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หลกัสตูรการแกไ้ขปัญหาและปรบัปรุงงานอยา่งตอ่เนือ่งดว้ย PDCA 
Job Management and Improvement by PDCA 

 
หลักการและเหตผุล 
 การด าเนินธุรกิจในปัจจุบัน เป็นการแข่งขันในการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน  
เพื่อให้สามารถได้ก าไรในการผลิตท่ีเพิ่มข้ึน ซ่ึงง่ายกว่าการข้ึนราคาสินค้ามาก การปรับปรุงขบวนการท างาน โดยใช้
เคร่ืองมือท่ีในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบนัน้ ถูกพัฒนามาอย่างต่อเน่ืองและประสบ
ผลส าเร็จ จากวงล้อของเดม่ิง Deming Circle ซ่ึงประกอบด้วย PDCA: Plan Do Check และ Action จนได้รับ
ความนิยมไปในทุกวงการทัง้ภาคการผลิตและบริการ ท่ีต้องการพัฒนาและปรับปรุงการท างานด้วยตัวบุคคลากร
ภายในเอง นอกจากนีปั้ญหาท่ีพนักงานต้องพบในแต่ละวันจะยิ่งท าให้เกิดความเบื่อหน่าย ขาดแรงจูงใจ ขาดความรู้ท่ี
จะส่งเสริมการท างานให้ง่ายข้ึน หากบริษัทใดให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปรับปรุงงานด้วย PDCA ให้กับพนักงานแล้ว
นัน้ ก็จะพบการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงานไปในทางท่ีดีข้ึนได้อย่างแน่นอน เช่นลดต้นทุนการผลิต ลดปัญหาความ
เสียหาย ลดความสูญเปล่าจากการแก้ไข การรอคอยงาน การขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และยังสามารถสร้าง
แรงจูงใจในการท างานให้กับบุคลากรภายในได้อีกด้วย 
 หลักสูตรนีจึ้งเป็นค าตอบท่ีดีของการใช้ทักษะการประยุกต์และปรับปรุงงานด้วยหลัก PDCA ได้อย่างเป็นระบบ
และเห็นผลได้อย่างแน่นอน เป็นการรวบรวมเคร่ืองมือท่ีใช้แก้ไขปัญหากับพนักงานในระดับปฏิบัติการและฝึกการ
รวมกลุ่มท ากิจกรรมเพื่อช่วยกันระดมสมอง ในการแก้ไขปัญหาประจ าวันได้เป็นอย่างดีอีกด้วย 
 

วตัถปุระสงค ์
• เพื่อสร้างแนวคิดในการเลือกใช้เคร่ืองมือในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ 
• เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นมีรูปแบบ 
• เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเน่ือง 
• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความม่ันใจในการเลือกใช้หลักการ PDCA ได้อย่างถูกต้อง 
• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเช่ือม่ันและกล้าถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความช านาญในการท างานเป็นกลุ่ม 
• เพื่อสร้างการท างานเป็นทีม การยอมรับในความเห็นท่ีแตกต่าง เกิดความสามัคคี 
• เพื่อสร้างแรงจูงใจในการท างานให้กับผู้เข้ารับการอบรม 

กลุม่เป้าหมาย 
 พนักงานทุกคนในองค์กร 

 
ระยะเวลาการอบรม 
 1 วัน / 6 ชัว่โมง 9.00 น. – 16.00 น. 
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ก าหนดการและหวัขอ้การอบรม* 
 

เวลา หวัขอ้ รายละเอียดโดยย่อ 

9.00-9.10 กิจกรรมละลายพฤติกรรม สร้างสมาธิและการยอมรับซ่ึงกันและกัน 

9.10-10.30 ท าไมต้องมีการปรับปรุงงานอย่าง
ต่อเน่ือง 

1. ระบบการผลิตและงานบริการ 
2. ต้นทุน ก าไร และความอยู่รอดขององค์กรในปัจจุบัน 
3. การด าเนินธุรกิจและกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพใน

องค์กร 
4. แนวคิดของการปรับปรุงงานอย่างต่อเน่ืองด้วย PDCA 

10.40-12.00 PDCA ส าคัญอย่างไรและน าไปใช้ได้
อย่างไร 

5. การประยุกต์ใช้การแก้ไขปัญหาด้วย PDCA ในเวลาการ
ท างาน 

6. หลักการแก้ปัญหาร่วมกันของหน่วยงานและองค์กร ผ่าน
แนวคิด PDCA  

- เรียนรู้หลักการระดมสมอง 
- หลักการวางแผน 
- หลักการท างานเป็นทีมท่ีทุกคนมีส่วนร่วม 
- การลงมือท าและการแบ่งหน้าท่ี 
- การประเมินผลและการปรับปรุง เพื่อสร้างมาตรฐานท่ีดีข้ึน 

12.00-13.00 พักเท่ียง  

13.00-13.15 กิจกรรมกระตุ้นผู้เข้ารับการอบรม แบ่งกลุ่มถามตอบปัญหา 

13.15-14.00 การแก้ไขปัญหาด้วย PDCA ในเวลา
การท างาน 

7. แนวคิดของการปรับปรุงงานอย่างต่อเน่ือง 
Workshop1: Team Work for improvement 

14.00-14.40 เรียนรู้หลักการ PDCA ผ่าน
กิจกรรมกลุ่ม 

Workshop2: ท างานให้ไวและได้คุณภาพผ่านการท างานเป็น
ทีม 
Workshop3: พลังงานแหง่การประยุกต์ใช้ PDCA ในการ
ปรับปรุงงาน 

15.50-16.00 สรุป บรรยายสรุป ถามตอบ 

*หลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนาอยู่เสมอ และแทรกจังหวะผ่อนคลายสนุกสนานให้ไม่น่าเบื่อ 
*มีพักเบรกตามเหมาะสม ปกต ิ10.30, 14.30 น. 
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รูปแบบการอบรมสมัมนา 
1. อบรมภายใน In-house Training  
2. สถานท่ีห้องประชุมมีเคร่ืองฉายสไลด์/Projector 
3. จัดโต๊ะคลาสรูม หรือ เธียร์เตอร์ (Classroom / Theatre) 
4. การบรรยาย  40 % 
5. กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัต ิWorkshop และการน าเสนอผลงานกลุ่ม 50% 
6. กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์ 10 % 

 
ประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้บั 

• ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักการวิเคราะห์ปัญหาอย่างถูกต้อง 
• ผู้เข้าอบรมสามารถน าหลักการของ PDCA ไปประยุกต์ใช้กับงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
• ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
• ผู้เข้าอบรมมีจิตส านึกเร่ืองคุณภาพและท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
• ผู้เข้าอบรมมีส านึกการรักองค์กรมากข้ึน 

 

วทิยากร 
 อ.ไมตรี บุญขันธ์ (ดูประวัติ) 
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