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เทคนคิการแกไ้ขปญัหาและการตดัสนิใจ 

Problem Solving & Decision Making Techniques 

 
 หลกัการและเหตผุล 

การท างานในองคก์ร ไมว่า่ธรุกจิขนาดเลก็หรอืองคก์รขนาดใหญ่ แมจ้ะมกีารบรหิารจัดการทีม่ปีระสทิธภิาพเพยีงใด 

ก็ยอ่มเกดิปัญหาขึน้ไดเ้สมอในการท างาน ซึง่กม็ักหนไีมพ่น้ปัญหาจากตัวงานเองหรอืไมก่็ปัญหาจากการท างาน

รว่มกันของพนักงาน ดงันัน้ทักษะส าคัญในการท างานทีบ่คุลากร โดยเฉพาะระดับหัวหนา้งานขึน้ไป ทีข่าดไมไ่ดก้็

คอืการแกปั้ญหาตา่งๆในการท างานทัง้สองสว่น  

ซึง่ถอืเป็นทัง้ศาสตรแ์ละศลิป์ส าคัญในการท างาน ในดา้นการท างานรว่มกับผูอ้ ืน่ใหร้าบรืน่นัน้ ส ิง่ส าคญัทีจ่ะท าให ้

บคุลากรท างานรว่มกับผูอ้ ืน่ไดด้นัีน้ส ิง่แรกคอื ทศันคตทิีด่มีตีอ่ตัวเองและผูอ้ ืน่ เพราะหากทัศนคตไิมด่แีลว้ก็ยากที่

จะมพีฤตกิรรมทีด่ตีอ่ผูอ้ ืน่ไดแ้ละ อกีทกัษะส าคัญทีจ่ าเป็นอยา่งมากทีผู่บ้ังคับบัญชาขึน้ไปตอ้งมคีอื ทักษะในการ

แกปั้ญหาและตัดสนิใจ    

หลักสตูรนี้จงึจัดท าขึน้เพือ่เป็นพืน้ฐานในการพัฒนา ความรูแ้ละทักษะในเรือ่งการแกปั้ญหาตา่งๆในการท างาน และ

การสรา้งทัศนคตใินท างานรว่มกับผูอ้ ืน่ไปพรอ้มๆกัน โดยเนน้กจิกรรมทีช่ว่ยปรับเปลีย่นทัศนคตใินการท างาน และ 

เนน้กจิกรรมทีช่ว่ยฝึกวเิคราะหแ์กปั้ญหาและตัดสนิใจอยา่งมปีระสทิธภิาพในการท างาน เพือ่ตอบโจทยวั์ตถปุระสงค์

ทัง้ 2 ดา้นของหลักสตูรไปพรอ้มๆกัน 

 

 วตัถุประสงค ์

1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรม เรยีนรูแ้ละเขา้ใจตัวเองและผูอ้ ืน่มากขึน้ มทีศันคตทิีด่ใีนการท างานรว่มกัน 

2. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรม ไดพั้ฒนาความรูแ้ละทักษะ ดา้นการคดิ วเิคราะห ์อยา่งเป็นเหตเุป็นผล 

3. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรม ไดฝึ้กการแกปั้ญหาและตัดสนิใจ ในการท างานอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 

 

 โครงสรา้ง และเนือ้หาของหลกัสูตร 

การฝึกอบรมวนัที ่1 

Part 1 : Positive Thinking 

1-1 เป้าหมายชวีติและการท างาน 

 - เป้าหมายในชวีติ 

 - เป้าหมายในอาชพี การท างาน 

 - การวางแผนชวีติ 

1-2 ปัญหาในการท างาน 

1-3 ทศันคต ิตอ่ตวัเองและผูอ้ ืน่ 

 - ทัศนคตใินการใชช้วีติ ใชช้วีติอยา่งไร ไมใ่หเ้กดิปัญหา 

 - ทัศนคตใินการท างาน ท างานอยา่งไรใหส้ขุและส าเร็จ 

 - ทัศนคตติอ่องคก์รและเพือ่รว่มงาน ท าอยา่งไรใหม้คีวามสขุ  

1-4 เขา้ใจคนตา่งสไตลต์ามแบบ DISC 

 - เขา้ใจผูร้ว่มงานแตล่ะสไตล ์

 - สือ่สารแบบไหน ปฏบิัตอิยา่งไร ตอ่คนสไตลท์ีต่า่งกัน 

 - ตา่ง Gen ตา่งสไตล ์ท าอยา่งไรใหท้ างานรว่มกันไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 



 
 

_______________________________________________________________________ 
 

SoftLogic Center Co., Ltd.  Hotline: 086-356-1539, 063-359-8887 

Email: info@softlogiccenter.com  Website: www.softlogiccenter.com 
 

1-5 เทคนคิการท างานใหม้คีวามสุข และประสบความส าเร็จ 

 - เขา้ใจการท างานของผูอ้ืน่ ลดความขัดแยง้ในการท างาน 

 - เปลีย่นแปลงตัวเอง เพือ่เปลีย่นแปลงคนรอบขา้ง 

 - ปฏบิัตติัวอยา่งไร ใหใ้ครๆอยากสนับสนุน 

 - คดิและท าอยา่งไร ใหส้ าเร็จในหนา้ทีก่ารงาน 

 

Part 2 : Problem Analysis 

2-1 แนวคดิในการแกปั้ญหาและตดัสนิใจ 

- เขา้ใจวสิยัทัศน์ พันธกจิ กลยทุธ ์นโยบายองคก์ร หลักเกณฑส์ าคัญในการตัดสนิใจแกปั้ญหา 

 - เป้าหมาย และตัวชีวั้ด ผลกระทบตอ่องคก์ร หลักส าคัญในการตัดสนิใจ 

 - กระบวนการแกปั้ญหาและตัดสนิใจ 

 - แกปั้ญหาคน ชว่ยลดปัญหางาน  

2-2 Decision Process กระบวนการตดัสนิใจ การแกไ้ขปัญหาอยา่งเป็นระบบ 

 - การวเิคราะหปั์ญหา (Problem Analysis) 

 - การออกแบบการแกไ้ขปัญหา (Design Phase) 

 - การตัดสนิใจเลอืกวธิทีีจ่ะแกปั้ญหา (Decision Making) 

 - การน าไปปฏบิัต ิ(Implementation Phase) 

 - การตดิตาม และตรวจสอบ (Monitoring Phase) 

2-3 หลกัการวเิคราะห ์ปัญหา และวเิคราะหเ์ป้าหมาย 

 - เขา้ใจผลกระทบในดา้นตา่งๆ จากปัญหาทีเ่กดิ 

  - ดา้นยอดขาย-มลูคา่ความเสยีหาย, ดา้นความเชือ่มั่นของลกูคา้และ ภาพลักษณอ์งคก์ร 

  - ดา้นกระบวนการท างาน, คณุภาพ, ตน้ทนุ, การสง่มอบ, ความปลอดภัย 

  - ดา้นปัญหากบัหน่วยงานอืน่, ผูบ้ังคบับญัชาลกูนอ้ง และเพือ่นรว่มงาน 

 - ระบปุระเภทและขนาดของปัญหา เทยีบกับเป้าหมาย และแผนงาน  

 - องคป์ระกอบยอ่ย ของปัญหา และเป้าหมาย  

 - การแยกกระบวนการขัน้ตอนสูเ่ป้าหมาย สาเหตทุีท่ าใหเ้กดิปัญหา (Process Analysis) 

 - ปัจจัยทีม่ผีลกระทบตอ่ เป้าหมาย หรอื กอ่ใหเ้กดิปัญหา (Success Factor) 

 - การวเิคราะห ์น ้าหนักและผลกระทบของแตล่ะปัจจัย 

ฝึกวเิคราะหอ์งคป์ระกอบของปัญหาและเป้าหมาย 

2-4 สาเหตหุลกัๆ ของปัญหา 

 - 4M (Man, Machines, Materials, Method) 

 - 4P (Place, Procedures, People, Policies) 

 - 5S (Surroundings, Suppliers, System, Skills, Speed) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

การฝึกอบรมวนัที ่2 

2-5 เครือ่งมอื ในการวเิคราะหป์ัญหาและเป้าหมาย 

 - การใช ้Why Why Analysis 

 - การวเิคราะหง์านดว้ย ผังกา้งปลา (Fish Bone Diagrams) 

 - การวเิคราะห ์องคป์ระกอบดว้ย Tree Diagram 

 - การวเิคราะหข์ัน้ตอนดว้ย Process Mapping, Work Flow 

ฝึกวเิคราะหปั์ญหาตัวอยา่ง 

 

Part 3 : Problem Solving & Decision Making 

3-1 การออกแบบทางเลอืก และประเมนิทางเลอืก ในการแกป้ัญหา 

 - ตัง้ค าถามหาทางออกดว้ย 5W+2H 

 - หลักการปรับปรงุงานดว้ย E C R S 

 - กระบวนการประเมนิทางเลอืก (แตกตา่ง, เป็นไปได,้ ทันเวลา, คุม้คา่, ไมเ่กดิผลเสยี) 

 - ทางเลอืกตอ้งตอบโจทยผ์ลลัพธ ์PQCDS 
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3-2 การคดิเชงิกลยุทธแ์ละ คดิแบบสรา้งสรรค ์

 - แนวทางการคดิเชงิกลยทุธ ์

 - การวเิคราะหปั์จจัยภายนอกและภายใน 

 - ตัวอยา่งกลยทุธข์ององคก์รทั่วไป 

 - แนวทางการคดิเชงิกลยทุธ ์

 - การคดิแบบสรา้งสรรค ์

ออกแบบทางเลอืกในการแกปั้ญหา 

3-3 กระบวนการของการตดัสนิใจ (Decision Making) 

     - การตรวจสอบดา้นตา่งๆ กอ่นการตัดสนิใจ 

     - องคป์ระกอบของการตัดสนิใจ 

- รปูแบบของการตัดสนิใจ 

     - ตัวแปรทีท่ าใหก้ารตัดสนิใจ ผดิพลาด 

3-4 เครือ่งมอื ประกอบการตดัสนิใจ 

 - การตัดสนิใจตามหลัก ความส าคัญ และ เรง่ดว่น 

 - การประเมนิ ความส าคัญ น ้าหนัก และผลกระทบ  

 - การตัดสนิใจแบบ กลุม่ โดยใช ้6 Thinking Hat 

 - ผลกระทบทีจ่ะเกดิกบัหน่วยงานอืน่ หรอืองคก์ร จากการตัดสนิใจ 

ฝึกใชเ้ครือ่งมอืในการตัดสนิใจ 

3-5 การแกป้ัญหาทีด่ที ีสุ่ดคอืการป้องกนัไมใ่หเ้กดิปัญหา 

 - การวางแผนงาน และการบรหิารจัดการทรัพยากร ป้องกนัความผดิพลาด 

 - แนวทางการท า Integrated Action Plan  

 - เครือ่งมอืในการสรา้งประสทิธภิาพ และ คณุภาพงานการท างาน เชน่ QC7 Tools 

 - การสือ่สารเพือ่ป้องกนัปัญหาในการท างาน 

3-6 ฝึกการแกปั้ญหาและตดัสนิใจ ในสถานการณต์า่งๆ ในการท างาน 

ฝึกการวเิคราะห ์ตัดสนิใจ แกปั้ญหาโจทยต์ัวอยา่ง 

สรปุสิง่ทีจ่ะน าไปปรับปรงุการท างาน  

 

 รปูแบบการฝึกอบรม 

สไตลก์ารบรรยาย แบบ Training & Group Coaching , Motivation  เนน้ความเขา้ใจ ฝึกปฏบิตั ิใหผู้เ้ขา้

อบรมเกดิความคดิสรา้งสรรคเ์พือ่การน าไปใชใ้นการบรหิารงานจรงิ บนพืน้ฐานของหลักและเหตผุล การ

ฝึกอบรมเป็นแบบครบทกุอารมณ์ ฮา สนุก เนน้กจิกรรมทีต่รงประเด็นไดส้าระ บวกสไตลบ์รรยายทีเ่ขา้ถงึผูฟั้ง 

เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตัววทิยากร 

- บรรยาย 

- การฝึกปฏบิตั ิและกจิกรรมกลุม่ และการน าเสนอและ Feedback จากวทิยากร 

 

 

 ระยะเวลา 

2 วัน 

 

 

 


