การคิดเชิ งระบบและการวิเคราะห์ เหตุและผลมุ่งสู่เป้ าหมาย ( หลักสูตร 2 วัน )

Course outline หลักสู ตรการคิดเชิงระบบและการวิเคราะห์ เหตุและผลมุ่งสู่
เป้ าหมาย (Systematic Thinking and Analytical Thinking)
(หลักสู ตร 2 วัน)
โดย นาย ปกรณ์ วงศ์ รัตนพิบูลย์

Executive Coach :

Leadership and Strategic Development Consultant

หลักการ/แนวความคิด
การพัฒนาทักษะการคิดเชิงระบบและการวิเคราะห์เชิงเหตุผล เป็ นเรื่ องสาคัญที่จะทาให้บุคลากร
สามารถเอาชนะปั ญหา อุปสรรคในการทางานแล้วมุ่งสู่ เป้ าหมายที่กาหนดไว้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ผล ด้วย
เครื่ องมือด้านการคิดประเภทต่างๆ ที่จาเป็ นและสามารถประยุกต์ใช้กบั เหตุการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีระบบ
การเชื่อมโยงการคิดประเภทต่างๆ เข้าด้วยกัน จะทาให้การทางานมีประสิ ทธิ ผลมากกว่าการคิดในเรื่ อง
ใดเรื่ องหนึ่งเพียงเรื่ องเดียว ดังเช่น...

การประยุกต์ใช้และพัฒนาหลักการคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking) และการคิดเชิงวิเคราะห์อย่างมี
เหตุผล (Logical Thinking) ในการทางานในเรื่ องต่างๆ โดยการเรี ยนรู ้และเข้าใจการทางานของสมองที่
แบ่งออกเป็ นสมองส่ วนคิดวิเคราะห์ (Prefrontal Cortex) และสมองส่ วนของอารมณ์ที่โต้ตอบกับสิ่ งเร้า
(Limbic System) จะทาให้สามารถบริ หารจัดการอารมณ์แล้วกระตุน้ สมองส่ วนคิดได้มากขึ้น
ประเด็นสาคัญที่บุคลากรยังไม่สามารถทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ผล เป็ นเพราะมีแนวความคิดที่เป็ นเชิง
ลบ (หลุมพราง) กับการทางาน ไม่ได้ใช้หลักคิดประเภทต่างๆ อย่างเต็มที่ ทาให้เกิดปั ญหาและอุปสรรค
ที่ไม่ได้รับการแก้ไข ดังนั้นหากพัฒนาบุคลากรได้สามารถใช้หลักการคิดได้อย่างถูกต้องแล้ว ย่อมทาให้
การแก้ไขปั ญหาเกิดประสิ ทธิ ผลมากยิง่ ขึ้นและบรรลุเป้ าหมายขององค์กร
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การคิดเชิ งระบบและการวิเคราะห์ เหตุและผลมุ่งสู่เป้ าหมาย ( หลักสูตร 2 วัน )

วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร


เพื่อทาให้ผเู ้ รี ยนสามารถนาหลักคิดเชิงระบบและการคิดเชิงวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลไปประยุกต์ใช้กบั
การแก้ไขปั ญหาและอุปสรรค เพื่อมุ่งสู่ เป้ าหมายได้ดว้ ยตัวเอง



เพื่อทาให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกฝนทักษะการคิดด้านต่างๆ กับกิจกรรมและปฏิบตั ิการทดลองใช้จนเกิดความ
เข้าใจอย่างแท้จริ ง



เพื่อจูงใจให้ผเู้ รี ยนนาหลักการคิดที่ได้เรี ยนรู้สร้างเป็ นกระบวนการคิดที่มีประสิ ทธิผลของตัวเองได้ดว้ ย
ตัวเอง



เพื่อทาให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาตัวเองในการคิดด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องมุ่งสู่ ผลสัมฤทธิ์ ตามที่องค์กรต้องการ

รายละเอียดเนือ้ หาตามหลักสู ตร (Course Outline)


DAY I: การพัฒนาทักษะการคิดเชิงระบบและการวิเคราะห์






การเรียนรู้ และเข้ าใจหลักการคิดประเภทต่ างๆ
 สารวจแนวความคิดเกี่ยวกับการคิดเชิ งระบบ
 ความหมายของการคิด
 การทางานของสมองส่ วนคิดและส่ วนอารมณ์
 องค์ประกอบของการคิด
 Workshop: การประยุกต์ใช้หลักการคิดของตัวเอง
การพัฒนาทักษะการคิดประเภทต่ างๆ
 การคิดเชิ งระบบ (Systemic Thinking)
 การคิดเชิ งวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
 การคิดเชิ งกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
 การคิดเชิ งสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
 การคิดอย่างมีเหตุผล (Logical Thinking)
 กิจกรรมย่ อย : การพัฒนาทักษะการคิดประเภทต่างๆ
 Workshop : การเลือกหลักการคิดที่จะนาไปพัฒนา
การคิดอย่ างมีเหตุผล (Logical Thinking) พิชิตเป้าหมาย
 องค์ประกอบที่สาคัญของการคิดอย่างมีเหตุผล
 เครื่ องมือพัฒนาการคิดอย่างมีเหตุผล
 หลักการสาคัญของการคิดอย่างมีเหตุผล
 ประโยชน์ของการคิดอย่างมีเหตุผล
 Workshop: การประยุกต์ใช้หลักการคิดกับการทางาน
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การคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking) ในการแก้ปัญหา
 สร้างแนวความคิดเกี่ยวกับการคิดเชิ งระบบ
 หลักการของการคิดเชิ งระบบ
 องค์ประกอบสาคัญที่ก่อกาเนิ ดเป็ นระบบ
 Workshop : การประยุกต์ใช้แนวทางการคิดเชิ งระบบ

DAY II: การประยุกต์ หลักการคิดเชิงระบบและการวิเคราะห์ เชิงเหตุผล










การประยุกต์ หลักการคิดกับการทางาน
 สิ่ งใดต่อไปนี้ ถือว่าเป็ นระบบ (คิดสนุ กๆ)
 ความแตกต่างของการคิดเชิ งเส้นและการคิดเชิ งระบบ
 หลุมพรางทางความคิดเกี่ยวกับการคิดเชิ งระบบ
 เทคนิ คการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
 Workshop : การประยุกต์ใช้หลักการคิดกับการทางาน
 กรณีศึกษา : วิเคราะห์สถานการณ์ดา้ นการคิดเชิ งระบบ
การพัฒนาหลักการคิดเชิ งกลยุทธ์ พชิ ิ ตเป้าหมาย
 การใช้ทก
ั ษะการคิดเชิงกลยุทธ์กบั การคิดเชิงระบบ
 หลุมพรางที่สกัดกั้นการคิดเชิ งกลยุทธ์
 หลักการเอาชนะปั ญหา/อุปสรรคที่ตอ
้ งเผชิญ
 Workshop : สร้างแนวความคิดเชิ งกลยุทธ์ของตัวเอง
เทคนิคการคิดเชิ งวิเคราะห์ อย่ างมีเหตุผลพิชิตปัญหา
 กระบวนการคิดเชิ งวิเคราะห์
 เทคนิ คการคิดเชิ งวิเคราะห์
 หลุมพรางทางความคิดเกี่ยวกับปั ญหา (คิดสนุ กๆ)
 เทคนิ คการเอาชนะหลุมพราง
 กรณีศึกษา : การเอาชนะปั ญหา/อุปสรรคด้วยตัวเอง
สรุ ปแนวทางการประยุกต์ ใช้ เพือ่ มุ่งสู่ ผลสั มฤทธิ์
 หลักการคิดเพื่อพิชิตปั ญหา อุปสรรคสู่ เป้ าหมาย
 เรื่ องเล่าสร้างแนวความคิด “การคิดเชิ งระบบ”
 เรื่ องเล่าสร้างแนวความคิด “ความเป็ นเลิศส่ วนบุคคล”
 คุณสมบัติของนักคิดสู่ ผลสัมฤทธิ์ ในงาน
การบ้ านเพือ่ การนาไปฝึ กฝน
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แนวทางการฝึ กอบรม
 การเรียนรู้ ของผู้ใหญ่ (Adult Learning)

„
„
„
„

ความเชื่อ
ความเคยชิน
ค่ านิยม
อุปนิสัย
หมายเหตุ: ผูใ้ หญ่เรี ยนรู ้ผา่ นประสบการณ์ในอดีตของตัวเอง ซึ่ง
เป็ นข้อมูลที่จะอยูภ่ ายในจิตใต้สานึก ผ่านการแสดงด้วยวงจรพฤติกรรม
หากต้องการให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเปลี่ยนแปลงจึงต้องทาให้ผเู ้ รี ยนยินดีที่จะ
ปรับเปลี่ยนความคิดของตัวเองใหม่ เพื่อสร้างความรู ้สึกที่ดีในการ
เปลี่ยนแปลงตัวเอง (การกระทาแบบใหม่)

 การใช้ กระบวนการโค้ ชชิ่ง (Coaching) กับการฝึ กอบรม
หมายเหตุ : การทาให้ผเู ้ รี ยนมองเห็นตัวเองและยอมรับในสิ่ งที่
เป็ นอยูด่ ว้ ยตัวเองผ่านการใช้คาถาม ( Questioning) ของโค้ช
(วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผูเ้ รี ยน แล้ว
ผูเ้ รี ยนก็จะเลือกทาสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ไปประยุกต์ใช้กบั Style และ
สภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด
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 แก่นสาคัญของการฝึ กอบรมในรู ปแบบ Group Coaching

โค้ชให้หลักการ

ผู้เรียนพิสูจน์ ด้วยตนเอง
 ผ่านการแลกเปลี่ยน
 Workshop
 Role Playing
 กรณี ศึกษา

สร้างแนวทางและวิธีการ
ของตัวเอง สามารถ
ประยุกต์ใช้ได้ทนั ที

หมายเหตุ : การทาให้ผเู ้ รี ยนมองเห็นตัวเองและยอมรับในสิ่ งที่เป็ นอยูด่ ว้ ยตัวเองผ่านการใช้คาถาม (Questioning) ของโค้ช
(วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผูเ้ รี ยน แล้วผูเ้ รี ยนก็จะเลือกทาสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ไปประยุกต์ใช้กบั Style และ
สภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

“การบอกให้ ฟัง กับ กระตุ้นให้ คดิ อย่ างไหนดีกว่ ากัน?”
“ชี้แนะวิธีการให้ กับ ถามว่ ามีวธิ ีการของตัวเองอย่ างไร?” แบบไหนจาได้ มากกว่ ากัน
 แนวทางการบรรยายสไลด์ (Slide)
 อธิบาย 
กระตุน้ ให้คิด 
ถามให้ประยุกต์ใช้ 
จูงใจให้มี Commitment
 สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วย Keywords และประโยคสาคัญ
 เปิ ดโอกาสให้สารวจตัวเองและสร้างแนวทางแก้ไขด้วยตัวเอง
 ฝึ กให้จบั ประเด็นสาคัญที่อยูใ่ นสไลด์ (Slide) ได้ดว้ ยตัวเอง
 ทาให้ผเู ้ รี ยนรู ้สึกว่ามีอิสระในการเลือกใช้ความรู ้ ไม่ได้บงั คับ

 กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
 สร้าง Commitment ในสิ่ งที่จะนาไปปฏิบตั ิ
 พิสูจน์หลักการและเทคนิคที่ได้เรี ยนรู้ดว้ ยตัวเอง
 สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วยตัวเองและพร้อมไปประยุกต์ใช้
ทันที

 สนุกสนานกับกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเอง
 สร้างแนวความคิดใหม่ๆ ของตัวเองผ่านการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและ
กัน
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 การแสดงบทบาทสมมติ (Workshop) ผ่ านกรณีศึกษา
 กรณี ศึกษา ก็เหมือนกับเหตุการณ์จริ งที่ผเู ้ รี ยนต้องเผชิญ หากมีการนาสิ่ งที่
ได้เรี ยนรู ้ประยุกต์กบั กรณี ศึกษา ก็เสมือนหนึ่งให้พิสูจน์หลักการและวิธีการใหม่ๆ ที่
ได้เรี ยนรู ้กบั กรณี ศึกษา จะทาให้เข้าใจเนื้อหาและวิธีการใช้ได้อย่างแม่นยา
 การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) สร้างความสนุกสนานได้แง่คิด
ผ่านเหตุการณ์คล้ายสถานการณ์จริ ง ทาให้เมื่อเจอสถานการณ์จริ งหลังการฝึ กอบรม
แล้ว ผูเ้ รี ยนก็จะสามารถประยุกต์ใช้ได้ทนั ที

 การบ้ านเพือ่ การนาไปฝึ กฝนและปฏิบัติจริง
 ผูเ้ รี ยนควรมีความตั้งใจในการนาสิ่ งที่เรี ยนรู ้ไปใช้ดว้ ยตัวเอง
 การพัฒนาตัวเองควรปฏิบตั ิบ่อยๆ จนกลายเป็ นธรรมชาติของตัวเอง
 การเรี ยนรู ้ผา่ นกระบวนการ Coaching จะทาให้ผเู ้ รี ยนอยากนาสิ่ ง
ที่รู้ไปใช้จริ ง
 การบ้านเป็ นสิ่ งที่ผเู ้ รี ยนยินดีที่จะกาหนดด้วยตัวเอง
 ผลลัพธ์ของการฝึ กอบรมสามารถวัดได้ที่การบ้านที่ผเู้ รี ยนนาไป
ปฏิบตั ิจริ ง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสู ตรนี้
 หัวหน้างาน
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