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บริษทั ศูนยส่์งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จ ากดั (สนญ.)  เลขท่ี 171/162  ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1 แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 

HOTLINE : 089-606-0444, 090-6450992,  089-773-7091  :www.hrdzenter.com E-mail:hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter 

Onsite/Online by Zoom  พร้อมรับใบวุฒิบัตรฟรี 

หลกัสูตร  เจาะลกึการค้นหารากเหง้าของปัญหาให้ตรงจุดตรงประเด็น 
                  (Root Cause Analysis Skill in action) 

 

วันพุธท่ี  14  ธันวาคม 2565  เวลา  09.00 -16.00  น. (อบรม 6 ช่ัวโมง) 
สถานท่ี โรงแรมโนโวเทล ซอยสุขมุวิท 20  ใกล้ BTS อโศก  กรุงเทพ **สถานีอาจมีการเปลีย่นแปลง 

หรือเลือกอบรม Online by zoom   ได้ในราคาท่านละ 2,500.- 
 

สมัคร  4 ท่านลดเหลือท่านละ  2,900.-      

 
l 

วิทยากร : อาจารย์สุกจิ  ตรียทุธวัฒนา 
 
 

หลกัการและเหตุผล 
             การท างานของพนกังานทุกระดบัลว้นแต่ตอ้งมีการแกปั้ญหาตลอดเวลา  แต่เม่ือตอ้งแกปั้ญหาจริงๆ เรามกัเกิด
อาการกลวัปัญหา หนีปัญหา เห็นเป็นเร่ืองยุง่ยาก แกไ้ม่จบ จนบางคร้ังเลิกแกปั้ญหาถึงแมแ้กปั้ญหาไดแ้ลว้ ก็ผิดพลาด 
ลม้เหลว แกปั้ญหาไม่ตรงจุด แกไ้ขปัญหาผิดพลาด ท าใหเ้กิดความเสียหาย เสียค่าใชจ่้าย และเสียเวลา เพราะ
ความสามารถในการแก้ปัญหาที่แท้จริงหรือวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของปัญหาได้ (Root Cause Analysis) และ
สามารถวางมาตรการการแก้ไข รวมทั้งมีการวางแผนป้องกนัได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นท าให้เกดิประสิทธิผล เป็น
ทักษะที่ส าคัญประการหนึ่งในการบริหารงาน เน่ืองจากการปฏิบัติงานไม่ว่าในต าแหน่งหน้าที่ใดจะต้องเผชิญกับปัญหา
และสภาวการณ์ที่จะต้องแก้ปัญหาอยู่ตลอดเวลา  หลกัสูตรน้ีมุ่งเนน้อยูบ่นหลกัการ และขอ้มูล การคิดวิเคราะหห์า
สาเหตุของปัญหาท่ีแทจ้ริง  การแกปั้ญหา การวางแผนแกไ้ขและป้องกนัปัญหาโดยใชพ้ื้นฐานการจดัระเบียบความคิด
ใหเ้ป็นระบบ ประยกุตใ์ชก้บัเคร่ืองมือต่างๆใหเ้กิดเป็นทกัษะและความช านาญในการแกปั้ญหาในทุกสถานการณ์ได้
อยา่งประสบความส าเร็จ 
ส่ิงที่ได้รับจากการฝึกอบรม 

1. เขา้ใจถึงความส าคญัของการก าหนดปัญหาและเจาะจงปัญหา 
2. มีความรู้และสามารถในการวิเคราะห์หาสาเหตุท่ีแทจ้ริง(สาเหตุรากเหงา้)ไดอ้ยา่งเป็นระบบ 
3. มีความรู้ในการใชเ้คร่ืองและเทคนิคในการก าหนดปัญหา การวิเคราะหห์าสาเหตุท่ีแทจ้ริง และ 

วางแผนการแกไ้ขรวมทั้งการป้องกนัปัญหา 
4. รู้จกัคิดในเชิงเหตุ และผล การคิดในเชิงระบบ อนัเป็นพ้ืนฐานในการแกไ้ขปัญหาในเชิงป้องกนั  

และการพฒันาปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 
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ระยะเวลาการฝึกอบรม   :       1  วัน  (09.00-16.30 น.)    
หัวข้อและกจิกรรมการเรียนรู้ 
Module 1 :  Systematic Thinking Skill in action 

• การเช่ือมโยงระหวา่งความรู้ ความคิดเห็น และความเป็นจริง 
• ระบบกระบวนการคิดของสมองอยา่งเป็นระบบทั้ง 3 มิติ  
• มิติท่ี 1 : Analytical Thinking  
• มิติท่ี 2 : Logical Thinking  
• มิติท่ี 3 : Creative Thinking --> Workshop 

 
Module 2 :  Root Cause Analysis Skill in action 

• ท าความเขา้ใจในปัญหา และสาเหตุท่ีแทจ้ริง(รากเหงา้) 
• ขั้นตอนการวิเคราะห์สาเหตุท่ีแทจ้ริงของปัญหา  
• ระบุสาเหตุท่ีเป็นไปไดข้องปัญหา -->Identify  Cause  

        Workshop : Cause and Effect Analysis  
• ความสัมพนัธ์สาเหตุของปัญหา -->Relation Cause  

Workshop : Cause Relation Analysis 
• คน้หาสาเหตุท่ีแทจ้ริงของปัญหา -->Root Cause 
     Workshop : Why-Why Analysis (5-Whys)  

Module 3 : Solution and Prevention Skill in action 

• มาตรการการแกปั้ญหา --> Alternative/Measure 
Workshop :  Tree Diagram 

• ชัง่น ้าหนกัมาตรการท่ีดีท่ีสุดและจดัล าดบั 
Workshop :  1) Weigh Score Diagram (เชิงปริมาณ)    
                  2) Metrix Diagram (เชิงประสิทธิภาพ) 

• ตรวจวดัความกา้วหนา้ 
-ก าหนดจุด PNR (Point of No Return) 
-มาตรการส ารอง (Scenario Alternative)  

• การวางแผนป้องกนัและลดปัญหาท่ีเกิดซ ้า 
 

***สรุปทบทวนบริบทท่ีส าคญัของหลกัสูตร และการน าไปใชจ้ริง 
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 วิธีการและรูปแบบการฝึกอบรม 
            - การบรรยาย =40% , กิจกรรมการเรียนรู้ = 60% 
            - กิจกรรมประกอบการเรียนรู้ (Learning in Action) 
            - การแลกเปล่ียนความคิดเห็น และฝึกปฏิบติัร่วมกนั (Workshop) 
            - สรุปทบทวนบริบทและถามค าถามในแต่ละ Module ทดสอบความเขา้ใจ 
 
Remark : รบกวนให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้เตรียมปัญหาที่เกดิขึน้จริงในหน้างานล่วงหน้าก่อนเข้า 
               ฝึกอบรมเพ่ือจะน ามาฝึกปฏิบัติในกจิกรรมการเรียนรู้   
ผูเ้ขา้ฝึกอบรม 
  ผูบ้ริหาร หวัหนา้งาน และพนกังานทุกระดบัของหลายๆหน่วยงานในองคก์ร 

 

ค่าใชจ้่ายในการอบรม 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ขนมเบรค ชา กาแฟ  2 ม้ือ อาหารกลางวันและใบรบัรองวุฒิบตัร 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% ภาษหีัก ณ ที่จ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาพเิศษท่านละ 3,900 273 117 4,056 

สมัคร 3 เข้าฟรีเพิม่ + 1 ท่าน 11,700 819 351 12,168 

ค่าใชจ้่ายในการอบรมรปูแบบ Online  by Zoom 

จะท าการส่งเอกสารการบรรยาย ไฟล์ PDF ทางอีเมล์ก่อนอบรม  2-3 วัน  พรอ้มรบัใบรบัรองวุฒิบตัรทางไปรษณีย ์

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% ภาษหีัก ณ ที่จ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาพเิศษท่านละ 2,500 175 75 2,600 

สมัคร 4   จ่าย 3 ท่าน 7,500 525 225 7,800 
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รายละเอียดหลักสูตรอืน่ ๆ  เพิม่เติมได้ที่นี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 

ส ารองที่นั่ง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที่    คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter                   
www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzentertraining@gmail.com ,   jiww456@gmail.com 

www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 
วิธีการช าระเงิน   เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์จ ากัด 
โอนเงินเข้าบัญชีนาม  บรษัิท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด  
>> ธนาคารไทยพาณิชย ์ สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที ่ 206-237-1740 
(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพื่อยืนยันการช าระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล ์ : 

hrdzentertraining@gmail.com, Line : hrdzenter    (ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)  
 

 
 
 
 
 
 
การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน  1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมคัร  

3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   หรือหากท่านยังไม่ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษัท 
ต้องขอเก็บค่าธุรการจ านวน  30 %  ทันท ี   
 

ขอขอบคุณที่ท่าน ได้ให้โอกาสในการน าเสนอ และหวังเป็นอย่างย่ิงในการให้บริการ เพือ่การพฒันาบุคลากรในองค์กรของท่าน 

ที่อยู่ในการออกเอกสารหัก ณ ที่จ่าย 
ในนามบริษัท  ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด  (ส านักงานใหญ่) 
เลขที่  171/162  ซอยพุทธบูชา  39 แยก 1-1 
แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี  010 5555 113 021 
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