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หลักสูตรที 5 - การคิดเชิงวิเคราะห์ ในงานขาย
(Analytical Thinking)
หลักการและเหตุผล:
ในการปฏิบตั งิ านในองค์กรสําหรับบุคลากรไม่วา่ จะดํารงตําแหน่งในระดับใดก็ตาม ขอบเขตความรับผิดชอบของ
งานจะประสบความสําเร็จได้ ต้องอาศัยปั จจัยหลักในการปฏิบตั งิ าน 2 ประการคือ การคิด และการลงมือทํา
บุคลากรจํานวนมากมักจะมีจดุ อ่อนในเรืM องของการคิด เนืMองจากลักษณะและธรรมชาติในการบริ หารงาน ทําให้ เกิด
สภาพแวดล้ อมในการทํางานทีMนําไปสูก่ ารลงมือทําเป็ นส่วนใหญ่ เช่น ระเบียบข้ อบังคับในการปฏิบตั ิ ระเบียบ
ข้ อบังคับและขันตอนในการทํ
R
างานทีMถกู กําหนดตามระบบคุณภาพ สไตล์ในการบังคับบัญชาของผู้บงั คับบัญชาทีMใช้
การสังM งาน และไม่เปิ ดโอกาสให้ มีสว่ นร่วมในการคิด ระบบงานไม่มีชอ่ งทางทีMสร้ างโอกาสให้ บคุ ลากรต้ องใช้
ความคิด ไม่มีระบบจูงใจให้ ใช้ ความคิด รวมทังตั
R วบุคลากรเองไม่ได้ ถกู ฝึ กฝนตังแต่
R อยูใ่ นระบบการศึกษาและระบบ
การทํางานให้ ใช้ ความคิด ขาดเครืM องมือและเทคนิค ตลอดจนกระบวนการในการคิด จากปรากฏการณ์ดงั กล่าว
ส่งผลให้ ผ้ บู งั คับบัญชาและผู้บริหาร ต้ องรับภาระของงานทีMต้องใช้ ความคิดจํานวนมาก และทําให้ ขาดโอกาสในการ
ได้ ประสบการณ์จากความคิดทีMแตกต่างจากผู้ใต้ บงั คับบัญชา ซึงM ทําให้ งานในความรับผิดชอบไม่เกิดการพัฒนาหรื อ
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าทีMควร
หลักสูตรการคิดเชิงวิเคราะห์นี R ถูกออกแบบเพืMอให้ เกิดการพัฒนาความคิดอย่างต่อเนืMอง ไม่ว่าจะเป็ นการคิดอย่าง
เป็ นระบบ การคิดแบบเป็ นเหตุเป็ นผล การคิดทีMมีโครงสร้ างและความสัมพันธ์ อันจะเป็ นการพัฒนาด้ านความคิด
ของผู้เข้ าอบรมโดยเฉพาะฝ่ ายขาย เพืMอให้ ผ้ เู ข้ าอบรมได้ เรี ยนรู้ ถึงหลักการ วิธีการและกระบวนการในการคิดเชิง
วิเคราะห์ เพืMอนําความรู้ทีMได้ ไปพัฒนาความคิดของตนเอง เพืMอสามารถแก้ ไขปั ญหาและสร้ างสรรค์ทกั ษะการทํางาน
ด้ านการขายได้ อย่างเหมาะสม
วัตถุประสงค์ :
1. เพืMอให้ ผ้ เู ข้ าอบรมได้ เรี ยนรู้ถึงหลักการและวิธีการในการคิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ
2. เพืMอให้ ผ้ เู ข้ าอบรมสามารถนํากระบวนการคิดแบบต่าง ๆ มาใช้ ในการจัดลําดับเหตุการณ์ สถานการณ์ และ
ข้ อมูลทีMเกีMยวข้ องกับการปฏิบตั งิ านได้ อย่างเป็ นระบบและเหมาะสม
3. เพืMอให้ ผ้ เู ข้ าอบรมสามารถค้ นหาสาเหตุโดยใช้ เครืM องมือในการคิดเชิงวิเคราะห์ เพืMอนําไปใช้ ในการตัดสินใจ
กับปั ญหาต่างๆ อย่างได้ ผล
4. เพืMอให้ ผ้ เู ข้ าอบรมสามรถนําความรู้ทีMได้ ไปต่อยอดในการพัฒนาตนเองและงานขายต่อไป
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รูปแบบการฝึ กอบรม:
เน้ นให้ ผ้ เู ข้ าอบรมมีสว่ นร่วมมากทีMสดุ ทังการถามคํ
R
าถามทีMเกีMยวข้ องกับการทํางาน การตอบคําถามในขณะบรรยาย
และการร่วมกิจกรรมทีMสามารถนําไปใช้ จริ งได้ ทังนี
R R วิทยากรจะให้ คําแนะนําเพิMมเติมเพืMอให้ ให้ ผ้ เู ข้ าอบรมสามารถ
เข้ าใจแนวคิดและวิธีการคิดเชิงวิเคราะห์ตามหลักการทีMควรจะเป็ น ในภาพรวมแล้ ว การอบรมจะเน้ นเนื Rอหาสาระ
โดยอาศัยแง่คดิ และความสนุกสนานจากตัวอย่างทีMนํามาประกอบ
1.
2.
3.
4.

เนื Rอหาใน PowerPoint
เอกสารประกอบการบรรยาย (ซึงM จะเหมือนกับเนื Rอหาใน ใน PowerPoint)
ตัวอย่างประกอบการบรรยาย
กิจกรรม และ สถานการณ์จําลอง

หัวข้ อการฝึ กอบรม/สัมมนา:
1. ความหมายและความสําคัญของกระบวนการคิด (Thinking Process)
2. การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking) และประโยชน์ทีMได้ รับ
3. กระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
4. การคิดอย่างเป็ นระบบ (Systematic Thinking) กับการวิเคราะห์เชิงเหตุผล
5. การใช้ กระบวนการคิดแบบต่าง ๆ เพืMอวิเคราะห์สถานการณ์ ปั ญหา การตัดสินใจและปั ญหาทีMอาจจะ
เกิดขึ Rนในงานขาย (Problem Solving and Decision Making)
6. แนวทางการพัฒนาความคิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ
7. เครืM องมือการคิดเชิงวิเคราะห์
8. กิจกรรม: การคิดเชิงวิเคราะห์ในงานขายอย่างเป็ นระบบ
9. การนํากระบวนการคิดไปประยุกต์ใช้ ให้ เกิดผลในงานขาย
10. สรุป คําถาม และ คําตอบ
ผลทีคาดว่ าจะได้ รับ:
1. ผู้เข้ ารับการอบรมได้ ทราบหลักการและเทคนิควิธีการคิดเชิงวิเคราะห์ด้านการขายอย่างเป็ นระบบ
2. ผู้เข้ ารับการอบรมได้ เรี ยนรู้จดุ อ่อน จุดแข็งของตนในเรืM องการคิดวิเคราะห์ จนทําให้ สามารถพัฒนาทักษะใน
การคิด การแก้ ปัญหา และการตัดสินใจทีMมีประสิทธิภาพได้
3. ผู้เข้ ารับการอบรมเกิดความมันM ใจ จนสามารถประยุกต์ทกั ษะและเทคนิคในการคิดวิเคราะห์และตัดสินใจได้
ส่งผลดีตอ่ องค์กรในการลดความเสีMยงและค่าใช้ จา่ ยในการทํางานและแก้ ปัญหาโดยเฉพาะงานขายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
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ระยะเวลาอบรม
1 วัน รวมเวลา 6 ชัวM โมง
วิทยากร
• อาจารย์สพุ จน์ กฤษฎาธาร
ผู้จดั การทัวM ไป บริษัท ไฮโพ เทรนนิMง แอนด์ คอนเซ้ าท์แทนซีM จํากัด
วิทยากรและทีMปรึกษาให้ กบั บริษัท และ หน่วยงานภาครัฐ
อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชน
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