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1. หลกัการและเหตุผล 
 กจิกรรม KAIZEN หรือการปรับปรงุที่ถูกต้อง ต้องเร่ิมจาก การกาํหนดปัญหาที่ต้องการแก้ไขให้ชัดเจนก่อน และหา

สาเหตุรากเหง้าของการที่สร้างปัญหาน้ัน หลังจากน้ันกก็าํหนดแนวทางการกาํจัดสาเหตุที่ทาํให้เกิดปัญหา ซ่ึงหากนาํไปปฏิบัติ

แล้วสามารถกาํจัดสาเหตุได้จริง กจ็ะสามารถป้องกันไม่ให้ปัญหาน้ันเกิดซํา้อีก อันจะโยงถึงความเข้มแขง็ขององค์กร แต่ทว่า 

จากประสบการณ์ของวิทยากร พบว่าจุดที่ยากที่สุดของ KAIZEN กค็ือการหาสาเหตุรากเหง้า ซ่ึงมักจะพบการเขียนสาเหตุ

รากเหง้า ยอดนิยม ดังน้ี 

1. พนักงานไม่ปฏบิัติตามวิธทีี่กาํหนด 

2. พนักงานขาดความเข้าใจในการทาํงาน  เป็นต้น 

 ซ่ึงขอให้คิดดีๆ  2 สิ่งน้ีหากเกดิกบัองคก์รใด น่าจะเรียกว่า ‘ปัญหาใหญ่ ’    หากสาเหตุของปัญหาเพราะพนักงานที่

ไม่ปฏบิัติตามวิธทีี่กาํหนด อยู่องค์กรไหนกอ็าจจะพังพินาศแน่  หรือการที่หัวหน้างานปล่อยให้พนักงานขาดความเข้าใจมา

ทาํงานกเ็ป็นปัญหาในการจัดสรรบุคลากรอกีน่ันแหละ  ดังน้ันหลักสตูรน้ีจึงต้องการสร้างความเข้าใจว่าสิ่งที่เรียกว่า ‘’สาเหตุ

รากเหงา้ท่ีแทจ้ริง ‘’ ซ่ึงขอยํา้ว่ายากมาก  สมัมนาน้ีจะแตกต่างจากวิธทีี่ท่านคุ้นเคยอย่างไร สามารถเปล่ียนวิธคีิด เปล่ียน

วิธกีารแก้ปัญหาได้อย่างไรล้วนเป็นสิ่งที่น่าติดตาม....... 

 

2. เนื้ อหาหลกัสูตร 

• KAIZEN การปรับปรุงต่างจากการเปล่ียนแปลง CHANGE อย่างไร 

• เทคนิค Why Why Why ไม่เพียงพอต่อการหาสาเหตุรากเหง้าอย่างไร 

• 5GEN คืออะไร และช่วยเสริมเทคนิค Why Why Why Analysis อย่างไร 

• สาเหตุรากเหง้าหาอย่างไร 

• การกาํหนดแนวทางปรับปรุงที่ได้ผล 

• การออกแบบกระบวนการผลิต และระบบที่ดีต้องมาจากหลักการที่ดี กเ็พราะแก้ปัญหากนัแบบเก่าน้ี ปัญหาจึงไม่

หมดไป (ข้อห้ามในการแก้ปัญหา) 

 เทคนิคการหาสาเหตุปัญหา-ความสญูเปล่า 5GEN  

 การวิเคราะห์สาเหตุแบบถึง รากเหง้า  และทาํ  work Shop  

 การใช้แผนภมูิก้างปลา เพ่ือช่วยหาสาเหตุแบบรากเหง้าและ ทาํ  work shop  

 การกาํหนดแนวทางปรับปรุงที่กาํจัด สาเหตุความผิดพลาด 

 การทาํ Corrective Action ที่ดต้ีองมกีารประเมินประสทิธผิล 

 การออกแบบ Check Sheet ที่ดี และเกบ็ข้อมูลเพ่ือช่วยตรวจดูความผิดพลาด 

• การประยุกต์ใช้กบักจิกรรม ISO ต่างๆ (กฎและหลักการที่ทาํให้เกดิกจิกรรม สร้าง ผลงานแต่ไม่สร้างภาระ) 

• ตัวอย่างกฎ และหลักการที่ดีในเร่ืองต่างๆ เช่น การบริหารคุณภาพ 

•   การบริหาร ประสทิธภิาพ และ การบริหารคน  
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6. วิทยากร    อาจารย ์ คเชนท ์ วฒันะวงษ ์
ที่ปรึกษาระดับ   ผู้บริหาร ในการจัดทาํมาตรฐานต่างๆ ได้แก่ ISO 9001,ISO 14001,ISO/TS 16949, 

QS9000 และ ระบบบริหารอื่นๆ เช่น 5 GEN, Kaizen, QCC, Horenso เป็นต้น 

 

การศึกษา 

• ปริญญาตรี    สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  Tokyo Institute of Technology (โตเกยีว , ประเทศญ่ีปุ่น) 

     ภายใต้ทุนการศึกษารัฐบาลญ่ีปุ่น 

• ปริญญาโท   สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า    Tokyo Institute of Technology (โตเกยีว , ประเทศญ่ีปุ่น) 

     ภายใต้ทุนการศึกษารัฐบาลญ่ีปุ่น 

• ปริญญาโท   สาขาบริหารธุรกิจ (MBA) จุฬาลงกรณ ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 

 

ประวติัการทํางานท่ีโดดเด่น 

• หัวหน้าผู้ตรวจสอบระบบ ISO 9000 ของ JQA (Japan Quality Assurance) 

• หัวหน้าผู้ตรวจสอบที่ได้รับการข้ึนทะเบียนใน JRCA (Japanese Registration of Certificated Auditors) 

ซ่ึงจะต้องรับการฝึกอบรม  และสอบรับใบอนุญาตที่ประเทศญ่ีปุ่น 

• ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายรับรองคุณภาพ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น) 

• ผู้ตรวจสอบระบบ ISO 9000 ให้กบับริษัทช้ันนาํในประเทศไทยมากกว่า 200 บริษัท อาท ิเช่น 

-  AJINOMOTO FROZEN FOODS (THAILAND)CO.,LTD. 

-  SUMITOMO RUBBER (THAILAND)CO.,LTD. 

-  DAIKIN INDUSTRIES  (THAILAND) LTD. 

-  TDK (THAILAND)CO.,LTD. 

-  FDK TATUNG (THAILAND)CO.,LTD.เป็นต้น 

• อาจารย์พิเศษ หลักสตูรปริญญาโทนานาชาติ (MBA) มหาวิทยาลัยมหิดล 

• อาจารย์พิเศษ  หลักสตูรปริญญาโท (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

• ที่ปรึกษาระบบคุณภาพให้กบัระดับบริหารแก่บริษัทต่าง ๆกว่า 200 บริษัทในประเทศไทย 

• ให้การฝึกอบรมหลักสตูรคุณภาพ อาทเิช่น ISO 9001, ISO 14001, QS 9000 และ ISO/TS 16949 

       การฝึกอบรมสาํหรับผู้บริหาร  แก่ผู้บริหารชาวญ่ีปุ่นและชาวไทย กว่า 200 บริษัท.  

 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี 

 สถาบนัฝึกอบรม เทรนน่ิง เซน็เตอร ์เซอรวิ์ส (TCS) )บริษทั อาภาฉาย จาํกดั(  
Tel No. 0-2736-0408             Fax No.02-736-0050           e-mail: admin@trainingservice.co.th 
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