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การปรั บปรุ งอย่ างต่ อเนื่ องด้ วย KAIZEN
“ KAIZEN for Continues improvement ”ไคเซ็น (Kaizen) เป็ นภาษาญี่ปนแปลว่
ุ่
าการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เป็ นกิ จ
กรรมการบริหารงานเชิงคุณภาพอันมีรากฐานกาเนิดมาจากประเทศญี่ปนและได้
ุ่
รับความนิยมแพร่หลายกลายเป็ นที่ รู้จกั และ
สื่อสารกันในระดับสากล การทาไคเซ็นเป็ นการสนับสนุนให้เกิดแนวความคิดที่วา่ การทาไคเซ็นไม่ใช่เพิม่ ภาระแต่มุ่งที่จะ เลิก/
ลด/เปลี่ยน ภาระหรืองานที่ไม่จาเป็ นมุ่งไปสู่วธิ ีอื่นที่เหมาะสมกว่า ดังนั้นการทาไคเซ็น จึงถือเป็ นส่วนหนึ่งในหน้าที่ของพนักงาน
ทุกคนที่จะได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น โดยองค์กรควรปลูกจิตสานึกให้กบั พนักงานในการ
พัฒนาปรับปรุงการทางานอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความรู้และความเข้าใจและสร้างจิตสานึกให้พนักงานทุกคนทุ กระดับเรียนรู้วธิ ีการ
ตลอดจนเทคนิคการทาไคเซ็นในงานของตนซึ่งตั้งอยูบ่ นสมมติฐาน “ผู้ปฏิบัติงานหน้างานย่อมรู้งานของตนเองมากกว่ าคนอื่นๆ“
โดยในท้ายที่สุดแล้วผูป้ ฏิบตั ิงานย่อมมีความสะดวกสบายในการทางานมากยิง่ ขึ้นจากการปรับปรุงงานของตนเองตลอดเวลา
นัน่ เองคุณลักษณะของไคเซ็นจะเน้นการปรับปรุงทีละเล็กละน้อยและเป็ นไปอย่างต่อเนื่องโดยการ ปรับปรุงสามารถทาเป็ น
รายบุคคลหรือเป็ นทีมก็ได้การทา ไคเซ็นให้ประสบความสาเร็จต้องมีทศั นคติที่ดีได้แก่ตอ้ ง ละทิง้ ความคิดเก่าที่วา่ ไม่สามารถทาได้
และคิดใหม่วา่ ทุกอย่างสามารถทาได้ (Can do) , อย่ายอมรับคาแก้ตวั , ไม่ตอ้ งแสวงหาความสมบูรณ์แบบของการปรับปรุงงาน
ก่อนลงมือทา ,ไม่จาเป็ นต้องใช้เงินหรือทรัพยากรมากมายเพือ่ ทาการปรับปรุง , การปรับปรุงให้ดีข้ นึ นั้นไม่มีจุดสิ้นสุดหรือไม่มีจุด
จบเป็ นต้น
โดยหลักสูตรนีจ้ ะช่ วยให้ เข้าใจการแนวคิดการปรับปรุงงานแบบไคเซ็น เรียนรู้วิธีการค้ นหาจุดที่ควรปรับปรุงขัน้ ตอน
การดาเนินงานไคเซ็น แนวทาง/เทคนิคการปรับปรุงงานและลดต้ นทุน ด้ วยเครื่ องมือต่ างๆ โดยมีตัวอย่างกรณีศึกษาการทาไคเซ็น
ในระดับองค์ กรชั้นนา เพื่อนาไปเป็ นแนวทางประยุกต์ ใช้ ในงานของตนเองต่ อไป ดังนั้นหากองค์ กรได้ มีการส่งเสริมสนับสนุน
แนวคิด “การปรับปรุงงานและลดต้ นทุนด้วย KAIZEN” ดังที่กล่าวมาแล้ว องค์กรจะได้รับการพัฒนาโดยพนักงานทุกระดับและ
เป็ นวัฒนธรรมในองค์กรอย่างยัง่ ยืน

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้ผเู้ ข้าอบรมเข้าใจ ถึงแนวคิดและความเป็ นมาของกิจกรรมข้อเสนอแนะของวิธีการปรับปรุงงานอย่ างต่อเนื่องด้วย
ไคเซ็น
2. เพือ่ ให้ผเู้ ข้าอบรมทราบถึงแนวทางและขั้นตอนในการปรับปรุงงานและลดต้นทุนในการทางาน
3. เพือ่ ให้ผเู้ ข้าอบรมเกิดการพัฒนาและแก้ไขปรับปรุงกระบวนการทางานอย่างถูกวิธีและ
ทราบถึงอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
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การปรั บปรุ งอย่ างต่ อเนื่ องด้ วย KAIZEN

เนื้อหาหลักสู ตร
1. ไคเซ็นคืออะไร
วัตถุประสงค์ : เพือ่ ให้ผเู้ ข้าอบรมเข้าใจถึงความสาคัญและความหมาย
ของวิธีการปรับปรุงงานและลดต้นทุนแบบไคเซ็น
2. หลักการและข้ อเสนอแนะเบื้องต้ นของไคเซ็นในการปรับปรุงงาน
และลดต้ นทุน
วัตถุประสงค์ : เพือ่ ให้ผเู้ ข้าอบรมทราบถึงหลักการเบื้องต้นในการนา
ไคเซ็นมาใช้ในองค์กรรวมถึงข้อเสนอแนะวิธีการปรับปรุงงาน
3. ขั้นตอนและเครื่องมือในการปรับปรุงงานและลดต้ นทุน
วัตถุประสงค์ : เพือ่ ให้ผเู้ ข้าอบรมเข้าถึงขั้นตอนในการปรับปรุงงาน
และเครื่องมือที่ก่อให้เกิดการปรับปรุงงานแบบไคเซ็น
4. เทคนิคการแก้ไขปัญหา ด้วย PDCA แบบ ไคเซ็น
วัตถุประสงค์ : เพือ่ ให้ผเู้ ข้าอบรมได้รู้ถึงสาเหตุของปัญหาในการจัดทา
การปรับปรุงงานและสามารถวิเคราะห์ปัญหา พร้อมหาแนวทางใน
การแก้ไขที่เกิดขึ้นได้ตรงจุด
5. วิธีการปรับปรุงงานโดยความคิดสร้ างสรรค์ตามหลัก เลิก/ลด/
เปลี่ยน
วัตถุประสงค์ : เพือ่ ให้ผเู้ ข้าอบรมรู้ถึงเทคนิคและวิธกี ารในการแก้ไข
ปัญหาโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเหมาะสม
6. กรณีศึกษา และ Workshop “ล้านไอเดียเพื่อปรับปรุงงานและลด
ต้ นทุน”
วัตถุประสงค์ : เพือ่ ให้ผเู้ ข้าอบรมได้เรียนรู้ถึงการวิเคราะห์ถึงปัญหา
และแนวทางแก้ไขปัญหาจากตัวอย่างสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริ ง
กลุ่มเป้าหมาย
หัวหน้างาน พนักงาน และผูท้ ี่สนใจทัว่ ไป
รูปแบบการสั มมนา
การบรรยาย
40 %
เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึ กปฏิบตั ิ Workshop และการ
นาเสนอผลงานกลุ่ม
50%
กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์
10 %
ระยะเวลาอบรม 1 วัน เวลา 09.00-16.00 น.

ประโยชน์ที่คาดว่ าจะได้รับ :
1. พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการ
ดาเนินงานไคเซ็นอย่างถูกต้องชัดเจน
2. พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงงาน
เพือ่ ยกระดับคุณภาพประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการ
ทางานอย่างต่อเนื่อง
3. สามารถนาไคเซ็นไปประยุกต์ใช้ในการทางานและเป็ น
ต้นแบบสาหรับการขยายผลภายในองค์กรต่อไป
4. พนักงานสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการปรับปรุงเช่น
PCDA, 5S, Visual Control ฯลฯร่วมกับ
กิจกรรมหรือโครงการปรับปรุงต่างๆได้อย่างเหมาะสม

วิทยากรอาจารย์ไมตรี บุญขันธ์
(วิทยากรผู้เชียวชาญด้าน Productivity Improvement)
การศึกษา
Quality Management System:
Lead auditor ISO 9001: 2015 (IRCA Certified)
Environmental management System:
ISO 14001: 2015 (Requirement)
ประกาศนียบัตรการอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน
และอาคาร (กระทรวงพลังงาน)
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
(สาขาการจัดการ) กาลังศึกษา
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(สาขาการจัดการอุตสาหกรรม)
ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
(สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)
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กาหนดการอบรม

เวลา
9.00- 9.10 น.

หัวข้ อ
กิจกรรมละลายพฤติ กรรม

9.10- 10.00 น.

ไคเซ็นคื ออะไร

10.00-10.30

หลักการและข้อเสนอแนะ
เบื้ องต้นของไคเซ็นในการ
ปรับปรุ งงาน

10.30- 10.40 น.

พักเบรก

10.40- 11.10 น.

ขั้นตอนและเครื่ องมื อใน
การปรับปรุ งงาน

11.10- 12.00 น.
12.00- 13.00 น.
13.00-13.15

13.15 –14.00 น.

แลกเปลี่ ยนความคิ ด
ปรับปรุ งงาน

เนื ้อหา / รายละเอียด
สร้างสมาธิ และการยอมรับซึ่ งกันและกัน
- แนะนาตัวเอง
- สร้างสติ รับรู ้
- ฝึ กสมองซี กขวา เพื่อพัฒนาความคิ ดสร้างสรรค์
- เพื่อให้เข้าใจพื้นฐานของการผลิ ต/งานบริ การ
- การแบ่ งประเภทปั ญหาในองค์กร
- ต้นทุ นการผลิ ตมี อะไรบ้าง
- เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมเข้าใจถึ งความสาคัญและความหมายของวิ ธีการ
ปรับปรุ งงานแบบไคเซ็น

เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมทราบถึ งหลักการเบื้ องต้นในการนาไคเซ็น มาใช้ใน วิ ทยากรบรรยาย
องค์กรรวมถึ งข้อเสนอแนะวิ ธีการปรับปรุ งงานและลดต้นทุน
แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้
ฉายสไลด์เรี ยนรู ้ประกอบ
เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมเข้าถึ งขั้นตอนในการปรับปรุ งงานและเครื่ องมื อที่
ก่อให้เกิดการปรับปรุ งงานและลดต้นทุ นแบบไคเซ็น

วิ ทยากรบรรยาย
และเปลี่ ยนเรี ยนรู ้

Workshop1 : คิ ดแบบไคเซ็น “ทางานให้ไวได้คุณภาพแบบไคเซ็น”

วิ ทยากรบรรยายและให้ผเู ้ ข้า
รับการอบรมเสนอแนะ
จากวี ดีโอที่ เปิ ด 3 คลิ ป พร้อม
สลับกันให้ขอ้ เสนอแนะ

ฝึ กเขี ยนข้อเสนอแนะแบบไคเซ็น

พักเที่ ยง
กิจกรรมกระตุ น้ ผูเ้ ข้ารับการ ให้แต่ ละกลุ่ มนัง่ รวมกันหลังได้รวมตัวก่อนพักเที่ ยง โดยวิ ทยากรถาม
อบรม
ปั ญหาไคเซ็น
เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมได้รู้ถึงสาเหตุ ของปั ญหาในการจัดทาการปรับปรุ ง
เทคนิ คการแก้ไขปั ญหา ด้วย งานและสามารถวิ เคราะห์ปัญหา พร้อมหาแนวทางในการแก้ไขที่
PDCA แบบ ไคเซ็น
เกิดขึ้ นได้ตรงจุ ด

14.00 – 14.30น.

เทคนิ คแก้ไขปั ญหาและ
วิ ธีการปรับปรุ งงานโดย
ความคิ ดสร้างสรรค์ โดย
หลักการ เลิ ก/ลด/เปลี่ ยน

14.30-14.45น.
14.45- 16.00 น.

พักเบรก
กรณี ศึกษา / Workshop

รูปแบบการเรียนการสอน
ทากิจกรรมให้เกิดการยอมรับ
และสร้างความสัมพันธ์ที่ ดี
ระหว่ างผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยนและ
ผูเ้ รี ยนกับวิ ทยากร
วิ ทยากรบรรยายและตั้ง
คาถามให้ขอ้ คิ ดและ
แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้

วิ ทยากรใช้คาถามแต่ ละบุคคล
วิ ทยากรบรรยาย
แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้
ฝึ กปฏิ บตั ิ

เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมรู ้ถึงเทคนิ คและวิ ธีการในการแก้ไขปั ญหาโดยใช้
ความคิ ดสร้างสรรค์ได้อย่างเหมาะสม
Workshop2 : ประสาทสัมผัสทั้ง 5 กับการทาไคเซ็น

วิ ทยากรบรรยาย
Work Shop
แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้

เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมได้เรี ยนรู ้ถึงการคิ ดแบบไคเซ็นและแนวทางแก้ไข
ปั ญหา โดยการระดมสมองผ่านการทางานเป็ นที ม
Workshop 3 การทางานเป็ นที มเพื่อความสาเร็ จ
Workshop 4 การวิ เคราะห์ผลลัพธ์ โดยการระดมสมอง
Workshop5 การจาลองสถานการณ์เป็ นกลุ่ ม เพื่อช่ วยแก้ไขปั ญหา
และการนาเสนอผลงาน ไคเซ็น ของผูเ้ ข้าอบรม
-แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ถามตอบ “ล้านไอเดี ยเพื่อปรับปรุ งงานและลด
ต้นทุ น”

วิ ทยากรบรรยาย
Work Shop
แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้

