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เทคนิคการลดต้ นทุนในกระบวนการผลิต
Techniques to reduce costs in the production process
การดาเนินธุรกิจในปัจจุบนั เป็ นการแข่งขันในการลดต้นทุนการผลิต เพือ่ ให้สามารถทากาไรในการผลิตที่เพิม่ ขึ้น ซึ่งง่าย
กว่าการขึ้นราคาสินค้ามาก การปรับปรุงขบวนการผลิต โดยการสร้างจิตสานึกของการประหยัดและใช้กิจกรรมคุณภาพในการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาการปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นระบบ โดยให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วม เป็ นส่วนหนึ่งของการช่วยกันลดต้นทุนการผลิต
ให้กบั องค์กร ซึ่งมีอยูห่ ลากหลายกิจกรรมที่สามารถนามาใช้ได้ หากบริษทั ใดพนักงานให้ความร่วมมือในการทากิจกรรมเหล่านี้ ก็จะ
พบการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบตั ิงานไปในทางทีด่ ีข้ นึ ได้อย่างแน่นอน เช่นลดต้นทุนการผลิต ลดปัญหาความเสียหาย ลดความสูญ
เปล่าจากการแก้ไขการรอคอยงาน การขาดประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน การลดของเสีย การลดการใช้พลังงาน และยังสามารถสร้าง
แรงจูงใจในการทางานให้กบั บุคลากรภายในได้ เป็ นต้น
หลักสูตรนี้จึงเป็ นคาตอบที่ดีของการสร้างจิตสานึกและการใช้เครื่องมือในการลดต้นทุนได้อย่างเป็ นระบบและเห็นผลได้อย่าง
แน่นอน เช่น ต้นทุนวัตถุดิบ ต้นทุนแรงงาน ต้นทุนค่าใช้จ่ายและค่าโสหุย้ ต้นทุนพลังงาน และต้นทุนอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็ นต้น โดย
เป็ นการลดต้นทุนการผลิตที่ทุกคนมีส่วนร่วม และพนักงานในทุกระดับจะได้ฝึกการรวมกลุ่มทากิจกรรมเพือ่ ช่วยกันระดมสมอง ใน
การลดต้นทุนการผลิต ได้เป็ นอย่างดีอีกด้วย
วัตถุประสงค์
1.เพือ่ ให้ทราบหลักการลดต้นทุนในกระบวนการผลิตทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม ประกอบด้วย
1.1 ต้นทุนวัตถุดิบ
1.2 ต้นทุนแรงงาน
1.3 ต้นทุนค่าใช้จ่ายและค่าโสหุย้
1.4 ต้นทุนพลังงาน
1.5 ต้นทุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.เพือ่ ให้ทราบเทคนิคการลดต้นทุนที่เหมาะสมและสามารถ
ทาได้เองเบื้องต้น
3.เพือ่ ให้ผทู้ ี่เกี่ยวข้องตระหนักและให้ความสาคัญกับการลด
ต้นทุนอย่างจริงจัง
4.เพือ่ สร้างแนวคิดในการเลือกใช้เครื่องมือในการลดความ
สูญเสียในการผลิต อย่างเป็ นระบบ
5.เพือ่ เป็ นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและ
บริษทั อย่างต่อเนื่อง
6.เพือ่ สร้างการทางานเป็ นทีม การยอมรับในความเห็นที่
แตกต่าง เกิดความสามัคคี
7.เพือ่ สร้างแรงจูงใจในการทางานให้กบั ผูเ้ ข้ารับ การอบรม

ประโยชน์ที่คาดว่ าจะได้รับ :

1.ผูเ้ ข้าอบรมสามารถเรี ยนรู้และเข้าใจหลัก การลดต้ นทุน
อย่างถูกต้อง
2.ผูเ้ ข้าอบรมสามารถนาหลักการลดต้นทุน ไปประยุก ต์ใช้
กับงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.ผูเ้ ข้าอบรมสามารถเรียนรู้การทางานร่วมกับผู้อื่น
4.ผู้เ ข้าอบรมมี จิต สานึก เรื่ อ งคุ ณ ภาพและท างานอย่า งมี
ประสิทธิภาพ
5.ผูเ้ ข้าอบรมมีความรู้กบั การทากิจกรรมลดต้นทุ นการผลิต
ในองค์กรมากขึ้น
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เนื้อหาหลักสู ตร

หัวข้ อการอบรม ช่ วงเช้ า (09.00-12.00)
- หลักการของระบบการผลิตปัจจุบนั และอนาคต
- ปัญหาของการทางานที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต
- กาไรของบริษทั เกิดขึ้นได้อย่างไร
- องค์ประกอบที่สาคัญของการผลิต
- หลักการลดต้นทุนในกระบวนการผลิตทั้งทางตรงและทางอ้อม
ประกอบด้วย
1. ต้นทุนวัตถุดิบ
2. ต้นทุนแรงงาน
3. ต้นทุนค่าใช้จ่ายและค่าโสหุย้
4. ต้นทุนพลังงานที่สาคัญและการลดการใช้พลังงาน
5. ต้นทุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
หัวข้ อการอบรม ช่ วงบ่าย (13.00-16.00)
- รู้จกั กิจกรรมและเครื่องมือที่ใช้ในการลดต้นทุนการผลิตและเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิต
5ส. เพือ่ การเพิม่ ผลผลิต
Visual control
เทคนิคการป้องกันของเสียเป็ นศูนย์ดว้ ย Poka Yoke
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วยไคเซ็น
เทคนิคการระดมสมองด้วยกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC
- แนวคิดของการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง เพือ่ เพิม่ คุณภาพในการ
ทางานและสินค้า
Workshop1: แนวคิดของการปรับปรุงงาน
Workshop2: การส่งต่องานที่มีคุณภาพ
Workshop3: การระดมสมอง
Workshop4: การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
กรณีศึกษา: การฉายวีดีโอของการทากิจกรรมลดต้นทุนในองค์กรที่
ประสบความสาเร็จ
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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.

วิทยากร อาจารย์ ไมตรี 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)

