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Course outline หลักสู ตร การคิดเชิงวิเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหา & ตัดสิ นใจ
(Analytical for PSDM)

(หลักสู ตร 1 วัน)

โดย นาย ปกรณ์ วงศ์ รัตนพิบูลย์

Executive Coach :

Leadership and Strategic Development Consultant

หลักการและแนวความคิด
การคิดเชิงวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อการตัดสิ นใจ.....เป็ นหัวใจสาคัญของการคิดเชิงวิเคราะห์ หากข้อมูลที่ได้
รับมาไม่มีคุณภาพเพียงพอ อาจทาให้การตัดสิ นใจผิดพลาดได้ โดยข้อมูลที่ได้จากการคิดเชิงวิเคราะห์
เช่น.....
 ข้อมูลในเชิ งปริ มาณ (Quantity)
 ข้อมูลในเชิ งคุณภาพ (Quality)
 ข้อมูลในช่วงเวลา ( Mile Stone)
 ข้อมูลเชิ งเปรี ยบเทียบ (Comparison)
 ข้อมูลเกี่ยวกับเป้ าหมาย (Target)
การพัฒนาทักษะการคิดเชิงระบบและการวิเคราะห์เชิงเหตุผล เป็ นเรื่ องสาคัญที่จะทาให้บุคลากรสามารถ
เอาชนะปั ญหา อุปสรรคในการทางานแล้วมุ่งสู่ เป้ าหมายที่กาหนดไว้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ผล ด้วยเครื่ องมือ
ด้านการคิดประเภทต่างๆ ที่จาเป็ นและสามารถประยุกต์ใช้กบั เหตุการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีระบบ
การเชื่อมโยงการคิดประเภทต่างๆ เข้าด้วยกัน จะทาให้การทางานมีประสิ ทธิ ผลมากกว่าการคิดในเรื่ องใด
เรื่ องหนึ่งเพียงเรื่ องเดียว ดังเช่น...

การประยุกต์ใช้และพัฒนาหลักการคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking) และการคิดเชิ งวิเคราะห์อย่างมี
เหตุผล (Logical Thinking) ในการทางานในเรื่ องต่างๆ โดยการเรี ยนรู ้และเข้าใจการทางานของสมองที่
แบ่งออกเป็ นสมองส่ วนคิดวิเคราะห์ (Prefrontal Cortex) และสมองส่ วนของอารมณ์ที่โต้ตอบกับสิ่ งเร้า
(Limbic System) จะทาให้สามารถบริ หารจัดการอารมณ์แล้วกระตุน้ สมองส่ วนคิดได้มากขึ้น
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ประเด็นสาคัญที่บุคลากรยังไม่สามารถทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ผล เป็ นเพราะมีแนวความคิดที่เป็ นเชิง
ลบ (หลุมพราง) กับการทางาน ไม่ได้ใช้หลักคิดประเภทต่างๆ อย่างเต็มที่ ทาให้เกิดปั ญหาและอุปสรรคที่
ไม่ได้รับการแก้ไข ดังนั้นหากพัฒนาบุคลากรได้สามารถใช้หลักการคิดได้อย่างถูกต้องแล้ว ย่อมทาให้
การแก้ไขปั ญหาเกิดประสิ ทธิ ผลมากยิง่ ขึ้นและบรรลุเป้าหมายขององค์กร

วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร


เพื่อทาให้ผเู ้ รี ยนสามารถนาหลักคิดเชิงระบบและการคิดเชิ งวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลไปประยุกต์ใช้กบั การ
แก้ไขปั ญหาและอุปสรรค เพื่อมุ่งสู่ เป้ าหมายได้ดว้ ยตัวเอง



เพื่อทาให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกฝนทักษะการคิดด้านต่างๆ กับกิจกรรมและปฏิบตั ิการทดลองใช้จนเกิดความเข้าใจ
อย่างแท้จริ ง



เพื่อจูงใจให้ผเู ้ รี ยนนาหลักการคิดที่ได้เรี ยนรู ้สร้างเป็ นกระบวนการคิดที่มีประสิ ทธิผลของตัวเองได้ดว้ ย
ตัวเอง



เพื่อทาให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาตัวเองในการคิดด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องมุ่งสู่ ผลสัมฤทธิ์ ตามที่องค์กรต้องการ

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสู ตร
การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
สารวจแนวความคิดเกี่ยวกับการคิดเชิงวิเคราะห์
ความหมายของการคิดเชิงวิเคราะห์
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อการตัดสิ นใจ
เทคนิคการคิดเชิงวิเคราะห์
กิจกรรม : ความจริ งมีอยูท่ ี่เดียว
Workshop : กาหนดแนวทางการใช้การคิดวิเคราะห์
หลักการแก้ปัญหา & การตัดสิ นใจอย่างเป็ นระบบ
คุณมีแนวความคิดในการมองปั ญหาอย่างไร?
กรอบความคิด (Mindset) ของการแก้ปัญหา
การใช้ขอ้ มูล V.S. การใช้ความรู ้สึก...ในการตัดสิ นใจ
กระบวนการแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ
Workshop : กาหนดแนวทางการแก้ปัญหาของตัวเอง
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การพัฒนาการคิดอย่างมีเหตุผล (Logical Thinking)
องค์ประกอบที่สาคัญของการคิดอย่างมีเหตุผล
เครื่ องมือพัฒนาการคิดอย่างมีเหตุผล
หลักการสาคัญของการคิดอย่างมีเหตุผล
ประโยชน์ของการคิดอย่างมีเหตุผล
Workshop : การประยุกต์ใช้หลักการคิดกับการทางาน
การพัฒนาหลักการคิดเชิงกลยุทธ์พิชิตเป้าหมาย
การใช้ทกั ษะการคิดเชิงกลยุทธ์กบั การคิดเชิงระบบ
หลุมพรางที่สกัดกั้นการคิดเชิ งกลยุทธ์
หลักการเอาชนะปั ญหา/อุปสรรคที่ตอ้ งเผชิญ
Workshop : สร้างแนวความคิดเชิงกลยุทธ์ของตัวเอง
กรณีศึกษา : การคิดเชิงกลยุทธ์พิชิตเป้าหมาย
การบ้ าน : เพื่อการนาไปฝึ กฝนและปฏิบตั ิจริ ง

กรอบความคิดหลักสู ตร (Course Framework)
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ขบวนการ (Process) ในการฝึ กอบรม
 ใช้ หลักการ การเรี ยนรู้ ของผู้ใหญ่ (Adult Learning)

·
·
·
·

หมายเหตุ : ผูใ้ หญ่เรี ยนรู ้ ผ่านประสบการณ์ ในอดี ตของตัวเอง ซึ่ งเป็ นข้อมูลที่จะอยู่ภายในจิตใต้สานึ ก ผ่านการ
แสดงด้วยวงจรพฤติ กรรม หากต้องการให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเปลี่ ยนแปลงจึงต้องทาให้ผูเ้ รี ยนยินดี ที่จะปรับเปลี่ ยน
ความคิดของตัวเองใหม่ เพื่อสร้างความรู ้สึกที่ดีในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง (การกระทาแบบใหม่)


การใช้ กระบวนการโค้ชชิ่ง (Coaching) กับการฝึ กอบรม

หมายเหตุ: การทาให้ผเู ้ รี ยนมองเห็นตัวเองและยอมรับในสิ่ งที่เป็ นอยูด่ ว้ ยตัวเองผ่านการใช้คาถาม (Questioning)
ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้ างความอยากเปลี่ ยนแปลงตัวเองของผูเ้ รี ยน แล้วผูเ้ รี ยนก็จะเลื อกทาสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ ไป
ประยุกต์ใช้กบั Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด
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แก่นสาคัญของการฝึ กอบรมในรู ปแบบ Group Coaching

•
• Workshop
• Role Playing
•

หมายเหตุ: การทาให้ผเู ้ รี ยนมองเห็นตัวเองและยอมรับในสิ่ งที่เป็ นอยูด่ ว้ ยตัวเองผ่านการใช้คาถาม (Questioning)
ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผูเ้ รี ยน แล้วผูเ้ รี ยนก็จะเลือกทาสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ไป
ประยุกต์ใช้กบั Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

“การบอกให้ ฟัง กับ กระตุ้นให้ คดิ อย่ างไหนดีกว่ ากัน?”
“ชี้แนะวิธีการให้ กับ ถามว่ ามีวธิ ีการของตัวเองอย่ างไร?” แบบไหนจาได้ มากกว่ ากัน
 แนวทางการบรรยายสไลด์ (Slide)
 อธิบายกระตุน้ ให้คิดถามให้ประยุกต์ใช้จูงใจให้มี Commitment
 สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วย Keywords และประโยคสาคัญ
 เปิ ดโอกาสให้สารวจตัวเองและสร้างแนวทางแก้ไขด้วยตัวเอง
 ฝึ กให้จบั ประเด็นสาคัญที่อยูใ่ นสไลด์ (Slide) ได้ดว้ ยตัวเอง
 ทาให้ผเู ้ รี ยนรู ้สึกว่ามีอิสระในการเลือกใช้ความรู ้ ไม่ได้บงั คับ

 กิจกรรมเชิงปฏิบัตกิ าร (Workshop)
 สร้ าง

Commitment

ในสิ่ งที่จะนาไปปฏิบตั ิ
 พิสูจน์หลักการและเทคนิคที่ได้เรี ยนรู้ดว้ ยตัวเอง
 สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วยตัวเองและพร้อมไปประยุกต์ใช้ทนั ที
 สนุกสนานกับกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเอง
 สร้างแนวความคิดใหม่ๆ ของตัวเองผ่านการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
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 การแสดงบทบาทสมมติ (Workshop) ผ่านกรณีศึกษา
 กรณี ศึกษา ก็เหมือนกับเหตุการณ์จริ งที่ผูเ้ รี ยนต้องเผชิ ญ หากมีการนาสิ่ งที่
ได้เรี ยนรู ้ประยุกต์กบั กรณี ศึกษา ก็เสมือนหนึ่ งให้พิสูจน์หลักการและวิธีการ
ใหม่ๆ ที่ได้เรี ยนรู ้กบั กรณี ศึกษา จะทาให้เข้าใจเนื้อหาและวิธีการใช้ได้อย่าง
แม่นยา
 การแสดงบทบาทสมมติ ( Role Playing) สร้างความสนุ กสนานได้แง่คิด
ผ่านเหตุการณ์คล้ายสถานการณ์จริ ง ทาให้เมื่อเจอสถานการณ์จริ งหลังการ
ฝึ กอบรมแล้ว ผูเ้ รี ยนก็จะสามารถประยุกต์ใช้ได้ทนั ที


การบ้ านเพื่อการนาไปฝึ กฝนและปฏิบัตจิ ริง

 ผูเ้ รี ยนควรมีความตั้งใจในการนาสิ่ งที่เรี ยนรู ้ไปใช้ดว้ ยตัวเอง
 การพัฒนาตัวเองควรปฏิบตั ิบ่อยๆ จนกลายเป็ นธรรมชาติของตัวเอง
 การเรี ยนรู ้ผ่านกระบวนการ Coaching จะทาให้ผเู ้ รี ยนอยากนาสิ่ ง
ที่รู้ไปใช้จริ ง
 การบ้านเป็ นสิ่ งที่ผเู ้ รี ยนยินดีที่จะกาหนดด้วยตัวเอง
 ผลลัพธ์ของการฝึ กอบรมสามารถวัดได้ที่การบ้านที่ ผูเ้ รี ยนนาไป
ปฏิบตั ิจริ ง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสู ตรนี้
 หัวหน้างาน
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สิ่งที่สถาบันอานวยความสะดวกหลังการฝึ กอบรม


เว็บไซต์ เรียนรู้
www.entraining.net

www.pakornblog.com

www.coachatwork.in.th

www.peakpotential.in.th

www.learning-online.in.th
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ทีมวิทยากรและโค้ ชสถาบันให้ คาปรึกษา
ทีมวิทยากร & โค้ชที่ดาเนินการสอน ยินดีให้คาปรึ กษา, ตอบคาถาม, โค้ชเพิม่ เติมทางโทรศัพท์
เพื่อให้ขอ้ สงสัยที่เกิดขึ้นได้รับการอธิ บายจนสมบูรณ์
บทความ, เครื่ องมือต่างๆ ของวิทยากร & โค้ชแต่ละท่านที่เปิ ดให้ใช้ทบทวนและพัฒนาตัวเอง
อย่างต่อเนื่ อง สามารถที่จะขอคาปรึ กษาจากวิทยากร & โค้ชที่เป็ นเจ้าของบทความและเครื่ องมือ
เหล่านั้นตลอด



เครื่ องมือต่ างๆ
Coaching card

เครื่ องมือการโค้ชต่างๆ
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การติดตามผล

 Package






# 1 : อัตราค่าบริ การ

ฟรี

ทีมงาน HRD ขององค์กรเป็ นผูด้ าเนินการ
En-training ส่งขั้นตอนการติดตามผลให้
En-training สอนวิธีการโทรศัพท์และบทพูด
กาหนอกรอบในการสรุ ปผลลัพธ์ร่วมกัน
การติดตามผลใช้การบ้านที่จะนาไปฝึ กฝนเป็ นหลัก

 Package

# 2 : อัตราค่าบริ การ 8,000 บาท / ครั้ง

( จานวนไม่เกิน 20 คน )
 การติดตามผลใช้การบ้านที่จะนาไปฝึ กฝนเป็ นหลัก
 ทีมงาน En-training ใช้โทรศัพท์สอบถามผลลัพธ์ของการ
เปลี่ยนแปลง
 จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมสาหรับการพัฒนาตัวเอง
 สรุ ปผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากข้อมูลที่ได้รับจากผูเ้ ข้าฝึ กอบรม

 Package

# 3 : อัตราค่าบริ การ 15,000 บาท / ครั้ง

( จานวนไม่เกิน 20 คน )
 การติดตามผลลัพธ์ใช้การบ้านที่จะนาไปฝึ กฝนเป็ นหลัก
 ทีมงาน En-training บันทึกผลที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึ กอบรม
 ทีมงาน En-training ใช้โทรศัพท์สอบถามผลลัพธ์ของการ
เปลี่ยนแปลง
 จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมสาหรับการพัฒนาตัวเอง
 พูด-คุยในเรื่ องที่รับปากใน Class ว่าจะนาไปพัฒนาตัวเอง
 จัดทารายงานสรุ ปผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ทั้งจากใน Class และ
หลังการอบรม

 Package

# 4 : อัตราค่าบริ การ 20,000 บาท/ครั้ง

( จานวนไม่เกิน 20 คน )
 ทีมงาน En-training บันทึกผลที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึ กอบรม
 ทีมงาน En-training ถ่าย VDO ตลอดทั้งหลักสูตร (1 วัน )
 การติดตามผลใช้ประเด็นที่เกิดขึ้นใน Class ประกอบกับ
การบ้านที่จะนาไปฝึ กฝน
 ทีมงาน En-training ใช้โทรศัพท์สอบถามผลลัพธ์ของการ
เปลี่ยนแปลงและนาไปใช้
 จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมสาหรับการพัฒนาตัวเอง
 จัดทารายงานสรุ ปผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ทั้งจากใน Class และหลัง
การอบรม
 จัดส่งสิ่ งต่างๆให้ HRD ขององค์กร
- รายงานสรุ ปผลลัพธ์
- VDO ของหลักสูตร
- CD เอกสารที่เป็ นประโยชน์กบั การพัฒนาตัวเอง
-ต้นฉบับ Slide ที่ใช้สอนตามหลักสูตร
 สรุ ปภาพรวมและคาแนะนาของวิทยากร ในรายงาน
 ถ่ายทอดเทคนิคและขั้นตอนการติดตามให้ HDR นาไป
ดาเนินการต่อไปได้

การติดตามผลลัพธ์จากการฝึ กอบรมเพื่อให้ในการวางแผนในการพัฒนาบุคลากรตามแผน ของ HRD ที่จะ
นาเสนอให้ผบู ้ ริ หารสามารถนาไปกาหนดเป็ นนโยบายในการคัดเลือกกลุ่มบุคลากรที่เป็ น Talent ได้ต่อไปใน
อนาคต
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จุดเด่ นสถาบัน
มีหลักสู ตรมากกว่า 200 หลักสู ตรให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า

บทความเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง จากทีมวิทยากรผูเ้ ชี่ยวชาญการฝึ กอบรมด้วยกระบวนการ
Training & Group Coaching หลากหลายหมวดให้เลือกได้ตามความสนใจ
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เครื่ องมือพัฒนาตนเอง สามารถใช้เป็ นคู่มือการฝึ กฝนในด้านต่างๆ ได้อย่างง่าย (คู่มือจิ๋ว)

หลักสู ตรออนไลน์ สามารถเรี ยนรู ้ได้ทุกที่อย่างง่ายๆ แค่คลิ๊กมาที่เรา www.learningonline.in.th
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