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“คิดอย่ างเป็ นระบบ คิดอย่ างสร้ างสรรค์”
หลักการ/แนวความคิด
 ความคิดสามารถเกิดขึ้นได้หลากหลาย กระจัดกระจาย และไม่ มีขีด จากัด หากไม่ได้รับการจัดเรี ยง
ความคิดหรื อจัดสรรความคิด เป็ นระบบที่ดีพอ เพราะเมื่อขณะที่เรากาลังคิด เราก็ไม่สามารถจับต้อง
ความคิดนั้นได้ และเมื่อนาความคิดนั้นออกมาใช้สู่การปฏิบตั ิจริ ง สิ่ งที่เกิดขึ้นก็คือ เราไม่สามารถนา
ความคิดเหล่านั้นมาปฏิบตั ิให้บรรลุไปสู่ เป้ าหมายแห่งความสาเร็ จที่แท้จริ งได้เลย
 การจัด ลาดับของความคิดจึงเป็ นสิ่ งที่ สาคัญต่อการ ปฏิบตั ิงานเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายตามที่องค์กรได้
วางไว้ การคิดเชิง ระบบจึงเป็ นเครื่ องมือช่วยให้เรามี ระบบการจัดเตรี ยมความคิดที่มีความละเอียด
รอบคอบ ผลสัมฤทธิ์ ที่สามารถเกิดขึ้นได้ รวมไปถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นมา และความสาเร็ จในการ
บรรลุเป้ าหมายนั้นมีกี่เปอร์ เซ็นต์
 หากเรานาการคิดเชิงระบบมาผสานกับกลยุทธ์ กลายเป็ นการคิดกลยุทธ์เชิงระบบ จะช่วยให้ระบบการ
คิดของเรามีการสร้างทางเลือกที่สามารถนาไปสู่ ความสาเร็ จได้จริ ง
 ทั้งนี้ ความคิดที่เกิดขึ้นสามารถเป็ นไปได้ท้ งั ด้านบวกและลบ ได้ท้ งั สรรสร้างและไม่สร้างสรรค์ เราจึง
ต้องครอบการคิดกลยุทธ์เชิงระบบด้วยการคิดอย่างสรรสร้างเพื่อครอบเข้าไปในระบบของความคิด
ดังนั้น ความคิดที่ออกมาจึงจะเป็ นความคิดที่ดี น่าติดตาม น่าสนใจ เกิดนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมา เป็ น
ประโยชน์ให้กบั คนในองค์กร และเป็ นที่ยอมรับของคนในองค์กร
 ผูเ้ ข้ารับการอบรม จะได้เรี ยนรู้ การคิดกลยุทธ์เชิงระบบและการสรรสร้างความคิด ด้วยการปรับแต่ง
ความคิดให้เข้าสู่ ระบบขององค์กร โดยปรับความรู ้ความเข้าใจในความหมายอย่างแท้จริ งของ
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ าหมาย จากนั้นผู ้ เข้ารับการอบรมจะได้เรี ยนรู้ การปฏิบตั ิจริ งด้วยการเขียน
แผนปฏิบตั ิงานในแบบแผนภูมิแกนท์ชาร์ท ที่สามารถลงรายละเอียดในการปฏิบตั ิงานจริ ง และนาไป
ให้คนในทีมงานใช้ได้จริ งจากแบบแผนนี้ ทั้งยังเรี ยนรู ้วธิ ี การแบบโพรแอคทีฟในการทาแผน คือการ
วางแผนเชิงรุ กและป้ องกันในคราวเดียวกัน ส่ งผลให้การปฏิบตั ิงานมี เปอร์ เซ็นต์แห่งความสาเร็ จสู ง
ยิง่ ขึ้น
“คิดอย่างเป็ นระบบ คิดอย่างสร้างสรรค์”

วัตถุประสงค์






เพื่อให้ผเู้ ข้ารับการอบรมได้เรี ยนรู ้วธิ ี คิดอย่างเป็ นระบบและมีกลยุทธ์
เพื่อให้ผเู้ ข้ารับการอบรมได้เรี ยนรู ้วธิ ี สรรสร้างความคิดดีๆให้เกิดขึ้นใหม่อยูต่ ลอด
เพื่อให้ผเู้ ข้ารับการอบรมได้เรี ยนรู้การเอาชนะอุปสรรคที่ประสบด้วยวิธีคิดที่ถูกต้อง
เพื่อให้ผเู้ ข้ารับการอบรมได้เรี ยนรู้การเขียนแผนปฏิบตั ิงานในแบบแผนภูมิแกนท์ชาร์ท
เพื่อให้ผเู้ ข้ารับการอบรมได้เรี ยนรู้พฒั นาทักษะการคิด การวิเคราะห์ การวางแผนแบบโพรแอคทีฟ

เนือ้ หาหลักสู ตร
 เข้าใจวิธีการคิดของตนเอง ของทีมงาน ของหน่วยงาน ขององค์กร
 เรี ยนรู ้แนวคิดสาคัญ 3 ประการ
 แนวคิดเชิงระบบ
 แนวคิดเชิงกลยุทธ์
 แนวคิดสามัคคีรวมพลังทีมงาน
 เรี ยนรู ้องค์กรกับแนวคิดเพื่อนาไปสู่ เป้ าหมาย พันธกิจ วิสัยทัศน์
 ความคิด 7 ประเภท
 กลยุทธ์การตัดสิ นใจด้วยทฤษฎีหมวก 6 ใบ
 เทคนิคการเขียนแผนงาน เพื่อนาไปปฏิบตั ิจริ งในทุกเนื้องาน
 หลักสาคัญในการเขียนแผนงาน
 เปอร์ เซ็นต์ของความสาเร็ จในการเขียนแผนงาน
 การวางผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในเนื้องาน
 การวางแผนงานแบบโพรแอคทีฟ
 เทคนิคพิเศษในการเขียนแผน
 เรี ยนรู ้วธิ ี การสาคัญของการมีความคิดให้สร้างสรรค์
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 สาเร็ จได้ทุกอุปสรรค แค่เพียงคิดเป็ นระบบและคิดอย่างสรรสร้าง
 Workshop แบ่งกลุ่มฝึ กปฎิบตั ิ
 เกมฝึ กทะลวงกรอบความคิดในเชิงสรรสร้าง
 ให้ผลลัพธ์ในความคิดของบุคคล ทีมงาน หน่วยงาน องค์กร
 วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ ที่เกิดขึ้น
 ผูเ้ ข้ารับการอบรมและวิทยากร ร่ วมกันวิเคราะห์ความสาเร็ จของแต่ละกลุ่มที่นาเสนอ
 วิทยากรให้ผลลัพธ์ที่ได้ของเวิร์กช็อบนี้
 กรณี ศึกษาจากประสบการณ์ตรงของวิทยากร
 Workshop แบ่งกลุ่มฝึ กปฎิบตั ิ
 ให้โจทย์การเขียนแผนปฏิบตั ิงานในแบบแผนภูมิแกนท์ชาร์ ทเพื่อนาไปใช้จริ ง
 วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ ที่เกิดขึ้น
 ผูเ้ ข้ารับการอบรมและวิทยากร ร่ วมกันวิเคราะห์ความสาเร็ จของแต่ละกลุ่มที่นาเสนอ
 วิทยากรให้ผลลัพธ์ที่ได้ของเวิร์กช็อบนี้
 สรุ ปเนื้อหาแลกเปลี่ยนการเรี ยนรู ้ดว้ ยการวิเคราะห์จากผูเ้ ข้ารับการอบรม
 ข้อคิดฝากให้กบั ผูเ้ ข้ารับการอบรม เพื่อนากลับไปฝึ กปฎิบตั ิให้เกิดการพัฒนาที่ดียงิ่ ขึ้น

วิธีการ (ทฤษฎี 20% ปฏิบัติ 80%)


การบรรยาย – สาธิต – ประสบการณ์



เน้นให้มีส่วนร่ วมคิดวิเคราะห์ เพื่อดึงศักยภาพของผูเ้ ข้ารับการอบรมออกมา



ระดมสมอง – กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ – เกมส์สอดแทรก – การแสดงบทบาทสมมติ

สไตล์การสอนของวิทยากร
 Psychology for motivated thinking (

การใช้จิตวิทยาเพื่อกระตุน้ ความคิด)

 Training interactive for leverage the real performance (

การฝึ กอบรมเชิงโต้ตอบสาหรับการใช้

ประโยชน์จากการปฏิบตั ิจริ ง)
 Psychology (

จิตวิทยา) และ Interactive (เชิงโต้ตอบ)

คือการนาจิตวิทยามาใช้ร่วมในการฝึ กอบรม และกระตุน้ ความคิดของผูเ้ รี ยนอยูต่ ลอดในเชิงโต้ตอบ
แบบอินเตอร์แอคทีฟ

กลยุทธ์การพัฒนาความคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสู ตรนี้


ผูจ้ ดั การ



หัวหน้างาน



พนักงาน

