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Online by Zoom/ Onsite Training  กฎหมายแรงงาน  
 

หลักสูตร การวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาด้วย 8D 
 (Analytical & Problem Solving by 8D) 

 

วันพฤหัสบดีท่ี  23  มนีาคม  2566  เวลา  09.00-16.00 น. 

@ Novotel Bangkok Hotel  ซอยสุขุมวิท 20  ใกล้ BTS อโศก  กรุงเทพฯ   ** สถานท่ีอาจมีการเปลี่ยนแปลง 

หรือเลือกอบรมแบบ Online by Zoom  ราคาพเิศษท่านละ  2,500.- 
 

 

วิทยากร  อาจารย์อนุภาพ  พันช านาญ) 
 

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

 

หลกัการและเหตุผล 
 

            ปัญหาท่ีส าคญัประการหน่ึงท่ีองคก์รต่างๆทุกประเภทธุรกิจก าลงัเผชิญอยูอ่ยา่งเขม้ขน้ในปัจจุบนั คือ ปัญหาใน
ดา้นทกัษะความสามารถของบุคลากรในระดบัต่างๆท่ีเก่ียวกบัการแกไ้ขปัญหาและการตดัสินใจ ซ่ึงเป็นทกัษะท่ีมี
ความส าคญัยิง่ต่อการด าเนินธุรกิจและเป็นทกัษะท่ีมีอิทธิพลต่อความอยู่รอดและการเติบโตขององคก์ร อาการหน่ึงท่ี
แสดงใหเ้ห็นเชิงประจกัษถึ์งปัญหาการขาดทกัษะความสามารถในการแกปั้ญหาและการตดัสินใจซ่ึงสังเกตไดช้ดั คือ 
ความกลวัปัญหาของบุคลากร จนท าใหบุ้คลากรไม่มีความสนใจหรือความกลา้ท่ีจะน าเสนอแนวคิดหรือวิธีการใหม่ๆ
หรือส่ิงใหม่ๆท่ีแตกต่างไปจากเดิม เน่ืองจากหวัน่เกรงวา่จะน าไปสู่ปัญหา อุปสรรคและความยากล าบากในการ
ปฏิบติังาน ซ่ึงท าใหอ้งคก์รพลาดโอกาสใหม่ๆท่ีอาจจะน าไปสู่การเติบโตอยา่งกา้วกระโดดขององคก์รไปอยา่งน่าเสียดาย
ยิง่ 
 

           การจดัการและการแกปั้ญหาในงานมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีตอ้งอาศยักระบวนการคิดอยา่งเป็นระบบ มิฉะนั้นแลว้
ปัญหาท่ีเกิดขึ้นอาจขยายความรุนแรงหรือกลบัมาเกิดซ ้าอีก หลกัสูตรน้ีเนน้สร้างกระบวนการคิดในการแกปั้ญหาอยา่ง
เป็นระบบและขั้นตอนการแกปั้ญหาแบบขั้นต่อขั้น ทนัทีท่ีพบปัญหาโดยเนน้การป้องกนัการเกิดซ ้า ปฏิบติัการแกไ้ข 
(Corrective Action)” และ “ปฏิบติัการป้องกนั (Preventive Action)” ตามแนวทางของ 8 D รวมถึงการเลือกใชเ้คร่ืองมือ
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ช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาอยา่งมีประสิทธิภาพใหเ้กิดการพฒันาความสามารถพนกังาน เชิงระบบ ใหพ้นกังานแสดง
ความคิด หรือสร้างสรรค ์ในการบ่งช้ีปัญหาและแนวทางแกไ้ขไดด้ว้ยตนเอง 
 
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
1.ช่วยใหอ้งคก์รพฒันาระบบการวิเคราะห์และแกไ้ขปัญหาแบบมืออาชีพ 
2.ฝึกอบรมการใชเ้คร่ืองมืออนัทนัสมยัเพื่อช่วยยกระดบัการตดัสินใจใหดี้ยิง่ขึ้น 
3.ปูพื้นฐานการปรับปรุงพฒันาองคก์รทั้งดา้นคุณภาพและการบริการอยา่งย ัง่ยนื  
4. เรียนรู้ขอ้มูลท่ีจ าเป็นต่อการหาสาเหตุของปัญหาในระยะสั้น 
5.เรียนรู้วิธีการจดัการปัญหาเพื่อไม่ด่วนสรุปสาเหตุของปัญหา 
6.สามารถใชก้ระบวนการ 8D มาเช่ือมโยงกบัขั้นตอนการควบคุมลูกคา้ร้องเรียน เพื่อน ามาท าใหเ้ป็นระบบและ
ด าเนินการวิเคราะห์ปัญหาและแกไ้ข 
7.เขา้ใจถึงกระบวนการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอนดว้ย 8D ทั้งในภาคทฤษฏี และ ในเชิงประยกุตใ์ชก้บั
งานจริง 
 

  หัวข้อการอบรม 
Module 1: Discovery 

• ปัญหาคืออะไร และ อะไรคือปัญหาขององคก์รในปัจจุบนั 
• การจดัหมวดหมู่ของปัญหาตามกฎ 20/80 ของพาเรโต ้
• อธิบายปัญหาอยา่งชดัเจน วา่เป็นอยา่งไร รวมทั้งกรณีศึกษาและ workshop เพื่อใหเ้ขา้ใจปัญหาจากประสบการณ์

จริง 
• แนวความคิดการแกปั้ญหาป้องกนัไม่ใหเ้กิดซ ้า 
• ประเภทปัญหาและแนวทางวิเคราะห์ 
• หลกัการ 5 Why ท่ีมาและความจ าเป็น 

 Module 2: Dream 
• น าปัญหาท่ีเกิดขึ้นมาจดัล าดบัผลกระทบท่ีไดรั้บ เพื่อหาทางออกของปัญหาหรือก าหนดเป็นส่ิงท่ีเราอยากจะให้

ปัญหาน้ีหายไปในอนาคต ดว้ยกระบวนทศัน์และเสริมสร้างทกัษะวิธีการคิดแบบระบบ (System Thinking) ซ่ึงเป็น
วิธีการคิดรากฐานท่ีส าคญัในการแกปั้ญหาและการตดัสินใจทางธุรกิจท่ีซบัซอ้นวิเคราะห์มิติของการเปล่ียนแปลง 

• กรณีศึกษาและ workshop เพื่อฝึกวางแผนการเปล่ียนแปลงในองคก์ร เช่นจากตนเอง ทีมงาน และองคก์ร จากส่ิงท่ี
เกิดขึ้นจากประสบการณ์จริง 

• เคร่ืองมืออยา่งง่ายในการวิเคราะห์ปัญหา เช่น พาเรโต, แผนภาพกา้งปลา, Why-why Analysis 
• กระบวนการแกปั้ญหา 8D 
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Module 3: Design 
• การเขียนสาเหตุและรากเหงา้ของปัญหา...ใชอ้ะไรดี 
• การแกไ้ขปัญหาอยา่งขดุรากถอนโคนไม่ใหเ้กิดอีกต่อไป...ท าอยา่งไร  
• การป้องกนัการเกิดซ ้าอยา่งเป็นระบบ...ท าอยา่งไร  
• การวดัผลลพัธ์การแกไ้ขและป้องกนัการเกิดซ ้า...วดัอยา่งไร  
• การประยกุตท์ าบทเรียนแห่งการเรียนรู้จากปัญหาให้เป็นปัญหาขององคก์ร...ท าง่ายๆไดอ้ยา่งไร 
• จดัตั้งทีมงาน 
• ท าการศึกษาสภาพปัญหา 
• ท าการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ 
• ท าการระบุพร้อมพิสูจน์สาเหตุรากเหงา้ พร้อมระบุจุดหลบหนี 
• ท าการเลือกและทวนสอบมาตรการแกไ้ขปัญหาส าหรับสาเหตุรากเหงา้และจุดหลบหนี 
• ท าการประยกุตแ์ละทดสอบผลของมาตรการแกไ้ขปัญหา 
• ท าการป้องกนัการเกิดซ ้า 
• การใหก้ารยอมรับต่อทีมงานและรายบุคคลผูมี้ส่วนร่วมในการแกปั้ญหา 
Module 4: Destiny 
• ร่วมมือกนัลงมือท าในการแกปั้ญหา 
• ปัญหาท่ีก าลงัจะแก ้ใคร ส่วนงานไหนเขา้ใจและรู้ลึกท่ีสุด 
• ก าหนดคนแกไ้ข หรือส่วนงานท่ีตอ้งรับผิดชอบ เพราะการแกปั้ญหาแบบเนน้การมีส่วนร่วม 
 ภาพรวมของการคิดท่ีใช้รับมือกบัการตัดสินใจและการแก้ปัญหา 
• กระบวนการคิด (Thinking Process) 
• ความคิดเชิงบวก (Positive Thinking) 
• ความคิดริเร่ิม (Initiative Thinking) 
• ความคิดนอกกรอบ (Lateral Thinking or Think out of the box) 
• ความคิดสร้างสรรค ์(Creative Thinking) 
• การคิดอยา่งเป็นระบบ (Systematic Thinking) 
กจิกรรมกลุ่มเพ่ือฝึกฝนการระดมสมอง (Brain Storming) ให้ได้มาซ่ึงความคิดดีๆ 
เทคนิคในการให้ได้มาซ่ึงความคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ เช่น 
• หลกัการคิดดว้ยมิติ 4 ย. (โยง,ใหญ,่แยก,ยอ่ย) 
• การดกัจบัความคิด (Idea spotting) 
• กระบวนการจดัล าดบัความคิด 
• เทคนิค “สมมุติวา่ถา้มนัเป็นอยา่งนั้น…ถา้มนัเป็นอยา่งน้ี…แลว้จะท าอยา่งไร” 
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• เทคนิค “ไม่พอใจกบัส่ิงท่ีมีอยู…่หรือส่ิงท่ีเป็นอยู”่ 
• เทคนิค “ตรงกนัขา้ม” 
• เทคนิค “Mind Map” 
 
รูปแบบหลกัสูตร 
1.การบรรยาย                                                 40 % 
2.เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบติั Workshop     60% 
 
 
 
 

 

ค่าใชจ้่ายในการอบรมท่ีโรงแรม 

รวมคา่เอกสารประกอบการอบรม คา่อาหารว่าง 2 ม้ือ อาหารกลางวันและใบรบัรองวุฒิบตัร 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 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 
 
 

ค่าใชจ้่ายในการอบรม Online Program Zoom  

จะท าการส่งเอกสารการบรรยาย ไฟล์ PDF ทางอีเมล์ก่อนอบรม  2-3 วัน  พรอ้มรบัใบรบัรองวุฒิบตัรทางไปรษณีย ์

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาพเิศษท่านละ 2,500 175 75 2,600 

สมัคร 2 ท่านลดเพิม่ 500.- 4,500 315 135 4,680 

สมัคร 3 เข้าฟรีเพิม่ + 1 ท่าน 7,500 525 225 7,800 
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รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิม่เติมได้ท่ีนี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 
 

ส ารองที่นั่ง  ติดต่อเพิม่เตมิได้ที่     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 จำกดั   

  บัญชอีอมทรัพย์  เลขท่ีบัญชี 206-237-174-0 
 กรณีชำระเงินแล้ว กรณุา Scan  หรือถา่ยรูป  สลิป Pay in มาที่  Line  : hrdzenter    
 หรือ mail  : hrdzentertraining@gmail.com, jiw473@gmail.com 

กรุณาหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ จำกดั  เลขท่ีผูเ้สียภาษี 0105555113021 
เลขท่ี 171/162  ซอยพุทธบูชา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 (สำนักงานใหญ่)   
เลขท่ีผู้เสียภาษี 0105555113021 
 
 
 

                                      

 

 Scan  QR Code   กรอกใบสมัคร Online 

 

 

การแจ้งยกเลิก:  

1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  2. 

กรณีทีท่่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวนังาน  1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมคัร    
3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามท่ีส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   
หรือหากท่านยังไม่ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเก็บค่าธุรการจ านวน  30 %  ทันที    
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