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โดย 

สร้างจิตส านึกในการจัดการ
ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า



Title

ทรัพยากร หมายถึง......
           ส่ิงท่ีมีอยูแ่ละสามารถน าไปใชป้ระโยชนใ์นการ 
ด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย

ดงันั้น...
           “การจัดการทรัพยากรอย่างมคุีณค่า” หมายถึง....?



ส ารวจแนวความคิดในการใช้ทรัพยากร

 คุณใชท้รัพยากรอยา่งมีคุณค่าหรือไม่?
 คุณรู้สึกอยา่งไรกบัทรัพยากรท่ีมีอยู?่
 คุณสามารถบริหารทรัพยากรท่ีมีอยูใ่หดี้ข้ึนอยา่งไร?
 คุณใหค้วามส าคญักบัการจดัการทรัพยากรมากแค่ไหน?

“ความคดิของคุณ...ก าหนดการกระท าของคุณ”



แนวทางการฝึกอบรม

 การเรียนรู้แบบผูใ้หญ่ ( Adult Learning )
 การ Coaching เพื่อใหทุ้กคนเห็นตวัเอง
 การบรรยายเพื่อใหมี้การแลกเปล่ียนมุมมอง
 ทุกคนคิดถึงศกัยภาพของตวัเองเพื่อดึงออกมาใช้
 ฟัง คิด ถาม เขียน แลว้น าไปฝึกฝน
 เตรียมประเดน็ส าคญัเพื่อน าไปพฒันาทีมงาน



จิตส านึก

จิตใต้ส านึก

“การกระท าทีเ่ป็นอตัโนมตัิเกดิจากจิตใต้ส านึกของเรา”



เคร่ืองจักรเสียหาย

ขยะ, สึกหรอ, หลวม,
รอยแผล, แตกร้าว,
ความผดิปกติ

“การควบคุมการเส่ือมสภาพเพือ่ป้องกนัเคร่ืองจักรเสียหาย”



TPM กบัการจัดการทรัพยากร

TPM เป็นกิจกรรมการปรับปรุงศกัยภาพของ
บริษทั ซ่ึงทุกคนมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
เคร่ืองจกัร – อุปกรณ์ของระบบการผลิตทั้งหมดสู่
ระดบัสูงสุด พฒันาผลการด าเนินงานของบริษทัใหดี้
ข้ึน และบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วมวางแผน โดยมี
วตัถุประสงคใ์หบ้ริษทัสามารถสร้างผลก าไรได้



กจิกรรม 5 ส. กบัการจัดการทรัพยากร

สะสาง: จัดระเบียบ

สะดวก: การใช้งานสะดวก

สะอาด: หมัน่ท าความสะอาด

สุขลกัษณะ: ดูแลความปลอดภยั

สร้างนิสัย: จิตส านึกทีด่ี



แนวความคดิแบบลนีกบัการจัดการทรัพยากร

กระบวนการในการใชท้รัพยากรใหเ้กิดประสิทธิผลมาก
ท่ีสุด โดยการลดการสูญเปล่าท่ีอาจเกิดข้ึนในกระบวนการ 
และการจดัการใชใ้หเ้กิดประโยชนสู์งสุด (อยา่งมีคุณค่า)



การใช้ค าถามสร้างสรรค์กบัการจัดการทรัพยากร 
(5W, 1H)

What: ทรัพยากรอะไรท่ีตอ้งจดัการ?
Why: ท าไมตอ้งจดัการใหดี้ข้ึน?

Who: ใครควรเป็นคนรับผดิชอบ?
When: จะเร่ิมลงมือท าเม่ือไร?
How: จะตอ้งท าอยา่งไรบา้ง?



Workshop I:

สร้างจิตส านึกในการจัดการทรัพยากรอย่างมีคุณค่า

ทรัพยากรท่ีเลือกมาบริหารจดัการคือ..........

สาเหตุท่ีเลือกทรัพยากรน้ีเพราะ..........

แนวทางท่ีคุณจะด าเนินการ........

คาดหวงัเกิดผลลพัธ์ในเร่ืองใด?...........



หลุมพรางทางความคดิในการใช้ทรัพยากร

 เราใชเ้ป็นอยูแ่ลว้ ไม่ตอ้งเสียเวลาอ่านคู่มือหรอก
 ใชแ้บบน้ีแลว้ยุง่ยาก เสียเวลา เอาท่ีเราสะดวกดีกวา่
 เราคงดูแลคนเดียวไม่ได ้เพราะใชร่้วมกบัคนอ่ืน
 ใช้ๆ  ไปเถอะ เด๋ียวเสียกเ็ปล่ียนหรือซ้ือใหม่
 เคร่ืองมือใชง้าน กต็อ้งเสีย อยา่คิดมาก
 งานอ่ืนกเ็ยอะอยูแ่ลว้ ยงัตอ้งมาดูแลของพวกน้ีอีก
 ของเก่าแลว้ไม่เสียซกัที จะไดซ้ื้อใหม่
 ของใชส้ิ้นเปลือง กต็อ้งหมดไป จะใหป้ระหยดัได้
       อยา่งไร



สาเหตุของความคดิเชิงลบในการใช้ทรัพยากร

 มองไม่เห็นคุณค่าของทรัพยากร
 ขาดการตระหนกัรู้ในวิธีการใชใ้หถู้กตอ้ง
 หลีกเล่ียงการใชง้านท่ีไม่สะดวก
 ละเลยความรับผดิชอบโดยตรง
 ลืมค านึงถึงผลกระทบในระยะยาว
 อา้งเหตุผลเพื่อใหต้วัเองสบายใจ
 ขาดจิตส านึกในการดูแลทรัพยากร



 สร้างความรู้สึกท่ีดี
 มองเห็นประโยชนแ์ละคุณค่าท่ีไดรั้บ
 สร้างความรู้สึกเป็นเจา้ของ
 การใชใ้หถู้กตอ้ง เหมาะสม
 พฤติกรรมช่างสงัเกตการเปล่ียนแปลง
 อุปนิสยั ดูแล ป้องกนั รักษาและแกไ้ข

เทคนิคการจัดการทรัพยากรอย่างมีคุณค่า



Workshop II:

หลุมพรางท่ี
เจออยูใ่น
ปัจจุบนัคือ
เร่ืองใด?

สาเหตุท่ีเกิด
ความรู้สึกน้ี
เพราะเหตุ

ใด?

แนวทางท่ี
จะเอาชนะ
หลุมพรางน้ี

คือท า
อยา่งไร?

คาดหวงั
ผลลพัธ์
อะไร?

เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคดิ



 ดา้นความสะดวก
 ดา้นการประหยดั
 ดา้นความปลอดภยั
 ดา้นการคุม้ทุน
 ดา้นการเตรียมความพร้อม

ประโยชน์ของการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า

“สุดท้ายกลบัคนืมาในรูปของก าไรทีไ่ด้รับ”



กรณีศึกษา: การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีคุณค่า



 ค านึงถึงผลกระทบดา้นบุคคลและองคก์ร
 การเพิ่มประสิทธิผลของทีมงาน
 การไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนัในธุรกิจ
 การสร้างมาตรฐานดว้ยพฤติกรรมท่ีดี
 ประโยชน์ท่ีองคก์รจะไดรั้บ

แนวความคดิในการใช้ทรัพยากรเชิงกลยทุธ์



“คุณรู้สึกดกีบัทรัพยากรเหล่านีห้รือไม่?”

 ทรัพยากรส่วนตวั
 ทรัพยากรส่วนรวม
 ทรัพยากรมนุษย์
 ทรัพยากรธรรมชาติ
 ทรัพยากรท่ีเก่ียวขอ้งทางออ้ม

สร้างจิตส านึกที่ดีเกีย่วกบัทรัพยากรที่เกีย่วข้อง



ปัจจุบนั

การให้ความส าคญักบั “ปัจจุบัน” ดทีีสุ่ด

อดีต อนาคต

CHANGE

 คุณต้องเปลีย่นแปลง



Workshop III:

ทรัพยากรท่ี
เลือกจดัการ

เป็นอนัดบัแรก
จุดประสงค์

ของการปฏิบติั
ในคร้ังน้ี

วิธีการท่ีจะ
ด าเนินการ

ตั้งใจลงมือท า
เม่ือไร?

เป้าหมายการปฏิบัติการของตวัเอง



“การด าเนินการจดัการทีละเลก็ทีละนอ้ยในการท างาน 
ประจ าวนัใหเ้กิดความต่อเน่ือง จนกลายเป็นธรรมชาติ 
(อุปนิสยัใหม่) ของตวัเอง ซ่ึงจะน าประโยชนต่์อตวัเรา 
ทีมงาน ลูกคา้ ผูเ้ก่ียวขอ้งและองคก์ร”

การท าไคเซ็นกบัการจัดการทรัพยากร

“คุณพร้อมหรือยงัครับ?”



สร้างจิตส านึกรักองค์กรด้วย “ค าถามสร้างพลงั”

 องคก์รใหป้ระโยชนอ์ะไรกบัเรา?
 เราอยากเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร เพราะเหตุใด?
 เราจะปฏิบติัตวัอยา่งไร เพื่อเป็นบุคลากรท่ีดี?
 องคก์รในฝัน เหมือนองคก์รในปัจจุบนัเร่ืองใด?
 เราอยากพฒันาองคก์รใหดี้ข้ึนอยา่งไร?
 เราภูมิใจในองคก์รเร่ืองใด?

“ถามอย่างไร...ได้ค าตอบอย่างน้ัน”



สร้างทัศนคติเชิงบวกต่อองค์กร

 ทศันคติเชิงบวกเป็นทางเลือก
  ทศันคติของคุณบอกการท างานของคุณ
  องคก์รเป็นอยา่งไรข้ึนอยูก่บัทศันคติของคุณ
  ความสุขท่ีเกิดข้ึนสืบเน่ืองจากทศันคติของคุณ
  คุณรักองคก์รหรือไม่ อยูท่ี่ทศันคติของคุณ

“คดิบวก หรือ คดิลบ ใครเป็นคนคดิครับ?”



ส่ิงที่ได้รับจากการฝึกอบรมในคร้ังนี้

เร่ืองท่ีไดรั้บ

เร่ืองท่ีชอบ
เร่ืองท่ีน าไป
ปฏิบติัเป็น
เร่ืองแรก



“การจัดการทรัพยากรอย่างมคุีณค่า”
เร่ิมต้นที่...ตวัคุณ

   คุณมีจิตส านึกอย่างไร    กบัทรัพยากรครับ?

ขอให้โชคดี.......                         สวสัดีครับ

http://www.entraining.net


