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หลักสูตร “Systematic Thinking การคิดเชิงระบบ”

1.หลักการและเหตุผล
ในการด าเนนิธรุกจิขององคก์รนัน้ ปัจจัยส าคัญทีจ่ะท าใหอ้งคก์รส าเร็จตามเป้าหมาย นอกจาก

ปัจจัยยอ่ยอืน่ๆแลว้ สิง่ส าคัญทีส่ดุ 2 ปัจจัยคอื ระบบการการบรหิารจัดการ และ คณุภาพของบคุลากร ซึง่

การบรหิารจัดการนัน้ตอ้งมกีารจัดการในทกุระดับการท างาน 

แตปั่ญหาทีพ่บมากคอื บคุลากรโดยเฉพาะระดับบังคับบญัชารวมถงึระดับจัดการ หลายคนขาด

ทักษะในการจัดการ ซึง่พืน้ฐานส าคัญในการจัดการ คอื การพัฒนาทักษะในการคดิ โดยตอ้งเนน้การคดิ

อยา่งเป็นระบบ ซึง่การคดิอยา่งเป็นระบบได ้ตอ้งเขา้ใจภาพรวม และเครือ่งมอืตา่งๆ ในการเพิม่ทักษะการ

คดิอยา่งเป็นระบบ และน าไปฝึกปฏบิัตใินการท างานจรงิ จงึจะเกดิทักษะการคดิอยา่งเป็นระบบ ซึง่จะ

สง่ผลใหเ้กดิทักษะในการจัดการการท างานไดอ้ยา่งแทจ้รงิ 

2.วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรม มแีนวทางในการคดิอยา่งเป็นระบบ

2. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรม ไดฝึ้กทักษะ ดา้นการคดิวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ มตีรรกะ และ เป็นเหตเุป็นผล

3. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรม ไดเ้ขา้ใจการใชเ้ครือ่งมอืในการคดิอยา่งเป็นระบบตา่งๆ

4. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรม มแีนวทางในการน าการคดิเชงิระบบ ไปประยกุตใ์ชใ้นการท างานไดอ้ยา่งแทจ้รงิ

3.โครงสร้าง และ เน้ือหาของหลักสูตร

สว่นที ่1 ระบบคอือะไร 

ระบบ คอื การจัดการสิง่ตา่ง เป็นล าดบัขัน้ตอน เชือ่มโยงการท างานของแตล่ะสว่น ใหเ้กดิรปูแบบ

ปฏบิัต ิเป็นแบบแผน ทีช่ดัเจน ปฏบิตัซิ ้าได ้เพือ่ สามารถสรา้งผลงานได ้อยา่งมปีระสทิธภิาพและ

ประสทิธผิล 

การคดิเชงิระบบ คอื การพัฒนากระบวนการคดิ การวเิคราะห ์เขา้ใจองคป์ระกอบ เขา้ใจเหตผุล 

แกปั้ญหา เพือ่สามารถออกแบบระบบการท างาน สามารถแกปั้ญหาในสถานการณ์ตา่ง และ สามารถใช ้

การคดิเชงิระบบ พัฒนาการท างานใหด้ขี ึน้ อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

สว่นที ่2 ประโยชนข์องการคดิเชงิระบบ 
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- สามารถวางแผนงานไดอ้ยา่ง ชดัเจน เป็นขัน้ตอน มปีระสทิธภิาพ 

- ชว่ยบรหิารจัดการทรัพยากร ในการท างานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

- ชว่ยจัดสรรหนา้ทีใ่หบ้คุลากร ในการท างานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

- ชว่ยลดความผดิพลาด ประหยัดเวลา ตน้ทนุ ในการท างาน 

- สามารถตรวจสอบการท างาน ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

สว่นที ่3 แนวทาง ในการคดิเชงิระบบ (Systemic Thinking) 

- คดิแบบ เหน็ภาพรวมรวม  

- คดิแบบเชือ่มโยงสอดคลอ้งกันทัง้ระบบ คดิเชงิโครงสรา้ง คดิแบบเครอืขา่ย 

- คดิเป็นล าดบัขัน้ตอน แผนงาน ตน้จนจบ 

- การจัดเป็นหมวดหมู ่ล าดบัความส าคัญ 

- คดิเชงิวเิคราะหแ์ยกแยะองคป์ระกอบ 

- คดิเชงิตรรกะเป็นเหตเุป็นผล   

- คดิอยา่งมรีปูแบบ มแีบบแผน  

Workshop 1 : ฝึกการวเิคราะหแ์ยกแยะองคป์ระกอบ และการสรา้งล าดบักระบวนการ 

สว่นที ่4 แนะน าเครือ่งมอืส าหรบั ใชใ้นการคดิอยา่งเป็นระบบ 

- เราอยูไ่หน จะไปไหน จะไปอยา่งไร (Grow Model) 

- ผังกระบวนการ Business Flow, Process Mapping, Work Flow 

- วงจรพัฒนาคณุภาพการท างาน PDCA 

- การบรหิารจัดการท างานใหม้ปีระสทิธผิล ดว้ย Turtle Diagrams 

- การวเิคราะหง์านดว้ย ผังกา้งปลา (Fish Bone Diagrams) 

- การวเิคราะห ์องคป์ระกอบดว้ย Tree Diagram 

- การคดิดว้ยเหตแุละผล Cause and Effect  

- การจัดล าดับความส าคัญ ของงาน (ส าคัญ-เรง่ดว่น) 

- การตัง้ค าถาม 5W+2H 

Workshop 2 : บรหิารเกมธุรกจิ ดว้ยหลกัการคดิเชงิระบบ 
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สว่นที ่5 การประยกุตห์ลกัการคดิเชงิระบบ  เพือ่น าไปใชใ้นการท างาน 

5.1 เขา้ใจสถานการณธ์ุรกจิ เพือ่ก าหนดทศิทาง และกลยทุธ ์

- สถานการณ์ธรุกจิของลกูคา้ 

- ทศิทางและกลยทุธข์องลกูคา้ 

- โครงสรา้งการท าก าไร ของธรุกจิลกูคา้

5.2 การก าหนดเป้าหมายของกจิการ 

- ตอ้งตอบโจทยว์สิยัทัศน์, ภารกจิ, นโยบาย, กลยทุธ ์ขององคก์ร 

- ตอ้งสอดคลอ้งกับปัจจัยแหง่ความส าเร็จขององคก์ร (Key Success Factor) 

- ตอ้งสอดรับกบั ความตอ้งการ, ปัญหาและสถานการณ์ปัจจุบนัขององคก์ร 

- การก าหนดเป้าหมายตามหลัก Balanced Scorecard 

Workshop 3 : การออกแบบโครงสรา้งของเป้าหมาย ธุรกจิของลูกคา้

5.3 แนวทาง การบรหิารผลงานใหบ้รรลุเป้าหมาย (ภาพรวม) 

- ผังกระบวนการ และการจัดโครงสรา้งหนา้ที ่ของธรุกจิลกูคา้ 

- การกระจายเป้าหมายสู ่ผูรั้บผดิชอบ 

- แนวทางจัดท าแผนปฏบิัตงิาน (แผนงานโครงการ และ แผนงานประจ า) 

- การจัดสรรทรัพยากร อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

- การตดิตาม ประเมนิผล และปรับปรงุแกไ้ข 

Workshop 4 : การออกแบบผงักระบวนการ โครงสรา้ง และ ทรพัยากร 

Workshop 5 : Do & Don’t สรุปสิง่ทีจ่ะน าไปปรบัปรุงการท างาน 

4.เทคนิค รูปแบบการฝึกอบรม 
สไตลก์ารบรรยาย แบบ Training & Group Coaching เนน้ความเขา้ใจ ฝึกปฏบิัต ิใหผู้เ้ขา้อบรม

เกดิความคดิ สรา้งสรรคเ์พือ่การน าไปใชใ้นการบรหิารงานจรงิ บนพืน้ฐานของหลกัและเหตผุล การ

ฝึกอบรมเป็นแบบครบทกุอารมณ์ ฮา สนุก เนน้กจิกรรมทีต่รงประเด็นไดส้าระ บวกสไตลบ์รรยายทีเ่ขา้ถงึ

ผูฟั้ง เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัววทิยากร 
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กจิกรรม เนน้กจิกรรมทีใ่หผู้เ้ขา้อมรม รว่มคดิรว่มท า ทีต่รงตามการน าใชก้ับการท างานจรงิ 

- บรรยาย 35 % 

- การฝึกปฏบิัต ิและ กจิกรรมกลุม่ 65 % 

5.หลักสูตรน้ีเหมาะส าหรับ
ผูจั้ดการ, หัวหนา้งาน 

6. ระยะเวลา

 ระยะเวลา หลกัสตูรทั้งหมด 1 วนั (9.00-16.00 น.) 

  


