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หลักการ/แนวความคิด
 ปั ญหาบางประการที่เกิดขึ้นในการทางานทาให้เกิดความสู ญเสี ยซึ่ งส่ งผลกระทบกับผลผลิต ต้นทุน รวมทั้ง
อาจกระทบกับการดาเนินงานในส่ วนอื่นๆ ซึ่ งความสู ญเสี ยบางประการเป็ นสิ่ งที่เราอาจป้ องกันได้ ถ้าเข้าใจ
กระบวนการและวิเคราะห์ได้ถึงที่แหล่งที่มารวมทั้งกระบวนการที่ทาให้เกิดความสู ญเสี ยนั้นๆ หลักการ
ความสู ญเสี ย 7 ประการ (7 Waste) จะช่วยให้เราเข้าใจและมองได้เห็นถึงความเสี่ ยงต่างๆในกระบวนการ
ทางานที่มีโอกาสทาให้เกิดความสู ญเสี ยตามมา และการวิเคราะห์คน้ หาสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ทรัพยากร (4M : Man Machine Materials Method) จะช่วยให้เราป้ องกันหรื อหาแนวทางแก้ไขได้อย่างตรง
ประเด็นมากยิง่ ขึ้น
 การสร้าง Mindset ที่ดีในการทางานเพื่อไม่ให้เกิดความสู ญเปล่า รวมถึงค้นหาวิธีการรวมถึงปรับปรุ ง
กระบวนการทางานเพื่อช่วยลดต้นทุนในการทางาน จะส่ งผลเกิดรู ปแบบการทางานที่มีประสิ ทธิ ภาพ และ
ช่วยให้งานก่อสร้างที่รับผิดชอบอยูบ่ รรลุเป้ าหมายที่โครงการกาหนดไว้
 การทางานแบบลีน คือ การออกแบบ จัดการกระบวนการ ระบบ ทรัพยากร มาตรการในการทางานต่างๆ
อย่างเหมาะสม เพื่อส่ งมอบผลลัพธ์อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เกิดความสู ญเสี ยน้อยที่สุด (Minimum Waste) หรื อมี
ส่ วนเกินที่ไม่จาเป็ นน้อยที่สุด โดยหลักการลีนไม่ได้ประเมินจากผลลัพธ์สุดท้ายเพียงอย่างเดียว แต่เป็ นการ
ประเมินจากกิจกรรมหรื อกระบวนการทั้งหมดที่ใช้ทรัพยากรโดยไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มในการก่อสร้าง
ดังนั้นการนาหลักการลีนมาใช้กบั งานก่อสร้าง จึงเริ่ มจากการกาหนดกระบวนการที่จะลดความสู ญเปล่าแล้ว
จึงค้นหาสาเหตุต่างๆที่ทาให้เกิดความสู ญเปล่านั้นขึ้น แล้วจึงกาหนดวิธีการหรื อมาตรการในการทางาน
รู ปแบบใหม่เพื่อกาจัดความสู ญเปล่าออกไปจากกระบวนการทางานให้มากที่สุด
 การบริ หารและจัดการทรัพยากรที่มีอยูใ่ ห้เกิดประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด ควรเป็ นบทบาทและหน้าที่ของบุคลากร ใน
โครงการทุกระดับที่รับผิดชอบ โดยเล็งเห็นความสาคัญของทรัพยากรของตัวเอง โดยการดูแล รักษา และใช้
อย่างเหมาะสมกับลักษณะงาน โดยให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด สอดคล้องกับเป้ าหมายของโครงการและองค์กร
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วัตถุประสงค์ เพือ่ ให้ ผ้ ูเข้ ารับการอบรม
 เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมตระหนักถึงการใช้, บริ หารและจัดการทรัพยากรของงานก่อสร้างอย่างมีคุณค่าและเกิด

ประโยชน์สูงสุ ด
 เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมได้ทาความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและมองเห็นภาพของความสู ญเปล่าและการทางานที่เพิ่ม

คุณค่าได้ชดั เจนขึ้น
 เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมเข้าใจนิยามและหลักการบริ หารงานแบบลีน
 เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมเข้าใจถึงการทางานที่ทาให้เกิดความสู ญเปล่าในงานก่อสร้าง 7 ประเภท(7 Wasted) พร้อม

ทั้งค้นหาสาเหตุที่ที่เกิดจากการบริ หารจัดการทรัพยากร 4M ที่มีอยู่
 เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมมีเทคนิคและเครื่ องมือที่แล้วนาไปประยุกต์ใช้บริ หารจัดการความสู ญเปล่าในงานก่อสร้าง

เนือ้ หาของหลักสู ตร (Course Outline)
 PART 1 : สารวจแนวความคิดเกีย่ วกับการทางานก่อสร้ างแบบลีน
 สารวจแนวความคิดเกี่ยวกับงานก่อสร้างอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
 วัตถุประสงค์ของโครงการและภาพรวมของการบริ หารงานก่อสร้าง
 Construction as a Manufacturing .... งานก่อสร้างคือระบบสายการผลิตประเภทหนึ่ ง
 นิ ยามของคาว่า ความสู ญเปล่า ประสิ ทธิ ภาพ และ LEAN
 ประโยชน์ที่จะโครงการจะได้รับจากการนาระบบลีนมาใช้ในงานก่อสร้าง
 ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นหากก่อสร้างโดยไม่ใช้ระบบลีน
 อุปสรรคที่สกัดกั้นการใช้ระบบลีนในงานก่อสร้าง

Workshop : สร้ างกระบวนการเอาชนะอุปสรรคและนาระบบลีนมาใช้ กบั งานของท่ าน
 PART 2 : องค์ ประกอบทีส่ าคัญของการคิดและการก่อสร้ างแบบลีน
 ความสู ญเปล่า 7 ประการ ( 7 Wasted ) ในงานก่อสร้าง
 ทรัพยากร 4M ที่เป็ นองค์ประกอบสาคัญของงานก่อสร้าง(MAN / MATERIAL / MACHINE / METHOD )
 สร้างกระบวนการคิดแบบเป็ นระบบเพื่อลดความสู ญเปล่า (Lean Thinking System)
 การพัฒนาทีมงานให้มีความพร้อมสาหรับการก่อสร้างด้วยลีน ( People Development )
 การปรับปรุ งกระบวนการก่อสร้างอย่างต่อเนื่ องตามหลัก Plan-Do-Check-Act (PDCA)
 หลุมพรางทางความคิดเกี่ยวกับลดความสู ญเปล่าในงานก่อสร้าง
 เทคนิ คเอาชนะหลุมพรางทางความคิด

Workshop: ปรับเปลีย่ นแนวความเพือ่ บริหารจัดการความสู ญเปล่าในงาน
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 PART 3 : เครื่ องมือทีช่ ่ วยจัดการความสุ ญเปล่ าและบริ หารงานก่ อสร้ างด้ วยลีน

D-M-A-I-C Improvement Cycle
 GAP Analysis
 FLOW Process Chart
 Fish Bone Diagram
 Action Plan Schedule
Case Study : บอกเล่าประสบการณ์ การใช้ ระบบลีนและเครื่องมือในการบริหารจัดการงาน


 PART 4 : Workshop ฝึ กใช้ เครื่ องมืออย่ างเป็ นกระบวนการโดยทดลองประยุกต์ กบั สถานการณ์

จริงในงานก่อสร้ างของท่ าน

ตัวอย่ างสไลด์ และWorkshop ตามโปรแกรม
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แนวทางการอบรมตามหลักสู ตร


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

รูปแบบและกระบวนการ (Process)ที่ใช้ 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 ซึ่งเป็ นการสารวจความคิดเห็นของตนเอง ของผูเ้ รี ยนในเรื่ องที่ กาลังจะอบรม ทาให้ผเู ้ รี ยน
มองเห็นตัวเองและแนวคิดของตัวเองในหัวข้อนั้นๆ การยอมรับในตัวเองจะเกิดขึ้น นาไปสู่ การเคารพตนเองที่จะ
ก่อให้เกิดความอยากเปลี่ยนแปลงตนเองในเรื องนั้นๆ วิทยากรที่ทาหน้าที่เป็ น เหมือนกระจกบานหนึ่งเท่านั้นเอง
การเปลี่ยนแปลงทั้งหลายมาจากความคิดผูเ้ รี ยนทั้งหมด เนื่องจากเห็นว่าไม่มีประโยชน์ที่จะอยูใ่ นสภาวะเช่นนั้น
หรื อ เห็นประโยชน์ที่จะเปลี่ยนแปลง ผูเ้ รี ยนเป็ นผูเ้ ลือก แนวทางการเปลี่ยนแปลงเองจึงไม่เกิดการต่อต้าน เกิด
ความภาคภูมิใจ ในแนวทางที่ตวั เองออกแบบ และอยากลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตัวเขาเอง การเปลี่ยนแปลงจึงสามารถ
เกิดขึ้นได้โดยไม่ตอ้ งมีใครมาบังคับ
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แก่นสาคัญของการฝึ กอบรมในรู ปแบบ Group Coaching

•
• Workshop
• Role Playing
•

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
 สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วยตัวเองและพร้อมไป
ประยุกต์ใช้ทนั ที
 สนุกสนานกับกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเอง
 สร้างแนวความคิดใหม่ๆ ของตัวเองผ่านการ
แลกเปลี่ยนซึ่ งกันและกัน
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หลักสู ตร สร้ างแนวคิดและเทคนิคบริหารงานก่ อสร้ างด้ วยระบบลีน

2. รูปแบบ Strategic Group Coaching & Consulting
การพัฒนากลุ่มบุคคลที่ทางานกันเป็ นทีม โดยมีเป้ าหมายร่ วมกันให้เกิดประสิ ทธิ ผลนั้น ต้องทาให้กลุ่ม
บุคคลนั้นๆ ยึดถือเป้ าหมายเดียวกัน พันธะกิจเดียวกัน ค่านิยมเดียวกัน แต่รับผิดชอบงานของตัวเองแล้วดาเนินการ
ให้สอดคล้องกัน เสมือนหนึ่งเป็ นส่ วนหนึ่งของทีมเดียวกัน โดยการทาให้ตวั เองบรรลุเป้ าหมายของแต่ละบุคคล
แล้วรวมกันเป็ นเป้ าหมายทีม
แนวทางการดาเนินการเพื่อให้กลุ่มบุคคลบรรลุเป้ 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 กฝนและปฏิบัติจริง
 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
 Project Manager
 Supervisor / Foreman
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 Engineer ระดับต่างๆ
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