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การแก้ปัญหาการตัดสินใจ และทฤษฏี เกม
(Problem Solving Decision Making and Game Theory)
รศ.ดร. สมชาย ภคภาสวิ วฒ
ั น์
หลักการและเหตุผล
ั หาและการท้า ทาย อัน เป้ นผลจากการ
ในยุ ค ดลกาภิว ัฒ น์ องค์ก รทัง้ ภาครัฐ และเอกชนต้อ งเผชิญ กับ ป ญ
เปลีย่ นแปลงของสภาพแวดล้อมแห่งการแข่งขัน ความอยู่รอดและความก้าวหน้าขององค์กร ย่อมขึน้ อยู่กบั ความสามารถ
ั หาได้อย่า งมีป ระสิทธิภ าพ และพัฒ นาองค์กรที่
ของการจัด ระบบและการมีบุ คลากรที่ม ีคุ ณ ภาพในอัน ที่จ ะแก้ไขป ญ
สอดคล้องกับโลกแห่งการเปลีย่ นแปลงแนวทางในการแก้ไขปญั หาเชิงกลยุทธ์ (Strategic Problem Solving) จึงเป็ นระบบ
และแนวคิดทีจ่ ะเป็ นคําตอบสําหรับการพัฒนาองค์กรในยุคปจั จุบนั
ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ และของคนนัน้ ว่ากันไปแล้วขึน้ อยูก่ บั วิธคี ดิ (Thinking) เป็ นสําคัญ คนบาง
คนพูดสิบนาทีคนฟงั เข้าใจได้ดี แต่บางนพูดสามชัวโมงคนฟ
่
งั กลับไม่รเู้ รือ่ ง นันย่
่ อมแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของคนบางคน
ทีใ่ ช้เวลาเพีย่ งสิบนาทีได้ผลมากว่าคนทีใ่ ช้เวลาถึง 3 ชัวโมง
่
คนบางคนทําหลายอย่างแต่ทําได้ดที ุกอย่าง คนบางคนทํา
อย่างเดียวในเวลาเดียวก็ทําออกมาไม่ได้ดี ความแตกต่างของบุคคลดังกล่าวก็คอื ระบบการคิดและการตัดสินใจ คนทีม่ ี
ระบบการคิดและการตัดสินใจดีย่อมนํ าไปสู่ความสําเร็จทัง้ ในชีวิตส่วนตัวและในเชิงธุรกิจ ศักยภาพในการแข่งขัน จึง
ย่อมขึน้ อยูก่ บั การพัฒนาระบบความคิดและการตัดสินใจ หรือทีเ่ รียกกันว่า “กระบวนทัศน์ในการคิด (Thinking Paradigm)”
ดังนัน้ สาระสําคัญของหัวข้อนี้จะเกีย่ วข้องกับการวิเคราะห์ความคิดซึง่ ส่งผลต่อการตัดสินใจ โดยหลักการของการ
ใช้ทฤษฏิเกม (Game Theory) ในการนําหลักทฤษฏีมาประยุกต์เพื่อปรับชักบั การบริหารทัง้ ในระดับจุลภาค และระดับ
มหาภาค เพือ่ การตัดสินใจทางเลือกทีด่ ที ส่ี ดุ
วัตถุประสงค์
 เพือ่ ให้ผเู้ ข้ารับการอบรมมีทกั ษะในการแก้ปญั หาและตัดสินใจอย่างเป็ นระบบ
 เพือ่ ให้ผเู้ ข้ารับการอบรมตระหนักถึงความสําคัญในการแก้ปญั หาและตัดสินใจทีม่ ผี ลต่อธุรกิจ
 เพือ่ ให้ผเู้ ข้ารับการอบรมได้แลกเปลีย่ นแนวคิดและสามารถวิเคราะห์ปญั หาร่วมกันในการตัดสินใจทีเ่ หมาะสม
ผลที่ คาดว่าจะได้รบั
 เข้าใจธรรมชาติของปญั หาและธรรมชาติของการตัดสินใจ
 สามารถแยกว่าอะไรเป็ นความจริงและอะไรเป็ นปญั หา ตลอดจนสามารถหาสาเหตุของปญั หาเพือ่ จะได้หา
วิธกี ารแก้ไขปญั หาต่อไป
 มีแนวทางความคิดอย่างเป็ นระบบกับวิธกี ารแก้ไขปญั หา
 การวิเคราะห์เชิงปริมาณของทางเลือกต่าง ๆ ทีเ่ ป็ นไปได้ในการแก้ไขปญั หา เพือ่ หาแนวทางเลือกทีด่ ที ส่ี ดุ
 วิเคราะห์ผลกระทบอันอาจเกิดขึน้ จากการแก้ไขปญั หาดังกล่าว
รูปแบบในการฝึ กอบรม: บรรยาย พร้อม การทํา กรณีศกึ ษา เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาอย่างแท้จริง
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หัวข้อการสัมมนา
• สภาวะแวดล้อมและประเด็นของปญั หา
• แนวคิดและกรอบในการแก้ไขปญั หาเชิงกลยุทธ์ (Strategic Problem Solving)
• การจัดระบบเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการแก้ไขปญั หา
• การพัฒนาศักยภาพของบุคคลกรในการแก้ไขปญั หา
• ขัน้ ตอนและแนวทางในการแก้ไขปญั หาเชิงกลยุทธ์ (Strategic Problem Solving)
• กรณีศกึ ษา
• แนวคิดทีว่ ่าด้วยทฤษฏีเกม (Game Theory)
• ลักษณะและประเภทของทฤษฏีเกม
• ทฤษีเกมกับการปลดปล่อยกับดักแห่งความคิด (Hidden Trap)
• ทฤษฎีเกมกับการพัฒนาความคิดในเชิงสร้างสรรค์
• ทฤษฏีเกมกับการพัฒาความคิดในเชิงกลยุทธ์
• ทฤษฏีเกมกับการพัฒนาระบบการตัดสินใจ
• ทฤษฏีเกมกับการตัดสินใจทางธุรกิจ
• ทฤษฏีเกมกับการพัฒนาศักยภาพของบุคคล
• กรณีศกึ ษา (Case Studies)
วิ ทยากร

รศ.ดร. สมชาย ภคภาสน์ วิวฒ
ั น์

ระยะเวลาการสัมมนา 1-2 วัน
จํานวนผู้เข้าร่วมสัมมนา

ไม่เกิ น 30 คน /รุ่น

สอบถามรายละเอียดเพิ่ มเติ มที่

สถาบันฝึ กอบรม เทรนนิ่ ง เซ็นเตอร์ เซอร์วิส (TCS) (บริ ษทั อาภาฉาย จํากัด)
Tel No. 0-2736-0408

Fax No.02-736-0050
e-mail: admin@trainingservice.co.th
id-line: pisit131918
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