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หลักสูตร  “Problem Solving & Decision Making”  

การแก้ปัญหาและตดัสินใจ 

1.หลกัการและเหตุผล 
 การท างานในองคก์รในปัจจบุัน อยูใ่นสภาวะการณ์แขง่ขันทีร่นุแรง สถานการณ์ตา่งๆผนัผวนและ

เปลีย่นแปลงอยา่งรวดเร็ว ทักษะส าคัญดา้นหนึง่ของบคุลากรในองคก์รทีพ่งึม ีคอื การแกปั้ญหาและ

ตัดสนิใจ โดยเฉพาะระดับจัดการ ซึง่จ าเป็นตอ้งรับมอื และบรหิารจัดการการเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา 

 หลักสตูรนี้ออกแบบมาเพือ่ระดบัจัดการ ในองคก์รธรุกจิโดยเฉพาะ เพราะโจทยก์จิกรรมตา่งๆใน

หลักสตูร อา้งองิโจทยแ์ละปัญหาส าคัญทางธรุกจิโดยเฉพาะ เชน่ ยอดขาย , ตน้ทนุ, การสง่มอบ, 

ประสทิธภิาพการท างาน, การบรหิารจัดการ หรอืแมแ้ตเ่รือ่งคน ซึง่ลว้นเป็นปัญหาหลักๆขององคก์รทัง้สิน้ 

เพือ่ชว่ยพัฒนาบคุลากรระดับจัดการ ใหเ้ป็นก าลังส าคัญในการสรา้งความส าเร็จใหอ้งคก์รตอ่ไป 

2.วตัถุประสงค์ของโครงการ   
2.1) เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรม เรยีนรูแ้ละเขา้ใจภาพรวมของเป้าหมายและปัญหาขององคก์รธรุกจิ 

2.2) เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรม ไดพั้ฒนาความรูแ้ละทักษะ ดา้นการคดิ วเิคราะห ์อยา่งเป็นระบบ 

2.3) เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรม ไดฝึ้กการแกปั้ญหาและตัดสนิใจ ในการท างานอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

3.โครงสร้าง และ เน้ือหาของหลกัสูตร  

1 ภาพรวมหลกัสูตร การแกป้ญัหาและตดัสนิใจ 

 - เขา้ใจโจทยอ์งคก์ร วสิยัทัศน์ พันธกจิ กลยทุธ ์นโยบายองคก์ร  

 - การคดิอยา่งเป็นระบบ พืน้ฐานส าคัญของการแกปั้ญหาและตัดสนิใจ 

 - กระบวนการแกปั้ญหา และ ตัดสนิใจ 

 
2 เขา้ใจโจทยส์ าคญัขององคก์ร 

 - เขา้ใจวสิยัทัศน์ พันธกจิ นโยบายองคก์ร หลักเกณฑส์ าคัญในการตัดสนิใจแกปั้ญหา 

 - เขา้ใจ คณุคา่ (Values) และ Success Factor ของธรุกจิ 

 - เป้าหมาย และตัวชีวั้ด องคก์ร และหน่วยงาน 
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Workshop : การหา Values และ Success Factor ของธรุกจิ 

3 การคดิอยา่งเป็นระบบ พืน้ฐานส าคญัของการแกป้ญัหาและตดัสนิใจ 

 - เขา้ใจการท าโครงสรา้งเป้าหมาย และ โครงสรา้งการท าก าไร  

 - ปัจจัยส าคัญของกระบวนการ (Input-Process-Output) 

 - เขา้ใจผังกระบวนการ (Process Mapping & Work Flow) 

 - การบรหิารจัดการทรัพยากร จาก Work Flow 

 - ทกุงานมผีลทีค่าดหวัง และตัวชีวั้ด (KPI) 

4 กระบวนการตดัสนิใจ การแกไ้ขปญัหาอยา่งเป็นระบบ 

 4.1 การก าหนดเป้าหมาย หรอื ระบปัุญหา 

 4.2 การวเิคราะหปั์ญหา  

 4.3 การออกแบบทางเลอืก ในการแกไ้ขปัญหา  

 4.4 การประเมนิทางเลอืก และประเมนิความเสีย่ง 

 4.5 การตัดสนิใจเลอืกวธิทีีจ่ะแกปั้ญหา  

 - การน าไปปฏบิัต ิ 

 - การตดิตาม และตรวจสอบ  

 

 4.1 การก าหนดเป้าหมาย หรอื ระบุปญัหา 

 - องคป์ระกอบยอ่ย ของปัญหา และเป้าหมาย 

 - มติติา่งๆของเป้าหมาย และปัญหา 

 - เขา้ใจผลกระทบในดา้นตา่งๆ จากปัญหาทีเ่กดิ (ปัญหาปลายทาง) 

  - ดา้นยอดขาย-มลูคา่ความเสยีหาย, ดา้นความเชือ่มั่นของลกูคา้และ ภาพลักษณ์องคก์ร 

  - ดา้นกระบวนการท างาน, คณุภาพ, ตน้ทนุ, การสง่มอบ, ความปลอดภยั 

  - ดา้นปัญหากับหน่วยงานอืน่, ผูบ้งัคับบัญชาลูกนอ้ง และเพือ่นรว่มงาน 
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 4.2 หลกัการวเิคราะห ์ปญัหา และวเิคราะหเ์ป้าหมาย 

 - ระบขุนาดของปัญหา เทยีบกับเป้าหมาย และแผนงาน   

 - การแยกกระบวนการขัน้ตอนสูเ่ป้าหมาย สาเหตทุีท่ าใหเ้กดิปัญหา (Process Analysis) 

 - ปัจจัยทีม่ผีลกระทบตอ่ เป้าหมาย หรอื กอ่ใหเ้กดิปัญหา 

 - ตัดปัญหา หรอืปัจจัยภายนอกออกไป (ไมส่ามารถแกไ้ขได)้ 

 - การวเิคราะห ์น ้าหนักและผลกระทบของแตล่ะปัจจัย 

 - เครือ่งมอื ในการวเิคราะหป์ญัหาและเป้าหมาย 

  - การใช ้Why Why Analysis 

  - การวเิคราะหง์านดว้ย ผงักา้งปลา (Fish Bone Diagrams) 

  - การวเิคราะห ์องคป์ระกอบดว้ย Tree Diagram 

  - การวเิคราะหข์ัน้ตอนดว้ย Process Mapping, Work Flow 

Workshop : ฝึกวเิคราะหอ์งคป์ระกอบของปัญหาและเป้าหมาย 

 (ยอดขาย, ตน้ทนุ, คณุภาพสนิคา้บรกิาร, การสง่มอบตรงเวลา, ระบบการท างาน, การสือ่สาร) 

 4.3 การออกแบบทางเลอืก ในการแกป้ญัหาดว้ยเครือ่งมอืตา่งๆ 

 - การหาทางเลอืก ดว้ยการตอบโจทยปั์จจัยความส าเร็จ 

 - ตัง้ค าถามหาทางออกดว้ย 5W+2H 

 - หลักการปรบัปรงุงานดว้ย E C R S 

 - การใชแ้นวทางการคดิเชงิกลยทุธเ์พือ่แกปั้ญหาหรอื บรรลเุป้าหมาย 

 4.4 การประเมนิทางเลอืก ในการแกป้ญัหา 

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

 - ทางเลอืกตอ้งตอบโจทยผ์ลลัพธ ์PQCDS 

 - การประเมนิความเสีย่งดา้นอืน่ๆ 

Workshop : ท าตารางออกแบบทางเลอืก และประเมนิทางเลอืก ในการแกปั้ญหา 
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 4.5 ตดัสนิใจดว้ยเครือ่งมอืตา่งๆ 

 - การตัดสนิใจตามหลัก ความส าคัญ และ เรง่ดว่น 

 - การประเมนิแบบตารางตัวเลข (ความส าคัญ น ้าหนัก ความถี ่และ ผลกระทบ)  

 - การตัดสนิใจแบบ กลุม่ โดยใช ้6 Thinking Hat 

 - ผลกระทบทีจ่ะเกดิกับหน่วยงานอืน่ หรอืองคก์ร จากการตัดสนิใจ 

Workshop : ฝึกใชเ้ครือ่งมอืในการตัดสนิใจ 

5 การแกป้ญัหาทีด่ที ีสุ่ดคอืการป้องกนัไมใ่หเ้กดิปญัหา 

 - การวางแผนงาน และการบรหิารจัดการทรพัยากร ป้องกันความผดิพลาด 

 - แนวทางการบรหิารจัดการความเสีย่ง  

4.เทคนิค รูปแบบการฝึกอบรม 
 สไตลก์ารบรรยาย แบบ Training & Coaching  เนน้ความเขา้ใจ ฝึกปฏบิัต ิใหผู้เ้ขา้อบรมเกดิ

ความคดิ สรา้งสรรคเ์พือ่การน าไปใชใ้นการปฏบิัตงิานจรงิ เนน้กจิกรรมทีต่รงประเด็นไดส้าระ บวกสไตล์

บรรยายทีเ่ขา้ถงึผูฟั้ง เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัววทิยากร 

กจิกรรม เนน้กจิกรรมทีใ่หผู้เ้ขา้อมรม รว่มคดิรว่มท า ทีต่รงตามการน าใชก้ับการท างานจรงิ  

- บรรยาย 35 % 

- การฝึกปฏบิัต ิและ กจิกรรมกลุม่ และการน าเสนอ 65 % 

5.หลกัสูตรนีเ้หมาะส าหรับ 

 Manager, Supervisor, หัวหนา้งาน 

  


