
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จาํกดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
โทร:0-2615-4499, 0-2615-4477-8 โทรสาร:0-2615-4479 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th  

5 หลกัการสาํหรบัการแกไ้ขปญัหาอยา่งมปีระสทิธภิาพ  
 

วทิยากร : อาจารยพ์ลกฤต โสลาพากลุ 
ปรญิญาเอก สาขาการจดัการ มหาวทิยาลัยนอรท์กรุงเทพ (Ph.D. Candidate) 

ปรญิญาโทจากมหาวทิยาลยัรามคาํแหง สาขาการจดัการ  
Membership Relation Director ICF Bangkok Chapter Board Members  
ทีVปรกึษาโครงการพัฒนาผูป้ระกอบการใหม ่อตุสาหกรรมส ิVงทอ  (Early Stage)   
วทิยากร ดา้นการพัฒนาองคก์ร การบัญช-ีการเงนิ การบรหิารงานคณุภาพ  

ประสบการณ์บรรยายมากกวา่ 200 องคก์ร ทั dงภาครัฐและเอกชน 
 

9 มถินุายน 2563 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานทีVจัดอบรมอาจเปลีVยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  
U 
 
หลกัการและเหตผุล:  
 ปัญหาของการทํางานมักจะเกดิขึdนกับทุกองค์กร เพราะการเปลีVยนแปลงหรือความผดิปกตจิากหลายปัจจัย 
เชน่ ปัญหาจากคน ปัญหาจากรระบบการทํางาน ปัญหาจากสภาพแวดลอ้มหรือบรรยากาศการทํางาน ทั dงนีdการทีVจะ
แกไ้ขปัญหาตอ้งผ่านการหาสาเหตุทีVแทจ้รงิ (Fact finding)  ผ่านกระบวนการคดิหาสาเหตุ (Idea finding) และการ
จัดเตรยีมขอ้มลูเพืVอทําการวเิคราะหห์าสาเหตุทีVแทจ้รงิของปัญหา และนําแนวทางนัdนไปปฏบิตั ิ(Adoption) 
 5 หลกัการสําหรบัการแกไ้ขปัญหาอย่างมปีระสทิธภิาพ คือ หลักการในการแกไ้ขปัญหาโดยผ่าน
กระบวนการคดิอยา่งเป็นระบบ การนําเครืVองมอืตา่งมาใช ้เชน่ แผนผังกา้งปลา การวเิคราะห ์4 M   เป็นตน้ 
 
วตัถปุระสงค:์   
1. เพืVอใหผู้เ้ขา้ฝึกอบรมมคีวามรูค้วามเขา้ใจในการการวเิคราะหปั์ญหาและการตัดสนิใจกับปัญหาทีVเกดิขึdนใน
สถานการณ์ตา่งๆ แลว้นําไปปรับใชใ้นกระบวนการทํางานของตนเองไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

2. เพืVอใหม้คีวามเขา้ใจขั dนตอนการวเิคราะหปั์ญหา และนําเครืVองมอืตา่งๆ ในการวเิคราะหปั์ญหาอยา่งเป็น 
 
หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา: 
หลกัการที� 1  การสรา้งทศันคตทิี�ดกีารทํางาน 

• ทศันคตมิผีลกบัชวีติอย่างไร 
• คณุลักษณะ พฤตกิรรมของผูนํ้าเชงิบวก 
• ปรับทัศนคต ิวธิลีด ละ เลกิ การใชช้วีติทีVคดิลบ 
• Workshop Trust The Process (15 นาท)ี 

หลกัการที� 2  การทราบถงึปญัหากอ่นเพื�อหาแนวทางไขปญัหา 
• ปัญหาคอือะไร 
• ประเภทของปัญหา 
• ใครมหีนา้ทีVในการแกไ้ขปัญหา? 
• สไตลผ์ูนํ้าแตล่ะประเภท 
• Workshop คน้หาผูนํ้าแตล่ะสไตล ์(20 นาท)ี 

หลกัการที� 3  การวนิจิฉยัสาเหตขุองปญัหา  การเลอืกใชเ้ครื�องมอืในการแกป้ญัหา 
• การเก็บรวบรวมขอ้มูลสภาพปัจจุบนัของงาน 
• การเลอืกใชเ้ครืVองมอื เชน่ 5W1H , Why-Why analysis, แผนผังกา้งปลา  
• Workshop ฝึกใชเ้ครืVองมอืในการวเิคราะหส์าเหตุของปัญหา (30 นาท)ี 

หลกัการที� 4  การบรหิารงาน และการสื�อสาร 
• 4 ทกัษะในการบรหิารงาน 
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• ทกัษะการสืVอสารการทํางานดว้ยหลัก Ho-Ren-So 
• Workshop การสืVอการตามหลัก HO-REN-SO (การรายงาน การประสานงาน การปรกึษา) 20 นาท)ี 

หลกัการที� 5 การยกระดบัการประชุมเพื�อการทํางานรว่มกนั (Implement) 
• การมสีว่นร่วมทางความคดิ (Share vision) 
• การคดิอย่างเป็นระบบ (System thinking) 
• ทกัษะการนําเสนอในทีVประชมุ 
• การวางแผนงานตามหลัก PDCA 
• Workshop การทํางานเชงิรุกตามหลัก PDCA ( 30 นาท)ี 

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

ชําระภายใน 9 มถินุายน 2563 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,900.00 273.00 117.00 4,056.00 4,173.00 
สมาชกิ HIPO 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 

พเิศษ! ชําระภายใน 25 พฤษภาคม 2563 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 
สมาชกิ HIPO 3,400.00 238.00 102.00 3,536.00 3,638.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันีd 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขทีV 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขทีV 014-2-63503-8 

          ชืVอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิVง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีV จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีV 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืVอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืVอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัVงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิVง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีV จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ทีVจา่ย 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 ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีVไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิVง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีV 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, การสรา้งทัศนคตใินการทํางาน, การทํางาน, การแกปั้ญหา, การเผชญิปัญหา 


