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(Productive Working Skill for Operation Staff)
(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
ที่สุด ป้ องกันปั ญหาไม่ให้เกิดขึ้นอีก หรื อเพิ่มขีดความสามารถเพื่อเพิ่มโอกาสทางการแข่งขัน หลักการ PDCA
เป็ นเครื่ องมือหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหา ป้ องกันปั ญหา ปรับปรุ งกระบวนการทางาน และพัฒนาผลลัพธ์ให้ดีข้ ึนได้
ซึ่งหลักการPDCA สามารถใช้ได้กบั พนักงานในทุกระดับไม่วา่ จะเป็ นระดับผูจ้ ดั การ หัวหน้างาน หรื อระดับ
ปฏิบตั ิการ โดยไม่จากัดเฉพาะงานในขนาดของทีม แต่งานในสเกลระดับส่ วนบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับบุคคล
อื่นก็สามารถนาหลักการ PDCAไปประยุกต์ใช้ได้ เมื่องานในระดับบุคคลมีผลลัพธ์ที่ดีข้ ึน งานในระดับทีม
หรื อระดับแผนกย่อมดีข้ ึนตามไปด้วย ท้ายที่สุดองค์กรย่อมได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาขึ้นมาจากทุก
ระดับในองค์กร
 ทักษะการคิด เป็ นสิ่ งที่เราต้องฝึ กฝนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไม่สาคัญว่า คุณคิดอย่างไร แต่สาคัญที่คุณนา
ความคิดในเรื่ องต่างๆ ไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์แก่ตวั เองและองค์กรอย่างไรมากกว่า ดังนั้น การเลือกคิด
ให้ถูกต้อง จึงเป็ นสิ่ งที่เหมาะสมที่สุด มากกว่าการคิดแบบไหนจึงจะดีกว่ากัน
 การเรี ยนรู ้ทกั ษะการคิดเป็ นเรื่ องหนึ่ง แต่การนาทักษะการคิดไปใช้ก็เป็ นอีกเรื่ องหนึ่ง การเข้าใจหลักการของ
การคิด ในการจัดประเภทต่างๆ แล้วนาไปฝึ กฝนให้เกิดความชานาญ โดยการประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวติ ให้
ได้ผลลัพธ์ที่เป็ นประโยชน์
 การบริ หารกระบวนการทางานเพื่อลดต้นทุนหรื อความสู ญเสี ยต่างๆ เกิดจากจิตใต้สานึกหรื อหลักคิด
(Mindset)ของผูป้ ฏิบตั ิการ จึงควรมุ่งเน้นให้ผปู ้ ฏิบตั ิการมองเห็นประโยชน์ที่เขาจะได้รับจากการ
เปลี่ยนแปลงตัวเอง ได้แก่ การได้ใช้จุดเด่นหรื อจุดแข็งในการทางานมากขึ้น การส่ งต่อคุณค่าในงานต่อผูอ้ ื่น
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เป็ นต้น จะช่วยให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานเกิดแรงจูงใจในการพัฒนาตัวเองเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทางาน ซึ่ งจะส่ ง
ผลลัพธ์ที่ดีต่อหน่วยงานหรื อองค์กรด้วยเช่นกันเมื่อพนักงานมีผลปฏิบตั ิงานหรื อ Productivities เพิม่ มากขึ้น

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารับการอบรม
 เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้แนวทาง,หลักการและความรู ้เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในจัดการกับปั ญหาที่กาลังเผชิญอยู่
 เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมองเห็นประโยชน์ที่ตนเองจะได้รับจากการเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่ องต่างๆ
 เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจถึงความสาคัญของเป้ าหมายและแผนงานรวมถึงตัวชี้วดั (KPI) และนาเครื่ องมือที่ได้เรี ยนรู ้

ไปประยุกต์ใช้กบั การทางานได้ดียงิ่ ขึ้น
 เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมมีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับ หลักคิ ดอย่ างเป็ นระบบเพื่อนามาประยุกต์ ในการจัดการงานที่
รั บผิดชอบเพื่อบรรลุตามเป้ าหมาย
 เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนมองเห็นตัวเองชัดเจน เกิดความเชื่ อมัน
่ ในศักยภาพและนาสิ่ งที่ได้ เรี ยนรู้ ไปปฏิ บัติได้ อย่ างมัน่ ใจ

เนือ้ หาของหลักสู ตร (Course Outline)
 PART 1: พัฒนากระบวนการคิดอย่ างเป็ นระบบ
 ความหมายของการคิด
 กระบวนการคิดและการทางานของสมอง
 ค้นหากระบวนการคิดที่เป็ นจุดเดนของตัวเอง
 ทักษะการคิด5ประเภท (คิดเพื่อแก้ปัญหา,คิดเชิ งวิเคราะห์,คิดเชิ งสร้างสรรค์,คิดเชิ งกลยุทธ์,คิดเชิ งระบบ)
 การประยุกต์ใช้ทก
ั ษะการคิดกับการทางาน
Workshop : ประยุกต์ ใช้ กระบวนการคิดกับการทางานในปัจจุบัน
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 PART 2 : เรี ยนรู้ และเข้ าใจเกีย่ วกับกระบวนการปรั บปรุ ง/พัฒนาประสิทธิภาพงาน
 สารวจแนวคิดเรื่ องความสู ญเปล่าและการทางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
 ทาความเข้าใจเกี่ยวกับวัฏจักรและรู ปแบบของปั ญหาที่เกิดขึ้นจากการทางาน
 สร้างการตระหนักรู ้ในกระบวนการทางานของตนเอง
 หลุมพรางทางความคิดที่สกัดกั้นการพัฒนากระบวนการทางานของตัวเอง
 เทคนิ คในการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
Workshop : การเอาชนะหลุมพรางทางเพือ่ ปรับเปลีย่ นหลักคิดใหม่ ของตัวเอง
 PART 3: เพิม่ ประสิทธิผลในการทางานด้ วยหลักคิด PDCA
 สร้างการตระหนักรู ้ในเป้ าหมายและแผนงานที่ได้รับมอบหมาย
 นิ ยามและหลักการของ PDCA
 PDCA ช่วยสร้างความแตกต่างของผลลัพธ์ในการทางานเช่น เพิ่ม Productivities,ลดต้นทุน ได้อย่างไร
 ขั้นตอนต่างๆของกระบวนการ Plan – Do – Check – Act เชิ งลึกเพื่อประยุกต์ใช้ได้จริ ง
 เครื่ องมือที่ช่วยในการทางานเพื่อมุ่งสู่ ผลลัพธ์
Workshop : การเประยุกต์ ใช้ เครื่องมือกับการทางาน
 PART 4: การประยุกต์ ใช้ หลักการและแนวคิดเพือ่ ผลสาเร็ จในงาน
 พัฒนาแนวคิดและจิตสานึ กแห่ งการควบคุมคุณภาพในงาน
 เทคนิ คสร้างทัศนคติเชิ งบวกกับสถานการณ์ต่างๆในการทางาน
 การมองเห็น-แก้ไขปั ญหาและการตัดสิ นใจเพื่อมุ่งสู่ ผลลัพธ์
 การปรับปรุ งกระบวนการทางานอย่างต่อเนื่ อง (Continuous Improvement Process)
 คุณสมบัติของคนที่ทางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
กรณีศึกษา : ประยุกต์ ใช้ สิ่งทีไ่ ด้ เรียนรู้ กบั สถานการณ์ สมมติ

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 ้
- Work Shop : กระตุน้ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่ งกันและกัน
- การนาเสนอ : เกิดการฝึ กฝนการแสดงออกและทางานเป็ นทีม
- Role Playing : ทาให้เห็นสถานการณ์จริ ง โดยการแสดงแบบสมมติ
- การตอบคาถาม : จูงใจให้ผฝู้ ึ กอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น
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- การบ้านเพื่อการนาไปฝึ กฝนอย่างต่อเนื่อง


วิทยากรทาหน้าที่เพียงผูอ้ านวยความสะดวกในการเรี ยนรู้ (Facilitator) ทาให้การพัฒนาเป็ นไปตาม
ธรรมชาติของผูเ้ รี ยนรู ้น้ นั ๆ โดยการเรี ยนรู ้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ตัวอย่ างสไลด์ และWorkshop

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
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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


กาหนดคุณสมบัติที่จะนาไปพัฒนาตัวเองเพิ่มเติม
เลือกวิธี (
How to ) ที่เหมาะสมกับ Style ของตัวเอง เพื่อการพัฒนาตัวเอง
o การเตรี ยมความพร้อมของตัวเอง
o วางแผนการพัฒนาตัวเองอย่างมีข้ น
ั ตอน
o เลือกกระบวนการเปลี่ยนแปลงของตัวเอง
o 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 กฝนเพิม่ เติม
เรื่ องที่ผเู ้ ข้าฝึ กอบรมยืนยันกับตัวเองว่าจะนาไปปฏิบตั ิเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
o เรื่ องที่ได้รับจากการอบรม
o เรื่ องที่ชอบ
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หลักสู ตร ทักษะการคิดและการจัดการงานเพือ่ เพิม่ ผลลัพธ์ สาหรับระดับปฏิบัติการ
o
o

เรื่ องที่จะนาไปปฏิบตั ิเป็ นเรื่ องแรก
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
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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