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อาจารย์ วีรพันธ์ เกษสังข์

หลักการ/แนวความคิด
 โลกของการแข่งขันในยุคปั จจุบนั ที่เต็มไปด้วยกระบวนการและเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิ ดขึ้นอยูต่ ลอดเวลา ทา
ให้กระบวนการทางานของทุกระดับในองค์กรมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังต้องแข่งขันกับเวลา ทาให้
มีโอกาสเกิดปั ญหาขึ้นได้ตลอดเวลา ซึ่ งผลกระทบจากปั ญหาที่เกิดขึ้นนั้นสามารถส่ งผลได้ทุกระดับ เช่น เกิด
ความล่าช้าในการผลิต การส่ งมอบ ไปจนถึงการสู ญเสี ยค่าใช้จ่ายและงบประมาณ เพื่อจัดการปั ญหานั้นๆ ซึ่ ง
บุคลากรขององค์กรนั้นๆ ถือเป็ นส่ วนสาคัญในการกาหนดวิธีการแก้ปัญหาเพื่อลดผลกระทบให้เกิดขึ้นน้อย
ที่สุด ป้ องกันปั ญหาไม่ให้เกิดขึ้นอีก หรื อเพิ่มขีดความสามารถเพื่อเพิ่มโอกาสทางการแข่งขัน เหล่านี้ลว้ น
ต้องใช้บุคลากรที่มีทกั ษะการคิดเป็ นอย่างมาก ทักษะการคิดประเภทหนึ่งที่ถือว่ามีสาคัญอย่างมากคือ การคิด
เชิงระบบ ซึ่ งทักษะการคิดนี้ถือเป็ นสิ่ งจาเป็ นไม่เพียงแต่เฉพาะระดับผูบ้ ริ หารหรื อผูจ้ ดั การเท่านั้น แต่
พนักงานทุกระดับสามารถฝึ กฝนและนาไปประยุกต์ใช้กบั แต่ระดับของปั ญหาที่แต่ล ะคนต้องเผชิญได้ ซึ่ง
ผลลัพธ์จากการใช้ทกั ษะการคิดเชิงระบบจะช่วยให้องค์กรมีศกั ยภาพทางการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้น
 พนักงานในระดับปฏิบตั ิการมักจะมองว่าการแก้ปัญหาหรื อการกาหนดกลยุทธ์เพื่อเพิ่มโอกาส มักจะเป็ น
หน้าที่ของระดับหัวหน้าหรื อผูบ้ งั คับบัญชาเท่านั้น เพราะคิดว่ าตัวเองมีหน้าที่เพียงทางานตามที่ได้รับ
มอบหมาย ซึ่ งค่านิยมหรื อความคิดเช่นนี้จะทาให้พนักงานเหล่านั้นไม่เกิดการพัฒนาทักษะด้านความคิดใน
วิเคราะห์สาเหตุและคิดหาวิธีการในการการแก้ปัญหา ซึ่ งถือเป็ นข้อจากัดสาคัญในการเลื่อนตาแหน่งที่สูงขึ้น
และมีความรับผิดชอบมากขึ้น ซึ่ งยิง่ มีโอกาสเผชิญปั ญหาในขนาดที่ใหญ่มากขึ้นด้วยเช่นกัน
 การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการแก้ปัญหา จะทาให้ ระบุอาการของปั ญหา และจึงวิเคราะห์หา
สาเหตุที่มาของปั ญหา จากนั้นจึงมากาหนดเป็ นกลยุทธ์หรื อวิธีการเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา ซึ่ ง จะช่วย
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ าๆหลายๆครั้ง ด้วยการวิเคราะห์หาสาเหตุหรื อต้นตอที่แท้จริ งของปั ญหานั้นๆ
 การวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ เราไม่สามารถใช้เพียงทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์เพียงอย่างเดียวได้ เนื่องจากจะเป็ น
การมุ่งเน้นไปที่ตวั สาเหตุใดเพียงสาเหตุหนึ่ง แต่ตอ้ งมีทกั ษะการมองรู ปแบบและโครงสร้างของปัญหาที่เป็ น
เชิงระบบด้วย เพื่อมองความเชื่อมโยงหรื อเกี่ยวข้องของสิ่ งที่เราอาจจะละเลยไป ซึ่ งอาจจะทาให้ปัญหาหนึ่ง
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ถูกแก้ไขแต่ก็จะไปกระทบต่อภาคส่ วนอื่นที่อาจไม่ได้คานึงถึง ดังนั้นทักษะการคิดเชิงระบบก็เป็ นอีกหนึ่ง
ทักษะการคิดหนึ่งของนักแก้ปัญหา
 แนวคิดเกี่ยวกับวงจร PDCA ซึ่งถูกคิดค้นโดย Dr. Edwards W. Deming เป็ นอีกเครื่ องมือหนึ่งที่สาคัญ
สาหรับการวางแผนแก้ปัญหาอย่างยัง่ ยืน ซึ่ งเป็ นที่นิยมใช้เป็ นอย่างมากในประเทศญี่ปุ่น ยิง่ เฉพาะบริ ษทั
TOYOTA ที่ถือเป็ นองค์กรขนาดใหญ่ระดับโลกยังมีการนาหลักการPDCA นี้มาใช้ในกระบวนการผลิต
รถยนต์ และพัฒนาจนกลายเป็ น TOYOTA WAY อย่างที่รู้จกั กันในปั จจุบนั ดังนั้นจึงพิสูจน์แล้วว่าหลักการ
PDCA สามารถนามาใช้เพื่อกรปรับปรุ งและพัฒนาระบบการทางานขององค์กรให้ดีข้ ึนได้แม้กระทัง่ องค์กร
นั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับการผลิตในอุตสาหกรรม เพราะหลักการ PDCA Plan-Do-Check-Act สามารถนามา
ประยุกต์ใช้ได้กบั ทุกงานแม้กระทัง่ การดาเนินชีวติ ประจาวัน
 การทารายงานเพื่อแสดงผลลัพธ์ PDCA นั้น A3 Report เป็ นเครื่ องมือที่มีการใช้ กันอย่ างแพร่ หลายในบริ ษัท
ชั้นนาของประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากเป็ นการรายงานที่ง่าย กระชับ เข้ าใจง่ ายสาหรั บผู้อ่าน ใช้ ต้นทุนน้ อย แต่
เปี่ ยมไปด้ วยประสิ ทธิ ภาพ ในA3 Reportนีจ้ ะแสดงถึงรายละเอียดอย่ างครบถ้ วน แต่ กระชับและเข้ าใจง่ าย
แสดงถึงสถานะปั จจุบันของปั ญหาหรื อเหตุการณ์ สาเหตุที่เกิด แนวทางแก้ ไขและการติดตามผ่ านกระดาษ
ขนาดA3อันทรงประสิ ทธิ ภาพเพียงแผ่ นเดียว ซึ่ งบางครั้ งกระดาษแผ่ นนีอ้ าจแสดงถึงความครบถ้ วนมากกว่ า
การทารายงานReportเป็ นเล่ มด้ วยกระดาษหลายแผ่ นอย่ างที่ใช้ กันอยู่ในปั จจุบัน ดังนั้นการฝึ กพัฒนาและนามา
ประยุกต์ ใช้ กับการทางาน จะช่ วยย่ นทั้งระยะเวลา และงบประมาณ รวมทั้งเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการสื่ อสารได้
อย่ างเข้ าใจและเข้ าถึงง่ ายสาหรั บทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง
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วัตถุประสงค์ เพือ่ ให้ ผ้ ูเข้ ารับการอบรม
 เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้แนวทาง,หลักการและความรู ้เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในจัดการกับปั ญหาที่กาลังเผชิญอยู่
 พัฒนาทักษะต่างๆที่สาคัญที่ใช้ในการคิดเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงระบบ และการคิดเชิงกลยุทธ์ เพื่อจัดการกับ






ปัญหา รวมทั้งสามารถถ่ายทอดทักษะดังกล่าวให้กบั ทีมงานเพื่อให้มีประสิ ทธิ ภาพดียงิ่ ขึ้น
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมองเห็นและเข้าใจสภาพปั ญหาหรื ออุปสรรคที่กาลังเผชิญอยู่ ในสภาพแวดล้อมปัจจุบนั และ
ปรับมุมมองใหม่ต่ออุปสรรคดังกล่าวเพื่อให้พร้อมรับมือได้ดียงิ่ ขึ้น
เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดหลักการบริ หารแบบ PDCA
เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมสามารถนาความรู ้ หลักการ เทคนิคและเครื่ องมือสนับสนุนต่างๆที่ได้เรี ยนรู ้ไปใช้ในการ
แก้ปัญหา ปรับปรุ งและพัฒนางานในความรับผิดชอบของตนเองด้วยการประยุกต์ PDCA วิธีการคิดและ
รายงานแบบ A3
เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมเข้าใจวิธีการคิดแบบ A3 และมีความรู ้เกี่ยวกับเทคนิคการจัดทารายงานแบบ A3

เนือ้ หาของหลักสู ตร (Course Outline)
DAY 1
 PART 1 : เรี ยนรู้ และเข้ าใจแนวคิดเกีย่ วกับคุณลักษณะของปัญหาและทักษะการคิด
 สารวจแนวความคิดเกี่ยวกับคาว่าปั ญหา
 วัฏจักรของปั ญหาในการทางาน
 ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับปั ญหาและอุปสรรค
 หลุมพรางทางความคิดเกี่ยวกับปั ญหา
 เทคนิ คในการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
 นิ ยามของความคิดประเภทต่างๆ
 ความเชื่ อมโยงของProblem Solving กับการคิดแต่ละประเภท Systematic Thinking-Strategic ThinkingAnalytic Thinking
 Workshop : หลุมพรางทางความคิดและเทคนิคในการเอาชะหลุมพราง
 PART 2 : ทักษะการคิดเชิงระบบ ( Systematic Thinking )
 นิ ยามของการคิดเชิ งระบบ
 ทาความเข้าใจเกี่ยวกับ ”ระบบ” และองค์ประกอบที่ก่อให้เกิดเป็ นระบบ
 รู ปแบบและหลักการคิดเชิ งระบบ
 หลุมพรางทางความคิดเกี่ยวกับการคิดเชิ งระบบ
 เทคนิ คการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
 Workshop: การประยุกต์ ใช้ การคิดเชิ งระบบกับปั ญหา
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 PART 3 : ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ ( Analytic Thinking )
 นิ ยามของการคิดเชิ งวิเคราะห์
 แนวความคิดเกี่ยวกับปั ญหาและสาเหตุของปั ญหา
 หลักการพื้นฐานของการวิเคราะห์รากเหง้าของปั ญหา Root Cause Analysis
 พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์หาสาเหตุของปั ญหาด้วย 5 Whys และ Fish Bone Diagram
 Workshop: สร้ างกระบวนการคิดเชิ งวิเคราะห์ กบ
ั ปัญหา
 PART 4 : ทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ ( Strategic Thinking )
 ความหมายของกลยุทธ์
 ความหมายของการคิดเชิ งกลยุทธ์
 กระบวนการคิดเชิ งกลยุทธ์เพื่อจัดการปั ญหา
 เพิ่มทักษะการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์และการสร้างทางเลือก
 Workshop: สร้ างกระบวนการคิดเชิ งกลยุทธ์ เพือ
่ แก้ ปัญหา

DAY 2
 PART 1 : เรี ยนรู้ และเข้ าใจแนวคิดเกีย่ วกับวงจร PDCA
 นิ ยามและองค์ประกอบของ PDCA
 Plan หลักการและเทคนิ คที่ช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการวางแผน
 Do
เทคนิคในการกาหนดขั้นตอนการปฏิบตั ิอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
 Check การสร้างกระบวนการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบเพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ผล
 Act
เทคนิคการกาหนดขั้นตอนในการแก้ไขเพื่อการพัฒนาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
 Workshop : การประยุกต์ ใช้ วงจร PDCA
 PART 2 : เทคนิคการคิดและการรายงานแบบA3 ( A3 Thinking and Problem Solving Report)
 7 องค์ประกอบของการคิดและการรายงานแบบ A3
 สร้างPattern การคิดและการReport ด้วย A3 Format
 ความเชื่ อมโยงของ PDCA และ A3 Format
 A3 Problem Solving Method
 Workshop: การประยุกต์ ใช้ A3 Thinking & Report กับกรณีตัวอย่ าง
 PART 3 : ครบเครื่องทัง้ Problem Solving ด้ วยการประยุกต์ ใช้ หลักการคิดต่ างๆ เข้ ากับ PDCA

และReport ด้ วย A3
กาหนดปั ญหาที่เกิดขึ้นจริ งในการทางาน
 ใช้กระบวนการคิดเชิ งระบบเพื่อมองภาพรู ปแบบและโครงสร้างของปั ญหาที่กาหนด
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ใช้กระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุรากเหง้าของปั ญหาที่กาหนด
 ใช้การคิดเชิ งกลยุทธ์เพื่อกาหนดทางเลือกในการแก้ปัญหาอย่างครบถ้วนทั้งระบบ
 สร้างPatternของการคิดทั้งระบบผ่านวงจร PDCA
 สรุ ปProcessทั้งกระบวนการด้วย A3 Report


ตามหลักสู ตร






การเรี ยนรู ้แบบผูใ้ หญ่ (Adult Learning) โดยผูเ้ รี ยนเป็ นบุคคลสาคัญที่ตอ้ งเรี ยนรู้ดว้ ยตัวเอง และนาความรู้ที่
ได้เรี ยนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
การฝึ กอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และ คิดถึงสถานการณ์ การทางานของตัวเอง
- การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตวั เพื่อให้ง่ายต่อการเรี ยนรู ้
- Work Shop : กระตุน้ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่ งกันและกัน
- การนาเสนอ : เกิดการฝึ กฝนการแสดงออกและทางานเป็ นทีม
- Role Playing : ทาให้เห็นสถานการณ์จริ ง โดยการแสดงแบบสมมติ
- การตอบคาถาม : จูงใจให้ผฝู้ ึ กอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น
- การบ้านเพื่อการนาไปฝึ กฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรทาหน้าที่เพียงผูอ้ านวยความสะดวกในการเรี ยนรู้ (Facilitator) ทาให้การพัฒนาเป็ นไปตาม
ธรรมชาติของผูเ้ รี ยนรู ้น้ นั ๆ โดยการเรี ยนรู ้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสู ตรนี้
 ระดับผูจ้ ดั การ
 หัวหน้างานทุกระดับ

www.en tra in in g. net
www.pa ko rnb log . com

0-2732-2345 , 0-2374-8638
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