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เทคนิคการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา                           

(Root Cause Analysis) 

วันท่ี 14 กุมภาพนัธ ์2562 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

Grand Sukhumvit Hotel   ซอยสุขุมวิท 4-6  กรุงเทพฯ ใกล ้BTS  สถานีนานา ** สถานท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลง 

วิทยากร : อาจารย์ศักดิ์ดา  กรรณนุช      
หลักการและเหตุผล 

การด าเนินธุรกิจในปัจจุบัน เป็นการแข่งขนัในการสร้างผลก าไรและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ซ่ึงเป็น
ส่ิงท่ีส าคัญของผู้ประกอบการท้ังด้านการผลิตและบริการ  การให้ผู้ปฏิบัติงานได้เรียนรู้กระบวนการตัดสินใจและ
แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ รวมถึงการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาท่ีแท้จริง เพ่ือน าไปสู่การตัดสินใจและแก้ไข
ปัญหาท่ีมีประสิทธิภาพ มีการเตรียมการส าหรับส่ิงท่ีอาจจะเกิดขึน้ในอนาคตหลังจากท่ีได้ท าการตัดสินใจไปแล้ว ก็
จะพบการเปล่ียนแปลงในการปฏิบัติงานไปในทางท่ีดีขึน้ได้อย่างแน่นอน เช่น ลดต้นทุนการผลิต ลดปัญหาความ
เสียหาย ลดความสูญเปล่าจากการแก้ไขการรอคอยงานการขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและยงัสามารถสร้าง
แรงจูงใจในการท างานให้กับบุคลากรภายในได้ เป็นต้น 

          หลักสูตรนีจึ้งเป็นค าตอบท่ีดีของการใช้เคร่ืองมือในการแก้ไขปัญหาการท างานได้อย่างเป็นระบบและรู้ถึง
สาเหตุท่ีแท้จริง เป็นการรวบรวมเคร่ืองมือท่ีใช้แก้ไขปัญหากับพนักงานในทุกระดับและฝึกการรวมกลุ่มท ากิจกรรม
เพ่ือช่วยกันระดมสมอง ในการแก้ไขปัญหาประจ าวันได้เป็นอย่างดีอีกด้วย 

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือสร้างแนวคิดในการเลือกใช้เคร่ืองมือในการวิเคราะห์หาสาเหตขุองปัญหาอย่างเป็นระบบ 
 เพ่ือเสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นมีรูปแบบ 
 เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเน่ือง 
 เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความมัน่ใจในการเลือกใช้เคร่ืองมือในการวิเคราะห์ปัญหาในปัจจุบันได้อย่างถกูต้อง 
 เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมเช่ือมัน่และกล้าถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความช านาญในการท างานเป็นกลุ่ม 
 เพ่ือสร้างกลุ่มคุณภาพ ให้เกิดขึน้จากบุคคลากรภายในหลงัการฝึกอบรม 
 เพ่ือสร้างการท างานเป็นทีม การยอมรับในความเห็นท่ีแตกต่าง เกิดความสามคัคี 
 เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการท างานให้กับผู้เข้ารับการอบรม 
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หัวข้อการอบรม 

    - การมองปัญหาของแต่ละบุคคล 

   - ปัญหาท่ีเกิดจากการส่ือสาร 

   - การหาข้อมลูเพ่ือการตัดสินใจ รู้จักการใช้ QC 7 Tools 

   - กระบวนการคิดรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือการตัดสินใจแก้ไขปัญหา  

   - เก่ียวกับปัญหา และการตัดสินใจ 

      ปัญหา คืออะไร / สาเหตุหลักของปัญหา 

      การตัดสินใจ คืออะไร / ประเภทของการตัดสินใจ 

   -   กระบวนการตัดสินใจ แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ    

      การวิเคราะห์ปัญหา (Problem Analysis) 

      การออกแบบการแก้ไขปัญหา (Design Phase) 

      การตัดสินใจเลือกวิธีท่ีจะแก้ปัญหา (Decision Making) 

      การน าไปปฏิบัติ (Implementation Phase) 

      การตรวจสอบ (Monitoring Phase) 

   - เคร่ืองมือในการวิเคราะห์ ในการวิเคราะห์รากเหง้าปัญหา 

 Cause and Effect Analysis (CE analysis) 

 Why-Why Analysis 

   - แนวคิดของการปรับปรุงงานอย่างต่อเน่ือง 

   - Workshop 1 การแก้ไขปัญหาด้วยทีม 
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   - Workshop 2 การวิเคราะห์ผลลัพธ์หลังการแก้ไข 

   - Workshop 3 การค้นหาปัญหาและกระบวนการแก้ไข 

กลุ่มเป้าหมาย   หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ ท่ีสนใจท่ัวไป 

รูปแบบการสัมมนา 
    1. การบรรยาย                        40 % 
    2.   เกม / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการน าเสนอผลงานกลุ่ม  50% 
    3.   กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์      10 % 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

          1.ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักการวิเคราะห์ปัญหาอย่างถกูต้อง 

          2.ผู้เข้าอบรมสามารถน าหลักการไปประยกุต์ใช้กับงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

          3.ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้การท างานร่วมกับผู้ อ่ืน 

          4.ผู้เข้าอบรมมีจิตส านึกเร่ืองคุณภาพและท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

          5.ผู้เข้าอบรมมีส านึกการรักองค์กรมากขึน้ 

วิทยากรในการฝึกอบรม          อาจารย์ไมตรี  บุญขันธ์ 

การศึกษา          ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า) 

            ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการจัดการอุตสาหกรรม) 

ประสบการณ์ท างาน    

-  หัวหน้างานวิศวกรรมซ่อมบ ารุงและฝ่ายบริหารการผลิตในภาคอุตสาหกรรม กว่า 15 ปี 

- ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมสนับสนุน : MHC metal engineering (Thailand)Co., Ltd. 

- ผู้จัดการฝ่ายปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ : Thai Filtration Co., Ltd 

-กรรมการผู้จัดการ: Dynamic Active Co., Ltd. 

- ท่ีปรึกษาบริษัท Infinity Engineering Co., Ltd., -  KAIZEN award 2011 (กระทรวงแรงงาน) 
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ค่าใช้จ่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษไีด้ 200 % 

ฟรี !!!รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวันและใบรับรองวุฒิบัตร 
สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ ม 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาปกติท่านละ 3,900 273 117 4,056 

สมคัร 3 เขา้ฟรอีีก 1 ท่าน   11,700 819 351 12,168 

รายละเอียดหลักสูตรอ่ืน ๆ  เพิม่เติมได้ทีน่ี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 
ส ารองที่น่ัง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที ่  คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter 
www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com , www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 
 

วิธีการช าระเงนิ     
เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด 
โอนเงนิเข้าบัญชนีาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด  
>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740 
(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงนิ พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพ่ือยนืยันการช าระเงนิ และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : 
hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter  

ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงนิข้ามจังหวัด)  
 
 
 
 
 
 
 

การแจ้งยกเลกิ: 1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลกิการเข้าอบรมได้ ในกรณทีี่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณทีี่ท่านแจ้งยกเลกิก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษทัฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  
3.และในกรณทีี่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษทัฯจะไม่คนืเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   หรือหากท่านยังไม่ช าระค่าสัมมนา  ทาง

บริษทั ต้องขอเกบ็ค่าธุรการจ านวน  30 %  ทันที    

ท่ีอยูใ่นการออกเอกสารหกั ณ ท่ีจ่าย 
ในนามบริษทั  ศูนยส่์งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จ ากดั   (ส านกังานใหญ่) 
เลขท่ี  171/162  ซอยพทุธบูชา  39 แยก 1-1 

แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี  010 5555 113 021 

http://www.hrdzenter.com/
http://www.facebook.com/hrdzenter
mailto:hrdzenter@gmail.com

