
 

 
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.com  

การคดิวเิคราะหอ์ยา่งมชี ั#นเชงิ 
(Analytical Thinking) 

 

วทิยากร: ดร.ธธรีธ์ร ธรีขวญัโรจน ์
อดตี General Manager - บรหิารสนิคา้ บรษัิท หา้งสรรพสนิคา้เซน็ทรัล จํากดั 

อดตีผูจ้ดัการและบรหิารการขายอตุสาหกรรมนมไทย(นมตรามะล)ิ 
และผา่นงานดา้นการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group 
รวมประสบการณ์การทํางานดา้นการขาย การตลาดและการบรกิารมากกวา่ 25 ปี 

 
 

12 ธนัวาคม 2561 
 09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ แบงค็อก (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
*สถานที�จดัอบรมอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 
 
หลกัการและเหตผุล 
 

ในการปฏบิตังิานในองคก์รสําหรับบคุลากรไม่วา่จะดํารงตําแหน่งในระดับใดก็ตาม ขอบเขตความรับผดิชอบ
ของงานจะประสบความสําเร็จไดต้อ้งอาศยัปัจจัยหลักในการปฏบิตังิาน 2 ประการคอื การคดิ และการลงมอืทํา 
บคุลากรจํานวนมากมักจะมจุีดออ่นในเรือ̂งของการคดิ เนือ̂งจากลักษณะและธรรมชาตใินการบรหิารงาน ทําใหเ้กดิ
สภาพแวดลอ้มในการทํางานทีนํ̂าไปสูก่ารลงมอืทําเป็นสว่นใหญ่ เชน่ ระเบยีบขอ้บงัคับในการปฏบิตั ิระเบยีบขอ้บงัคับ
และขัน̀ตอนในการทํางานทีถู̂กกําหนดตามระบบคณุภาพ สไตลใ์นการบังคับบญัชาของผูบ้งัคับบญัชาทีใ̂ชก้ารสัง̂งาน 
และไม่เปิดโอกาสใหม้สีว่นร่วมในการคดิ ระบบงานไมม่ชีอ่งทางทีส̂รา้งโอกาสใหบ้คุลากรตอ้งใชค้วามคดิ ไมม่รีะบบ
จูงใจใหใ้ชค้วามคดิ รวมทัง̀ตัวบคุลากรเองไมไ่ดถ้กูฝึกฝนตัง̀แตอ่ยู่ในระบบการศกึษาและระบบการทํางานใหใ้ช ้
ความคดิ ขาดเครือ̂งมอืและเทคนคิ ตลอดจนกระบวนการในการคดิ จากปรากฏการณ์ดังกลา่วสง่ผลใหผู้บ้งัคับบญัชา
และผูบ้รหิาร ตอ้งรับภาระของงานทีต̂อ้งใชค้วามคดิจํานวนมาก และทําใหข้าดโอกาสในการไดป้ระสบการณ์จาก
ความคดิทีแ̂ตกต่างจากผูใ้ตบ้งัคับบญัชา ซึง̂ทําใหง้านในความรับผดิชอบไม่เกดิการพัฒนาหรอืเป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลเทา่ทีค̂วร 

 
หลักสตูรการคดิเชงิวเิคราะหน์ี` ถกูออกแบบเพือ̂ใหเ้กดิการพัฒนาความคดิอย่างต่อเน̂ือง ไม่ว่าจะเป็นการคดิ

อย่างเป็นระบบ การคดิแบบเป็นเหตุเป็นผล การคดิทีม̂โีครงสรา้งและความสมัพันธ ์ อันจะเป็นการพัฒนาดา้นความคดิ
ของผูเ้ขา้อบรมโดยเฉพาะฝ่ายขาย เพือ̂ใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้รยีนรูถ้งึหลักการ วธิกีารและกระบวนการในการคดิเชงิ
วเิคราะห ์ เพือ̂นําความรูท้ีไ̂ดไ้ปพัฒนาความคดิของตนเอง เพือ̂สามารถแกไ้ขปัญหาและสรา้งสรรคท์กัษะการทํางาน
ดา้นการขายไดอ้ย่างเหมาะสม 
 
วตัถปุระสงค ์
  
1. เพือ̂ใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้รยีนรูถ้งึหลักการและวธิกีารในการคดิเชงิวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ 
2. เพือ̂ใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถนํากระบวนการคดิแบบตา่ง ๆ มาใชใ้นการจัดลําดับเหตุการณ์  
    สถานการณ์ และขอ้มูลทีเ̂กีย̂วขอ้งกับการปฏบิัตงิานไดอ้ย่างเป็นระบบและเหมาะสม 
3. เพือ̂ใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถคน้หาสาเหตโุดยใชเ้ครือ̂งมอืในการคดิเชงิวเิคราะห ์เพือ̂ 
    นําไปใชใ้นการตัดสนิใจกับปัญหาตา่งๆ อยา่งไดผ้ล 
4. เพือ̂ใหผู้เ้ขา้อบรมสามรถนําความรูท้ีไ̂ดไ้ปตอ่ยอดในการพัฒนาตนเองและงานขายตอ่ไป 
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หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา 
 
1. ความหมายและความสําคัญของกระบวนการคดิ (Thinking Process) 
2. การคดิเชงิวเิคราะห ์(Analytical Thinking) และประโยชนท์ีไ̂ดร้ับ 
3. กระบวนการคดิเชงิวเิคราะห ์(Analytical Thinking) 
4. การคดิอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking) กบัการวเิคราะหเ์ชงิเหตผุล 
5. การใชก้ระบวนการคดิแบบต่าง ๆ เพือ̂วเิคราะหส์ถานการณ์ ปัญหา การตัดสนิใจและปัญหาทีอ̂าจจะเกดิขึน̀ในงาน
ขาย (Problem Solving and Decision Making) 
6. แนวทางการพัฒนาความคดิเชงิวเิคราะหอ์ย่างเป็นระบบ 
7. เครือ̂งมอืการคดิเชงิวเิคราะห ์
8. กจิกรรม: การคดิเชงิวเิคราะหใ์นงานขายอย่างเป็นระบบ 
9. การนํากระบวนการคดิไปประยุกตใ์ชใ้หเ้กดิผลในงานขาย 
10. สรุป คําถาม และ คําตอบ    
 
ใบประกาศนยีบตัร : บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 
อตัราหลกัสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 
 

ชําระภายใน 12 ธนัวาคม 2561 
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 3,500.00 245.00 105.00 3,640.00 3,745.00 

พเิศษ! ชําระภายใน  27 พฤศจกิายน 2561 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,500.00 245.00 105.00 3,640.00 3,745.00 

สมาชกิ HIPO 3,200.00 224.00 96.00 3,328.00 3,424.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันี ̀
1.1 ธนาคารกรงุเทพ บญัชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขที ̂127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขที ̂014-2-63503-8 

          ชือ̂บญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิง̂ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ̂จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ที ̂0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุือ̂บรษัิทของท่าน และชือ̂หลักสตูร 
2.  ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัง̂จา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิง̂ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ̂จํากดั 
3.  หัก ณ ทีจ̂า่ย 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 ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีไ̂ดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิง̂ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ̂จํากดั 
โทรศพัท ์02-615-4499, 02-615-4477-78    
โทรสาร  02-615-4479 
เว็บไซท ์www.hipotraining.com 
อเีมล ์hipotraining@gmail.com  
เฟสบุค๊ www.facebook.com/HIPOtraining  

 

อบรม, สมัมนา, ความคดิ, ทักษะเฉพาะทาง, การคดิอยา่งมชีัน̀เชงิ, การวเิคราะหอ์ยา่งมชีัน̀เชงิ, Systematic Thinking, Analytical 
Thinking 


