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เทคนิคการวิเคราะห์หาสาเหตุของปั ญหา
(Root Cause Analysis)
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.
Grand Sukhumvit Hotel ซอยสุขุมวิท 4-6 กรุงเทพฯ ใกล้ BTS สถานีนานา ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง
วิทยากร : อาจารย์ศักดิ์ดา กรรณนุช
หลักการและเหตุผล
การดาเนินธุรกิจในปั จจุบัน เป็ นการแข่ งขันในการสร้ างผลกาไรและสร้ างความพึงพอใจให้ กับลูกค้ า ซึ่ งเป็ น
สิ่ งที่สาคัญของผู้ประกอบการทั้งด้ านการผลิตและบริ การ การให้ ผ้ ปู ฏิ บัติงานได้ เรี ยนรู้ กระบวนการตัดสิ นใจและ
แก้ ไขปั ญหาอย่ างเป็ นระบบ รวมถึงการวิเคราะห์ หาสาเหตุของปั ญหาที่แท้ จริ ง เพื่อนาไปสู่การตัดสิ นใจและแก้ ไข
ปั ญหาที่มีประสิ ทธิ ภาพ มีการเตรี ยมการสาหรั บสิ่ งที่อาจจะเกิดขึน้ ในอนาคตหลังจากที่ ได้ ทาการตัดสิ นใจไปแล้ ว ก็
จะพบการเปลี่ยนแปลงในการปฏิ บัติงานไปในทางที่ดีขึน้ ได้ อย่ างแน่ นอน เช่ น ลดต้ นทุนการผลิต ลดปั ญหาความ
เสี ยหาย ลดความสูญเปล่ าจากการแก้ ไขการรอคอยงานการขาดประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บัติงานและยังสามารถสร้ าง
แรงจูงใจในการทางานให้ กับบุคลากรภายในได้ เป็ นต้ น
หลักสูตรนีจ้ ึงเป็ นคาตอบที่ดีของการใช้ เครื่ องมือในการแก้ ไขปั ญหาการทางานได้ อย่ างเป็ นระบบและรู้ ถึง
สาเหตุที่แท้ จริ ง เป็ นการรวบรวมเครื่ องมือที่ใช้ แก้ ไขปั ญหากับพนักงานในทุกระดับและฝึ กการรวมกลุ่มทากิจกรรม
เพื่อช่ วยกันระดมสมอง ในการแก้ ไขปั ญหาประจาวันได้ เป็ นอย่ างดีอีกด้ วย
วัตถุประสงค์
เพื่อสร้ างแนวคิดในการเลือกใช้ เครื่ องมือในการวิเคราะห์ หาสาเหตุของปั ญหาอย่ างเป็ นระบบ
เพื่อเสริ มสร้ างแนวคิดการป้ องกันการวิเคราะห์ และแก้ ไขปั ญหาอย่ างเป็ นมีรูปแบบ
เพื่อเป็ นแนวทางในการปรั บปรุ งและพัฒนาหน่ วยงานและบริ ษัทอย่ างต่ อเนื่อง
เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมมีความมัน่ ใจในการเลือกใช้ เครื่ องมือในการวิเคราะห์ ปัญหาในปั จจุบันได้ อย่ างถูกต้ อง
เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมเชื่ อมัน่ และกล้ าถ่ ายทอดประสบการณ์ ความรู้ ความชานาญในการทางานเป็ นกลุ่ม
เพื่อสร้ างกลุ่มคุณภาพ ให้ เกิดขึน้ จากบุคคลากรภายในหลังการฝึ กอบรม
เพื่อสร้ างการทางานเป็ นที ม การยอมรั บในความเห็นที่ แตกต่ าง เกิดความสามัคคี
 เพื่อสร้ างแรงจูงใจในการทางานให้ กับผู้เข้ ารั บการอบรม
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หัวข้ อการอบรม
- การมองปั ญหาของแต่ ละบุคคล
- ปั ญหาที่ เกิดจากการสื่ อสาร
- การหาข้ อมูลเพื่อการตัดสิ นใจ รู้ จักการใช้ QC 7 Tools
- กระบวนการคิ ดรู ปแบบต่ าง ๆ เพื่อการตัดสิ นใจแก้ ไขปั ญหา
- เกี่ยวกับปั ญหา และการตัดสิ นใจ

 ปั ญหา คื ออะไร / สาเหตุหลักของปั ญหา
 การตัดสิ นใจ คืออะไร / ประเภทของการตัดสิ นใจ
- กระบวนการตัดสิ นใจ แก้ ไขปั ญหาอย่ างเป็ นระบบ

 การวิเคราะห์ ปัญหา (Problem Analysis)
 การออกแบบการแก้ ไขปั ญหา (Design Phase)
 การตัดสิ นใจเลือกวิธีที่จะแก้ ปัญหา (Decision Making)
 การนาไปปฏิ บัติ (Implementation Phase)
 การตรวจสอบ (Monitoring Phase)
- เครื่ องมือในการวิเคราะห์ ในการวิเคราะห์ รากเหง้ าปั ญหา

 Cause and Effect Analysis (CE analysis)
 Why-Why Analysis
- แนวคิ ดของการปรั บปรุ งงานอย่ างต่ อเนื่อง
- Workshop 1 การแก้ ไขปั ญหาด้ วยทีม
บริ ษัท ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จากัด (สนญ.) เลขที่ 171/162 ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุ งเทพฯ 10140
HOTLINE : 089-606-0444, 090-6450992, 089-773-7091 :www.hrdzenter.com E-mail:hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter

www.hrdzenter.com
(We are The B.E.S.T Solution You can trust)

E-mail : hrdzenter@gmail.com
Tel: 090 645 0992 ,089 606 0444

- Workshop 2 การวิเคราะห์ ผลลัพธ์ หลังการแก้ ไข
- Workshop 3 การค้ นหาปั ญหาและกระบวนการแก้ ไข
กลุ่มเป้ าหมาย หัวหน้ างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจทั่วไป
รูปแบบการสั มมนา
1. การบรรยาย
40 %
2. เกม / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึ กปฏิ บัติ Workshop และการนาเสนอผลงานกลุ่ม 50%
3. กรณี ศึกษา และดูภาพยนตร์ 10 %
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1.ผู้เข้ าอบรมสามารถเรี ยนรู้ และเข้ าใจหลักการวิเคราะห์ ปัญหาอย่ างถูกต้ อง
2.ผู้เข้ าอบรมสามารถนาหลักการไปประยุกต์ ใช้ กับงานของตนเองได้ อย่ างมีประสิ ทธิ ภาพ
3.ผู้เข้ าอบรมสามารถเรี ยนรู้ การทางานร่ วมกับผู้อื่น
4.ผู้เข้ าอบรมมีจิตสานึกเรื่ องคุณภาพและทางานอย่ างมีประสิ ทธิ ภาพ
5.ผู้เข้ าอบรมมีสานึกการรั กองค์ กรมากขึน้
วิทยากรในการฝึ กอบรม
การศึกษา

อาจารย์ไมตรี บุญขันธ์

ปริ ญญาตรี ครุศาสตร์ อุตสาหกรรมบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ า)
ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการจัดการอุตสาหกรรม)

ประสบการณ์ทางาน
- หั วหน้ างานวิศวกรรมซ่ อมบารุ งและฝ่ ายบริ หารการผลิตในภาคอุตสาหกรรม กว่ า 15 ปี
- ผู้จัดการฝ่ ายวิศวกรรมสนับสนุน : MHC metal engineering (Thailand)Co., Ltd.
- ผู้จัดการฝ่ ายปรั บปรุงและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ : Thai Filtration Co., Ltd
-กรรมการผู้จัดการ: Dynamic Active Co., Ltd.
- ที่ปรึ กษาบริ ษัท Infinity Engineering Co., Ltd., - KAIZEN award 2011 (กระทรวงแรงงาน)
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ค่ าใช้ จ่ายในการอบรมหักลดหย่ อนภาษีได้ 200 %
ฟรี !!!รวมค่ าเอกสารประกอบการอบรม ค่ าอาหารว่ าง 2 มื้อ อาหารกลางวันและใบรั บรองวุฒิบัตร
สถานภาพ
ค่าลงทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

ราคาสุทธิ

ราคาปกติท่านละ

3,900

273

117

4,056

สมัคร 3 เข้าฟรีอีก 1 ท่าน

11,700

819

351

12,168

รายละเอียดหลักสู ตรอื่น ๆ เพิม่ เติมได้ ทนี่ ี่ คลิ๊ก http://www.hrdzenter.com/
สารองที่นั่ง ติดต่ อเพิม่ เติมได้ ที่ คุณธนนันท์ 090 645 0992 , 089 606 0444, Line : hrdzenter
www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com , www.facebook.com/hrdzenter, IG : hrd_zenter
วิธีการชาระเงิน
เช็คสั่งจ่ ายในนาม บริษัท ศูนย์ ส่งเสริมและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จากัด
โอนเงินเข้ าบัญชีนาม บริษัท ศูนย์ ส่งเสริมและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จากัด
>> ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรั ลพลาซาลาดพร้ าว บัญชีออมทรั พย์ เลขที่ 206-237-1740
(กรุ ณาส่ งสาเนาใบฝากเงิน พร้ อมใบสมัครมายังบริษัทเพื่อยืนยันการชาระเงิน และใช้ เป็ นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์ :
hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter

ผู้เข้ าอบรมรั บผิดชอบค่ าธรรมเนียมการโอนเงินข้ ามจังหวัด)
ที่อยูใ่ นการออกเอกสารหัก ณ ที่จ่าย
ในนามบริ ษทั ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จากัด (สานักงานใหญ่)
เลขที่ 171/162 ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุ งเทพฯ 10140
เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี 010 5555 113 021

การแจ้ งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้ าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน โดยไม่ เสียค่าใช้ จ่าย
2. กรณีที่ท่านแจ้ งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริ ษทั ฯ จะหักค่ าธุรการ ร้ อยละ 30 ของค่าสมัคร
3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่ มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว บริษทั ฯจะไม่ คนื เงินใด ๆ ทั้งสิ้น หรือหากท่ านยังไม่ ชาระค่ าสัมมนา ทาง
บริษทั ต้ องขอเก็บค่ าธุรการจานวน 30 % ทันที
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