
 
หลกัสตูร การแกไ้ขปัญหาและพัฒนากระบวนการผลติดว้ย Karakuri Kaizen 

วันที ่8 มถินุายน 2565 

เวลา 09.00-16.00 น. ในรูปแบบ Online 

บทนํา 

       Karakuri Kaizen เป็นกจิกรรมไคเซ็นทีด่าํเนนิอยูใ่นวงการอตุสาหกรรมการผลติในประเทศญีปุ่่ น เพือ่แกไ้ขปัญหาที่
เกดิขึน้หนา้งานดว้ยไอเดยีของพนักงานเอง Karakuri Kaizen เป็นกลไกเรยีบง่าย บรษัิทขนาดใหญใ่นประเทศญีปุ่่ นนยิม
ทํากจิกรรม Karakuri Kaizen ซึง่กจิกรรมน้ีไดข้ยายกวา้งออกไปเรือ่ย ๆ ทกุปีๆ และขยายออกไปนอกประเทศญีปุ่่ นดว้ย 

      การทีจ่ะให ้Karakuri Kaizen เป็นรูปเป็นร่างขึน้มา เราตอ้งเรยีนรูเ้ครือ่งจักรและมคีวามรูใ้นการทําไคเซ็น รวมทัง้ตอ้ง
มคีวามคดิสรา้งสรรคท์ีอ่ยูบ่นพืน้ฐานของทัง้สองสิง่น้ีดว้ย ซึง่หากเราสามารถสรา้งผลงาน Karakuri Kaizen ไดแ้ลว้ จะทํา
ใหเ้รารูส้กึถงึความสําเร็จ และมคีวามอยากทีจ่ะทําตอ่ไป ดังนัน้จงึมบีรษัิทหลายแหง่ทีเ่ห็นวา่ Karakuri Kaizen นัน้เป็น
การ “สรา้งบคุลากร” ทีม่คีณุภาพวธิกีารหนึง่ 

จุดเดน่ของ Karakuri Kaizen 

1. เป็นการสรา้งเครือ่งมอืทีม่กีลไกและโครงสรา้งไมซ่บัซอ้นและเรยีบง่าย ไมใ่ชก้ลไกซบัซอ้น เชน่ ระบบควบคมุ
ดว้ยไฟฟ้า แตใ่ชก้ลไกเรยีบง่าย เชน่ คานงัด รอก 

2. เป็นเครือ่งมอืทีไ่มค่อ่ยเสยีและง่ายตอ่การซอ่มแซมดว้ยตนเอง 
3. ใชเ้งนินอ้ย เน่ืองจากไมใ่ชก้ลไกไฟฟ้า จงึสามารถลดคา่ใชจ่้ายวัสดไุด ้ซึง่บางครัง้มกีารนําวัสดทุีไ่มใ่ชแ้ลว้

กลับมาใชใ้หมด่ว้ยตน้ทนุตํา่ 
4. ใชพ้ลังงานธรรมชาต ิ(หรอืแรงคน) ใชแ้รงโนม้ถว่ง, แรงคนหรอืแรงขับเคลือ่นทีใ่ชอ้ยูใ่นสว่นอืน่ 
5. ประหยัดพลังงาน, อโีค แกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้หนา้งาน แกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้จรงิดว้ยมอืและไอเดยีของ

ตนเอง เพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานและความปลอดภัย สรา้งบคุลากร     
 
วัตถปุระสงค ์



1. เพือ่ใหผู้รั้บการฝึกอบรมมคีวามรูค้วามสามารถในการดาํเนนิงานการผลติและการบรกิารดว้ย Karakuri Kaizen 
2. เพือ่ใหพ้นักงานมทีกัษะ และแนวความคดิในการปรับปรุงประสทิธภิาพการผลติ ลดของเสยี ลดความผดิพลาด 

เพิม่ผลผลติ ลดตน้ทนุและระยะเวลาในการผลติไดอ้ยา่งตอ่เน่ือง ดว้ยการนําเอา Karakuri Kaizen มาใชใ้หเ้กดิ
ประสทิธภิาพมากขึน้ 

3. เพือ่ใหพ้นักงานสามารถทํางานดว้ยการมคีวามคดิสรา้งสรรค ์กลา้ทดลอง กลา้และตดัสนิใจในการแกไ้ขปัญหา
หนา้งานทีเ่กดิขึน้ และสามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งรวดเร็วและทันตอ่เวลาโดยใชร้ะยะเวลาและตน้ทนุทีต่ํ่าอยา่ง
เหมาะสม 

4. เพือ่สรา้งระบบการพัฒนาอยา่งตอ่เน่ืองใหอ้งคก์รไดอ้ยา่งย่ังยนื 

หัวขอ้เน้ือหา     

1. แนวความคดิของ Karakuri Kaizen 
2. หลกัการทีส่ําคญัและประโยชนข์องการทํา Karakuri Kaizen 
3. กลไกพืน้ฐานในการสรา้ง Karakuri Kaizen 
4. ขัน้ตอนของการทํา Karakuri Kaizen 
5. การทํา Karakuri Kaizen ร่วมกับระบบอืน่ ๆ เชน่ Lean Manufacturing, Poka Yoke, PDCA,  

5ส. และอืน่ ๆ  
6. ปัญหาของการทํา Kaizen ในองคก์ร และแนวทางแกไ้ข  
7. ตัวอยา่งของการทํา Karakuri Kaizen ไปประยกุตใ์ชใ้นการแกไ้ขปัญหา และ พัฒนางาน 

 
ระยะเวลาอบรม  อบรม 1 วัน วันละจํานวน  6 ชัว่โมง ตัง้แตเ่วลา 9.00-16.00 น.  
วทิยากร  อาจารยอ์นันต ์ ดโีรจนวงศ ์
รูปแบบการฝึกอบรม การบรรยาย, อภปิรายเชงิปฏบิัตกิาร, ใหค้ําปรกึษา, กรณีศกึษา   
วทิยากร  อนันต ์ดโีรจนวงศ ์ตาํแหน่ง  
ตําแหน่ง - ทีป่รกึษาอตุสาหกรรมดา้น Lean Production & Logistics กรมสง่เสรมิอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม 
- ทีป่รกึษาเครอืขา่ย สมาคมสง่เสรมิเทคโนโลย ีไทย-ญีปุ่่ น   
- ทีป่รกึษาอตุสาหกรรมและ Logistics & Supply Chain Management สมาพันธส์มาคมอตุสาหกรรมสนับสนุน 

                         คา่อบรม/ราคาทา่นละ 2,500 บาท (ไมร่วม VAT 7%)  
หรอื Promotion มา 4 จา่ย 3 

ระยะเวลาอบรม    1 วนั (6 ชั่วโมง) 
จาํนวนผู้เข้าอบรม 

- ไม่เกิน 20 คน 

การชําระคา่ธรรมเนยีม 
1. ชําระโดยส ัง่จา่ยเช็ค/แคชเชยีรเ์ช็ค ขดีครอ่ม ส ัง่จา่ยในนาม 

หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิง่ โซลูชั่น  (Professional Training Solution Ltd.,Partnership) 
เลขที ่89/161 ซอยพระยาสเุรนทร ์21 แยก 3 แขวงบางชัน  เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 
เลขประจําตัวผูเ้สยีภาษี 0103553030100 
 

2. โอนเงนิเขา้บญัช ี
ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ บัญชอีอมทรัพย ์เลขที ่732-245823-8 
 
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาโลตัสรามอนิทรา 109 บัญชอีอมทรัพย ์เลขที ่029-711049-6 

ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงนิข้ามจังหวัด 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรุณาตดิตอ่: คณุอรัญญา  086-8929330 



Professional Training Solution 

Tel  02-1753330, 086-6183752 ,  

www.ptstraining.co.th 

อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com,  ptstraining3@gmail.com 
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mailto:ptstraining3@gmail.com


แบบฟอรม์ลงทะเบียน 

ş̄Ď̂đĺýİ΅̂ ďİŀˆ╠Ň̃²╥Š¯ďŀşą¼ĎÐ×ď̂İą¹ ć×̂ ďİ³ şĘýÝ╠ćğ̈́Karakuri Kaizen 
สง่มาท่ี info.ptstraining@gmail.com หรือ ptstraining3@gmail.com 

บรษิทั_______________________________________________________________________________ 

   ท่ีอยู่ออกใบกาํกบัภาษี__________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________________ 

   รหสัไปรษณีย_์____________________เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษ_ี_________________________________ 

  ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์_______________________ต่อ_______ 

   Fax: _________________________     E-mail: _____________________________________________  

  วนัสมัมนา____________________________________________________________________________ 

1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________  

3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________  

4. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________  

 

 


