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การลดความสู ญเสียในการผลิตเพื่อเพิม่ คุณภาพของสินค้า
Waste reduction for Quality improvement
หลักการและเหตุผล
การดาเนินธุรกิจในปัจจุบนั เป็ นการแข่งขันในการลดต้นทุนการผลิต เพือ่ ให้สามารถทากาไรในการผลิตที่เพิม่ ขึ้น ซึ่ง
ง่ายกว่าการขึ้นราคาสินค้ามาก การปรับปรุงขบวนการผลิต โดยการสร้างจิตสานึกในความสูญเสีย เพือ่ การปรับปรุงในการ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาการปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นระบบ โดยให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วม เป็ นส่วนหนึ่งของการช่วยกันลด
ต้นทุนการผลิตให้กบั องค์กร ซึ่งมีอยูห่ ลากหลายวิธีการที่สามารถนามาใช้ได้ หากบริษทั ใดพนักงานให้ ความร่วมมือในการใช้
วิธีการเหล่านี้ ก็จะพบการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบตั ิงานไปในทางทีด่ ีข้ นึ ได้อย่างแน่นอน เช่นลดต้นทุนการผลิต ลดปัญหา
ความเสียหาย ลดความสูญเปล่าจากการแก้ไขการรอคอยงาน การขาดประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน การลดของเสีย การลด
การใช้พลังงาน และยังสามารถสร้างแรงจูงใจในการทางานให้กบั บุคลากรภายในได้ เป็ นต้น
นอกจากนี้ปัญหาที่พนักงานต้องพบในแต่ละวันจะยิง่ ทาให้เกิดความเบื่อหน่าย ขาดแรงจูงใจในการทางาน หลักสูตรนี้จึงเป็ น
คาตอบที่ดีของการสร้าง “การลดความสู ญเสี ยในการผลิตเพื่อเพิ่มคุณภาพของสิ นค้า” อย่างเป็ นระบบและเห็นผลได้อย่าง
แน่นอน เป็ นการรวบรวมเครื่องมือที่ใช้แก้ไขปัญหาคุณภาพกับพนักงานในระดับปฏิบตั ิการและฝึ กการรวมกลุม่ ทากิจกรรม
เพือ่ ช่วยกันระดมสมอง ในการแก้ไขปัญหาคุณภาพได้เป็ นอย่างดีอีกด้วย
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ สร้างแนวคิดในการสร้างคุณภาพและลดความสูญเสียในการผลิต อย่างเป็ นระบบ
2. เพือ่ เสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาคุณภาพอย่างเป็ นมีรูปแบบ
3. เพือ่ เป็ นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษทั อย่างต่อเนื่อง
4. เพือ่ ให้ผเู้ ข้าอบรมมีความมัน่ ใจในการเลือกใช้เครื่องมือในการสร้างคุณภาพกับตัวสินค้าได้อย่างถูกต้อง
5. เพือ่ ให้ผเู้ ข้าอบรม มีความรู้เกี่ยวกับจิตสานึกด้านคุณภาพ จิตสานึกที่ดีในการทางาน มีความตระหนักในการปรับเปลี่ยน
แนวคิดให้เกิดจิตสานึกในการปฏิบตั ิงาน และสร้างให้เกิดวัฒนธรรมการทางานด้วยจิตสานึกที่ดี ลดของเสีย และเพิม่
ประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงาน
6. เพือ่ ให้ผเู้ ข้าอบรม รู้หลักการเพิม่ คุณภาพในกระบวนการผลิต และเพิม่ ประสิทธิภาพของวิธีการปฏิบตั ิงาน ทั้งนี้เพือ่ ให้
ได้ผลลัพธ์ซ่งึ ผลผลิตที่มีคุณภาพ และตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ให้สอดคล้องกับนโยบายคุณภาพของทางบริษทั
ต่อไป
ประโยชน์ที่คาดว่ าจะได้รับ :
1.ผูเ้ ข้าอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักการวิเคราะห์ปัญหาอย่างถูกต้อง
2.ผูเ้ ข้าอบรมสามารถนาหลักการของจิตสานึกในความสูญเสีย ไปประยุกต์ใช้กบั งานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.ผูเ้ ข้าอบรมสามารถเรียนรู้การทางานร่วมกับผูอ้ ื่น
4.ผูเ้ ข้าอบรมมีจิตสานึกเรื่องคุณภาพและทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
5.ผูเ้ ข้าอบรมมีสานึกการรักองค์กรมากขึ้น
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เนื้อหาหลักสู ตร
1. ระบบการผลิตและงานบริการในยุคปัจจุบนั
2. แนวความคิดหลักเกี่ยวกับความเปล่าและต้นทุนการผลิต
3.ความท้าทายที่จาเป็ นต้องมุ่งเน้นที่”คุณภาพ” กับความอยู่
รอดขององค์กร
4.คุณลักษณะที่สาคัญของบุคคลที่จะทางานให้เกิด”คุณภาพ”
ในองค์กร
5. ความหมายและความสาคัญของคาว่า “คุณภาพ”
6. ขอบเขตคาว่า “ความสูญเปล่า” ครอบคลุมถึงอะไรบ้าง
Work Shop1 “จิตสานึกความสูญเสียกับการส่งงาน” ให้
ลูกค้าภายใน
7. ความสูญเปล่าทั้ง 7 ประการ ในกระบวนการผลิต
8.การลดความสูญเสียตามหลักการ 4M และ ECRS
9.ความสาคัญของการสื่อสารที่ดีในเวลาทางานเพือ่ “ลด
ความสูญเสีย”
10.การสร้างมนุษย์สัมพันธ์กบั เพือ่ นร่วมงานเพือ่ “ลดความ
สูญเสียและเพิม่ คุณภาพ” ในงานร่วมกัน
11.การสร้างการตระหนักรู้ให้เกิดจิตสานึกคุณภาพกับการ
ทางานเป็ นทีม (Team Work)
12.เทคนิคของการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องด้วยหลัก
PDCA เพือ่ ลดความสูญเปล่าในการทางาน
Work Shop2 “การควบคุมด้วยสายตากับการลดความ
สูญเสียในการทางาน”
Work Shop3 “ใจเขาใจเรากับคุณภาพที่ลูกค้าต้องการ”
Work Shop4 “มาสร้างเป้าหมายคุณภาพด้วยการลดความ
สูญเสีย” ให้กบั ทุกคน
ขอขอบคุณที่ท่าน ได้ให้โอกาสในการนาเสนอ และหวังเป็ นอย่าง
ยิ่งในการให้บริการ เพื่อการพัฒนาบุคลากรในองค์กรของท่ าน.
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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.

วิทยากร อาจารย์ไมตรี 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 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
(สาขาการจัดการ) กำลังศึกษำ
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(สาขาการจัดการอุตสาหกรรม)
ปริญญาตรี ครุศาสตร์ อุตสาหกรรมบัณฑิต
(สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)
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กาหนดการอบรม
เวลา
9.00- 9.10 น.

หัวข้ อ
เนื ้อหา / รายละเอียด
กิจกรรมละลายพฤติ กรรม สร้างสมาธิ และการยอมรับซึ่ งกันและกัน

9.10- 10.30 น.

ความสาคัญของการลด
ความสู ญเสี ยในการผลิ ต
และการสร้างคุ ณภาพ

10.30- 10.40 น.

พักเบรก

10.40- 12.00 น.

เทคนิ คและวิ ธีการลด
ความสู ญเสี ย

12.00- 13.00 น.
13.00-13.10 น.

พักเที่ ยง
กิจกรรมกระตุ น้ ผูเ้ ข้ารับ
การอบรม
การสร้างจิ ตสานึ กในการ
ลดความสู ญเปล่ าเพื่อเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพการทางาน

13.10 –14.30 น.

1. ระบบการผลิ ตและงานบริ การในยุคปั จจุบนั
2. แนวความคิ ดหลักเกี่ยวกับความเปล่าและต้นทุ นการผลิต
3.ความท้าทายที่ จาเป็ นต้องมุ่ งเน้นที่”คุ ณภาพ” กับความอยู่รอด
ขององค์กร
4.คุ ณลักษณะที่ สาคัญของบุ คคลที่จะทางานให้เกิด”คุ ณภาพ” ใน
องค์กร
5. ความหมายและความสาคัญของคาว่ า “คุ ณภาพ”

รูปแบบการเรียนการสอน
ทากิจกรรมให้เกิดการ
ยอมรับและสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่ าง
ผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยนและผูเ้ รี ยน
กับวิ ทยากร
วิ ทยากรบรรยาย สลับเปิ ด
รู ปภาพและตั้งคาถามให้
ข้อคิ ดและ
แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้

6. ขอบเขตคาว่ า “ความสู ญเปล่ า” ครอบคลุ มถึ งอะไรบ้าง
Work Shop1 “จิ ตสานึ กความสู ญเสี ยกับการส่ งงาน” ให้ลูกค้า
ภายใน
7. ความสู ญเปล่ าทั้ง 7 ประการ ในกระบวนการผลิ ต
8.การลดความสู ญเสี ยตามหลักการ 4M และ ECRS

วิ ทยากรบรรยาย
และเปลี่ ยนเรี ยนรู ้
และกิจกรรม Work Shop

กิจกรรมผ่อนคลายความง่วง

วิ ทยากรทากิจกรรมร่ วมกับ
ผูเ้ ข้ารับการอบรม
วิ ทยากรบรรยายและ
ยกตัวอย่างประกอบ

9.ความสาคัญของการสื่ อสารที่ ดีในเวลาทางานเพื่อ “ลดความ
สู ญเสี ย”
10.การสร้างมนุ ษย์สมั พันธ์กบั เพื่อนร่ วมงานเพื่อ “ลดความ
สู ญเสี ยและเพิ่มคุ ณภาพ” ในงานร่ วมกัน
11.การสร้างการตระหนักรู ้ให้เกิดจิ ตสานึ กคุ ณภาพกับการ
ทางานเป็ นที ม (Team Work)
12.เทคนิ คของการปรับปรุ งงานอย่างต่ อเนื่ องด้วยหลัก PDCA
เพื่อลดความสู ญเปล่ าในการทางาน

14.30 – 14.45 น.

พักเบรก

14.45 - 16.00 น.

เทคนิ คการสร้างจิ ตสานึ ก Work Shop2 “การควบคุ มด้วยสายตากับการลดความสู ญเสี ยใน วิ ทยากรบรรยาย
คุ ณภาพผ่านกิจกรรมกลุ่ ม การทางาน”
แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้
ในองค์กร
Work Shop3 “ใจเขาใจเรากับคุ ณภาพที่ ลูกค้าต้องการ”
ฝึ กปฏิ บตั ิ
Work Shop4 “มาสร้างเป้ าหมายคุ ณภาพด้วยการลดความ
สู ญเสี ย” ให้กบั ทุ กคน
การระดมสมอง

วิ ทยากรบรรยาย
Work Shop
แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้

