หลักสูตร การวิเคราะห์ สาเหตุรากเหง้ าของปํ ญหาด้ วยหลักการ Why Why Analysis
ระยะเวลาอบรม 1 วัน
หลักการและเหตุผล
“การแก้ ไขปั ญหาไม่ตรงจุด และการเกิดความผิดพลาดซ ้าซาก มีสาเหตุหนึ่งเกิดจากการ
วิเคราะห์ปัญหาไม่ตรงจุด ซึง่ ทาให้ การแก้ ไขปั ญหานันเสี
้ ยเวลา และเสียค่าใช้ จ่ายโดยเปล่าประโยชน์
การวิเคราะห์ด้วยการถาม ทาไม? ทาไม? หรื อ Why Why Analysis จึงเป็ นเครื่ องมือหนึ่งที่
ช่วยลดปั ญหาดังกล่าวได้ โดยจะช่วยให้ สามารถแก้ ไขปั ญหาได้ อย่างตรงประเด็นจนพบกับสาเหตุ
รากเหง้ าที่แท้ จริ งของปั ญหาได้ นอกจากนี ้ ยังสามารถนาไปประยุกต์ใช้ กบั การทางานอื่นๆ เพื่อทาให้
การทางานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และป้องกันการเกิดซ ้าของปั ญหา รวมทังเป็
้ นพื ้นฐานนาไปสู่
การวิเคราะห์แก้ ไขปั ญหาแบบ PM Analysis ต่อไป”
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมมีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์ตามหลักของ
Why Why Analysis ให้ มากขึ ้น
2. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมมีทกั ษะและตรรก(Logic)ในการวิเคราะห์หาสาเหตุอย่างเป็ นระบบ
3. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมสามารถนาไปประยุกต์ใช้ ในการทางานของตนเองได้
วิธีการฝึ กอบรม
- การบรรยายจากวิทยากรที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ในการให้ คาปรึกษาแนะนาการปรับปรุง
กระบวนการผลิต
- การบรรยายเทคนิคต่างๆ และการฝึ กปฏิบตั ิจริ ง

หัวข้ อการฝึ กอบรม
1. แนวคิดการเพิม่ ผลิตภาพ(Productivity)
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2. ชนิดของปั ญหา และสาเหตุ
3. แนวคิดและหลักการ 5G
4. เครื่ องมือในการวิเคราะห์หาสาเหตุ
5. ความหมายของการวิเคราะห์ตามหลัก Why Why Analysis
6. ขันตอนการวิ
้
เคราะห์ด้วยหลัการของ Why Why Analysis
7. วิธีการมองปั ญหาแบบ Why -Why Analysis
คุณสมบัติผ้ เู ข้ าอบรม
ผู้บริ หาร หัวหน้ างาน วิศวกร และผู้สนใจทัว่ ไป
จํานวนผู้เข้ าอบรม

30 คน

กําหนดการอบรม
เวลา
กิจกรรม
9:00 – 12:00 1. แนวคิดการเพิม่ ผลิตภาพ(Productivity)
2. ชนิดของปั ญหา และสาเหตุ
3. แนวคิดและหลัการ 5G
4. เครื่ องมือในการวิเคราะห์หาสาเหตุ
13.00 – 16.00 5. ความหมายของการวิเคราะห์ตามหลัก Why Why Analysis
6. ขันตอนการวิ
้
เคราะห์ด้วยหลัการของ Why Why Analysis
7. วิธีการมองปั ญหาแบบ Why -Why Analysis
8. Work Shop
พักทานอาหารว่าง และเครื ่องดืม่ เวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.
พักทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น.
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หลักสูตร การวิเคราะห์ สาเหตุรากเหง้ าของปํ ญหาด้ วยหลักการ Why Why Analysis
ระยะเวลาอบรม 1 วัน
อุปกรณ์ ประกอบการอบรม
รายการ
1. เครื่ อง LCD PROJECTOR
1 เครื่ อง
2. กระดานไวท์บอร์ ด (หรื อ FLIP CHART) และปากกาเคมี 1 ชุด (สาหรับวิทยากร)
3. FLIP CHART และปากกาเคมีสาหรับดาเนินกิจกรรม 4 ชุด (สาหรับผู้เข้ าอบรม)
ราคาค่ าบริการ
 วันจันทร์ – ศุกร์
 วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ราคา
ราคา

25,000 บาท
31,250 บาท

หมายเหตุ :
 ราคานี ้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พกั (ถ้ ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม VAT 7 %
 สถาบันได้ รับยกเว้ นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 สถาบันจัดเตรี ยมเอกสารประกอบการอบรม 30 ชุด
*** ค่ าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรมสามารถลดหย่ อนภาษีเงินได้
ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่ งเสริมพัฒนาฝี มือแรงงาน ***
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