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หลักการ/แนวความคิด
 โลกของการแข่งขันในยุคปั จจุบนั ที่เต็มไปด้วยกระบวนการและเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้นอยูต่ ลอดเวลา ทา
ให้กระบวนการทางานของทุกระดับในองค์กรมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังต้องแข่งขันกับเวลา ทาให้
รู ปแบบหรื อกระบวนการทางานเดิมขององค์กรอาจไม่เพียงพอที่จะเติบโตหรื อแม้กระทัง่ รักษาขีดความสสา
มารถทางการแข่งขันที่มีอยูเ่ ดิมไว้ได้
 หลักการการบริ หารข้อมูลด้วยข้อเท็จจริ ง (Management by Fact) เป็ นหัวใจสาคัญที่จะทาให้การทางานมี
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลสู ง เพราะข้อมูลที่เป็ นจริ งจะทาให้วธิ ี การทางานสอดคล้องและเหมาะสมกับ
เป้าหมายที่ตอ้ งการบรรลุผลสาเร็ จ อีกทั้งการแก้ปัญหาและการตัดสิ นใจถูกต้องและแม่นยามากยิง่ ขึ้น ดังนั้น
ถ้าหากทีมงานทุกคนใช้หลักการบริ หารข้อมูลด้วยข้อเท็จจริ ง ก็จะทาให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยลง บรรลุ
เป้ าหมายได้มากขึ้น
 การบริ หารงานในปั จจุบนั ให้ความสาคัญกับข้อมูล เพราะระบบเทคโนโลยีแ่ ละสารสนเทศมีความพร้อมทั้ง
ฮาร์ ดแวร์ และซอฟท์แวร์ ทุกองค์กรมีขอ้ มูลที่มากมายแต่การนาข้อมูลต่างๆ มาใช้น้ นั ยังอยูใ่ นช่วงที่ใช้
ประโยชน์นอ้ ยมาก การมุ่งเน้นพัฒนาให้หวั หน้างานมีทกั ษะในการใช้ขอ้ มูล วิเคราะห์ขอ้ มูล และประเมิน
ข้อมูลตามความเป็ นจริ ง ย่อมทาให้การบริ หารงานของหัวหน้างานเกิดประสิ ทธิ ผลสู งขึ้น
 การบริ หารข้อมูลด้วยข้อเท็จจริ ง มุ่งเน้นกระบวนการทางานที่พร้อมตั้งแต่ตน้ ทางจนถึงปลายทางดังนี้.....
 การให้ความสาคัญกับข้อมูลที่เป็ นข้อเท็จจริ ง (Input)
 การวิเคราะห์และประเมินข้อมูลที่มีอยูอ่ ย่างครบถ้วนรอบด้าน (Analysis)
 การนาข้อมูลที่มีประโยชน์และถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์มาพิจารณา
 การกาหนดกลยุทธ์การทางานตามความเป็ นจริ ง
 การนาเสนอข้อมูลให้ผเู ้ กี่ยวข้องรับทราบตามจริ ง
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 การสร้างมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลและการเลือกใช้ขอ้ มูลที่ถูกต้อง
 ไคเซ็น (KAIZEN) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ดีข้ ึนหรื อการปรับปรุ งให้ดีข้ ึนอย่างต่อเนื่องเพื่อลด
ต้นทุน ลดค่าใช่จ่ายในการดาเนินงาน ..... เป็ นแนวทางปฏิบตั ิที่ไม่ได้ทาจบในครั้งเดียว แต่หมายถึงการทา
อย่างต่อเนื่ อง โดยมีหลักการคือ
 กาหนดเป้ าหมายในการทางานที่ชดั เจน
 ค้นหาความสู ญเปล่าในขั้นตอนหรื อกระบวนการทางาน
 วิเคราะห์สาเหตุและดาเนินการปรับปรุ งแก้ไขจนกระทัง่ บรรลุเป้ าหมาย
 กาหนดเป้ าหมายที่สูงขึ้นแล้วดาเนินการตามขั้นตอนปรับปรุ งใหม่อีกครั้ง
 ปฏิบตั ิตามวงจรนี้ อย่างต่อเนื่ อง
 ปั ญหาบางประการที่เกิดขึ้นในการทางานทาให้เกิดความสู ญเสี ยซึ่ งส่ งผลกระทบกับผลผลิต ต้นทุน รวมทั้ง
อาจกระทบกับการดาเนิ นงานในส่ 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 และการเก็บรวบรวมข้อมูลและนามาวิเคราะห์คน้ หาสาเหตุที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากร (6M : Man Machine Materials Money Method Management ) จะช่วยให้
เราป้ องกันหรื อหาแนวทางแก้ไขได้อย่างตรงประเด็นมากยิง่ ขึ้น
 KAIZEN เพื่อลดต้นทุนมีเทคนิคและเครื่ องมือมากมายที่สามารถนามาประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุ งกระบวนการ
ทางานได้ เช่น P-D-C-A , Why-Why , ผังก้างปลา เป็ นต้น ..... ดังนั้นผูท้ ี่นาหลักไคเซ็นไปประยุกต์ใช้ควรมี
ทั้งความรู ้ ทักษะที่เกี่ยวข้องและกรอบความคิดที่ดีของการเป็ นผูพ้ ฒั นาตัวเองอย่างต่อเนื่ องด้วยเช่นกัน

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ ผ้เู ข้ ารับการอบรม
 เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้หลักการการบริ หารในประเภทต่างๆ กับการบริ หารข้อมูลด้วยข้อเท็จจริ งที่สามารถ






นาไปประยุกต์ใช้กบั สถานการณ์ของตัวเองได้จริ ง
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจทักษะที่สาคัญ กระบวนการที่เหมาะสมและเทคนิคที่มีประสิ ทธิภาพในการบริ หารข้อมูล
ด้วยข้อเท็จจริ งได้ดว้ ยตัวเอง
เพื่อทาให้ผเู ้ รี ยนสร้างแนวความคิดการบริ หารงานของตัวเองด้วย Style ตัวเองได้อย่างเหมาะสม และสามารถ
นาไปใช้ได้ทนั ที
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจความหมายและหลักการของไคเซ็น(Kaizen) และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้ทาความเข้าใจและมองเห็นภาพของความสู ญเปล่าและการทางานที่เพิ่มคุณค่าได้ชดั เจนขึ้น
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจถึงการทางานที่ทาให้เกิดความสู ญเปล่า 7 ประเภท พร้อมทั้งค้นหาสาเหตุที่ที่เกิดจากการ
บริ หารจัดการทรัพยากร 6M ที่มีอยู่
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 เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้นาเทคนิ คและเครื่ องมือต่างๆ มาปรับปรุ งกระบวนการทางานเพื่อเพิ่มผลลัพธ์ที่ดีข้ ึนได้

เนื้อหาของหลักสู ตร (Course Outline)
 PART 1 : การเรี ยนรู้ และเข้ าใจหลักการบริ หารด้ วยข้ อเท็จจริ ง (Management by Fact)
 สารวจแนวความคิดการบริ หารงานข้อมูลปั จจุบน
ั
 หลักการบริ หารงานข้อมูลด้วยจุดประสงค์ต่างๆ
 แก่นสาคัญของการบริ หารข้อมูลด้วยข้อเท็จจริ ง
 ลักษณะการบริ หารข้อมูลอย่างมีประสิ ทธิ ผล
 Workshop:การกาหนดแนวทางการบริ หารข้อมูลของตัวเอง
 PART 2 : ทักษะการบริ หารข้ อมูลด้ วยข้ อเท็จจริ ง
 การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
 การคิดเชิงตรรกะ (Logical Thinking)
 การคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking)
 การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
 การทางานเชิงรุ ก (Proactive Working)
 Workshop:การพัฒนาทักษะการบริ หารข้อมูลของตัวเอง
 PART 3 : กระบวนการการบริหารงานอย่ างเป็ นระบบ
 หลักการบริ หารงานอย่างเป็ นระบบ
 ขั้นตอนการบริ หารงานอย่างเป็ นระบบ
 เทคนิคการบริ หารงานอย่างเป็ นระบบ
 การสร้างมาตรฐานการบริ หารงานอย่างเป็ นระบบ
 Workshop:สร้างกระบวนการการบริ หารงานอย่างเป็ นระบบของตัวเอง
 PART 4 : พัฒนาทักษะของการทางานเพือ่ ลดต้ นทุนด้ วยเทคนิคต่ างๆ
 ทาความเข้าใจเกี่ยวกับวัฏจักรและรู ปแบบของความสู ญเปล่าที่เกิดขึ้นจากการทางาน
 เทคนิคการมองเห็ นปั ญหาและความสู ญเปล่าที่ส่งผลกับต้นทุน
 การวิเคราะห์สาเหตุดว้ ยผังก้างปลา
 การใช้คาถาม 5 Whys
 เทคนิคปรับปรุ งอย่างต่อเนื่ องด้วย P-D-C-A
 การนาเสนอโครงการลดต้นทุนอย่างง่ายด้วย1 Page Summary

Workshop : นาเทคนิคมาสร้ างโครงการลดต้ นทุนของตนเอง
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แนวทางการอบรมตามหลักสู ตร




การเรี ยนรู ้แบบผูใ้ หญ่ (Adult Learning) โดยผูเ้ รี ยนเป็ นบุคคลสาคัญที่ตอ้ งเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเอง และนาความรู ้ที่
ได้เรี 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 กฝนอย่างต่อเนื่อง
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วิทยากรทาหน้าที่เพียงผูอ้ านวยความสะดวกในการเรี ยนรู ้ (Facilitator) ทาให้การพัฒนาเป็ นไปตาม
ธรรมชาติของผูเ้ รี ยนรู ้น้ นั ๆ โดยการเรี ยนรู ้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

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 เองจะนาไปปฏิ บตั ิ 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
•
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หลักสูตร เทคนิคการบริ หารข้ อมูลและการพัฒนาเพื่อลดค่ าใช้ จ่าย (1D)

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
www.en tra in in g. net
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หลักสูตร เทคนิคการบริ หารข้ อมูลและการพัฒนาเพื่อลดค่ าใช้ จ่าย (1D)

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
 ผูจ้ ดั การ / หัวหน้างานทุกระดับ
 Staff / พนักงานระดับปฏิบตั ิการ
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