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“ งานก็เร่ ง แต่ จะเอาคุณภาพร้ อยเปอร์ เซ็นต์ .....ใครจะทาได้ !!!!!”
“ ลูกค้ าต้ องการของด่ วน....ล๊ อตนี้ขอผ่ านก่ อนนะครั บ ”
“ ตั้งใจมากเกินไปก็เท่ านั้น...ไม่ เห็นเราจะได้ ประโยชน์ อะไรเลย ”
พฤติกรรมหรื อคาพูดที่พนักงานแต่ละคนแสดงออกมา...เกิดจากกรอบความคิด( Mindset)ที่เขามีตอ่ เรื่ องนั้นๆ
ซึ่ งกรอบความคิดมาจาก ความเชื่อ ค่านิยม ประสบการณ์ ที่สะสมมาจากอดีตของแต่ละบุคคล ...... ดังนั้น การ
พัฒนาพนักงานโดยให้ความรู ้ หรื อเทคนิคต่างๆ อาจจะไม่เพียงพอที่จะช่วยให้พนักงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ได้อย่างยัง่ ยืนถ้าพนักงานยังคงใช้กรอบความคิดแบบเดิม

 พนักงานที่มีจิตสานึกแห่งคุณภาพสามารถสังเกตได้จากคาพูดหรื อพฤติกรรมที่เขาแสดงออกต่อเหตุการณ์
ต่างๆ โดยเฉพาะสภาวะที่เป็ นเชิงลบเช่น สถานการณ์เร่ งรี บ , มีขอ้ จากัดต่างๆในการทางาน แต่พนักงานคน
นั้นๆยังคงปฏิบตั ิงานโดยยึดถือเรื่ องคุณภาพเป็ นสาคัญ .... ดังนั้นการพัฒนาพนักงานให้มีจิตสานึกแห่ง
คุณภาพ ควรค้นหาว่าสถานการณ์หรื อสภาวะใดที่พนักงานละเลยการใช้จิตสานึกแห่งคุณภาพกับงานที่กาลัง
รับผิดชอบอยู่ แล้วช่วยให้เขามองเห็นหลุมพรางหรื อความคิดเชิงลบที่มีต่อสถานการณ์ เพื่อให้เขาปรับเปลี่ยน
ความคิดใหม่เพื่อหยิบความรู ้หรื อทักษะที่มีอยูอ่ อกมาใช้ในการปฏิบตั ิงานตามคุณภาพหรื อมาตรฐานที่
กาหนดไว้
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 การสร้างจิตสานึกแห่งคุณภาพต้องทาให้เขาเกิดความรู ้สึกเป็ นเจ้าของงานที่รับผิดชอบโดยมองเห็นคุณค่าและ
ประโยชน์ต่างๆที่เขขาและผูอ้ ื่นจะได้รับจากงานนี้ ทาให้เกิดความรับผิดชอบต่องานและมุ่งมัน่ ที่จะให้ผลลัพธ์
ออกมาดีที่สุด
 การแข่งขันทางธุ รกิจในยุคปั จจุบนั ให้ความสาคัญกับคุณภาพของสิ นค้าและบริ การมากกว่าโปรโมชัน่ การขาย
หรื อการแข่งขันด้านราคา เนื่องจากเป็ นส่ วนที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของลูกค้าที่จะกลับมาซื้ อ – ใช้บริ การซ้ า
หรื อเปลี่ยนใจไปใช้สินค้าหรื อบริ การของคู่แข่งขันแทน ซึ่ งการพัฒนาบุคลากรให้มีจิตสานึกแห่งคุณภาพใน
การทางานมีตน้ ทุนในการพัฒนาที่ต่ากว่ากลยุทธ์อื่นและยังทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยงั่ ยืนต่อองค์กรอย่าง
แท้จริ ง

วัตถุประสงค์ เพือ่ ให้ ผ้ ูเข้ ารับการอบรม
 เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้แนวทาง,หลักการและความรู ้เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนากรอบความคิดของตัวเอง
 เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมองเห็นประโยชน์ที่ตนเองจะได้รับจากการเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่ องต่างๆ
 เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจถึงความสาคัญของคุณภาพในงาน องค์ประกอบ และผลกระทบจากการทางานด้วย





จิตสานึกแห่งคุณภาพ
เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าใจหลักการของเครื่ องมือบริ หารคุณภาพและนาไปประยุกต์ ใช้ ได้ ทันที
เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้ พัฒนาทักษะที่สาคัญของผู้ที่ทางานด้ วยจิตสานึกแห่ งคุณภาพ
เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนมีกรอบความคิดแบบเจ้ าของงาน( Ownership Mindset)และเกิดความมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาอย่ าง
ต่ อเนื่อง (Continuous Improvement Process)
เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนมองเห็นตัวเองชัดเจน เกิดความเชื่ อมัน่ ในศักยภาพและนาสิ่ งที่ได้ เรี ยนรู้ ไปปฏิ บัติได้ อย่ างมัน่ ใจ

เนือ้ หาของหลักสู ตร (Course Outline)
 PART 1: สารวจแนวความคิดเกีย่ วกับคุณภาพและองค์ ประกอบทีเ่ กีย่ วข้ อง
 คุณรู ้สึกอย่างไรกับสถานการณ์เหล่านี้ ??
- ทางานที่เร่ งด่วนให้แล้วเสร็ จตามกาหนด
- ต้องแก้ไขงานใหม่(Rework)อีกครั้ง
- ต้องทางานตามมาตรฐานที่กาหนดไว้อย่างเคร่ งครัด
 คุณรู ้สึกอย่างไรกับงานที่ได้รับผิดชอบ ??
 นิ ยามคาว่า ”คุณภาพ” ในความหมายของคุณคือ … ??
 คุณให้ความสาคัญเรื่ องคุณภาพในการทางานมากแค่ไหน ??
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คุณจะทาอย่างไรบ้างเพื่อให้งานมีคุณภาพตามข้อกาหนดหรื อมาตรฐาน ??
 สิ นค้าหรื อบริ การที่มีคุณภาพเกิดประโยชน์อย่างไรต่อตัวคุณ องค์กรของคุณ และลูกค้าของคุณ ??
Workshop : ประเมินระดับจิตสานึกแห่ งคุณภาพของตัวเอง


 PART 2 : สร้ างจิตสานึกแห่ งการทางานอย่ างมีคุณภาพ
 หลุมพรางทางความคิดเชิ งลบของการทางานอย่างมีคุณภาพ
 สาเหตุของความคิดเชิ งลบในการทางานที่ละเลยคาว่า”คุณภาพ”
 ปรับเปลี่ยนกรอบความคิด (Mindset) ต่อการทางานใหม่ของตัวเอง
 นิ ยามของคุณภาพและการทางานที่มีคุณภาพ
 มิติต่างๆและองค์ประกอบของคาว่า ”คุณภาพ”
 พนักงานที่ทางานแบบทัว
่ ไปแตกต่างจากพนักงานที่มีจิตสานึกแห่งคุณภาพอย่างไร ??
 ค่านิ ยมส่ วนบุคคล (Personal Value) ก่อให้เกิดคุณภาพในงานได้อย่างไร ??
 สร้างจิตสานึ กแห่ งคุณภาพให้กลายเป็ นพฤติกรรมใหม่ของตัวเอง
Workshop : การปรับเปลีย่ นแนวความคิดต่ อการทางานอย่ างมีคุณภาพ

 PART 3 : คุณภาพสาคัญต่ อพนักงานและองค์ กรอย่ างไร ??
 ปั จจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องและส่ งผลต่อคุณภาพของงาน
 ผลกระทบเชิ งบวกและเชิ งลบด้านต่างๆจากการมีและขาดจิตสานึ กแห่ งคุณภาพของพนักงาน
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- ผลกระทบด้านตัวพนักงาน
- ผลกระทบด้านองค์กร
- ผลกระทบด้านลูกค้าทั้งภายในและภายนอก
กรณีศึกษา : การปรับเปลีย่ นกรอบความคิดกับสถานการณ์ เพือ่ สร้ างจิตสานึกแห่ งคุณภาพในการทางาน

 PART 4: พัฒนาทักษะการทางานเพือ่ เพิม่ คุณภาพ
 การเข้าใจตัวเองและการจัดการอารมณ์เชิ งลบ
 การบริ หารเวลาของตัวเอง
 การสื่ อสารเพื่อสร้างสัมพันธ์ต่อผูเ้ กี่ยวข้องในงาน
 ทักษะการใช้เครื่ องมือบริ หารคุณภาพในงาน
- การใช้คาถาม Why – Why
- การใช้ Check Sheet
- หลักการพาเรโต
- แผนผังวิเคราะห์เหตุและผล
- วงจรปรับปรุ งงาน PDCA
กรณีศึกษา : ประยุกต์ ใช้ ทกั ษะกับสถานการณ์ ต่างๆเพือ่ ให้ เกิดคุณภาพในงาน

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

0-2732-2345 , 0-2374-8638

Page 4 of 8

หลักสู ตร สร้ างจิตสานึกในคุณภาพเพือ่ องค์ กรเติบโตยัง่ ยืน

 PART 5: พัฒนากรอบความคิดในการเพิม่ ประสิทธิภาพเพือ่ องค์ เติบโตอย่ างยัง่ ยืน
 แนวความคิดในการทางานเชิ งกลยุทธ์เพื่อเพิ่มจิตสานึ กแห่ งคุณภาพ
 ประโยชน์ที่จะได้รับจากการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่ อง
 Continuous Improvement Process เพื่อเพิ่มคุณภาพอย่างต่อเนื่ อง
 สร้างจิตสานึ กรักองค์กรด้วยคาถามสร้างพลัง
 สร้างทัศนคติเชิ งบวกต่อองค์กรและงานที่รับผิดชอบ
Workshop : เป้าหมายการพัฒนาเพือ่ เพิม่ คุณภาพของตัวเอง

แนวทางการเรียนรู้ตามหลักสู 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 : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตวั เพื่อให้ง่ายต่อการเรี ยนรู ้
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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

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ ใช้ ในการดาเนินการฝึ กอบรม
(รูปแบบการฝึ กอบรมโดยรวม)
การละลายพฤติกรรม ( Ice Breaking )
ปรับจูนแนวความคิดเบื้องต้นของผูเ้ ข้าฝึ กอบรมกับเนื้อหาตามหลักสู ตร
o แนะนาตัวเอง
o คาสาคัญ ( Key Words )
o คาถามสร้างแนวความคิด


การเรี ยนรู ้แบบผูใ้ หญ่ (Adult Learning) โดยผูเ้ รี ยนเป็ นบุคคลสาคัญที่ตอ้ งเรี ยนรู้ดว้ ยตัวเอง และนาความ
ที่ได้เรี ยนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
 การสารวจตัวเอง , การมองเห็นตัวเองและการยอมรับตัวเอง
การทาให้ผเู ้ ข้าฝึ กอบรม มองเห็นตัวเอง จะนาไปสู่
การอยากเปลีย่ นแปลงตัวเอง
o ค้นหาหลุมพรางทางความคิดในเรื่ องต่างๆ
o สารวจพฤติกรรมของตัวเองในด้านต่างๆ
o เรี ยนรู ้ธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง


กาหนดเป้ าหมายที่จะเปลี่ยนแปลงของตัวเอง
กระตุน้ ให้ผเู ้ ข้าฝึ กอบรม ทดสอบกระบวนการเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบง่ายๆ
o เลือกเรื่ องที่จะลองเปลี่ยนแปลง
o เปลี่ยนความคิดในเรื่ องต่างๆ ด้วยตัวเอง
o กาหนดแนวทางของตัวเองใหม่


กาหนดคุณสมบัติที่จะนาไปพัฒนาตัวเองเพิม่ เติม
เลือกวิธี (
How to ) ที่เหมาะสมกับ Style ของตัวเอง เพื่อการพัฒนาตัวเอง
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o
o
o
o

การเตรี ยมความพร้อมของตัวเอง
วางแผนการพัฒนาตัวเองอย่างมีข้ นั ตอน
เลือกกระบวนการเปลี่ยนแปลงของตัวเอง
ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมใหม่

สร้างความคาดหวังก่อนการฝึ กอบรม
เทคนิคการทให้ผเู ้ ข้าฝึ กอบรมเขียนความคาดหวังและดูผลลัพธ์เมื่อสิ้ นสุ ดการอบรม
o ทาให้ผเู ้ รี ยนจดจ่อต่อการเรี ยนรู ้ เพราะอยากเรี ยนของตัวเอง
o นาเรื่ องที่ให้เรี ยนรู ้ไปใช้ได้จริ ง


Workshop ประเด็นสาคัญที่สามารถไปฝึ กฝนได้
ดาเนินการ
Workshop ในเรื่ องที่สาคัญเพื่อให้เข้าใจและนาไปฝึ กฝนได้จริ ง
o กระตุน
้ ให้ คิด  เขียน  พูด
o การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันใน Class
o การนาเสนอกลุ่มจากการระดมความคิดเห็น
o การนาไปใช้ฝึกฝนกับตัวอง


การบ้านเพื่อนาไปฝึ กฝนเพิ่มเติม
เรื่ องที่ผเู ้ ข้าฝึ กอบรมยืนยันกับตัวเองว่าจะนาไปปฏิบตั ิเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
o เรื่ องที่ได้รับจากการอบรม
o เรื่ องที่ชอบ
o เรื่ องที่จะนาไปปฏิบตั ิเป็ นเรื่ องแรก
o การบ้านของตังเอง


กิจกรรมเสริ มการเรี ยนรู ้ให้เกิดความสนุกสนาน
จัดกิจกรรมให้เหมาะสมในแต่ละกลุ่มที่เข้าฝึ กอบรมและสอดคล้องกับเนื้อหา
o Role Playing
o นิทานให้แนวความคิด
o กรณี ศึกษา


แนวทางการดาเนินการเพือ่ ให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่ างยั่งยืน
“ การเปลีย่ นแปลงตัวเอง ต้ องดาเนินการอย่ างต่ อเนื่อง และมีความสุ ขทีไ่ ด้ ทา ”
การสร้างกิจกรรมหลังการฝึ กอบรมนับว่าเป็ นเรื่ องที่สาคัญเพราะจะทาให้การพัฒนาตัวเองเกิดความ
ต่อเนื่อง และหากสามารถทาให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมดาเนินการฝึ กฝนในเรื่ องที่เขาอยากเปลี่ยนแปลงได้ยาวนานก็
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หลักสู ตร สร้ างจิตสานึกในคุณภาพเพือ่ องค์ กรเติบโตยัง่ ยืน

จะทาให้เขาสามารถสร้างอุปนิสัยใหม่ของตัวเองขึ้นมาได้ เมื่อมีความมัน่ ใจในการเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่ องใด
เรื่ องหนึ่งแล้ว เขาก็จะสามารถสร้างกระบวนการเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่ องอื่นๆต่อไปได้ดว้ ยตัวเอง อีกทั้งยัง
สามารถนาไปให้ผอู ้ ื่นได้พฒั นาต่อไปได้ดว้ ย
กิจกรรมที่ช่วยให้ผเู ้ ข้าอบรมสามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างต่อเนื่อง สามารถเอาชนะสภาพแวดล้อมได้ควร
เป็ นสิ่ งที่ใกล้เคียงกับสิ่ งที่เกิดขึ้นในระหว่างการฝึ กอบรม ทาให้เขานึกถึงบรรยากาศในการฝึ กอบรมและเขาเลือก
เรื่ องที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพื่อพัฒนาตัวเองให้ดีข้ ึน

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสู ตรนี้
 หัวหน้างานทุกระดับ
 ผูจ้ ดั การ
 Staff / พนักงานระดับปฏิบตั ิการ
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