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WHY – WHY ANALYSIS 

เทคนิคการวเิคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา 

วนัที่ 24 มิถุนายน 2563 

เวลา 09.00-16.00 น. โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวทิ 26 

 

หลักการและเหตุผล 

ในภาวะแห่งการแข่งขนัอย่างรุนแรงภายใต้อิทธิพลของตลาดการค้าเสรี ได้นําความเปล่ียนแปลงมายงัองค์กรธุรกิจ

ต่างๆ เป็นอนัมาก นบัจากการปรับเปล่ียนโครงสร้างรูปแบบองค์กร การใช้เทคโนโลยีทันสมัยในการส่ือสาร การยกระดบั

มาตรฐานคณุภาพในการผลิต และการให้บริการ ซึ่งทกุคนคงปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจยัท่ีสําคญัท่ีสดุท่ีจะทําให้ธุรกิจอยู่ได้นัน้ก็คือ 

ความสามารถท่ีจะผลิตสินค้า หรือบริการท่ีมีคณุภาพ ตรงตามท่ีลกูค้าต้องการ และมีต้นทุนต่ํากว่าคู่แข่ง ตลอดจนมีการส่ง

มอบตรงตามท่ีลกูค้ากําหนด 

  

แตส่ิ่งเหลา่นีจ้ะเป็นไปไมไ่ด้เลย ถ้ากระบวนการผลิต หรือการให้บริการ ยงัมีความสญูเสีย อยู่อีกมากมาย ดงันัน้ การ

ท่ีจะขจดัความสูญเสีย เหล่านีใ้ห้หมดไปได้นัน้ คือ การสร้างบคุคลากรท่ีมีความสามารถในการวิเคราะห์สาเหตท่ีุแท้จริงของ

ปัญหาได้ และเป็นท่ีรู้กันดีว่า เทคนิค การวิเคราะห์สาเหตท่ีุแท้จริงของปัญหาได้อย่างครบถ้วนนัน้คือ     WHY – WHY 

ANALYSIS  

 

วัตถุประสงค์ 

1. มีความรู้ ความเข้าใจในถึงทฤษฎี วิธีการ และเทคนิคในการดําเนินกิจกรรม WHY – WHY ANALYSIS 

2. มีความรู้ และความเข้าใจในการประยกุต์ใช้ WHY – WHY ANALYSIS พร้อมทัง้สามารถนําไปประยกุต์ใช้ได้จริง 
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หัวข้อการสัมมนา 

- โครงสร้างของความสญูเสียและการสํารวจความสญูเสีย 

- แนวทางในการแก้ปัญหาความสญูเสีย 

- ความหมาย ของ  WHY – WHY ANALYSIS  

- หลกัการ  5 G  :  สิ่งท่ีต้องทําก่อนจะทําการวิเคราะห์ 

- วิธีการมองปัญหาของ WHY – WHY ANALYSIS 

- ข้อควรระวงัในการทํา WHY – WHY ANALYSIS 

- ตวัอย่างของการทํา WHY – WHY ANALYSIS 

- Workshop 

 

กาํหนดการสัมมนา 

 

เวลา กิจกรรมการสัมมนา 

08.30 – 09.00 • ลงทะเบียนเข้าร่วมการสมัมนา 

09.00 – 09.45 • โครงสร้างของความสญูเสียและการสํารวจความสญูเสีย 

• แนวทางในการแก้ปัญหาความสญูเสีย 

09.45 – 10.30 • ความหมาย ของ  WHY – WHY ANALYSIS  

10.30 – 10.45 ��พัก 15 นาที 

10.45 – 12.00 • หลกัการ  5 G  :  สิ่งท่ีต้องทําก่อนจะทําการวิเคราะห์ 

12.00 – 13.00 ��พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.30 • วิธีการมองปัญหาของ WHY – WHY ANALYSIS 

• ข้อควรระวงัในการทํา WHY – WHY ANALYSIS 

14.30 – 14.45 ��พัก 15 นาที 

14.45 – 16.00 • ตวัอยา่งของการทํา WHY – WHY ANALYSIS 

• Workshop 

 
Post Test 
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 อตัราคา่สมัมนา/1 ทา่น 
 (รวมคา่วทิยากร  คา่เอกสารการบรรยาย คา่อาหารกลางวนั เครือ่งดืม่ 2 ม ือ้ วฒุบิตัร) 

คา่อบรม  ราคากอ่น VAT VAT 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  
3% 

ราคาสทุธ ิ

คา่อบรม / 1 ทา่น 3,400 238 102     3,536 

 Pro สมคัร 3 ทา่น คา่อบรม 
ทา่นละ 3,200 224 96     3,328 

การชําระคา่ธรรมเนยีม 
1. ชําระโดยส ัง่จา่ยเช็ค/แคชเชยีรเ์ช็ค ขดีครอ่ม ส ัง่จา่ยในนาม 

หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิง่ โซลชูั่น  (Professional Training Solution Ltd.,Partnership) 
เลขที ่89/161 ซอยพระยาสเุรนทร ์21 แยก 3 แขวงบางชัน  เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 
เลขประจําตัวผูเ้สยีภาษี 0103553030100 
 

2. โอนเงนิเขา้บญัช ี
ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ บัญชอีอมทรัพย ์เลขที ่732-245823-8 
 
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาโลตัสรามอนิทรา 109 บัญชอีอมทรัพย ์เลขที ่029-711049-6 
สง่ Pay-in มาที ่Fax.02-9030080 ext. 9330   
ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงนิข้ามจังหวัด 

 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา 086-8929330 
Professional Training Solution 
Tel  02-1753330, 086-6183752  
www.ptstraining.in.th 

Email  info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 

mailto:info.ptstraining@gmail.com
mailto:ptstraining3@gmail.com
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

WHY – WHY ANALYSIS 

เทคนิคการวเิคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา 

 
สง่มาที ่email : ptstraining3@gmail.com หรอื info.ptstraining@gmail.com 

  

 บรษิทั__________________________________________________________________________ 

   ท่ีอยู่ออกใบกาํกบัภาษี_____________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________ 

   รหสัไปรษณยี_์____________________TAX ID______________________________________ 

  ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์____________________ต่อ_______ 

   Fax: ___________________________     E-mail: _________________________________________  

  วนัสมัมนา_______________________________________________________________________ 

1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื ____________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________ 

3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________ 

 

4. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________ 

 
 

mailto:ptstraining3@gmail.com%20หรือ

