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Course outline หลักสู ตร ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ อย่ างเป็ นระบบเพือ่ การจัดการปัญหา
(Problem Solving & Decision Making with System Thinking )
(หลักสู ตร 1 วัน)
อาจารย์ วีรพันธ์ เกษสังข์
หลักการ/แนวความคิด
 โลกของการแข่งขันในยุคปั จจุบนั ที่เต็มไปด้วยกระบวนการ และเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้นอยูต่ 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 อเพิม่ ขีดความสามารถเพื่อเพิม่ โอกาสทางการแข่งขัน เ หล่านี้ลว้ น
ต้องใช้บุคลากรที่มีทกั ษะการคิดเป็ นอย่างมาก ทักษะการคิดประเภทหนึ่งที่ถือว่ามีสาคัญอย่างมากคือ การคิด
เชิงระบบ ซึ่ งทักษะการคิดนี้ถือเป็ นสิ่ งจาเป็ นไม่เพียงแต่เฉพาะระดับผูบ้ ริ หารหรื อผูจ้ ดั การเท่านั้น แต่
พนักงานทุกระดับสามารถฝึ กฝนและนาไปประยุกต์ใช้กบั แต่ระดับของปั ญหาที่แต่ละคนต้องเผชิญได้ ซึ่ ง
ผลลัพธ์จากการใช้ทกั ษะการคิดเชิงระบบจะช่วยให้องค์กรมีศกั ยภาพทางการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้น
 พนักงานในระดับป ฏิบตั ิการมักจะมองว่าการแก้ปัญหาหรื อการกาหนดกลยุทธ์เพื่อเพิ่มโอกาส มักจะเป็ น
หน้าที่ของระดับหัวหน้าหรื อผูบ้ งั คับ บัญชาเท่านั้น เพราะคิดว่าตัวเองมีหน้าที่เพียงทางานตามที่ได้รับ
มอบหมาย ซึ่ งค่านิยมหรื อความคิดเช่นนี้จะทาให้พนักงานเหล่านั้นไม่เกิดการพัฒนาทักษะด้านความคิดใน
วิเคราะห์สาเหตุและคิดหาวิธีการในการการแก้ปัญหา ซึ่ งถือเป็ นข้อจากัดสาคัญในการเลื่อนตาแหน่งที่สูงขึ้น
และมีความรับผิดชอบมากขึ้น ซึ่ งยิง่ มีโอกาสเผชิญปั ญหาในขนาดที่ใหญ่มากขึ้นด้วยเช่นกัน
 การพัฒนาทักษะการคิดเชิงระบบเพื่อการแก้ปัญหา จะทาให้สามารถมองเห็นภาพรวมของปั ญหาทั้งหมด
ตั้งแต่ ระบุอาการของปั ญหา และจึงวิเคราะห์หาสาเหตุที่มาของปั ญหา จากนั้นจึงมากาหนดเป็ นกลยุท ธ์หรื อ
วิธีการเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา ซึ่ งบางครั้งวิธีการที่ใช้อาจมีได้หลายวิธีการเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตอ้ งการอย่าง
เดียวกัน แต่อาจใช้ทรัพยากรในจานวนที่แตกต่างกัน เช่นระยะเวลาที่ใช้ หรื องบประมาณรายจ่ายที่ตอ้ งจ่ายลง
ไป ทักษะการตัดสิ นใจจึงเป็ นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่สาคัญของการคิดเชิงระบบ
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วัตถุประสงค์ เพื่อให้ ผ้ เู ข้ 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

เนือ้ หาของหลักสู ตร (Course Outline)
 PART 1 : เรียนรู้ และเข้ าใจเกีย่ วกับปัญหาและการคิดเชิงวิเคราะห์ อย่างมีระบบ
 สารวจแนวความคิดเกี่ยวกับคาว่าปั ญหาและการคิดเพื่อจัดการปั ญหา
 วัฏจักรของปั ญหาทัว
่ ไป
 นิ ยามและความเชื่ อมโยงของ อาการ ปั ญหา สาเหตุ
 ความเข้าใจเกี่ยวกับการมองภาพองค์รวม(มหัพภาค)และองค์ประกอบย่อย(จุลภาค)ของระบบทัว
่ ไป
ั การคิดเชิงระบบ
 นิ ยามของการคิดเชิ งวิเคราะห์กบ
 ประโยชน์ของการคิดเชิ งระบบในการแก้ไขปั ญหา
 Workshop : บอกถึงอาการของปั ญหาและสาเหตุของปั ญหาทีก
่ าลังเผชิ ญ
 PART 2 : การพัฒนาแนวความคิดเชิงระบบ
 หลักการในการคิดเชิ งวิเคราะห์อย่างมีระบบ
 หลุมพรางทางความคิดเชิ งลบเกี่ยวกับการคิดเชิ งระบบ
 เทคนิ คการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
 ทักษะการคิดเพื่อวิเคราะห์อาการและสาเหตุของปั ญหา (Root Cause Analysis)
 การพัฒนาการคิดเชิ งกลยุทธ์เพื่อสร้างแนวทางในการแก้ปัญหา
 Workshop: การประยุกต์ ใช้ กลยุทธ์ กบ
ั ระบบงาน
 PART 3 : เทคนิคและเครื่องมือในการพัฒนาความคิดเชิงระบบ
 คุณสมบัติของนักคิดเชิ งระบบ
 เครื่ องมือของนักคิด เชิ งระบบและเชิ งวิเคราะห์
 เทคนิ คการคิดเชิ งระบบด้วย PDCA Model
 เทคนิ คการกาหนดกลยุทธ์และวิธีการเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา
 เทคนิ คการตัดสิ นใจเพื่อให้ได้ทางเลือกในการแก้ปัญหาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
 การสร้างดัชนี ช้ ี วด
ั เพื่อตรวจสอบผลลัพธ์จากกลยุทธี ที่เลือกใช้
 Workshop: สร้างกระบวนการคิดเชิ งระบบด้วยตัวเอง
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 PART 4 : CASE STUDY
ั สถานการณ์ตวั อย่างหรื อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริ ง
 การนาทักษะและเครื่ องมือไปใช้กบ
 ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับจากพนักงานหรื อทีมงานที่มีประสิ ทธิ ภาพในการคิดเชิ งระบบ
 บทเรี ยนจากการคิดเชิ งระบบเพื่อแก้ปัญหา(จากประสบการณ์วท
ิ ยากร)
 การบ้านและการนาไปประยุกต์ใช้

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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 Line Leader
 พนักงานทัว่ ไป
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