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วิทยากรและที่ปรึกษาใหกับบริษัทชั้นนํา

ความคิดเชิงออกแบบ
เพื่อสร�างนวัตกรรมและพัฒนาการทํางาน 

DESIGN THINKING 
FOR INNOVATION
AND DEVELOPMENT

หลักการและเหตุผล

ในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยี 
การแขงขันสภาพแวดลอมทางธุรกิจทั้งภายในและภายนอกองคกร
ทําใหองคกรตาง ๆ ไดรับผลกระทบอยางมีนัยสําคัญ สภาวะแวดลอม
ภายนอกขององคกรกําลังอยูในสถานการณที่เรียกวา “Disruptive 
World” ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมอยางพลิกผัน 
(Disruptive Innovation) 

ดังนั้นเรื่องของความคิดเชิงออกแบบเพื่อสรางนวัตกรรมและ
พัฒนาการทํางาน จึงจําเปนตอการพัฒนาบุคคลากรเพื่อใหการ
ทํางานสามารถรับมือกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงในปจจุบันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เพราะ Design Thinking เปนกระบวนการคิดเชิงออกแบบ
ที่ประกอบดวยการคิดเชิงสรางสรรค นําไปสูการสรางสรรคนวัตกรรม
อยางเปนระบบ โดยหัวใจสําคัญคือตอบสนองความตองการของลูกคา 
(Human-Centered) ผานกระบวนการเรียนรูจากลูกคาโดยวิธีการตาง ๆ 
และนํามาระดมความคิดเพื่อใหไดแนวทางหรือนวัตกรรมที่ตอบโจทย
ในการแกปญหาใหกับลูกคา และการเรียนรูและลงมือทําเพื่อสรางคุณคา
และนวัตกรรม

วัตถุประสงค� 

    เพื่อใหผูเขาอบรมไดเรียนรูแนวทางทักษะการคิดเชิงออกแบบและ
กระบวนการพัฒนานวัตกรรมแบบตาง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทํางาน

    เพื่อใหผูเขาอบรมทราบถึงวิธีการและเครื่องมือที่จําเปนสําหรับ
การทํางานดวยแนวคิดเชิงออกแบบ

    เพื่อใหผูเขาอบรมสามารถนําความรู เทคนิค และวิธีการคิด
เชิงออกแบบไปประยุกตใชกับการทํางานเพื่อการแกปญหาและ
สรางสรรคสิ่งใหม ๆ หรือผลิตภัณฑใหม ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
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กรุณาชําระคาฝกอบรมกอนวันงาน

  VUCA World กับโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วกับการตอบโจทยดวย 
Design Thinking

  การสราง Empathy Map เพื่อสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา (Customer 
Delight)

  แนวคิดของ Customer Journey Map เพื่อสราง Customer Engagement
  ความคิดสรางสรรค (Creative) vs นวัตกรรม (Innovation) แตกตางกัน

อยางไร 
  กระบวนการหลัก 5 ขั้นตอนของการทํา Design Thinking
  เทคนิค 6 ประการ (E-C-R-M-S-T) เพื่อ Ideate นวัตกรรม
  Design Thinking กับการสรางนวัตกรรมการทํางาน 
  สรุปจบ ถาม-ตอบ 
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