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Course Outline
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(Analytical Thinking Development & Fishbone Diagram Tools)
(หลักสูตร 1 วัน)
อาจารย์ วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer
หลักการ/แนวความคิด
 ในสภาวะการทางานทั่วไปผู้ปฏิบัติงานย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเผชิญกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น แม้ว่า

จะได้มีการวางแผนมาเป็นอย่างดีแล้ว แต่ก็ยังเกิดขึ้นได้อีก โดยอาจจะมาจากปัจจัยภายในเองเช่น ปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับตัวคน(จานวนคนไม่พอ คนขาดทักษะ คนขาดประสบการณ์ วินัยของคน) ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับอุปกรณ์/เครื่องมือ(สภาพชารุด ใช้งานผิดประเภท ใช้งานมานาน ขาดการบารุงรักษา) ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กั บ วิธี ก าร การบริห ารจัด การ หรือเกี่ ย วกั บ งบประมาณเป็ น ต้น ดังนั้ น การเรีย นรู้และเข้าใจถึ งปั จจั ย
ทรัพยากร(6M)ที่เกี่ยวข้องกับการทางานและสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายในมักจะอยู่ใน 6
ปัจจัยดังกล่าว(M:Man M:Material M:Machine M:Method M:Moral และ M:Money) จะช่วยให้วิเคราะห์
และระบุถึงสาเหตุรากเหง้าของปัญหาได้ตรงจุดมากขึ้น
 กระบวนการคิดอย่างเป็นรูปแบบ(Logic)ก็มีส่วนสาคัญเช่นกัน ทักษะการคิดสาคัญที่จาเป็นสาหรับการ
แก้ปัญหา ได้แก่ การคิดเชิงวิเคราะห์ การคิดแบบองค์รวม(เชิงระบบ) การคิดเชิงกลยุทธ์ และการคิดแล
ตัดสินใจแก้ปัญหา เป็นกระบวนการคิดอย่างครบถ้วนที่พนักงานทุกระดับจาเป็นต้องเข้าใจในหลักการ
และท าการฝึกฝนรวมถึงฝึกนาไปใช้อย่า งเป็นประจาเพื่อให้เกิดความเคยชินในการคิดและการทางาน
อย่างเป็นLogic
 การประยุกต์ใช้การคิดเชิงวิเคราะห์มีความหลากหลายอยู่ที่สถานการณ์ต่างๆ เช่น…..
การค้นหาต้นเหตุของปัญหา (Root Cause Analysis)
การรวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์แล้วตัดสินใจ
การวิเคราะห์ข้อมูลในการกาหนดแนวทางบรรลุเปาาหมาย
 การวิเคราะห์และจัดการปัญหาต้องอาศัยเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อให้ข้อมูลจากการวิเคราะห์ใกล้เคียง
สภาพความเป็นจริงมากที่สุด ซึ่งเครื่องมือของนักคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาได้แก่
- ผังสาเหตุและผล Cause & Effect Diagram
- พาเรโต 80:20
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หลักสูตร เทคนิคการวิเคราะห์และจัดการปัญหาด้วยผังสาเหตุและผล(ผังก้างปลา)
- Why – Why Analysis
- PDCA
- Logic Tree

 ผังก้างปลาเป็นเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพ เนื่องจากทาให้ผู้นาไปใช้มองเห็นทั้งภาพกว้างและภาพเชิง
ลึกของปัญหาหรือสถานการณ์ที่กาลังวิเคราะห์อยู่อย่างเป็นเหตุเป็นผล ดังนั้นทักษะการคิดที่สอดคล้อง
กับผังก้างปลาจึงมีความสาคัญเช่นกัน
 การสร้างกรอบความคิด (Mindset) ที่ดีต่อปัญหาหรือสถานการณ์ที่กาลังเผชิญมีคาวมสาคัญ เพื่อเข้าไป
เป็นเจ้าของปัญหานั้นๆและหยิบขึ้นมาวิเคราะห์และใช้เครื่องมือจัดการที่เหมาะสม เนื่องจากหากขาดซ฿
งกรอบความคิดดังกล่าว ผู้ปฏิบัติงานอาจเพิกเฉยต่อปัญหาและมุ่งหวังให้ผู้อื่นเข้ามารับผิดชอบปัญหานั้น
แทนตนเอง ก็อาจส่งผลกระทบต่องานหรือเปาาหมายได้
 ดังนั้นการสอนทฤษฎี เทคนิคของเครื่องมือบริหารจัดการงานต่างๆ ควรทาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทั้ง ทฤษฎี
หลักการ เทคนิค และกรอบความคิดที่ดีของการนาเครื่องมือนั้นไปใช้ด้วยพร้อมกัน
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วัตถุประสงค์ เพือให้
่ อให้ผู้เข้ารับการอบรม
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักการแก้ไขปัญหาด้วยแนวความคิดเชิงระบบอย่างชัดเจน สามารถประยุกต์ใช้
กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงได้ด้วยตัวเอง
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลต่างๆ ใช้ในการตัดสินใจตามวัตถุประสงค์ที่
ต้องการ
เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจหลักการของผังก้างปลา วิธีการใช้ผังก้างปลา และการสร้างกรอบความคิดที่
สอดคล้องกับหลักการของผังก้างปลา
เพื่อให้ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้ข้อมูลกับการทางานอย่างมีคุณภาพ ทาให้เกิดประสิทธิผลต่อการทางาน
เพื่อทาให้ผู้เรียนสร้างการเปลี่ยนแปลงแนวทางการแก้ไขปัญหาเดิมเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
มากขึ้น
เพื่อทาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักการ, เทคนิค และกระบวนการในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจผ่าน
Workshop, กรณีศึกษา, การแลกเปลี่ยนและ Role Playing อยู่ตลอดเวลา

เนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
 PART 1 : เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทางานและวงจรปัญหา
 สารวจแนวความคิดเกี่ยวกับคาว่าปัญหา
 เข้าใจวัฏจักรของการทางาน(Workflow) และวงจรของปัญหา
 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาและอุปสรรค(6M)
 หลุมพรางทางความคิดเกี่ยวกับปัญหา
 เทคนิคในการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
 Workshop : หลุมพรางทางความคิดและเทคนิคในการเอาชะหลุมพราง

 PART 2 : พัฒนาทักษะการคิดที่สาคัญเพื่อจัดการปัญหาอย่างเป็นระบบ
 หลักการสาคัญของการเป็นนักคิดในเชิงจัดการปัญหา
 ครบเครื่องเรื่องทักษะการคิด 5 แบบเพื่อจัดการปัญหาอย่างเป็นระบบ
- การคิดเชิงค้นหาประเด็น ( Problem Gap Thinking )
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- การคิดเชิงวิเคราะห์ ( Analytic Thinking )
- การคิดเชิงสร้างสรรค์ ( Creativity Thinking )
- การคิดเชิงกลยุทธ์ ( Strategic Thinking )
- การคิดเชิงบูรณการ ( Integrated Thinking )
 หลักการสร้างมุมมองต่อปัญหาแบบLogical Thinking เชิงลึก
 การแก้ปัญหาที่ระดับต่างๆ
 การแก้ที่ระดับเหตุการณ์ (การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า)
 การแก้ที่ระดับรูปแบบ (การแก้ปัญหาเชิงปาองกัน)
 การแก้ที่ระดับโครงสร้าง (การแก้อย่างยั่งยืนหรือPDCA)
 Workshop : ประยุกต์ใช้หลักการคิดกับปัญหาของท่าน

 PART 3 : เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับผังก้างปลา
o ผังก้างปลา (Fishbone Diagram) คืออะไร
o ผังก้างปลา (Fishbone Diagram) สาคัญและมีประโยชน์อย่างไร
o ผังก้างปลา (Fishbone Diagram) มีขั้นตอนการใช้อย่างไร
o การใช้ผังก้างปลา (Fishbone Diagram) ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ผู้ใช้ควรมีกรอบความคิด(Mindset)
อย่างไร

o Workshop : พัฒนาเทคนิคการใช้ผังก้างปลาเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์
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 PART 4 : การประยุกต์ใช้ผังก้างปลากับสถานการณ์ต่างๆ
 ผังก้างปลากับการวิเคราะห์และจัดลาดับความสาคัญของสาเหตุด้วย 80:20
 ผังก้างปลากับการสร้างแนวทางแก้ปัญหาด้วย Action Plan
 ผังก้างปลากับการสร้างทางเลือกในการตัดสินใจด้วย Decision Tree
 ผังก้งปลากับการกาหนดเปาาหมายในเรื่องต่างๆ (Goal Setting)
 ผังก้างปลากับการบริหารบุคคลหรือทีมงาน

Workshop : ประยุกต์ใช้ผังก้างปลากับสถานการณ์จริง

แนวทางการอบรมตามหลักสูตร






การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสาคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนาความรู้
ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และ คิดถึงสถานการณ์ การทางานของตัวเอง
- การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
- Work Shop : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
- การนาเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทางานเป็นทีม
- Role Playing : ทาให้เห็นสถานการณ์จริง โดยการแสดงแบบสมมติ
- การตอบคาถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น
- การบ้านเพื่อการนาไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรทาหน้าที่เพียงผู้อานวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทาให้การพัฒนาเป็นไปตาม
ธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง
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รูปแบบและกระบวนการ (Process) ที่ใช้ ในการฝึกอบรม
1. รูปแบบ Training & Group Coaching
การใช้กระบวนการ Training & Group Coaching เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดและประมวลผลเรื่องที่เรียนผ่าน
ประสบการณ์ของตนเอง แล้วเพิ่มเติมต่อยอดกับสิ่งที่ตัวเองจะนาไปปฏิบัติ ด้วยการคิดวิธีที่เหมาะสมของตัวเอง
ไม่ใช่การเข้าใจเนื้อหาอย่างเดียว แต่มีวิธีการประยุกต์เนื้อหากับชีวิตจริงของตนเองได้ทันที
กระบวนการฝึกอบรมประยุกต์ใช้หลักการโค้ชผสมผสานกับการให้ความรู้และวิธีการในแนวของการเท
รน โดยการใช้คาถาม ซึ่งเป็นการสารวจความคิดเห็นของตนเองของผู้เรียนในเรื่องที่กาลังจะอบรม ทาให้ผู้เรียน
มองเห็นตัวเองและแนวคิดของตัวเองในหัวข้อนั้นๆ การยอมรับในตัวเองจะเกิดขึ้น นาไปสู่ก ารเคารพตนเองที่จะ
ก่อให้เกิดความอยากเปลี่ยนแปลงตนเองในเรืองนั้นๆ วิทยากรที่ทาหน้าที่เป็น เหมือนกระจกบานหนึ่งเท่านั้นเอง
การเปลี่ยนแปลงทั้งหลายมาจากความคิดผู้เรียนทั้งหมด เนื่องจากเห็นว่าไม่มีประโยชน์ที่จะอยู่ในสภาวะเช่นนั้น
หรือ เห็นประโยชน์ที่จะเปลี่ยนแปลง ผู้เรียนเป็นผู้เลือกแนวทางการเปลี่ยนแปลงเองจึงไม่เกิดการต่อต้าน เกิด
ความภาคภูมิใจในแนวทางที่ตัวเองออกแบบ และอยากลงมือปฏิบัติด้วยตัวเขาเอง การเปลี่ยนแปลงจึงสามารถ
เกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องมีใครมาบังคับ



แก่นสาคัญของการฝึกอบรมในรูปแบบ Group Coaching

•
• Workshop
• Role Playing
•
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หมายเหตุ: การทาให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเองและยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเองผ่านการใช้คาถาม (Questioning)
ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทาสิ่งที่ได้เรียนรู้ไป
ประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

“การบอกให้ ฟัง กับ กระตุ้นให้ คดิ อย่ างไหนดีกว่ ากัน?”
“ชี้แนะวิธีการให้ กับ ถามว่ ามีวธิ ีการของตัวเองอย่ างไร?” แบบไหนจาได้ มากกว่ ากัน
 แนวทางการบรรยายสไลด์ (Slide)
 อธิบายกระตุ้นให้คิดถามให้ประยุกต์ใช้จูงใจให้มี Commitment
 สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วย Keywords และประโยคสาคัญ
 เปิดโอกาสให้สารวจตัวเองและสร้างแนวทางแก้ไขด้วยตัวเอง
 ฝึกให้จับประเด็นสาคัญที่อยู่ในสไลด์ (Slide) ได้ด้วยตัวเอง
 ทาให้ผู้เรียนรู้สึกว่ามีอิสระในการเลือกใช้ความรู้ ไม่ได้บังคับ

 กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
 สร้าง Commitment ในสิ่งที่จะนาไปปฏิบัติ
 พิสูจน์หลักการและเทคนิคที่ได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง
 สร้ า งความเข้ า ใจในเนื้ อ หาด้ ว ยตั ว เองและพร้ อ มไป
ประยุกต์ใช้ทันที
 สนุกสนานกับกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
 สร้างแนวความคิดใหม่ๆ ของตัวเองผ่านการแลกเปลี่ยน
ซึ่งกันและกัน

2. รูปแบบ Strategic Group Coaching & Consulting
การพัฒนากลุ่มบุคคลที่ทางานกันเป็นทีม โดยมีเปาาหมายร่วมกันให้เกิดประสิทธิผลนั้น ต้องทาให้กลุ่ม
บุคคลนั้นๆ ยึดถือเปาาหมายเดียวกัน พันธะกิจเดียวกัน ค่านิยมเดียวกัน แต่รับผิดชอบงานของตัวเองแล้วดาเนินการ
ให้สอดคล้องกัน เสมือนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทีมเดียวกัน โดยการทาให้ตัวเองบรรลุเปาาหมายของแต่ละบุคคล
แล้วรวมกันเป็นเปาาหมายทีม
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แนวทางการดาเนินการเพื่อให้กลุ่มบุคคลบรรลุเปาาหมายหลักของทีม แต่ใช้ศักยภาพของตัวเอง ทาหน้าที่
ของตัวเองให้สมบูรณ์ที่สุดตามที่ได้รับมอบหมาย สามารถแก้ ปัญหาของตัวเองและช่วยเหลือทีมงานแก้ไขปัญหา
หรือร่วมกันแก้ไขปัญหาเพื่อให้บรรลุผลสาเร็จ เรียกว่า “Strategic Group Coaching & Consulting”
กระบวนการพอสังเขปของการดาเนินการ มีดังนี้....
 กาหนดเปาาหมายของกลุ่ม (Strategic Goal Setting )
 กาหนดเปาาหมายย่อยของบุคคล (Key Success Factor)
 วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน (Situation Analysis)
 ประเมินและตรวจสอบเรื่องสาคัญ (Do & Don’t)
 กาหนดกรอบการดาเนินการที่เหมาะสม (Frame Work)
 ค้นหาทางเลือกของแต่ละบุคคล (Option)
 วางแผนปฏิบัติงานมุ่งสู่เปาาหมาย (Planning)
 ตัดสินใจเลือกสิ่งที่จะลงมือทา (Action)

 การบ้านเพื่อการนาไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง
 ผู้เรียนควรมีความตั้งใจในการนาสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ด้วยตัวเอง
 การพัฒนาตัวเองควรปฏิบัติบ่อยๆ จนกลายเป็นธรรมชาติของตัวเอง
 การเรียนรู้ผ่านกระบวนการ Coaching จะทาให้ผู้เรียนอยากนาสิ่งที่รู้ไปใช้จริง
 การบ้านเป็นสิ่งที่ผู้เรียนยินดีที่จะกาหนดด้วยตัวเอง
 ผลลัพธ์ของการฝึกอบรมสามารถวัดได้ที่การบ้านที่ผู้เรียนนาไปปฏิบัติจริง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 ผู้จัดการ / หัวหน้างานทุกระดับ
 Staff / พนักงานระดับปฏิบัติการ
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