7 Waste for cost reduction (1D)

Course outline
การลดความสู ญเสียทั้ง 7 ประการ เพือ่ ลดต้ นทุนการผลิต
(7 Waste for cost reduction)
(หลักสู ตร 6 ชั่วโมง)
โดย

อาจารย์ ไมตรี บุญขันธ์
MBA. (Industrial Management)

หลักการ/แนวความคิด
การลดต้นทุนการผลิต โดยการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางานและการสู ญเสี ยในรู ปแบบต่างๆ ที่อยูใ่ น
กระบวนการผลิตทั้ง 7 ประการนั้น นอกจากจะช่วยให้ส่งมอบงานได้ทนั เวลา ได้งานที่มีคุณภาพ ยังสามารถทา
ให้องค์การลดความสู ญเสี ยทุกรู ปแบบในกระบวนการทางานทุกสายงาน ซึ่ งหากไม่ให้ความสนใจสังเกต และ
พยายามปรับปรุ งแก้ไขวิธีการทางานนั้นๆ ให้ดีข้ ึน ความสู ญเสี ยก็ยงิ่ เพิ่มขึ้นเป็ นเงาตามตัว ทาให้หน่วยงานหรื อ
องค์การต้องสู ญเสี ยลูกค้าและกาไรที่ควรได้ไป การลดความสู ญเสี ยถือเป็ นหน้าที่ของพนักงานและผูบ้ ริ หารทุก
คน ดังนั้น ทุกคนต้องมีความรู ้ จิตสานึก การสังเกต หาสาเหตุ และแนวทางแก้ไขป้ องกัน เพื่อลดต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็ น ซึ่ งเป็ นหนทางที่ใช้ในการปรับปรุ งการเพิ่มผลผลิตเพื่อความอยูร่ อดขององค์การ

วัตถุประสงค์


เพื่อสร้างจิตสานึกและการหาวิธีการลดความสู ญเสี ยในการทางานทั้ง 7 ประการ



เพื่อสร้างความเข้าใจต่อต้นทุนการผลิต และสร้างผลกาไรให้กบั บริ ษทั



เพือ่ สร้างแนวคิดในการลดความสู ญเสี ยทั้ง 7 ประการในการทางาน



เพือ่ เสริ มสร้างแนวคิดการป้ องกัน การวิเคราะห์และแก้ไขปั ญหาอย่างเป็ นมีรูปแบบ



เพือ่ เป็ นแนวทางในการปรับปรุ งและพัฒนาหน่วยงานและบริ ษทั อย่างต่อเนื่อง



เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมมีความมัน่ ใจในการเลือกใช้เครื่ องมือในการวิเคราะห์ปัญหาในปัจจุบนั ได้อย่าง
ถูกต้อง



เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมเชื่อมัน่ และกล้าถ่ายทอดประสบการณ์ความรู ้ ความชานาญในการทางานเป็ นกลุ่ม
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เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทางานให้กบั ผูเ้ ข้ารับการอบรม

หัวข้ อการอบรม
-องค์ประกอบของธุ รกิจ ต้นทุน กาไร และรายได้
- การลดต้นทุนการผลิต จากการทางานประจาวัน
- การมองปั ญหาของแต่ละบุคคล
-ความเป็ นมาและความหมายของ 7 Waste
-การใช้เครื่ องมือ QC 7 Tools ในการวิเคราะห์รากเหง้าปัญหา
-แนวคิดของการปรับปรุ งงานอย่างต่อเนื่องหรื อ PDCA
Workshop1การฝึ กคาดการณ์ต่อผลลัพธ์ที่ได้ ก่อนการแก้ไข
Workshop2การฝึ กเขียนลาดับขั้นการทางานและการวิเคราะห์จากงานตัวอย่าง เพื่อปรับปรุ งการทางาน
Workshop3 การรวมกลุ่มเพื่อทากิจกรรม (ตั้งชื่อกลุ่ม /คัดเลือกหัวหน้า, เลขา แนะนาสมาชิก / คัดเลือก
หัวข้อปัญหา / การวางแผน / การตั้งเป้ าหมาย)
Workshop4ระดมสมอง Brainstorming (ให้ผเู้ ข้าอบรมผลิตสิ นค้าตัวอย่าง เพื่อช่วยกันวิเคราะห์ปัญหา)
Workshop5การนาเสนอผลงานของผูเ้ ข้าอบรม
-แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ถามตอบ

กาหนดการ
เวลา
9.00- 9.15 น.

หัวข้ อ
กิจกรรมละลาย
พฤติกรรม

เนือ้ หา / รายละเอียด
สร้ างสมาธิและการยอมรับซึ่งกันและกัน
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รู ปแบบการเรียนการสอน
ทากิจกรรมให้เกิดการ
ยอมรับและสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
ผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยนและ
ผูเ้ รี ยนกับวิทยากร
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9.15- 10.00 น.

การมองปัญหาของแต่ สร้ างการใช้ ความคิดและการยอมรับความคิดเห็น วิทยากรเปิ ดรู ปภาพและ
ตั้งคาถามให้ขอ้ คิดและ
ละบุคคล
ของผู้อนื่
เปิ ดรู ปภาพแต่ละรู ปและตั้งคาถาม กับภาพที่เปิ ด แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
เป็ นภาพเชิงซ้อนที่สามารถมองได้เป็ นหลาย
รู ปแบบ ทาให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมเกิดการใช้
ความคิดในการสังเกต จดจา และวิเคราะห์
รู ปภาพให้แง่คิด 6ภาพ

10.00-10.30

ความเป็ นมาและ
ความหมายของ 7
Waste

กล่าวถึงหัวข้อกิจกรรมที่ทามาก่อนหน้านี้ และ
นาเข้าสู่ การอบรม 7 Waste โดยยกตัวอย่างความ
สู ญเสี ยทั้ง 7 ประการ

10.30- 10.45 น. พักเบรก
10.45 - 11.20 น. ความเป็ นมาและ
ความหมายของ 7
Waste (ต่ อ)
11.20- 12.00 น. วิเคราะห์ งานจาก
สั ญลักษณ์
12.00- 13.00 น. พักเทีย่ ง
13.00-13.10
กิจกรรมกระตุ้นผู้เข้ า
รับการอบรม

วิทยากรบรรยาย
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ฉายสไลด์เรี ยนรู้ประกอบ

วิทยากรบรรยาย
และเปลี่ยนเรี ยนรู้

Workshop1 การฝึ กสังเกต และฝึ กคิดในการ
ปรับปรุ งงานจากวีดีโอ

วิทยากรบรรยายและให้ผู้
เข้ารับการอบรมรวมกลุ่ม
กัน เพื่อทากิจกรรม

ให้แต่ละกลุ่มนัง่ รวมกันหลังได้รวมตัวก่อนพัก
วิทยากรใช้คาถามแต่ละ
เที่ยง
โดยวิทยากรถามชื่อกลุ่มและใครเป็ น กลุ่ม
หัวหน้ากลุ่ม เลขากลุ่ม และจานวนสมาชิก
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13.10 –13.40น. การดาเนินกิจกรรม
กลุ่ม

การรวมกลุ่มทากิจกรรม (ตั้งชื่อกลุ่ม / แนะนา
สมาชิก / คัดเลือกหัวข้อปัญหา / การวางแผน /
การตั้งเป้ าหมาย)โดยให้ผเู้ ข้ารับการอบรมรวม
สมาชิกให้ได้อย่างน้อย 5 – 7 คน และเขียนลงใน
ใบลงทะเบียนกลุ่มที่วทิ ยากรแจกให้

วิทยากรบรรยาย
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ฝึ กปฏิบตั ิ

Workshop2 ระดมสมอง Brainstorming การฝึ ก
13.40 –14.30น. เขียนลาดับขั้นการ
ทางานโดยใช้ สัญลักษณ์ เขียนลาดับขั้นการทางานและการวิเคราะห์จาก
งานตัวอย่าง เพื่อปรับปรุ งการทางาน

วิทยากรเปิ ดวีดีโอคลิป
ให้กลุ่มช่วยกันระดม
สมอง

14.30 –15.00น. หาคาตอบจากการระดม Workshop3 ดาเนินกิจกรรมการสังเกต
สมอง

วิทยากรบรรยาย
Work Shop
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้

14.45-15.00 น. พักเบรก
15.00- 16.00 น. การทากิจกรรม 7
Waste

วิทยากรบรรยาย
Workshop4 ให้ผเู้ ข้าอบรมผลิตสิ นค้าตัวอย่าง
เพื่อช่วยกันวิเคราะห์ปัญหา เรี ยนรู้ธรรมชาติของ Work Shop
กระบวนการผลิตและหลักการในการแก้ไขปั ญหา แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
คุณภาพ
- ตัวอย่างการใช้ PDCA
Workshop5การนาเสนอผลงาน 7 Waste ของผู้
เข้าอบรม
-แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ถามตอบ

กลุ่มเป้ าหมาย
หัวหน้างาน พนักงาน และผูท้ ี่สนใจทัว่ ไป

รูปแบบการสัมมนา
1. การบรรยาย
40 %
2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึ กปฏิบตั ิ Workshop และการนาเสนอผลงานกลุ่ม
3. กรณี ศึกษา และดูภาพยนตร์
10 %
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ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ
1.ผูเ้ ข้าอบรมสามารถเรี ยนรู้และเข้าใจหลักการลด 7 Waste อย่างถูกต้อง
2.ผูเ้ ข้าอบรมสามารถนาหลักการของ PDCA ไปประยุกต์ใช้กบั งานของตนเองได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3.ผูเ้ ข้าอบรมสามารถเรี ยนรู ้การทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
4.ผูเ้ ข้าอบรมมีจิตสานึกเรื่ องคุณภาพและทางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
5.ผูเ้ ข้าอบรมมีสานึกการรักองค์กรมากขึ้น
ขอขอบคุณทีท่ ่ าน ได้ ให้ โอกาสในการนาเสนอ และหวังเป็ นอย่ างยิง่ ในการให้ บริการ เพือ่ การพัฒนาบุคลากรใน
องค์ กรของท่าน.
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