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Kaizen in Office

ไคเซ็น ในสานักงาน Kaizen in Office
ไคเซ็น (Kaizen) เป็ นภาษาญี่ปนแปลว่
ุ่
าการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เป็ นกิจกรรมการบริหาร
งานเชิงคุณภาพอันมีรากฐานกาเนิดมาจากประเทศญี่ปนและได้
ุ่
รับความนิยมแพร่หลายกลายเป็ นที่รจู้ กั และสื่ อสารกันในระดับสากล
การทาไคเซ็นเป็ นการสนับสนุนให้เกิดแนวความคิดที่วา่ การทาไคเซ็นไม่ใช่เพิม่ ภาระแต่มุ่งที่จะ เลิก/ลด/เปลี่ยน ภาระหรืองานที่ไม่
จาเป็ นมุ่งไปสู่วธิ ีอื่นที่เหมาะสมกว่า โดยให้ความรู้และความเข้าใจและสร้างจิตสานึกให้พนักงานทุกคนทุกระดับเรียนรู้วธิ ีการ
ตลอดจนเทคนิคการทาไคเซ็นในงานของตนซึ่งตั้งอยูบ่ นสมมติฐาน “ผูป้ ฏิบตั ิงานหน้างานย่อมรู้งานของตนเองมากกว่าคนอื่นๆ“
โดยในท้ายที่สุดแล้วผูป้ ฏิบตั ิงานย่อมมีความสะดวกสบายในการทางานมากยิง่ ขึ้นจากการขจัดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นนัน่ เอง
ความสูญเปล่าไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในกระบวนการผลิตเท่านั้น กิจกรรมที่เกิดขึ้นในสานักงานที่ทาอยูป่ ระจาทุกวันก็มีความสูญเปล่า
ที่แอบแฝงเป็ นจานวนมาก ความสูญเปล่าเหล่านี้มีผลทาให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็ น (จ่ายแล้วเกิดผลน้อยหรือจ่ายแล้วไม่มี
ผลตอบแทน) และมีผลต่อประสิทธิภาพการทางานของพนักงาน เช่น ความล่าช้า ความผิดพลาด ฯลฯ ซึ่งล้วนส่งผลเสียต่ อองค์กร
หากพนักงานในองค์กรตกอยูใ่ นสภาพเช่นนี้
หาเอกสารที่ต้องการใช้ ไม่พบ โดยเฉพาะเวลาเร่ งรีบ
แม้จะจัดโต๊ ะเรียบร้ อย แต่ ก็เปลี่ยนเป็ นรก รุงรัง ในเวลาอันรวดเร็ว
มีงานแทรกมากจนวางแผนการทางานไม่ได้
ช่ วงปลายเดือน-ต้ นเดือนมักต้ องทางานล่วงเวลา (Over Time) เสมอ
ยุ่งจนไม่มีเวลาพัก
ความร่ วมมือภายในฝ่ ายหรือแผนกไม่ราบรื่น
หลักสูตร “ ไคเซ็นในสานักงาน ” จะเป็ นจุดเปลี่ยนให้พนักงานเกิดแนวทางที่ดีในการทางาน เกิดปฏิสัมพันธ์ ที่ราบรื่นระหว่างเพือ่ น
ร่วมงาน หรือเกิดความสมดุลในชีวติ การทางาน (Work Life Balance) ด้วยการปรับปรุง(ไคเซ็น) เรื่องเล็ก ๆ น้อยๆ ที่อยูใ่ กล้ตวั และ
ทาได้ง่ายๆ แต่ผลที่ได้จะสะสมกันเป็ นผลลัพธ์ที่ยงิ่ ใหญ่ และจะส่งผลให้พนักงานทางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลด
ความสูญเปล่าขององค์กรอย่างมีประสิทธิผล
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้ผเู้ ข้าอบรมเข้าใจ ถึงแนวคิดและความเป็ นมาของกิจกรรมข้อเสนอแนะของวิธีการปรับปรุงงานอย่ างต่อเนื่อง
2. เพือ่ สร้างความรู้และความเข้าใจ หลักการ แนวคิด และแนวทางปฏิบตั ิของไคเซ็นในสานักงาน
3.เพือ่ ส่งเสริมให้ผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรมมองเห็นปัญหาในการทางาน และเกิดแนวทางในการลดต้นทุนการทางาน และ
ปรับปรุงงาน (ไคเซ็น) ทาให้การทางานเกิดประสิทธิภาพ
4. เพือ่ ให้ผเู้ ข้าอบรมเกิดการพัฒนาและแก้ไขปรับปรุงกระบวนการทางานอย่างถูกวิธีและทราบถึงอุปสรรคและแนว
ทางแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
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ไคเซ็น ในสานักงาน Kaizen in Office

เนื้อหาหลักสู ตร

1. ไคเซ็นคืออะไร
วัตถุประสงค์ : เพือ่ ให้ผเู้ ข้าอบรมเข้าใจถึงความสาคัญและความหมาย
ของวิธีการปรับปรุงงานแบบไคเซ็น
2. หลักการ KAIZEN ในสานักงาน (เทคนิค แนวคิด แนวทาง
KAIZEN)
วัตถุประสงค์ : เพือ่ ให้ผเู้ ข้าอบรมทราบถึงหลักการเบื้องต้นในการนา
ไคเซ็นมาใช้ในองค์กรรวมถึงข้อเสนอแนะวิธีการปรับปรุงงานใน
สานักงาน
3. ขั้นตอนและเครื่องมือในการปรับปรุงงาน
วัตถุประสงค์ : เพือ่ ให้ผเู้ ข้าอบรมเข้าถึงขั้นตอนในการปรับปรุงงาน
และเครื่องมือที่ก่อให้เกิดการปรับปรุงงานแบบไคเซ็น
4. เทคนิคในการมองปัญหา
วัตถุประสงค์ : เพือ่ ให้ผเู้ ข้าอบรมได้รู้ถึงสาเหตุของปั ญหาในการจัดทา
การปรับปรุงงานและสามารถวิเคราะห์ปัญหา พร้อมหาแนวทางใน
การแก้ไขที่เกิดขึ้นได้ตรงจุด
5. การส่งเสริมไคเซ็นในสานักงานและการเขียนรายงานไคเซ็น
6. กรณีศึกษา
วัตถุประสงค์ : เพือ่ ให้ผเู้ ข้าอบรมได้เรียนรู้ถึงการวิเคราะห์ถึงปัญหา
และแนวทางแก้ไขปัญหาจากตัวอย่างสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริ ง
ประโยชน์ที่คาดว่ าจะได้รับ
1. พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดาเนินงาน
ไคเซ็นในสานักงานอย่างถูกต้อง
2. พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงงานเพือ่
ยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพ
3. สามารถนาไคเซ็นไปประยุกต์ใช้ในการทางานและเป็ นต้นแบบ
สาหรับการขยายผลภายในองค์กรต่อไป
4. พนักงานสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการปรับปรุงเช่นPCDA, 5S,
QC7Toolsฯลฯร่วมกับกิจกรรมหรือโครงการปรับปรุงต่างๆได้
อย่างเหมาะสม

กลุ่มเป้าหมาย
หัวหน้างาน พนักงาน และผูท้ ี่สนใจทัว่ ไป
รูปแบบการสั มมนา
การบรรยาย
40 %
เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึ กปฏิบตั ิ Workshop และการ
นาเสนอผลงานกลุ่ม
40%
กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์
20 %
ระยะเวลาอบรม 1 วัน
เวลา 09.00-16.00 น.

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) กำลังศึกษำ
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(สาขาการจัดการอุตสาหกรรม)
ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
(สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)
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เวลา
9.00- 9.10 น.

หัวข้ อ
เนื ้อหา / รายละเอียด
กิจกรรมละลายพฤติ กรรม สร้างสมาธิ และการยอมรับซึ่ งกันและกัน
แนะนาตัวเอง
สร้างสติ รับรู ้
ฝึ กสมองซี กขวา เพื่อพัฒนาความคิ ดสร้างสรรค์

9.10- 10.00 น.

ไคเซ็นคื ออะไร

เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมเข้าใจถึ งความสาคัญและความหมายของวิ ธีการ วิ ทยากรบรรยายและตั้งคาถามให้
ปรับปรุ งงานแบบไคเซ็น
ข้อคิ ดและ
แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้

10.00-10.30

หลักการ KAIZEN ใน
สานักงาน (เทคนิ ค
แนวคิ ด แนวทาง
KAIZEN)
พักเบรก

เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมทราบถึ งหลักการเบื้ องต้นในการนาไคเซ็น มา
ใช้ในองค์กรรวมถึ งข้อเสนอแนะวิ ธีการปรับปรุ งงานใน
สานักงาน

วิ ทยากรบรรยาย
แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้
ฉายสไลด์เรี ยนรู ้ประกอบ

10.40- 11.40 น.

ขั้นตอนและเครื่ องมื อใน
การปรับปรุ งงาน

เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมเข้าถึ งขั้นตอนในการปรับปรุ งงานและ
เครื่ องมื อที่ ก่อให้เกิดการปรับปรุ งงานแบบ
ไคเซ็น

วิ ทยากรบรรยาย
และเปลี่ ยนเรี ยนรู ้

11.40- 12.00 น.

แลกเปลี่ ยนความคิ ด
ปรับปรุ งงาน

- Workshop1ให้ผอู ้ บรมแสดงความคิ ดเห็นต่ องานปัจจุบนั

วิ ทยากรบรรยายและให้ผเู ้ ข้ารับการ
อบรมเสนอแนะ

12.00- 13.00 น.
13.00-13.10

พักเที่ ยง
กิจกรรมกระตุ น้ ผูเ้ ข้ารับ
การอบรม

13.10 –14.00 น.

เทคนิ คในการมองปั ญหา เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมได้รู้ถึงสาเหตุ ของปั ญหาในการจัดทาการ
ปรับปรุ งงานและสามารถวิ เคราะห์ปัญหา พร้อมหาแนวทางใน
การแก้ไขที่ เกิดขึ้ นได้ตรงจุ ด

วิ ทยากรบรรยาย
แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้
ฝึ กปฏิ บตั ิ

14.00 – 14.30น.

เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมรู ้ถึงเทคนิ คและวิ ธีการประยุกต์ใช้ไคเซ็นใน
สานักงาน พร้อมทั้งการเขี ยนรายงานไคเซ็น เพื่อการปรับปรุ ง
งานอย่างต่ อเนื่ อง

วิ ทยากรบรรยาย
Work Shop
แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้

เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมได้เรี ยนรู ้ถึงการวิ เคราะห์ถึงปั ญหาและแนว
ทางแก้ไขปั ญหาจากตัวอย่างสถานการณ์ที่เกิดขึ้ นจริ ง
Workshop2 การวิ เคราะห์ผลลัพธ์ โดยการระดมสมอง
Workshop3 การจาลองสถานการณ์เป็ นกลุ่ ม เพื่อช่ วยแก้ไข
ปั ญหา และการนาเสนอผลงาน ไคเซ็น ของผูเ้ ข้าอบรม
-แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ถามตอบ

วิ ทยากรบรรยาย
Work Shop
แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้

10.30- 10.40 น.

14.30-14.45น.
14.45- 16.00 น.

การส่ งเสริ มไคเซ็นใน
สานักงานและการเขี ยน
รายงานไคเซ็น
พักเบรก
กรณี ศึกษา

รูปแบบการเรียนการสอน
ทากิจกรรมให้เกิดการยอมรับและ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่ างผูเ้ รี ยน
กับผูเ้ รี ยนและผูเ้ รี ยนกับวิ ทยากร

ให้แต่ ละกลุ่ มนัง่ รวมกันหลังได้รวมตัวก่อนพักเที่ ยง โดยวิ ทยากร วิ ทยากรใช้คาถามแต่ ละบุคคล
ถามปั ญหาไคเซ็น

