
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th  

Analytical Skill for Logical  Thinking                      
การคดิวเิคราะหเ์ชงิตรรกะ 

 
วทิยากร: อาจารยส์กุจิ  ตรยีทุธวฒันา 

ปรญิญาโท การจดัการ (ภาครฐั และ เอกชน) มหาวทิยาลยัครสิเตยีน 
ปรญิญาตร ีรฐัศาสตร ์มหาวทิยาลยัรามคําแหง 

ประสบการณด์า้นการขายและการตลาด ดา้นบรกิารลกูคา้ 
ดา้นการบรหิารและพฒันาทรพัยากรมนุษยก์วา่ 20 ปี 

 

16 กนัยายน 2563 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

 *สถานทีCจัดอบรมอาจเปลีCยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

หลกัการและเหตผุล 
             ปัจจัยสําคัญทีCทําใหอ้งคก์รเกดิการพัฒนานัKน เริCมตน้จากการพัฒนาคน ซึCงทําใหอ้งคก์รพัฒนาไดอ้ยา่งยัCงยนื
และมัCนคง คนทีCคดิเกง่อาจเรยีกไดว้า่เป็นคนฉลาด แตแ่ทจ้รงิแลว้ คนทีCคดิเกง่ไม่จําเป็นตอ้งฉลาดก็ย่อมได ้หากมี
มมุมองความคดิวเิคราะหท์ีCเป็นเหตุและผล หรอื Logical Thinking การคดิเชงิตรรกะ พรอ้มกบัมเีทคนคิทีCดสีาํหรับใช ้
ในการชว่ยเชงิคดิวเิคราะห ์Analytical Thinking การคดิเชงิวเิคราะห ์และการคดิอย่างมเีหตแุละผล จะทําใหม้องเห็น
ภาพความเชืCอมโยงสอดคลอ้งในแตล่ะจุดอยา่งลงตัวแบบสมัพันธก์นั มคีวามถูกตอ้ง ถกูทาง และนํามาใชต้อ่ยอดใน
การบรหิารจัดการ และการทํางานทีCทําใหเ้กดิผลลพัธท์ีCดไีด ้   ดว้ยการนําไปปรับใชก้บัการทํางาน การตรวจสอบ การ
วเิคราะหข์อ้มลู การวางแผนอย่างมตีรรกะ การแกปั้ญหา การตัดสนิใจ เป็นตน้ทีCเชืCอมโยงกบัผลการปฏบิตังิานของ
บคุลากรผลลพัธท์างธรุกจิขององคก์รได ้
 
วตัถปุระสงค ์
1. ผูเ้ขา้ฝึกอบรมจะเขา้ใจหลักการ เรยีนรูท้กัษะการคดิวเิคราะหเ์ชงิตรรกะไดเ้ป็นอย่างด ี
2. สามารถจัดลําดับความสําคัญของสิCงทีCวเิคราะหอ์ย่างมเีหตแุละผล และตรงตามเป้าหมาย 
3. เพิCมประสทิธภิาพของกระบวนการคดิและสมัฤทธิ]ผลไดโ้ดยการใชเ้ครืCองมอืและเทคนคิ 
ทีCสําคัญเพืCอชว่ยคดิวเิคราะหปั์ญหาไดอ้ย่างเป็นตรรกะ 

4. ผสมผสานระหว่างระบบความคดิ และการทํางาน นํามาใชแ้กปั้ญหาในการทํางานได ้
 
หวัขอ้การบรรยายและ Workshop  
Module 1 : Fundamental Thinking Factor 
1. ความหมาย ความสําคัญ และตน้เหตุของการคดิ 
2. ความเชืCอมโยงระหว่างความรู ้ความคดิ และความรูส้กึ 
3. ระบบการคดิของสมอง 
4. การวเิคราะหแ์ละผสมผสานระหว่างการทํางาน และระบบความคดิ 
Workshop : Analytical Skill for Logical Thinking Problem 

Module 2 : Learning in Action for Analytical Thinking 
5. การคดิวเิคราะหนั์Kนคดิอยา่งไร ? 
6. สถานการณ์ใดทีCตอ้งใชก้ารคดิวเิคราะห ์
7.  แนวทางการคดิวเิคราะห ์
8. การวเิคราะหด์ว้ยขอ้มลูทีCเป็นขอ้เท็จจรงิ  
9. การวเิคราะหด์ว้ยขอ้มลูทีCเป็นความคดิเห็น และความเชืCอ 
Workshop : Analytical Thinking Skill 
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Module 3 : Learning in Action for Logical Thinking 
10. ความหมาย และระบบการคดิเชงิตรรกะ  
11. ลักษณะการใชเ้หตแุละผล  
12. ลักษณะของภาษาขอ้ความทีCใชแ้สดงเหตแุละผล (ขอ้อา้ง และขอ้สรุป) 
13. กฎของความสมเหตสุมผล (Law s of Validity) 
14. รูปแบบของการใชเ้หตุผล (นรินัย , อปุนัย และการใชเ้หตผุลผดิ)    
Workshop : Logical Thinking Skill 

Module 4 : Learning in Action for Logical Thinking & Tools 
15. ความสัมพันธเ์ชงิเหตุและผล --> วงกลมของออยเลอร ์(Euler ‘s Circles)  
16. เทคนคิการคดิหาเหตุผลใหถู้กทาง (Right Reasoning Technique) 

• แสวงหาความจรงิ (แยกแยะระหวา่งความจรงิกบัความเชืCอ , ขอ้เท็จจรงิกบัขอ้คดิเห็น) 
• แสวงหาเหตุและผล 

17. เครืCองมอืทีCนยิมใชเ้พืCอชว่ยในการคดิวเิคราะหเ์ชงิตรรกะ 
• Note Diagram , Why-Why Analysis , Relation Diagram , Tree Diagram , Matrix Diagram , 
Arrow Diagram Etc. 

Workshop : Tools Sequence in Action 
 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั          
อัตราหลักสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 16 กนัยายน 2563 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,500.00 315.00 135.00 4,680.00 4,815.00 
สมาชกิ HIPO 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 

พเิศษ! ชําระภายใน 2 กนัยายน 2563 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 
สมาชกิ HIPO 4,000.00 280.00 120.00 4,160.00 4,280.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันีK 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขทีC 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขทีC 014-2-63503-8 

          ชืCอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิCง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีC จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีC 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืCอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืCอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัCงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิCง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีC จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ทีCจา่ย 3% เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีCไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิCง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีC จํากดั 
โทรศพัท:์ 02-615-4499, 02-615-4477-8    
แฟกซ:์ 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
เวปไซด:์ www.hipotraining.co.th  
อเีมล:์ hipotraining@gmail.com  
ไอด ีไลน:์ hipotraining 
เฟสบุค๊: www.facebook.com/HIPOtraining  
อบรม, สมัมนา,เทคนคิ,Analytical Skill, Logical,Thinking,การคดิวเิคราะห,์เชงิตรรกะ 


