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(Problem Solving and Analysis in Workplace )
(หลักสู ตร 1 วัน)
อาจารย์ วีรพันธ์ เกษสังข์

หลักการ/แนวความคิด
 ในสภาวะการทางานทัว่ ไปพนักงานย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเผชิญกับปั ญหาที่อาจจะเกิดขึ้ น แม้วา่ จะได้
มีการวางแผนมาเป็ นอย่างดีแล้ว แต่ก็ยงั เกิดขึ้นได้อีก โดยอาจจะมาจากปั จจัยภายในเองเช่น ปั จจัยที่เกี่ยวข้อง
กับตัวคน(จานวนคนไม่พอ คนขาดทักษะ คนขาดประสบการณ์ วินยั ของคน) ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องจักร /
เครื่ องมือ(สภาพชารุ ด ใช้งานผิดประเภท ใช้งานมานาน ขาดการบารุ งรักษา ) ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับวิธีการ การ
บริ หารจัดการ หรื อเกี่ยวกับงบประมาณเป็ นต้น ดังนั้นการเรี ยนรู ้และเข้าใจถึงปั จจัยทรัพยากร
(6M)ที่
เกี่ยวข้องกับการทางานและสาเหตุของปั ญหาที่เกิดขึ้นจากปั จจัยภายในมักจะอยูใ่ น 6 ปั จจัยดังกล่าว(M:Man
M:Material M:Machine M:Method M:Moral และ M:Money) จะช่วยให้วเิ คราะห์และระบุถึงสาเหตุรากเหง้า
ของปั ญหาได้ตรงจุดมากขึ้น
 กระบวนการคิดอย่างเป็ นรู ปแบบ (Logic)ก็มีส่วนสาคัญเช่นกัน ทักษะการคิดสาคัญที่จาเป็ นสาหรับการ
แก้ปัญหา ได้แก่ การคิดเชิงวิเคราะห์ การคิดแบบองค์รวม (เชิงระ บบ) การคิดเชิงกลยุทธ์ และการคิดแล
ตัดสิ นใจแก้ปัญหา เป็ นกระบวนการคิด อย่างครบถ้วนที่พนักงานทุกระดับจาเป็ นต้องเข้าใจในหลักการและ
ทาการฝึ กฝนรวมถึงฝึ กนาไปใช้อย่างเป็ นประจาเพื่อให้เกิดความเคยชินในการคิดและการทางานอย่างเป็ น
Logic
 ปั ญหาที่เกิดขึ้นหน้างานย่อมเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้องและรวดเร็ วเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบ
กับตัวงาน แผนงานและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงควรใช้ท้ งั ความเข้าใจในองค์ประกอบของงาน รวมถึงทักาะ
การคิดต่างๆลงไปแก้ไขปั ญหาได้อย่างถูกต้องและไม่ให้เกิดซ้ าขึ้นได้อีก ซึ่ งเครื่ องมือที่ช่วยในการคิ
ด
วิเคราะห์ รวมถึงการแก้ไขปั ญหามีอยูห่ ลากหลาย แต่เครื่ องมือที่เหมาะสมและง่ายต่อการนามาใช้งานสาหรับ
พนักงานทุกระดับไม่เฉพาะแต่ผจู ้ ดั การหรื อผูบ้ ริ หารรวมถึงมีประสิ ทธิ ภาพมากเช่น การวิเคราะห์สาเหตุโดย
ใช้ผงั ก้างปลา(Cause Effect Diagram) หรื อการวิเคราะห์ดว้ ย Why-Why Analysis และหลักการของพาเรโต
80:20 ก็สามารถใช้ได้ง่ายและทรงประสิ ทธิ ภาพเช่นกัน เครื่ องมือเหล่านี้จะช่วยให้มองเห็นภพของปั ญหาได้
ชัดเจนขึ้น จากนั้นจึงใช้เครื่ องมือที่ช่วยจัดการปั ญหาด้วยแผนที่กลยุทธ์ ซึ่ งมีรายละเอียดครบถ้วนทั้ง
ผูร้ ับผิดชอบ ระยะเวลาที่ตอ้ งดาเ นินการ รวมถึงการใช้ตวั ชี้วดั เพื่อประเมินผลการแก้ไขปั ญหา ท้ายที่สุดการ
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เดินกระบวนการอย่างถูกต้องและเป็ นรู ปแบบนอกจากจะช่วยแก้ปัญหาได้แล้ว ยังจะช่วยให้พนักงานเกิดการ
พัฒนาด้วยเช่นกัน
 ปั ญหาบางประการที่เกิดขึ้นในการทางานทาให้เกิดความสู ญเสี ยซึ่ งส่ งผลกระทบกับผลผลิต ต้นทุน รวมทั้ง
อาจกระทบกับการดาเนินงานในส่ วนอื่นๆ ซึ่ งความสู ญเสี ยบางประการเป็ นสิ่ งที่เราอาจป้ องกันได้ ถ้าเข้าใจ
กระบวนการและวิเคราะห์ได้ถึงที่แหล่งที่มารวมทั้งกระบวนการที่ทาให้เกิดความสู ญเสี ยนั้นๆ หลักการ
ความสู ญเสี ย 7 ประการ(7 Waste) จะช่วยให้เราเข้าใจและม องได้เห็นถึงความเสี่ ยงต่างๆในกระบวนการ
ทางานที่มีโอกาสทาให้เกิดความสู ญเสี ยตามมา ซึ่ งจะช่วยให้เราป้ องกันหรื อหาแนวทางแก้ไขได้
 เครื่ องมือควบคุมคุณภาพทั้ง 7 ( 7 QC Tools ) เป็ นเครื่ องมือที่จะช่วยให้เราหาสาเหตุของปั ญหา รู ้ถึง
แหล่งที่มา และช่วยให้เราหาแนวทางป้ องกั นหรื อแก้ไข เพื่อปรับปรุ งคุณภาพของงานหรื อผลผลิต รวมทั้ง
สามารถใช้เป็ นองค์ความรู ้สาหรับการเรี ยนรู ้ในองค์กรนั้นๆต่อไป

วัตถุประสงค์ เพือ่ ให้ ผ้ ูเข้ ารับการอบรม
 เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้แนวทาง,หลักการและความรู ้เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในจัดการกับปั ญหาที่กาลังเผชิญอยู่
 พัฒนาทักษะ ต่างๆที่สาคัญที่ใช้ในการ คิด การวิเคราะห์ และการตัดสิ นใจ เพื่อจัดการกับปั ญหา

รวมทั้ง

สามารถถ่ายทอดทักษะดังกล่าวให้กบั ทีมงานเพื่อให้มีประสิ ทธิ ภาพดียงิ่ ขึ้น
 เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมองเห็นและเข้าใจสภาพปั ญหาหรื ออุปสรรคที่กาลังเผชิญอยู่ ในสภาพแวดล้อมปั จจุบนั และ
ปรับมุมมองใหม่ต่ออุปสรรคดังกล่าวเพื่อให้พร้อมรับมือได้ดียงิ่ ขึ้น
 เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจและมองเห็นถึงความสู ญเสี ยที่อาจเกิดขึ้นจากการทางานจากหลักการ 7 Waste ได้
 เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้มีความรู ้เกี่ยวกับเครื่ องมือในการควบคุมคุณภาพ 7 QC Tools และสามารถนาไปประยุก ต์ใช้
ได้

เนือ้ หาของหลักสู ตร (Course Outline)
 PART 1 : เรียนรู้ และเข้ าใจเกีย่ วกับกระบวนการทางานและวงจรปัญหา
 สารวจแนวความคิดเกี่ยวกับคาว่าปั ญหา
 เข้าใจวัฏจักรของการทางาน(Workflow) และวงจรของปั ญหา
 ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับปั ญหาและอุปสรรค
 หลุมพรางทางความคิดเกี่ยวกับปั ญหา
 เทคนิ คในการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
 นิ ยามของความคิดประเภทต่างๆ
 ความเชื่ อมโยงของProblem Solving กับการคิดแต่ละประเภท Systematic Thinking-Strategic ThinkingAnalytic Thinking
 Workshop : หลุมพรางทางความคิดและเทคนิคในการเอาชะหลุมพราง
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 PART 2 : ครบถ้ วนกระบวนการคิด
 นิ ยามของการคิดเชิ งระบบ
 ทาความเข้าใจเกี่ยวกับ ”ระบบ” และองค์ประกอบที่ก่อให้เกิดเป็ นระบบ
 รู ปแบบและหลักการคิดเชิ งระบบ
 แนวความคิดเกี่ยวกับปั ญหาและสาเหตุของปั ญหา
 หลักการพื้นฐานของการวิเคราะห์รากเหง้าของปั ญหา Root Cause Analysis
 พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์หาสาเหตุของปั ญหาด้วย 5 Whys และ Fish Bone Diagram
 Workshop: สร้ างกระบวนการคิดเชิ งวิเคราะห์ กบ
ั ปัญหาในการทางานจริงของท่าน
 PART 3 : เข้ าใจแนวคิดและหลักการของ7 Waste & 7 QC Tools
 เข้าใจนิ ยามและการเชื่ อมโยงความสู ญเสี ยทั้ง 7 ประการกับการทางานในชี วิตประจาวัน
 แนวคิดและเทคนิ คเพื่อหลีกเลี่ยงความสู ญเสี ยทั้ง 7 ประการ
 ทาความเข้าใจเครื่ องมือควบคุมคุณภาพ 7 QC Tools และแนวทางการนาไปประยุกต์ใช้

 PART 4 : สร้ างกระบวนการคิดเชิ งกลยุทธ์ และเครื่องมือจัดการปัญหา
 ความหมายของการคิดเชิ งกลยุทธ์
 กระบวนการคิดเชิ งกลยุทธ์เพื่อจัดการปั ญหา
 เพิ่มทักษะการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์และการสร้างทางเลือก
 Workshop: สร้ างกระบวนการคิดเชิ งกลยุทธ์ เพือ
่ แก้ ปัญหาในการทางานจริง
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ตามหลักสู ตร






การเรี ยนรู ้แบบผูใ้ หญ่ (Adult Learning) โดยผูเ้ รี ยนเป็ นบุคคลสาคัญที่ตอ้ งเรี ยนรู้ดว้ ยตัวเอง และนาความรู้
ที่ได้เรี 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
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 พนักงานทัว่ ไป
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