การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสิ นใจด้วยการคิดแบบระบบ
Excellent Problem Solving & Decision Making with System Thinking

โดย อาจารย์ ไรย์วินท์ บุญสวัสดิ์
(หลักสูตร 2 วัน)
หลักการและแนวความคิด
ปั ญ หาที่ ส าคั ญ ประการหนึ่ งที่ องค์ก รต่ างๆทุ กประเภทธุ รกิ จก าลั งเผชิ ญ อยู่ อ ย่างเข้ม ข้ น ใน
ปัจจุบัน คือ ปัญหาในด้านทักษะความสามารถของบุคลากรในระดับต่างๆที่เกี่ยวกับการแก้ไข
ปัญหาและการตัดสินใจ ซึ่งเป็นทักษะที่มีความสาคัญยิ่งต่อการดาเนินธุรกิจและเป็นทักษะที่มี
อิทธิพลต่อความอยู่รอดและการเติบโตขององค์กร อาการหนึ่งที่แสดงให้เห็นเชิงประจักษ์ถึง
ปัญหาการขาดทักษะความสามารถในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจซึ่งสังเกตได้ชัด คือ ความ
กลัวปัญหาของบุคลากร จนทาให้บุคลากรไม่มีความสนใจหรือความกล้าที่จะนาเสนอแนวคิด
หรือวิธีการใหม่ๆหรือสิ่ งใหม่ ๆที่ แตกต่างไปจากเดิม เนื่องจากหวั่นเกรงว่าจะนาไปสู่ ปัญ หา
อุปสรรคและความยากลาบากในการปฏิบัติงาน ซึ่งทาให้องค์กรพลาดโอกาสใหม่ ๆ ที่อาจจะ
นาไปสู่การเติบโตอย่างก้าวกระโดดขององค์กรไปอย่างน่าเสียดายยิ่ง
การเพิกเฉยต่อปั ญหา และการไม่กล้าตัดสินใจใดๆของบุคลากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับ
จั ดการและระดั บ ปฏิ บั ติงานที่ อยู่ ห น้ างานหรือ ปฏิ บั ติงานอยู่ส่ ว นหน้าที่ให้ บ ริก ารกับ ลู กค้ า
โดยตรงถึงแม้ว่าองค์กรจะมีนโยบายการบริหารจัดการแบบมอบอานาจรับผิดชอบแก่บุคลากร
แล้วก็ตาม ก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่บ่งชี้ถึงปัญหาด้านทักษะความสามารถในการตัดสินใจและ
การแก้ปัญหาของบุคลากร ปัญหานี้ได้นาไปสู่ความเสียหายต่อองค์กรซึ่งมีลักษณะเรื้อรังและ
สามารถ รุกลามจนสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อองค์กรได้ เช่น การเพิกเฉยต่อปัญหาที่พบใน
กระบวนการปฏิบัติงาน ปัญหาในด้านผลิตภัณฑ์และบริก าร ซึ่งอาจจะนาไปสู่การสูญเสียความ
น่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ในสายตาของลูกค้าและตลาด จนในที่สุดต้องสูญเสียส่วนแบ่งตลาด
ให้กับคู่แข่ง หรือการมีต้นทุนดาเนินงานที่สูงกว่าคู่แข่งจากปัญหาด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์
และ บริการที่บุคลากรไม่ได้ตระหนักและให้ความสาคัญในการปรับปรุงแก้ไข ฯลฯ
ทักษะความสามารถในการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจจึงเป็นหัวใจสาคัญของ ทุกองค์กรที่
คาดหวังความก้าวหน้าและการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งองค์กรจะต้องให้การฝึกอบรมและพัฒนา
ทักษะนี้แก่บุคลากรในทุกระดับอย่างเหมาะสม และให้โอกาสบุคลากรได้ฝึกฝนและใช้ทักษะ
ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ จนเชี่ยวชาญและกลายเป็นทักษะพื้นฐานในการปฏิบัติงานที่
บุคลากรในทุกระดับ และทุกตาแหน่งงานสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิผล
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แม้ว่าหลายองค์กรจะมีวัฒ นธรรมของการปฏิบัติงานเชิงรุกต่อปัญ หา มีกระบวนการในการ
ตอบสนองต่อปั ญหาอย่างเป็น ระบบ แต่ก็มักพบว่าปัญหาที่ได้รับการแก้ไขไปแล้วบ่อยครั้งก็
ปรากฏขึ้น อีก ซึ่งแสดงให้ เห็ น ถึงความผิ ดพลาดที่มีอยู่ในแนวทางและหลั กการแก้ไขปัญ หา
ความสั บ สนระหว่างอาการกั บ สาเหตุ ของปั ญ หา หรือ บ่ อ ยครั้งที่ พ บว่ามาตรการหรือ แนว
ทางแก้ไขปัญหาที่กาหนดขึ้นได้นาไปสู่ปัญหาใหม่ ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นผลจากวิธีและเทคนิคการ
แก้ไขปัญ หาและการตัดสิ นใจต่างๆที่มีการสอน และใช้กันอย่างแพร่ห ลายนั้นมีจุดอ่อนและ
มุ่งเน้น เฉพาะเทคนิคและเครื่องมือในการแก้ไขปัญ หาเท่านั้น หลักสู ตรนี้จึงออกแบบมาโดย
น าเสนอแนวทางใหม่ ที่ เหนื อ กว่าเพื่ อปิ ด จุดอ่ อนของเทคนิ คการแก้ ไขปั ญ หาแบบเดิม โดย
หลักสูตรจะครอบคลุมทั้งมิติทักษะการคิดและการใช้เครื่องมือสาหรับการแก้ไขปัญหาและการ
ตัดสินใจ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมมีทักษะเช่นเดียวกับที่ปรึกษาของบริษัทที่ปรึกษาชั้น
นาในการ วิเคราะห์และกาหนดมาตรการแก้ไขปัญ หาเชิงระบบแบบองค์รวมที่ระดับสาเหตุ
รากเหง้าของปัญหาอย่างแท้จริง มีลักษณะการวิเคราะห์เป็นโครงสร้าง ไม่ซ้าซ้อนและไม่ตก
หล่น ซึ่งจะช่วยให้สามารถกาหนดมาตรการและเข้าแทรกแซงเพื่อจัดการปัญหาได้อย่างแท้จริง
และยั่งยืน
ปั ญ หาในทางธุรกิจ และการดาเนิ นงานมีลั กษณะเป็นปัญ หาเชิงซ้อน จึงจาเป็นต้องเน้นการ
พัฒนาทักษะและกระบวนการคิดเชิงกระบวนระบบให้กับบุคลากร และเลือกใช้เครื่องมือการ
แก้ ปั ญ หาสมั ย ใหม่ ที่ เหมาะสมกั บ ปั ญ หาในลั ก ษณะเชิ งซ้ อ น เริ่ม ตั้ งแต่ ก ารก าหนดปั ญ หา
การศึกษากลไกพลวัตของปัญหา การแยกแยะและค้นหาสาเหตุ การตั้งเป้าหมายและกาหนด
มาตรการแทรกแซงแก้ไข โดยใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ แก้ปัญ หารูปแบบต่าง ๆ รวมทั้ง
วิธีการติดตามประเมินหลังการแก้ไข และการตั้งมาตรฐาน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้าเดิมขึ้นอีก
จุดประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อแนะนากระบวนทัศน์และเสริมสร้างทักษะวิธีการคิดแบบระบบ ซึ่งเป็นวิธีการคิดรากฐานที่
สาคัญในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจทางธุรกิจที่ซับซ้อน
เพื่อให้ทราบถึงความหมาย การกาหนดประเด็นปัญหา ขอบเขตและความเชื่อมโยงระหว่าง
องค์ประกอบของปัญหา สาเหตุและผลกระทบ และเข้าใจวิธีการของการแก้ปัญหาและการ
ตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
เพื่อให้สามารถนาเทคนิคการวิเคราะห์ปัญหา การพัฒนามาตรการแก้ปัญหาและการตัดสินใจไป
ใช้ในการปฏิบัติงานจริง
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เพื่อให้สามารถนานโยบายหรือภาระที่ได้รับมอบหมายไปใช้ใน การปรับปรุงหรือดาเนินการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิผล
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การแก้ปัญหาร่วมกันเป็นทีมผ่านการฝึกปฏิบัติ

เนื้อหาของหลักสูตร
Day I
09.00 – 12.00 น. : กระบวนทัศน์วิธีการคิดแบบระบบ
กรอบแนวคิดการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิผล
ความหมายของปัญหาและวิธีการพิจารณาปัญหา
ความแตกต่างระหว่างปัญหา สาเหตุ และอาการ
ปัญหาเชิงเดี่ยวและปัญหาเชิงซ้อน
กระบวนทัศน์เชิงระบบ
กระบวนทัศน์ของโซ่อุปาทาน
กระบวนทัศน์ธุรกิจแบบองค์รวม
วิธีการคิดแบบระบบ
ความหมายและความแตกต่างระหว่าง System, Systemic และ Systematic
ระบบแบบเปิดและระบบแบบปิด
การพิจารณาปัญหาด้วยวิธีการคิดแบบระบบ
Workshop 1 : กรณีศึกษาการพิจารณาปัญหาแบบขยายขอบเขต
13.00 – 16.30 น. : การแก้ปัญหาด้วยวิธีการคิดแบบระบบ
Mutually Exclusive Collectively Exhaustive
Structure และ Causal Loop Diagram
Workshop 2 : System Thinking Game
Workshop 3 : Causal Loop Diagram in Practice
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Day II
09.00 – 12.00 น. : เทคนิคและเครื่องมือการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ
การแก้ปัญหาแบบเน้นการมีส่วนร่วม
Brainstorming Technique
Nominal Group Technique
KJ Method
เครื่องมือสาหรับการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
7 QC Tools
Game Theory
Decision Tree
Workshop 4 : Decision Tree
13.00 – 16.00 น. : การแก้ปัญหาร่วมกันเป็นทีมอย่างยั่งยืน
Team-Based Problem Solving
Daily Operation Management
Continuous Improvement
การนาเสนอและการติดตามการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
Workshop 5 : A3 Communication
แนวทางในการดาเนินหลักสูตรฝึกอบรม
การฝึกอบรมใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยเน้นให้ผู้เรียนได้คิด
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แสดงความคิดเห็น เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ
สามารถนาไปใช้ได้ทันที
เนื้อหาของหลักสูตรมีทั้งการบรรยาย , การระดมสมอง (Brainstorming) , การปฏิบัติการ
(Work Shop) , การแสดงสถานการณ์จาลอง (Simulation) และ การนาเสนอ (Present) ทา
ให้การเรียนรู้ เกิดความสนุกสนาน และสามารถเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง
วิทยากรทาหน้าที่เป็นผู้อานวยความสะดวกในการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการสอนแนะแบบกลุ่ม
หรือ Group Coaching เพื่อให้ผู้เรียนรู้ สามารถพัฒนาประยุกต์เทคนิคและเครื่องมือได้อย่าง
เหมาะสมกับจริตของตนเอง และนาไปสู่การใช้ปฏิบัติงานจนเกิดความชานาญ
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หมายเหตุ
- ค่าสัมมนาจะรวมเฉพาะค่าวิทยากร และเอกสารประกอบการบรรยาย
- ค่าสัมมนาไม่รวม ค่าสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่มระหว่างพักสาหรับวิทยากรและเจ้าหน้าที่บริษัทฯ
- ในกรณีต่างจังหวัด ทางสถาบันฝึกอบรม เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ เซอร์วิส ขอให้บริษัทรับผิดชอบเกี่ยวกับ
ค่าที่พัก ค่าเดินทางของวิทยากร และเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ตลอดการสัมมนาทั้งโปรแกรม
- หลักสูตรสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม หรือความต้องการของลูกค้า
______________________________________________________________________

บริษัท อาภาฉาย จากัด
สถาบันฝึกอบรม เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ เซอร์วิส
Tel .0-2736-0408-9
Mobile : 089 898 0400 , 065 649 9789
Fax. 0-736-0050, 0-2736-1035
E-mail: admin@trainingservice.co.th
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