ลดต้ นทุนผลิต พิชิตผลกำไร (1D)

Course Outline
หลักสู ตร “ลดต้ นทุนผลิต พิชิตผลกาไร”
(หลักสู ตร 1 วัน)
โดย
อ.บุญเลิศ คณาธนสาร

หลักการและเหตุผล
ท่ามกลางเศรษฐกิจที่ผนั ผวน และสภาวะการแข่งขันที่ทวีความรุ นแรงเพิ่มมากขึ้น เราจะยังคงรักษา และ
เพิ่มความสามารถในการทากาไร (Profitability) ที่มีอยูไ่ ว้ได้อย่างไร ? เป็ นสิ่ งที่ทุกคนในองค์กรต้องร่ วมด้วย
ช่วยกันที่จะผลักดันไปให้สู่เป้ าหมายผลกาไรที่ต้ งั ไว้
หากพิจารณาสมการ กาไร = ยอดขาย – ต้นทุน
เราสามารถเพิ่มผลกาไรได้ 2 แนวทางด้วยกัน คือ
1. เพิ่มยอดขาย
2. ลดต้นทุน
การเพิ่มยอดขาย เป็ นภาวะที่มีปัจจัยภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่การลดต้นทุน เป็ นปัจจัยภายในที่เรา
สามารถควบคุมได้โดยตรง เพียงแต่ผบู ้ ริ หารต้องเป็ นผูก้ าหนดโครงสร้างบริ หารต้นทุน (Cost Structure) และ
กระจายเป้ าหมาย (Target Deployment) ในการลดต้นทุนอย่างเป็ นระบบ จนไปถึงการกาหนดโครงการริ เริ่ มใน
การปรับปรุ งงาน (Initiatives)

วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
1.
2.
3.
4.

เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมได้เรี ยนรู ้แนวคิดในการบริ หารความสามารถในการทากาไร
เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมสามารถกาหนดโครงสร้างบริ หารต้นทุน (Cost Structure)
เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมสามารถกระจายเป้ าหมายในการลดต้นทุนอย่างเป็ นระบบ
เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมสามารถกาหนดโครงการริ เริ่ มในการปรับปรุ งงาน
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กรอบความคิดของหลักสู ตร

Total Cost
ผู้รับผิดชอบ: A

RM Cost

OH Cost

ผู้รับผิดชอบ: B

ผู้รับผิดชอบ: C

Packaging
Cost

ผู้รับผิดชอบ: D

รายละเอียดเนือ้ หาและกระบวนการเรียนรู้
 Module I : การเรียนรู้ และเข้ าใจแนวคิดการลดต้ นทุนผลิต




สารวจตัวเองในความเข้าใจแนวคิดการลดต้นทุนผลิต
ความหมายของการลดต้นทุนผลิต
ประเภทต่าง ๆ ของต้นทุนผลิต

 Module II : การเตรียมความพร้ อมเพือ่ ลงมือปฏิบัติในการลดต้ นทุนผลิต





หลุมพรางทางความคิดในเรื่ องการลดต้นทุนการผลิต
เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
ความสามารถในการทากาไร (Profitability)
เข้าใจโครงสร้างบริ หารต้นทุน (Cost Structure)

 Module III : การพัฒนาตัวเองให้ มีความสามารถในการลดต้ นทุนการผลิต





ขั้นตอนการกาหนดโครงสร้างบริ หารต้นทุน
แนวทางการกระจายเป้ าหมายในการลดต้นทุนอย่างเป็ นระบบ
เทคนิคในการคิดโครงการริ เริ่ มในการลดต้นทุน
วิธีการคานวณหาผลประโยชน์ที่จะได้รับในแต่ละโครงการ

 Module IV : การฝึ กปฏิบัติจริงเพือ่ ให้ เข้ าใจ และนาไปใช้


Workshop : ฝึ กปฏิบตั ิในการกาหนดโครงสร้างบริ หารต้นทุน และการกระจายเป้ าหมาย
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Workshop : ฝึ กปฏิบตั ิในการคิดโครงการริ เริ่ มในการลดต้นทุน และการคานวณผลประโยชน์ที่
ได้รับ

 การทาโครงการ (Project Assignment) …. เพือ่ นาไปปฏิบัติจริงและส่ งผลลัพธ์ ของตัวเอง

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

เวลา
09:00 - 10:30

หัวข้อ / กิจกรรมการเรี ยนรู ้
- ความสาคัญของเป้ าหมายร่ วมกัน
- แนวคิดในการบริ หารความสามารถในการทากาไร
- โครงสร้างบริ หารต้นทุน

10:30 - 10:45

พักรับประทานอาหารว่าง

10:30 - 12:00

- ต้นทุนประเภทต่าง ๆ
- การกระจายเป้ าหมายในการลดต้นทุนอย่างเป็ นระบบ
- Workshop : การกาหนดโครงสร้างบริ หารต้นทุน และการกระจาย
เป้ าหมาย

12:00 - 13:00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 - 14:30

- Workshop : การกาหนดโครงสร้างบริ หารต้นทุน และการกระจาย
เป้ าหมาย (ต่อ)
- การคิดโครงการริ เริ่ มในการลดต้นทุน
- Workshop : ระดมสมองในการคิดโครงการลดต้นทุน

14:30 - 14:45

พักรับประทานอาหารว่าง

14:45 - 16:00

- การคานวณหาผลประโยชน์ที่จะได้รับในแต่ละโครงการ
- Workshop : นาเสนอภาพรวมการลดต้นทุนโดยรวมขององค์กร
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