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TRAINING OUTLINE

หลักสูตร การคิดวิเคราะห์ การขายอย่ างมีชัน( เชิง
วิทยากร: อาจารย์ สุพจน์ กฤษฎาธาร
PRINCIPLES

ในการปฏิบตั งิ านในองค์กรสําหรับบุคลากรไม่วา่ จะดํารงตําแหน่งในระดับใดก็ตาม ขอบเขตความ
รับผิดชอบของงานจะประสบความสําเร็จได้ ต้องอาศัยปั จจัยหลักในการปฏิบตั งิ าน 2 ประการคือ การคิด และ
การลงมือทํา บุคลากรจํานวนมากมักจะมีจดุ อ่อนในเรืW องของการคิด เนืWองจากลักษณะและธรรมชาติในการ
บริหารงาน ทําให้ เกิดสภาพแวดล้ อมในการทํางานทีWนําไปสูก่ ารลงมือทําเป็ นส่วนใหญ่ เช่น ระเบียบข้ อบังคับใน
การปฏิบตั ิ ระเบียบข้ อบังคับและขันตอนในการทํ
\
างานทีWถกู กําหนดตามระบบคุณภาพ สไตล์ในการบังคับ
บัญชาของผู้บงั คับบัญชาทีWใช้ การสังW งาน และไม่เปิ ดโอกาสให้ มีสว่ นร่วมในการคิด ระบบงานไม่มีชอ่ งทางทีW
สร้ างโอกาสให้ บคุ ลากรต้ องใช้ ความคิด ไม่มีระบบจูงใจให้ ใช้ ความคิด รวมทังตั
\ วบุคลากรเองไม่ได้ ถกู ฝึ กฝน
ตังแต่
\ อยูใ่ นระบบการศึกษาและระบบการทํางานให้ ใช้ ความคิด ขาดเครืW องมือและเทคนิค ตลอดจน
กระบวนการในการคิด จากปรากฏการณ์ดงั กล่าวส่งผลให้ ผ้ บู งั คับบัญชาและผู้บริหาร ต้ องรับภาระของงานทีW
ต้ องใช้ ความคิดจํานวนมาก และทําให้ ขาดโอกาสในการได้ ประสบการณ์จากความคิดทีWแตกต่างจาก
ผู้ใต้ บงั คับบัญชา ซึงW ทําให้ งานในความรับผิดชอบไม่เกิดการพัฒนาหรื อเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเท่าทีWควร
หลักสูตรการคิดเชิงวิเคราะห์นี \ ถูกออกแบบเพืWอให้ เกิดการพัฒนาความคิดอย่างต่อเนืWอง ไม่วา่ จะเป็ น
การคิดอย่างเป็ นระบบ การคิดแบบเป็ นเหตุเป็ นผล การคิดทีWมีโครงสร้ างและความสัมพันธ์ อันจะเป็ นการ
พัฒนาด้ านความคิดของผู้เข้ าอบรมโดยเฉพาะฝ่ ายขาย เพืWอให้ ผ้ เู ข้ าอบรมได้ เรี ยนรู้ถึงหลักการ วิธีการและ
กระบวนการในการคิดเชิงวิเคราะห์ เพืWอนําความรู้ทีWได้ ไปพัฒนาความคิดของตนเอง เพืWอสามารถแก้ ไขปั ญหา
และสร้ างสรรค์ทกั ษะการทํางานด้ านการขายได้ อย่างเหมาะสม
OBJECTIVES

1. เพืWอให้ ผ้ เู ข้ าอบรมได้ เรี ยนรู้ถึงหลักการและวิธีการในการคิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ
2. เพืWอให้ ผ้ เู ข้ าอบรมสามารถนํากระบวนการคิดแบบต่าง ๆ มาใช้ ในการจัดลําดับเหตุการณ์ สถานการณ์
และข้ อมูลทีWเกีWยวข้ องกับการปฏิบตั งิ านได้ อย่างเป็ นระบบและเหมาะสม
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3. เพืWอให้ ผ้ เู ข้ าอบรมสามารถค้ นหาสาเหตุโดยใช้ เครืW องมือในการคิดเชิงวิเคราะห์ เพืWอนําไปใช้ ในการ
ตัดสินใจกับปั ญหาต่าง ๆ อย่างได้ ผล
4. เพืWอให้ ผ้ เู ข้ าอบรมสามรถนําความรู้ทีWได้ ไปต่อยอดในการพัฒนาตนเองและงานขายต่อไป
AREAS OF STUDY

1. ความหมายและความสําคัญของกระบวนการคิด (Thinking Process)
2. การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking) และประโยชน์ทีWได้ รับ
3. กระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
4. การคิดอย่างเป็ นระบบ (Systematic Thinking) กับการวิเคราะห์เชิงเหตุผล
5. การใช้ กระบวนการคิดแบบต่าง ๆ เพืWอวิเคราะห์สถานการณ์ ปั ญหา การตัดสินใจและปั ญหา
6. ทีWอาจจะเกิดขึ \นในงานขาย (Problem Solving and Decision Making)
7. แนวทางการพัฒนาความคิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ
8. เครืW องมือการคิดเชิงวิเคราะห์
9. กิจกรรม: การคิดเชิงวิเคราะห์ ในงานขายอย่ างเป็ นระบบ
10. การนํากระบวนการคิดไปประยุกต์ใช้ ให้ เกิดผลในงานขาย
11. สรุป คําถาม และ คําตอบ
หมายเหตุ หัวข้ อทีWเสนอสามารถปรับเปลีWยนได้ ตามความต้ องการของลูกค้ าหรื อตามความคิดเห็นของวิทยากร
การติดต่ อ: 02-615-4499, 0-2615-4477-8 hipotraining@hotmail.com, www.hipotraining.co.th
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