
 
 

 
 

เทคนิคการวิเคราะหหา 

สาเหตุของปญหา 
(Root Cause Analysis) 

 

การดําเนินธุรกิจในปจจุบัน เปนการแขงขันในการสรางผลกําไรและสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา ซ่ึง
เปนสิ่งที่สําคัญของผูประกอบการทั้งดานการผลิตและบริการ  การใหผูปฏิบัติงานไดเรียนรูกระบวนการตัดสินใจ
และแกไขปญหาอยางเปนระบบ รวมถึงการวิเคราะหหาสาเหตุของปญหาที่แทจริง เพื่อนําไปสูการตัดสินใจและ
แกไขปญหาที่มีประสิทธิภาพ มีการเตรียมการสําหรับสิ่งที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคตหลังจากที่ไดทําการตัดสินใจ
ไปแลว ก็จะพบการเปล่ียนแปลงในการปฏิบัติงานไปในทางที่ดีข้ึนไดอยางแนนอน เชน ลดตนทุนการผลิต ลด
ปญหาความเสียหาย ลดความสูญเปลาจากการแกไขการรอคอยงานการขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ
ยังสามารถสรางแรงจูงใจในการทํางานใหกับบุคลากรภายในได เปนตน 
 หลักสูตรน้ีจึงเปนคําตอบที่ดีของการใชเคร่ืองมือในการแกไขปญหาการทํางานไดอยางเปนระบบและรู
ถึงสาตุที่แทจริง เปนการรวบรวมเคร่ืองมือที่ใชแกไขปญหากับพนักงานในทุกระดับและฝกการรวมกลุมทํา
กิจกรรมเพื่อชวยกันระดมสมอง ในการแกไขปญหาประจําวันไดเปนอยางดีอีกดวย 
 

วตัถปุระสงค์ 
เพื่อสรางแนวคิดในการเลือกใชเคร่ืองมือในการวิเคราะหหาสาเหตุของปญหาอยางเปนระบบ 
เพื่อเสริมสรางแนวคิดการปองกันการวิเคราะหและแกไขปญหาอยางเปนมีรูปแบบ 
เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหนวยงานและบริษัทอยางตอเน่ือง 
เพื่อใหผูเขาอบรมมีความมั่นใจในการเลือกใชเคร่ืองมือในการวิเคราะหปญหาในปจจุบันไดอยางถูกตอง 
เพื่อใหผูเขาอบรมเช่ือมั่นและกลาถายทอดประสบการณความรู ความชํานาญในการทํางานเปนกลุม 
เพื่อสรางกลุมคุณภาพ ใหเกิดข้ึนจากบุคคลากรภายในหลังการฝกอบรม 
เพื่อสรางการทํางานเปนทีม การยอมรับในความเห็นที่แตกตาง เกิดความสามัคคี 
เพื่อสรางแรงจูงใจในการทํางานใหกับผูเขารับการอบรม 

 

หวัขอ้การอบรม 
- การมองปญหาของแตละบุคคล 
- ปญหาที่เกิดจากการสื่อสาร 
- การหาขอมูลเพื่อการตัดสินใจ รูจักการใช QC 7 Tools 
- กระบวนการคิดรูปแบบตาง ๆ เพื่อการตัดสินใจแกไขปญหา   
- เก่ียวกับปญหา และการตัดสินใจ  
� ปญหา คืออะไร / สาเหตุหลักของปญหา  
� การตัดสินใจ คืออะไร / ประเภทของการตัดสินใจ  
- กระบวนการตัดสินใจ แกไขปญหาอยางเปนระบบ     

ขอเชิญเขารวมฝกอบรมสัมมนาเชิงรุก หลักสูตร 



 
 

� การวิเคราะหปญหา (Problem Analysis)  
� การออกแบบการแกไขปญหา (Design Phase)  
� การตัดสินใจเลือกวิธีที่จะแกปญหา (Decision Making)  
� การนําไปปฏิบัติ (Implementation Phase)  
� การตรวจสอบ (Monitoring Phase)  

- เคร่ืองมือในการวิเคราะห ในการวิเคราะหรากเหงาปญหา 
� Cause and Effect Analysis (CE analysis) 
� Why-Why Analysis 

- แนวคิดของการปรับปรุงงานอยางตอเน่ือง 
- Workshop 1 การแกไขปญหาดวยทีม 
- Workshop 2 การวิเคราะหผลลัพธหลังการแกไข 
- Workshop 3 การคนหาปญหาและกระบวนการแกไข 
 

กลุม่เป้าหมาย 
หัวหนางาน พนักงาน และผูที่สนใจทั่วไป 
 

รูปแบบการสมัมนา 
1. การบรรยาย    40 % 
2. เกมส / กิจกรรมกลุม / ฝกปฏิบัติ Workshop และการนําเสนอผลงานกลุม 50% 
3. กรณีศึกษา และดูภาพยนตร 10 % 

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 1.ผูเขาอบรมสามารถเรียนรูและเขาใจหลักการวิเคราะหปญหาอยางถูกตอง 
 2.ผูเขาอบรมสามารถนําหลักการไปประยุกตใชกับงานของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 3.ผูเขาอบรมสามารถเรียนรูการทํางานรวมกับผูอื่น 
 4.ผูเขาอบรมมีจิตสํานึกเร่ืองคุณภาพและทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 
 5.ผูเขาอบรมมีสํานึกการรักองคกรมากข้ึน 
 

 อาจารยไ์มตรี  บญุขนัธ์ วิทยากรในการฝึกอบรม
การศึกษา 
 ปริญญาตรี ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมไฟฟา)  
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการจัดการอุตสาหกรรม) 

ประสบการณ์ทํางาน 
 หัวหนางานวิศวกรรมซอมบํารุงและฝายบริหารการผลิตในภาคอุตสาหกรรม กวา 15 ป 
 ผูจัดการฝายวิศวกรรมสนับสนุน : MHC metal engineering (Thailand)Co., Ltd. 
 ผูจัดการฝายปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ : Thai Filtration Co., Ltd 
 กรรมการผูจัดการ: Dynamic Active Co., Ltd. 
 ที่ปรึกษาบริษัท Infinity Engineering Co., Ltd. 
 KAIZEN award 2011 (กระทรวงแรงงาน) 



 
 
กาํหนดการ วนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์  2562   บคุคลทัว่ไป 3,900 + 273 = 4,173 

เวลา 09.00-16.00 น. สมาชิก, โอนเงินก่อน  8 ก.พ. 2562 3,500 + 245 = 3,745 

สถานท่ี โรงแรมแกรนด สุขุมวิท ซ.4-6 
สมัคร 3 คนข้ึนไป ท่านละ 3,200 3,200 + 224 = 3,424 

สมัคร 5 คนข้ึนไป ท่านละ 2,900 2,900 + 203 = 3,103 
 

หมายเหตุ    – คาลงทะเบียน รวมคาเอกสาร, อาหาร เคร่ืองดื่ม น้ําชา กาแฟ 

               – คาใชจายในการฝกอบรมสัมมนาสามารถหักลดหยอนภาษีได 200%            

บริษัท เคเอน็ซี เทรนน่ิง เซน็เตอร์ จํากัด	
34/289 หมูบานไทยสมบูรณ 2 หมูที ่2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120  
โทร. 02-191-2509, 062-315-5283, 081-847-6341 โทรสาร 02-157-1599, 02-903-0080 ตอ 5283 

  e-mail : knctrainingcenter@hotmail.com, www.knctrainingcenter.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

หลกัสตูร    เทคนิคการวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา (Root Cause Analysis) 
กําหนดการ      วนัพฤหสับดีท่ี 14  กมุภาพนัธ์  2562  เวลา 09.00-16.00 น. โรงแรมแกรนด สุขุมวิท ซ.4-6 
 

รายการค่าลงทะเบียน: 1 ท่าน ราคา + vat 7% ราคาหลงัหกั ณ ท่ีจ่าย 
บุคคลทั่วไป � 3,900 + 273 = 4,173 � 4,173 – 117 = 4,056 

สมาชิก, โอนเงินกอน 8 ก.พ.2562 � 3,500 + 245 = 3,745 � 3,745 - 105 = 3,640 

 � สมัคร 3 คนข้ึนไป ท่านละ 3,200 
3,200 + 224 = 3,424 

� 3,424 - 96 = 3,328 

� สมัคร 5 คนข้ึนไป ท่านละ 2,900 
2,900 + 203 = 3,103 

� 3,103 - 87 = 3,016 

 

รายช่ือผู้เข้าร่วมสมัมนา     

1. ......................................................... ตําแหนง...............................มือถือ.................................................  
2. ......................................................... ตําแหนง...............................มือถือ................................................. 
3. ......................................................... ตําแหนง...............................มือถือ................................................. 
4. ......................................................... ตําแหนง...............................มือถือ................................................. 
5. ......................................................... ตําแหนง...............................มือถือ................................................. 
� ท่ีอยู่เพ่ือออกใบเสรจ็ :  (กรุณากรอกรายละเอียดใหชัดเจนเพื่อความถูกตองในการออกใบเสร็จ)   

(บจก./บมจ./หจก./สวนบุคคล) ช่ือ................................................เลขประจําตัวผูเสียภาษี....................................................... 
� สํานักงานใหญ  � สาขา...........เลขที่..................หมู................อาคาร/หมูบาน......................................ช้ัน.................... 
ตรอก/ซอย............................ถนน...............................แขวง/ตําบล...........................อําเภอ/เขต............................................ 
จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย.......................โทรศัพท...............................โทรสาร......................................... 
ผูประสานงาน.............................................มือถือ...................................E-mail : ................................................................ 
� ต้องการหกัภาษี  ณ  ท่ีจ่ายหรือไม่ � ตองการ � ไมตองการ 
 กรณีหกัภาษี ณ ทีจ่่าย 3%  ในนาม บริษทั เคเอ็นซี เทรนน่ิง เซ็นเตอร  จํากดั เลขที่ 34/289 หมูบานไทยสมบูรณ 2   
            หมูที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 เลขประจําตัวผูเสียภาษี  :  0135556000220 

โอนเงินเข้าบญัชี :  บริษัท เคเอ็นซี เทรนน่ิง เซ็นเตอร  จํากดั   ประเภทบญัชี ออมทรัพย 
     ธนาคารไทยพาณิชย  สาขาเซียรรังสิต    เลขที่บัญชี  364-236239-5 
                            ธนาคารกสิกรไทย สาขาฟวเจอร พารค รงัสิต 2  เลขที่บัญชี  022-3-65013-9 

      กรุณาแฟกซใบลงทะเบียนหรือหลกัฐานการโอนเงิน มาท่ี fax. 02-157-1599, 02-903-0080 ต่อ 5283 
 
 

ใบลงทะเบียนเขารวมอบรมสัมมนา 

บริษทั เคเอน็ซี เทรนน่ิง เซ็นเตอร ์จาํกดั 
34/289 หมูบานไทยสมบูรณ 2 หมูที ่2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120  

โทร. 02-191-2509, 062-315-5283, 081-847-6341 โทรสาร 02-157-1599, 02-903-0080 ตอ 5283 

e-mail : knctrainingcenter@hotmail.com, www.knctrainingcenter.com 
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