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Modern Management Series : Management Program

หลักสูตร “ การแก้ ปัญหาและการตัดสินใจ
“(Problem Solving & Decision Making : Workshop)

โดยใช้ เกมการบริ หารสลับการบรรยาย (Management Games and Short Lecture)
ระยะเวลาฝึ กอบรม/สัมมนา 2 วัน

หลักการและเหตุผล
ในแต่ละวันเราได้ ทําการแก้ ปัญหาและตัดสินใจเรื่ องต่าง ๆ หลายต่อหลายครัง้ ซึง่ บางเรื่ องเราก็ใช้
เวลาจัดการเพียงครู่เดียว แต่บางเรื่ องก็ต้องใช้ เวลาเป็ นวัน หลาย ๆ วัน นอกจากนี ้ยังมีบางปั ญหาที่ทําให้ เรา
ต้ องหงุดหงิดอารมณ์เสีย เพราะมันเป็ นปั ญหาที่เราได้ เคยพยายามแก้ ไขมาแล้ ว แต่มนั ก็ยงั เวียนกลับมาซํ ้า
แล้ วซํ ้าเล่า ซึง่ การมีความตังใจเต็
้ มที่เพียงอย่างเดียวนันไม่
้ สามารถทําให้ เราแก้ ปัญหาได้ สําเร็จลุลว่ งทุกครัง้
ความผิดพลาดต่าง ๆ เกิดขึ ้นได้ เสมอในระหว่างการแก้ ปัญหา เพราะว่าสถานการณ์ คน และข้ อสมมติฐาน
ทังหลายสามารถเปลี
้
่ยนแปลงได้ ตลอดเวลา
การฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารหลักสูตร “การแก้ ปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving &
Decision Making : Workshop)“ สามารถช่วยให้ การแก้ ปัญหาและการตัดสินใจของหัวหน้ างานมี
ประสิทธิผลยิ่งขึ ้น ด้ วยวิธีการแก้ ปัญหาและตัดสินใจที่สร้ างสรรค์และเป็ นระบบ พร้ อมทังบอกถึ
้
งสิ่งสําคัญ
ต่าง ๆ เกี่ยวกับการแก้ ปัญหาและตัดสินใจ
วัตถุประสงค์ ของการฝึ กอบรม
หลักสูตรนี ้มุง่ เน้ นการพัฒนาศักยภาพในการคิด การแก้ ปัญหา และการตัดสินใจ เพื่อพัฒนาผู้บริหาร
ให้ เป็ นผู้นําที่ดีที่ต้องบริ หารงานและบริ หารคนอย่างมีประสิทธิภาพ จนถึงการพัฒนาองค์กร
1. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมคิด แก้ ปัญหา และตัดสินใจอย่างเป็ นระบบ ช่วยแก้ ปัญหาที่ยงุ่
ยากซับซ้ อนได้ เป็ นอย่างดี
2. เพื่อเรี ยนรู้หลักการ เทคนิค และวิธีการที่จําเป็ นต่อการพัฒนาศักยภาพทางการคิด การแก้
ปั ญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ
การออกแบบหลักสูตร
หลักสูตรนี ้การฝึ กอบรมแบบกลุม่ ปฏิบตั ิการ (Workshop) โดยจะมีการบรรยายแนวคิดและทฤษฎีใน
ช่วงแรก (30 %) และหลังจากนันจะเป็
้
นการฝึ กอบรมแบบกลุม่ ปฏิบตั กิ ารทังหมด
้
(70 %) ซึง่ จะมีการแบ่งผู้
เข้ ารับการฝึ กอบรมเป็ นกลุม่ ๆ ละ 4 - 5 คน เพื่อทํางานส่วนบุคคลและทํางานร่วมกันเป็ นทีมตามภารกิจที่
ได้ รับมอบหมายให้ สําเร็ จโดยอาศัยทักษะและกลยุทธ์ในเรื่ องการแก้ ปัญหาและการตัดสินใจ
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รายละเอียดหลักสูตรเนือ้ หาวิชา
1. ความหมาย ความสําคัญ และความจําเป็ นที่จะต้ องพัฒนาศักยภาพทางการคิด การแก้
ปั ญหา และตัดสินใจ
1.1 ลักษณะของปั ญหาและการตัดสินใจ
1.2 “ 7 ขันตอน
้
“ ของการแก้ ปัญหา
1.3 สิ่งที่ควรให้ ความสนใจเกี่ยวกับการแก้ ปัญหาและตัดสินใจ
2. สถานการณ์กบั การแก้ ปัญหาและตัดสินใจ
2.1 ข้ อมูลกับการแก้ ปัญหา
2.2 การรวบรวมข้ อมูล
2.3 การจัดระเบียบข้ อมูล
2.4 การประเมินข้ อมูล
3. เทคนิคการกําหนดปั ญหาให้ ถกู ต้ องและชัดเจน
3.1 อุปสรรคในการกําหนดปั ญหา
3.2 การกําหนดโครงสร้ างของปั ญหา
3.3 เทคนิคในการกําหนดปั ญหา
4. การวิเคราะห์สาเหตุสําคัญของปั ญหา
4.1 การตรวจหาสาเหตุ
4.2 เลือกสาเหตุที่สําคัญในการแก้ ปัญหา
4.3 ระบุสาเหตุที่แท้ จริง
5. กลยุทธ์ในการแก้ ปัญหา : เครื่ องมือที่ใช้ เพื่อแก้ ปัญหาสําหรับผู้บริ หาร
5.1 คิดหาวิธีการแก้ ปัญหา
5.2 วิธีการแก้ ปัญหาที่ดีที่สดุ โดยการให้ คะแนนตามเกณฑ์ (Criteria Rating)
5.3 เทคนิคการแก้ ปัญหาแบบเป็ นทีม
5.4 เทคนิคการแก้ ปัญหาโดยใช้ หลัก “แนวคิด 6 ร่วม”
5.5 เทคนิคการแก้ ปัญหาโดยใช้ หลัก “If………. What will happen?”
5.6 10 กับดักในการแก้ ปัญหา
6. การวางแผนปฏิบตั สิ กู่ ารแก้ ปัญหา
6.1 แผนปฏิบตั กิ ารที่ดี
6.2 วิธีวางแผนปฏิบตั ิ และการเตรี ยมแผนฉุกเฉินไว้ รองรับ
7. ศิลปะการตัดสินใจ
7.1 องค์ประกอบของการตัดสินใจ
7.2 วิธีการตัดสินใจ
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รู ปแบบและวิธีการฝึ กอบรม
1. เกมการบริ หารสลับการบรรยาย (Management Games and Short Lecture)
2. กลุม่ ปฏิบตั ิการ (Workshop)

ระยะเวลา / สถานที่ฝึกอบรม/สัมมนา
ระยะเวลาการอบรม 2 วัน ภายในบริ ษัท หรื อนอกสถานที่

วิทยากรผู้นําสัมมนา อาจารย์ภวู ส์ มิง กองเกิด และทีมงาน
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการสร้างวัฒนธรรมและคุณค่าองค์กร การบริหารการเปลีย่ นแปลง
การพัฒนาผูน้ ําองค์กรยุคใหม่ การผ่าตัดองค์กรด้วย DNA และการทํางานเป็ นทีม
• ประธานกรรมการบริหารอุทยานการเรียนรูเ้ กษตรศาสตร์ (KU Learning Resort)
• ประธานกรรมการบริหารบริษทั โรงแรมเดอะกรีนแลนด์ รีสอร์ท จํากัด
• ประธานกรรมการบริหารกลุม่ บริษทั ในเครือวิชนกรุ
ั ่ ๊ป (VisionGroup)
• กรรมการและผูอ้ าํ นวยการ HRD Designer (Thailand) Institute
• ประธานทีป่ รึกษาโรงแรมวังสวนสุนนั ทา แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนนั ทา
• อาจารย์พเิ ศษสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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อาจารย์ ภูวส์ มิ ง กองเกิ ด
การศึกษา






ผู้เชี่ยวชาญการฝึ กอบรมแนวพฤติ กรรมศาสตร์ และเกมการบริ หารสลับการบรรยาย
ปริ ญญาโท สาขาจิตวิทยาชุมชน มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
ปริ ญญาโท สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
กําลังศึกษาปริ ญญาเอก สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ประวัติการทํางาน
• หัวหน้าฝา่ ยฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากร บริษท
ั โซโก้ (ประเทศไทย) จํากัด
• ผูจ
้ ดั การศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริษทั อิตลั ไทยอุตสาหกรรม จํากัด
• ผูจ
้ ดั การฝา่ ยบุคคลและบริหาร บริษทั สยามเพรสแมเนจเม้นท์ จํากัด
• บริษท
ั ในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
• สร้างหลักสูตรและบรรยายในโครงการแปรสภาพรัฐวิสาหกิจการบริหารการเปลีย
่ นแปลง และการออกจาก
ระบบราชการให้กบั องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย องค์การเภสัชกรรม ธนาคารแห่งประเทศไทย การ
เคหะแห่งชาติ กรมทีด่ นิ และจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ปัจจุบนั
• วิทยากร และทีป
่ รึกษา บริษทั เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ เซอร์วสิ จํากัด
• กรรมการผูจ
้ ดั การ Hi Print and Modern Graphics Co., Ltd.
• ผูอ
้ าํ นวยการศูนย์สง่ เสริมภาพพจน์องค์การ Pro image Promotion Center
• กรรมการบริหาร Digital Zone Production Co., Ltd.
• อาจารย์พเิ ศษสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และเอกชนหลายแห่ง เช่น มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็ นต้น
• ทีป
่ รึกษาด้านการออกแบบและวางแผนทรัพยากรมนุษย์ และการออกแบบระบบการบริการให้กบั หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนมากกว่า 21 หน่วยงาน
• วิทยากรผูม
้ ชี อ่ื เสียงบรรยายให้กบั หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมากมายหลายแห่ง
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ลูกค้าที่ เคยใช้บริ การบางส่วน
หน่ วยงานราชการ / รัฐวิ สาหกิ จ
การไฟฟ้าฝา่ ยผลิตแห่งประเทศไทย
องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
โรงพยาบาลศิรริ าช
โรงพยาบาลอนันทมหิดล
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรมทีด่ นิ กระทรวงมหาดไทย
สํานักงานเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
การเคหะแห่งชาติ
บริษทั อสมท. จํากัด (มหาชน)
สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
กรมสรรพากร
ธนาคาร / สถาบันการเงิ น
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารเอเชีย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารออมสิน
ธนาคารธนชาติ จํากัด (มหาชน)
บริษทั เงินทุนธนชาติ จํากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จํากัด
บริษทั จีอี แคปปิ ตอล (ประเทศไทย) จํากัด
สมาคมประกันวินาศภัย
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
โรงพยาบาล
โรงพยาบาลกรุงเทพ
โรงพยาบาลสมิตเวช
โรงพยาบาลปิ ยะเวท
โรงพยาบาลเปาโล (ทุกเครือ)
โรงพยาบาลไทยนครินทร์
ภาคเอกชน
บริษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด
บริษทั สยามโตโยต้า อุตสาหกรรม จํากัด
บริษทั ปูนซีเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
บริษทั ยูนิลเี วอร์ ไทย โฮลดิง้ ส์ จํากัด

ภาคเอกชน
บริษทั จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน จํากัด
บริษทั ไพร้ซว์ อเตอร์เฮ้าส์ คูเปอร์ส จํากัด
บริษทั แคดเบอร์ร่ี อดัมส์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริษทั กรุงเทพวิทยุและโทรทัศน์ จํากัด (ช่อง7)
บริษทั นํ้าตาลมิตรผล จํากัด
บริษทั ดีทแฮล์ม จํากัด (DKSH Thailand)
บริษทั โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษทั โฟร์โมสท์ ประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
บริษทั โอลิมเปี ยไทย จํากัด
บริษทั รอแยลเฮ้าส์ จํากัด
บริษทั ควอลิตเ้ี ฮ้าส์ จํากัด
บริษทั เอ็นซี เฮ้าส์ซงิ่ จํากัด
บริษทั ดาต้าไอที จํากัด
บริษทั ริชมอนเด้ (บางกอก) จํากัด
บริษทั เพอร์นอต ริคาร์ด ประเทศไทย จํากัด
บริษทั บุญรอด บริวเวอร์ร่ี จํากัด
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ จํากัด (มหาชน)
บริษทั เอ็มเค เรสทัวรองต์ จํากัด
บริษทั เจริญโภคภัณฑ์ จํากัด และบริษทั ในเครือ
บริษทั สหพัฒนาพิบลู ย์ จํากัด และบริษทั ในเครือ
บริษทั พรูเด็นเชีย่ น ทีเอส ไลฟ์ จํากัด
บริษทั โมโตโรล่า ประเทศไทย จํากัด
บริษทั ชไนเดอร์อเิ ล็คทริก จํากัด
บริษทั ทรู คอร์เปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
บริษทั อีส๊ เอเซียติก ประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
บริษทั บางกอกฮิตาชิเอลิเวเตอร์ จํากัด
บริษทั กรุงเทพประกันภัย จํากัด (หาชน)
บริษทั เชลล์แห่งประเทศไทย จํากัด
บริษทั ฟริโต-เลย์ ประเทศไทย จํากัด
บริษทั สยามไวน์เนอร์ร่ี จํากัด
บริษทั แมคโคออฟฟิต จํากัด
บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
บริษทั จอห์นสัน แวกซ์ โปรเฟสชันแนล
่
จํากัด
้
บริษทั ไทยเพรสซิเดนท์ฟูด จํากัด
บริษทั บางจากการปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน)
บริษทั บุญรอดเทรดดิง้ จํากัด
บริษทั ปตท. จํากัด(มหาชน)
บริษทั ล็อกซเล่ย์ เทรดิง้ ส์ จํากัด
บริษทั อาดัมส์ (ประเทศไทย) จํากัด
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