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TRAINING OUTLINE  
 

Problem Solving & Decision Making Skill in Action 

ทักษะการคดิเชงิระบบในการแก้ปัญหา และการตัดสินใจ 

 

 
***ดูรายละเอียดประวัติวิทยากรด้านล่าง                    

 

PRINCIPLES 
 

               การทํางานของพนกังานทกุระดบัล้วนแตต้่องมีการแก้ปัญหาตลอดเวลา  แตเ่มืPอต้องแก้ปัญหาจริงๆ เรามกั

เกิดอาการกลวัปัญหา หนีปัญหา เห็นเป็นเรืPองยุง่ยาก แก้ไมจ่บ จนบางครั Tงเลิกแก้ปัญหาถึงแม้แก้ปัญหาได้แล้ว ก็

ผิดพลาด ล้มเหลว แก้ปัญหาไมต่รงจดุ ตดัสินใจผิดพลาด ทําให้เกิดความเสียหาย เสียคา่ใช้จา่ย และเสียเวลา เพราะ

ความสามารถในการแก้ปัญหาที�แท้จริงและตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพนัIนทาํให้เกิดประสิทธิผล เป็น

ทักษะที�สาํคัญประการหนึ�งในการบริหารงาน เนื�องจากการปฏิบัตงิานไม่ว่าในตาํแหน่งหน้าที�ใดจะต้อง

เผชิญกับปัญหาและสภาวการณ์ที�จะต้องแก้ปัญหาและตัดสินใจอยู่ตลอดเวลา  หลกัสตูรนี Tมุง่เน้นอยู่บน

หลกัการ และข้อมลู การคดิวิเคราะห์หาปัญหาทีPแท้จริง  การแก้ปัญหาและตดัสินใจโดยใช้พื Tนฐานการจดัระเบียบ

ความคดิให้เป็นระบบ ประยกุต์ใช้กบัเครืPองมือตา่งๆให้เกิดเป็นทกัษะและความชํานาญในการแก้ปัญหาและตดัสินใจ

ในทกุสถานการณ์ได้ 

 

OBJECTIVES 

1. สามารถคิดวิเคราะห์หาปัญหาทีPแท้จริงและตดัสินใจได้อยา่งเป็นระบบ 
2. สามารถนําเทคนิคการวิเคราะห์ การแก้ปัญหา ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตังิานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
3. สามารถใช้เครืPองมือในการวิเคราะห์หาสาเหตขุองปัญหาจริงได้ถกูต้องมีประสิทธิภาพมากขึ Tนในการทํางาน

และแก้ปัญหารวมถึงการตดัสินใจได้อย่างมีประสิทธิผล 
 

วทิยากร: อาจารย์สุกจิ ตรียุทธวัฒนา 
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AREAS OF STUDY 
 

Module 1 :  Thinking Skill in Action 

• การคิดอยา่งเป็นระบบทีPจะตอ่ยอดไปสูก่ารแก้ปัญหาและตดัสินใจ 

• มิตทีิP 1 : Analytical Thinking  

• มิตทีิP 2 : Logical Thinking 

• มิตทีิP 3 : Creative Thinking : Workshop 

Module 2 : Learning in Action for Problem Solving  

• ขั Tนตอนการแก้ปัญหาอยา่งเป็นระบบ (เจาะลึก) 

• ระบสุาเหตขุองปัญหา --> Cause  

Workshop : Note Diagram  

• ความสมัพนัธ์สาเหตขุองปัญหา -->Relation Cause  

Workshop : Relation Diagram 

• ค้นหาสาเหตทีุPแท้จริงของปัญหา -->Root Cause 

     Workshop : Why-Why Diagram (5-Whys)  

Module 3 : Learning in Action for Decision Making 

• พฒันาทางเลือกการแก้ปัญหา --> Alternative/Measure 

Workshop :  Tree Diagram 

• ชัPงนํ TาหนกัทางเลือกทีPดีทีPสดุและจดัลําดบัทางเลือก  

Workshop :  1) Weigh Score Diagram (เชิงปริมาณ)    

                  2) Metrix Diagram (เชิงประสิทธิภาพ) 
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• ตรวจวดัความก้าวหน้า 

-กําหนดจดุ PNR (Point of No Return) 

-ทางเลือกสํารอง (Scenario Alternative)  

Module 4 : Learning in Action for Managerial Problem 

• การจดัการกบัปัญหาหลายรูปแบบ  

• ปัญหา : ประจํา ,ไมส่มํPาเสมอ,คาดวา่จะเกิด,เฉพาะหน้า และวิกฤต ิ

***สรุปทบทวนบริบทที�สาํคัญของหลักสูตร และการนําไปใช้จริง 

หมายเหต ุ  หวัข้อทีPเสนอสามารถปรับเปลีPยนได้ตามความต้องการของลกูค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร 
 

TRAINING TOOLS 
 

มีการบรรยายและกิจกรรมระดมสมอง พร้อมทั Tงการทํากิจกรรมประชมุเชิงปฏิบตักิาร เพืPอเป็นการฝึกคิดและวางแนว
ทางการปฏิบตังิานร่วมกนั 

1. เนื Tอหาใน PowerPoint  
2. เอกสารประกอบการบรรยาย  (ซึPงจะเหมือนกบัเนื Tอหาใน ใน PowerPoint) 
3. ตวัอยา่งประกอบการบรรยาย 
4. กิจกรรมระดมสมอง Workshop 
5. อืPน ๆ  

 
SUMMARY DETAILS 

• จํานวน 1 วนั รวม 6 ชัPวโมง (เวลา 09.00 - 16.00 น.) 

• กรุณาจดัเตรียมห้องจดัอบรมและอปุกรณ์ทีPใช้ในการอบรม เชน่ LCD, Flip Chart , ปากกาเมจิ 

• กรุณาจดัเตรียมอาหารวา่งสําหรับวิทยากร และผู้ เข้ารับการอบรม 

• วิทยากรผู้ทรงคณุวฒุิ อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา กรุณาดปูระวตัิวิทยากรในหน้าถดัไป 
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PROFESSIONAL INSTRUCTOR                          อาจารย์สุกจิ  ตรียุทธวัฒนา   

ประวัติการศึกษา                                                                                                                                      

ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ) (Political Science, International Relation) มหาวิทยาลยัรามคําแหง  
ปริญญาโท การจดัการ (ภาครัฐและเอกชน) (Master of  Management, Public Administration มหาวิทยาลยัคริสเตียน  
Certificated to Securities Marketing (Securities Training Association)         
 

การฝึกอบรม – สัมมนา Certificated to Train the Trainer, Certificated to Excellent to Customer Service (สถาบนัเพิPมผลผลติ
แหง่ชาติ), Certificated to Impressive Personality   Development Program (สถาบนัพฒันาบคุลกิภาพ จอห์น โรเบิร์ต เพาเวอร์ส) 
 
การทาํงานในปัจจุบนั ประสบการณ์ด้านการขายและการตลาด ด้านบริการลกูค้า ด้านการบริหาร และพฒันาทรัพยากรมนษุย์รวม
แล้วเกือบ 25 ปี จากบริษัทและองค์กร ชั Tนนําหลายแหง่, ประสบการณ์ด้านการตลาดขายตรงและด้านการเป็นวิทยากรมามากกวา่ 20 
ปี, ผู้จดัการฝ่ายขายและฝึกอบรม บริษัท สปอร์ตทรอน อินเตอร์เนชัPนแนล (ประเทศไทย)จํากดั, ผู้ อํานวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ และ
การตลาด บริษัท ลาชเูล ่คอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จํากดั, ผู้บริหาร และทีPปรึกษา  ฝ่ายทรัพยากรบคุคล ฝ่ายพฒันาองค์กร และธุรกิจ 
บริษัท แอกเซส อินดสัเตรียล เทคโนโลยี จํากดั 

 
ปัจจุบนั ทีPปรึกษาด้านพฒันาศกัยภาพบคุคลและระบบให้กบัหนว่ยงานองค์กร บริษัทเอกชนทัPวไป และองค์กรระบบขายตรงหลาย
องค์กร, อาจารย์พิเศษประจํา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร, มหาวิทยาลยัศรีปทมุ, มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย, มหาวิทยาลยัเกริก, 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ธญับรีุ  
 

ผลงานทางวิชาการ เขียนบทความลงคอลมัน์ “เปิด..อก..คยุ” ในหนงัสอืพิมพ์ เส้นทางนกัขาย ลงประจํารายปักษ์, เขียนบทความลง

คอลมัน์ “Here We Go” ในนิตยสาร ทางการตลาดและเศรษฐกิจ CEO THAILAND ลงประจํารายเดือน 

 

ผลงานทางสื�อรายการโทรทัศน์ ออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมช่อง Smart SME ในรายการ Innovative Variety ทาง 
True Vision และช่องสถานีอืPนๆทีPอยูใ่นเครือขา่ย  
 

บริษัทและหน่วยงานราชการที�เชิญไปบรรยาย (บางสว่น) SCG CHEMICALS CO.,LTD., SCG LOGISTIC CO.,LTD., THAI 
SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD., BOON RAWD BREWERY CO.,LTD (SINGHA CORPORATION), MK SERVICE 
TRAINING CENTER CO.,LTD. (RESTAURANT), EASY BUY CO.,LTD., GLICO (THAILAND) CO.,LTD., BEIERSDORF 
(THAILAND) CO.,LTD. (NIVEA), TWINLOTUS CO.,LTD (ดอกบวัคู)่, การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) บางกรวย 
นนทบรีุ, กรมการพฒันาชมุชน ข้าราชการระดบัชํานาญการพิเศษสงักดักระทรวงมหาดไทย, มลูนิธิเด็กโสสะแหง่ประเทศไทย ในพระ
บรมราชินปูถมัภ์, สาํนกังานตรวจสอบภายในทหาร (สตน.), สาํนกังานสาธารณสขุ อ.เมือง จ.ลาํพนู, สาํนกังานสรรพากร เขตพื TนทีP 3, 
สาํนกังานประกนัสงัคม (สปส), โรงเรียนภาษานสุรณ์ บางแค, องค์กรอิสระนกัธุรกิจแอมเวย์ ระดบั ตรีเพชร 1 องค์กร, องค์กรอิสระนกั
ธุรกิจแอมเวย์ ระดบัเพชรบริหาร 2 องค์กร, องค์กรอิสระนกัธุรกิจแอมเวย์ ระดบัเพชร และมรกต  15 องค์กร และอีกหลายร้อยบริษัทชั Tน
นํามากมาย ฯลฯ 
 

การติดต่อ 02-615-4499, 02-615-4477-8     hipotraining@hotmail.com, www.hipotraining.co.th 


