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Problem Solving
โปรแกรมฝกพื้นฐานความคิดที่เปนระบบ การแกปญหา และการตัดสินใจบนพื้นฐานของเหตุผล
โดยคำนึงถึงปจจัยที่เกี่ยวของและความเปนไปได ผูเขาอบรมจะเขาใจถึงหลุมพราง
ทางความคิดที่ตัวเองประสบบอยโดยไมรูตัว และหาวิธีที่จะหลีกเลี่ยงมัน

เหมาะสำหรับ
รูทันถึงความลำเอียงและ
กับดักทางความคิดของตนเอง
แกไขปญหาไดอยางมีระบบ โดยเลือกใช
เครื่องมือทางความคิดไดอยางเหมาะสม

พนักงานระดับ Supervisor และ Manager
ที่มีหนาที่แกไขปญหาธุรกิจที่มีความหลากหลาย
ผูบริหารที่วางแผน Strategic Goal ใหกับองคกร
เจาของกิจการและผูสนใจทั่วไป

ตีโจทยปญหาไดอยางรวดเร็ว
และไมอาศัยอารมณเปนตัวตัดสินใจ
รูจักและฝกใชเครื่องมือสำหรับการตัดสินใจ
สำหรับแกปญหาที่มีความซับซอนสูง
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Thinking Fast, Thinking Slow

Logic Tree

รูจักแลวเขาใจระบบความคิดของทั้ง 2 แบบ
(System 1 และ System 2 จากผลงานวิจัย
ของ Daniel Kahneman ผูไ ดรบั รางวัลโนเบล
สาขาเศรษฐศาสตร) และเลือกใชระบบการคิด
ใหเหมาะสมกับสถานการณ

ฝกฝนการทำ Logic Tree ดวย Mind Map ผาน
การทำ Case Study เพื่อหาสมมติฐานในการ
แกปญ
 หาทีค่ ลอบคุมแนวทางแกไขปญหาทัง้ หมด
โดยที่ไมขัดแยงหรือทับซอนกัน (mutually
exclusive, collectively exhaustive)

Conﬁrmation Bias

6 Thinking Hats

บอยครั้งที่เรามักโฟกัสกับสิ่งที่จะมาสนับสนุน
เมื่อทีมงานชวยกันระดมความคิดเพื่อตัดสินใจ
แนวทางการตัดสินใจของเรา จนมองไมเห็นขออะไรบางอยาง บอยครั้งมักจะพบปญหาเรื่อง
เสียหรือตัวเลือกอื่นๆที่ดีกวา (conﬁrmation
การถกเถียงกันอยางไมมีสิ้นสุด ไรทิศทาง หรือ
bias)XX
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และใชกระบวนการหารือแบบ 6 Thinking Hats
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ไช้งสกรอานทำการตั
นอาหาดรสิแนขใจเรืงก่อบังสำคั
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ประสทิธภิาพจนทำเงนิไดมากทสีดุเมอืเวลาหมดจะเปนผชูนะ
Decision Matrix

น
ฝกฝนการตัดสินใจระหวางตัวเลือกที่มีควั
วามซับซอนผานการทำ case study ดวยการตั้ง
วัน
หลักเกณฑใหคะแนนตามความเหมาะสมตาม
เปาหมายที่กำหนดเพื่อปองกันการตัดสินใจ
เจาของธดวรุยอารมณ
กจิหรอืผทูใีฝฝน

เหมาะ2 สำหรบั

อยากเปนเจาของธรุกจิ
ผบูรหิาร, ผจูัดการ, และ หวัหนางาน
ผทูีตองไดรบัการฝกฝนทกัษะ
การวางแสนใจทดลองอบรม?
ผนกลยทุธธรุกจิ, ติดตอเราไดที่
การตดัสนิใจ, การวเิครwhiteboardbkk.com
าะหคแูขง,
และการบรหิารinfo@whiteboardbkk.com
ทรพัยากร
whiteboardbkk
86 777 9647
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Occam’s Razor
ปญหาที่ซับซอนไมจำเปนตองมีวิธีแกที่ซับซอน
ผูเรียนจะไดทดลองคิดวิธีแกปญหาที่ยุงยาก
ลงามนอืcase
บรหิstudy
ารธรุจริกจิง เสมอืนจรงิ
แตมีวิธีแกที่เรียบงายผ
เพื่อปลูกฝงความคิดวาทางเลือกการแกปญหา
วยตนเาอยในเชิ
งหรงปฎิอืชบตัวิ ยกนัภายในทมี
ทีด่ ที ส่ี ดุ ตองไดผลลัพทดเยอะและง

30%

การบรรยาย

มองเหน็ภาพรวมในการทำธรุกจิ
และความสมัพนัธของแตละฝายงาน
ตระหนกัถงึจดุบอดของธรุกจิ
ของตวัเองในปจจบุนัและวธิแีกไข
ฝกการวางแผนระยะสนั ระยะยาว
แลกิจะกรรม
ก+ารปรบัตวัเมอืพบกบัคแูขง
เกม
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กิจกรรม
Real Life Case Study
ใช Mind Map และ Logic Tree ในการแกปญหาทาง
ธุรกิจจริงกับ Case Study เหงื่อโลหิต ที่ใหผูเรียนสวม
บทบาทเปนผูบริหารของสายการบิน Eastern Star ที่
ตองสืบหาวาสาเหตุวาทำไมพนักงานเที่ยวบินที่ A300 ที่
เดินทางระหวางนิวยอรกและฟลอริดาถึงมีเหงื่อออกเปน
สีเลือดระหวางบริการลูกคาบนเครื่อง และแกปญหานี้
ใหเร็วที่สุดเพื่อเรียกขวัญกำลังใจและความเชื่อมั่นใน
สายการบินกลับคืนมา

The Investigator
เมื่อสาวไฮโซมรดกรอยลานถูกจับในแมนชั่นพรอมปน
ในมือและรางเปอนเลือดของคูหมั้นนอนอยูแทบเทาเธอ
ไมวาใครก็คงคิดวานี่เปนคดีฆาตกรรมอันเนื่องมาจากชู
สาวธรรมดา แตเมื่อสาวไฮโซไมยอมรับสารภาพและ
ยืนยันวาตัวเองถูกปรักปรำ เหลานักสืบหัวกระทิจึงตอง
มาชวยไขปริศนาอันนี้ ในกิจกรรม “The Investigators”
ผูเลนจะรับบทบาทเปนยอดนักสืบเอกชนที่จะมาชวย
ตำรวจไขปริศนาฆาตกรรมนี้เหลานักสืบจะตองสืบหา
พยาน สอบปากคำผูต อ งสงสัย คนหาหลักฐานจากทีเ่ กิดXXX เปนเกมจำลองธรุกจิทผีเูลนสวเหตุ
มบแทละเบาะแสตามหน
บาทเปน CEาOหนังทสือตีพิอมงพบดรวหิยระยะเวลาที
าร ่
อนทีส่ าวไฮโซจะถูกพิพากษา ไมมที างเลยทีน่ กั สืบ
เฟรนไชสรานอาหารแขงกบัเฟรนไชสอนืในจำกั
เมดอืยกวจะแก
งเดยีไวขปริ
กนัศนานี
โดไ้ ยดผพวกเขาจะต
เูลนทบีรองรหิวามมืรธอรุกันกใชจิไดมี
คนเดี
ประสทิธภิาพจนทำเงนิไดมากทสีดุเมอืเวลทัคืางอ้ หไวพริ
มดบความช
จะเปานงสัผงเกต
ชูนสัะญชาติญาณ และทีส่ ำคัญทีส่ ดุ
การหารือกันเพื่อไขคดีนี้ใหสำเร็จ

เหมาะสำหรบั

เจาของธรุกจิหรอืผทูใีฝฝน
อยากเปนเจาของธรุกจิ
ผบูรหิาร, ผจูดัการ, และ หวัหนางาน
ผทูตีองไดรบัการฝกฝนทกัษะ
การวางแผนกลยทุธธรุกจิ,
การตดัสนิใจ, การวเิคราะหคแูขง,
และการบรหิารทรพัยากร

Escape from Dr. Evil
ลงมอืบรหิารธรุกจิเสมอืนจรงิ
ภารกิจของทีมงานสายลับของคุณคือหยุดยั้งแผนการ
ยตนเอวเคลี
งหยรรอืภายใน
ชวยกนัภายในทมี
ทำลายลางโลกของ Dr. Evil ดดววยจรวดนิ
เวลา 60 นาที คุณจะตองแอบเข
าไปในฐานลั
บมของ
ม
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ง
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ในการทำธรุกจิ
Dr. Evil แกไขปริศนาอันนาพิศวงตามจุดตางๆ และคนหา “รหัสลับ” ที่จะหยุดการยิแงลจรวดนิ
ะคววาเคลี
มสยรมัใหพไนัด ธคุณของแตละฝายงาน
ตองอาศัยทั้งความสามัคคี ความชางสังเกต และทักษะ
ตระหกนในที
กัถมงึเพืจ่อดุทีบ่จะทำ
อดของธรุกจิ
การแกปญหาเฉพาะหนาของสมาชิ
ภารกิจนีใ้ หเสร็จ โชคชะตาของคนทั
ของตง้ โลกอยู
วัเองใ ในมืนอปของคุ
จจบุณนัและวธิแีกไข
ฝกการวางแผนระยะสนั ระยะยาว
และการปรบัตวัเมอืพบกบัคแูขง
Whiteboard
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