
 

 
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  

 

การแกป้ญัหาและตดัสนิใจสาํหรบัหวัหนา้งาน 
 
 

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

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

 
 

18 สงิหาคม 2563 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานทีXจัดอบรมอาจเปลีXยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  
U 
 
หลกัการและเหตผุล: 
               ในยุคปัจจบัุนการทํางาน หรอื การทําธรุกจิลว้นหนีไม่พน้กับคําวา่   “ ปัญหา ” เพยีงแตว่่า
ใครหรอืองคก์รไหนจะมปัีญหามากหรอืนอ้ย เร็วหรอืชา้ แตกต่างกนัออกไป และเมืXอมปัีญหาเกดิขึ_น สิXงทีX
หลกีเลีXยงไม่ไดเ้ลยก็คอืการแกปั้ญหา โดยเฉพาะปัญหาทีXสง่ผลกระทบรา้ยแรงตอ่องคก์รดว้ยแลว้ ผูทํ้า
หนา้ทีXในการแกปั้ญหา จะตอ้งมสีต ิเทคนคิ และ วธิกีารในการตัดสนิใจเลอืกใชว้ธิแีกไ้ขอย่างถกูตอ้ง 
เพราะหากตัดสนิใจผดิพลาดอาจหมายถงึความลม้เหลวทีXองคก์รจะไดรั้บ ฉะนั_น การแกไ้ขปัญหาและการ
ตดัสนิใจจงึตอ้งรวดเร็ว และ มคีวามถกูตอ้งเป็นอยา่งมาก แตใ่นทางตรงขา้มหากการแกไ้ขปัญหาและการ
ตัดสนิใจไรซ้ ึXงระบบ และ ล่าชา้ ยอ่มทําใหโ้อกาสแหง่ความสําเร็จลดลงได ้
               หลักสตูรนี_ จงึไดพั้ฒนาขึ_นมาเพืXอใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้รยีนรูเ้ทคนคิการแกปั้ญหาและการตัดสนิใจ
ในการทํางานอย่างตรงจุดและถูกตอ้ง ภายในเวลาทีXรวดเร็ว อีกทั _งยังไดฝึ้กฝนและพัฒนาตนเองใหเ้ป็น
ผูนํ้าในการแกปั้ญหาและตัดสนิใจทีXเขม้แข็ง โดยผูเ้ขา้อบรมจะไดร้่วมทํากจิกรรมดา้นการแกปั้ญหาและการ
ตัดสนิใจทีXประยุกตใ์หส้ามารถใชง้านไดจ้รงิ เมืXอจบการอบรม ผูเ้ขา้สัมมนาจะสามารถประยุกตแ์ละต่อยอด
ความรูใ้นเรืXองนี_ไดด้ว้ยตนเอง 
 
 
วตัถปุระสงค:์   
1. เพืXอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดเ้รยีนรูเ้ทคนคิดา้นการแกปั้ญหาและการตัดสนิใจในการทํางานไดอ้ย่าง
ถกูตอ้ง รวดเร็ว 

2. เพืXอใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้รยีนรูแ้ละตระหนักถงึความสาํคัญของการแกปั้ญหาและการตดัสนิใจทีXมตีอ่
ตนเอง เพืXอนร่วมงานและองคก์ร 

3. เพืXอใหผู้เ้ขา้อบรมไดฝึ้กฝนและพัฒนาตนเองใหเ้ป็นผูนํ้าในการแกปั้ญหาและตัดสนิใจทีXเขม้แข็ง 
4. เพืXอใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถนําความรูท้ีXไดจ้ากการฝึกอบรมไปประยุกตใ์ชง้านไดจ้รงิเพืXอประโยชนแ์ก่
ตนเอง ผูใ้ตบ้งัคับบัญชา เพืXอนรว่มงานและองคก์รอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 
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หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา: 
Module 1: หวัใจสาํคญั !!! ของการเป็นหวัหนา้งานมอืโปร  
1. บทบาทหนา้ทีXและความรับผดิชอบของหัวหนา้งานในฐานะ “ผูขั้บเคลืXอนองคก์ร” 
2. กฎแหง่การเป็น “ หัวหนา้งานมอืโปร ”  เกง่คน เกง่งาน เก่งคดิ เกง่พชิติปัญหา เกง่ตัดสนิใจ 
3. แบบอย่างพฤตกิรรมและคุณลักษณะของหัวหนา้งานทีXประสบความสําเร็จ 

• กลา้เปลีXยนแปลง 
• รูจั้กเรยีนรู ้
• มคีวามเชืXอมัXน 
• มคีวามรับผดิชอบ 
• มคีวามเสยีสละ 
• กลา้ตัดสนิใจ วิXงเขา้หาปัญหาและแกไ้ขไดอ้ยา่งดเียีXยม 

4. กจิกรรม Workshop วเิคราะหต์นเอง…คน้หาสิ�งที�ขาดหาย 
5. ปัญหาและอปุสรรคทีXหัวหนา้งานมักประสบ 

• แกไ้ขปัญหาไมต่รงจุด…เสยีเวลาแกไ้ข ซํ_าแลว้ ซํ_าอกี  
• ตัดสนิใจผดิพลาด…สรา้งความเสยีหายใหอ้งคก์ร 
• อืXน ๆ  

6. กจิกรรม Workshop วเิคราะหป์ญัหา…หาตน้ตอเหตแุหง่ความผดิพลาด 
Module 2 : สรรคส์รา้งการแกป้ญัหาและตดัสนิใจอยา่งเหนอืช ัSน...สําหรบัหวัหนา้งานมอือาชพี 
7. เหตุแหง่ความผดิพลาดในการแกปั้ญหาและตัดสนิใจของหัวหนา้ 

• ไมม่องถงึเป้าหมายหรอืผลลัพธท์ีXชดัเจน 
• ไมว่เิคราะหปั์ญหาทีXเกดิขึ_นอยา่งครบถว้น 
• ไมม่ภีาวะผูนํ้าในการตัดสนิใจ 

8. การใชเ้ครืXองมอืในการวเิคราะหปั์ญหาอยา่งเหนอืชั _น 
• 6 W’s 1 H 
• เทคนคิการใชแ้ผนผัง 
• อืXน ๆ  

9. การสรา้งภาวะผูนํ้าในตนเองใหก้ลา้คดิ….กลา้ตัดสนิใจอยา่งถกูตอ้ง  
10 . กจิกรรม Workshop สรา้งอาวธุที�เขม้แข็ง…ในการแกป้ญัหาและตดัสนิใจ 

    11. เทคนคิการแกปั้ญหาและตัดสนิใจอยา่งมกี ึlน….สําหรับหัวหนา้งาน 
• คน้หาสาเหตขุองปัญหา 
• วเิคราะหท์างเลอืก  
• ตัดสนิใจอย่างมกี ึlน 
• ลงมอืแกไ้ขอย่างชาญฉลาด 

  12. กจิกรรม Workshop สรรคส์รา้งเทคนคิแกป้ญัหาและตดัสนิใจอยา่งมกี ึTน 
  13. การใช ้ปฏภิาณ ไหวพรบิในการแกปั้ญหา อย่างถงึลูกถงึคน 
  14. การนําเทคนคิการแกปั้ญหาและตัดสนิใจไปตอ่ยอดและประยุกตใ์ชใ้หเ้กดิผล 

• หัวหนา้ฝึกใหล้กูนอ้งแกปั้ญหาและตัดสนิใจเป็น 
• การประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจําวัน 

 15. ขอ้ควรระวังในการแกปั้ญหาและการตัดสนิใจของหัวหนา้งาน 
 16. สรุปคําถามและคําตอบ 

 
 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนดค์อนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
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อัตราหลักสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 
ชําระภายใน 18 สงิหาคม 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 4 สงิหาคม 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 4472.00 4,601.00 
สมาชกิ HIPO 4,000.00 280.00 120.00 4,160.00 4,280.00 

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

          ชืXอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิXง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีX จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีX 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืXอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืXอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัXงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิXง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีX จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ทีXจา่ย 3% เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จาํกดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีXไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิXง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีX 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, หลกัสตูร ,แกปั้ญหา,เทคนคิ,ขอ้ผดิพลาด,หวัหนา้,การลดขอ้ผดิพลาด,ตดัสนิใจ 


