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หลักการ/แนวความคิด
 โลกของการแข่งขันในยุคปั จจุบนั ที่เต็มไปด้วยกระบวนการและเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้นอยูต่ ลอดเวลา ทา
ให้กระบวนการทางานของทุกระดับในองค์กรมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น 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 ญหาไม่ให้เกิ ดขึ้นอี ก หรื อเพิ่มขีดความสามารถเพื่อเพิ่มโอกาสทางการแข่งขัน เหล่านี้ ล้วน
ต้องใช้บุคลากรที่มีทกั ษะการคิดเป็ นอย่างมาก ทักษะการคิดประเภทหนึ่งที่ถือว่ามีสาคัญอย่างมากคือ การคิด
เชิ ง ระบบ ซึ่ งทัก ษะการคิ ด นี้ ถื อเป็ นสิ่ ง จาเป็ นไม่ เพี ย งแต่ เฉพาะระดับ ผู บ้ ริ ห ารหรื อ ผูจ้ ดั การเท่ า นั้น แต่
พนักงานทุกระดับสามารถฝึ กฝนและนาไปประยุกต์ใช้กบั แต่ระดับของปั ญหาที่แต่ละคนต้องเผชิ ญได้ ซึ่ ง
ผลลัพธ์จากการใช้ทกั ษะการคิดเชิงระบบจะช่วยให้องค์กรมีศกั ยภาพทางการแข่งขันที่เพิม่ มากขึ้น
 ปั ญหาบางประการที่เกิดขึ้นในการทางานทาให้เกิดความสู ญเสี ยซึ่ งส่ งผลกระทบกับผลผลิ ต ต้นทุน รวมทั้ง
อาจกระทบกับการดาเนิ นงานในส่ วนอื่นๆ ซึ่ งความสู ญเสี ยบางประการเป็ นสิ่ งที่เราอาจป้ องกันได้ ถ้าเข้าใจ
กระบวนการและวิเคราะห์ ได้ถึงที่ แหล่ งที่ ม ารวมทั้งกระบวนการที่ ท าให้เกิ ดความสู ญเสี ยนั้นๆ หลักการ
ความสู ญเสี ย 7 ประการ(7 Waste) จะช่ วยให้เราเข้าใจและมองได้เห็ นถึ งความเสี่ ยงต่างๆในกระบวนการ
ทางานที่มีโอกาสทาให้เกิดความสู ญเสี ยตามมา ซึ่ งจะช่วยให้เราป้ องกันหรื อหาแนวทางแก้ไขได้
 แนวคิ ด เกี่ ย วกับ วงจร PDCA ซึ่ งถู ก คิ ด ค้น โดย Dr. Edwards W. Deming เป็ นอี ก เครื่ อ งมื อ หนึ่ งที่ ส าคัญ
สาหรับการวางแผนแก้ปัญหาอย่างยัง่ ยืน ซึ่ งเป็ นที่ นิยมใช้เป็ นอย่างมากในประเทศญี่ ปุ่ น ยิ่งเฉพาะบริ ษ ทั
TOYOTA ที่ ถื อเป็ นองค์ก รขนาดใหญ่ ระดับ โลกยังมี ก ารนาหลัก การPDCA นี้ ม าใช้ในกระบวนการผลิ ต
รถยนต์ และพัฒนาจนกลายเป็ น TOYOTA WAY อย่างที่รู้จกั กันในปั จจุบนั ดังนั้นจึงพิสูจน์แล้วว่าหลักการ
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PDCA สามารถนามาใช้เพื่อกรปรับปรุ งและพัฒนาระบบการทางานขององค์กรให้ดีข้ ึนได้แม้กระทัง่ องค์กร
นั้นไม่ได้เกี่ ยวข้องกับ การผลิ ตในอุ ตสาหกรรม เพราะหลักการ PDCA Plan-Do-Check-Act สามารถนามา
ประยุกต์ใช้ได้กบั ทุกงานแม้กระทัง่ การดาเนินชีวติ ประจาวัน
 การทารายงานเพื่อแสดงผลลัพธ์ PDCA นั้น A3 Report เป็ นเครื่ องมือที่มีการใช้กนั อย่างแพร่ หลายในบริ ษทั
ชั้นนาของประเทศญี่ ปุ่น เนื่ องจากเป็ นการรายงานที่ง่าย กระชับ เข้าใจง่ายสาหรับผูอ้ ่าน ใช้ตน้ ทุนน้อย แต่
เปี่ ยมไปด้วยประสิ ทธิ ภาพ ในA3 Reportนี้ จะแสดงถึ งรายละเอียดอย่างครบถ้วน แต่กระชับและเข้าใจง่าย
แสดงถึ งสถานะปั จจุบนั ของปั ญหาหรื อเหตุการณ์ สาเหตุที่เกิ ด แนวทางแก้ไขและการติดตามผ่านกระดาษ
ขนาดA3อันทรงประสิ ทธิ ภาพเพียงแผ่นเดียว ซึ่ งบางครั้งกระดาษแผ่นนี้ อาจแสดงถึงความครบถ้วนมากกว่า
การทารายงานReportเป็ นเล่ มด้วยกระดาษหลายแผ่นอย่างที่ ใช้กนั อยู่ในปั จจุ บนั ดังนั้นการฝึ กพัฒนาและ
นามาประยุกต์ใช้กบั การทางาน จะช่วยย่นทั้งระยะเวลา และงบประมาณ รวมทั้งเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการสื่ อสาร
ได้อย่างเข้าใจและเข้าถึงง่ายสาหรับทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ ผ้เู ข้ ารับการอบรม
 เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้แนวทาง,หลักการและความรู ้เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในจัดการกับปั ญหาที่กาลังเผชิญอยู่
 เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจและมองเห็นถึงความสู ญเสี ยที่อาจเกิดขึ้นจากการทางานจากหลักการ 7 Waste ได้
 เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมมีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับแนวคิ ดหลักการบริ หารแบบ PDCA
 เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมสามารถนาความรู ้ หลักการ เทคนิ คและเครื่ องมือสนับสนุ นต่างๆที่ได้เรี ยนรู ้ไปใช้ในการ

แก้ปั ญหา ปรั บ ปรุ งและพัฒ นางานในความรั บ ผิดชอบของตนเองด้วยการประยุก ต์ PDCA วิธีก ารคิดและ
รายงานแบบ A3
 เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมเข้าใจวิธีการคิดแบบ A3 และมีความรู ้เกี่ยวกับเทคนิคการจัดทารายงานแบบ A3
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เนื้อหาของหลักสู ตร (Course Outline)
 PART 1 : เรี ยนรู้ และเข้ าใจแนวคิดเกีย่ วกับความสู ญเสี ย 7 Wasteและเครื่องมือ7 QC Tools
 เข้าใจนิ ยามและการเชื่ อมโยงความสู ญเสี ยทั้ง 7 ประการกับการทางานในชี วิตประจาวัน
 แนวคิดและเทคนิ คเพื่อหลีกเลี่ยงความสู ญเสี ยทั้ง 7 ประการ
 Workshop : วิเคราะห์ ปัญหาของงานปั จจุบันทีส
่ อดคล้ องกับหลัก 7Waste และเลือกเครื่ องมือในการ
ป้ องกัน

 PART 2 : พัฒนาทักษะการวางแผนและการทางานด้ วยวงจร PDCA
 นิ ยามและองค์ประกอบของ PDCA
 Plan หลักการและเทคนิ คที่ช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการวางแผน
 Do
เทคนิคในการกาหนดขั้นตอนการปฏิบตั ิอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
 Check การสร้างกระบวนการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบเพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ผล
 Act
เทคนิคการกาหนดขั้นตอนในการแก้ไขเพื่อการพัฒนาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
Workshop : การประยุกต์ ใช้ วงจร PDCA
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 PART 3 : เทคนิคการคิดและการรายงานแบบA3 ( A3 Thinking and Problem Solving Report)
 7 องค์ประกอบของการคิดและการรายงานแบบ A3
 สร้างPattern การคิดและการReport ด้วย A3 Format
 ความเชื่ อมโยงของ PDCA และ A3 Format
 A3 Problem Solving Method
 Workshop: การประยุกต์ ใช้ A3 Thinking & Report กับกรณีตัวอย่ าง

 PART 4 : ครบเครื่องทัง้ Problem Solving ด้ วยการประยุกต์ ใช้ หลักการคิดต่ างๆ เข้ ากับ PDCA

และReport ด้ วย A3
กาหนดปั ญหาที่เกิดขึ้นจริ งในการทางาน
 ใช้กระบวนการคิดเชิ งระบบเพื่อมองภาพรู ปแบบและโครงสร้างของปั ญหาที่กาหนด
 ใช้กระบวนการคิดเชิ งวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุรากเหง้าของปั ญหาที่กาหนด
 ใช้การคิดเชิ งกลยุทธ์เพื่อกาหนดทางเลือกในการแก้ปัญหาอย่างครบถ้วนทั้งระบบ
 สร้างPatternของการคิดทั้งระบบผ่านวงจร PDCA
 สรุ ปProcessทั้งกระบวนการด้วย A3 Report
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แนวทางการอบรมตามหลักสู ตร






การเรี ยนรู ้แบบผูใ้ หญ่ (Adult Learning) โดยผูเ้ รี ยนเป็ นบุคคลสาคัญที่ตอ้ งเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเอง และนาความรู ้
ที่ได้เรี ยนรู ้ไปใช้ได้ในทันที 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 : จูงใจให้ผฝู ้ ึ กอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น
- การบ้านเพื่อการนาไปฝึ กฝนอย่างต่อเนื่ อง
วิทยากรทาหน้าที่เพียงผูอ้ านวยความสะดวกในการเรี ยนรู ้ (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 ให้ผูเ้ รี ยนคิดและประมวลผลเรื่ องที่ เรี ยนผ่าน
ประสบการณ์ ของตนเอง แล้วเพิ่มเติมต่อยอดกับสิ่ งที่ตวั เองจะนาไปปฏิบตั ิ ด้วยการคิดวิธีที่เหมาะสมของตัวเอง
ไม่ใช่การเข้าใจเนื้อหาอย่างเดียว แต่มีวธิ ี การประยุกต์เนื้อหากับชีวติ จริ งของตนเองได้ทนั ที
กระบวนการฝึ กอบรมประยุกต์ใช้หลักการโค้ชผสมผสานกับการให้ความรู ้และวิธีการในแนวของการเท
รน โดยการใช้คาถาม ซึ่ งเป็ นการสารวจความคิดเห็นของตนเองของผูเ้ รี ยนในเรื่ องที่กาลังจะอบรม ทาให้ผูเ้ รี ยน
มองเห็นตัวเองและแนวคิดของตัวเองในหัวข้อนั้นๆ การยอมรับในตัวเองจะเกิดขึ้น นาไปสู่ การเคารพตนเองที่จะ
ก่อให้เกิดความอยากเปลี่ยนแปลงตนเองในเรื องนั้นๆ วิทยากรที่ทาหน้าที่เป็ นเหมือนกระจกบานหนึ่ งเท่านั้นเอง
การเปลี่ยนแปลงทั้งหลายมาจากความคิดผูเ้ รี ยนทั้งหมด เนื่ องจากเห็นว่าไม่มีประโยชน์ที่จะอยู่ในสภาวะเช่นนั้น
หรื อ เห็ นประโยชน์ที่จะเปลี่ ยนแปลง ผูเ้ รี ยนเป็ นผูเ้ ลื อกแนวทางการเปลี่ ยนแปลงเองจึงไม่เกิ ดการต่อต้าน เกิ ด
ความภาคภูมิใจในแนวทางที่ตวั เองออกแบบ และอยากลงมือปฏิ บตั ิดว้ ยตัวเขาเอง การเปลี่ยนแปลงจึงสามารถ
เกิดขึ้นได้โดยไม่ตอ้ งมีใครมาบังคับ



แก่นสาคัญของการฝึ กอบรมในรู ปแบบ Group Coaching

•
• Workshop
• Role Playing
•

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

0-2732-2345 , 0-2374-8638

Page 6 of 8

หลักสู ตร เพิม่ ประสิทธิภาพ PDCA ด้ วยเทคนิคการคิดและการรายงานแบบA3

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)
 อธิบาย

กระตุน้ ให้คิด

ถามให้ประยุกต์ใช้

จูงใจให้มี

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 ยนรู ้ดว้ ยตัวเอง
 สร้ า งความเข้ า ใจในเนื้ อหาด้ ว ยตัว เองและพร้ อ มไป
ประยุกต์ใช้ทนั ที
 สนุกสนานกับกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเอง
 สร้ างแนวความคิ ดใหม่ๆ ของตัวเองผ่านการแลกเปลี่ ยน
ซึ่ งกันและกัน

2. รูปแบบ Strategic Group Coaching & Consulting
การพัฒนากลุ่มบุ คคลที่ทางานกันเป็ นที ม โดยมี เป้ าหมายร่ วมกันให้เกิ ดประสิ ทธิ ผลนั้น ต้องทาให้กลุ่ ม
บุคคลนั้นๆ ยึดถือเป้ าหมายเดียวกัน พันธะกิจเดียวกัน ค่านิยมเดียวกัน แต่รับผิดชอบงานของตัวเองแล้วดาเนิ นการ
ให้สอดคล้องกัน เสมือนหนึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของทีมเดียวกัน โดยการทาให้ตวั เองบรรลุเป้ าหมายของแต่ละบุคคล
แล้วรวมกันเป็ นเป้ าหมายทีม
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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 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 กอบรมสามารถวัดได้ที่การบ้านที่ผเู ้ รี ยนนาไปปฏิบตั ิจริ ง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสู ตรนี้
 ระดับผูจ้ ดั การ
 หัวหน้างานทุกระดับ
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