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Analytical Thinking skills for Problem Solving
ิ ใจและแก้ปญ
ิ ธิภาพ
การคิดเชงิ วิเคราะห์เพือ
่ การต ัดสน
ั หาอย่างมีประสท

วันที่ 27 สิงหาคม 2564
21 ตุลาคม 2564
เวลา 09.00-16.00 น. โรงแรมเซนต์ เจมส์ สุขุมวิท 26
1. หลักการและเหตุผล
Harvard business school ได้ เขียนไว้ วา่ “อันที่จริงแล้ วบริษัทไม่ได้ แข่งขันเรื่ องคุณภาพกับบริษัทคูแ่ ข่ง บริ ษัท
ไม่ได้ แข่งขันเรื่ องการส่งมอบกับบริ ษัทคูแ่ ข่ง แต่บริ ษัทกาลังแข่งขันเรื่ อง mindset ของพนักงานกับคูแ่ ข่งต่างหาก” ดังนัน้
mindset ของพนักงานจึงเป็ นตัวกาหนดความสามารถขององค์กร หรื ออาจจะเรี ยกได้ วา่ Smart organization = Smart boss
+ Smart employee
วงจรการเพิ่มประสิทธิภาพที่เปลี่ยนแปลงโลกของ Edward Deming มีมาช้ านานคือ P-D-C-A ที่แปลว่า Plan-Do-Check-Act
(Analysis) แต่จดุ อ่อนในการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องที่เป็ นจุดวิกฤตที่สดุ ที่ไม่สามารถหมุนวงล้ อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ได้ ก็คือ Analysis skills ของพนักงาน
หลักสูตร Analytical thinking skills for problem solving หรื อทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อการแก้ ปัญหาจึง
เป็ นหลักสูตรที่แก้ ไขจุดอ่อน และเพิ่มขีดความสามารถให้ กบั องค์กรของท่าน ปัญหาที่วา่ ยากและซับซ้ อนจะถูกแยกส่วนออกมา
ให้ เพื่อวิเคราะห์และจัดการได้ .
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Course นี ้มุง่ เน้ นสร้ างขีดความสามารถให้ ผ้ เู ข้ าร่วมสัมมนา แยกปัญหาออกเป็ นส่วนย่อยๆ วิเคราะห์หาสาเหตุรากเหง้ าของ
ปัญหา นาไปสูก่ ารปรับปรุงแก้ ไข ด้ วยเครื่ องมือในการวิเคราะห์ปัญหาของระบบ Lean ที่กาลังใช้ กนั ทัว่ โลกอย่างแพร่หลาย
Analytical thinking skills for problem solving จะช่วยวิเคราะห์ปัญหาอีกด้ วยว่า “ทาไมพนักงานไม่คอ่ ยคิด” อันมีสาเหตุจาก
วัฒนธรรมองค์กร เกิดจาก Leadership และเกิดจาก management behavior การปรับเปลี่ยน mindset และวิธีคิดวิเคราะห์
เพื่อให้ กระบวนการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาองค์กรเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ลดต้ นทุนการดาเนินงาน เพิ่มขีดความสามารถ
เพิ่มกาไร และสามารถจะขยายธุรกิจได้
2. วัตถุประสงค์
1. ผู้เข้ าสัมมนาได้ เรี ยนรู้ถึงสาเหตุของจุดอ่อนในการคิดวิเคราะห์ และวิธีการปรับปรุง
2. ผู้เข้ าสัมมนาเรี ยนรู้ วฒ
ั นธรรมองค์กรที่ไม่สง่ เสริมสอดคล้ องในการคิดวิเคราะห์
3. เพื่อให้ องค์กรผู้เข้ าสัมมนาเป็ น Smart organization with smart employees
4. ผู้เข้ าสัมมนาได้ ยกระดับขีดความสามารถการคิดแบบ Analytical thinking
5. พนักงานขององค์กรผู้เข้ าสัมมนาเป็ น Trainer พนักงานในองค์กรให้ เพิ่มทักษะการคิดวิเคราะห์ได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพได้
6. เพื่อให้ องค์กรผู้เข้ าร่วมสัมมนามีขีดความสามารถมากกว่าคูแ่ ข่งขัน
3. หัวข้ องานสัมมนา
3.1. นิยามของ Analytical thinking skills for problem solving
3.2. วิธีการทัว่ ไปเกี่ยวกับการพัฒนา Analytical thinking
 รูปแบบของ Thinking และระดับของ Thinking
 การคิดวิเคราะห์และการคิดแบบใช้ ดลุ ยพินิจ
 การคิดวิเคราะห์และการคิดแบบใช้ วิจารณญาณ
 10 ปัญหาสาเหตุที่พนักงานไม่คดิ วิเคราะห์
 Comfort zone มุมสบายของงพนักงานคืออะไร
 การเปลี่ยน Mindset
 เล่นปิ งปอง โยนปัญหา ซุกซ่อน ปกปิ ดปัญหา
 Iceberg of ignorance ภูเขาน ้าแข็งของความไม่ร้ ูข้อมูลจริง
 ทักษะการคิดแบบต่างๆ
 นิสยั การคิด 9 อย่าง
 ลักษณะการคิดแบบวิเคราะห์ และ การคิดแบบไม่วิเคราะห์
 วงจรความคิดแบบ DIAA (Data-insight-action-assessment)
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 Element of thought ส่วนย่อยๆของความคิด
 กรวยกลัน่ ความคิด Funnel of innovation
 ทฤษฏีคนคิดแบบหมวก 6 สี Six thinking hats
 Model การสร้ างวิธีคดิ แบบใช้ วิจารณญาณ
 ทักษะการคิดชันสู
้ งของ บลูม
3.3 ทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อการแก้ ปัญหา 5 ขันตอน
้
 ปัญหา การนิยามปัญหา
 การกาหนดสมมติฐาน
 การเก็บและรวบรวมข้ อมูลของปัญหา
 การทาการวิเคราะห์ปัญหา
 การสร้ างมาตรการแก้ ไข-ป้องกัน
3.4 เทคนิคในการวิเคราะห์ปัญหา
 Benchmarking หรื อการเทียบระดับตัวชี ้วัดกับคูแ่ ข่ง
 SWOT analysis การวิเคราะห์จดุ แข็ง จุดอ่อน โอกาสพัฒนา และภาวะคุกคาม
 Force field analysis แรงผลักดันในการเปลี่ยน และ แรงต่อต้ านการเปลี่ยน
 Cost benefit analysis การวิเคราะห์คา่ ใช้ จา่ ย เทียบกับ ประโยชน์ที่ได้ รับ
 Impact analysis การวิเคราะห์ผลกระทบ
 Pareto chart การวิเคราะห์เพื่อหา Top 3 problems
3.5 Root cause analysis การวิเคราะห์เพื่อหารากเหง้ าของปัญหา
 Brainstorming การระดมสมอง
 หลักการของ Root cause analysis
 ผังก้ างปลา
 5W+1H
 Why-Why Analysis
 Critical to quality (CTQ) การิเคราะห์ประเด็นที่วิกฤตต่อคุณภพ
 Improvement method
1. How-How analysis
2. ECRS (Eliminate-Combine-Rearrange-Simplify)
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3. RACI (Responsible person-Accountable-Consulting-Inform)
4. ระยะเวลา 1 วัน เวลา 9.00 น. – 16.30 น.
6. วิทยากร อาจารย์ พสิ ิทธิ์ ชูยงค์ ผู้เชี่ยวชาญด้ าน Productivity improvement ของ องค์การสหประชาชาติวา่ ด้ วยการ
พัฒนาการค้ า UNCTAD (United Nations Conference for Trade Development) และ USAID (United State Aid for
International Development) และผู้เชี่ยวชาญระบบ Lean ในระดับสากลซึง่ เป็ นที่ปรึกษาในเอเซียอยูห่ ลายประเทศ อาจารย์มี
ประสบการณ์ตรงจากการเคยเป็ นวิศวกรอุตสาหการ ผู้จดั การฝ่ าย Industrial engineering, Production manager, Factory
manager, General manager, และวางระบบ Lean ในโรงงานมาตังแต่
้ ปี 1987 นอกจากนี ้ยังได้ มีสว่ นในการช่วยให้ องค์กรอื่น
ๆ นาแนวทางดังกล่าวไปปฏิบตั จิ นได้ รับความสาเร็ จอย่างมหาศาล โดยในการสัมมนาครัง้ นี ้ อาจารย์พิสิทธิ์ ชูยงค์ จะมาร่วม
แบ่งปันประสบการณ์กบั ท่านถึงสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้มา ในการทาความเข้ าใจวัตถุประสงค์และพลังแห่งการปฏิบตั ิตามวิถีแห่งลีน
ล่าสุดอาจารย์ทางานเป็ น Vice President Lean Management ของบริ ษัท Singapore ในกัมพูชา มาเลเซีย อินโดนีเซีย
เวียตนาม
อาจารย์เป็ นหนึง่ ในผู ้ก่อตัง้ สถาบัน Kaizen ในประเทศไทย
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อัตราค่าลงทะเบียน 1 ท่าน

(รวมค่าวิทยากร เอกสารบรรยาย อาหารกลางว ัน Coffee Break และ วุฒบ
ิ ัตร )
ค่าอบรม (Seminar Fee)
ราคาก่อน VAT
ภาษีห ัก ณ ทีจ
่ า
่ ย
ราคาสุทธิ
VAT 7%
3%
ั
ค่าสมมนา
/ 1 คน

3,500

245

(105

3,640

วิธก
ี ารชาระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชธี นาคาร ดังนี้
ิ รไทย บัญชส
ี ะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238
ธนาคารกสก
ี
ธนาคารกรุงเทพ บัญชออมทรัพย์ สาขาโลตัสรามอินทรา เลขที่ 029-7110496
ื่ บัญช ี หจก.โปรเฟสชน
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่
ชอ
ื รับรองหัก ณ ทีจา่ ย (ถ ้ามี) ที่ 0-29030080 ext.9330
และแฟ็ กซใ์ บ Pay-in และหนังสอ
ื่ บริษัทของท่าน และชอ
ื่ หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
2 ชาระด ้วยเช็คบริษัท สงั่ จ่าย หจก.โปรเฟสชนั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชนั่ (Professional Training Solution Ltd,
Partnership)
กรณีหัก ณ ทีจ
่ า่ ย ให ้นาไปให ้ในวันทีจ
่ ัดอบรม หรือสง่ ไปรษณีย ์
ี ภาษี 0103553030100
3. หัก ณ ทีจ่ า่ ย 3% ทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คลเลขที่ เลขประจาตัวผู ้เสย
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่
หจก.โปรเฟสชน
เลขที่ 89/161 หมูบ
่ ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3
ั เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
แขวงบางชน
รายละเอียดเพิม
่ เติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา (ตุ ้ม) 086-8929330

Professional Training Solution
Tel 02-1753330, 086-6183752
www.ptstraining.in.th
อีเมล์ info.ptstraining@gmail.com,
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กรณี ยกเลิกการเข้าสัมมนากรุ ณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนวันสัมมนา มิฉะนั้นจะต้องชาระ 30% ของราคาค่าสัมมนา

ค่าฝึ กอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุ คลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริ ง
(พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ .ศ.2548 เป็ นต้นไป)
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แบบฟอร์มยืนยันการจัดอบรม

หลักสูตร Analytical Thinking for Problem Solving
ส่งมาที่ email

: ptstraining3@gmail.com หรือ info.ptstraining@gmail.com

บริษทั __________________________________________________________________________
ที่อยู่ออกใบกากับภาษี _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
รหัสไปรษณีย_์ ____________________TAX ID________________________________________
ชื่อผูป้ ระสานงาน (HR)____________________________โทรศัพท์ ____________________ต่อ_______
Fax: ___________________________ E-mail: _________________________________________
วันสัมมนา_______________________________________________________________________
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________
ตาแหน่ง: ___________________________________มือถือ ____________________________
E-mail: ____________________________________________________________________
2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________
ตาแหน่ง: ___________________________________มือถือ: ___________________________
E-mail: _____________________________________________________________________
3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________
ตาแหน่ง: ___________________________________มือถือ: ___________________________
4. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________
ตาแหน่ง: ___________________________________มือถือ: ___________________________
E-mail: _____________________________________________________________________

กรณี ยกเลิกการเข้าสัมมนากรุ ณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนวันสัมมนา มิฉะนั้นจะต้องชาระ 50% ของราคาค่าสัมมนา
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