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Modern Management Series : Management Program 

หลักสูตร “ การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ  
“(Problem Solving & Decision Making : Workshop) 

โดยใช้เกมการบริหารสลบัการบรรยาย (Management Games and Short Lecture) 

ระยะเวลาฝึกอบรม/สมัมนา 2 วนั  

  
หลักการและเหตุผล 

 ในแตล่ะวนัเราได้ทําการแก้ปัญหาและตดัสินใจเร่ืองตา่ง ๆ หลายตอ่หลายครัง้ ซึง่บางเร่ืองเราก็ใช้

เวลาจดัการเพียงครู่เดียว แตบ่างเร่ืองก็ต้องใช้เวลาเป็นวนั หลาย ๆ วนั นอกจากนีย้งัมีบางปัญหาท่ีทําให้เรา

ต้องหงดุหงิดอารมณ์เสีย เพราะมนัเป็นปัญหาท่ีเราได้เคยพยายามแก้ไขมาแล้ว แตม่นัก็ยงัเวียนกลบัมาซํา้

แล้วซํา้เลา่  ซึง่การมีความตัง้ใจเตม็ท่ีเพียงอยา่งเดียวนัน้ไมส่ามารถทําให้เราแก้ปัญหาได้สําเร็จลลุว่งทกุครัง้ 

ความผิดพลาดตา่ง ๆ เกิดขึน้ได้เสมอในระหวา่งการแก้ปัญหา เพราะวา่สถานการณ์ คน และข้อสมมตฐิาน

ทัง้หลายสามารถเปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลา 

 การฝึกอบรมเชิงปฏิบตักิารหลกัสตูร “การแก้ปัญหาและการตดัสินใจ (Problem Solving & 

Decision Making : Workshop)“ สามารถชว่ยให้การแก้ปัญหาและการตดัสินใจของหวัหน้างานมี

ประสิทธิผลย่ิงขึน้ ด้วยวิธีการแก้ปัญหาและตดัสินใจท่ีสร้างสรรค์และเป็นระบบ พร้อมทัง้บอกถึงสิ่งสําคญั

ตา่ง ๆ เก่ียวกบัการแก้ปัญหาและตดัสินใจ 

 

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม 

 หลกัสตูรนีมุ้ง่เน้นการพฒันาศกัยภาพในการคดิ การแก้ปัญหา และการตดัสินใจ เพ่ือพฒันาผู้บริหาร

ให้เป็นผู้ นําท่ีดีท่ีต้องบริหารงานและบริหารคนอย่างมีประสิทธิภาพ จนถึงการพฒันาองค์กร 

1. เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมคดิ แก้ปัญหา และตดัสินใจอยา่งเป็นระบบ ชว่ยแก้ปัญหาท่ียุง่ 

     ยากซบัซ้อนได้เป็นอยา่งดี 

2. เพ่ือเรียนรู้หลกัการ เทคนิค และวิธีการท่ีจําเป็นตอ่การพฒันาศกัยภาพทางการคิด การแก้                         

     ปัญหาและการตดัสินใจอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

การออกแบบหลักสูตร 

 หลกัสตูรนีก้ารฝึกอบรมแบบกลุม่ปฏิบตัิการ (Workshop) โดยจะมีการบรรยายแนวคิดและทฤษฎีใน

ชว่งแรก (30 %) และหลงัจากนัน้จะเป็นการฝึกอบรมแบบกลุม่ปฏิบตักิารทัง้หมด (70 %) ซึง่จะมีการแบง่ผู้

เข้ารับการฝึกอบรมเป็นกลุม่ ๆ ละ 4 - 5 คน เพ่ือทํางานสว่นบคุคลและทํางานร่วมกนัเป็นทีมตามภารกิจท่ี

ได้รับมอบหมายให้สําเร็จโดยอาศยัทกัษะและกลยทุธ์ในเร่ืองการแก้ปัญหาและการตดัสินใจ  
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รายละเอียดหลักสูตรเนือ้หาวิชา 

 1. ความหมาย ความสําคญั และความจําเป็นท่ีจะต้องพฒันาศกัยภาพทางการคดิ การแก้  

     ปัญหา และตดัสินใจ 

1.1 ลกัษณะของปัญหาและการตดัสินใจ 

1.2 “ 7 ขัน้ตอน “ ของการแก้ปัญหา 

1.3 สิ่งท่ีควรให้ความสนใจเก่ียวกบัการแก้ปัญหาและตดัสินใจ 

 2. สถานการณ์กบัการแก้ปัญหาและตดัสินใจ 

2.1 ข้อมลูกบัการแก้ปัญหา 

2.2 การรวบรวมข้อมลู 

2.3  การจดัระเบียบข้อมลู 

2.4 การประเมินข้อมลู 

 3. เทคนิคการกําหนดปัญหาให้ถกูต้องและชดัเจน 

3.1 อปุสรรคในการกําหนดปัญหา 

3.2 การกําหนดโครงสร้างของปัญหา 

3.3 เทคนิคในการกําหนดปัญหา 

 4. การวิเคราะห์สาเหตสํุาคญัของปัญหา 

4.1 การตรวจหาสาเหต ุ

4.2 เลือกสาเหตท่ีุสําคญัในการแก้ปัญหา 

4.3 ระบสุาเหตท่ีุแท้จริง 

5.  กลยทุธ์ในการแก้ปัญหา : เคร่ืองมือท่ีใช้เพ่ือแก้ปัญหาสําหรับผู้บริหาร 

5.1 คดิหาวิธีการแก้ปัญหา 

5.2 วิธีการแก้ปัญหาท่ีดีท่ีสดุโดยการให้คะแนนตามเกณฑ์ (Criteria Rating) 

5.3 เทคนิคการแก้ปัญหาแบบเป็นทีม 

5.4 เทคนิคการแก้ปัญหาโดยใช้หลกั “แนวคิด 6 ร่วม” 

5.5 เทคนิคการแก้ปัญหาโดยใช้หลกั “If………. What will happen?” 

5.6 10 กบัดกัในการแก้ปัญหา 

 6.  การวางแผนปฏิบตัสิูก่ารแก้ปัญหา 

6.1 แผนปฏิบตักิารท่ีดี 

6.2 วิธีวางแผนปฏิบตั ิและการเตรียมแผนฉกุเฉินไว้รองรับ 

7.  ศลิปะการตดัสินใจ 

       7.1 องค์ประกอบของการตดัสินใจ 

7.2 วิธีการตดัสินใจ 
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รูปแบบและวิธีการฝึกอบรม 

1.  เกมการบริหารสลบัการบรรยาย (Management Games and Short Lecture) 

2.  กลุม่ปฏิบตัิการ (Workshop) 

 

ระยะเวลา / สถานที่ฝึกอบรม/สัมมนา 

  ระยะเวลาการอบรม 2 วนั   ภายในบริษัท หรือนอกสถานท่ี 

 

วิทยากรผู้นําสัมมนา    อาจารยภ์วูส์มงิ   กองเกดิ และทมีงาน 

 ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการสรา้งวฒันธรรมและคณุคา่องคก์ร  การบรหิารการเปลีย่นแปลง   

การพฒันาผูนํ้าองคก์รยคุใหม่   การผา่ตดัองคก์รดว้ย DNA  และการทาํงานเป็นทมี 

•  ประธานกรรมการบรหิารอทุยานการเรยีนรูเ้กษตรศาสตร ์(KU Learning Resort)  

•  ประธานกรรมการบรหิารบรษิทั โรงแรมเดอะกรนีแลนด ์รสีอรท์ จาํกดั 

•  ประธานกรรมการบรหิารกลุม่บรษิทัในเครอืวชิ ัน่กรุ๊ป (VisionGroup) 

•  กรรมการและผูอ้าํนวยการ HRD Designer (Thailand) Institute 

•  ประธานทีป่รกึษาโรงแรมวงัสวนสนุนัทา แหง่มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสนุนัทา 

•  อาจารยพ์เิศษสถาบนัอดุมศกึษาของรฐัและเอกชน ไดแ้ก ่จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   

          มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ มหาวทิยาลยักรงุเทพ  และมหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์ 
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อาจารย ์ภวูส์มิง  กองเกิด 
 

ผู้เช่ียวชาญการฝึกอบรมแนวพฤติกรรมศาสตร ์และเกมการบริหารสลบัการบรรยาย 

การศึกษา    

 ปริญญาโท สาขาจิตวิทยาชมุชน มหาวิทยาลยัศิลปากร 

  ปริญญาโท  สาขาบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

  ปริญญาโท  สาขาพฒันาทรัพยากรมนษุย์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

  กําลงัศกึษาปริญญาเอก  สาขาการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ประวติัการทาํงาน 

• หวัหน้าฝา่ยฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร บรษิทั โซโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 

• ผูจ้ดัการศนูยฝึ์กอบรมและพฒันาทรพัยากรมนุษย ์บรษิทั อติลัไทยอตุสาหกรรม จาํกดั 

• ผูจ้ดัการฝา่ยบุคคลและบรหิาร บรษิทั สยามเพรสแมเนจเมน้ท ์จาํกดั 

• บรษิทัในเครอืธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

• สรา้งหลกัสตูรและบรรยายในโครงการแปรสภาพรฐัวสิาหกจิการบรหิารการเปลีย่นแปลง และการออกจาก

ระบบราชการใหก้บัองคก์ารโทรศพัทแ์หง่ประเทศไทย องคก์ารเภสชักรรม ธนาคารแหง่ประเทศไทย การ

เคหะแหง่ชาต ิกรมทีด่นิ และจุฬาลงกรณ์ มหาวทิยาลยั 

ปัจจบุนั 

• วทิยากร และทีป่รกึษา บรษิทั เทรนนิ่ง เซน็เตอร ์เซอรว์สิ จาํกดั 

• กรรมการผูจ้ดัการ Hi Print and Modern Graphics Co., Ltd. 

• ผูอ้าํนวยการศนูยส์ง่เสรมิภาพพจน์องคก์าร Pro image Promotion Center 

• กรรมการบรหิาร Digital Zone Production Co., Ltd. 

• อาจารยพ์เิศษสถาบนัอดุมศกึษาของรฐั และเอกชนหลายแหง่ เชน่ มหาวทิยาลยักรงุเทพ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล และจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เป็นตน้ 

• ทีป่รกึษาดา้นการออกแบบและวางแผนทรพัยากรมนุษย ์และการออกแบบระบบการบรกิารใหก้บัหน่วยงาน

ภาครฐัและเอกชนมากกว่า 21 หน่วยงาน 

• วทิยากรผูม้ชี ือ่เสยีงบรรยายใหก้บัหน่วยงานภาครฐัและเอกชนมากมายหลายแหง่ 
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ลูกค้าท่ีเคยใช้บริการบางส่วน 
 
หน่วยงานราชการ / รฐัวิสาหกิจ 
การไฟฟ้าฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย 
องคก์ารโทรศพัทแ์หง่ประเทศไทย 
โรงพยาบาลศริริาช 
โรงพยาบาลอนนัทมหดิล 
กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
กรมทีด่นิ กระทรวงมหาดไทย 
สาํนกังานเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ
การเคหะแหง่ชาต ิ
บรษิทั อสมท. จาํกดั (มหาชน) 
สาํนกังานสลากกนิแบ่งรฐับาล 
กรมสรรพากร 
ธนาคาร / สถาบนัการเงิน 
ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารเอเชยี จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารกรงุเทพ จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
ธนาคารออมสนิ 
ธนาคารธนชาต ิจาํกดั (มหาชน) 
บรษิทั เงนิทนุธนชาต ิจาํกดั (มหาชน) 
บรษิทั หลกัทรพัยไ์ทยพาณิชย ์จาํกดั 
บรษิทั จอี ีแคปปิตอล (ประเทศไทย) จาํกดั 
สมาคมประกนัวนิาศภยั 
ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จาํกดั (มหาชน) 
โรงพยาบาล 
โรงพยาบาลกรงุเทพ 
โรงพยาบาลสมติเวช 
โรงพยาบาลปิยะเวท 
โรงพยาบาลเปาโล (ทกุเครอื) 
โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์
ภาคเอกชน 
บรษิทั โตโยตา้ มอเตอร ์ประเทศไทย จาํกดั 
บรษิทั สยามโตโยตา้ อตุสาหกรรม จาํกดั 
บรษิทั ปนูซเีมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 
บรษิทั ยนูิลเีวอร ์ไทย โฮลดิง้ส ์จาํกดั 

ภาคเอกชน 
บรษิทั จอหน์สนั แอนด ์จอหน์สนั จาํกดั 
บรษิทั ไพรซ้ว์อเตอรเ์ฮา้ส ์คเูปอรส์ จาํกดั 
บรษิทั แคดเบอรร์ี ่อดมัส ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
บรษิทั กรงุเทพวทิยแุละโทรทศัน์ จาํกดั (ชอ่ง7) 
บรษิทั น้ําตาลมติรผล จาํกดั 
บรษิทั ดทีแฮลม์ จาํกดั (DKSH Thailand) 
บรษิทั โคหเ์ลอร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
บรษิทั โฟรโ์มสท ์ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) 
บรษิทั โอลมิเปียไทย จาํกดั 
บรษิทั รอแยลเฮา้ส ์จาํกดั 
บรษิทั ควอลติีเ้ฮา้ส ์จาํกดั 
บรษิทั เอน็ซ ีเฮา้สซ์ิง่ จาํกดั 
บรษิทั ดาตา้ไอท ีจาํกดั 
บรษิทั รชิมอนเด ้(บางกอก) จาํกดั 
บรษิทั เพอรน์อต รคิารด์ ประเทศไทย จาํกดั 
บรษิทั บุญรอด บรวิเวอรร์ี ่จาํกดั 
บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์จาํกดั (มหาชน) 
บรษิทั เอม็เค เรสทวัรองต ์จาํกดั 
บรษิทั เจรญิโภคภณัฑ ์จาํกดั และบรษิทัในเครอื 
บรษิทั สหพฒันาพบิลูย ์จาํกดั และบรษิทัในเครอื 
บรษิทั พรเูดน็เชีย่น ทเีอส ไลฟ์ จาํกดั 
บรษิทั โมโตโรล่า ประเทศไทย จาํกดั 
บรษิทั ชไนเดอรอ์เิลค็ทรกิ จาํกดั 
บรษิทั ทร ูคอรเ์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
บรษิทั อีส๊เอเซยีตกิ ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) 
บรษิทั บางกอกฮติาชเิอลเิวเตอร ์จาํกดั 
บรษิทั กรงุเทพประกนัภยั จาํกดั (หาชน) 
บรษิทั เชลลแ์หง่ประเทศไทย จาํกดั 
บรษิทั ฟรโิต-เลย ์ประเทศไทย จาํกดั 
บรษิทั สยามไวน์เนอรร์ี ่จาํกดั 
บรษิทั แมคโคออฟฟิต จาํกดั 
บรษิทั การบนิไทย จาํกดั (มหาชน) 
บรษิทั จอหน์สนั แวกซ ์โปรเฟสชัน่แนล จาํกดั 
บรษิทั ไทยเพรสซเิดนทฟู้์ด จาํกดั 
บรษิทั บางจากการปิโตรเลยีม จาํกดั (มหาชน) 
บรษิทั บุญรอดเทรดดิง้ จาํกดั 
บรษิทั ปตท. จาํกดั(มหาชน) 
บรษิทั ลอ็กซเล่ย ์เทรดิง้ส ์จาํกดั 
บรษิทั อาดมัส ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

 

http://www.trainingservice.co.th/

	โครงการฝึกอบรมสัมมนาหลักสูตร
	การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
	(Problem Solving & Decision Making- Workshop)
	นำเสนอโดย
	/

