
Outline Hipo 

 
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: อาจารยส์พุจน ์กฤษฎาธาร 

อดตี Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด 
บรษัิท แอบ๊บอต ลาบอแรตอรสี จํากัด จากสหรัฐอเมรกิา   

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

จากประสบการณ์ตรงและจรงิในวงการทีZมากดว้ยคณุภาพกวา่ 30 ปี 
 
 

30 กรกฎาคม 2563 
 09.00 – 16.00 น. 

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

 
 
หลกัการและเหตผุล 

ในการปฏบิตังิานในองคก์รสําหรับบคุลากรไม่วา่จะดํารงตําแหน่งในระดับใดก็ตาม ขอบเขตความรับผดิชอบ
ของงานจะประสบความสําเร็จไดต้อ้งอาศยัปัจจัยหลักในการปฏบิตังิาน 2 ประการคอื การคดิ และการลงมอืทํา 
บคุลากรจํานวนมากมักจะมจุีดออ่นในเรืZองของการคดิ เนืZองจากลักษณะและธรรมชาตใินการบรหิารงาน ทําใหเ้กดิ
สภาพแวดลอ้มในการทํางานทีZนําไปสูก่ารลงมอืทําเป็นสว่นใหญ่ เชน่ ระเบยีบขอ้บงัคับในการปฏบิตั ิระเบยีบขอ้บงัคับ
และขั eนตอนในการทํางานทีZถูกกําหนดตามระบบคณุภาพ สไตลใ์นการบังคับบญัชาของผูบ้งัคับบญัชาทีZใชก้ารสัZงงาน 
และไม่เปิดโอกาสใหม้สีว่นร่วมในการคดิ ระบบงานไมม่ชีอ่งทางทีZสรา้งโอกาสใหบ้คุลากรตอ้งใชค้วามคดิ ไมม่รีะบบ
จูงใจใหใ้ชค้วามคดิ รวมทั eงตัวบคุลากรเองไมไ่ดถ้กูฝึกฝนตั eงแตอ่ยู่ในระบบการศกึษาและระบบการทํางานใหใ้ช ้
ความคดิ ขาดเครืZองมอืและเทคนคิ ตลอดจนกระบวนการในการคดิ จากปรากฏการณ์ดังกลา่วสง่ผลใหผู้บ้งัคับบญัชา
และผูบ้รหิาร ตอ้งรับภาระของงานทีZตอ้งใชค้วามคดิจํานวนมาก และทําใหข้าดโอกาสในการไดป้ระสบการณ์จาก
ความคดิทีZแตกต่างจากผูใ้ตบ้งัคับบญัชา ซึZงทําใหง้านในความรับผดิชอบไม่เกดิการพัฒนาหรอืเป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลเทา่ทีZควร 

หลักสูตรการคดิเชงิวเิคราะหน์ีe ถูกออกแบบเพืZอใหเ้กดิการพัฒนาความคดิอย่างต่อเนืZอง ไม่ว่าจะเป็นการคดิ
อย่างเป็นระบบ การคดิแบบเป็นเหตุเป็นผล การคดิทีZมโีครงสรา้งและความสมัพันธ ์อันจะเป็นการพัฒนาดา้นความคดิ
ของผูเ้ขา้อบรมโดยเฉพาะฝ่ายขาย เพืZอใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้รียนรูถ้งึหลักการ วธิกีารและกระบวนการในการคิดเชงิ
วเิคราะห ์เพืZอนําความรูท้ีZไดไ้ปพัฒนาความคดิของตนเอง เพืZอสามารถแกไ้ขปัญหาและสรา้งสรรคท์ักษะการทํางาน
ดา้นการขายไดอ้ย่างเหมาะสม 
 
วตัถปุระสงค ์
 
     1. เพืZอใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้รยีนรูถ้งึหลักการและวธิกีารในการคดิเชงิวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ 
     2. เพืZอใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถนํากระบวนการคดิแบบตา่ง ๆ มาใชใ้นการจัดลําดับเหตกุารณ์  
    สถานการณ์ และขอ้มูลทีZเกีZยวขอ้งกับการปฏบิัตงิานไดอ้ย่างเป็นระบบและเหมาะสม 
     3. เพืZอใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถคน้หาสาเหตโุดยใชเ้ครืZองมอืในการคดิเชงิวเิคราะห ์เพืZอ 
    นําไปใชใ้นการตัดสนิใจกับปัญหาตา่งๆ อยา่งไดผ้ล 
     4. เพืZอใหผู้เ้ขา้อบรมสามรถนําความรูท้ีZไดไ้ปต่อยอดในการพัฒนาตนเองและงานขายตอ่ไป 
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หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา 
 
     1. ความหมายและความสาํคัญของกระบวนการคดิ (Thinking Process) 
     2. การคดิเชงิวเิคราะห ์(Analytical Thinking) และประโยชนท์ีZไดร้ับ 
     3. กระบวนการคดิเชงิวเิคราะห ์(Analytical Thinking) 
     4. การคดิอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking) กบัการวเิคราะหเ์ชงิเหตผุล 
     5. การใชก้ระบวนการคดิแบบต่าง ๆ เพืZอวเิคราะหส์ถานการณ์ ปัญหา การตัดสนิใจและปัญหาทีZอาจจะเกดิขึeนใน
งานขาย (Problem Solving and Decision Making) 
     6. แนวทางการพัฒนาความคดิเชงิวเิคราะหอ์ย่างเป็นระบบ 
     7. เครืZองมอืการคดิเชงิวเิคราะห ์
     8. กจิกรรม: การคดิเชงิวเิคราะหใ์นงานขายอย่างเป็นระบบ 
     9. การนํากระบวนการคดิไปประยุกตใ์ชใ้หเ้กดิผลในงานขาย 
    10. สรุป คําถาม และ คําตอบ    
 
ใบประกาศนยีบตัร : บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 
อตัราหลกัสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 
 

ชําระภายใน 30 กรกฎาคม 2563 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,900.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 

สมาชกิ HIPO 3,700.00 245.00 105.00 3,640.00 3,745.00 

พเิศษ! ชําระภายใน  15 กรกฎาคม 2563 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,700.00 245.00 105.00 3,640.00 3,745.00 

สมาชกิ HIPO 3,400.00 224.00 96.00 3,328.00 3,424.00 

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

          ชืZอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิZง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีZ จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีZ 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืZอบรษัิทของท่าน และชืZอหลักสตูร 
2.  ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัZงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิZง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีZ จํากดั 
3.  หัก ณ ทีZจา่ย 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 ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีZไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิZง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีZ 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, การคดิอยา่งมชีั eนเชงิ, การวเิคราะหอ์ยา่งมชีั eนเชงิ, Systematic Thinking, Analytical 
Thinking 


