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การลดต้นทุนที่มองไม่เห็นในที่ทางาน

Transparent cost reduction in working place
การดาเนินธุรกิจในปัจจุบนั เป็ นการแข่งขันในการลดต้นทุนการผลิตเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการทางานและเพิม่ คุณภาพ
ให้กบั สินค้า ทาให้สามารถได้กาไรในการผลิตที่เพิม่ ขึ้น ซึ่งง่ายกว่าการขึ้นราคาสินค้ามาก การปรับปรุงขบวนการผลิต โดย
ใช้เครื่องมือที่ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นระบบนั้น ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและประสบ
ผลสาเร็จ เทคนิคการลดต้นทุนทั้งในและนอกกระบวนการผลิตมีอยูห่ ลายวิธี MUDA MURI MURA เป็ นเทคนิคแนวคิด
ของประเทศญี่ปนในการบริ
ุ่
หารงาน MUDA ความสูญเปล่าที่เกิดขึ้น MURI ความยากลาบากความไม่เป็ นธรรมชาติ และ
MURA ความไม่สม่าเสมอในการทางาน ความหมายรวมคือการเปรียบเทียบระหว่าง จุดประสงค์ (สิ่งที่ตอ้ งการ) กับวิธีการ
(วิธีที่จะทาให้ได้ในสิ่งที่ตอ้ งการ) วิธีการต่างเกินไปน้อยเกินไปหรือไม่สม่าเสมอก็จะทาให้เกิดเวลาความสูญเปล่าและ
ต้นทุนได้ท้งั สิ้น ดังนั้นจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องปูพ้นื ฐานความรู้ความเข้าใจถึงสาเหตุดงั กล่าวข้างต้น ว่าจะมีแนวทางป้องกัน
แก้ไขด้วยวิธีการง่ายๆ ได้อย่างไรและสามารถนาไปประยุกต์ปฏิบตั ิใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการทางานของพนักงาน
เพิม่ ขึ้น หากบริษทั ใดพนักงานมีความเข้าใจถึงต้นทุนที่มองไม่เห็นดังกล่าว ก็จะพบการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบตั ิงานไป
ในทางที่ดีข้ นึ ได้อย่างแน่นอน เช่นลดต้นทุนการผลิต ลดปัญหาความเสียหาย ลดความสูญเปล่าจากการแก้ไข การรอคอย
งาน การขาดประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานและยังสามารถสร้างแรงจูงใจในการทางาน ให้กบั บุคลากรภายในได้ เป็ นต้น
หลักสูตรนี้จึงเป็ นคาตอบที่ดีของการ “ลดต้นทุนที่มองไม่เห็นในที่ทางาน” ได้อย่างเป็ นระบบและเห็นผลได้อย่างแน่นอน
เป็ นการฝึ กคิดวิเคราะห์ ระดมสมอง ใช้แก้ไขปัญหากับพนักงานในระดับปฏิบตั ิการและฝึ กการรวมกลุ่มทากิจกรรม ในการ
แก้ไขปัญหาประจาวันได้เป็ นอย่างดีอีกด้วย
วัตถุประสงค์
1.เพือ่ สร้างแนวคิดในการเลือกใช้เครื่องมือในการลดความสูญเสียในการผลิต อย่างเป็ นระบบ
2.เพือ่ เสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็ นมีรูปแบบ
3.เพือ่ เป็ นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษทั อย่างต่อเนื่อง
4.เพือ่ ให้ผเู้ ข้าอบรมมีต่อต้นทุนที่มองไม่เห็นในที่ทางานได้อย่างถูกต้อง
5.เพือ่ ให้ผเู้ ข้าอบรมเชื่อมัน่ และกล้าถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความชานาญในการทางานเป็ นกลุ่ม
6.เพือ่ สร้างกลุ่มคุณภาพ ให้เกิดขึ้นจากบุคคลากรภายในหลังการฝึ กอบรม
7.เพือ่ สร้างการทางานเป็ นทีม การยอมรับในความเห็นที่แตกต่าง เกิดความสามัคคี
8.เพือ่ สร้างแรงจูงใจในการทางานให้กบั ผูเ้ ข้ารับการอบรม
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ประโยชน์ที่คาดว่ าจะได้รับ :
1.ผู้เ ข้าอบรมสามารถเรี ยนรู้และเข้าใจหลัก การวิเ คราะห์
ปัญหาอย่างถูกต้อง
2.ผูเ้ ข้าอบรมสามารถนาหลักการขจัด 3 MU ไปประยุก ต์ ใ ช้
กับงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.ผูเ้ ข้าอบรมสามารถเรียนรู้การทางานร่วมกับผูอ้ ื่ น
4.ผู้เ ข้าอบรมมี จิต ส านึ ก เรื่ อ งคุ ณ ภาพและท างานอ ย่า งมี
ประสิทธิภาพ
5.ผูเ้ ข้าอบรมมีความรู้กบั การท ากิจกรรมลดต้นทุ นการผลิต
ในองค์กรมากขึ้น
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กลุ่มเป้าหมาย
หัวหน้างาน พนักงาน และผูท้ ี่สนใจทัว่ ไป
รูปแบบการสั มมนา
การบรรยาย
50 %
เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึ กปฏิบตั ิ Workshop และการ
นาเสนอผลงานกลุ่ม
40%
กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์
10 %
ระยะเวลาอบรม 1 วัน เวลา 09.00-16.00 น.

เนื้อหาหลักสู ตร
1.โครงสร้างพื้นฐานของวงจรธุรกิจและการผลิต
2. รูปแบบของต้นทุน การผลิตและงานบริการ
วิทยากร อาจารย์ไมตรี บุญขันธ์
3. ความอยูร่ อดของธุรกิจการผลิตในปัจจุบนั
4. การบริหารเวลาและใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทางาน (วิทยากรผู้เชียวชาญด้าน Productivity Improvement)
การศึกษา
5. การปรับเปลี่ยนความคิดและความเคยชินเพือ่ ปรับปรุงงาน
Quality Management System:
6. จิตสานึกคุณภาพและการลดของเสีย
Lead auditor ISO 9001: 2015 (IRCA Certified)
7. การลดต้นทุนการผลิต ในการทางานแบบต่างๆ
Environmental management System:
8. การลดต้นทุนด้วยการปรับปรุงงานด้วยหลัก ECRS
ISO 14001: 2015 (Requirement)
9. วิธีการลดต้นทุนการผลิตทีละเล็กน้อย ด้วย 5ส. และ ไคเซ็น
ประกาศนียบัตรการอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน
10. วิธีการลดต้นทุน ด้วยการกาจัด 7 Wastes ในเวลาการทางาน
และอาคาร (กระทรวงพลังงาน)
11. จิตสานึกคุณภาพกับการทางานเป็ นทีมเพือ่ ช่วยลดต้นทุนใน
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
องค์กร
(สาขาการจัดการ) กำลังศึกษำ
12.PDCA แนวคิดของการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง เพือ่ ลด
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ต้นทุนและเพิม่ คุณภาพ
(สาขาการจัดการอุตสาหกรรม)
- กิจกรรม Work shop1 เราคือใคร
ปริญญาตรี ครุศาสตร์ อุตสาหกรรมบัณฑิต
- กิจกรรม Work shop2 การส่ งต่ องานกันอย่างมีคุณภาพเพือ่ ลด
(สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)
ต้ นทุน
ขอขอบคุณที่ท่าน ได้ให้โอกาสในการนาเสนอ และหวังเป็ นอย่าง
- กิจกรรม Work shop3 การสร้ างโรงงานในฝันที่ช่วยกันลด
ยิ่งในการให้บริการ เพื่อการพัฒนาบุคลากรในองค์กรของท่ าน.
ต้ นทุนการผลิต
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กาหนดการอบรม
เวลา
9.00 - 9.10 น.

หั วข้ อ
กิจกรรมละลายพฤติกรรม
และสร้ างปฏิ สัมพันธ์

เนือ้ หา / รายละเอียด
กิจกรรมทักทายและสร้างการยอมรับซึ่ งกัน และกัน

รู ปแบบการเรี ยนการสอน
ทากิจกรรมให้เกิดการยอมรับ
และสร้ างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยนและ
ผูเ้ รี ยนกับวิทยากร

9.10 - 10.30 น.

พื้นฐานของระบบการผลิต

- โครงสร้ างพื้นฐานของวงจรธุ รกิจและการผลิต
- รู ปแบบของต้นทุน การผลิตและงานบริ การ
- ความอยูร่ อดของธุรกิจการผลิตในปั จจุ บนั

วิทยากรบรรยายและทา
กิจกรรมกับผูเ้ ข้าอบรม

10.30 - 10.45 น.

พักเบรก

10.30 - 12.00 น.

การปรั บเปลี่ยนจิ ตสานึ กและ - การบริ หารเวลาและใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดในการทางาน
แนวคิดเพื่อการลดต้นทุ นใน - การปรั บเปลี่ยนความคิดและความเคยชินเพื่อปรับปรุ งงาน
การทางาน
- จิ ตสานึ กคุณภาพและการลดของเสี ย
- การลดต้นทุ นการผลิต ในการทางานแบบต่างๆ
-การลดต้นทุ นด้วยการปรับปรุ งงานด้วยหลัก ECRS
- วิธีการลดต้นทุ นการผลิตทีละเล็กน้อย ด้วย 5ส. และ ไคเซ็น
พักเที่ ยง

12.00 - 13.00 น.
13.00 - 14.30 น.

14.30 - 14.45 น.
14.45 - 16.00 น.

การปรั บเปลี่ยนจิ ตสานึ กและ - วิธีการลดต้นทุ น ด้วยการกาจัด 7 Wastes ในเวลาการทางาน
แนวคิดเพื่อการลดต้นทุ นใน - จิ ตสานึ กคุณภาพกับการทางานเป็ นทีมเพือ่ ช่วยลดต้นทุนในองค์กร
การทางาน (ต่อ)
-PDCA แนวคิดของการปรับปรุ งงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดต้นทุ นและ
เพิม่ คุณภาพ
พักเบรก
- กิจกรรม Work shop1 เราคือใคร
- กิจกรรม Work shop2 การส่งต่องานอย่างมี คุณภาพเพื่อลดต้นทุน
- กิจกรรม Work shop3 การสร้ างโรงงานในฝั นที่ ชว่ ยกันลดต้นทุนการ
ผลิต

วิทยากรบรรยาย ฉายสไลด์
และทากิจกรรมกับผูเ้ ข้าอบรม

