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หลกัสูตร “Root Cause Analysis” 

 วันที ่ 18  มิถุนายน 2562  เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

  St.james Bangkok  Hotel, ซอยสุขมุวิทว 26  กทม.  **สถานท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลง 

วิทยากร : อาจารย์ณรงค์ ตู้ทอง 

ราคาพเิศษทุกทีน่ั่ง  3,500.-  

หลกัการและเหตุผล : 

  การแก้ปัญหา และการปรับปรุงงานอย่างต่อเน่ืองนับว่าเป็นปัจจัยส าคัญอย่างมากต่อความส าเร็จของ
องค์กร เพราะการปฏิบัติงานประจาวันย่อมมีปัญหาเกิดปัญหาขึน้ซ่ึงมีท้ังปัญหาท่ีเกิดขึน้คร้ังคราว และปัญหา
เร้ือรัง แล้วเราจะแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลได้อย่างไร? เราจาเป็นต้องมีวิธีการในการ สืบ
ค้นหาสาเหตท่ีุแท้จริง (สาเหตรุากเหง้า) ขดุค้นหาปัญหาซ่อนเร้น และแก้ปัญหาด้วยวิธีการทางสถิติ หรือการ
ควบคุมคุณภาพ ซ่ึงเป็นปัจจัยหน่ึงท่ีจะสร้างองค์กรให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว้ อันได้แก่ Q C D  

หลกัสูตร Root Cause Analysis (RCA) : การวิเคราะห์หาสาเหตุรากเหง้า ผู้ เข้ารับการอบรมจะได้แนวคิดท่ี
เป็นเหตุเป็นผล งานทุกงานเป็นกระบวนการถ้ากระบวนการ (เหตุ) ดี ผลลพัธ์ หรือ ปัญหา (ผล) ย่อมดีเช่นกัน จะ
ได้รู้จักการก าหนดปัญหาโดยการใช้ Check sheet, Pareto diagram เทคนิคในการสืบค้นหาสาเหตุท่ีแท้จริง 
(สาเหตุรากเหง้า)โดยการใช้เคร่ืองมือ Cause and Effect Analysis (CE analysis), Why –Why analysis ในการ
แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการทดสอบสาเหตุของปัญหา เป็นการป้องกันและสกัดส่ิงบกพร่องไม่ให้
หลดุไปยงักระบวนการถดัไป และแก้ไขการสูญเสียความน่าเช่ือถือ มีความส าคัญอย่างย่ิงท่ีต้องหลีกเล่ียงสาเหตุท่ี
ก่อให้เกิดปัญหาเดิม 
วัตถุประสงค์ :  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม 
1. เข้าใจถึงความส าคัญของการก าหนดปัญหาและเจาะจงปัญหา  

2. มีความรู้และสามารถในการสืบค้นหาสาเหตุท่ีแท้จริง (สาเหตุรากเหง้า)ได้อย่างเป็นระบบ  

3. มีความรู้ในการใช้เคร่ืองและเทคนิคในการก าหนดปัญหา การสืบค้นหาสาเหตุท่ีแท้จริง และการทดสอบสาเหตขุองปัญหา  

4. รู้จักคิดในเชิงเหตุ และผล การคิดในเชิงระบบ อันเป็นพืน้ฐานในการแก้ปัญหาในเชิงป้องกัน และการพัฒนาปรับปรุงอย่าง
ต่อเน่ือง  
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หัวข้อ / รายละเอียดเน้ือหา :   เร่ิมตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.  (ลงทะเบียนเวลา 08.30-09.00น.) 
1)  
1. แนวคิดการจัดการกระบวนการและการคิดอย่างเป็นระบบ  

2. ทาความเข้าใจในเร่ืองของปัญหา และสาเหตรุากเหง้า  
3. การก าหนดปัญหา และเจาะจงปัญหาโดยการใช้ Check sheet และ Pareto  

4. การค้นหาสาเหตเุบือ้งต้นด้วยวิธีการ Change Point Management  
5. การวิเคราะห์สาเหตท่ีุแท้จริงของปัญหาโดยใช้ผงัก้างปลา  

6. การระดมสมอง  
7. เคร่ืองมือการวิเคราะห์สาเหตรุากเหง้า (Root Cause Analysis: RCA) ของปัญหา  

 Cause and Effect Analysis (CE analysis)  
 Why-Why Analysis  

8. การทดสอบสาเหตขุองปัญหา  

 Histogram  
 แผนภาพการกระจาย  

9. A3 Problem Solving Process  

10. การตัดสินใจบนพืน้ฐานท่ีแท้จริง (Management by Fact)  
11. การก าหนดมาตรการแก้ไขเพ่ือไม่ให้เกิดซ้าแบบถาวร (Permanent Corrective Action)  

12. Workshop  
 
ผู้ทีค่วรเข้ารับการอบรม :  
ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้าแผนกทุกคนทุกระดับในองค์กร 
วิธีการในการเรียนรู้  
 การบรรยาย (Lecture) ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) ท่ี มีการระดมความคิดแบบมี

ส่วนร่วมระหว่างฝึกอบรม (Participative Techniques) ช่วยให้ผู้เรียนรู้น าส่ิงท่ีได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้ทันที  

 การท ากิจกรรมกลุ่ม(Workshop) : ในการกระตุ้นให้เกิดการแลกเปล่ียนความเห็น (Discussion)เรียนรู้ซ่ึง
กันและกัน  

 การระดมความคิด(Brain Strom) และการนาเสนอความคิดเห็น  
 การตอบข้อซักถาม : เพ่ือสร้างความเข้าใจท่ีชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม 
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วทิยากร :   อาจารย์ ณรงค์ ตู้ทอง 
 
วิทยากรด้านการเพ่ิมผลผลิต และการพัฒนาบุคลากรท่ีมีประสบการณ์ให้กับองค์กรในธุรกิจ/อุตสาหกรรม 
หัวข้ออบรมท่ีเช่ียวชาญ เช่น การเพ่ิมผลผลิต การลดต้นทุนความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต  การควบคุมคุณภาพ  การ
แก้ไขปัญหาด้วย 5Why , 8D , 5G  เทคนิคการสอนงาน OJT , การควบคุมคุณภาพด้วยกิจกรรม QCC  etc. 

 

ค่าใช้จ่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษไีด้ 200 % 

ฟรี !!!รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 ม้ือ อาหารกลางวันและใบรับรองวุฒิบัตร 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษมูีลค่าเพิม่ 7% ภาษหัีก ณ ทีจ่่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาพเิศษท่านละ 3,500 245 105 3,640 

รายละเอียดหลักสูตรอ่ืน ๆ  เพิม่เติมได้ทีน่ี่  คลิก๊  http://www.hrdzenter.com/ 

ส ารองทีน่ั่ง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที ่   คุณธนนันท์     090-645-0992 , 089-606-0444, Line :  hrdzenter  IG : hrd_zenter 

คุณอิศราภรณ์  089-773-7091  www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com , www.facebook.com/hrdzenter,   

วิธีการช าระเงิน   เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด 
โอนเงินเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด  
>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขท่ี  206-237-1740 
(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมคัรมายงับริษัทเพ่ือยืนยนัการช าระเงิน และใช้เป็นหลกัฐานการสมคัรทางอีเมล์  : 
hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter  

ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด  
 

การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถทีจ่ะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณทีีท่่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณทีีท่่านแจ้งยกเลกิก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษทัฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  

3.และในกรณทีีท่่านยกเลกิในวนัสัมมนาหรือไม่มาตามทีส่่งใบสมคัรมาแล้ว   บริษทัฯจะไม่คนืเงนิใด ๆ  ทั้งส้ิน   หรือหากท่านยงัไม่ช าระค่าสัมมนา  

ทางบริษทั ต้องขอเกบ็ค่าธุรการจ านวน  30 %  ทนัท ี   

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

