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หลักสูตร การวิเคราะห์ สาเหตุของปั ญหา (Root Cause Analysis)
ระยะเวลาอบรม 1 วัน
หลักการและเหตุผล
เทคนิคการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้ จริ ง อย่างมีประสิทธิ ผล เป็ นทักษะที่สาคัญประการหนึ่งใน
การบริ หารงาน เพราะในการปฏิบัติง านไม่ว่าในตาแหน่งหน้ าที่ใดจะต้ องเผชิ ญกับปั ญหา ที่ต้อ ง
ด าเนิ น การแก้ ไขอยู่ต ลอดเวลา การแก้ ปั ญ หาจ าเป็ น ต้ อ งมี ห ลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ เ ป็ น ระบบ
เริ่ มตังแต่
้ การกาหนดปั ญหา การแยกแยะและค้ นหาสาเหตุ การตังเป้
้ าหมายเพื่อดาเนินการแก้ ไขและ
การตังมาตรฐาน
้
เพื่อไม่ให้ เกิดปั ญหาซ ้าเดิมขึ ้นอีก

จานวนผู้เข้ าอบรม
กาหนดการอบรม
วันที่หนึ่ง
เวลา
9.00 – 12.00

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมทราบถึงความหมายและวิธีการของการแก้ ปัญหาและการแก้ ปัญหาในอนาคต
2. สามารถนาเทคนิคการวิเคราะห์ แก้ ปัญหา ไปใช้ ในการปฏิบตั ิงานจริ ง
3. สามารถนานโยบายหรื อภาระที่ได้ รับมอบหมายไปใช้ ในการปรับปรุงหรื อดาเนินการแก้ ไข
ปั ญหาที่เกิดขึ ้นได้ อย่างมีประสิทธิผล
4. ให้ ผ้ เู ข้ าอบรมได้ เรี ยนรู้การแก้ ปัญหาร่วมกันเป็ นทีมด้ วยการฝึ กปฏิบตั ิการ
หัวข้ อการฝึ กอบรม
1. รูปแบบของปั ญหา การกาหนดขอบเขต และการรวบรวมข้ อมูล
2. การระบุสาเหตุ และวิเคราะห์ปัญหา
3. การวางแผนแก้ ไขและป้องกัน
วิธีการฝึ กอบรม
1. การบรรยายจากวิทยากรที่ปรึกษาของสถาบันที่มีประสบการณ์ทางด้ านการให้ คาปรึกษา
แนะนากับหน่วยงานต่างๆ
2. การแลกเปลีย่ นความคิดเห็น ทากรณีศกึ ษา
คุณสมบัติผ้ เู ข้ าอบรม
ผู้บริ หารระดับกลาง หัวหน้ างาน และผู้สนใจทัว่ ไป
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กิจกรรม
 กิจกรรมก่อนหลักสูตร เพื่อฝึ กทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์
 ทาความเข้ าใจลักษณะและรู ปแบบปั ญหา และภาพรวมกระบวนการ
แก้ ไข Workshop ระดมสมอง
 กรณีศกึ ษาก่อนเรี ยน
 การกาหนดขอบเขตของปั ญหา การเก็บรวบรวม และสรุ ปข้ อมูล ด้ วย
เครื่ องมือคุณภาพ กราฟ check sheet พาเรโต
 กรณีศกึ ษาตัวอย่างและการนาปั ญหาจริ งมาฝึ กปฏิบตั ิ
12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 16:00  การระบุสาเหตุที่เป็ นไปได้ ของปั ญหา โดยใช้ เครื่ องมือ Fish bone Diagram,
Fault Tree analysis และแนวคิด MECE
 การระบุสาเหตุที่แท้ จริ งของปั ญหาด้ วยวิธิ 5 Whys
 การยืนยันสาเหตุที่แท้ จริ งและวางแผนแก้ ไขการวิเคราะห์ปัญหาในอนาคต
 การวางแผนป้องกัน และลดปั ญหาที่เกิดซ ้า
 แนวคิดการวิเคราะห์รากของปั ญหาจากการเริ่ มการผลิต (Start up
problem)
 กรณีศกึ ษาตัวอย่างและการนาปัญหาจริ งมาฝึ กปฏิบตั ิ
 การตังค
้ าถาม และจัดการคาตอบ
 สรุปประเด็น และอภิปราย การนาไปใช้
พักทานอาหารว่างและเครื ่องดืม่ เวลา 10.30-10.45 น. และ 14.30-14.45 น.
FM-PD-02/02

Product Code : 06-025-001

หลักสูตร การวิเคราะห์ สาเหตุของปั ญหา (Root Cause Analysis)
ระยะเวลาอบรม 1 วัน
อุปกรณ์ ประกอบการอบรม
รายการ
1. เครื่ อง LCD PROJECTOR
2. กระดานไวท์บอร์ ด หรื อ FLIP CHART และปากกาเคมี

1 เครื่ อง

ราคาค่ าบริการ
 วันจันทร์ – ศุกร์
ราคาวันละ
25,000 บาท
 วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ราคาวันละ
31,250 บาท
หมายเหตุ :
 ราคานี ้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พกั (ถ้ ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม VAT 7 %
 สถาบันได้ รับยกเว้ นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 สถาบันจัดเตรี ยมเอกสารประกอบการอบรมตามจานวนผู้เข้ าร่วมที่ระบุในเอกสารเสนองาน
*** ค่ าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรมสามารถลดหย่ อนภาษีเงินได้
ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่ งเสริมพัฒนาฝี มือแรงงาน ***
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