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เทคนิคการลดต้ นทุน ทีท่ กุ คนมีส่วนร่ วม
Total Cost reduction activity
การดาเนินธุรกิจในปัจจุบนั เป็ นการแข่งขันในการลดต้นทุนการผลิต เพือ่ ให้สามารถทากาไรในการผลิต ที่เพิม่ ขึ้น ซึ่งง่าย
กว่าการขึ้นราคาสินค้ามาก การปรับปรุงขบวนการผลิต โดยการสร้างจิตสานึกของการประหยัดและใช้กิจกรรมคุณภาพในการ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาการปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นระบบ โดยให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วม เป็ นส่วนหนึ่งของการช่วยกันลด
ต้นทุนการผลิตให้กบั องค์กร ซึ่งมีอยูห่ ลากหลายกิจกรรมที่สามารถนามาใช้ได้ หากบริษทั ใดพนักงานให้ความร่วมมือในการทา
กิจกรรมเหล่านี้ ก็จะพบการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบตั ิงานไปในทางทีด่ ีข้ นึ ได้อย่างแน่นอน เช่นลดต้นทุนการผลิต ลดปัญหา
ความเสียหาย ลดความสูญเปล่าจากการแก้ไขการรอคอยงาน การขาดประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน การลดของเสีย การลด
การใช้พลังงาน และยังสามารถสร้างแรงจูงใจในการทางานให้กบั บุคลากรภายในได้ เป็ นต้น
หลักสูตรนี้จึงเป็ นคาตอบที่ดีของการสร้างจิตสานึกและการใช้เครื่องมือในการลดต้นทุนได้อย่างเป็ นระบบและเห็นผลได้
อย่างแน่นอน โดยเป็ นการลดต้นทุนการผลิตที่ทุกคนมีส่วนร่วม และพนักงานในทุกระดับจะได้ฝึกการรวมกลุม่ ทากิจกรรมเพือ่
ช่วยกันระดมสมอง ในการลดต้นทุนการผลิต ได้เป็ นอย่างดีอีกด้วย

วัตถุประสงค์
1.เพือ่ สร้างแนวคิดในการลดต้นทุนการผลิตอย่างเป็ นระบบ
2.เพือ่ เสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็ นมีรูปแบบ
3.เพือ่ เป็ นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษทั อย่างต่อเนื่อง
4.เพือ่ ให้ผเู้ ข้าอบรมมีความมัน่ ใจในการเลือกใช้เครื่องมือในการลดต้นทุนการผลิต ได้อย่างถูกต้อง
5.เพือ่ ให้ผเู้ ข้าอบรมเชื่อมัน่ และกล้าถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความชานาญในการทางานเป็ นกลุ่ม
6.เพือ่ สร้างกลุ่มคุณภาพ ให้เกิดขึ้นจากบุคคลากรภายในหลังการฝึ กอบรม
7.เพือ่ สร้างการทางานเป็ นทีม การยอมรับในความเห็นที่แตกต่าง เกิดความสามัคคี
8.เพือ่ สร้างแรงจูงใจในการทางานให้กบั ผูเ้ ข้ารับการอบรม
ประโยชน์ที่คาดว่ าจะได้รับ :

1.ผูเ้ ข้าอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักการลดต้นทุนอย่างถูกต้อง
2.ผูเ้ ข้าอบรมสามารถนาหลักการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องไปประยุกต์ใช้กบั งานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภ าพ
3.ผูเ้ ข้าอบรมสามารถเรียนรู้การทางานร่วมกับผูอ้ ื่น
4.ผูเ้ ข้าอบรมมีจิตสานึกเรื่องการลดต้นทุนและทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
5.ผูเ้ ข้าอบรมมีสานึกการรักองค์กรมากขึ้น
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เนื้อหาหลักสู ตร
- โครงสร้างพื้นฐานของวงจรธุรกิจและการผลิต
- รูปแบบของต้นทุน การผลิตและงานบริการ
- ความอยูร่ อดของธุรกิจการผลิตในปัจจุบนั
- จิตสานึกคุณภาพและการลดของเสีย
- การลดต้นทุนการผลิต ในการทางานแบบต่างๆ
- การลดต้นทุนด้วยการปรับปรุงงานด้วยหลัก ECRS
- วิธีการลดต้นทุนการผลิตทีละเล็กน้อย ด้วย 5ส. และ ไคเซ็น
- วิธีการลดต้นทุน ด้วยการกาจัด 7 Wastes ในเวลาการทางาน
- จิตสานึกคุณภาพกับการทางานเป็ นทีมเพือ่ ช่วยลดต้นทุนใน
องค์กร
- PDCA แนวคิดของการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง เพือ่ ลด
ต้นทุนและเพิม่ คุณภาพ
- กิจกรรม Work shop1 การลดของเสี ยจากการส่ งต่ องาน
คุณภาพภายในองค์กร
- กิจกรรม Work shop2 การปรับเปลี่ยนทัศนะคติคือความ
ยากที่สุด
- กิจกรรม Work shop3 การสร้ างโรงงานในฝันที่ช่วยกันลด
ต้ นทุนการผลิต
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)
ขอขอบคุณที่ท่าน ได้ให้โอกาสในการนาเสนอ และ
หวังเป็ นอย่างยิ่งในการให้บริการ เพื่อการพัฒนา
บุคลากรในองค์กรของท่ าน.
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กาหนดการอบรม
เวลา
9.00- 9.15น.

หัวข้ อ
เนื ้อหา / รายละเอียด
กิจกรรมละลายพฤติ กรรม สร้างสมาธิ และการยอมรับซึ่ งกันและกัน
และสร้างปฏิ สมั พันธ์
- กิจกรรม วาดภาพของแต่ ละบุ คคล ที่ อยากให้ลดต้นทุ นการผลิต
ในการทางานประจาวัน

9.15- 10.00 น.

การมองปั ญหาของแต่ ละ
บุ คคล

10.00-10.30

10.30- 10.40 น.

สร้างการใช้ความคิ ดและการยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ ื่ น
เปิ ดรู ปภาพแต่ ละรู ปและตั้งคาถาม กับภาพที่ เปิ ดเป็ นภาพ
เชิ งซ้อนที่ สามารถมองได้เป็ นหลายรู ปแบบ ทาให้ผเู ้ ข้ารับการ
อบรมเกิดการใช้ความคิ ดในการสังเกต จดจา และวิ เคราะห์
รู ปภาพให้แง่คิด 2-3 ภาพ
องค์ประกอบของการผลิ ต กล่ าวถึ งหัวข้อที่ นาสู่ การให้ความรู ้พื้นฐานด้านการผลิ ตแบบ
และงานบริ การ
ต่ างๆ

รูปแบบการเรียนการสอน
ทากิจกรรมให้เกิดการ
ยอมรับและสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่ าง
ผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยนและผูเ้ รี ยน
กับวิ ทยากร

วิ ทยากรเปิ ดรู ปภาพและตั้ง
คาถามให้ขอ้ คิ ดและ
แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้
วิ ทยากรบรรยาย
และให้ผเู ้ ข้าอบรม แสดง
ความคิ ดเห็น

พักเบรก

10.40- 11.40 น.

- โครงสร้างพื้นฐานของ
วงจรธุ รกิจและการผลิ ต
- รู ปแบบของต้นทุ น การ
ผลิ ตและงานบริ การ
11.40- 12.00 น. - ความอยู่รอดของธุ รกิจ
การผลิ ตในปั จจุ บนั และ
ผลกระทบของการ
เปลี่ ยนแปลงของโลก
- จิ ตสานึ กคุ ณภาพและ
การลดของเสี ย
12.00- 13.00 น. พักเที่ ยง
13.00-13.15
กิจกรรมกระตุ น้ ผูเ้ ข้ารับ
การอบรม
13.15 –14.30 น. การลดต้นทุ นการผลิ ต
ในการทางานแบบต่ างๆ

องค์ประกอบพื้นฐานในการผลิ ตและงานบริ การ รวมถึ ง
โครงสร้างของต้นทุ นการผลิ ต

วิ ทยากรบรรยาย
และเปลี่ ยนเรี ยนรู ้

-ทาไมต้องลดต้นทุ นการผลิ ต? และผลกระทบของการ
วิ ทยากรบรรยายและให้ผูเ้ ข้า
เปลี่ ยนแปลงที่ ทาให้องค์กรอยู่ยาก
รับการอบรมทากิจกรรม
-การสร้างจิ ตสานึ กคุ ณภาพเพื่อการลดของเสี ย
-กิจกรรม Work shop1 การลดของเสี ยจากการส่ งต่ องานคุ ณภาพ
ภายในองค์กร

กิจกรรมผ่อนคลายความง่วง
-การลดต้นทุ นด้วยการปรับปรุ งงานด้วยหลักการ ECRS
- วิ ธีการลดต้นทุ นการผลิ ตทีละเล็กน้อย ด้วย 5ส. และ ไคเซ็น
- วิ ธีการลดต้นทุ น ด้วยการกาจัด 7 Wastes ในเวลาการทางาน
- จิ ตสานึ กคุ ณภาพกับการทางานเป็ น ทีม
-กิจกรรม Work shop2 การปรับเปลี่ ยนทัศนะคติคือความยาก
ที่ สุด
-PDCA แนวคิ ดของการปรับปรุ งงานอย่างต่ อเนื่ อง เพื่อลด
ต้นทุ นและเพิ่มคุ ณภาพ

วิ ทยากรทากิจกรรมร่ วมกับ
ผูเ้ ข้ารับการอบรม
วิ ทยากรบรรยายและ
ยกตัวอย่าง
วิ ทยากรบรรยาย
แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้
ฝึ กปฏิ บตั ิ

14.30 – 14.45 น. พักเบรก
14.45 - 16.00

-กิจกรรม Work shop3 การสร้างโรงงานในฝันที่ ช่วยกันลด
ต้นทุ นการผลิ ต

วิ ทยากรบรรยาย
Work Shop
แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้

