หลักสูตร “การบริหารและแก้ไขปัญหาหน้างาน
อย่างมีประสิทธิภาพด้วย 5G&5Why”
หลักสูตร “การบริ หารและแก้ ไขปั ญหาหน้ างานอย่ างมีประสิทธิภาพด้ วย 5G & 5Why “
หลักการและแนวความคิด
การบริ หารงานแบบทุกคนมี ส่วนร่ วมเป็ นแนวทางการบริ หารที่มีเอกลักษณ์ โดดเด่น ของญี่ ปุ่น ซึ่ง
แนวทางนี ้ ทุกคนจะต้ องสามารถแก้ ไขปั ญหาได้ ด้วยตนเอง (Autonomous) หลักสูตรนี ้ จะช่วยให้ ผ้ เู ข้ าอบรม
เข้ าถึงขันตอนและเทคนิ
้
คในการแก้ ปัญหาการแสวงหาข้ อเท็จจริ ง เพื่อนามาวิเคราะห์สาเหตุที่เป็ นรากเหง้ าสม
กับเป็ นนักแก้ ปัญหา ความหมายรวมคือการเปรี ยบเทียบระหว่าง จุดประสงค์ (สิง่ ที่ต้องการ) กับวิธีการ (วิธีที่จะ
ทาให้ ได้ ในสิ่งที่ต้องการ) วิธีการต่างเกินไปน้ อยเกินไปหรื อไม่สม่าเสมอก็จะทาให้ เกิดความสูญเปล่าได้ ทงสิ
ั ้ ้น
ดังนันจ
้ าเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องปูพืน้ ฐานความรู้ ความเข้ าใจถึงสาเหตุดงั กล่าวข้ างต้ น ว่าจะมีแนวทางป้องกัน
แก้ ไขด้ วยวิธีการง่ายๆ ได้ อย่างไรและสามารถนาไปประยุกต์ปฏิบตั ิใช้ ได้ อย่างมีประสิทธิ ผลหลักสูตรนี ้จึงเป็ น
คาตอบที่ดีของการใช้ เครื่ องมือในการแก้ ไขปั ญหาการทางานได้ อ ย่างเป็ นระบบและช่วยในการแก้ ไขปั ญ หา
ประจาวันได้ เป็ นอย่างดี ดังนันเทคนิ
้
คการวิเคราะห์ปัญหาการเลือกเครื่ องมื อมาใช้ จึงเป็ นสิ่งสาคัญอย่างมากที่
จะนามาช่วยในการวิเคราะห์และแก้ ไขปั ญหา ซึง่ เป็ นเครื่ องมือที่สาคัญอีกอย่างหนึง่ ในการบริ หารงาน การแก้ ไข
ปั ญหาในกระบวนการผลิต การแก้ ปัญหาในองค์กร จึงจาเป็ นอย่างยิ่งที่ต้องมีหลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการ
ที่เป็ นระบบ เพื่อป้องกันปั ญหาไม่ให้ เกิดซ ้า หลักการ 5Why Analysis จึงเป็ นอีกหนึ่งเครื่ องมือที่สาคัญและถูก
นามาใช้ เพื่อให้ สามารถเข้ าถึงแก่นแท้ ของปั ญหา และที่ขาดไม่ได้ เลยคือหลัก 5G เป็ นพื ้นฐานที่ต้องมี ก่อนที่จะ
ไปใช้ เครื่ องมื อ ในการแก้ ไขปั ญหาตั ว อื่ น ๆ (Problem Solving Tools) ไม่ ว่ า จะเป็ น Six Sigma, Lean
Manufacturing หรื อ QCC เป็ นต้ น

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรม
1.
2.
3.
4.

สร้ างแนวคิดในการเลือกใช้ เครื่ องมือในการลดความสูญเสียในการผลิตอย่างเป็ นระบบ
เป็ นการเสริ มสร้ างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ ไขปั ญหาอย่างมีรูปแบบ
เพื่อเป็ นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริ ษัทอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมมีความมัน่ ใจในการเลือกใช้ เครื่ องมือในการสร้ างคุณภาพกับตัวสินค้ าได้ อย่าง
ถูกต้ อง
5. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมเชื่อมัน่ และกล้ าถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความชานาญในการทางานเป็ น
กลุม่

6. เพื่อเข้ าใจถึงขันตอนและเทคนิ
้
คในการแก้ ปัญหาที่สาเหตุรากเหง้ า
7. เพือ่ สร้ างการทางานเป็ นทีม การยอมรับในความเห็นที่แตกต่าง เกิดความสามัคคี
8. เพือ่ สร้ างแรงจูงใจในการทางานให้ กบั ผู้เข้ ารับการอบรม
เนือ้ หาของการฝึ กอบรม
 ความหมายและเป้าหมายของเทคนิค 5 G Genba : สถานที่จริ ง,Genbutsu : ของจริ ง,
Genjitsu : สถานการณ์จริ ง Genri : หลักการ/ทฤษฎี, Gensoku : ระเบียบกฎเกณฑ์
 ความเข้ าใจเรื่ องของปัญหาและความผิดปกติ ( Problem & Abnormal)
 ความรู้เบื ้องต้ นของระบบการดาเนินการแก้ ไขปั ญหา (Corrective Action Process)
 ข้ อกาหนดด้ านคุณภาพที่เกี่ยวของต่อมุมมองด้ านการแก้ ไขและป้องกันปั ญหา
 แนวคิดการวิเคราะห์รากเหง้ าของปั ญหาการหาสาเหตุที่แท้ จริ ง (Root Cause Analysis)
 เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาด้ วยเครื่ องมือ QC 7 Tools
 เทคนิคการนา QC 7 Tools มาใช้ งาน
 หลักการและแนวคิดของ PDCA
 หลักการของเครื่ องมือ 5 G
 หลักการของเครื่ องมือ 5 Why Analysis
 กิจกรรมกลุม่ Work Shop case study + อภิปราย
 หลักการจาลองสถานการณ์เพื่อวิเคราะห์ปัญหา
 การประยุกต์ใช้ 5 G กับเครื่ องมือวิเคราะห์ปัญหาอื่นๆ
 เทคนิคการประยุกต์ใช้ เครื่ องมือ 5G กับ 5 Why
 การยืนยันสาเหตุที่แท้ จริ งและการวางแผนแก้ ไขการวิเคราะห์ปัญหาในอนาคต
 ข้ อแตกต่างระหว่าง Error กับ Defect
 หลักการของ POKA-YOKE
 การวางแผนป้องกันและลดปั ญหาที่เกิดซ ้า
 กิจกรรมกลุม่ Work shop case study + นาเสนอผลการวิเคราะห์และอภิปราย
ระยะเวลาการอบรม
1 วัน ( เวลา 9.00 – 16.00 น. )
ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมประกอบด้ วย
เป็ นพนักงานระดับหัวหน้ า / ผู้บริ หารทุกระดับในองค์กร จานวน 20 คน

