Thai International Certified Assessment Co., Ltd.
2/22 IYARA Tower, 5th Floor, Chan Road, Tungwatdon,Sathorn, Bangkok 10120
Tel.(662) 678-5154 Fax.(662)-678-5155

“Logical
Thinking
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ไขปั ญดหาและการ
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Thinking
/กลยุทธการแก้กลยุ
ไขปัทญธการแก้
หาและการตั
สินใจ

ตัดสินอย่ใจอย่
งเป็ นระบบ
(1 Day)”
างเป็านระบบ
(1 Day)”
เนือ้ หาหลักสูตร
ในการวางแผนทางานกับเรื่ องใหม่หรื อการแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้น ให้ หมดไปและไม่ เกิดซ้ำอีก สิง่ ที่เป็ นอุปสรรคในการทาให้
วางแผนปรับปรุงแล้ วไม่ประสบความสาเร็ จ หรื อแก้ ไขแล้ วปั ญหายังเกิดซ ้าอีก ก็คือ เราไม่ได้ เริ่ มต้ นปรับปรุงหรื อแก้ ปัญหาจากการนา
ต้ นแบบหรื อหลักการที่ดมี าใช้ ตามหลักธรรมที่วา่ “ ทำเหตุให้ ดี ผลที่ดกี ็จะตำมมำ ”
ปั จจุบนั เรามักจะใช้ ความรู้สกึ หรื อประสบการณ์มาใช้ ปรับปรุงหรือแก้ ไข ซึง่ อาจจะได้ ผลดีโดยบังเอิญ แต่ ไม่ ใช่ ควำมยั่งยืน เช่น
การที่พนักงานทาผิด เราก็จะด่วนสรุปว่า เพราะขาดความเข้ าใจ การแก้ ไขก็จะใช้ การอบรม ซึง่ ผลที่เกิดคือ อบรมแล้ วก็ยงั ผิดซ ้าเดิมอยูด่ ี
เรี ยกว่า แก้ ไขเป็ น “วังวน” หลักสูตรนี ้จึงต้ องการนาเสนอเทคนิคการแก้ ปัญหาอย่างมีหลักการ และสามารถเสนอแนวทางปรับปรุงได้ อย่าง
น่าเชื่อถือ
จุดประสงค์ :
1. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมมีแนวคิดริ เริ่ มการปรับปรุงงานในหน้ าทีค่ วามรับผิดชอบ
2. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมการพัฒนาความคิด และปรับทัศนคติ ของผู้อบรม ให้ สอดคล้ องเช่นเดียวกันกับองค์กร และลูกค้ า
3. เพื่อให้ สามารถทางานร่วมกันเป็ นทีมที่มีประสิทธิภาพได้
4. เพื่อให้ สามารถแก้ ไขปั ญหาได้ อย่างเป็ นระบบ นาไปสูก่ ารพัฒนาต่อยอดได้
ลักษณะการอบรม :
1. การบรรยายสือ่ สาร 2 ทาง และมีตวั อย่างประกอบ โดยเน้ นให้ เกิดการแลกเปลีย่ น และแสดงความคิดเห็น
2. กิจกรรมกลุม่ เพื่อสร้ างให้ เกิดความเข้ าใจ และสามารถนาไปปฏิบตั ิจริ งได้
3. ประเมินผล หลังการอบรม
ระยะเวลาอบรม : 1 วัน (9.00-16.00 น.)
ผู้เข้ าร่ วมอบรม : หัวหน้ างาน และ ผู้ปฏิบตั ิงานทุกระดับ
เนือ้ หาหลักสูตร :
1. อะไรคือ การทาเหตุให้ ดี และผลที่ดีจะตามมา
2. Why Why Why Analysis แบบเดิม ไม่ดีตรงไหน สู่ Why Why Why แบบมีหลักการอย่างไร
3. การนาเสนอสาเหตุรากเหง้ าที่แท้ จริ ง มีหลักการ เป็ นที่ยตุ ิ
4. แนวทางการปรับปรุงทีม่ ีเนื ้อหาครบถ้ วน ตามหลัก 5W 2H (How much, How to)
5. แนวทางการแก้ ปัญหาอย่างมีระบบ สามารถสะสมองค์ความรู้ขององค์กรได้ อย่างยัง่ ยืน
6. การสร้ างเกิดแรงจูงใจใหม่ๆ สาหรับพนักงานในองค์กร
7. การย้ อนกลับไปพิจารณาหาสาเหตุที่ทาให้ พนักงานมีผลงานไม่ดี
8. Creative Thinking
9. แนวทางการเพิ่มศักยภาพ ทาให้ พนักงานมีคณ
ุ สมบัติทเี่ ป็ นจุดแข็งได้ มากที่สดุ เท่าที่จะทาได้ เช่น ช่วยสร้ าง
10. ทักษะในการวิเคราะห์ และหลักการใช้ QC 7 tools
11. เสริ มสร้ างทักษะและความสามารถใหม่ๆ เช่น สามารถนาเสนอต่อที่ประชุมได้ ดียงิ่ ขึ ้น
12. การเตรี ยมตัวสาหรับความรับผิดชอบในระดับที่สงู ขึ ้นไป เช่น มอบหมายให้ ดแู ลงานใดงานหนึง่ โดยเฉพาะ
13. หลักการสาคัญในการจัดการให้ การทางานของตนเองมีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น เช่น พัฒนาทักษะในการบริ หารเวลา
หมายเหตุ : เวลา และเนื้อหาการอบรม สามารถปรับเปลีย่ นได้ตามความเหมาะสม

