Effective decision-making and problem solving 2D

Course outline

การแกปญหาและการตัดสินใจที่มีประสิทธิผล
Effective decision-making and problem solving
(หลักสูตร 2 วัน)
โดย
อาจารย ดร.อมรศักดิ์ กิจธนานันท

หลักการและแนวความคิด

ทําไมหลักสูตรนี้จึงสําคัญ?


การแกปญหาและการตัดสินใจที่ถูกตอง แมนยํา เปนทักษะที่สําคัญของชีวิตมนุษยทุกคน ทั้งในชีวิต
สวนตัวและชีวิตการทํางาน การวิเคราะหปญหาที่แมนยํายอมนําไปสูการกําหนดทางเลือกที่ชวย
แกไขหรือปองกันปญหาในอนาคตได และการตัดสินที่ถูกตองจะชวยกําหนดทิศทางที่มุงไปสู
ความสําเร็จได คนที่มีทักษะการแกปญหาที่ดียอมสามารถฟนฝาอุปสรรคตางๆ ในชีวิต ไมวาจะเปน
ปญหาเล็กหรือใหญ ปญหาซับซอนมากหรือนอย ผูที่มีความชํานาญในการแกปญหาเปนอยางดี
แลวก็จะสามารถแกไขไดอยางงายดายและกาวไปสูความสําเร็จไดไมยากนัก



แตในความเปนจริงแลว หลายองคกรมักตกอยูในสภาพของการวิ่งไลแกปญหา ที่วนเวียนไมจบสิ้น
แมจะไดทุมเททรัพยากรจํานวนมากไปกับการแกไขปญหาหนึ่ง แตกลับ ไมบรรลุผลอยางที่ตองการ
ซ้ํารายในหลายกรณีกลับเกิดปญหาที่ลุกลามและขยายตัวจากปญหาเล็ก ๆ กลายปญหาที่ใหญ ขึ้น
ซับซอนขึ้น และแกไขไดยากขึ้น ยิ่งแกปญ
 หาตอไปก็เหมือนยิ่งทําใหปญหาขยายวงออกไป สุดทาย
ทําใหตองใชทรัพยากรมากขึ้นเพื่อแกปญหา กลายเปนอยูในวัฎจักรของปญหาที่แกไมจบสิ้น นัก
บริหารทุกระดับจึงตองถามตัวเองเสมอเวลาแกปญหาใดก็ตามวา “สิ่งที่เรากําลังทําอยูนี้มันไดชวย
แกปญหาไดอยาง “ตรงจุด” หรือไม? เราไดตัดสินใจอยางถูกตองแมนยําแลวหรือยัง?
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โลกาภิวัฒนทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมไดสงผลตอโลกธุรกิจในป จจุบันใหมีความ
สลับซับซอน ปจจัยความเปลี่ยนแปลงภายในประเทศแทบจะแยกไมออกจากความสัมพันธกับ
ระบบอื่น ๆ ในโลก “โจทยปญหา” ทางธุรกิจจึงมีความสลับซับซอนมากยิง่ ขึ้น การแกไขปญหา
ทางการบริหารในปจจุบันจึงไมอาจพิจารณาเพียงผิวเผินดวยสามัญสํานึกแตเพียงอยางเดียว
ผูบริหารยุคใหมจําเปนตองใชองคความรูและความชํานาญในการวิเคราะหปญหาอยางเปนระบบ มี
ระบบและเครื่องมือที่ชวยใหตัดสินใจเปนไปอยางถูกตอง แมนยํา ปญหาถูกแกไขอยางตรงจุด เปน
ระบบ รวดเร็ว ทันเวลา ชวยลดการสูญเสีย ลดการสิ้นเปลืองทรัพยากร ชวยใหธุรกิจกาวหนาไปสู
โอกาสและความสําเร็จใหม ๆ ในอนาคตได
หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาโดยผสมผสานหลักการ เทคนิค และเครื่องมือตาง ๆ
ที่ใชหนวยงาน
ระหวางประเทศและธุรกิจชั้นนําของโลก เพื่อใหชวยใหผูเรียน ประสบความสําเร็จในการ “วิเคราะห
ปญหา” ไดอยางเปนระบบครบจงจร ไมวาปญหานั้นจะเล็กหรือใหญ เรียบงายหรือซับซอน จํากัดวง
เฉพาะสวนหรือเชื่อมโยงกับสวนอื่นทั้งภายในและภายนอกองคกร รวมทั้ งสามารถ “ตัดสินใจ” เลือก
แนวทางที่ถูกตองและแมนยํา อันจะนําไปสูการแกไขปญหาอยางครบวงจรและยั่งยืน




หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร?
1. ผูจดั การ หัวหนางาน หัวหนาทีม ที่เกี่ยวของกับงานการวิเคราะหและการตัดสินใจในองคกร
2. ผูรบั ผิดชอบงานดานการวางแผนและกําหนดกลยุทธขององคกร
3. คนทัว่ ไปที่ตองการพัฒนาทักษะเรื่องของการวิเคราะห การตัดสินใจ และการแกไขปญหา

ผูเรียนจะไดรับอะไรจากหลักสูตรนี้?
1. ความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการคิดและอารมณของมนุษยซึ่งสงอิทธิพลตอการคิดและการ
ตัดสินใจ
2. เรียนรูหลักการและกระบวนการวิเคราะหปญหาและกลไกในการตัดสินใจอยางละเอียด
3. เรียนรูเครื่องมือและเทคนิคที่ชวยในการวิเคราะหปญหาอยางเปนระบบและครบวงจร
4. เรียนรูแนวทางการตัดสินใจที่มีประสิทธิผล รวมทั้งเครื่องมือและเทคนิคที่ชวยในการตัดสินใจ
5. สามารถประยุกตใชสิ่งที่ไดเรียนรูไปปรับใชกับการทํางานเพื่อชวยเพิ่มผลิตภาพในการ
ปฏิบัติงาน เชน การวิเคราะหขอมูล การวางแผน ฯลฯ
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หลักสูตรนี้เรียนอะไรบาง?
วันที่ 1
09:00-10:00

10:00-12:00

13:00-16:00

Module 1 กระบวนการคิดและการตัดสินใจของมนุษย
• เขาใจกระบวนการคิด อารมณ และพฤติกรรมของมนุษย
• อะไรทําใหคนตัดสินใจผิดพลาด ทั้งที่ไมนาจะเกิดขึ้น?
• มุมมอง (perceptions) ของคนกับผลของการแกปญหา
• กระบวนการวิเคราะหปญหาและการตัดสินใจ
Workshop 1 : ประเมินตนเองเพือ่ ทบทวนการคิดและการตัดสินใจของตน
Module 2 การคิดวิเคราะหปญหาแบบครบวงจร
• กระบวนการแกไขปญหาแบบครบวงจร
• การกําหนด “โจทย” ที่แมน : ทําอยางไร?
• การตั้งคําถามแบบสรางสรรค : อะไรคือ “ปญหา”? ปญหาของ “ใคร”?
• การ “นิยาม” ปญหาอยางมีประสิทธิผล : ใครกําหนด? กําหนดอยางไร?
• ขอคิดและตัวอยางการตั้งคําถามที่ถูกในทางการบริหาร
• ตัวอยางการตัดสินใจที่ผิดพลาดทางธุรกิจ เพราะการตั้งคําถามผิด
Workshop 2 : กรณีศึกษาเพื่อฝกการกําหนดปญหา (defining the problem)
Module 3 แนวทาง เทคนิคและเครื่องมือในการวิเคราะหปญหาแบบครบ
วงจร
• แนวทางการใช Appreciative Inquiry
• การวิเคราะหปญหาดวยขอมูลและหลักฐาน (evidence-based
inquiry)
• การวิเคราะหเชิงระบบคืออะไร? อยางไร?
• Root Cause Analysis
• Questions check list
• Mind mapping
• Cause and Effect Diagram
• System Diagram
www. e nt r ai ni ng. net www. pak ornbl og. com

3

0-2732-2345 , 0-2374-8638

Effective decision-making and problem solving 2D

• Thinking loops and Multiple loops
Workshop 3 : กรณีศึกษาเพื่อฝกการวิเคราะหปญ
 หา (problem analysis)

วันที่ 2
09:00-12:00

Module 4 การตัดสินใจที่มีประสิทธิผล
• ปจจัยแวดลอมที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของเรา
• ใครมีสวนในกระบวนการตัดสินใจ?
• อิทธิพลของ Groupthink
• สาเหตุของการไมกลาตัดสินใจ
• ทําไมคนจึงตัดสินใจทําในสิ่งที่รูวาไมดี?
• กับดักของการตัดสินใจ (decision traps)
• เครื่องมือที่ชวยในการสรางทางเลือกเพื่อการแกปญ
 หาแบบสรางสรรค
• ทางเลือกในการแกปญหาที่ดีเปนอยางไร?
Workshop 4 : Management game :

13:00-16:00

Module 5 เทคนิคและเครื่องมือที่ชวยการตัดสินใจที่มีประสิทธิผล
• วิธีที่ไดผลในการประเมินทางเลือกของการตัดสินใจ
• การวิเคราะหผลของการตัดสินใจ (consequences)
• Models ตาง ๆ ของการตัดสินใจ
• เทคนิคตาง ๆ ทีช่ ว ยในการตัดสินใจ
• แนวทางการตัดสินใจอยางมีกลยุทธ
• การวางแผนปฎิบัติหลัก แผนปฎิบัติสํารอง แผนฉุกเฉิน
• ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลการปฎิบัติงาน
Workshop 5 : กรณีศึกษา : คุณจะเลือกทางใด?
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แนวทางในการดําเนินการฝกอบรม

1. การฝกอบรมในรูปแบบทีเ่ นนใหผูเรียนไดคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ แสดงความคิดเห็น
เพื่อใหเกิดความเขาใจเนื้อหาอยางแทจริง และ สามารถนําไปใชอยางประสบความสําเร็จ
 การสื่อสาร 2 ทาง (interactive mode) เชน
 การแนะนําตัวเอง จุดประสงค และความคาดหวังจากการอบรม
 การสรุปทบทวนแนวคิดสําคัญและคําสําคัญตาง ๆ (Key thoughts and key
words)
 การตั้งคําถามเพื่อกระตุนการคิดของผูเขาอบรม
 กิจกรรมภาคปฏิบัติ โดยมีประเด็นสําคัญที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติและการนําไปใช
 กระตุนใหฝกคิดและนําเสนอ
 นําสิ่งที่เรียนไปทดลองใช
 กรณีศึกษาและกิจกรรมกลุมเพื่อหา solutions
 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในกลุมระดมสมอง
 การประเมินผลตนเองหลังการอบรม
 ผานการนําเสนอผลงานกิจกรรมกลุม
 ผานการนําไปถายทอดตอ
 ผานแบบประเมินกอนและหลังการอบรม
 Assignment เพื่อนําไปฝกฝนเพิ่มเติม
 หัวขอหรือเรื่องที่เกี่ยวของกับภารกิจงานของผูเรียน
2. รูปแบบของการฝกอบรมมีหลากหลายที่สอดคลองกับเนื้อหาและกลุมผูเขารับการอบรม อาทิ
การบรรยาย การอภิปราย การระดมสมอง (brainstorming) กลุมปฏิบัติการ (workshop) กรณีศึกษา
(case study) การนําเสนอผลงาน (presentation) เกมทางการบริหาร (Management games)แสดง
บทบาทสมมติ (Role playing) หรือแบบประเมินตนเอง (self-assessment test) เชน personality test,
leadership styles, thinking styles เพื่อทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู เกิดความสนุกสนาน และสามารถ
เขาใจดวยตัวเองอยางแทจริง
3. วิทยากรทําหนาที่เปนผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรู ผานกระบวนการสอนแนะแบบ
กลุม เพื่อใหผูเรียนรูสามารถพัฒนาประยุกตเทคนิคและเครื่องมือไดอยางเหมาะสมกับ ความตองการ
ของตนเอง และนําไปสูการใชปฏิบัติงานจนเกิดความชํานาญ
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4. เพื่อใหการถายทอดองคความรูสามารถนําไปสูประโยชนตอองคกรและสอดคลองกับบริบท
ทางธุรกิจของแตละองคกร กิจกรรมตาง ๆ จะถูกออกแบบใหเหมาะสมกับลักษณะการดําเนินงานทาง
ธุรกิจของแตละองคกร (Customized) โดยดําเนินการจัดอบรมภายในองคกร (In-house Training) ใน
วันและเวลาที่องคกรสะดวกและบุคลากรมีความพรอมในการเขาอบรม

เกี่ยวกับผูสอน

ดร.อมรศักดิ์ กิจธนานันท เปนผู
เชี่ยวชาญดานการบริหารจัดการภาครัฐและเอกชน มี
ประสบการณการทํางานมากกวา 15 ปรวมกับหนวยงานภาครัฐ องคกรธุรกิจเอกชน องคกรระหวาง
ประเทศ สถาบันวิชาการและหนวยงานคลังสมองในระดับประเทศและระดับนานาชาติ องคกรประชา
สังคม และองคกรปกครองสวนทองถิน่ ในดานการวิเคราะหวิจัยนโยบายสาธารณะ การออกแบบและ
การบริหารโครงการ การพัฒนาองคกร การปรับปรุงระบบบริหาร การพัฒนาผูน าํ และสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย รวมทั้งมีความรูอยางกวางขวางในประเด็นการพัฒนาระดับภูมิภาคและระดับโลก
โดยเฉพาะแนวโนมการพัฒนาในมิตริ ะหวางประเทศและและใน ASEAN
ดร.อมรศักดิ์ไดรับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัย Bristol ประเทศอังกฤษ ในอดีตทานเคยเปน
ผูเชี่ยวชาญดานการบริหารและการพัฒนาในหนวยงานระหวางประเทศหลายหนวยงาน อาทิ องคกรเพื่อ
การพัฒนาระหวางประเทศแหงสหรัฐอเมริกา (USAID) คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแหง
สหประชาชาติประจําภาคพื้นเอเชียแปซิฟก (UNESCAP) โครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (UNDP)
เปนอาจารยที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (NIDA) และ University of Bristol เปนนักวิจัยที่
National University of Singapore และ University of Bristol เปนนักวิจัยรับเชิญที่ University of
Wisconsin-Madison ประเทศอเมริกา และ Australian National University ประเทศออสเตรเลีย
ดร.อมรศักดิ์ มีประสบการณในการสอนและการบรรยายมากกวา 10,000 ชั่วโมง ทั้งในฐานะ
ของอาจารยพิเศษในมหาวิทยาลัยกวา 10 แหงทั่วประเทศ และ วิทยากรพิเศษใหกับหนวยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชนจํานวนมาก ตลอดจนการใหคําปรึกษาหนวยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและตางประเทศกวา
40 หนวยงาน/โครงการ เชน UNESCAP, UNDP, Rockefeller Foundation, Oxfam, องคการเพื่อการ
พัฒนาอุตสาหกรรมแหงสหประชาชาติ (UNIDO), the UK Professional Associations Research Network,
National University of Singapore, University of Hong Kong, การไฟฟานครหลวง หาง Big-C สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแหงชาติ สภาผูสงสินคาทางเรือแหงประเทศ
ไทย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย เปนตน
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ดร.อมรศักดิ์มีผลงานวิชาการที่ไดรับการตีพิมพเปนภาษาอังกฤษในหนังสือและวารสารวิชาการ
ทั้งในและตางประเทศหลายฉบับกวา 15 ชิ้น รวมทั้งไดเดินทางไปปฏิบัติภารกิจหนาที่ในกวา 15 ประเทศ
ทั่วโลก
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