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( Effective Work with P-D-C-A & Teamwork)
(หลักสู ตร 1 วัน)
อาจารย์ วีรพันธ์ เกษสังข์

หลักการ/แนวความคิด
 โลกของการแข่งขันในยุคปั จจุบนั ที่เต็มไปด้วยกระบวนการและเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้นอยูต่ ลอดเวลา ทา
ให้กระบวนการทางานของทุกระดับในองค์กรมีความซับซ้อนเพิม่ มากขึ้น อีกทั้งยังต้องแข่งขันกับเวลา ทาให้
มีโอกาสเกิดปั ญหาขึ้นได้ตลอดเวลา ซึ่ งผลกระทบจากปั ญหาที่เกิดขึ้นนั้นสามารถส่ งผลได้ทุกระดับเช่น เกิด
ความล่าช้าในการผลิต การส่ งมอบ ไปจนถึงการสู ญเสี ยค่าใช้จ่ายและงบประมาณ เพื่อจัดการปั ญหานั้นๆ ซึ่ ง
บุคลากรขององค์กรนั้นๆ ถือเป็ นส่ วนสาคัญในการกาหนดวิธีการแก้ปัญหาเพื่อลดผลกระทบให้เกิดขึ้นน้อย
ที่ สุด ป้ องกันปั ญหาไม่ ให้เกิ ดขึ้ นอี ก หรื อเพิ่ม ขี ดความสามารถเพื่ อเพิ่ มโอกาสทางการแข่ งขัน หลัก การ
PDCA เป็ นเครื่ องมือหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหา ป้ องกันปั ญหา ปรับปรุ งกระบวนการทางาน และพัฒนาผลลัพธ์ให้
ดีข้ ึนได้ ซึ่ งหลักการPDCA สามารถใช้ได้กบั พนักงานในทุกระดับไม่วา่ จะเป็ นระดับผูจ้ ดั การ หัวหน้างาน
หรื อระดับปฏิบตั ิการ โดยไม่จากัดเฉพาะงานในขนาดของทีม แต่งานในสเกลระดับส่ วนบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง
กับบุคคลอื่นก็สามารถนาหลักการPDCAไปประยุกต์ใช้ได้ เมื่องานในระดับบุคคลมีผลลัพธ์ที่ดีข้ ึน งานใน
ระดับทีมหรื อระดับแผนกย่อมดีข้ ึนตามไปด้วย ท้ายที่สุดองค์กรย่อมได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาขึ้นมา
จากทุกระดับในองค์กร
 การบริ หารกระบวนการท างานเพื่ อ ลดต้นทุ นหรื อ ความสู ญ เสี ย ต่ า งๆ เกิ ดจากจิ ตใต้ส านึ ก หรื อ หลัก คิ ด
(Mindset)ของผู ้ป ฏิ บ ัติ ก าร จึ ง ควรมุ่ ง เน้ น ให้ ผู ้ป ฏิ บ ัติ ก ารมองเห็ น ประโยชน์ ที่ เ ขาจะได้ รั บ จากการ
เปลี่ยนแปลงตัวเอง ได้แก่ การได้ใช้จุดเด่นหรื อจุดแข็งในการทางานมากขึ้น การส่ งต่อคุณค่าในงานต่อผูอ้ ื่น
เป็ นต้น จะช่วยให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานเกิดแรงจูงใจในการพัฒนาตัวเองเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทางาน ซึ่ งจะส่ ง
ผลลัพธ์ที่ดีต่อหน่วยงานหรื อองค์กรด้วยเช่นกันเมื่อพนักงานมีผลปฏิบตั ิงานหรื อ Productivities เพิ่มมากขึ้น
 การทางานร่ วมกันระหว่างบุ คคลหรื อแผนกย่อมมี โอกาสที่ จะเกิ ดความขัดแย้งเนื่ องจากแต่ละคนมี ความ
มุ่งมัน่ ให้งานที่ รับผิดชอบบรรลุ ตามเป้ าหมายที่ ได้รับ แต่ความแตกต่างทางวิธีการหรื อแนวคิ ดที่ เกิ ดจาก
องค์ประกอบของจิตใต้สานึกซึ่ งได้แก่ ความเชื่อ ค่านิยมที่แต่ละคนยึดถือ ประสบการณ์ที่แต่ละคนเผชิ ญหรื อ
สั่งสมมาจากสภาพแวดล้อม จึงมีส่วนที่ทาให้แต่ละคนคิดไม่เหมือนกัน ดังนั้นการทาความเข้าใจกับภาวะ
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และที่มาดังกล่าวจะช่วยให้แต่ละคนเข้าใจเจตนาหรื อความต้องการของผูอ้ ื่นได้ดีข้ ึน มองเห็นมาตรฐานที่แต่
ละคนใช้ในการทางานร่ วมกัน เพื่อปรับรู ปแบบวิธีคิดและวิธีการต่างๆเพื่อให้เป็ นไปในทิศทางที่สอดคล้อง
และนาไปสู่ การทางานร่ วมกันเป็ นทีม
 ทีม เป็ นปั จจัยสาคัญอย่างหนึ่ งที่ช่วยส่ งเสริ ม และผลักดันมนุษย์เราไปสู่ เป้ าหมาย ฉะนั้นความสาเร็ จของ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง คงจะไม่สัมฤทธิ ผลได้เต็มร้อย หากขาดการสนับสนุนและแรงผลักดันอันดีเยีย่ มเปี่ ยม
ด้วยประสิ ทธิ ภาพของกลุ่มคนที่ เรี ยกว่า ทีม
 การทางานในระบบทีมเวิร์คนั้น ผลสาเร็ จสู งสุ ดเกิดจากการทางานร่ วมกันในสองมิติ คือ มิติของงาน และมิติ
ของจิตใจ สาหรับมนุษย์แล้วต้องพิจารณาปั ญหาทางด้านจิตวิทยาก่อนเสมอ เพราะเขาจะไม่ตอ้ งการวิชาการ
ใดๆเลย ถ้าหากความรู ้สึกในการทางานร่ วมกัน ยังไม่ได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมเดียวได้ การทาให้พนักงาน
เข้าใจ ปั จจัยที่สาคัญ และองค์ประกอบสาคัญของทีมย่อมทาให้เกิดทีมเวิร์คขึ้นในองค์กร

วัตถุประสงค์ เพือ่ ให้ ผ้เู ข้ ารับการอบรม
 เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้แนวทาง,หลักการและความรู ้เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในจัดการกับปั ญหาที่กาลังเผชิญอยู่
 เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมมีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดหลักการบริ หารแบบ PDCA
 เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถนาเครื่ องมือหรื อเทคนิคไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาผลการทางานให้ดีข้ ึนอย่างต่อเนื่ อง
 เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมองเห็นประโยชน์ที่ตนเองจะได้รับจากการเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่ องต่างๆ
 เพื่ อ ให้ ผูเ้ รี ย นเข้า ใจถึ ง หลัก การการก าหนดเป้ าหมาย การวางแผน การก าหนดตัว ชี้ วัด และการติ ด ตาม

ประเมินผล รวมทั้งนาเครื่ องมือที่ได้เรี ยนรู ้ไปประยุกต์ใช้กบั การทางานได้ดียงิ่ ขึ้น
 เพื่อสร้างความตระหนักรู ้ในความสาคัญของการทางานเป็ นทีม ให้กบั ผูเ้ ข้าฝึ กอบรมได้ประเมินตัวเอง
 เพื่อพัฒนาศักยภาพภาวะผูน้ าของแต่ละคนด้วยตัวเอง เพื่อนามาใช้ในการทางานเป็ นทีมที่ดีเลิศ (Team Spirit)

เนือ้ หาของหลักสู ตร (Course Outline)
 PART 1 : เรี ยนรู้ และเข้ าใจเกีย่ วกับกระบวนการปรั บปรุ ง/พัฒนาประสิทธิภาพงาน
 สารวจแนวคิดเรื่ องความสู ญเปล่าและการทางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
 สร้างการตระหนักรู ้ในกระบวนการทางานของตนเอง
 คุณสมบัติของคนที่ทางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
 หลุมพรางทางความคิดที่สกัดกั้นการพัฒนากระบวนการทางานของตัวเอง
 เทคนิ คในการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
Workshop : การเอาชนะหลุมพรางทางเพือ่ ปรับเปลีย่ นหลักคิดใหม่ ของตัวเอง
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 PART 2 : พัฒนาทักษะการวางแผนและการทางานด้ วยวงจร PDCA
 เข้าใจเชิ งลึกเกี่ยวกับความสู ญเปล่า 7ประการ ( 7 Wastes)ที่เกิดขึ้นในกระบวนการทางาน
 ทาความเข้าใจหลักคิดและหลักการของการคิดแบบ PDCA เพื่อปรับปรุ งกระบวนงาน
 PDCA = กระบวนการทางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพเพื่อพิชิตเป้ าหมาย
 หลักการกาหนดเป้ าหมาย(GOAL)เพื่อการปรับปรุ ง/พัฒนาคุณภาพงานที่มีประสิ ทธิ ภาพตามหลัก SMART
 P : Plan …. สร้างแผนการดาเนิ นงานอย่างมีคุณภาพและตัวชี้ วด
ั เพื่อการติดตามผล
 D : Do หลักคิดในการปฏิบต
ั ิงานเพื่อให้ผลลัพธ์เป็ นไปตามที่วางแผนไว้
 C : Check หลักการตรวจสอบและการรายงานผลเพื่อให้ได้ขอ
้ มูลที่ถูกต้องและมีนยั สาคัญเพื่อนาไป
ปรับปรุ ง/พัฒนาให้ดีข้ ึนต่อไป
 เครื่ องมือที่ต่างๆเกี่ยวกับ PDCA
 A : Act หลักการกาหนดขั้นตอน/วิธีปฏิบต
ั ิเพื่อการแก้ไข/พัฒนาผลลัพธ์อย่างต่อเนื่อง
Workshop : เชื่อมโยงหลักการPDCAเข้ ากับรู ปแบบการทางานในปัจจุบันของท่ าน

 PART 3 : สารวจตัวเองและสร้ างแนวคิดของการทางานร่ วมกันในทีม
 สารวจสถานะของทีมงาน
 ภาพลักษณ์ของทีมในฝันที่ตอ
้ งการ
 ปั จจัยสาคัญทีทีมงานมีร่วมกัน
 ทัศนคติเชิ งบวกเกี่ยวกับทีม
 หลุมพรางทางความคิดที่สกัดกั้นการทางานร่ วมกันเป็ นทีม
 เทคนิ คเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
Workshop : สารวจหลุมพรางทีเ่ ผชิ ญอยู่และเทคนิคเอาชนะ
 PART 4 : องค์ ประกอบทีส่ าคัญของการทางานเป็ นทีมและทักษะการสร้ างทีมเวิร์ค
 การเป็ นผูน
้ า 360 องศา
 การให้ความสาคัญกับทีม
 การสื่ อสารและปฏิสัมพันธ์
 การใส่ ใจซึ่ งกันและกัน
ั ทีม
 การสร้างกาลังใจให้กบ
 การบรรลุเป้ าหมายร่ วมกัน
Workshop : สร้ างกระบวนการทางานเป็ นทีมตามแบบฉบับของตัวเอง
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ตัวอย่ างสไลด์ และWorkshop

การวิเคราะห์ สาเหตุรากเหง้ า
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แนวทางการอบรมตามหลักสู ตร
ตร






การเรี ยนรู ้แบบผูใ้ หญ่ (Adult Learning) โดยผูเ้ รี ยนเป็ นบุคคลสาคัญที่ตอ้ งเรี ยนรู้ดว้ ยตัวเอง และนาความรู้
ที่ได้เรี ยนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
การฝึ กอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และ คิดถึงสถานการณ์ การทางานของตัวเอง
- การบรรยาย : เน้นเนื้ อหาที่ใกล้ตวั เพื่อให้ง่ายต่อการเรี ยนรู ้
- Work Shop : กระตุน้ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่ งกันและกัน
- การนาเสนอ : เกิดการฝึ กฝนการแสดงออกและทางานเป็ นทีม
- Role Playing : ทาให้เห็นสถานการณ์จริ ง โดยการแสดงแบบสมมติ
- การตอบคาถาม : จูงใจให้ผฝู้ ึ กอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น
- การบ้านเพื่อการนาไปฝึ กฝนอย่างต่อเนื่ อง
วิทยากรทาหน้าที่เพียงผูอ้ านวยความสะดวกในการเรี ยนรู้ (Facilitator) ทาให้การพัฒนาเป็ นไปตาม
ธรรมชาติของผูเ้ รี ยนรู ้น้ นั ๆ โดยการเรี ยนรู ้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง
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รูปแบบและกระบวนการ (Process)ทีใ่ ช้ ในการฝึ กอบรม

1. รูปแบบ Training & Group Coaching
การใช้กระบวนการ Training & Group Coaching เพื่อกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนคิดและประมวลผลเรื่ องที่เรี ยนผ่าน
ประสบการณ์ของตนเอง แล้วเพิ่มเติมต่อยอดกับสิ่ งที่ตวั เองจะนาไปปฏิบตั ิ ด้วยการคิดวิธีที่เหมาะสมของตัวเอง
ไม่ใช่การเข้าใจเนื้อหาอย่างเดียว แต่มีวธิ ี การประยุกต์เนื้อหากับชีวติ จริ งของตนเองได้ทนั ที
กระบวนการฝึ กอบรมประยุกต์ใช้หลักการโค้ชผสมผสานกับการให้ความรู ้และวิธีการในแนวของการเท
รน โดยการใช้คาถาม ซึ่ งเป็ นการสารวจความคิดเห็นของตนเองของผูเ้ รี ยนในเรื่ องที่กาลังจะอบรม ทาให้ผเู ้ รี ยน
มองเห็นตัวเองและแนวคิดของตัวเองในหัวข้อนั้นๆ การยอมรับในตัวเองจะเกิดขึ้น นาไปสู่ การเคารพตนเองที่จะ
ก่อให้เกิ ดความอยากเปลี่ ยนแปลงตนเองในเรื องนั้นๆ วิทยากรที่ทาหน้าที่เป็ นเหมือนกระจกบานหนึ่ งเท่านั้นเอง
การเปลี่ยนแปลงทั้งหลายมาจากความคิดผูเ้ รี ยนทั้งหมด เนื่ องจากเห็นว่าไม่มีประโยชน์ที่จะอยูใ่ นสภาวะเช่นนั้น
หรื อ เห็ นประโยชน์ที่จะเปลี่ยนแปลง ผูเ้ รี ยนเป็ นผูเ้ ลือกแนวทางการเปลี่ ยนแปลงเองจึงไม่เกิ ดการต่อต้าน เกิ ด
ความภาคภูมิใจในแนวทางที่ตวั เองออกแบบ และอยากลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตัวเขาเอง การเปลี่ ยนแปลงจึงสามารถ
เกิดขึ้นได้โดยไม่ตอ้ งมีใครมาบังคับ



แก่นสาคัญของการฝึ กอบรมในรู ปแบบ Group Coaching

•
• Workshop
• Role Playing
•
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หลักสู ตร เพิม่ ประสิทธิภาพการทางานด้ วย P-D-C-A และทักษะการทางานเป็ นทีม

หมายเหตุ: การทาให้ผเู ้ รี ยนมองเห็นตัวเองและยอมรับในสิ่ งที่เป็ นอยูด่ ว้ ยตัวเองผ่านการใช้คาถาม (Questioning)
ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผูเ้ รี ยน แล้วผูเ้ รี ยนก็จะเลือกทาสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ไป
ประยุกต์ใช้กบั Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

“การบอกให้ ฟัง กับ กระตุ้นให้ คดิ อย่ างไหนดีกว่ ากัน?”
“ชี้แนะวิธีการให้ กับ ถามว่ ามีวธิ ีการของตัวเองอย่ างไร?” แบบไหนจาได้ มากกว่ ากัน
 แนวทางการบรรยายสไลด์ (Slide)
 อธิบายกระตุน้ ให้คิดถามให้ประยุกต์ใช้จูงใจให้มี Commitment
 สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วย Keywords และประโยคสาคัญ
 เปิ ดโอกาสให้สารวจตัวเองและสร้างแนวทางแก้ไขด้วยตัวเอง
 ฝึ กให้จบั ประเด็นสาคัญที่อยูใ่ นสไลด์ (Slide) ได้ดว้ ยตัวเอง
 ทาให้ผเู ้ รี ยนรู ้สึกว่ามีอิสระในการเลือกใช้ความรู ้ ไม่ได้บงั คับ

 กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
 สร้าง Commitment ในสิ่ งที่จะนาไปปฏิบตั ิ
 พิสูจน์หลักการและเทคนิคที่ได้เรี ยนรู้ดว้ ยตัวเอง
 สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วยตัวเองและพร้อมไปประยุกต์ใช้
ทันที
 สนุกสนานกับกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเอง
 สร้ างแนวความคิดใหม่ๆ ของตัวเองผ่านการแลกเปลี่ ยนซึ่ งกัน
และกัน

2. รูปแบบ Strategic Group Coaching & Consulting
การพัฒนากลุ่มบุคคลที่ทางานกันเป็ นทีม โดยมีเป้ าหมายร่ วมกันให้เกิ ดประสิ ทธิ ผลนั้น ต้องทาให้กลุ่ม
บุคคลนั้นๆ ยึดถือเป้ าหมายเดียวกัน พันธะกิจเดียวกัน ค่านิยมเดียวกัน แต่รับผิดชอบงานของตัวเองแล้วดาเนิ นการ
ให้สอดคล้องกัน เสมือนหนึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของทีมเดี ยวกัน โดยการทาให้ตวั เองบรรลุเป้ าหมายของแต่ละบุคคล
แล้วรวมกันเป็ นเป้ าหมายทีม
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หลักสู ตร เพิม่ ประสิทธิภาพการทางานด้ วย P-D-C-A และทักษะการทางานเป็ นทีม

แนวทางการดาเนิ นการเพื่อให้กลุ่มบุคคลบรรลุเป้ าหมายหลักของทีม แต่ใช้ศกั ยภาพของตัวเอง ทาหน้าที่
ของตัวเองให้สมบูรณ์ที่สุดตามที่ได้รับมอบหมาย สามารถแก้ปัญหาของตัวเองและช่วยเหลือทีมงานแก้ไขปั ญหา
หรื อร่ วมกันแก้ไขปั ญหาเพื่อให้บรรลุผลสาเร็ จ เรี ยกว่า “Strategic Group Coaching & Consulting”
กระบวนการพอสังเขปของการดาเนินการ มีดงั นี้....
 กาหนดเป้ าหมายของกลุ่ม (Strategic Goal Setting )
 กาหนดเป้ าหมายย่อยของบุคคล (Key Success Factor)
 วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนั (Situation Analysis)
 ประเมินและตรวจสอบเรื่ องสาคัญ (Do & Don’t)
 กาหนดกรอบการดาเนินการที่เหมาะสม (Frame Work)
 ค้นหาทางเลือกของแต่ละบุคคล (Option)
 วางแผนปฏิบตั ิงานมุ่งสู่ เป้ าหมาย (Planning)
 ตัดสิ นใจเลือกสิ่ งที่จะลงมือทา (Action)

 การบ้ านเพือ่ การนาไปฝึ กฝนและปฏิบัติจริ ง
 ผูเ้ รี ยนควรมีความตั้งใจในการนาสิ่ งที่เรี ยนรู ้ไปใช้ดว้ ยตัวเอง
 การพัฒนาตัวเองควรปฏิบตั ิบ่อยๆ จนกลายเป็ นธรรมชาติของตัวเอง
 การเรี ยนรู ้ผา่ นกระบวนการ Coaching จะทาให้ผเู ้ รี ยนอยากนาสิ่ งที่รู้ไปใช้จริ ง
 การบ้านเป็ นสิ่ งที่ผเู ้ รี ยนยินดีที่จะกาหนดด้วยตัวเอง
 ผลลัพธ์ของการฝึ กอบรมสามารถวัดได้ที่การบ้านที่ผเู้ รี ยนนาไปปฏิบตั ิจริ ง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสู ตรนี้
 ผูจ้ ดั การ / หัวหน้างานทุกระดับ
 Staff / พนักงานระดับปฏิบตั ิการ
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