การลดความสูญเสีย และความสู ญเปล่ าในกระบวนการธุรกิจ (1D)

Course Outline
หลักสู ตร “การลดความสู ญเสี ย และความสู ญเปล่ าในกระบวนการธุรกิจ”
(Business Cost Reduction with Waste and Loss Management)
(หลักสู ตร 1 วัน)
โดย
อ.บุญเลิศ คณาธนสาร

หลักการและเหตุผล :
ท่ามกลางเศรษฐกิจที่ผนั ผวน และสภาวะการแข่งขันที่ทวีความรุ นแรงเพิม่ มากขึ้น เราจะยังคงรักษา
และเพิ่มความสามารถในการทากาไร (Profitability) ที่มีอยูไ่ ว้ได้อย่างไร ? เป็ นสิ่ งที่ทุกคนในองค์กรต้องร่ วม
ด้วยช่วยกันที่จะผลักดันไปให้สู่เป้ าหมายผลกาไรที่ต้ งั ไว้
หากพิจารณาสมการ กาไร = ยอดขาย – ต้นทุน
เราสามารถเพิ่มผลกาไรได้ 2 แนวทางด้วยกัน คือ
1. เพิม่ ยอดขาย
2. ลดต้นทุน
การเพิ่มยอดขาย เป็ นภาวะที่มีปัจจัยภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่การลดต้นทุน เป็ นปัจจัยภายในที่เรา
สามารถควบคุมได้โดยตรง เพียงแต่เราต้องมีความเข้าใจในเรื่ องของความสู ญเสี ย และความสู ญเปล่าที่เกิดขึ้น
ในกระบวนการธุ รกิจ เพื่อที่จะได้คน้ หาวิธีการในการปรับปรุ งเพื่อลดความสู ญเสี ย และความสู ญเปล่าที่เกิดขึ้น
ให้หมดไป

วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร :
1. เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมได้เรี ยนรู ้แนวคิดในการบริ หารความสามารถในการทากาไร
2. เพือ่ ให้ผเู ้ ข้าอบรมได้เรี ยนรู ้แนวคิดในเรื่ อง Waste กับ Loss ในกระบวนการธุ รกิจ
3. เพือ่ ให้ผเู ้ ข้าอบรมได้เรี ยนรู ้เครื่ องมือในการปรับปรุ งเพื่อลด Waste กับ Loss ในกระบวนการธุ รกิจ

คุณสมบัตผิ ้เู ข้ าอบรม : หัวหน้างาน และผูจ้ ดั การขึ้นไป จานวนไม่เกิน 30 คนต่อรุ่ น
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เนื้อหาการฝึ กอบรม :









สารวจตัวเองในความเข้าใจแนวคิดเรื่ องความสู ญเสี ย และความสู ญเปล่า
ความหมายของคาว่า Waste กับ Loss
ประเภทต่าง ๆ ของ Waste กับ Loss
หลุมพรางทางความคิดในเรื่ องการลดความสู ญเสี ย และความสู ญเปล่า
เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
ความสามารถในการทากาไร (Profitability)
ทาความเข้าใจ Waste กับ Loss ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการ
การค้นหา Waste กับ Loss ที่เกิดขึ้นในกระบวนการอย่างเป็ นระบบ
o 8 Wastes
o Six Major Losses
 เทคนิคในการลดความสู ญเสี ย และความสู ญเปล่า
 Workshop : ฝึ กปฏิบตั ิในการค้นหาความสู ญเสี ย และความสู ญเปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวนการ
 Workshop : ฝึ กปฏิบตั ิในการใช้เทคนิคต่าง ๆ เพื่อลดความสู ญเสี ย และความสู ญเปล่าที่เกิดขึ้น

วิธีการฝึ กอบรม :
 รู ปแบบการฝึ กอบรมในสไตล์ Training and Group Coaching (T&GC)
o โดยการใช้คาถามเพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้สารวจตัวเอง (มองเห็น ยอมรับ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง)
และเพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้เข้าใจสภาวะที่เกิดขึ้นว่าติดอยูท่ ี่หลุมพรางความคิดใด
o โดยการใช้กระบวนการคิด (Thinking Process) เพื่อให้ผเู ้ รี ยนคิดหาทางเลือกที่เหมาะสมกับ
ตนเอง
o โดยการใช้ Workshop เพื่อให้เกิดการนาความรู ้ที่ได้รับไปฝึ กฝนในทางปฏิบตั ิ
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เวลา
09:00 - 10:30

หัวข้อ / กิจกรรมการเรี ยนรู ้
- ความเข้าใจแนวคิดเรื่ องความสู ญเสี ย และความสู ญเปล่า
- ความหมายของคาว่า Waste กับ Loss
- ประเภทต่าง ๆ ของ Waste กับ Loss

10:30 - 10:45

พักรับประทานอาหารว่าง

10:30 - 12:00

- ความสามารถในการทากาไร (Profitability)
- ทาความเข้าใจ Waste กับ Loss ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการ

12:00 - 13:00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 - 14:30

- การค้นหา Waste กับ Loss ที่เกิดขึ้นในกระบวนการอย่างเป็ นระบบ
o 8 Wastes
o Six Major Losses
- Workshop : ค้นหาความสู ญเสี ย และความสู ญเปล่าที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการ

14:30 - 14:45
14:45 - 16:00

วิธีการเรี ยนรู ้
T&GC

T&GC

T&GC

พักรับประทานอาหารว่าง
- เทคนิคในการลดความสู ญเสี ย และความสู ญเปล่า
- Workshop : การใช้เทคนิคต่าง ๆ เพื่อลดความสู ญเสี ย และความสู ญ
เปล่าที่เกิดขึ้น
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