Logical thinking: analytical and synthesis thinking skills (2D)

Course outline

หลักสูตร การคิดวิเคราะหและสังเคราะหอยางเปนตรรกะ
Logical thinking: analytical and synthesis thinking skills
(หลักสูตร 2 วัน)
โดย อาจารย ดร.อมรศักดิ์ กิจธนานันท

หลักการและแนวความคิด
“ขอใหสั่งมาเถอะวาจะใหทาํ อะไร ผมจะทําใหสุดความสามารถ แตอยาถามคําถามหรือขอเสนอแนะใด ๆ จากผมเลยนะ ผมคิดไม
ออกหรอก !”
“ทําไมเราใชทรัพยากรมากมายกับโครงการนี้ แตดูเหมือนวาจะไมบรรลุผลเทาที่ควร Are we doing the right thing?”
“ทําไมปญหานี้ถึงลุกลามและขยายตัวจากปญหาเล็ก ๆ กลายปญหาที่ใหญและแกไขไดยาก เรามาถูกทางหรือเปลาเนี่ย?”
“ทําไมถึงเกิดปญหาเดิม ๆ ขึ้นแลวขึ้นอีก ขึ้นซ้ําซาก เรากําลังแกไขปญหาตรงจุดหรือเปลา?”
“ทีมงานของเรารวมมือกันดี ทุกคนเปน ‘นักทํา’ ที่ดี แตเราตองการ ‘นักริเริ่ม’ ดวย เราจะทําอยางไรดี?”

 คําถามเหลานี้อาจเปนสิ่งที่ทานกําลังพบในการทํางานประจําวันในองคกรและการบริหาร
ผูใตบังคับบัญชาของทาน หลักสูตรนี้จะใหทางออกแกทานดวยการพัฒนาทักษะทางการคิดวิเคราะหและ
สังเคราะหอยางมีตรรกะ ซึ่งจะเปนพื้นฐานสูการพัฒนาทักษะการคิดในระดับที่สูงขึ้นตอไป
 “ความคิดนํามาซึ่งความสําเร็จ” นั้นเปนความจริงอยางไมตองสงสัย เพราะความคิดจะนํามาซึ่งการ
กระทําและการกระทําจะนําไปสูผลลัพธ ผลลัพธจะดีหรือไมนั้นจึงขึ้นกับจุดเริ่มตนที่สําคัญคือการคิด
การคิดที่ถูกตองยอมนําไปสูความเขาสภาพปญหาที่ถูกตอง และชวยใหการแกไขปญหาเปนไปอย าง
ถูกตอง ตรงกันขาม หากมีการคิดวิเคราะหปญหาผิดทิศทาง ทรัพยากรที่ใชไปเพื่อแกไขปญหานั้นยอมไม
เกิดผลชวยใหปญหาบรรเทาได ซ้ํารายอาจยิ่งเปนการสรางปญหาที่ยุงยากขึ้นมาไดอีก ความสําเร็จในการ
ทํางานจึงอยูที่ประสิทธิภาพของการคิดของบุคลากรในระดับตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งบุคลากรในระดับ
บริหารทุกระดับที่ตองแปรเปลี่ยนวิสัยทัศนและเปาหมายขององคกรไปสูกลยุทธและแผนปฏิบัติการที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 แตปญหาประการสําคัญที่พบอยูเสมอในบุคลากรขององคกรภาครัฐและภาคธุรกิจอุตสาหกรรมตาง ๆ ใน
ประเทศไทย คือ ความสา มารถและทักษะในการคิดวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลอยางเปนระบบในเชิง
ตรรกะเหตุผล ซึ่งการคิดในลักษณะนี้ถือไดวาเปนพื้นฐานที่สําคัญของการทํางานทุกประเภทในองคกร
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เชน การวางแผนงาน การแกปญหา การตัดสินใจ ตลอดจนการบริหารจัดการงานประจําวันใหบรรลุผล
สําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว ปญหาความสามารถและทักษะในการคิดนี้ปรากฏอยูในทุกระดับชั้นของ
องคกรตั้งแตบุคลากรในระดับปฏิบัติงาน ผูบริหารระดับตน ผูบริหารระดับกลาง หรือแมกระทั่งเจาของ
กิจการหรือผูบริหารระดับสูงขององคกรที่ตองของเกี่ยวกับขอมูลจํานวนมากที่มีระดับความซับซอน
ผูบริหารทุกระดับจึงสมควรที่จะตองไดรับการพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะหสังเคราะห
อยางเปนตรรกะเชนกัน นอกจากนี้ ความสามารถในการคิดวิเคราะหและสังเคราะหอยางเปนตรรกะนี้ยัง
เปนพื้นฐานสําคัญของการคิดอื่นๆ ที่จําเปนตอการทํางาน เชน การคิดเชิงมโนทัศน (conceptual thinking)
การคิดเชิงเปรียบเทียบ (comparative thinking) การคิดเชิงประยุกต (applicative thinking) และการคิดเชิง
ระบบ (systematic thinking) ดังนั้น พื้นฐานความสําเร็จขององคกรนั้นจึงตองใหความสําคัญทั้งเรื่องการ
คิด (head) รวมกับการพัฒนาทักษะการปฏิบัติ (hand) และทัศนคติคานิยมที่ดีตองาน (heart)
 องคกรสมัยใหมจึงกําหนดใหเรื่องของการพัฒนาทักษะการคิด (thinking skills) เปนวาระเชิงกลยุทธที่
สําคัญขององคกรในชวงทศวรรษที่ผานมา องคกรสมัยใหมตางใหความใสใจและความสําคัญตอการ
พัฒนาศักยภาพทางการคิดใหกับบุคลากรในองคกรของตนนอกจากนี้ ทักษะการคิดตางๆ ของบุคลากรยัง
เปนรากฐานของการพัฒนาองคกรในระยะยาวซึ่งจะเปนประโยชนตอการบริหารจัดการความรูในองคกร
(knowledge management) ซึ่งจะพัฒนาไปสูการสรางองคกรแหงการเรียนรู (learning organization) และ
การสรางองคกรแหงการริเริม่ สรางสรรค (innovative organization) อีกดวย การปลูกฝงความสามารถใน
การคิดใหกับบุคลากรจึงควรเปนแผนงานริเริ่มในลําดับแรก ๆ ที่องคกรควรพิจารณา
 หลักสูตรนี้ ตองการบมเพาะพื้นฐานการคิดวิเคราะหและสังเคราะหเชิงตรรกะใหกับบุคลากรขององค กร
เพื่อใหเขาใจหลักการ เทคนิค และเครื่องมือชวยในการคิดอยางมีประสิทธิผล สอนแนะฝกฝนบุคลากรให
มีทักษะในการคิดและสามารถถายทอดเทคนิคไปประยุกตปรับใชในการปฏิบัติงานของตนเองและ
ผูใตบังคับบัญชาตอไป

จุดมุงหมายของหลักสูตร

ผูที่รับการอบรมจากหลักสูตรนี้จะไดรับการพัฒนาในเรื่องของ:
1. ความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการคิดของมนุษย ซึ่งสงอิทธิพลตอการกําหนดรูปแบบพฤติกรรมและผลการ
กระทําของบุคลากร
2. เรียนรูหลักการพื้นฐานการคิดวิเคราะหเชิงตรรกะ โครงสรางและองคประกอบพื้นฐานของการคิดแบบ
ตรรกะ เทคนิคและเครื่องมือที่ชวยในการคิดวิเคราะหและสังเคราะห ซึ่งชวยเพิ่มประสิทธิภาพและ
สัมฤทธิผลของกระบวนการคิดแบบตรรกะ
3. ทักษะการคิดวิเคราะหและแบบตรรกะซึ่งผูเขารับการอบรมสามารถนําไปประยุกตและถายทอดใหกับ
ผูใตบังคับบัญชาตอไป
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4. การประยุกตการวิเคราะหและสังเคราะหเชิงตรรกะเพื่อเพิ่มผลิตภาพในการปฏิบัติงาน เชน การวิเคราะห
ขอมูล การจัดทํารายงาน การนําเสนองาน การแกปญหา การตัดสินใจ การวางแผน ฯลฯ ที่สามารถวัด
ประเมินผลเชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานของบุคลากรและผลลัพธทางธุรกิจขององคกรได

เนือ้ หาของหลักสูตร
วันที่ 1
09.00 – 12.00 น.

13.00 – 16.00 น.

1. ธรรมชาติและแบบแผนการคิดของมนุษย
• เขาใจการทํางานของสมอง
• เขาใจกระบวนการคิดและพฤติกรรม
• หลักการพื้นฐานของการคิดเชิงตรรกะ
• ทักษะการคิดที่สําคัญของหักหนางานและนักบริหาร
• กระบวนการคิดเชิงตรรกะ
2. การคิดวิเคราะห
• ความหมายของการคิดวิเคราะห
• ประโยชนและความสําคัญของการคิดวิเคราะห
• เมื่อใดที่ตองใชการคิดวิเคราะห
• หลักการคิดวิเคราะห
3. Workshop
• แบบทดสอบทักษะการคิด (self-assessment of personal thinking skills)
4. การคิดวิเคราะห (ตอ)
• เทคนิคที่ใชในการคิดวิเคราะห
• เครื่องมือที่ชวยในการคิดวิเคราะหใหมีประสิทธิภาพ แมนยํา
• การเชือ่ มโยงเชิงตรรกะในการคิดวิเคราะห
• การตรวจสอบตรรกะในการคิดวิเคราะห
5. Workshop
• แบงกลุมวิเคราะหกรณีศึกษา

หมายเหตุ: ในวันที่1 นี้ ผูสอนจะกําหนดใหแตละกลุมจัดเตรียมปญหาหรือแผนงานโครงการที่ดําเนินการจริงมาเปนกรณีศึกษา
สําหรับการอบรมในวันที่ 2
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วันที่ 2
09.00 – 12.00 น.

13.00 – 16.00 น.

6. การคิดเชิงสังเคราะห
• ความหมายของการคิดเชิงสังเคราะห
• ลักษณะของการคิดเชิงสังเคราะห
• การคิดเชิงสังเคราะห vs การคิดวิเคราะห
• ประโยชนและความสําคัญของการคิดเชิงสังเคราะห
• เมื่อใดที่ตองใชการคิดวิเคราะห
7. Workshop
• แบงกลุมวิเคราะหกรณีศึกษาปญหาจริงขององคกรตามที่แตละกลุมไดเตรียมมา
8. การคิดเชิงสังเคราะห (ตอ)
• วิธีการคิดเชิงสังเคราะห
• เทคนิค morphological synthesis ในการสังเคราะหใหมีประสิทธิภาพ แมนยํา
• การคิดเชิงสังเคราะหเพื่อสราง “สิง่ ใหม”
• การคิดเชิงสังเคราะหเพื่อสราง “แนวคิดใหม”
9. การประยุกตใชการคิดวิเคราะหและสังเคราะหในการแกปญหาและการตัดสินใจ
• การวิเคราะหปญ
 หา
• การสังเคราะหแนวทางแกไข
• กระบวนการออกแบบวิธีการแกปญหาแบบตรรกะ
• เครื่องมือการคิดเพื่อการแกปญหาและตัดสินใจ
10. Workshop
• แบงกลุมวิเคราะหกรณีศึกษาปญหาจริงขององคกรตามที่แตละกลุมไดเตรียมมา

กลุมเปาหมายของหลักสูตร

1. ผูบริหารระดับกลางในสายงานตาง ๆ ขององคกร
2. ผูจ ัดการและหัวหนางาน
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แนวทางในการดําเนินการฝกอบรม

1. การฝกอบรมใชรูปแบบการเรียนรูแบบผูใหญ (Adult Learning) โดยเนนใหผูเรียนไดคิด แลกเปลี่ยน
ประสบการณ แสดงความคิดเห็น เพื่อใหเกิดความเขาใจเนื้อหาอยางแทจริง และ สามารถนําไปใชไดทันที
o การสรางและกระตุน การสือ่ สาร 2 ทาง เชน
 การแนะนําตัวเอง จุดประสงคและความคาดหวังจากการอบรม
 คําสําคัญตาง ๆ (Key Words)
 การตั้งคําถามเพื่อกระตุนการคิดของผูเขาอบรม
o การประเมินผลตนเองหลังการอบรม
 ผานการนําเสนอผลงานกิจกรรมกลุม (Workshop)
 ผานการนําไปถายทอดตอ
o Workshop ประเด็นสําคัญที่สามารถฝกทักษะได
 กระตุนใหฝกคิดและนําเสนอ
 นําเทคนิค เครื่องมือไปทดลองใช
 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในกลุมระดมสมอง
o Assignment เพื่อนําไปฝกฝนเพิ่มเติม
 หัวขอหรือเรื่องที่เกี่ยวของกับภารกิจงานของตนเอง
2. รูปแบบของการฝกอบรมมีทั้งการบรรยาย การระดมสมอง
(brainstorming) กลุมปฏิบัติการ
(workshop) กรณีศึกษา (case study) และการนําเสนอผลงาน (presentation) ทําใหการเรียนรู เกิดความสนุกสนาน
และสามารถเขาใจดวยตัวเองอยางแทจริง
3. วิทยากรทําหนาที่เปนผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรู ผานกระบวนการสอนแนะแบบกลุมหรือ
Group Coaching เพื่อใหผูเรียนรูสามารถพัฒนาประยุกตเทคนิคและเครื่องมือไดอยางเหมาะสมกับจริตของตนเอง
และนําไปสูการใชปฏิบัติงานจนเกิดความชํานาญ
เนนการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อใหผูเขารับการอบรมเขาใจหลักการและไดพัฒนาทักษะการคิด โดย
วิธีการอบรมประกอบดวยการบรรยายเนื้อหาทฤษฎีที่เกี่ยวของ กิจกรรมกลุม กรณีศึกษาและการฝกปฏิบัติเพื่อให
การถายทอดองคความรูสามารถนําไปสูประโยชนตอองคกรและสอดคลองกับบริบททางธุรกิจของแตละองคกร
กรณีศึกษาและการฝกฝนเทคนิคการคิดจะไดรับการออกแบบใหเหมาะสมในรูปแบบการคิดที่สําคัญและจําเปน
ตอการดําเนินงานทางธุรกิจของแตละองคกร (Customized) โดยดําเนินการจัดอบรมภายในองคกร (In House
Training) ในวันและเวลาที่องคกรสะดวกและบุคลากรมีความพรอมในการเขาอบรมอยางพรอมเพรียง

www.e nt r ai ni ng. net
www. pak or nbl og.com

0-2732-2345 , 0-2374-8638
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