
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
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การวเิคราะหเ์พื�อการตดัสนิใจและแกป้ญัหาอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
(Effective decision making and problem solving analysis) 

 
วทิยากร : อาจารยพ์ลกฤต โสลาพากลุ 
ปรญิญาเอก สาขาการจดัการ มหาวทิยาลัยนอรท์กรงุเทพ (Ph.D. Candidate) 

ปรญิญาโทจากมหาวทิยาลยัรามคาํแหง สาขาการจดัการ  
Membership Relation Director ICF Bangkok Chapter Board Members  
ทีVปรกึษาโครงการพัฒนาผูป้ระกอบการใหม ่อตุสาหกรรมส ิVงทอ  (Early Stage)   
วทิยากร ดา้นการพัฒนาองคก์ร การบัญช-ีการเงนิ การบรหิารงานคณุภาพ  

ประสบการณ์บรรยายมากกวา่ 200 องคก์ร ทั dงภาครัฐและเอกชน 
 

10 พฤศจกิายน 2563 
 09.00 – 16.00 น.  

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ แบงค็อก (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานทีVจดัอบรมอาจเปลีVยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
หลกัการและเหตผุล 

ความสําเร็จขององคก์รนัdน นอกจากความร่วมมอืร่วมใจในการทํางานของคนในองคก์รแลว้ องคก์รยังตอ้ง
อาศยัผูนํ้าทีVมปีระสทิธภิาพ การมภีาวะของผูนํ้าซึVงจะชว่ยสง่เสรมิการดําเนนิงานเพืVอใหส้มาชกิหรอืผูใ้ตบั้งคับบญัชา
สามารถทํางานสําเร็จลลุว่งตามเป้าหมายแลว้ แต่ในสภาวการณ์ทีVมกีารเปลีVยนไปอย่างรวดเร็ว ความไมแ่น่นอนจาก
หลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็น ในเรืVองพฤตกิรรมของคนในทมี การเปลีVยนทางเทคโนโลย ีเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง ซึVงมี
ทั dงปัจจัยทีVควบคมุได ้และปัจจัยทีVควบคมุไม่ได ้

ปัญหา (Problem) คอื สถานการณ์ตา่งๆทีVอาจเกดิขึdนจากภายในหน่วยงาน เชน่ ปัญหาจากกระบวนการ
ทํางาน ปัญหาจากคน ทกุๆปัญหานัdนย่อมสง่ผลกระทบโดยตรงในการผลติสนิคา้หรอืการบรกิาร แน่นอนในเมืVอเกดิ
ปัญหาขึdนสิVงทีVตามมาคอื ตน้ทนุทีVสงูขึdน (Cost)  ผูท้ีVมหีนา้รับผดิชอบโดยตรงคอื หัวหนา้งาน ผูจั้ดการ หรอืผูบ้รหิาร 

ทั dงนีdในการแกไ้ขปัญหาหนา้งานนัdนจะตอ้งคน้หาสาเหตขุองปัญหาโดยผ่านกระบวนการคดิหาสาเหตุ (Idea 
finding) การวเิคราะหห์าสาเหตทุีVแทจ้รงิของปัญหา (Root Cause Analysis (RCA) ทีVมาของปัญหาตา่งๆ จาก
สภาพแวดลอ้มภายใน (Internal Environment) สภาพแวดลอ้มภายนอก (External Environment) พรอ้มทั dงหาแนว
ทางแกไ้ขปัญหา (Solution finding) เพืVอแกไ้ขปัญหาหนา้งานอยา่งเป็นระบบเพืVอเพิVมขดีความสามารถในการแขง่ขัน
โดยยดึเป้าหมายขององคก์รเป็นสาํคัญ 

หลักสตูรการวเิคราะหเ์พืVอการตัดสนิใจและแกปั้ญหาอยา่งมปีระสทิธภิาพ ถูกออกแบบมาเฉพาะเพืVอใหผู้นํ้าใน
ระดับต่างๆสามารถประเมนิขอ้มลูสรา้งทางเลอืก เลอืกแนวทางทีVเหมาะสมทีVดทีีVสดุ เพืVอใหบ้รรลคุวามตอ้งการในการ
แกไ้ขปัญหาภายใตก้รอบเวลาทีVกําหนด เพืVอตอบสนององคก์รไดอ้ย่างรวดเร็ว 

 
วตัถปุระสงค:์   

1. เพืVอใหผู้เ้ขา้อบรมเรยีนรูเ้ขา้ใจในปัญหาวเิคราะหปั์ญหาและสามารถตัดสนิใจไดอ้ยา่งเป็นระบบภายใต ้
สถานการณ์ทีVแตกตา่งกนัอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

2. เพืVอใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถตัดสนิใจบนพืdนฐานของธรุกจิ วัฒนธรรมองคก์ร กลยุทธข์องธรุกจิ สภาพคล่อง
ทางการเงนิ สภาพแวดลอ้มของเศรษฐกจิ สภาพแวดลอ้มตา่งๆ เชน่ วกิฤตทางการเมอืง สถานการณ์ “ไวรัสโคโรน่า”  
รวมถงึปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก เป็นตน้ 

3. เพืVอใหผู้เ้ขา้อบรมตัดสนิใจบนหลักการและเหตผุลภายใตร้ะยะเวลาทีVจํากัด (Quick response) 
 
หวัขอ้การบรรยาย 

1. บทบาทหนา้ทีVของผูนํ้าในยุคดจติอล 
2. ทกัษะทีVสําคัญของผูนํ้า (Key Driver for Leadership) 

• Work Shop 1 กจิกรรมการโคช้ผูนํ้าเมืVอเจอกบัสถานการณ์ต่างๆเพืVอรับมอืในเหตวุกิฤต 
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3. ผูนํ้ากับการทํางานเชงิรุก 
• การสรา้งความเชืVอมัVนใหก้ับสมาชกิในการทํางาน (Trust) 
• การคดิและวางแผนงานอยา่งเป็นระบบ ( Thinking System & Planning) 
• การเพิVมศกัยภาพของใหค้นทํางานดว้ยการสรา้งแรงกระตุน้ (Motivation) 
• การนําการเปลีVยนแปลง (Leading Change) 
• การนํากระบวนการ ( Leading Process) 
• Work Shop สถานการสรา้งภาวะผูนํ้าและนําการทํางานเชงิรุก 

4. ทกัษะการสืVอสาร ( Communication Skill) 
5. การมอบอํานาจ (Empowerment)  
6. 7 ขั dนตอนการวเิคราะหเ์พืVอการตัดสนิใจและแกปั้ญหาอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

• เขา้ใจสถานการณ์ บรบิทองคก์ร วัฒนธรรมองคก์ร ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอกองคก์ร 
• กําหนดปัญหาใหช้ดัเจน 
• วเิคราะหส์าเหตุ ( Root cause) 
• วธิแีกไ้ขปัญหา และการเลอืกเครืVองมอืมอืแกไ้ขปัญหา 
• สรา้งทางเลอืกในการแกไ้ขปัญหาภายใตเ้วลา งบประมาณ 
• วางแผนการบรหิารจัดการ 
• การตดิตามและประเมนิผล 
• Work Shop กรณีศกึษาโดยแบง่กลุม่วเิคราะหแกไ้ขปัญหาและการตัดสนิใจอยา่งเป็นระบบ

และมปีระสทิธภิาพ 
 

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

ชําระภายใน 10 พฤศจกิายน 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 25 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 4472.00 4,601.00 
สมาชกิ HIPO 4,000.00 280.00 120.00 4,160.00 4,280.00 

 
 วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันีd 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ บญัชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีV 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีV 014-2-63503-8 

          ชืVอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิVง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีV จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีV 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืVอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน และชืVอหลกัสตูร 
2.  ชาํระดว้ยเชค็บรษัิท สัVงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิVง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีV จํากดั 
3.  หัก ณ ทีVจา่ย 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 ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีVไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
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บรษัิท ไฮโพ เทรนนิVง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีV 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, ผูบ้รหิาร, หัวหนา้งาน, ผูนํ้า, การวเิคราะห,์ การตดัสนิใจ, แกปั้ญหา, Decision making, Problem Solving 
 


