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ข้อเสนอโครงการสัมมนา หลักสูตรข้อเสนอโครงการสัมมนา หลักสูตร  
 

  ปรับปรุงข้ันตอนการท างารใหก้ระชับ รวดเร็ว ปรับปรุงข้ันตอนการท างารใหก้ระชับ รวดเร็ว   

อย่างมีประสิทธิภาอย่างมีประสิทธิภาพพด้วยเทคด้วยเทคนิค นิค ““SSiimmpplliicciittyy””  
((OOrrggaanniizzaattiioonn  EEffffiicciieennccyy  EEnnrriicchhmmeenntt)) 

              
 
 

1.  ผู้บริหารและบุคลากรในองค์กรของท่านสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพลดขั้นตอน พัฒนา
ระบบงาน และปรับปรุงกระบวนการท างานและวิธีการท างานที่ท าอยู่ให้ดีขึน้ กระชับขึน้ ง่ายขึ้น 
และมีประสิทธิภาพมากขึน้  ท าให้งานเสร็จตามมาตรฐานโดยใช้เวลาน้อยลง ประหยัดค่าใช้จ่าย 
และเพ่ิมผลงานและรายได้ให้แก่องคก์รได้มากขึน้ทุกปีๆ ตามทีท่่านต้องการหรือไม่ 

 

   เมื่อเริ่มท ำงำนใหม่ๆ คนทกุคนพยำยำมเรียนรูร้ะบบงำนที่ตนรบัผิดชอบ และท ำงำนใหไ้ดต้ำมระบบท่ีมี
อยู่  เมื่อเวลำผ่ำนไปคนท ำงำนก็เริ่มคุน้เคยกบัระบบงำน  ควำมเคยชินกบัระบบงำนมีประโยชนม์ำก คือ  ท ำให้
คนท ำงำนไดร้ำบรื่นและคลอ่งตวั เพรำะรูว้่ำจะตอ้งท ำอะไรบำ้ง อย่ำงไร เมื่อไร แต่ควำมเคยชินกบัระบบงำนท ำ
ใหค้นท ำงำนเผลอสรุปเองทีละนอ้ยๆว่ำ ระบบงำนและกระบวนกำรท ำงำนที่ท ำอยู่นีค้งดีที่สดุแลว้  และคงใชไ้ป
ไดอี้กนำน   
           ในองคก์รต่ำงๆคนมกัท ำตำมขัน้ตอนเดิมๆตำมที่เคยท ำมำโดยลืมพิจำรณำว่ำควรจะตดัขัน้ตอนใดที่ไม่
จ ำเป็นแลว้ทิง้ไปบำ้ง เพรำะคิดว่ำระบบที่ใชอ้ยู่นีค้งดีที่สดุแลว้  หำกมีวิธีที่ดีกว่ำนีจ้รงิ คนเขำคงเปลี่ยนไปใชว้ิธี
นั้นกันแล้ว ฉะนั้นจึงไม่จ ำเป็นต้องตัดขั้นตอนใดๆ  ไม่ต้องไปแตะต้องระบบเดิมที่มีอยู่  ถ้ำมีอะไรที่ เป็น
ประโยชนก์็สำมำรถเพิ่มเติมเสริมต่อเขำ้ไปในระบบไดเ้พื่อสรำ้งใหเ้กิดควำมมั่นใจในคุณภำพกำรท ำงำนอย่ำง
เต็มที่ และอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรบักำรตรวจสอบในภำยหลงัไดอี้กดว้ย   
            ผลที่ตำมมำก็คือ กำรพ่วงโน่นพ่วงนี่เขำ้ไปในระบบงำนค่อยๆท ำใหร้ะบบงำนในองคก์รมีควำมซบัซอ้น
มำกขึน้ๆอย่ำงที่คนท ำงำนเองก็ไม่ทันรูต้ัว   ระยะหลังๆคนท ำงำนจะปรำรภกันมำกว่ ำท ำงำนไม่ทันเพรำะ
ปริมำณงำนมีมำก  แต่ผู้บริหำรไม่เห็นผลงำนของบุคลำกรออกมำมำกอย่ำงที่บุคลำกรบอกว่ำมีงำนมำก   
สำเหตสุ  ำคญัในเรื่องนีส้่วนหนึ่งมำจำกควำมจรงิที่ว่ำ คนจะท ำงำนอย่ำงหนึ่งเสรจ็ไดน้ัน้  เขำไม่ไดท้ ำแต่เฉพำะ
สิ่งที่เป็นแก่นของงำนเท่ำนั้น  แต่เพรำะเขำตอ้งท ำสิ่งที่พ่วงเขำ้มำในระบบทั้งๆที่ไม่ใช่แก่นของงำนนั้นด้วย  
หลำยอย่ำง 
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 ความซับซ้อน (Complexity) ของระบบงำนส่วนใหญ่เกิดจำกควำมหวังดีที่ตัง้ใจท ำประโยชนท์ั้งสิน้  
แต่ไม่ทนัไดคิ้ดถึงผลกระทบที่จะตำมมำเท่ำนัน้เอง สรุปสำเหตทุี่ท ำใหเ้กิดควำมซบัซอ้นของระบบงำนในองคก์ร
มีหลำยอย่ำง เช่น  

1. เรำพยำยำมท ำอะไรหลำยๆอย่ำงในเวลำเดียวกนั 
2. เรำน ำงำนที่แตกต่ำงกนัในหลำยๆอย่ำงมำท ำรวมกนัปำนประหนึ่งว่ำมนัเป็นงำนเดียวกนั 
3. เรำอยำกไดค้วำมสมบรูณแ์บบที่สดุ และไม่ยอมใหม้ีขอ้บกพรอ่งใดๆเลยแมแ้ต่นิดเดียว    

         จึงท ำให ้เรำเพิ่มเติมควำมซบัซอ้นลงไปจนเกินควำมเหมำะสมอย่ำงไม่คุม้ค่ำเท่ำที่ควร 
 
 ส่ิงต่างๆในองคก์รมีแนวโน้มว่าจะย่ิงวิวัฒนาการไปในทางซับซ้อนมากขึ้นเร่ือยๆ อาจเป็น
เพราะว่า 

1. เรำยงัหำวิธีที่เรียบง่ำยและกระชบักว่ำที่เรำท ำอยู่ไม่ได ้
 2. คนเริ่มเคยชินกบัควำมซบัซอ้นเสียจนไม่รูส้กึว่ำมนัสรำ้งควำมยุ่งยำก มิหน ำซ ำ้ยงัเติม     
                            ควำมซบัซอ้นใหม้ำกขึน้ไปอีก 
 3. บำงครัง้ บคุลำกรเคยชินกบัขัน้ตอนกำรท ำงำนที่ซบัซอ้นจนเกิดควำมช ำนำญมำกจน เขำ 
                 อำจมองไม่เห็นว่ำมนัซบัซอ้นหรือยุ่งยำกแต่อย่ำงใด   เมื่อถึง ณ จุดหนึ่งที่เขำท ำงำนที่  
     ยุ่งยำกซบัซอ้นนัน้ไดอ้ยู่คนเดียว  เขำอำจไม่อยำกท ำใหข้ัน้ตอนนัน้ท ำง่ำยขึน้เพื่อใหค้นอ่ืน 
                     ท ำไดบ้ำ้ง  เพรำะเขำเกรงว่ำตนเองอำจจะสญูเสียสถำนะของ “ ผูเ้ชี่ยวชำญเฉพำะดำ้น”     
                     ที่หำคนอื่นท ำแทนไม่ได ้  
    
 คนท างานจนค ่าเพราะท างานไม่ทัน บุคลำกรบ่นว่ำท ำงำนเยอะแต่ผลงำนออกมำน้อยกว่ำงำนที่
บุคลำกรท ำจริงก็เพรำะควำมซบัซอ้นของระบบและกระบวนกำรท ำงำนนี่เอง   ผลเสียที่ตำมมำ คือ บุคลำกร
เครียดเพรำะเกรงจะท ำงำนไม่เสร็จตำมก ำหนดเวลำ  งำนประชุมก็เยอะ งำนเอกสำรก็มำก  จึ งตอ้งอยู่ท ำงำน
กนัจนค ่ำเพรำะท ำงำนไม่ทนั   
 
 ความซับซ้อนท าให้สิน้เปลืองทรัพยากรขององคก์ร กำรท ำงำนอย่ำงหนึ่งตอ้งสิน้เปลืองทรพัยำกร
ขององคก์รมำกเกินควำมจ ำเป็นจำกระบบที่ซบัซอ้น  แต่ไดร้บัผลไม่คุม้ค่ำ เช่น เสียแรงงำนมำกเกิน  เสียเวลำ
มำก และเสียค่ำใชจ้่ำยขององคก์รมำกเกิน   ขณะที่ประสิทธิภำพของกำรท ำงำนดอ้ยกว่ำทรพัยำกรที่ใชไ้ป และ 
ควำมพึงพอใจของลูกคำ้ลดลง  ควำมซบัซอ้นของระบบงำนท ำใหเ้กิดกำรสูญเสียหรือรูรั่วในองคก์รเป็นอย่ำง
มำก และท ำใหก้ำรท ำงำนมีประสิทธิภำพนอ้ยลง 
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2. บริษัทของท่านต้องการหาทางแก้และขจัดอุปสรรคด้วยการเพ่ิมประสิทธิภาพให้องค์กร และ      
ลดขั้นตอนงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพงานอย่างสร้างสรรค์ให้กับผู้บริหารและบุคลากรของท่าน  
หรือไม่ 

 
                                                   เพรำะบุคลำกรในองคก์รของท่ำนสำมำรถเพิ่มประสิทธิภำพใหอ้งคก์ร  
                                                   ลดขัน้ตอนงำน พฒันำระบบงำน  และกระบวนกำรกำรท ำงำนใหง้่ำยขึน้  
                                                   เรว็ขึน้ สะดวกขึน้ ประหยดัขึน้  ดีขึน้ และมีประสิทธิภำพขึน้ไดท้กุเวลำ 
                                                   ตำมที่ท่ำนตอ้งกำร  ท่ำนสำมำรถหยดุอ่ำนได ้ณ ตรงนี ้ 

  
                                                        ข้อมูลต่อไปนีอ้าจเป็นประโยชนต์่อท่าน 
 

 
 

 3. ท าไมองคก์รจึงควรฝึกอบรมให้บุคลากรสามารถคิดเพ่ิมประสิทธิภาพให้องคก์รและลดขั้นตอน
งานได้อย่างสร้างสรรค ์  

 

                             Simplicity  เป็นเทคนิคที่น ำควำมสุขควำมเจริญมำสู่องคก์รโดยตรง เทคนิค Simplicity จะท ำใหเ้รำ
มำทบทวนขัน้ตอนกำรท ำงำน  กระบวนกำรท ำงำน และระบบงำนที่ท ำกนัมำนำนและท ำกนัอยู่ทุกวนันีน้ัน้ เพื่อ
ดูว่ำเรำจะสำมำรถพัฒนำใหดี้ยิ่งขึน้กว่ำเดิมไดอ้ย่ำงไรบ้ำง  สำมำรถปรบัปรุงให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์
ปัจจุบนัไดอ้ย่ำงไรบำ้ง   มีขัน้ตอนใดที่พอจะตดัใหส้ัน้ลงบำ้งเพรำะในอดีตขัน้ตอนนีอ้ำจมีเหตผุลควำมจ ำเป็นที่
จะตอ้งท ำในเวลำนัน้ แต่อำจจะไม่จ ำเป็นแลว้ในปัจจุบนั และขัน้ตอนใดที่สำมำรถหำวิธีใหม่ๆมำใช้แทนเพื่อให้
ท ำงำนได้กระชับขึน้ เร็วขึน้ ง่ำยขึน้ และสะดวกขึน้บ้ำง  เพื่อ เพิ่มประสิทธิภำพและพัฒนำระบบงำนมี         
ควำมเรียบง่ำย( Simplicity ) มำกขึน้ และลดควำมซบัซอ้น ( Complexity )ใหน้อ้ยลง            

ดร.เอ็ดเวิรด์ เดอ โบโน (Dr. Edward de Bono) ปรมำจำรยด์ำ้นควำมคิดสรำ้งสรรค ์กลำ่วว่ำ  
“ ทุกคนพดูกันถึงผลผลิตและกำรใหบ้ริกำรแก่ลกูคำ้  แต่กำรท ำใหช้ีวิตกำรท ำงำนของบุคลำกรเรียบ

ง่ำยขึน้นัน้ส  ำคญัพอๆกนั “  
(Everyone talks about productivity and customer service. Making life easier for the workers 

themselves is equally legitimate ) 
ชีวิตกำรท ำงำนที่มีประสิทธิภำพจริงๆน่ำจะมีควำมสมดุลยร์ะหว่ำงคุณภำพที่บุคลำกรใหก้ับลูกคำ้

และผูร้บับริกำร กบัคุณภำพที่บุคลำกรใหก้บัตนเองและเพื่อนร่วมงำนดว้ย ประสิทธิภำพเช่นนีจ้ึงจะถือว่ำเป็น
ประสิทธิภำพ และเป็นฝีมือที่แทจ้รงิของบคุลำกรในองคก์ร   

ถ้าค าตอบ คือ ไม่ต้องการ 

ถ้าค าตอบ คือ ต้องการ  
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เพรำะฉะนัน้ บุคลำกรผูท้  ำงำนเองและคนที่คิดระบบงำน นอกจำกจะใหค้วำมส ำคญักบัคณุภำพของ
ผลิตภัณฑ์และคุณภำพของกำรให้บริกำรแล้ว ควรให้ควำมส ำคัญกับคุณภำพชีวิตของบุคลำกรด้วย ดังที่       
ดร.เดอ โบโน กลำ่วไวว้่ำ  

“ นกยงัสรำ้งรงัใหส้ะดวกที่สดุส ำหรบัตนเองและลกูนอ้ยเท่ำที่จะท ำได ้ใยเลยคนท ำงำนจึงไม่หำวิธีท ำ
ใหช้ีวิตกำรท ำงำนเรียบง่ำยและสะดวกที่สดุส ำหรบัตนเองและคนรอบขำ้งเท่ำที่จะท ำได ้” ( A bird makes its 
nest as comfortable as it can for itself and its young. Why should a worker not seek to make life as 
easy as possible for himself or herself  and others. ) 
 

  

 เพรำะถำ้บุคลำกรไดร้บักำรฝึกจนสำมำรถพัฒนำขัน้ตอนกำรท ำงำนใหม้ีประสิทธิภำพสูงขึน้ ดีขึน้ เร็ว
ขึน้ สัน้ขึน้ สะดวกขึน้ จะท ำใหเ้กิดประโยชนต่์อเนื่องที่มีผผลดีเกินคำดอย่ำงรวดเรว็ 
 วิธีคิดวิธีลดขั้นตอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์Simplicity จะน ำพำองค์กรไปสู่
ประสิทธิภำพของผลงำนในหลำยๆดำ้น   คือ 

1. ลดควำมเครียดและควำมวิตกกงัวล ( Stress and Anxiety)ในกำรท ำงำนของบคุลำกร 
2. บคุลำกรท ำงำนไดเ้รว็ขึน้ ง่ำยขึน้ สะดวกขึน้ ส  ำเรจ็เรว็ขึน้ 
3. ควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนเพิ่มขึน้ 
4. ควำมผิดพลำด (Errors) ในกำรท ำงำนนอ้ยลง เพรำะขัน้ตอนกระชบัเรียบง่ำยไม่ซบัซอ้น  
5. กำรสญูเสีย(Loss)ในกำรท ำงำนลดลงทกุดำ้นทัง้เสียเวลำ เสียทรพัยำกร เสียวตัถดิุบ เสียค่ำใชจ้่ำย  
6. คนท ำงำนแทนกนัไดแ้มจ้ะมีควำมช ำนำญนอ้ยกว่ำผูเ้ชี่ยวชำญเฉพำะดำ้นโดยตรง 
7. งำนเสรจ็เรว็ระบบเรียบง่ำยท ำใหท้ ำงำนไดค้ล่องตวัสงู 
8. บคุลำกรแกปั้ญหำ ปรบัเปลี่ยนวิธีใหง้ำนส ำเรจ็ไดใ้นทกุสถำนกำรณ ์

 
5. ท าไมการปรับปรุงขั้นตอนการท างารให้กระชับ รวดเร็ว อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้เทคนิค    
“Simplicity ”   จึงมีคุณค่าอย่างมากทัง้ในด้านรูปธรรมและนามธรรม  
 เพรำะ 

1. ควำมเรียบง่ำยท ำใหช้ีวิตง่ำยขึน้ เบำสบำยมำกขึน้ 
2. ควำมเรียบง่ำยช่วยใหท้ ำอะไรก็ท ำไดง้่ำย ส ำเรจ็ไดเ้ร็ว มีควำมสขุไดเ้รว็ 
3. ระบบที่เรียบง่ำยนัน้ดีทกุอย่ำงคือ เวลำตัง้ระบบก็ท ำไดง้่ำยกว่ำ  ประเมินผลก็ง่ำยกว่ำ ซ่อมแซมก็ง่ำย 
    กว่ำดว้ย และจะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงหรือพฒันำใหม่ๆในอนำคตก็ท ำไดง้่ำยมำก 

4. ท าไมการปรับปรุงขั้นตอนการท างารให้กระชับ รวดเร็ว อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้เทคนิค    
“Simplicity ”  จึงมปีระโยชนต์่อองคก์รอย่างมหาศาล 
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4. กระบวนกำรท ำงำนและขัน้ตอนที่เรียบง่ำยนัน้ ช่วยประหยดัเวลำ  ประหยัดเงิน ประหยดัพลงังำน 
    ประหยดัแรงงำนของบคุลำกร และประหยดัทรพัยำกรโลกดว้ย  
5. ควำมเรียบง่ำยนัน้เป็นวิธีที่เท่ห ์สง่ำงำม สรำ้งสรรคแ์ละมีเสน่ห ์
6. ควำมเรียบง่ำยเมื่อน ำมำใชแ้ลว้ไดผ้ลดีอย่ำงมำก 

 
6. ท าไมการปรับปรุงขั้นตอนการท างารให้กระชับ รวดเร็ว อย่างมีประสิทธิภาพจึงเกี่ยวข้องกับ
ความคิดสร้างสรรค ์ 

 

 กำรคิดวิธีที่จะท ำงำนใหเ้รียบง่ำยกับควำมคิดสรำ้งสรรคน์ัน้เก่ียวเนื่องกนัเป็นอย่ำงมำก  เพรำะต่ำง
ตอ้งกำรใหไ้ดว้ิธีใหม่ๆหลำยๆทำงเพื่อใหเ้รำสำมำรถเลือกวิธีที่ดีที่สดุและเหมำะสมกบัองคก์รของเรำที่สดุมำใช ้   
 วิธีที่จะท ำใหบุ้คลำกรพฒันำระบบงำนใหม้ีประสิทธิภำพมำกขึน้และเรียบง่ำยขึน้กว่ำเดิมนัน้คือกำร
ฝึกให้บุคลำกรใชค้วำมคิดสรำ้งสรรคเ์ป็นตัวช่วยในกำรคิดเพื่อให้สำมำรถคิดระบบใหม่ๆ กระบวนกำรและ
ขัน้ตอนกำรท ำงำนใหม่ๆที่แตกต่ำงไปจำกเดิม ดีขึน้กว่ำเดิมและไดป้ระสิทธิภำพดว้ย   
 หากไม่ใช้ความคิดสร้างสรรค์มาช่วยคิด ก็มีแนวโน้มว่าบุคลากรจะคิดแบบใหม่ๆไม่ค่อย
ออกเพราะความเคยชินจะกลำยเป็นกรอบกัน้ และตีวงควำมคิดใหอ้ยู่ในสิ่งที่เคยชิน  เคยรู ้และเคยท ำมำก่อน    
 ถ้าผู้บริหาร และบุคลากรได้ฝึกวิธีน าความคิดสร้างสรรค์มำใชพ้ัฒนำระบบงำนเดิมที่ท ำอยู่   
เขาจะสามารถคิดกระบวนการและขั้นตอนการท างานใหม่ๆที่เรียบง่ายกว่าเดิม และสามารถพัฒนา
ระบบงานของเขาเองได้อย่างแน่นอน และยังสามารถช่วยพัฒนาระบบงาน หรือผลิตภัณฑ์ หรือการ
ให้บริการแบบใหม่ๆ ได้    
 
7. เนือ้หาของหลักสูตร 
  

1. เทคนิค Simplicity ท ำใหเ้พิ่มประสิทธิภำพขององคก์ร และลดขัน้ตอนงำนไดอ้ย่ำงไร 

2. เทคนิค Simplicity เพิ่มประสิทธิภำพและลดขัน้ตอนงำน 
1. Removal 

1) Historical Review 
2) Combining 
3) Shift and Delegate 
4) Challenge 
5) Value Shading 
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2. Replacement 

1) Wishful Thinking 
2) Provocative Amputation 
3) Bulk and Exception 
4) Modules and Small Units 

3. Restructuring 
1) Rearrange Existing Part 

4. Taking a Very Broad and Narrow View 
1) Flavour 
2) Ladder 

 
 

8. ใช้เวลาเรียนกี่วัน และเรียนอย่างไร 
  

 ใช้เวลำเรียน 14 ชั่ วโมงหรือ 2 วัน  ใช้วิธีกำรเรียนกำรสอนแบบเพลิน (Plearn = play + learn)  
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน แบ่งออกเป็น 
  1. หลกักำรและตวัอย่ำงประกอบ                                                        30% 
  2. ฝึกคิดและฝึกปฏิบติัโดยตรง                                                           50% 
  3. สรุปกำรเรียนรู ้วำงแผนน ำควำมรูไ้ปใชป้ระโยชนใ์นกำรท ำงำน          20%  
 เพื่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่ผูเ้รียนและองคก์ร คือ  
  1) ไดค้วำมรูค้รบถว้น  
  2) ไดป้รบัทศันคติใหม่  
  3) เพิ่มทกัษะกำรคิดดว้ยกำรฝึกคิด และลงมือปฏิบติั แบบคิดเดี่ยว คิดคู่ และคิดเป็นกลุ่ม ท ำ
ใหเ้รียนไดอ้ย่ำงสนกุ และไดพ้ดูคยุกบัเพื่อนรว่มงำนมำกขึน้  
  4) ไดส้รำ้งควำมสมัพนัธใ์นกลุม่ผูเ้รียนเพิ่มขึน้   
 กำรเรียนเนน้กำรฝึกปฏิบติัดว้ยกิจกรรมที่ใหผู้เ้รียนไดฝึ้กฝนจรงิกบัสถำนกำรณจ์รงิของผูเ้รียน สลบั
กบักำรบรรยำยสรุปหลกักำร  บรรยำกำศในกำรเรียนเป็นแบบผ่อนคลำย สนกุและไดส้ำระ 
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9. วัตถุประสงคข์องหลักสูตรมีอะไรบ้าง 

  

 เพื่อฝึกใหบุ้คลำกรผูเ้รียนใหส้ำมำรถคิดเพิ่มประสิทธิภำพและลดขัน้ตอนงำนปรบัปรุงระบบงำนและ
กระบวนกำรท ำงำนโดยใชค้วำมคิดสรำ้งสรรคเ์ขำ้มำช่วยไดอ้ย่ำงมีหลกักำรทำงวิชำกำร และน ำไปใชใ้นกำร
ท ำงำนได ้จึงท ำใหบ้คุลำกรสำมำรถ  

               1. ปรบัปรุงกระบวนกำรท ำงำนใหเ้รียบง่ำยขึน้(Simpler) ดีขึน้(Better) เรว็ขึน้(Faster)  
     และสะดวกขึน้(Easier)  

2. ลดขัน้ตอนงำน (Reduce Work Process)  
3. เพิ่มประสิทธิภำพในกำรท ำงำน(Increase Efficiency) 
4. เพิ่มผลกำรปฏิบติังำน(Increase Product) 
5. ลดค่ำใชจ้่ำย(Save Cost)  
6. ลดเวลำในกำรท ำงำน(Save Time) 
7. ลดพลงังำนที่ใชใ้นกำรท ำงำน(Save Energy) 
8. ลดทรพัยำกรที่ใชใ้นกำรท ำงำนได(้Save Resources) 
9. คิดนวตักรรมในกำรท ำงำนแบบใหม่ๆ(Innovative Thinking) 

 
10. ใครเป็นผู้สอน 
  

อ. รัศมี  ธันยธร  ผูอ้  ำนวยกำร บริษัท ศนูยค์วำมคิดสรำ้งสรรค ์จ ำกดั ผูไ้ดร้บัสิทธิอย่ำงเป็นทำงกำร               
(Certified Instructor) ของ ดร.เอ็ดเวิรด์ เดอ โบโน (Edward de Bono) ปรมำจำรย์ด้ำนควำมคิดสรำ้งสรรค์
ระดับโลก (Creativity Guru) ใหส้อนและถ่ำยทอดวิธีกำรคิดสรำ้งสรรคท์ุกหลกัสูตรดว้ยประสบกำรณ์ในกำร
สอนและกำรใชจ้รงิทัง้ในงำนและในชีวิตประจ ำวนักว่ำ 20 ปี คือ 

1. หลกัสตูร คิดเป็นระบบ สื่อสำรตรประเด็น ดว้ยเทคนิค Six Thinking Hats 

2. หลกัสตูร คิดวิเครำะหร์อบดำ้น วำงแผนรอบคอบ ตัง้เปำ้หมำยชดัเจน ดว้ยเทคนิค The Power of 

Perception 

3. หลกัสตูร ตดัสินใจเป็นระบบ กลั่นกรองควำมคิดอย่ำงมีประสิทธิภำพ ดว้ยเทคนิค Six Value Medals 

4. หลกัสตูร คิดนอกกรอบ คิดนวตักรรม คิดสรำ้งสรรคใ์นองคก์ร ดว้ยเทคนิค Lateral Thinking 

5. หลกัสตูร ปรบัปรุงขัน้ตอนกำรท ำงำนใหก้ระชบั รวดเรว็ อย่ำงมีประสิทธิภำพ ดว้ยเทคนิค Simplicity 

6. หลกัสตูร พลงัคิดบวก สรำ้งทศันคติที่ดีต่องำน และองคก์ร ดว้ยเทคนิค Cresitive (creative 

+positive) Thinking   
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7. หลกัสตูร พฒันำทศันคติ บคุลิก และกำรสื่อสำร เพื่อกำรประสำนงำน และท ำงำนรว่มกนัอย่ำง

มีประสิทธิภำพดว้ยเทคนคิ Better Communication for Better Collaboration 

11. ท าไมการจัดฝึกอบรมให้บุคลากรสามารถปรับปรุงขั้นตอนการท างารให้กระชับ รวดเร็ว อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยใช้เทคนิค “ Simplicity ” เกิดประโยชนม์ากกว่าการจ้างคนอื่นให้มาคิดพัฒนา
ระบบงานให้เขา 

 

 กำรจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนำศักยภำพและควำมสำมำรถให้บุคลำกรคิดสร้ำงสรรค์และพัฒนำ
ระบบงำนของตนได ้ กับกำรจำ้งให้คนอ่ืนมำพัฒนำระบบงำนใหน้ัน้ กำรฝึกใหบุ้คลำกรคิดสรำ้งสรรคเ์องได้
อย่ำงมีหลกัเกณฑแ์ละถกูตอ้งตำมหลกัวิชำกำร เป็นกำรลงทนุที่เกิดประโยชนแ์ก่องคก์รมำกท่ีสดุ  เพรำะ  

           1. ผูบ้ริหำรและบุคลำกรจะมีควำมภูมิใจที่สำมำรถคิดพัฒนำงำนของตนเองไดอ้ย่ำงที่ไม่เคยท ำ
ไดม้ำก่อน   
           2. ผูบ้ริหำรและบุคลำกรจะไดใ้ชค้วำมรูแ้ละประสบกำรณ์เดิมมำใชใ้หเ้กิดประโยชน์แก่งำนของ
ตนเอง และแก่องคก์รมำกขึน้อีก 
           3. ผูบ้ริหำรและบุคลำกรจะมีควำมรูส้ึกเป็นเจำ้ของควำมคิดในกำรพัฒนำระบบให้เรียบง่ำยขึน้ 
และมีแนวโน้มว่ำ เขำจะหมั่นพัฒนำงำนต่ำงๆที่เขำท ำ ไม่ว่ำจะเป็นระบบใหญ่ หรือ ขั้นตอนย่อยให้มี
ประสิทธิภำพขึน้เสมอ เพรำะเขำมีระบบกำรคิดที่ไดฝึ้กมำแลว้ 
           4. ผูบ้ริหำรและบุคลำกรจะมีทักษะกำรคิดสรำ้งสรรคเ์พิ่มขึน้จึงท ำใหเ้ขำคิดแกปั้ญหำทัง้เรื่องงำน
และชีวิตสว่นตวัไดดี้ขึน้ คลอ่งขึน้  

           5. ผูบ้รหิำรและบคุลำกรจะท ำผลงำนไดดี้ขึน้ เพิ่มขึน้  เพรำะ วิธีคิดของเขำมีประสิทธิภำพมำกขึน้ 
 
 สรุป การจัดฝึกอบรม ปรับปรุงขั้นตอนการท างารให้กระชับ รวดเร็ว อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยเทคนิค “Simplicity” ให้ผู้บริหารและบุคลากรจึงเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าต่อความเจริญก้าวหน้าและ
ความมั่งคั่งมั่นคงขององคก์รของท่านทัง้ในระยะส้ันและระยะยาวเป็นอย่างย่ิง 

+ + + + + + + + + 
 


