Course outline
หลักสูตร ทักษะการคิดเชิงระบบและการคิดเชิงวิเคราะห์
(Systematic and Analytical Thinking)
(หลักสูตร 1 วัน)
โดย
วิ ทยากรและที ป่ รึกษา ประจาKCT Academy

ภาพรวมหลักสูตร (Course Overview)
ทักษะการคิดเชิงระบบและการคิดเชิงวิเคราะห์เป็ นสินทรัพย์ทม่ี คี ่าทัง้ ในทางส่วนตัวและทาง
ธุรกิจ ไม่ว่าอาชีพของคุณคืออะไร หรือตาแหน่งปั จจุบนั คุณอยูใ่ นระดับไหน การรูว้ ธิ ปี รับประยุกต์ใช้การ
คิดเชิงวิเคราะห์จะสร้างประโยชน์ต่อบริษทั และองค์กรทีค่ ุณอยูห่ รือทางานให้ จนนาไปสู่การได้รบั การ
สนับสนุ น เลื่อนตาแหน่งและได้รบั ค่าตอบแทนทีส่ ูงขึน้
เรือ่ งของตรรกะและการวิเคราะห์นนั ้ มีความเป็ นสากล กล่าวคือ มีความสาคัญในทุกพืน้ ที่ ทัง้ ที่
บ้าน ทีท่ างาน จาเป็ นในทุกความสัมพันธ์ ทัง้ ครอบครัว เพื่อน หรือแม้กระทังกั
่ บเด็กๆ
โดยทัวไป
่ การแก้ปัญหาใดๆ จาเป็ นต้องใช้การคิดเชิงวิเคราะห์ในบางระดับเสมอ ซึง่ ขอบเขตที่
เกีย่ วข้องกับการคิดวิเคราะห์ทพ่ี บได้บ่อย เช่น การจัดการ การแก้ไขปั ญหา การสื่อสาร การประมาณ
งบประมาณ การรายงาน การวิจยั การวิเคราะห์ขอ้ มูล การวินิจฉัย ความคิดสร้างสรรค์ เป็ นต้น ด้วยเหตุ
นี้ จึงกลายเป็ นโอกาสทีท่ าให้คุณมีทกั ษะพืน้ ฐานของการคิดเชิงวิเคราะห์อยูแ่ ล้ว
อย่างไรก็ตาม ในหลักสูตรนี้ คุณจะได้เรียนรูว้ ธิ กี ารระบุทกั ษะทีม่ ใี นตัวคุณ รวมถึงวิธกี ารพัฒนา
ทักษะเหล่านัน้ เพื่อสามารถปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ทงั ้ ต่อองค์กรและชีวติ ของคุณเอง นอกจากนี้ คุณจะ
ได้เรียนรูถ้ งึ วิธกี ารนาทักษะเหล่านี้ไปใช้จนคุณกลายเป็ นนักแก้ไขปั ญหาทีเ่ ก่งขึน้ และทาให้คุณเป็ นที่
ต้องการของตลาดมากขึน้ โดยเป้ าประสงค์ของหลักสูตรนี้ คือ พัฒนาศักยภาพและความสามารถของคุณ
เพื่อทีจ่ ะสามารถระบุ วิเคราะห์ ตัง้ คาถาม ประเมินผล และมองภาพรวมเพื่อเสริมสร้างแนวคิดวิเคราะห์ท่ี
ทีเ่ ป็ นอิสระ
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แนวคิดสาคัญ (Key Concept)
ทุกสิง่ มีชวี ติ ทีเ่ คยมีมาและทีย่ งั คงอยูล่ ว้ นมีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ในบางระดับ แม้ว่า
จะเป็ นสัญชาติญาณอย่างเข้มข้นก็ตาม (เช่น ความปรารถนาทีจ่ ะมีชวี ติ รอด) ซึง่ เป็ นความสามารถที่
ธรรมดาเมือ่ เทียบกับมนุษย โดยสิง่ ทีท่ าให้มนุษย์แตกต่างจากสิง่ อื่นๆ คือ ความสามารถในการหาสาเหตุ
ของปั ญหาและวิธกี ารแก้ไขปั ญหาเพื่อบรรเทาผลกระทบของปั ญหา และนี่คอื แนวคิดหลักทีส่ าคัญ คือ
การใช้ชุดทักษะทีไ่ ด้รบั การตกทอดมาพัฒนาและปรับใช้เพื่อแก้ไขปั ญหาชีวติ และปั ญหาทางธุรกิจ

นิยามศัพท์สาคัญ (Key Terminology)
การคิ ดเชิ งวิ เคราะห์ (Analytical Thinking)
โดยนัยแล้ว การคิดเชิงวิเคราะห์เกีย่ วข้องกับการใช้การวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์เพื่อกาหนดหรือ
สร้างแนวทางสาหรับแก้ปัญหา โดยใช้วธิ กี ารตามหลักวิทยาศาสตร์ตรวจสอบข้อมูลทีอ่ ยูเ่ พื่อทาความ
เข้าใจสาเหตุและผลกระทบ รวมทัง้ ใช้เป็ นพืน้ ฐานสาหรับการแก้ปัญหาหรือการตัดสินใจ
การวิ เคราะห์ (Analysis)
การวิเคราะห์เป็ นการตรวจสอบอย่างละเอียดและเป็ นระบบและเป็ นการประเมินองค์ประกอบหรือ
โครงสร้างของบางสิง่ บางอย่าง ซึง่ มักจะมีวตั ถุประสงค์เพื่อค้นหาความหมาย คุณสมบัตสิ าคัญ หรือ
สาเหตุทแ่ี ท้จริง อีกทัง้ เกีย่ วข้องกับการแยกแยะหรือแบ่งออกเป็ นส่วนย่อยๆ เพื่อทีจ่ ะพบความเป็ น
ธรรมชาติทแ่ี ท้จริง ลักษณะการทางาน และความสัมพันธ์ในสิง่ นัน้ ๆ
ข้อโต้แย้ง (Arguments)
คากล่าวของข้อเท็จจริงหรือข้อสรุปทีเ่ ป็ นกลางและชักจูงโน้มน้าวใจได้ นับเป็ นข้อโต้แย้งทีม่ เี หตุผล ซึง่
สาระสาคัญ ได้แก่ เหตุผลหรือชุดของเหตุผลทีถ่ ูกกาหนดไว้ดว้ ยจุดประสงค์เพื่อโน้มน้าวผูอ้ ่นื ว่าการ
กระทาหรือความคิดนัน้ ถูกหรือผิด กล่าวคือ เมือ่ เพิม่ องค์ประกอบใดๆ ทีส่ ามารถปกป้ องคากล่าวเดิมได้
ก็นบั ว่าเป็ นเหตุผลทีผ่ ่านการวิเคราะห์และการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างครอบคลุมแล้ว ทัง้ นี้ โดยทัวไป
่
การกระทาและการตัดสินใจทีเ่ ป็ นเหตุเป็ นผลมากทีส่ ุดขึน้ อยูก่ บั การวิเคราะห์ขอ้ มูลทีอ่ ยูใ่ นมือ
การคิ ดเชิ งสร้างสรรค์ (Creative-Thinking)
การคิดเชิงสร้างสรรค์ คือ การมองหาบางสิง่ บางอย่างด้วยวิธกี ารใหม่หรือมุมมองทีส่ ดใหม่ (เช่นเดียวกัน
กับการคิดนอกกรอบ) เพื่อทีจ่ ะคิดสิง่ ใหม่หรือสิง่ ทีเ่ ป็ นต้นฉบับ เป็ นจุดเริม่ ต้น โดยต้องอาศัยการเปิ ดใจ
กว้างเพื่อทีจ่ ะพัฒนาแนวทางหรือวิธกี ารอันไม่ได้ขน้ึ อยู่กบั สิง่ ใดๆ ทัง้ ในอดีตและเหตุการณ์ปัจจุบนั
การคิดเชิงสร้างสรรค์ เป็ นกระบวนการคิดแบบยืดหยุ่น ใหลลื่น และเน้นการริเริม่ ซึง่ รูปแบบเหล่านี้
มักจะใช้วธิ กี ารกาหนดกรอบใหม่ (Reframing) การทางานกับแนวคิดหรือสิง่ ทีเ่ ป็ นนามธรรม
(Abstraction) การระดมความคิด (Brainstorming) การทาแผนผังความคิด (Mind Mapping) การ
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คาดคะเนและการคิดทีแ่ ตกต่าง (Conjecture and Divergent Thinking) หรือการยอมรับแนวคิดและ
สมมติฐานทีค่ ดิ ต่างและท้าทาย
การคิ ดเชิ งวิ พากษ์ (Critical-Thinking)
การคิดเชิงวิพากษ์ คือ การวิเคราะห์วตั ถุประสงค์ของความเสีย่ งหรือประเด็นตามข้อเท็จจริง ข้อมูลและ
หลักฐานทีเ่ กี่ยวข้องโดยปราศจากอิทธิพลจากความรูส้ กึ ส่วนตัว ความคิดเห็น หรืออคติ กล่าวคือ มุง่ เน้ น
ไปยังข้อมูลข่าวสารทีเ่ ป็ นจริงเพียงอย่างเดียวและใช้หลักตรรกะเหตุผล ความเชื่อมโยงต่อเนื่อง ความ
เป็ นระเบียบในการทาให้เป็ นเหตุเป็ นผล การวิเคราะห์ การประเมินและการตีความเพื่อเกิดการตัดสินใจ
ได้อย่างชาญฉลาด
การตัดสิ นใจ (Decision-Making)
การตัดสินใจคือกระบวนการของการเลือกด้วยการระบุความเสีย่ ง/ประเด็น การรวบรวมข้อมูล และการ
ประเมินวิธกี ารแก้ปัญหาทางเลือก โดยพิจารณาจากเสียงตอบรับและข้อโต้แย้งทีส่ มเหตุสมผล
โดยทัวไป
่ ตัวแบบหรือแบบจาลองการตัดสินใจทีเ่ ป็ นทางการ ถูกเรียกว่า ตัวแบบการตัดสินใจอย่างมี
เหตุผล ซึง่ พิจารณาปั จจัยนาเข้า วิเคราะห์และประเมินผลลัพธ์เพื่อตัดสินใจว่าจะใช้วธิ แี ก้ปัญหาแบบใด
การแยกแยะปัญหา (Deconstruction of a Problem)
การแยกแยะปั ญหาในบริบทของการคิดเชิงวิเคราะห์เป็ นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์ปัญหาทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การแยกย่อยปั ญหาออกเป็ นส่วนๆ อย่างเป็ นระบบสู่องค์ประกอบสาคัญเพื่อการวิเคราะห์และประเมินผล
การกาหนดความเกี่ยวข้อง (Determining Relevance)
ส่วนนี้เป็ นส่วนทีท่ า้ ทายมากทีส่ ุดในการคิดเชิงวิเคราะห์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในสถานการณ์ทท่ี า้ ทาย
เนื่องจาก เป็ นงานทีเ่ กี่ยวข้องกับการค้นหาว่าข้อมูลใดทีเ่ กีย่ วข้องและมีความสาคัญสาหรับการพิจารณา
กาหนดข้อโต้แย้ง
การประเมิ นผล (Evaluation)
การประเมินผลเป็ นการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับการปฏิบตั งิ านตามนโยบาย โครงการ หรือ
แผนงานเพื่อทีจ่ ะตัดสินและสรุปในประเด็นความคืบหน้า การบรรลุเป้ าหมาย รวมถึงความคุม้ ค่า หรือ
เป็ นฐานในการตัดสินใจเพื่อการออกแบบนโยบาย โครงการต่างๆ และแนวคิดริเริม่ สิง่ ใหม่ๆ สาหรับ
นาไปใช้ต่อในอนาคต ซึง่ ก่อให้เกิดเป็ นโอกาสในการศึกษาเชิงลึกในสิง่ ทีจ่ ะทาต่ออย่างเป็ นระยะๆ
โดยทัวไป
่ การประเมินผล มีเกณฑ์คุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

เป็ นช่วงเวลาตามธรรมชาติ (มีรอบในการประเมิน)

เกีย่ วข้องกับการพิจารณาและตัดสินคุณค่าหรือมูลค่าของนโยบาย โครงการ หรือแผนงาน
(ขึน้ อยูก่ บั ความเป็ นระบบข้อมูลและเป็ นข้อมูลทีม่ คี ุณภาพสูง)
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มุง่ เน้นไปทีว่ ธิ กี ารและสาเหตุทท่ี าให้บรรลุผล
พิจารณาถึงผลกระทบทีเ่ กิดจากความตัง้ ใจและไม่ได้ตงั ้ ใจ
ประเมินตามด้านเทคโนโลยี ทางกายภาพและลักษณะส่วนบุคคล

การระบุอคติ (Identifying Biases)
ทักษะการระบุอคติน้เี ป็ นเรือ่ งยากมาก เพราะอคติเป็ นเสมือนเมล็ดพันธุพ์ ชื ทีถ่ ูกฝั งรากลึกมาเป็ นระยะ
เวลานานในแต่ละคนและเป็ นการยากทีค่ ดิ ยอมรับและเข้าใจในอคติของตน โดยแก่นของการพิจารณา
ทักษะนี้ คือ ประเมินข้อโต้แย้งจากทุกด้านในขณะทีค่ านึงถึงอคติทอ่ี าจมีในแต่ละด้านไปด้วย และเพราะ
อคติส่วนบุคคลอาจถูกใช้ในกาหนดการวินิจฉัยของคนๆ หนึ่ง รวมถึงข้อสมมติบางประการทีม่ กั ถูกใช้ใน
การสร้างข้อโต้แย้ง จึงเป็ นการยากอย่างยิง่ ทีจ่ ะเรียนรูถ้ งึ วิธกี ารแยกอคติส่วนตัวบุคคลออกจากข้อโต้แย้ง
ทีม่ ี
การอนุมานเพื่อหาข้อสรุป (Inference)
การอนุ มาน คือ ข้อสรุปหรือความคิดเห็นทีไ่ ด้มาตามการวิเคราะห์ขนั ้ พืน้ ฐาน หลักฐาน และการใช้
เหตุผลจากข้อเท็จจริงหรือข้อมูลทีม่ อี ยู่ ซึ่งนับว่าเป็ น “การคาดเดาอย่างมีความรู”้ ผูค้ นเรียนรูส้ งิ่ ต่างๆ
ด้วยประสบการณ์โดยตรง แต่ทว่าสามารถรับความรูไ้ ด้ดว้ ยการอ้างถึงหรือสรุปจากข้อมูลทีม่ อี ยู่
เหมือนกับการอ่านหนังสือระหว่างบรรทัดหรือการมองดูขอ้ เท็จจริงอย่างรอบคอบเพื่อหาข้อสรุป ทัง้ นี้
การอนุ มานก็สามารถนาไปสู่ขอ้ สรุปทีผ่ ดิ พลาดหรือการอนุมานบนฐานอคติหรือการใช้เหตุผลผิดได้ดว้ ย
ในการคิดเชิงวิเคราะห์ จะทาการอนุมานตามข้อมูลทีใ่ ห้ไว้ควบคู่ไปกับสามัญสานึก (common sense)
และประสบการณ์ชวี ติ และการทางาน ทีส่ ามารถใช้เติมเต็มช่องว่างทีม่ อี ยู่ จนนาไปสู่ขอ้ สรุปที่
สมเหตุสมผลหรือข้อโต้แย้งทีห่ นักแน่ นได้ในทีส่ ุด
ตรรกะวิ บตั ิ (Logical Fallacies)
ตรรกะวิบตั ิ คือ ความบกพร่องในการใช้เหตุผล เนื่องมาจากอคติหรือการถูกล้างสมองอย่างหยังรากลึ
่
ก
การแก้ปัญหา (Problem-Solving)
การแก้ปัญหาเป็ นกระบวนการหาทางออกสาหรับคาถามหรือสถานการณ์ทย่ี ากและซับซ้อน เป็ นเรือ่ ง
เกีย่ วกับการมีส่วนร่วมทัง้ ในการกระทาและความคิดทีจ่ าเป็ นต่อการค้นหาวิธกี ารทีด่ แี ละเหมาะสมทีส่ ุดที่
เป็ นไปได้ โดยจาเป็ นต้องใช้ความคิดเชิงสร้างสรรค์ การวิจยั การวิเคราะห์ สามัญสานึก เพื่อทลาย
ปั ญหาให้ราบคาบและประเมินองค์ประกอบทัง้ หมดเพื่อสามารถระบุรากของปั ญหาหรือสาเหตุทแ่ี ท้จริง
และช่วยเอือ้ ข้อมูลในกระบวนการตัดสินใจต่อไปได้
การสร้างต้นแบบ (Prototyping)
การสร้างต้นแบบ เป็ นวิธที ใ่ี ช้เครือ่ งมือต่างๆ เพื่อสร้างแบบจาลองอย่างรวดเร็วสาหรับการทดสอบและ
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การสารวจแนวคิดพื่อพิสจู น์ความสามารถในความเป็ นไปได้หรือการอยูร่ อดและเปิ ดเผยข้อบกพร่องใดๆ
ก่อนทีจ่ ะใช้ทรัพยากรมากเกินไปในการนาแนวคิดนัน้ ๆ ไปปฏิบตั จิ ริง
โดยทัวไป
่ ต้นแบบ มักจะถูกเรียกว่า “แบบจาลอง (mock-up)” และสามารถเป็ นอะไรก็ได้ตงั ้ แต่การร่าง
หรือออกแบบบนกระดาษจนไปถึงการจาลองเพื่อเลียนแบบการใช้งานจริงบนคอมพิวเตอร์ ทัง้ นี้การสร้าง
ต้นแบบถูกมองว่าเป็ นเรือ่ งของการประหยัดต้นทุนหรือเวลา
รากแห่งปัญหา–สาเหตุที่แท้จริ ง (Root-Cause)
รากแห่งปั ญหาเป็ นองค์ประกอบพืน้ ฐานทีก่ ่อให้เกิดปั ญหา กล่าวคือ ละเว้นอาการอย่างรวดเร็วและระบุ
แก่นของปั ญหาเพื่อทาความเข้าใจและอานวยความสะดวกในการแก้ไขปั ญหาอย่างเหมาะสม
ทางออก/แนวทางแก้ปัญหา (Solutions)
ทางออก คือ การตอบสนองเชิงตรระกะ เหตุผล หรือความสมเหตุสมผลทีส่ ุดทีจ่ าเป็ นในการแก้ปัญหา
ซึง่ เรียกได้ว่าเป็ น “คาตอบ” ของปั ญหา ในการคิดเชิงเคราะห์ คาตอบคือผลลัพธ์ของการประเมิน
องค์ประกอบทัง้ หมดอย่างเป็ นระบบ เพื่อให้ได้รบั ความรูท้ จ่ี าเป็ นในการได้มาซึง่ วิธกี ารแก้ปัญหาที่
สมเหตุสมผลทีส่ ุด นอกจากนี้ ทางออก ยังสามารถถูกมองให้เป็ นสมมุตฐานได้ดว้ ย
การวิ เคราะห์ SWOT (SWOT Analysis)
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส แรงกดดัน/ภัยคุกคาม คือ ตัวช่วยในการระบุแนวทางการแก้ปัญหาทีเ่ ป็ นไปได้
8 ทักษะจาเป็ น/ความสามารถตามธรรมชาติ สาคัญที่ส่งผลต่อการคิ ดเชิ งวิ เคราะห์
(The 8 Essential Skills/Natural Talents that Impact Analytical Thinking
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Common sense = สามัญสานึ ก, Evaluating gathered information = การประเมิ นข้อมูลที่รวบรวม
ได้ Recognizing potential problems = การตระหนักถึงปัญหาที่อาจเกิ ดขึ้น, problem solving
= การแก้ปัญหา, Theoretical Evaluation (Prototyping) = การประเมิ นทางทฤษฎี (การสร้าง
ต้นแบบหรือแบบจาลอง), Conceptual Thinking = การคิ ดเชิ งมโนทัศน์ , Intuitive decision making
= การตัดสิ นใจตามการหยังรู
่ ้, Balanced decision making = การตัดสิ นใจที่สมดุล

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Learning Objective)
1. เพื่อเข้าใจองค์ประกอบพืน้ ฐานของปั ญหาและวิธกี ารทลายปั ญหา (Understand the
fundamental elements of a Problem and how to break it down)
2. เพื่อตระหนักและลดแรงความพยายามทีต่ อ้ งเสียเวลาไปกับการหาข้อบกพร้องในแนวทาง
แก้ปัญหา(Recognize and eliminate efforts to waste time on finding blame over solutions)
3. เพื่อเข้าใจจุดเริม่ ต้นในการแก้ปัญหา (Understand where to begin in order to solve a
problem)
4. เพื่อเข้าใจพืน้ ฐานของวิธกี ารทางานของการคิดเชิงวิเคราะห์ (Understand the fundamental of
how Analytical Thinking works)
5. เพื่อมุง่ เรียนรูว้ ธิ กี ารศึกษาตัวขับเคลื่อนทีอ่ ยูเ่ บือ้ งหลังปั ญหาเพื่อทราบสาเหตุทแ่ี ท้จริงของ
ปั ญหา(Learn how to focus on the “drivers” behind the problem in order to get to the rootcause)
6. เพื่อเรียนรูแ้ นวคิดจากการสกัดข้อมูลทีม่ คี วามหมาย (ถูกต้องทีส่ ุด) คือ ข้อมูลทีร่ องรับแนว
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ทางการแก้ปัญหาและการตัดสินใจทัง้ เชิงคุณภาพและปริมาณ (Learn the concepts behind
extracting meaningful information (with merit), that is qualitatively or quantitatively
supports a solution/decision)
7. เพื่อเข้าใจว่าจะหาข้อมูลได้จากทีไ่ หน อย่างไร และรูว้ ่าวิธคี ดั กรอง ตรวจสอบ รวมถึงการปรับ
ประยุกต์ใช้ขอ้ มูลทาอย่างไร (Understand where to dig, how to dig, how to filter, how to
verify and how to apply)
8. เพื่อเข้าใจความสาคัญของการใช้ตรรกะเหตุผลและการวิเคราะห์ในการหาทางออกทีเ่ ป็ นไปได้
สาหรับปั ญหา (Understand the importance of logic and analysis in finding viable solutions
to problems)
9. เพื่อเรียนรูว้ ธิ กี ารใช้เครือ่ งมือและเทคนิคต่างๆ เช่น การระดมความคิดและการวิเคราะห์หา
สาเหตุทแ่ี ท้จริงของปั ญหา (Learn how to apply tools and techniques such as
brainstorming and root-cause analysis)
10. เพื่อเรียนรูว้ ธิ กี ารทดสอบและเสนอแนวทางแก้ปัญหาต้นแบบก่อนออกไปนาเสนอจริง (Learn
how to test and prototype proposed solutions prior to presenting them)
11. เพื่อเรียนรูว้ ธิ กี ารสร้างแนวทางแก้ปัญหาทีส่ มเหตุสมผล และสามารถป้ องกันไว้ได้และวิธกี าร
ปกป้ องแนวทางเหล่านัน้ อย่างสงบและมันใจ
่ (Learn how to create defensible solutions, and
then how to calmly and confidently defend them)

โครงร่างหลักสูตร (Course Outline)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ตรรกะ เหตุผล ข้อโต้แย้ง และการใช้เหตุผลแบบนิ รนัย
1. ตรรกะคืออะไร?
2. การใช้เหตุผลคืออะไร และจะเป็ นอย่างไรหากตรรกะไม่ได้ถูกนาไปใช้?
แบบฝึกหัด: จงเขียนอธิบาย/ทาเอกสารว่าตรรกะเหตุผลในทีท่ างานส่งผลต่อความรื่นไหลและ
ประสิทธิภาพในการทางานได้อย่างไร?
1. การใช้เหตุผลแบบนิรนัยคืออะไร?
2. ข้อโต้แย้ง (ในทางวิทยาศสตร์) คืออะไร?
3. ปั ญหาคืออะไร?
Workshop: จงเขียนอธิบาย/ทาเอกสารเกี่ยวกับปั ญหาทัวไปในที
่
ท่ างานทีย่ งั แก้ไม่ได้
ทางออกหรือแนวทางแก้ไขปั ญหาคืออะไร?
Workshop: จงเขียนอธิบาย/จัดทาเอกสารว่าปั ญหาทัวไปของคุ
่
ณควรได้รบั การการแก้ไข
อย่างไร
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ความรู้เบือ้ งต้นเกี่ยวกับการคิดเชิงวิเคราะห์ (Introduction to Analytical
Thinking)
1. การคิดเชิงวิเคราะห์คอื อะไร
2. 8 ทักษะจาเป็ นทีส่ ่งผลต่อการคิดเชิงวิเคราะห์ คืออะไรบ้าง?
Workshop: ประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนของทักษะสาคัญเหล่านี้
เจาะลึกการคิ ดเชิ งวิ เคราะห์เมื่อเทียบกับการคิ ดแบบต่างๆเพื่อประสิ ทธิ ภาพของการนาไปใช้
ในการทางาน
3. ความแตกต่างระหว่างการคิดเชิงวิเคราะห์กบั ความคิดเชิงวิพากษ์คอื อะไร?
4. ความแตกต่างระหว่างการคิดเชิงวิเคราะห์กบั การคิดเชิงสร้างสรรค์คอื อะไร?
5. Discussion: จากการคิดในลักษณะต่างๆ มีการทับซ้อนระหว่างกระบวนการจริง? หรือเป็ นเพียง
มีช่อื เรียกตามกระแสทัง้ ๆ ทีม่ กี ระบวนการเดียวกัน?

ความรู้เบือ้ งต้นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาแบบแยกแยะโครงสร้างปัญหา
(Introduction to Deconstructive Problem Solving)
1. การแก้ไขปั ญหาคืออะไร?
Workshop/Case : คุณรูอ้ ะไรบ้างเกี่ยวกับการแก้ปัญหา?
Workshop/Case : คุณมีแนวทางการระบุปัญหาหรือปั ญหาทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้อย่างไรบ้าง?
2. การแยกแยะปั ญหาคืออะไร?
3. รากแห่งปั ญหา-สาเหตุทแ่ี ท้จริงหมายความว่าอย่างไร และมีวธิ กี าหนดราก-สาเหตุดงั กล่าว
อย่างไร?
4. Exercise: นาปั ญหาทีค่ ุณมีมาแยกแยะประเด็นและหารากหรือสาเหตุทแ่ี ท้จริงของปั ญหา
Discussion: กระบวนการนี้นาคุณไปสู่ขอ้ สรุปทีแ่ ตกต่างจากข้อสรุปดัง้ เดิมหรือไม่
การสร้างต้นแบบคืออะไร? (What is prototyping? )
5. การสร้างต้นแบบถูกนาใปใช้อย่างไรในการคิดเชิงวิเคราะห์?

การนาการคิดเชิงวิเคราะห์ไปใช้ ( Implementing Analytical Thinking)
1. อะไรคือประโยชน์จากการพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์สาหรับคุณ ?
Exercise: การพัฒนาทักษะเหล่านี้เกิดประโยชน์ต่อบริษทั ของคุณอย่างไร?
คุณผสมผสานทักษะเหล่านี้เพื่อนาไปปรับใช้ในการทางานของคุณอย่างไร?
2. การพัฒนาทักษะเหล่านี้เกิดประโยชน์ต่อการใช้ชวี ติ ทีบ่ า้ นของคุณและความสัมพันธ์อย่างไร?
3. Exercise: การพัฒนาทักษะเหล่านี้เป็ นประโยชน์ต่อความสามารถทางการตลาดของคุณ
อย่างไร?
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4. มีวธิ กี ารพัฒนาทักษะจาเป็ นเพื่อการคิดเชิงวิเคราะห์อย่างไร?

ความคาดหวังที่ไปไกลกว่า/เหนื อกว่าที่เคยมี (Going Beyond)
Discussion: ควรใช้การคิดเชิงเคราะห์ในสถานทีท่ างานเมือ่ ไหร่ และใช้อย่างไร?
Exercise: แบบฝึกหัด: นาทุกเครือ่ งมือและเทคนิคทีค่ ุณได้เรียนหรือพัฒนามาในครัง้ นี้กลับไปใช้
กับปั ญหาเดิม ทาการวิเคราะห์อย่างเหมาะสมและเต็มรูปแบบ?
Discussion: อภิปราย: คุณได้แนวทางการแก้ปัญหาทีแ่ ตกต่างจากเดิมหรือไม่? และคุณสามารถ
ประมวลผลข้อมูลด้วยวิธกี ารใหม่ทท่ี าให้คุณเข้าใจปั ญหาได้ดขี น้ึ หรือไม่ ?
Exercise: แบบฝึกหัด: จับกลุ่ม 3-4 คน และสุ่มเลือก 1 ปั ญหาจากปั ญหาของสมาชิก มา
พิจารณาใหม่ในภาพกลุ่ม?
Discussion: กลุ่มช่วยให้เกิดทางออกทีด่ ขี น้ึ หรือไม่?
Discussion: อภิปราย: คุณได้เรียนรูอ้ ะไรจากกระบวนการนี้?

การประเมินผลแนวคิด (Concept Evaluations)
1.
2.

แบบทดสอบ Quizzes.
การทบทวนและประเมินสมรรถนะ Competency Reviews and Evaluation.

หลักสูตรนี้ เหมาะสาหรับ
ผูบ้ ริหาร, เจ้าหน้าทีท่ เ่ี กี่ยวกับงาน และพนักงานทุกคนในองค์กร
(จานวน ไม่เกิน 30 ท่าน) (สาหรับ 1วัน ผูเ้ รียนต้องมีพื้นฐานการคิ ดทัง้ 2 แบบมาแล้ว)
เน้ นการนาไปใช้จริ งในองค์กร เนื้ อหาจะเป็ นการฝึ กปฎิ บตั ิ โดยใช้งานที่ทามาเป็ น
Workshop ใน Class

ระยะเวลาของหลักสูตร
1วัน (09.00-16.00น.)
(หมายเหตุ:สามารถขยายระยะเวลาได้ ตามความต้องการขององค์กร ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั ความเข้มข้นในการ
นาไปใช้ในองค์กร)
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แนวทางที่ใช้ในการอบรม
แนวทางการสัมมนาและรูปแบบการเรียนรู้ : ทฤษฎี 30 : ปฏิ บตั ิ 70
บรรยาย
ถ่ายทอดความรูใ้ ห้ผเู้ ข้าอบรม
กิ จกรรมกลุ่มระดมความคิ ด ผูเ้ ข้าอบรมได้เข้าไป “มีส่วนร่วม”
ตัวอย่าง/กรณี ศึกษาประกอบ เพื่อเห็น “ภาพทีช่ ดั เจน” มากยิง่ ขึน้
การเสวนาตีความ
วิเคราะห์เพื่อเข้าใจให้เชิงลึกเพื่อการประยุกต์ใช้




การสัมมนาใช้รูปแบบการเรียนรูแ้ บบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ด้วยวิธกี ารบรรยายควบคู่กบั การ
ปฏิบตั ิ เน้นการบรรยายแบบให้ผู้เข้าสัมมนาเป็ นศูนย์กลางการอบรมการตัง้ ประเด็นคาถามเพื่อให้
ผู้เรียนได้ใช้ความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและนาเสนอ
เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้ทนั ที
เนื้อหาของโปรแกรมมีทงั ้ การบรรยายให้ความรู้ พร้อม VDO ประกอบการบรรยาย, กิจกรรมกลุ่ม
การระดมความคิด (Brainstorming) , การฝึกปฏิบตั กิ าร (Work Shop), กรณีศกึ ษาและสถานการณ์
จาลอง (Case Study and Simulation) และ การนาเสนอ (Present) ทาให้การเรียนรู้ เกิดเข้าใจด้วย
ตัวเองอย่างแท้จริง
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