรื่ องนี้ โดยตรง หรื อ
อาจไม่ค่อยมีเวลาค้นหาสาเหตุ เพราะต้องการผลที่รวดเร็ว หลักสู ตรนี้ จะช่วยให้ท่านเข้าถึ งขั้นตอนและเทคนิ คในการแก้ปัญหาการแสวงหา
ข้อเท็จจริ ง เพื่อนามาวิเคราะห์สาเหตุที่เป็ นรากเหง้าสมกับเป็ นนักแก้ปัญหามืออาชีพต่อไป ความหมายรวมคือการเปรี ยบเทียบระหว่าง
จุดประสงค์ (สิ่ งที่ ตอ้ งการ) กับวิธีการ (วิ ธีที่จะทาให้ได้ในสิ่ งที่ ตอ้ งการ) วิธีการต่างเกินไปน้อยเกินไปหรื อไม่สม่าเสมอก็จะทาให้เกิดความ
สู ญเปล่าได้ท้ งั สิ้ น ดังนั้นจาเป็ นอย่างยิ่งที่ จะต้องปูพ้ นื ฐานความรู ้ความเข้าใจถึ งสาเหตุดงั กล่าวข้างต้นว่าจะมีแนวทางป้องกันแก้ไขด้วย
วิธีการง่ายๆ ได้อย่างไรและสามารถนาไปประยุกต์ปฏิบตั ิใช้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ผลเกิดประสิ ทธิ ภาพการทางานของพนักงานเพิ่มขึ้ น
หลักสู ตรนี้ จึงเป็ นคาตอบที่ ดีของการใช้เครื่ องมื อในการแก้ไขปั ญหาการทางานได้อย่างเป็ นระบบและเห็นผลได้อย่างแน่นอน เป็ นการ
รวบรวมเครื่ องมือที่ใช้แก้ไขปัญหากับพนักงานในระดับปฏิบตั ิการและฝึ กการรวมกลุม่ ทากิจกรรมเพื่อช่วยกันระดมสมอง ในการแก้ไข
ปัญหาประจาวันได้เป็ นอย่างดีอีกด้วย
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ รับ :
1.ผูเ้ ข้าอบรมสามารถเรี ยนรู้และเข้าใจหลักการวิเคราะห์ปัญหาอย่างถูกต้อง
2.ผูเ้ ข้าอบรมสามารถนาหลักการ ไปประยุกต์ใช้กบั งานของตนเองได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3.ผูเ้ ข้าอบรมสามารถเรี ยนรู้การทางานร่วมกับผูอ้ ื่น
4.ผูเ้ ข้าอบรมมีจิตสานึกเรื่ องคุณภาพและทางานอย่างมีประสิ ทธิภาพ
5.ผูเ้ ข้าอบรมมี ความรู ้กบั การลดปั ญหาในการทางานภายในองค์กรมากขึ้ น

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างแนวคิดในการเลือกใช้เครื่ องมือในการลดความสู ญเสี ยใน
การผลิตอย่างเป็ นระบบ
2. เพื่อเสริ มสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปั ญหา
อย่างเป็ นมีรูปแบบ
3. เพื่อเป็ นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริ ษทั
อย่างต่อเนื่อง
4. เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมมี ความมัน่ ใจในการเลื อกใช้เครื่ องมือในการสร้าง
คุณภาพกับตัวสิ นค้าได้อย่างถูกต้อง
5. เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมเชื่ อมัน่ และกล้าถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้
ความชานาญในการทางานเป็ นกลุ่ม
6. เพื่อเข้าใจถึ งขั้นตอนและเทคนิ คในการแก้ปัญหาที่ สาเหตุรากเหง้า
7. เพื่อสร้างการทางานเป็ นทีม การยอมรับในความเห็นที่แตกต่าง เกิด
ความสามัคคี
8. เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทางานให้กบั ผูเ้ ข้ารับการอบรม

กาหนดการ
Grand Sukhumvit Hotel Bangkok (BTS นานา)
วันที่ 28 มกราคม 2562 (09.00-16.00 น.)
วิทยากร : อาจารย์ไมตรี บุญขันธ์

หลักสู ตรนีเ้ หมาะสาหรับ :
พนักงานที่เกี่ยวข้อง
หัวหน้างาน ผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริ หาร

เนื้อหาหลักสู ตร
1. หลักการของระบบการผลิตปัจจุบนั และอนาคต
2. ปัญหาของการทางานที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต
3. แนวคิดการแก้ปัญหาและลักษณะของปัญหา
4. ความหมายและเป้าหมายของเทคนิค 3 G (Genba : สถานที่จริ ง
,Genbutsu : ของจริ ง, Genjitsu : สถานการณ์จริ ง)
5. 2 G ที่เหลือ (Genri : หลักการ/ทฤษฎี , Gensoku : ระเบียบ
กฎเกณฑ์)
6. เทคนิคการหาสาเหตุรากเหง้าด้วย 5 why
7. เทคนิคการประยุกต์ใช้ why-why และแผนภูมิกา้ งปลา
8. เทคนิคการระดมสมองเพื่อแก้ไขปัญหาในหน่วยงาน
9. วงจรการแก้ไขปัญหาที่หน้างาน
10. Work shop: การแก้ไขปัญหาที่หน้างาน
11. Work shop: การทางานเป็ นทีมเพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบด้วย
หลัก 3 GEN 5 Why

อัตราค่าบริการ
ราคาปกติ 3,500 บาท (ราคานี้ยงั ไม่รวมภาษี Vat 7%)
สารองที่นงั่ ภายในวันที่ 18/01/2562 ลดเหลือ 3,200 บาท
สารองที่นงั่ 3 ท่านขึ้นไป ลดเหลือ 2,990 บาท
สอบถามรายละเอียด โทร 02-0531150,092 263 3989

