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การแกป้ญัหาและตดัสนิใจ 
สําหรบัหวัหนา้งานอยา่งมชี ั)นเชงิ 

 

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

อดตีผูจั้ดการและบรหิารการขายอตุสาหกรรมนมไทย(นมตรามะล)ิ 
ประสบการณ์ระดับงานบรหิารและเป็นผูเ้ช ีRยวชาญการวางแผนงาน และพัฒนาระบบงาน 

ทีRใคร ๆ ตอ้งถามถงึทั Vงในวงการมากกวา่ 25 ปี 
 
 

 

16 ตลุาคม  2563 
09.00 – 16.00 น. 

โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานที�การจดัสมัมนาอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม           
 

หลกัการและเหตผุล 
 ในยุคปัจจบัุนการทํางาน หรอื การทําธรุกจิยอ่ม หนีไม่พน้กับคําวา่   “ ปัญหา ” เพยีงแตว่า่ใคร
หรอืองคก์รไหนจะมปัีญหามากหรอืนอ้ย เร็วหรอืชา้ แตกตา่งกนัออกไป  เมืRอมปัีญหาเกดิขึVน สิRงทีR
หลกีเลีRยงไม่ไดเ้ลยก็คอืการแกปั้ญหา โดยเฉพาะปัญหาทีRสง่ผลกระทบรา้ยแรงตอ่องคก์ร ผูทํ้าหนา้ทีRใน
การแกปั้ญหา จะตอ้งมสีตใินการเลอืกใชเ้ทคนคิ และ วธิกีารในการแกปั้ญหา เพราะหากตัดสนิใจ
ผดิพลาดอาจหมายถงึความลม้เหลวทีRองคก์รจะไดรั้บ ฉะนัVน การแกไ้ขปัญหาและการตัดสนิใจจงึตอ้ง
รวดเร็ว และ มคีวามถูกตอ้ง                 
 หลักสตูรนีV จงึไดพั้ฒนาขึVนมาเพืRอใหผู้บ้รหิาร หัวหนา้งาน และ ผูท้ีRสนใจ ไดเ้รยีนรูเ้ทคนคิการ
แกปั้ญหาและการตัดสนิใจในการทํางานอย่างตรงจุดและถกูตอ้ง ภายในเวลาทีRรวดเร็ว และ ฝึกฝน
พัฒนาตนเองใหเ้ป็นผูนํ้าในการแกปั้ญหาและตัดสนิใจทีRเขม้แข็ง โดยผูเ้ขา้อบรมจะไดร้ว่มทํากจิกรรม
ดา้นการแกปั้ญหาและการตัดสนิใจทีRประยกุตใ์หส้ามารถใชง้านไดจ้รงิ เมืRอจบการอบรม ผูเ้ขา้สมัมนาจะ
สามารถประยุกตแ์ละต่อยอดความรูใ้นเรืRองนีVไดด้ว้ยตนเอง 
 
 

วตัถปุระสงค ์
1. เพืRอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดเ้รยีนรูเ้ทคนคิดา้นการแกปั้ญหาและการตัดสนิใจในการทํางานได ้
อย่างถูกตอ้ง รวดเร็ว 

2. เพืRอใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้รยีนรูแ้ละตระหนักถงึความสาํคัญของการแกปั้ญหาและการตัดสนิใจทีRมตีอ่
ตนเอง เพืRอนร่วมงานและองคก์ร 

3. เพืRอใหผู้เ้ขา้อบรมไดฝึ้กฝนและพัฒนาตนเองใหเ้ป็นผูนํ้าในการแกปั้ญหาและตัดสนิใจทีRเขม้แข็ง 
4. เพืRอใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถนําความรูท้ีRไดจ้ากการฝึกอบรมไปประยุกตใ์ชง้านไดจ้รงิเพืRอประโยชน์
แกต่นเอง ผูใ้ตบั้งคับบญัชา เพืRอนร่วมงานและองคก์รอยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 
 

หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา 
Module 1: บทบาทหนา้ที�ของหวัหนา้งาน กบั การแกปั้ญหาและตดัสนิใจ 
1. บทบาทหนา้ทีRและความรับผดิชอบของหัวหนา้งานในฐานะ “ผูข้ับเคลืRอนองคก์ร” 
2. กฎแหง่การเป็น “ หัวหนา้งานมอืโปร ”  เกง่คน เกง่งาน เก่งคดิ เก่งพชิติปัญหา เกง่ตัดสนิใจ 
3. ลักษณะของหัวหนา้งานทีRเกง่แกปั้ญหาและตัดสนิใจ 

• มองและรับรูปั้ญหาไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
• พุ่งชน !!! ปัญหา และ แกไ้ขไดอ้ย่างดเียีRยม 
• กลา้ตัดสนิใจ กลา้ลงมอืแกปั้ญหา 
• เป็นนักคาดการณ์ปัญหา 
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4. กจิกรรม Workshop วเิคราะหต์นเอง…เตมิเต็มสิRงทีRขาดหาย  
5. ปัญหาและอุปสรรคทีRหัวหนา้งานมักประสบ 

• แกไ้ขปัญหาไมต่รงจดุ…เสยีเวลาแกไ้ข ซํVาแลว้ ซํVาอกี  
• ตัดสนิใจผดิพลาด…สรา้งความเสยีหายใหอ้งคก์ร 
• อืRน ๆ  

6. กจิกรรม Workshop ขจดัปญัหา และลดอปุสรรคในการแกป้ญัหา 
 

Module 2 : สรรคส์รา้งการแกปั้ญหาและตดัสนิใจอยา่งเหนอืช ั)น...สาํหรบัหวัหนา้งานมอื
อาชพี 
7. เทคนคิการแกปั้ญหาและตัดสนิใจอยา่งมกีึeน….สาํหรับหัวหนา้งาน 

• ระบปัุญหาและสาเหตใุหช้ดัเจน 
• หาทางเลอืกในการแกปั้ญหาอย่างหลากหลาย 
• วเิคราะหท์างเลอืก และ หาเกณฑก์ารตัดสนิใจเลอืก 
• ตัดสนิใจเลอืก และ ลงมอืแกไ้ขอย่างชาญฉลาด 
• สืRอสารใหผู้ท้ีRเกีRยวขอ้ง 

8. การใชเ้ครืRองมอืในการวเิคราะหปั์ญหาอยา่งเหนอืชั Vน 
• 6 W’s 1 H 
• เทคนคิการใชแ้ผนภาพ 
• อืRน ๆ  

9. กจิกรรม Workshop สรา้งอาวธุที�เขม้แข็ง…ในการแกป้ญัหาและตดัสนิใจ 
10. การสรา้งลกูนอ้งใหส้ามารถแกปั้ญหาและตัดสนิใจเป็น 

• การฝึกฝนใหลู้กนอ้งกลา้เผชญิกบัปัญหา 
• การสอนเทคนคิวธิกีาร ลูกลอ่ลูกชน ในการแกปั้ญหา 
• การฝึกฝนใหลู้กนอ้งใช ้ปฏภิาณ ไหวพรบิในการแกปั้ญหา อย่างถงึลกูถงึคน 

11. กจิกรรม Workshop ถา่ยทอดวธิกีาร สรา้งนกัแกป้ญัหาในองคก์ร 
12. ลดปัญหาดว้ยการสืRอสาร และ ประสานงานอยา่งไดผ้ล 
13. Action Plan : ฝึกฝนตนเอง พัฒนาลูกนอ้งใหเ้ป็นนักแกปั้ญหา 
14. สรุปคําถามและคําตอบ 

 

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

ชําระภายใน 16 ตลุาคม 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  1 ตลุาคม 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 4,472.00 4,601.00 
สมาชกิ HIPO 4,000.00 280.00 120.00 4,160.00 4,280.00 
 วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันีV 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ บญัชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีR 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีR 014-2-63503-8 

          ชืRอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิRง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีR จํากัด   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหกั ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีR 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืRอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน และชืRอหลกัสตูร 
2.  ชาํระดว้ยเชค็บรษัิท สัRงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิRง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีR จํากัด 
3.  หกั ณ ทีRจ่าย 3% เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
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     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีRไดชํ้าระมาแลว้   
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิRง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีR จํากัด 
Telephone: 02-615-4499, 02-615-4477-8    
Fax: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
Website: www.hipotraining.co.th  
E-mail: hipotraining@gmail.com  
Facebook: www.facebook.com/HIPOtraining 

 

อบรม, สมัมนา, การบรหิาร, ขาย, ตลาด, บรหิารงานขาย 


