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หลักการ/แนวความคิด
 โลกของการแข่งขันในยุคปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา
ทาให้กระบวนการทางานของทุกระดับในองค์กรมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังต้องแข่งขันกับเวลา ทา
ให้มีโอกาสเกิดปัญหาขึ้นได้ตลอดเวลา ซึ่งผลกระทบจากปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นสามารถส่งผลได้ทุกระดับเช่น
เกิดความล่าช้าในการให้บริการ การส่งมอบ ไปจนถึงการสูญเสียค่าใช้จ่ายและงบประมาณ เพื่อจัดการปัญหา
นั้นๆ ซึ่งบุคลากรขององค์กรนั้นๆ ถือเป็นส่วนสาคัญในการกาหนดวิธีการแก้ปัญหาเพื่อลดผลกระทบให้
เกิดขึ้นน้อยที่สุด ป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นอีก หรือเพิ่มขีดความสามารถเพื่อเพิ่มโอกาสทางการแข่งขัน
เหล่านี้ล้วนต้องใช้บุคลากรที่มีทักษะการคิดเป็นอย่างมาก ซึ่งถือเป็นสิ่งจาเป็นไม่เพียงแต่เฉพาะระดับ
ผู้บริหารหรือผู้จัดการเท่านั้น แต่พนักงานทุกระดับสามารถฝึกฝนและนาไปประยุกต์ใช้กับแต่ระดับของ
ปัญหาที่แต่ละคนต้องเผชิญได้ ซึ่งผลลัพธ์จากการใช้ทักษะกระบวนการคิดต่างๆจะช่วยให้องค์กรมีศักยภาพ
ทางการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้น
 การคิดที่ถูกต้องนาไปสู่การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และกล้าในการตัดสินใจ โดยใช้ทั้งข้อมูล, ความคิดอย่าง
เป็นธรรมและเทคนิคต่างๆ เพื่อช่วยให้ปัญหาและอุปสรรคที่พบเจอเป็นเรื่องท้าทาย ไม่ใช่ความเครียด ความ
กังวลหรือความกลัวอีกต่อไป
 การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ เป็นเรื่องสาคัญที่ต้องฝึกฝนอยู่เป็นประจา เนื่องจากปัญหา
และอุปสรรคเกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมชาติ ดังนั้น เราต้องยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นและไม่ยอมแพ้ต่อปัญหา จึงควร
จะ...
 เตรียมพร้อมรับมือกับปัญหา
 เผชิญกับสถานการณ์แห่งความจริง
 มองที่เป้าหมายไม่ใช่อุปสรรค
 กล้าตัดสินใจด้วยความเชื่อมั่น
 ยอมรับในผลลัพธ์เพื่อพัฒนาตัวเองต่อไป
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 การเรียนรู้เครื่องมือในการคิดให้เข้าใจยังไม่เพียงพอ ต้องสามารถนาคุณสมบัติต่างๆ มาประยุกต์ใช้กับ
สถานการณ์ต่างๆ ให้เหมาะสมกับ Style ของตัวเองจึงจะเป็นนักแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์อย่างแท้จริง ซึ่งจะมี
แนวความคิดเบื้องต้นดังนี.้ ..
 มองปัญหาเป็นโอกาสของการพัฒนา
 การลงมือทาให้ได้ความสาเร็จกับประสบการณ์
 การคิดเชิงบวกเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆ
 เผชิญกับปัญหาด้วยความเชื่อมั่นในตัวเอง
 หลักการแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบนั้น ควรให้ความสาคัญในเรื่อง...
 การพัฒนาความคิดด้านต่างๆ
 การพัฒนาทักษะและการประยุกต์ใช้
 การมีแนวความคิดเชิงบวกต่อปัญหาและอุปสรรค
 การมุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อเป้าหมาย
 การวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ เราไม่สามารถใช้เพียงทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์เพียงอย่างเดียวได้ เนื่องจากจะเป็น
การมุ่งเน้นไปที่ตัวสาเหตุใดเพียงสาเหตุหนึ่ง แต่ต้องมีทักษะการมองรูปแบบและโครงสร้างของปัญหาที่เป็น
เชิงระบบด้วย เพื่อมองความเชื่อมโยงหรือเกี่ยวข้องของสิ่งที่เราอาจจะละเลยไป ซึ่งอาจจะทาให้ปัญหาหนึ่ง
ถูกแก้ไขแต่ก็จะไปกระทบต่อภาคส่วนอื่นที่อาจไม่ได้คานึงถึง ดังนั้นทักษะการคิดเชิงระบบก็เป็นอีกหนึ่ง
ทักษะการคิดหนึ่งของนักแก้ปัญหา
 แนวคิดเกี่ยวกับวงจร PDCA ซึ่งถูกคิดค้นโดย Dr. Edwards W. Deming เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่สาคัญ
สาหรับการวางแผนแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นที่นิยมใช้เป็นอย่างมากในประเทศญี่ปุ่น ยิ่งเฉพาะบริษัท
TOYOTA ที่ถือเป็นองค์กรขนาดใหญ่ระดับโลกยังมีการนาหลักการPDCA นี้มาใช้ในกระบวนการผลิต
รถยนต์ และพัฒนาจนกลายเป็น TOYOTA WAY อย่างที่รู้จักกันในปัจจุบัน ดังนั้นจึงพิสูจน์แล้วว่าหลักการ
PDCA สามารถนามาใช้เพื่อกรปรับปรุงและพัฒนาระบบการทางานขององค์กรให้ดีขึ้นได้แม้กระทั่งองค์กร
นั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับการผลิตในอุตสาหกรรม เพราะหลักการ PDCA Plan-Do-Check-Act สามารถนามา
ประยุกต์ใช้ได้กับทุกงานแม้กระทั่งการดาเนินชีวิตประจาวัน
 การทารายงานเพื่อแสดงผลลัพธ์ PDCA นั้น A3 Report เป็นเครื่องมือที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในบริษัท
ชั้นนาของประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากเป็นการรายงานที่ง่าย กระชับ เข้าใจง่ายสาหรับผู้อ่าน ใช้ต้นทุนน้อย แต่
เปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพ ในA3 Reportนี้จะแสดงถึงรายละเอียดอย่างครบถ้วน แต่กระชับและเข้าใจง่าย
แสดงถึงสถานะปัจจุบันของปัญหาหรือเหตุการณ์ สาเหตุที่เกิด แนวทางแก้ไขและการติดตามผ่านกระดาษ
ขนาดA3อันทรงประสิทธิภาพเพียงแผ่นเดียว ซึ่งบางครั้งกระดาษแผ่นนี้อาจแสดงถึงความครบถ้วนมากกว่า
การทารายงานReportเป็นเล่มด้วยกระดาษหลายแผ่นอย่างที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ดังนั้นการฝึกพัฒนาและนามา
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ประยุกต์ใช้กับการทางาน จะช่วยย่นทั้งระยะเวลา และงบประมาณ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารได้
อย่างเข้าใจและเข้าถึงง่ายสาหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
 เพื่อให้ผู้เรียนได้แนวทาง,หลักการและความรู้เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในจัดการกับปัญหาที่กาลังเผชิญอยู่
 พัฒนาทักษะต่างๆที่สาคัญที่ใช้ในการคิดเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงระบบ และการคิดเชิงกลยุทธ์ เพื่อจัดการกับ






ปัญหา รวมทั้งสามารถถ่ายทอดทักษะดังกล่าวให้กับทีมงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
เพื่อให้ผู้เรียนมองเห็นและเข้าใจสภาพปัญหาหรืออุปสรรคที่กาลังเผชิญอยู่ในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน และ
ปรับมุมมองใหม่ต่ออุปสรรคดังกล่าวเพื่อให้พร้อมรับมือได้ดียิ่งขึ้น
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดหลักการบริหารแบบ PDCA
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนาความรู้ หลักการ เทคนิคและเครื่องมือสนับสนุนต่างๆที่ได้เรียนรู้ไปใช้ในการ
แก้ปัญหา ปรับปรุงและพัฒนางานในความรับผิดชอบของตนเองด้วยการประยุกต์ PDCA วิธีการคิดและ
รายงานแบบ A3
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจวิธีการคิดแบบ A3 และมีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการจัดทารายงานแบบ A3

เนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
 PART 1 : สร้างกระบวนการคิดอย่างเป็นขั้นตอนด้วยหลัก PDCA
 นิยามและองค์ประกอบของ PDCA
 เทคนิคการกาหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
 Plan หลักการและเทคนิคที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผน
 Do
เทคนิคในการกาหนดขั้นตอนการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
 Check การสร้างกระบวนการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบเพื่อให้เกิดประสิทธิผล
 Act
เทคนิคการกาหนดขั้นตอนในการแก้ไขเพื่อการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ
Workshop : การประยุกต์ใช้วงจร PDCA กับการทางาน
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 PART 2: การวิเคราะห์สาเหตุและประยุกต์ใช้เครื่องมือเพื่อแก้ปัญหา
 หลุมพรางทางความคิดเกี่ยวกับปัญหา
 เทคนิคในการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
 การเป็นนักแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์
 การวิเคราะห์รากเหง้าของปัญหาด้วยเครื่องมือ Cause – Effect Diagram
 การประยุกต์ใช้กรอบความคิดในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยModel PDCA
 Workshop : ประยุกต์ใช้หลักการวิเคราะห์และโมเดลการแก้ปัญหากับการทางาน
 PART 3 : เข้าใจกระบวนการการตัดสินใจและการประยุกต์ใช้เครื่องมือ
 สารวจแนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ
 เข้าใจความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมของมนุษย์ที่มีผลต่อการตัดสินใจ
 กับดัก/หลุมพรางทางความคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจ (Decision Trap)
 เทคนิคในการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
Workshop : การเอาชนะหลุมพรางทางความคิดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจ
 PART 4 : ครบเครื่องทั้ง Problem Solving ด้วยการประยุกต์ใช้หลักการคิดต่างๆ เข้ากับ PDCA

และReport ด้วย A3
เข้าใจองค์ประกอบและรูปแบบการทางานของ A3 Thinking & Report
 กาหนดปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในการทางาน
 ใช้กระบวนการคิดเชิงระบบเพื่อมองภาพรูปแบบและโครงสร้างของปัญหาที่กาหนด
 ใช้กระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุรากเหง้าของปัญหาที่กาหนด
 ใช้การคิดเชิงกลยุทธ์เพื่อกาหนดทางเลือกในการแก้ปัญหาอย่างครบถ้วนทั้งระบบ
 สร้างPatternของการคิดทั้งระบบผ่านวงจร PDCA
 สรุปProcessทั้งกระบวนการด้วย A3 Report
 Workshop: การประยุกต์ใช้ A3 Thinking & Report กับการทางานจริง
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แนวทางการพัฒนาตามหลักสูตร






การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสาคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนาความรู้ที่
ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และ คิดถึงสถานการณ์ การทางานของตัวเอง
- การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
- Work Shop : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
- การนาเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทางานเป็นทีม
- Role Playing : ทาให้เห็นสถานการณ์จริง โดยการแสดงแบบสมมติ
- การตอบคาถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น
- การบ้านเพื่อการนาไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรทาหน้าที่เพียงผู้อานวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทาให้การพัฒนาเป็นไปตาม
ธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 ระดับผู้จัดการ / ผู้บริหาร
 หัวหน้างานทุกระดับ

www.en tra in in g. net
www.pa ko rnb log . com

0-2732-2345 , 0-2374-8638

 Line Leader

Page 5 of 5

