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การบริหารงานเพื่ อเพิ่ มประสิ ทธิผล
และลดต้นทุนในการทางานด้วยหลัก 4M

โดย อ.พลกฤต โสลาพากุล
หลักการและเหตุผล
ในยุคของการแข่งทางธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ต่างใช้กลยุทธ์วธิ เี พื่อช่วงชิงโอกาสในการขายสินค้าหรือ บริก าร ดังนั ้น
การบริหารงานจึงเป็ นหน้าหลักของฝ่ ายบริหารโดยเริม่ ตัง้ แต่กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับธุรกิจ กลยุทธ์ระดับ หน่ ว ยงาน
ต้องมีความสอดคล้องและล้อไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ดงั เป้ าประสงค์ขององค์กร
การบริหารงานเพื่อเพิม่ ผลผลิตโดยใช้ตน้ ทุนให้ต่าทีส่ ุดจาเป็ นจะต้องมีการบริหารจัดการทีด่ ี เพราะคว ามส าเร็จของ
ธุรกิจ ไม่ใช่เป็ นเพียงการผลิตสินค้าหรือบริการได้เพียงอย่างเดียว จาเป็ นต้องรูว้ ธิ กี ารบริหารและสามารถจัดการได้เป็ นอย่างดี
การบริหารนัน้ จะประกอบไปด้วย 4 M (Man / Machine / Method /Materials) โดยจะต้องมีการวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบโดย
เริม่ ตัง้ แต่บริหารคน จะต้องบริหารอย่างไรให้คนทางาน หรือสามารถสร้างแรงจูงใจให้คนทางานอย่างเต็มประสิทธิภาพ การใช้
เครื่องจักร ต้องวิเคราะห์ว่าต้องใช้เครื่องจักรอย่างไรให้คมุ้ ค่า เต็มก าลัง (Capacity) วิธีก ารต่า งเช่ น การน าระบบมาใช้ เช่ น
ระบบบริหารงาน ระบบ 5 ส ไคเซ็น หรือบระบบอื่นทีม่ คี วามจาเป็ นต่อการทางาน การเลือกซื้อเลือกใช้วสั ดุในการผลิตสินค้า
หรือบริการ เพราะการบริหาร 4 M เป็ นเรื่องของผูบ้ ริหาร หัวหน้างาน พนักงาน ทุกๆคนในองค์กรจาเป็ นต้องมีส่ ว นร่ว มเพื่อ
ผลักดันคาว่า “เป้ าหมาย ประสิทธิภาพ” โดยทุกคนจะต้องร่วมมือร่วมใจกัน
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมเข้าใจหลักของการทางาน หลักของการบริหารงานด้วยหลัก 4 M
2. เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมนาเทคนิค วิธกี ารต่างๆ เครื่องมือทีจ่ าเป็ นไปปรับใช้ในกระบวนการทางาน
3. เพื่อสร้างจิตสานึกแบบมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์การแก้ไขปั ญหา การเพิม่ ผลผลิต การลดต้นทุน เพื่อเพิม่ ผลกาไรให้กับ
องค์กร
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หัวข้อการอบรม / สัมมนา
1. กรอบแนวคิดการบริหารงานเพื่อเพิม่ ประสิทธิผลและลดต้นทุนในการทางานด้วยหลัก 4M
2. ทบทวน เป้าหมาย วิสยั ทัศน์ ขององค์กร
3. ระบบงานในองค์กรปั จจุบนั เป็นอย่างไร?
4. การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เพื่อความอยู่รอดขององค์กร
Workshop 1 วิเคราะห์ ระบบงาน จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ตามหลักเป้ าหมายองค์กรเพื่อสร้างความอยู่รอด
5. ต้นทุนในการผลิตมีอะไรบ้าง เช่น ต้นทนคงที่ ต้นทุนฝั นแปร
6. แนวทางการการวิเคราะห์ปัญหาและการบริหารด้วยหลัก 4 M
7. ดัชนีชี้วดั ความสาเร็จขอองค์กรวัดจากอะไร?
Workshop 2 บริหารงานอย่างไรให้ประสบผลสาเร็จด้วยหลัก 4 M
8. ความสาคัญของลูกค้า ภายใน และ ภายนอก แตกต่างกันอย่างไร
9. การเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตด้วย QCDSMEE
10. การนาเครื่องมือต่างๆมาใช้ปรับปรุงการผลิตอย่างต่อเนื่อง เช่น PDCA, 5ส ไคเซ็น
Workshop 3 ระดมสมองโดยนาเครื่องมือต่างๆมาใช้ลดความผิดพลาดและปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง
11. การสื่อสารเพื่อส่งเสริมกิจกรรมเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตด้วยหลัก HO-REN-SO
12. การบริหารทีมการงาน และการบริหารเวลา เพื่อความสาเร็จขององค์กร
Workshop 4 เดินคนเดียวไปได้ช้า แต่ถา้ เดินไปด้วยกันไปได้ไกล ด้วยการทางานเป็ นทีมอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักการ
สื่อสารแบบ HO-REN-SO
ระยะเวลาอบรม :
 1 วัน (6 ชัว่ โมง)
วิธีการฝึ กอบรม :
 การเรียนรูแ้ บบมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรม การนาเสนอ พร้อมให้ผเู้ ข้าอบรมสรุปการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
คุณสมบัติผ้เู ข้าอบรม
 พนักงาน หัวหน้างาน และผูท้ สี่ นใจ
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