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การแกไ้ขปัญหาในงานบรกิารอยา่งมลีกูลอ่ลกูชน 
(Psychological Problem Solving) 

 
วทิยากร: อาจารยส์พุจน ์กฤษฎาธาร 

อดตี Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด  
บรษัิท แอบ๊บอต ลาบอแรตอรสี จํากดั จากสหรัฐอเมรกิา   

Senior Manager ฝ่ายขายและบรกิาร บรษัิท เทเลคอมเอเชยี คอรป์อเรชั\น จํากดั (มหาชน)  
และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บรษัิท เบอรงิเกอร ์อนิเกลไฮม ์(ไทย) จํากัด จากเยอรมน ี

จากประสบการณ์ตรงและจรงิในวงการที\มากดว้ยคณุภาพมากกวา่ 30 ปี 
 

4 เมษายน 2561 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานที\จัดอบรมอาจเปลี\ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 
หลกัการและเหตผุล 
 บอ่ยครั bงที\พบวา่ การแกปั้ญหา และ การตัดสนิใจเป็นเรื\องที\สรา้งความยากลําบากใหเ้ราไดไ้ม่นอ้ย ทั bงใน
การใชช้วีติประจําวัน และ ในการทํางาน ....... แต่การตดัสนิใจในแต่ละคร ั<งมคีวามหมายต่อชวีติ และ 
ผลงานอย่างมาก โดยเฉพาะในดา้นงานบรกิาร .....การตัดสนิใจจะตอ้งรวดเร็ว และ มีความถูกตอ้งสูง 
ในทางตรงขา้มหากการตัดสนิใจไรร้ะบบ และ ลา่ชา้ ย่อมทําใหโ้อกาสแห่งความสําเร็จลดลงได ้รวมถงึกอ่ปัญหา
ตา่งๆ ตามมาอกีมากมาย ดังนัbน การแกปั้ญหาและการตัดสนิใจอยา่งมชีั bนเชงิ จงึเป็นสิ\งที\จะตอ้งศกึษาและปฏบิัติ
อย่างถูกตอ้ง 
หลักสูตรนีb จงึไดพ้ฒันาขึ<นมาเพื�อใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้รยีนรูเ้ทคนคิการแกป้ัญหาและการตดัสนิใจในงาน
บรกิารอย่างมชี ั<นเชงิ เป็นระบบ ภายในเวลาที�รวดเร็ว  รวมทั bงจะไดทํ้ากจิกรรมดา้นการแกปั้ญหาและการ
ตัดสนิใจที\ประยกุตข์ ึbนใหส้มจรงิ เมื\อจบการอบรม ผูเ้ขา้สัมมนาจะสามารถประยุกตแ์ละต่อยอดความรูใ้นเรื\องนีbได ้
ดว้ยตนเอง  
 

วตัถปุระสงค ์
1. เพื\อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดท้ราบหลักการและเทคนคิดา้นการแกปั้ญหาและการตัดสนิใจอย่าง
เร่งดว่นในงานบรกิาร ......อยา่งเกดิประสทิธผิล  

2. เพื\อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถนําความรูท้ี\ได ้ไปใชใ้หเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกอ่งคก์ร 
 
หวัขอ้การบรรยายและ Workshop 
Module 1 สรา้ง Mindset การแกป้ญัหาอยา่งถงึแกน่  
1. สรา้ง Mindset ใหม!่!!!! เรื\องการแกปั้ญหา และ การตัดสนิใจ 
2. กรณีตัวอย่าง ปัญหาและการตัดสนิใจในงานบรกิาร.....ที\ตอ้งทําอย่างมปีระสทิธภิาพ 
3. การวเิคราะหเ์หตกุารณ์ และ สถานการณ์อยา่งเรง่ดว่น !!! 

• การวเิคราะหเ์หตกุารณ ์
• การวเิคราะหค์ูก่รณี 

4. ขั bนตอน และ วธิกีารแกปั้ญหา และ การตัดสนิใจ อย่างทนัทว่งท ี 
• สรา้งสรรคท์างเลอืก ใน “DNA ของสมอง” 
• การคัดสรรทางเลอืก ที\ตอบโจทยท์ั bงลูกคา้ และ องคก์ร 

5. กจิกรรม:  การวเิคราะหเ์หตุการณ์ และ สถานการณ์ 
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Module 2 การแกป้ญัหาอยา่งมอือาชพี  
6. รูปแบบ และ วธิใีนการแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ   
7. เทคนคิ ปฎภิาณ ไหวพรบิในการแกปั้ญหา อยา่งถงึลกูถงึคน 
8. จติวทิยาการโนม้นา้วในภาวะฉุกเฉนิ 
9. เทคนคิ การแกป้ญัหาในกรณี ไมจ่บปญัหา 

• คูก่รณี ตา่งฝ่ายตา่งไมย่อม 
• กรณีเกดิผลกระทบกบัองคก์ร 

10. Role Play:  ฝึกปฏบิตั ิการลงมอืแกปั้ญหา สถานการณ ์1 
11. Role Play:  ฝึกปฏบิตั ิการลงมอืแกปั้ญหา สถานการณ ์2 
12. Role Play:  ฝึกปฏบิตั ิการลงมอืแกปั้ญหา สถานการณ ์3 
13. Role Play:  ฝึกปฏบิตั ิการลงมอืแกปั้ญหา สถานการณ ์4 
14. สรุปคําถามและคําตอบ 
 

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

ชําระภายใน 4 เมษายน 256 

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 20 มนีาคม 2561 (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 ดงันีb 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ บญัชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขที\ 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขที\ 014-2-63503-8 

          ชื\อบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิ\ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี\ จํากัด   
          และแฟ็กซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหกั ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ที\ 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุื\อบรษัิทของท่าน และชื\อหลักสตูร 
2.  ชาํระดว้ยเชค็บรษัิท สั\งจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิ\ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี\ จํากดั 
3.  หกั ณ ที\จา่ย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขที\ 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิที\ไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิ\ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี\ จํากัด 
โทรศพัท ์02-615-4499, 02-615-4477-8    
โทรสาร  02-615-4479 
เว็บไซท ์www.hipotraining.co.th 
อเีมล ์hipotraining@gmail.com  
เฟสบุค๊ www.facebook.com/HIPOtraining  
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อบรม, สมัมนา, งานบรกิาร, แกไ้ขปัญหา, Problem, จติวทิยา 


