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สุดยอดเทคนิคการลดต้นทุนด้วย Lean-Kaizen
ว ันที่ 24 ตุลาคม 2561
เวลา 09.00-16.00 น.
โรงแรมเซนต์เจมส ์

1. หลักการและเหตุผล
ในยุคปั จจุบนั ที่มีการแข่งขันทางด้ านธุรกิจอยูใ่ นระดับสูงมาก ปั จจัยส่วนที่ทําให้ องค์กรมีผล
ประกอบการที่ดี คือ การขจัดความสูญเสียที่เป็ นต้ นทุน 8 ประการคือ งานเสียหรื อผิดเป้าหมาย การผลิตที่เกิด
กําลังการผลิต เวลารอต่างๆ การไม่ได้ ใช้ ความสามารถพนักงานเต็มที่ การเคลื่อนย้ ายที่มากไป วัสดุคงคลังมาก
เกินไป การเคลื่อนไหวของมือที่ไม่จําเป็ น และขันตอนการทํ
้
างานที่ไม่มีคณ
ุ ค่า สิ่งต่างเหล่านี ้คือสิ่งที่ลกู ค้ าไม่
จ่ายให้ กบั ผู้ผลิต การลดต้ นทุนเหล่านี ้ยังกลับกลายเป็ นการสร้ างมูลค่า (Value) ให้ กบั ลูกค้ าอีกด้ วย
กําไรจากการประกอบธุรกิจในปั จจุบนั นันได้
้ จากการลดต้ นทุนการดําเนินงาน มากกว่าการ
บวกกําไรลงไปบนต้ นทุนที่ผิดพลาดและไม่ได้ ขจัด ซึง่ จะส่งผลให้ ราคาสินค้ า/บริ การสูงกว่าคูแ่ ข่งขันและได้ กําไร
ตํ่ากว่า องค์กรที่สามารถลดต้ นทุนลงได้ ก็จะได้ กําไรมากขึ ้นในราคาขายที่เท่าเดิม ความสามารถในการแข่งขัน
สูงขึ ้นทําให้ ขายได้ มากขึ ้น สามารถขยายธุรกิจได้ อย่างต่อเนื่อง
โดยหลักสูตร “สุดยอดเทคนิคการลดต้ นทุนด้ วย Lean-Kaizen” เป็ นหลักสูตรที่เน้ นให้ ผ้ ู
สัมมนาเข้ าใจถึงการลดต้ นทุนการผลิต สินค้ า และบริ การ ที่องค์กรสามารถทําได้ ด้วยต้ นเอง โดยการปรับปรุง
การปฏิบตั งิ าน โดยที่ผ้ ปู ฏิบตั งิ านต้ องเข้ าใจและมีสว่ นร่วมในการปรับปรุง เพื่อให้ กระบวนการปฏิบตั งิ านนัน้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่องค์กร
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2. วัตถุประสงค์
1. ผู้เข้ าสัมมนาได้ เรี ยนรู้ต้นทุนในการดําเนินงานชนิดต่างๆ
2. ผู้เข้ าสัมมนาเรี ยนรู้สาเหตุของต้ นทุนในการดําเนินงานชนิดต่างๆและวิธีแก้ ไขปรับปรุง
2. ผู้เข้ าสัมมนาสามารถนําเทคนิคและหลักการที่ได้ เรี ยนรู้ไปประยุกต์ใช้ ภายในองค์กรได้ อย่าง
มีประสิทธิภาพ
2. องค์กรของผู้เข้ าสัมมนาสามารถลดต้ นทุน สร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กบั ลูกค้ า เพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน และสามารถขยายธุรกิจได้
3. ผู้เข้ าสัมมนาได้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การบริหารจัดการ จากวิทยากรผู้ประสบการณ์
โดยตรงจากการบริ หารงานหลากกลายหน่วยงาน
3. กลุ่มเป้ าหมาย
1. บุคลากรทุกระดับในองค์กร ทังภาครั
้
ฐและเอกชน
2. ผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเอง
5. หัวข้ องานสัมมนา
1. หลักพื ้นฐานของการลดต้ นทุน
- การศึกษาวิเคราะห์และสํารวจต้ นทุนการผลิต/การทํางาน เกี่ยวกับโครงสร้ างของต้ นทุนอัน
ประกอบด้ วย ต้ นทุนวัตถุดิบ ต้ นทุนแรงงาน และต้ นทุนค่าโสหุ้ยต่อหน่วย
- เปอร์ เซ็นต์ของต้ นทุนการดําเนินงานแต่ละส่วน
2. ศึกษาต้ นทุนที่เกิดจากความสูญเสีย 8 ประการที่ต้องขจัดดังนี ้
 ต้ นทุนของความสูญเสียจากการเกิดของเสีย (Defects) งานที่ผิดเป้าหมาย ความผิดพลาด
ต่างๆในการทํางาน เกิดจากสาเหตุอะไร
 ต้ นทุนของความสูญเสียจากการผลิต/การทํางานที่มากเกินกําลังที่ทําได้ (Overproduction)
เกิดจากสาเหตุอะไร ต้ นทุนอะไรบ้ างที่เกิดจากเรื่ องนี ้
 ต้ นทุนของความสูญเสียจากการรอคอยต่างๆ (Waiting Time / Delay) เกิดจากสาเหตุอะไร
 ต้ นทุนของความสูญเสียจากการใช้ พนักงานไม่เต็มที่ (not fully utilized employee’s talent)
เกิดจากอะไร ส่งผลอะไรต่อต้ นทุน ลูกค้ าจะได้ รับผลไม่ดีอย่างไร
 ต้ นทุนของความสูญเสียจากการขนส่งการเคลื่อนที่เกินความจําเป็ น (Unnecessary
Transportation) เช่นอะไรบ้ าง เกิดจากสาเหตุอะไร
 ต้ นทุนของความสูญเสียจากการมีสินค้ าคงคลังมากเกินไป (Excessive Inventory) เกิดจาก
สาเหตุอะไร ส่งผลเสียอะไรต่อองค์กร
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 ต้ นทุนของความสูญเสียที่เกิดจากการเคลื่อนไหวที่ไม่เกิดประโยชน์ (Unnecessary
Motion/Action) เช่นอะไรบ้ าง เกิดจากสาเหตุอะไร
 ต้ นทุนของความสูญเสียที่เกิดจาก ขันตอนและกระบวนการที
้
่ไม่เกิดคุณค่า (excessive
process)เกิดจากสาเหตุอะไร ส่งผลเสียอะไรต่อองค์กร
4. กลยุทธ์ในการลดต้ นทุนที่เกิดจากความสูญเสียทัง้ 8
4.1 วิธีการลดต้ นทุนของความสูญเสียจากการเกิดของเสีย (Defects)
 Defects ที่เกิดจากการใช้ เครื่ องจักรหรื ออุปกรณ์
 Total Productive Maintenance(TPM) การบํารุงรักษาแบบมีสว่ นร่วมที่มี 8 เสาหลัก
1. Preventive maintenance (การบํารุงรักษาแบบป้องกัน) Planned maintenance (การ
บํารุงรักษาตามแผนตามระยะเวลา)
2. การให้ การศึกษาและการฝึ กอบรม (Education & training) พนักงานฝ่ ายปฏิบตั กิ าร/ฝ่ ายผลิต
โดย TPM coach
3. Autonomous maintenance (การบํารุงรักษาด้ วยตนเองของฝ่ ายปฏิบตั กิ าร) มี 7 ขันตอน
้
4. Focus on improvement มุง่ เน้ นการปรับปรุงเครื่ องจักร ทําให้ ความถี่ในการเสียห่างออกไป
ทําให้ ระยะเวลาในการซ่อมสันที
้ ่สดุ และ Overall equipment effectiveness(OEE) คือการใช้
เครื่ องจักรให้ มีประสิทธิภาพสูงสุด ขจัด 6 big loss ให้ มากที่สดุ
5. มุง่ เน้ นการปรับปรุงคุณภาพการบํารุงรักษาเครื่ องจักรโดย Kaizen
6. การมุง่ เน้ นความปลอดภัย ชีวอนามัยและสิ่งแวดล้ อม
7. การจัดการ TPM สําหรับเครื่ องจักร/อุปกรณ์ที่มาใหม่ ร่ วมกับผู้ติดตัง้
8. การปรับปรุงการจัดซื ้ออะไหล่ คลังอะไหล่ การจัดการ Supplier
 การขจัด Defects ที่เกิดจากพนักงานขาดความรู้ในการทํางานโดย Kaizen โดยใช้ หลักการ
DMAIC ของ Six Sigma มี 5 ขันตอนคื
้
อ
1. Define คือการเลือกโครงการลดต้ นทุน การระบุความต้ องการของลูกค้ า
2. Measure คือการหาข้ อมูล Defects ในปั จจุบนั การตังเป้
้ าหมายตัวชี ้วัด (KPI) ตามที่
ลูกค้ าต้ องการ
3. Analyze คือการวิเคราะห์สาเหตุของ Defects อย่างมีระบบ
4. Improvement คือการสร้ างมาตรการป้องกันแก้ ไข Defects
5. Control คือการควบคุม ผลการปรับปรุงให้ ยงั่ ยืน
 การขจัด Defects ที่เกิดจากวัตถุดบิ โดย Supply chain management (SCM)
4.2 วิธีการลดต้ นทุนของความสูญเสียจาก overproduction จากหลายปั จจัยคือ
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 สาเหตุจากระบบ Push ต้ องเปลี่ยนเป็ นระบบ Pull
 Just-In-Time (JIT) system
 การวางแผนแบบ Just-In-Time ด้ วย Takt time
 Process balancing การสมดุลกระบวนการ

4.3 วิธีการลดต้ นทุนของความสูญเสียจากเวลารอต่างๆ (waiting times)
 การวาดแผนผังคุณค่า Value stream mapping(VSM)
 การวิเคราะห์การการไหลของงาน-การไหลของข้ อมูลและการรอคอยแต่ละสถานีงาน
 การตังเป้
้ าหมาย VSM อนาคตและการปรับปรุง
4.4 วิธีการลดต้ นทุนของความสูญเสียจากการไม่พฒ
ั นาความสามารถพนักงานและวิธีการแก้ ไข
ปรับปรุงคือ
 Job description การออกแบบใบหน้ าที่งานที่มีตวั ชี ้วัด
 การระบุ Competency ด้ าน Knowledge, Technical skill, Management skill
 Skill matrix ตารางความสามารถ
 Training need
 การพัฒนาคนโดย Kaizen
4.5 วิธีการลดต้ นทุนของความสูญเสียจากการขนย้ ายที่มากเกินไปประกอบด้ วย
 Pull system ระบบดึง
 Material handling equipment อุปกรณ์การเคลื่อนย้ ายวัสดุ
 Innovative Kaizen การใช้ ไคเซ็นเพื่ออกแบบนวัตกรรม
4.6 วิธีการลดต้ นทุนของความสูญเสียจากการที่มี Inventory มากเกินไปประกอบด้ วย
 Push system ระบบการทํางานแบบผลัก
 Demand planning การวางแผนความต้ องการทางการตลาด
 One piece flow การออกแบบให้ งานไหนแต่ละชิ ้นและการลด Process time
 Just-in-time supply chain การสัง่ ซื ้อแบบ Just in time
 Lead-time ในการสัง่ ซื ้อ การตัง้ KPI และการลด Lead time
4.7 วิธีการลดต้ นทุนของความสูญเสียจากการเคลื่อนไหวของมือ (Motion) ประกอบด้ วย
 วิธีวิเคราะห์การหยิบ การวางชิ ้นงานเข้ าที่ การปล่อยชิ ้นงาน
 ระบบ 5 ส
4.8 วิธีการลดต้ นทุนของความสูญเสียจากการที่ต้องทําใหม่ ซ่อมงาน แก้ ไขงาน มีดงั นี ้
 Critical to quality จุดวิกฤติที่สง่ ผลต่อคุณภาพคืออะไร แผนการป้องกันคืออะไร
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 Check list ของ Kaizen เพื่อป้องกันความผิดพลาด

5. สาเหตุของความล้ มเหลวในการลดต้ นทุน และวิธีการปรับปรุงประกอบด้ วย
5.1 การเปลี่ยนนิสยั การบริ หารจากแบบ Modern management เป็ น Lean management
5.2 หน้ าที่ของผู้บริ หารที่ต้องปรับเปลี่ยน
5.3 การเปลี่ยนวัฒนธรรม การสร้ างวัฒนธรรมการปรับปรุง โดยมุง่ เน้ นลูกค้ า
5.4 ผู้บริ หารระดับกลางต้ องใช้ A3 มาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องแบบ PDCA
5.5 การตังกลุ
้ ม่ Kaizen เพื่อลดต้ นทุน
วิทยากร (About Speaker)
ิ ธิ์ ชูยงค์ ผู ้เชย
ี่ วชาญด ้าน Productivity improvement ของ องค์การสหประชาชาติวา่
อาจารย์พส
ิ ท
ด ้วยการพัฒนาการค ้า UNCTAD (United Nations Conference for Trade Development) และ USAID
ี่ วชาญระบบ Lean ในระดับสากลซงึ่
(United State Aid for International Development) และผู ้เชย
ี อยูห
เป็ นทีป
่ รึกษาในเอเซย
่ ลายประเทศ
อาจารย์มป
ี ระสบการณ์ตรงจากการเคยเป็ นวิศวกรอุตสา
หการ ผู ้จัดการฝ่ าย Industrial engineering, Production manager, Factory manager, General
manager, และวางระบบ Lean ในโรงงานมาตัง้ แต่ปี 1987 นอกจากนีย
้ งั ได ้มีสว่ นในการชว่ ยให ้
ั มนา
องค์กรอืน
่ ๆ นํ าแนวทางดังกล่าวไปปฏิบัตจิ นได ้รับความสําเร็จอย่างมหาศาล โดยในการสม
ิ ธิ์ ชูยงค์ จะมาร่วมแบ่งปั นประสบการณ์กับท่านถึงสงิ่ ทีไ่ ด ้เรียนรู ้มา ในการทํา
ครัง้ นี้ อาจารย์พส
ิ ท
ความเข ้าใจวัตถุประสงค์และพลังแห่งการปฏิบัตต
ิ ามวิถแ
ี ห่งลีน ล่าสุดอาจารย์ทํางานเป็ น
Vice
ี อินโดนีเซย
ี
President Lean Management ของบริษัท Singapore โรงงานในกัมพูชา มาเลเซย
เวียตนาม อาจารย์เป็ นหนึง่ ในผู ้ก่อตัง้ สถาบัน Kaizen ในประเทศ

6. ระยะเวลา
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ี นาคาร ดังนี้
1. โอนผ่านบัญชธ



ิ รไทย บัญชส
ี ะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238
ธนาคารกสก
 ธนาคารกรุงเทพ สาขาโลตัสรามอินทรา 109 เลขที่ 029-7110496
ื่ บัญช ี หจก.โปรเฟสชน
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่
ชอ

2
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ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่ (Professional Training
ชําระด ้วยเช็คบริษัท สงั่ จ่าย หจก.โปรเฟสชน

Solution Ltd, Partnership)

กรณีหัก ณ ทีจ
่ า่ ย ให ้นํ าไปให ้ในวันทีจ
่ ัดอบรม หรือสง่ ไปรษณีย ์
ี ภาษี 0103553030100
3. หัก ณ ทีจ
่ า่ ย 3% ทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คลเลขที่ เลขประจําตัวผู ้เสย
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่
หจก.โปรเฟสชน
เลขที่ 89/161 หมูบ
่ ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3
ั เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
แขวงบางชน
รายละเอียดเพิม
่ เติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา 086-8929330
Professional Training Solution
Tel 02-1753330, 086-6183752

Fax. 02-9030080 ext.9330

www.ptstraining.in.th E-mail: info.ptstraining@gmail.com,

ptstraining3@gmail.com

ค่าฝึ กอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุ คลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริ ง
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