Analytical Thinking for Problem Solving (1D)

Course Outline
หลักสู ตร Analytical Thinking for Problem Solving
(หลักสู ตร 1 วัน)
โดย
อ.บุญเลิศ คณาธนสาร

หลักการและเหตุผล :
โลกแห่งการแข่งขันในทางธุ รกิจ มีสถานการณ์ตา่ ง ๆ มากมายที่ตอ้ งเผชิญ ต้องแก้ปัญหา และตัดสิ นใจ
ทักษะการคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) จึงเป็ นทักษะที่สาคัญอย่างยิง่ ต่อการแก้ปัญหา และตัดสิ นใจในแต่
ละสถานการณ์ ให้เป็ นไปตามเป้าหมายที่ตอ้ งการ เพราะว่าสถานการณ์แต่ละสถานการณ์น้ นั มีความแตกต่างกัน
ไป เราไม่สามารถนาวิธีการใดที่ใช้ได้ผลกับสถานการณ์หนึ่งไปใช้กบั อีกสถานการณ์ที่ต่างกันไปได้ ดังนั้นการ
ฝึ กฝนพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) จึงจะช่วยให้เกิดความเข้าใจในสถานการณ์อย่างถ่อง
แท้ เพื่อที่จะสามารถสามารถแก้ไขปั ญหา และตัดสิ นใจได้ตรงจุดอย่างเป็ นระบบ โดยคานึงผลกระทบที่ตามมา

วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร :
1. เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมได้เข้าใจความสาคัญของการคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
2. เพือ่ ให้ผเู ้ ข้าอบรมได้เรี ยนรู ้แนวคิด “3 หัวใจหลักแห่งการคิดวิเคราะห์”
2.1 สังเกต-สงสัย-ซักถาม
2.2 แยกแยะ-จับประเด็น
2.3 เชื่อมโยง
3. เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมได้เรี ยนรู ้ เข้าใจ และฝึ กฝนทักษะการคิดเชิงระบบ
4. เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมได้เรี ยนรู ้ เข้าใจ และฝึ กฝนทักษะการคิดสาหรับการแก้ไขปั ญหาอย่างเป็ นระบบ
5. เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมมีทกั ษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขปั ญหา และตัดสิ นใจ ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
ถูกต้อง
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เนื้อหาการฝึ กอบรม :
1. ความสาคัญของการคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
2. “3 หัวใจหลักแห่งการคิดวิเคราะห์”
2.1 สังเกต-สงสัย-ซักถาม
2.2 แยกแยะ-จับประเด็น
2.3 เชื่อมโยง
3. รู ปแบบความคิดเชิงระบบ
3.1 วงจรเสริ มแรง (Reinforcing Loop)
3.2 วงจรปรับสมดุล (Balancing Loop)
3.3 หน่วงเวลา (Delays)
4. การออกแบบระบบ (Systems Design) ให้ตอบโจทย์เป้าหมาย
5. การวิเคราะห์ระบบ (Systems Analysis) เพื่อแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้น
6. เทคนิคในการวิเคราะห์ปัญหา

วิธีการฝึ กอบรม
รู ปแบบการฝึ กอบรมในสไตล์ Training and Group Coaching (T&GC)
o โดยการใช้คาถามเพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้สารวจตัวเอง (มองเห็น ยอมรับ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง) และ
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้เข้าใจสภาวะที่เกิดขึ้นว่าติดอยูท่ ี่หลุมพรางความคิดใด
o โดยการใช้กระบวนการคิด (Thinking Process) เพื่อให้ผเู ้ รี ยนคิดหาทางเลือกที่เหมาะสมกับตนเอง
o โดยการใช้ Workshop เพื่อให้เกิดการนาความรู ้ที่ได้รับไปฝึ กฝนในทางปฏิบตั ิ
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ตารางเวลาการฝึ กอบรม
เวลา
09:00 - 10:30

หัวข้อ / กิจกรรมการเรี ยนรู ้
- ความสาคัญของการคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
- “3 หัวใจหลักแห่งการคิดวิเคราะห์”
o สังเกต-สงสัย-ซักถาม
o แยกแยะ-จับประเด็น
o เชื่อมโยง
- Workshop : ฝึ กฝนทักษะการช่างสังเกต สงสัย ซักถาม

10:30 - 10:45

พักรับประทานอาหารว่าง

10:45 - 12:00

- พื้นฐานความคิดเชิงระบบ (Systems Thinking)
1. วงจรเสริ มแรง (Reinforcing Loop)
2. วงจรปรับสมดุล (Balancing Loop)
3.หน่วงเวลา (Delays)
- Workshop : การประยุกต์ใช้ความคิดเชิงระบบในการแก้ปัญหา

12:00 - 13:00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 - 14:30

- การออกแบบระบบ (Systems Design) ให้ตอบโจทย์เป้าหมาย ด้วย
แนวคิด Objective <-- Output <-- Process <-- Input
- Workshop : การออกแบบระบบให้ตอบโจทย์เป้าหมาย

14:30 - 14:45

พักรับประทานอาหารว่าง

14:45 - 16:00

- การวิเคราะห์ระบบ (Systems Analysis) เพื่อแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้น
- เทคนิคในการวิเคราะห์ปัญหา
- Workshop : การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อปรับปรุ งกระบวนการในงาน
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