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พร้อมรับวุฒิบัตรฟรีทุกท่ีน่ัง !!! 
หลักสูตร  เทคนิคการวิเคราะห์และจัดการปัญหาด้วยผังสาเหตุและผลหรือผังก้างปลา 

(Analytical Thinking Development & Fishbone Diagram Tools) 

วันจันทร์ที่  20  กมุภาพันธ์  2566  เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

@ Novotel  Hotel  ซอยสุขุมวิท 20 ใกล้ BTS อโศก  กทม.  ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง   

 

พเิศษสมัคร 2 ท่านลดเพิม่  500.- 
หรือสมัคร  3 ท่าน เข้าฟรี + 1 ท่านทันที !!! 

3 

วิทยากร : อาจารย์พลกฤต  โสลาพากลุ 

หลกัการและเหตุผล (Introduction) 
 ปัญหา (Problem) คือ สถานการณ์ ต่างๆท่ีอาจเกิดข้ึนจากภายในหน่วยงาน เช่น  ปัญหาจาก

กระบวนการท างาน ปัญหาจากคน ทุกๆปัญหานั้นยอ่มส่งผลกระทบโดยตรงในการผลิตสินคา้หรือการบริการ แน่นอน
ในเม่ือเกิดปัญหาข้ึนส่ิงท่ีตามมาคือ ต้นทุนท่ีสูงข้ึน (Cost) การบริหารงานเพ่ือเพ่ิมผลผลิตโดยใช้ตน้ทุนให้ต ่าท่ีสุด
จ าเป็นจะตอ้งมีการบริหารจดัการท่ีดี เพราะความส าเร็จของธุรกิจ ไม่ใช่เป็นเพียงการผลิตสินคา้หรือบริการไดเ้พียง
อยา่งเดียว จ าเป็นตอ้งรู้วิธีการบริหารและสามารถจดัการไดเ้ป็นอยา่งดี การบริหารนั้นจะประกอบไปดว้ย 4 M (Man / 
Machine / Method  /Materials) โดยจะต้องมีการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบโดยเร่ิมตั้ งแต่บริหารคน จะต้องบริหาร
อยา่งไรให้คนท างาน แผนผงัสาเหตุและผลเป็นแผนผงัท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งปัญหา (Problem) ผงัแสดงเหตุ
และผล เป็นผงัท่ีแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะของปัญหา (ผล) กับปัจจยัต่างๆ (สาเหตุ) ท่ีเก่ียวขอ้งโดย
แบ่งเป็นผลลพัธ์ (ปัญหา) สาเหตุหลกัหรือกลุ่มของปัญหาปัจจยัรอง และปัจจยัยอ่ย 
 
วัตถุประสงค์  (Objective ) 

1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจในเก่ียวกบัการสร้างผงัแสดงเหตุและผลเพื่อวิเคราะห์และจดัการปัญหาดว้ย
เหตุและผล 

2. เพ่ือเสริมสร้างการน าเคร่ืองมือและเทคนิคของแต่ละเคร่ืองมือมาใชง้านในกิจกรรมการพฒันาความยัง่ยนื
ใหก้บัองคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 
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คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants) 

• หวัหนา้งาน ผูจ้ดัการหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
 
เน้ือหาการบรรยาย (Key Contents) 

1. กุญแจสู่ความส าเร็จในการบริหารกลยทุธ์ (Strategic Management : Key Success Factors) 
2. ความหมายของปัญหา? 
3. ประเภทของปัญหา ปัญหาคืออะไร? 
4. หลุมพรางของความคิด (Box Thinking) 
5. กระบวนทศัน์ในการคิด (Thinking paradigm) 
6. การวิเคราะห์และจดัการปัญหา 

• ระบบการมองเห็น (Visual Display, Visual Control) 

• VFP (Visual Feedback Photography) 

7. ผงัสาเหตุและผล Cause & Effect Diagram 
• พาเรโต 80:20 
• Why – Why Analysis 
• PDCA 
• Logic Tree 

8. การคน้หาตน้เหตขุองปัญหา (Root Cause Analysis) 
9. การรวบรวมขอ้มูลเพ่ือวิเคราะห์แลว้ตดัสินใจ 
10. การติดตามประเมินผล และปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 
11. สรุปการเรียนรู้ 

 
ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) 

• 6 ชัว่โมง 

รูปแบบการการอบรม (Methodology) 

• การบรรยายแบบมีส่วนร่วมส่ือสาร 2 ทาง,Workshop ถาม-ตอบ 
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ค่าใชจ้่ายในการอบรมท่ีโรงแรม 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 ม้ือ อาหารกลางวันและใบรบัรองวุฒิบตัร 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% ภาษหีัก ณ ที่จ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาพเิศษท่านละ 3,900 273 117 4,056 

สมัคร 2 ท่านลดเพิม่ 500.- 7,300 511 219 7,592 

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

 
 
 

รายละเอียดหลักสูตรอ่ืน ๆ  เพิม่เติมได้ที่นี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 
 

ส ารองที่นั่ง  ตดิต่อเพิม่เตมิได้ที่     คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter  www.facebook.com/hrdzenter,   
IG : hrd_zenter  www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzentertraining@gmail.com , jiw473@gmail.com 

รายละเอียดการช าระเงนิ 

 การชำระเงิน โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   

  บัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 206-237-174-0 
 กรณชีำระเงินแล้ว กรุณา Scan  หรือถ่ายรูป  สลิป Pay in มาที่  Line  : hrdzenter    
 หรือ mail  : hrdzentertraining@gmail.com, jiw473@gmail.com 
   กรุณาหัก ณ ที่จ่าย 3 % ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   

เลขที่ 171/162  ซอยพทุธบูชา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 (สำนักงานใหญ่)   
เลขที่ผู้เสียภาษี 0105555113021 
 
 
 

                                      

 

 Scan  QR Code   กรอกใบสมัคร Online 

การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

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

3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   หรือหากท่าน
ยังไม่ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเก็บค่าธุรการจ านวน  30 %  ทันที    
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