Analytical Thinking and Logical Thinking

Course outline
การคิดวิเคราะห์ เชิงตรรกะอย่ างเป็ นเหตุเป็ นผล
(Analytical Thinking and Logical Thinking)
(หลักสู ตร 1 วัน)
โดย
อาจารย์ ดร.อมรศักดิ์ กิจธนานันท์

หลักการและแนวความคิด
“ขอให้สั่งมาเถอะว่าจะให้ทาอะไร ผมจะทาให้สุดความสามารถ... ผมถนัดทา ไม่ถนัดคิด!”
“ทาไมเราใช้ทรัพยากรมากมายกับโครงการนี้ แต่ดูเหมือนว่าจะไม่บรรลุผลเท่าที่ควร?”
“ปัญหาลุกลามขยายตัวจากเล็กเป็ นใหญ่แก้ไขยากขึ้น เราแก้ปัญหามาถูกทางหรื อเปล่า?”
“ทาไมถึงเกิดปั ญหาเดิม ๆ ขึ้นซ้ าแล้วซ้ าอีก เราแก้ไขปั ญหาตรงจุดหรื อเปล่า ?”
“ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่ องนี้เยอะมาก ยิง่ ดูยงิ่ สับสน เราจะประมวลข้อมูลอย่างไรให้เป็ นลาดับชัดเจน
เป็ นเหตุเป็ นผล มีวธิ ี ไหนช่วยได้บา้ ง?”
 ความคิดนามาซึ่ งการกระทา การกระทาก่อให้เกิดผลลัพธ์ ผลลัพธ์จะดีหรื อไม่จึงขึ้นกับจุดเริ่ มต้นที่
สาคัญคือการคิด การคิดที่ถูกวิธียอ่ มช่วยให้ประเมินสถานการณ์ได้แม่นยา เข้าสภาพปัญหาอย่าง
ถูกต้อง นาไปสู่ การแก้ไขปัญหาอย่างเป็ นขั้นตอน ชัดเจน แต่ ตรงกันข้าม หากคิดวิเคราะห์ปัญหาผิด
จุดผิดประเด็น การพยายามทุ่มทรัพยากรลงไปแก้ไขปั ญหานั้นย่อมไม่ช่วยบรรเทาปัญหาได้ ซ้ าร้าย
อาจยิง่ สร้างปั ญหาใหม่ที่ยงุ่ ยากขึ้นอีก ความสาเร็ จขององค์กรจึงอยูท่ ี่ความสามารถและทักษะการคิด
ของบุคลากรทุกระดับ
 การพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถและทักษะการคิดวิเคราะห์ขอ้ มูลอย่างเป็ นระบบ สมเหตุสมผล
มีตรรกะที่ชดั เจน ถือว่าเป็ นพื้นฐานที่สาคัญที่ช่วยให้การทางานทุกประเภทในองค์กรประสบ
บรรลุผลสาเร็ จตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้ เช่น การวางแผนงาน การแก้ปัญหา การตัดสิ นใจ การเข้าใจ
ลูกค้า การประเมินตลาด ตลอดจนการบริ หารจัดการงานต่าง ๆ ประเด็นท้าทายขององค์กรต่าง ๆ คือ
จะทาอย่างไรให้บุคลากรทุกระดับมีทกั ษะการคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล
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หลักสู ตรนี้ถูกออกแบบมาบนพื้นที่วา่ การคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผลนั้นเป็ นทักษะที่ทุกคนสามารถ
เรี ยนรู้ได้ หากได้รับการเรี ยนรู้ ฝึกฝนอย่างเป็ นระบบเป็ นขั้นตอนผ่านกระบวนการที่พิสูจน์แล้วว่า
ได้ผล ซึ่ งจะช่วยสร้างพื้นฐานการคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะให้กบั บุคลากรขององค์กร ได้เข้าใจหลักการ
เทคนิค และเครื่ องมือในการคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะอย่างมีประสิ ทธิ ผล จนสามารถสอนแนะและ
ถ่ายทอดไปประยุกต์ปรับใช้ในการปฏิบตั ิงานของตนเองและผูใ้ ต้บงั คับบัญชาต่อไป

สิ่งที่ผ้รู ับการอบรมจะได้ รับจากหลักสู ตร
1. เรี ยนรู ้ทกั ษะการคิดที่มีคุณภาพ ช่วยให้เกิดมุมมองอย่างรอบด้านในการวิเคราะห์ประเมิน
สถานการณ์อย่างมีเหตุมีผล
2. สามารถจัดลาดับความสาคัญของสิ่ งที่วเิ คราะห์หรื อสิ่ งที่จะทาได้ตรงตามเป้ าหมาย
3. ใช้เครื่ องมือและเทคนิคที่สาคัญเพื่อช่วยวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็ นตรรกะ (logical) ซึ่ งช่วยเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพและสัมฤทธิผลของกระบวนการคิด
4. รู้แนวทางการตัดสิ นใจที่มีประสิ ทธิผลจากสิ่ งที่ได้จากการวิเคราะห์
5. สามารถประยุกต์ใช้สิ่งที่ได้เรี ยนรู ้ไปปรับใช้กบั การทางานของตนเอง เพื่อช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
ในการปฏิบตั ิงาน เช่น การตรวจสอบ การวิเคราะห์ขอ้ มูล การวางแผน การจัดทารายงาน การ
นาเสนองาน การแก้ปัญหา การตัดสิ นใจ ฯลฯ ที่เชื่อมโยงกับผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากรและ
ผลลัพธ์ทางธุ รกิจขององค์กรได้

เนือ้ หาของหลักสู ตร
Module 1 เข้ าใจการคิดแบบตรรกะ
 เข้าใจการทางานของสมองที่เกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์
 ความคิดเกี่ยวกับการตัดสิ นใจและพฤติกรรมอย่างไร?
 มุมมองของคนกับผลของการมองสถานการณ์
 หลักการพื้นฐานของการคิดเชิงตรรกะ
 กระบวนการคิดเชิงตรรกะ

Module 2 การคิดวิเคราะห์ เชิงตรรกะ
 คิดอย่างไรที่เรี ยกว่าคิดวิเคราะห์ ?
 ประโยชน์และความสาคัญของการคิดวิเคราะห์
 เมื่อใดที่ตอ้ งใช้การคิดวิเคราะห์
 หลักการคิดวิเคราะห์
 การวิเคราะห์ดว้ ยข้อเท็จจริ งและหลักฐาน
 ข้อมูล ความเห็น ความเชื่อ หลักฐาน
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Module 3 แนวทาง เทคนิค และเครื่องมือการวิเคราะห์ เชิงตรรกะ
 การเชื่อมโยงเหตุและผล (causal linking)
 เทคนิคและเครื่ องมือที่ช่วยในการคิดวิเคราะห์ให้มีประสิ ทธิ ภาพ แม่นยา 1 เช่น 5W1H, WhyWhy analysis, Cause & Effect diagrams, Affinity diagrams, Relations diagrams, Tree
diagrams, Matrix diagrams
 การเชื่อมโยงเชิงตรรกะในการคิดวิเคราะห์
 การตรวจสอบตรรกะที่ได้จากการคิดวิเคราะห์

Workshop
 กรณี ศึกษาการนาการคิดวิเคราะห์ไปใช้ในการทางาน
 การนาการคิดเชิงตรรกะไปใช้แก้ปัญหาหน้างาน
 แบ่งกลุ่มวิเคราะห์กรณี ศึกษาปั ญหาจริ งขององค์กรตามที่แต่ละกลุ่มได้เตรี ยมมา

หลักสู ตรนีเ้ หมาะกับใคร?
1. ผูจ้ ดั การ หัวหน้างาน หัวหน้าทีม
2. ผูร้ ับผิดชอบงานด้านการวิเคราะห์ วางแผน และกาหนดกลยุทธ์ขององค์กร
3. พนักงานระดับต่าง ๆ ในองค์กรที่ตอ้ งการพัฒนาทักษะการคิดเชิงตรรกะอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล

จุดเด่ นของหลักสู ตร
 ครอบคลุมทั้งหลักคิด หลักการ วิธีการ และเครื่ องมือที่ช่วยให้ผเู ้ รี ยนคิดวิเคราะห์ อย่างเป็ นเหตุเป็ น
ผลได้ และประยุกต์ใช้กบั การจัดการปัญหาในการทางานจริ งของตนเองได้หลังจบหลักสู ตร
 ใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย ทั้งการบรรยาย workshop กรณี ศึกษา การลงมือวิเคราะห์ จาก
โจทย์ทางธุ รกิจจริ ง
 เครื่ องมือการวิเคราะห์ที่เรี ยนเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในหน่วยงานระหว่างประเทศและองค์กรธุ รกิจชั้นนา
ซึ่ งพิสูจน์แล้วว่าได้ผลและใช้งานได้จริ ง
 ใช้การเรี ยนรู ้จากโจทย์ทางธุ รกิจจริ งและประสบการณ์จริ งของผูเ้ รี ยน
 ผูส้ อนมีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในการนาเครื่ องมือนี้ไปใช้กบั การวางกลยุทธ์องค์กร การแก้ไขปั ญหา
ที่ซบั ซ้อนอย่างได้ผล ทั้งกับหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ

1

เลือกสอนเฉพาะบางเครื่ องมือที่เหมาะสมและเกี่ยวข้ องกับลักษณะงานของผู้เรี ยน
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ระยะเวลาและจานวนผู้รับการอบรม
1 วัน 6 ชัว่ โมง (09.00-12.00 และ 13.00-16.00 น.)
จานวนผูเ้ รี ยน 25-30 คน

แนวทางในการดาเนินการฝึ กอบรม
เป็ นแนวทางผสมผสานในการอบรม (Integrated Training) โดยประกอบด้วย
1. การเรี ยนรู ้แบบกลุ่ม (group learning) เพื่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนในกลุ่ม ซึ่ งจะช่วย
กระตุน้ การแลกเปลี่ยนมุมมองความเห็นระหว่างกัน และช่วยฝึ กการทางานเป็ นทีม การรับฟังความเห็น
ของเพื่อนร่ วมงาน
2. การเรี ยนรู ้แบบผูใ้ หญ่ (adult learning) จะเน้นกระบวนการให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ แสดงความคิดเห็น เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริ ง และ สามารถนาไปใช้อย่าง
ประสบความสาเร็ จ เป็ นการสื่ อสาร 2 ทาง (interactive mode) ระหว่างวิทยากรกับผู ้ เข้ารับการอบรม เช่น
การสรุ ปทบทวนแนวคิดสาคัญและคาสาคัญต่าง ๆ (Key thoughts and key words) การตั้งคาถามเพื่อ
กระตุน้ การคิดของผูเ้ ข้าอบรม

Group
learning

Adult
learning

Action
learning

3. การเรี ยนรู้โดยการปฏิบตั ิ (action learning) เน้นการทากิจกรรมภาคปฏิบตั ิ โดยมีประเด็น
สาคัญที่เชื่อมโยงกับการปฏิบตั ิและการนาไปใช้
 กระตุน
้ ให้ฝึกคิดและนาเสนอ
 นาสิ่ งที่เรี ยนไปทดลองใช้
 กรณี ศึกษาและกิจกรรมกลุ่มเพื่อหา solutions
 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในกลุ่มระดมสมอง
4. เน้นการกระตุน้ การคิด และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยใช้การสื่ อสาร 2 ทาง เพื่อนาไปสู่
การกระตุน้ การคิด การประเมินตัวเองและองค์การ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน
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กิจกรรม Workshop ที่นาไปสู่ การคิดเพื่อวิเคราะห์ และนาเสนอสิ่ งที่ดีกว่าเพื่อการ
พัฒนาหน้าที่การทางานและผลผลิตองค์การ
 ผสมผสานกรณี ศึกษา การระดมสมองและการนาเสนอผลงาน
 เน้นการทางานเป็ นทีม
5. สร้างการรับรู ้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงสิ่ งที่ตอ้ งเปลี่ยนแปลง
ผ่านกระบวนการในการ
ประเมินผลให้เข้าใจถึงความรู ้ ความเข้าใจของทักษะที่มีในอดีต และสร้างความตระหนักถึงช่องว่าง (gap
analysis) ที่มีจากสิ่ งที่องค์การหรื อผูเ้ ข้าอบรมเป็ นและสิ่ งที่ ควรจะเป็ น เพื่อนาไปสู่ การเปลี่ยนแปลงด้วย
ทักษะทางการคิดและการใช้เทคนิคต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
6. เป็ นการอบรมที่ใช้กระบวนการอย่างเป็ นขั้นตอน
 สารวจความรู ้ ความเข้าใจผูเ้ ข้าอบรม
 สร้างความเข้าใจในความรู ้
 ฝึ กปฏิบตั ิดว้ ย Workshop ที่สอดคล้องกับหน้าที่ปฏิบตั ิ
 ประเมินผลสัมฤทธิ์ จากการฝึ กอบรม ประกอบด้วย
o ด้านการตอบสนองของผูเ้ ข้าอบรม
o ด้านความรู้ที่ได้
o ด้านพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงหลังการเรี ยนรู้
o ด้านผลลัพธ์ต่อองค์การ


เกีย่ วกับผู้สอน
ดร.อมรศักดิ์ กิจธนานันท์ เป็ นวิทยากร ที่ปรึ กษา Leadership and Strategy Coach ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ด้านการบริ หารจัดการ และอาจารย์ประจาหลักสู ตรการจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์ (นิดา้ ) ท่านมีประสบการณ์การทางานให้กบั หน่วยงานภาครัฐ ธุ รกิจ องค์การระหว่างประเทศ
สถาบันวิชาการระดับประเทศและนานาชาติ องค์กรภาคสังคม และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ในด้าน
การวิเคราะห์วจิ ยั นโยบาย การบริ หารเชิงกลยุทธ์ การออกแบบและการบริ หารโครงการ การพัฒนา
องค์กร การปรับปรุ งกระบวนงานและระบบบริ หาร การพัฒนาภาวะผูน้ าและสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ การสร้างองค์กรที่ยงั่ ยืนและความรับผิดชอบต่อสังคมของธุ รกิจ รวมทั้งมีค วามรู ้อย่างกว้างขวาง
ในประเด็นการพัฒนาระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยเฉพาะแนวโน้มการพัฒนาในมิติระหว่างประเทศ
และและใน ASEAN
ดร.อมรศักดิ์ได้รับปริ ญญาเอกจากมหาวิทยาลัย Bristol ประเทศอังกฤษ ในอดีต เคยเป็ น
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการบริ หารและการพัฒนาในหน่วยงานระหว่างประเทศหลายหน่วยงาน อาทิ องค์กรเพื่อ
การพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริ กา (USAID) คณะกรรมาธิ การเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
สหประชาชาติประจาภาคพื้นเอเชียแปซิ ฟิก (UNESCAP) โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)
เป็ นอาจารย์ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (NIDA) และ University of Bristol ประเทศอังกฤษ เป็ น
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นักวิจยั ที่ National University of Singapore และ University of Bristol เป็ นนักวิจยั รับเชิญที่ University of
Wisconsin-Madison ประเทศอเมริ กา และ Australian National University ประเทศออสเตรเลีย
ดร.อมรศักดิ์ มีประสบการณ์ในการสอนแ ละการบรรยายมากกว่า 10,000 ชัว่ โมง ทั้งในฐานะ
ของอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยกว่า 10 แห่งทัว่ ประเทศ และวิทยากรพิเศษให้กบั หน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชนจานวนมาก ตลอดจนการให้คาปรึ กษาหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศกว่า
40 หน่วยงาน/โครงการ เช่น UNESCAP, UNDP, Rockefeller Foundation, Oxfam, องค์การเพื่อการ
พัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO), the UK Professional Associations Research Network,
National University of Singapore, University of Hong Kong, World Bank, Central Laboratory
(Thailand), Easy Buy PLC, SGS (Thailand), ธนาคารออมสิ น, การไฟฟ้ านครหลวง, โอสถสภา, MBK
Group, Sri Trang Group, Allianz C.P. General Insurance, TPN Flexpak, Siam Kubota, Mitsubishi
Heavy Industries, Hitachi Industrial Technology, Big-C สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สานักงาน
คณะกรรมการสภาวิจยั แห่งชาติ สภาผูส้ ่ งสิ นค้าทางเรื อแห่งประเทศไทย กระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มัน่ คงของมนุษย์ เป็ นต้น
ดร.อมรศักดิ์มีผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษในหนังสื อและวารสารวิชาการ
ทั้งในและต่างประเทศหลายฉบับกว่า 15 ชิ้น รวมทั้งได้เดินทางไปปฏิบตั ิภารกิ จหน้าที่ในกว่า 15 ประเทศ
ทัว่ โลก
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