
 

  
หลกัสตูร เทคนคิการวเิคราะหป์ญัหาและการตดัสนิใจ 

(PROBLEM SOLVING & DECISION MAKING TECHINQUE) 
วันที ่25 พฤษภาคม 2565 

เวลา 09.00-16.00 น.  Online Training 
 

หลักการเหตุผล 

การบริหารงานในตำแหน่งหน้าที่ใดและในธุรกิจใดก็ตาม มีทักษะสำคัญประการหนึ่ง ซึ่งเป�นเครื่องมือที่ผู้บริหารต้องใช้อยู่

เสมอคือ “ความสามารถในการวิเคราะห์ป�ญหาและตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผล” เพราะในสภาวการณ์ยุ่งยากที่เกิดขึ้นจากการ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมเทคโนโลยีและบุคลากร ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ผู้บริหารที่สามารถวิเคราะห์ป�ญหาและ

ตัดสินใจได้ถูกต้องเท่านัน้ จึงจะสามารถนำพาให้องค์กรผ่านอุปสรรคไปได ้

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้มีหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ป�ญหาและการตัดสินใจอยา่งมีระบบ (Systematic approach in Problem 

solving & Decision making)  

2. เพื่อให้มีมุมมองและเข้าใจประเด็นป�ญหาที่แท้จริง เพื่อให้สามารถดำเนินจัดการแก้ไขได ้

3. สามารถมองป�ญหาได้ขาด และสามารถประเมนิสถานการณ์ป�ญหาว่าป�ญหาใดที่วิกฤต หรือไม ่

4. สามารบริหารการจัดการแก้ไขป�ญหาได้อย่างมนีัยและมีประสิทธิภาพ 

5. ได้เคร่ืองมือประกอบการแก้ไขป�ญหา และการตัดสนิใจ ในบริบทได้ทั้ง Skill set Mind det และ Tool set  

6. มีความสามารถในการแก้ป�ญหาต่าง ๆ แม้เป�นป�ญหาทีไ่ม่เคยพบมาก่อน หรือเป�นป�ญหาในสายงานตา่งอาชีพ 

 

 

  



 
หัวข้อการอบรม 

ช่วงแรก 09:00-10:20 

1. ปรับเปลี่ยน Mind Set เพื่อความสำเร็จและการมีประสิทธิภาพในการแก้ไขป�ญหา 

Facilitation & Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดการาตระหนักรู้และปรับเปลี่ยนกรอบความคิดให้มีทัศนคติ

เชิงบวก มี Growth Mind set ในมุมมองของการหาทางออกเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ โดยไม่ให้เน้นมองแค่ป�ญหาอย่างเดียว และมี

กรอบความคิดในด้านความท้าทายที่สามารถดำเนินการได้โดยมีแนวทางในทางพัฒนาปรับปรุงให้ดีข้ึน 

2. หลุมพรางความคิด หรือ อุปสรรคต่อการคิดแก้ไขป�ญหาและการตัดสินใจ 

Facilitation & Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดการตระหนักรู้และเห็นหลุมพรางต่าง ๆ ที่ เป�นตัวขัดขวางใน

การดำเนินการหาทางออกของป�ญหา หลุมพรางที่ทำให้สมองของคนเราไม่เกิดการลื่นไหล และไม่สามารถดำเนินการ

ปรับปรุงแก้ไขได ้

3. ทำความเข้าใจคน ในรูปแบบ หมวก 6 ใบ 

Facilitation & Group Coaching  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดการตระหนักรู้ถึงคนแต่ละประเภทที่มีอยู่ในตัวตน ในรูปแบบ

หมวก 6 ใบ 6 สี  ซึ่งเป�นบุคลิกลักษณะที่สำคัญ ที่มีผลต่อกระบวนการคิดและแนวทางในการแก้ไขป�ญหาที่แตกต่างกัน  

ช่วงที่สอง  10:30-12:00 

4. ทำความเข้าใจลักษณะและประเภทของป�ญหาที่เกิดข้ึน 

Facilitation & Group Coaching  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความตระหนักรู้ และเกิดความเข้าใจพร้อมตระหนักถึงประเภท

ป�ญหาที่พบทั้งในรูปของรายได้และต้นทุนค่าใช้จ่าย  คือ ป�ญหาที่ต้องแก้ไข  ป�ญหาที่ต้องพัฒนา  ป�ญหาที่ต้องป้องกัน และ

ฝ�กให้เห็นและเข้าใจประเด็นป�ญหาที่แท้จริงคือ อะไร ในรูปของ  5W1H 

5. พื้นฐานและความเข้าใจในการกระบวนการการดำเนินงาน ทั้งในสายงานผลติ และ/หรือบริการ และสายงานสนับสนนุ 

Facilitation & Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดการตระหนักรู้และเข้าใจพื้นฐานของกระบวนการการทำงานที่

รับผิดชอบอยู่ ว่ามีลักษณะการดำเนินการก่ีกระบวนการ มีการไหลของกระบวนการอยา่งไรบ้างในแต่ละกระบวนการ ในแต่

ละกระบวนการมีการดำเนินงานด้วยกิจกรรมอะไรบ้าง แต่ละกิจกรรมต้องใช้ทรัพยากรอะไรบ้าง และพื้นฐานของ Check 

point and Control point เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ป�ญหา หาสาเหตุที่แท้จริง และแนวทางแก้ไข 

ช่วงที่สาม 12:00-14:20 

6. การวินิจฉัยเพื่อให้เข้าใจถึงป�ญหาที่แท้จริง 

Facilitation & Group Coaching   เพื ่อให้ผู ้เข้าอบรมได้ตระหนักรู ้และสามารถวินิจฉัยข้อมูลที ่เกิดขึ ้นจริง โดย

กระบวนการ 3G  5W1H ประกอบกับข้อมูลที่พบบนหน้างานจริง เพื่อให้สามารถระบุป�ญหาที่แท้จริง หรือที่น่าจะเป�นไปได้

ทั้งหมด  โดยรวบรวมข้อมูลที่เป�นไปได้ทั้งหมดทั้งข้อมูลที่เป�นคุณภาพ และข้อมูลเชิงปริมาณ เพื่อเป�นฐานในการวิเคราะห์ 

7. ข้ันตอนในการวิเคราะห์แก้ไขป�ญหา อย่างมีประสิทธิภาพ 

Facilitation & Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดองค์ความรู้และเข้าใจกระบวนการขั้นตอนในการวิเคราะห์

แก้ไขป�ญหา ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 7 ข้ันตอนของกระบวนการการแก้ไขป�ญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้มีได้มีการให้แนวความคิด

ในวิเคราะห์เชิงสร้างสรรค์ โดยแนวทางพูดคุยแบบ Dialogue 

ช่วงที่สี่ 14:30-16:00 

8. แนวทางแก้ไขป�ญหาด้วย การใช้คำถามสองคำถามทรงพลัง (เป�นคำถามประยุกต์ในแนวทาง 5 Why Analysis) 

Facilitation & Group Coaching  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจพื้นฐานและเทคนิคเบื้องต้นในการใช้คำถามสองคำถามอัน

ทรงพลัง ที่ใช้แล้วสามารถหาสาเหตุที่แท้จริงได้ 

9. กำหนดทางเลือกแนวทางแก้ไขป�ญหา 



 
Facilitation & Group Coaching  เพื ่อให้ผู ้เข้าอบรมตระหนักรู ้และสามารถคิดวิธ ีแก้ป�ญหาหลากหลายรูปแบบ 

หลากหลายทางเลือก เพื่อแก้ป�ญหาที่เกิดขึ้นทั้งนี้ในแต่ละทางเลือกให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดการตระหนักรู้ถึงและเข้าใจถึงแนว

ทางการคำนวณผลตอบแทนและความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดข้ึนเป�นพื้นฐานด้วย 

 

แนวทางการอบรม    50% บรรยาย  50% Facilitation and Group Coaching โดยใชแ้นวทางการพูดคุยสนทนาปลุก

ป�ญญา (Dialogue) โดยใชห้ลกั Appreciative Inquiry, Theory U และจิตวิทยาเชิงบวก เป�นแนวทางในการอบรม 

ผู้เข้าอบรม     ระดับเจ้าหน้าที่บริหารชั้นตน้ขึ้นไป 

จำนวนผู้เข้าอบรม   ไม่ควรเกิน 30 คน 

ระยะเวลาฝ�กอบรม    1 วัน 

ค่าอบรม/ราคาท่านละ 2,500 บาท (ไม่รวม VAT 7%) 

หรือ Promotion มา 4 จ่าย 3 

Payment : 
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังน้ี 

1.1  ธนาคารกสกิรไทย บญัชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 
          ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  
          และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี  
          พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลกัสตูร 

1.2 ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training 
Solution Ltd, Partnership) 

 
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา (ตุม้) 086-8929330 
Professional Training Solution 
Tel  02-1753330, 086-6183752  
www.ptstraining.in.th 
อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 
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แบบฟอร์มลงทะเบียน  

หลกัสูตร เทคนคิการวเิคราะหป์ญัหาและการตดัสนิใจ 
(PROBLEM SOLVING & DECISION MAKING TECHINQUE) 
ส่งมาท่ี info.ptstraining@gmail.com หรือ ptstraining3@gmail.com 

 

บรษิทั_______________________________________________________________________________ 

ท่ีอยู่ออกใบกาํกบัภาษี__________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________________________ 

  รหสัไปรษณีย_์____________________เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษ_ี_________________________________ 

  ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์______________________ต่อ_______ 

   Fax: _________________________     E-mail: _____________________________________________  

  วนัสมัมนา____________________________________________________________________________ 

1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)_______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื__________________________________ 

E-mail:____________________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)_______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื__________________________________ 

E-mail:____________________________________________________________________________  

3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)_______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื__________________________________ 

E-mail:____________________________________________________________________________  

4. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)_______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื__________________________________ 

E-mail:____________________________________________________________________________  

 

5. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)_______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื__________________________________ 

E-mail:____________________________________________________________________________  
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