Strategic Innovation & Creative Thinking2Day

Course outline
ความคิดสร้ างสรรค์ และการสร้ างนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์
Strategic Innovation and Creative Thinking
(2 Day)
โดย อาจารย์ ดร.อมรศักดิ์ กิจธนานันท์
ทาไมต้ องเรี ยนหลักสูตรนี?้
วันที ่ 4 ก.พ. 2014 เป็ นวันครบรอบ 10 ปี ของ Facebook ธุรกิ จทีเ่ กิ ดจากไอเดียง่าย ๆ ของนักศึกษา
ปริ ญญาตรี คนหนึ่ง ทีต่ อ้ งการเชื ่อมโยงการใช้ชีวิตและความสัมพันธ์ ระหว่างเพือ่ นนักศึกษากันให้
ใกล้ชิด ไอเดี ยง่าย ๆ นี ก้ ลายเป็ นธุรกิ จที ม่ ี มูลค่าปั จจุบนั กว่า 60,000 ล้านเหรี ยญ
 การคิดค้ นไอเดียความคิดใหม่ที่นาไปใช้ ได้ ไม่เพียงแต่จะช่วยแก้ ปัญหาที่องค์กรเผชิญอยู่ ณ
ปั จจุบนั หากยังช่วยสร้ างโอกาสทางธุรกิจให้ กบั องค์กรในอนาคตได้ ด้วย เพราะไอเดียที่ตอบโจทย์
ชีวิตของคนในปั จจุบนั และแนวโน้ มการใช้ ชีวิตในอนาคต สามารถแปลงเป็ นสินค้ าหรื อบริการที่มี
มูลค่ามหาศาลได้
 โลกของการแข่งขันทางธุรกิจในปั จจุบนั ไม่อาจใช้ การแข่งแบบเดิมที่ส้ กู นั ด้ วยกลยุทธ์ราคา หรื อการ
ลอกเลียนแบบทาตามผู้สาเร็จ (me-too) แต่ต้องใช้ กลยุทธ์การแข่งขันแบบใหม่บนพื ้นฐานของการ
นาเสนอสิ่งใหม่ (innovative) ที่เพิ่มหรื อสร้ างคุณค่าใหม่ (value) เป็ นสิ่งที่แตกต่างจากสินค้ าหรื อ
บริการอื่นในตลาด และตอบสนองผู้บริโภค หรื อสร้ างความต้ องการใหม่ ๆ ให้ เกิดขึ ้น
 การสร้ างความได้ เปรี ยบทางการแข่งขันในปั จจุบนั และอนาคตจึงไม่ได้ อยูท่ ี่ทรัพยากรทางกายภาพ
แต่อยูท่ ี่ศกั ยภาพทางความคิด ในการริเริ่มสร้ างสรรค์ การพัฒนานวัตกรรม และการคิดค้ นสิ่งใหม่
ประเด็นท้ าทายจึงอยูท่ ี่วา่ จะทาอย่างไรให้ บคุ ลากรสร้ าง idea ใหม่ ๆ ที่เพิ่มคุณค่า (creating
values) ให้ กบั องค์กร เป็ น idea ที่สามารถใช้ การได้ อย่างเป็ นรูปธรรม (practical) เป็ น idea ที่
แปลงไปสูส่ ินค้ าหรื อบริการที่สร้ างผลตอบแทน (returns) ที่มีมลู ค่ามหาศาลให้ กบั องค์กร
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 โลกสารสนเทศทังแบบออนไลน์
้
และออฟไลน์ในปั จจุบนั เอื ้อให้ คนเข้ าถึงข้ อมูล (data) ต่าง ๆ
มากมาย แต่ลาพังการเข้ าถึงข้ อมูลไม่เพียงพอให้ เกิด idea เพราะสิ่งที่บคุ ลากรในองค์กรจาเป็ นต้ อง
มีคือความสามารถในการสร้ าง idea จาก data เหล่านี ้ ดังนัน้ องค์กรจึงต้ องมีวิธีการฝึ กพัฒนา
ทักษะการคิด มีความสามารถในการประมวล data ต่าง ๆ และแปลงไปสู่ idea ใหม่ที่เป็ นประโยชน์
ต่อองค์กรและนาไปปฏิบตั ไิ ด้ ธุรกิจสมัยใหม่จงึ กาหนดให้ เรื่ องของการพัฒนาทักษะการคิด
(thinking skills) เป็ นวาระเชิงกลยุทธ์ที่สาคัญขององค์กร
 ในช่วงทศวรรษที่ผา่ นมา องค์กรสมัยใหม่ตา่ งให้ ความใส่ใจและความสาคัญต่อการพัฒนาศักยภาพ
ทางการคิดให้ กบั บุคลากรในองค์กรของตน นอกจากนี ้ ทักษะการคิดต่าง ๆ ของบุคลากรยังเป็ น
รากฐานของการพัฒนาองค์กรในระยะยาว เป็ นประโยชน์ตอ่ การบริหารจัดการความรู้ในองค์กร
(knowledge management) และการพัฒนาสูก่ ารเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู้ (learning
organization) และการสร้ างองค์กรริเริ่มสร้ างสรรค์ (innovative organization) อีกด้ วย
เรียนแล้ วจะได้ อะไร?
ผู้ที่รับการอบรมจากหลักสูตรนี ้จะได้ รับการพัฒนาในเรื่ อง:
1. เรี ยนรู้เกี่ยวกับการใช้ ความคิดสร้ างสรรค์ ความสร้ างความคิดใหม่ เป็ นเครื่ องมือในการสร้ าง
ความสามารถทางการแข่งขันขององค์กร
2. ความเข้ าใจเกี่ยวกับกระบวนการคิดของมนุษย์ ที่สง่ ผลต่อการเกิดความคิดสร้ างสรรค์และ
นวัตกรรมใหม่
3. ปั จจัยที่เป็ นอุปสรรคต่อการคิด สิ่งที่ทาให้ ความคิดตีบตัน
4. ปั จจัยทางกายภาพ สถาพแวดล้ อมที่ชว่ ยกระตุ้นให้ เกิดความคิดใหม่
5. การสร้ างไอเดียใหม่ผา่ นเทคนิคการคิดเชิงสังเคราะห์ (synthesis-typed thinking) การคิดเชิง
สร้ างสรรค์ (creative thinking) การคิดเชิงประยุกต์ (applicative thinking) และการคิดแนว
ข้ าง (lateral thinking)
6. เทคนิคการผลิต idea ใหม่ ๆ ซึง่ ปรับตามโจทย์และสถานการณ์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น
เทคนิคการสร้ าง 100 ไอเดียใหม่ภายในเวลา 10 นาที
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เนือ้ หาของหลักสูตร
Module 1 สมองและแบบแผนการคิดของมนุษย์
 เข้ าใจการทางานของสมอง
 เข้ าใจกระบวนการคิดลักษณะต่าง ๆ
 การตอบสนองของสมองต่อสิ่งเร้ าและข้ อมูลต่าง ๆ
 กระบวนการเกิดความคิดใหม่
Module 2 การพัฒนาทักษะการคิดสร้ างสรรค์
 การเปลี่ยนจาก data สู่ information และ intelligence
 อะไรทาให้ เราคิดไม่ออก? หนทางก้ าวข้ าม “หล่มความคิด”
 ปั จจัยทางชีวภาพ ปั จจัยทางกายภาพ และสภาพแวดล้ อมที่ชว่ ยกระตุ้นให้ เกิดความคิดใหม่
 การคิดบวกกับการเกิด ideas ใหม่
 เทคนิคการคิดเชิงสร้ างสรรค์
 เทคนิคการตังค
้ าถามเพื่อกระตุ้นความคิด
Module 3 การสร้ างนวัตกรรมด้ วยการคิดแบบต่ าง ๆ
 ทาไมธุรกิจจึงต้ องใช้ นวัตกรรมสร้ างความแตกต่าง
 นวัตกรรมสินค้ า vs นวัตกรรมบริการ






กระบวนการสร้ างนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์
การคิดแนวข้ าง (lateral thinking)
การคิดเชิงสังเคราะห์เพื่อสร้ างนวัตกรรม
การคิดเชิงประยุกต์กบั การสร้ างนวัตกรรม
การคิดสร้ างสรรค์สกู่ ารสร้ างนวัตกรรม

Module 4 จากความคิดสู่การปฏิบัติ
 แนวทางการตรวจสอบ ideas ที่ได้
 แนวทางการแปลง ideas สูส่ ินค้ าหรื อบริการที่ใช้ การได้
 คุณลักษณะของนักคิดสร้ างสรรค์
www.en tr a in in g . net www.p a ko r n b lo g . com
3

0-2732-2345 , 0-2374-8638

Strategic Innovation & Creative Thinking2Day
 อะไรทาให้ คนไม่อยากคิด?
 วางแผนพัฒนาตนเองให้ ก้าวข้ ามข้ อจากัดต่าง ๆ สูน่ กั คิดสร้ างสรรค์
Workshop
 เกมส์ฝึกคิด (thinking games)
 คุณเป็ นคนชอบใช้ ความคิดแบบไหน? รู้ได้ ด้วยแบบทดสอบทักษะการคิด
assessment of personal thinking skills)
 โจทย์ฝึกคิด ขายของให้ คนที่ไม่ต้องการ?





เครื่ องมือฝึ กคิด เช่น Six Thinking Hats, Mind Mapping
กรณีศกึ ษาองค์กรสร้ างสรรค์: 3M, Google, Apple
การสร้ างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ทางธุรกิจ
แบ่งกลุม่ วิเคราะห์กรณีศกึ ษาปั ญหาที่ต้องการ idea ใหม่
สัดส่วนการเรี ยนรู้
ทฤษฎี 30%
ฝึ กปฏิบตั ิ 50%
แลกเปลี่ยน ถามตอบ 20%

กลุ่มเป้าหมายของหลักสูตร
1. ผู้บริหารระดับกลางในสายงานต่าง ๆ ขององค์กร
2. ผู้จดั การและหัวหน้ างาน
3. ผู้ประกอบการ SMEs
4. เจ้ าของธุรกิจ
5. ผู้ที่อยากพัฒนาทักษะการคิดเพื่อสร้ างไอเดียใหม่
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แนวทางในการดาเนินการฝึ กอบรม
การฝึ กอบรมนี ้จะใช้ 3 วิธีการหลักได้ แก่ การเรี ยนรู้แบบกลุม่ การเรี ยนรู้แบบผู้ใหญ่ และการเรี ยนรู้โดย
การปฏิบตั ิ
1. การเรี ยนรู้แบบกลุม่ (group learning) จะแบ่งผู้เข้ าอบรมเป็ นกลุม่ เพื่อให้ เกิดปฏิสมั พันธ์ระหว่างกัน
ซึง่ จะช่วยกระตุ้นให้ เกิดการแลกเปลี่ยนมุมมองความเห็นระหว่างกัน และช่วยฝึ กการทางานเป็ นทีม การ
รับฟั งความเห็นของเพื่อนร่วมงาน
2. การเรี ยนรู้แบบผู้ใหญ่ (adult learning) จะเน้ นกระบวนการให้ เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
แสดงความคิดเห็น เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจเนื ้อหาอย่างแท้ จริง และ สามารถนาไปใช้ อย่างประสบ
ความสาเร็จ เป็ นการสื่อสาร 2 ทาง (interactive mode) ระหว่างวิทยากรกับผู้เข้ ารับการอบรม และ
ระหว่างผู้อบรมด้ วยกันเอง เช่น
 การสรุปทบทวนแนวคิดสาคัญและคาสาคัญต่าง ๆ (Key thoughts and key words)
 การตังค
้ าถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เข้ าอบรม (questioning)
 การแลกเปลี่ยนระหว่างผู้เรี ยนด้ วยกันเอง

Group
learning

Adult
learning

Action
learning
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3. การเรี ยนรู้โดยการปฏิบตั ิ (action learning) เน้ นการทากิจกรรมภาคปฏิบตั ิ โดยมีประเด็นสาคัญที่
เชื่อมโยงกับการปฏิบตั แิ ละการนาไปใช้
 กระตุ้นให้ ฝึกคิดและนาเสนอ
 นาสิ่งที่เรี ยนไปทดลองใช้
 กรณีศก
ึ ษาและกิจกรรมกลุม่ เพื่อหา solutions
 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในกลุม
่ ระดมสมอง
4. การประเมินผลการอบรมจะใช้ หลายรูปแบบวิธี เช่น ผ่านการนาเสนอผลงานกิจกรรมกลุม่ ผ่านการ
นาไปถ่ายทอดต่อ ผ่านแบบประเมินก่อนและหลังการอบรม ผ่านงานเพื่อนาไปฝึ กฝนเพิ่มเติมในหัวข้ อ
หรื อเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับภารกิจงานของผู้เรี ยน
5. รูปแบบของการฝึ กอบรมมีหลากหลายที่สอดคล้ องกับเนื ้อหาและกลุม่ ผู้เข้ ารับการอบรม อาทิ การ
บรรยาย การอภิปราย การระดมสมอง (brainstorming) กลุม่ ปฏิบตั กิ าร (workshop) กรณีศกึ ษา (case
study) การนาเสนอผลงาน (presentation) เกมทางการบริหาร (Management games)แสดงบทบาท
สมมติ (Role playing) หรื อแบบประเมินตนเอง (self-assessment test) เช่น personality test,
leadership styles, thinking styles เพื่อทาให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ เกิดความสนุกสนาน และสามารถ
เข้ าใจด้ วยตัวเองอย่างแท้ จริง
6. วิทยากรทาหน้ าที่เป็ นผู้อานวยความสะดวกในการเรี ยนรู้ ผ่านกระบวนการสอนแนะแบบกลุม่ เพื่อให้
ผู้เรี ยนรู้สามารถพัฒนาประยุกต์เทคนิคและเครื่ องมือได้ อย่างเหมาะสมกับความต้ องการของตนเอง
และนาไปสูก่ ารใช้ ปฏิบตั งิ านจนเกิดความชานาญ
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7. เพื่อให้ การถ่ายทอดองค์ความรู้สามารถนาไปสูป่ ระโยชน์ตอ่ องค์กรและสอดคล้ องกับบริบททางธุรกิจ
ของแต่ละองค์กร กิจกรรมต่าง ๆ จะถูกออกแบบให้ เหมาะสมกับลักษณะการดาเนินงานทางธุรกิจของ
แต่ละองค์กร (Customized) โดยดาเนินการจัดอบรมภายในองค์กร (In-house Training) ในวันและ
เวลาที่องค์กรสะดวกและบุคลากรมีความพร้ อมในการเข้ าอบรม

เกี่ยวกับผู้สอน
ดร.อมรศักดิ์ กิจธนานันท์ เป็ นวิทยากร ที่ปรึกษา Leadership and Success Coach และผู้เชี่ยวชาญ
ด้ านการบริหารจัดการ มีประสบการณ์การทางานให้ กบั หน่วยงานภาครัฐ ธุรกิจ องค์การระหว่าง
ประเทศ สถาบันวิชาการระดับประเทศและนานาชาติ องค์กรภาคสังคม และองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
ในด้ านการวิเคราะห์วิจยั นโยบาย การบริหารกลยุทธ์ การออกแบบและการบริหารโครงการ การพัฒนา
องค์กร การปรับปรุงกระบวนงานและระบบบริหาร การพัฒนาผู้นาและสร้ างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
การสร้ างองค์กรที่ยงั่ ยืนและความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ รวมทังมี
้ ความรู้อย่างกว้ างขวางใน
ประเด็นการพัฒนาระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยเฉพาะแนวโน้ มการพัฒนาในมิตริ ะหว่างประเทศ
และและใน ASEAN
ดร.อมรศักดิไ์ ด้ รับปริ ญญาเอกจากมหาวิทยาลัย Bristol ประเทศอังกฤษ ในอดีต เคยเป็ นผู้เชี่ยวชาญ
ด้ านการบริหารและการพัฒนาในหน่วยงานระหว่างประเทศหลายหน่วยงาน อาทิ องค์กรเพื่อการพัฒนา
ระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา ( USAID) คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ
ประจาภาคพื ้นเอเชียแปซิฟิก (UNESCAP) โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) เป็ นอาจารย์ที่
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) และ University of Bristol ประเทศอังกฤษ เป็ นนักวิจยั ที่
National University of Singapore และ University of Bristol เป็ นนักวิจยั รับเชิญที่ University of
Wisconsin-Madison ประเทศอเมริกา และ Australian National University ประเทศออสเตรเลีย
ดร.อมรศักดิ์ มีประสบการณ์ในการสอนและการบรรยายมากกว่า 10,000 ชัว่ โมง ทังในฐานะของ
้
อาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยกว่า 10 แห่งทัว่ ประเทศ และวิทยากรพิเศษให้ กบั หน่วยงานทังภาครั
้
ฐและ
เอกชนจานวนมาก ตลอดจนการให้ คาปรึกษาหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทังในและต่
้
างประเทศกว่า 40
หน่วยงาน/โครงการ เช่น UNESCAP, UNDP, Rockefeller Foundation, Oxfam, องค์การเพื่อการ
พัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ ( UNIDO), the UK Professional Associations Research
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Network, National University of Singapore, University of Hong Kong, World Bank, การไฟฟ้า
นครหลวง, โอสถสภา, Mitsubishi Heavy Industries, Hitachi Industrial Technology, ห้ าง Big-C
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สานักงานคณะกรรมการสภาวิจยั แห่งชาติ สภาผู้สง่ สินค้ าทางเรื อ
แห่งประเทศไทย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ เป็ นต้ น
ดร.อมรศักดิม์ ีผลงานวิชาการที่ได้ รับการตีพิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษในหนังสือและวารสารวิชาการทังใน
้
และต่างประเทศหลายฉบับกว่า 15 ชิ ้น รวมทังได้
้ เดินทางไปปฏิบตั ภิ ารกิจหน้ าที่ในกว่า 15 ประเทศทัว่
โลก
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