Continuous Improvement (1D)

Course outline
การปรับปรุงอย่ างต่ อเนื่อง
(Continuous Improvement)
(หลักสู ตร 6 ชั่วโมง)
โดย

อาจารย์ ไมตรี บุญขันธ์
MBA. (Industrial Management)

หลักการ/แนวความคิด
การดาเนินธุ รกิจในปั จจุบนั เป็ นการแข่งขันในการลดต้นทุนการผลิต เพื่อให้สามารถได้กาไรในการ
ผลิตที่เพิ่มขึ้น ซึ่ งง่ายกว่าการขึ้นราคาสิ นค้ามาก การปรับปรุ งขบวนการผลิต โดยใช้เครื่ องมือที่ในการแก้ไข
ปั ญหาและพัฒนาการปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นระบบนั้นถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและประสบผลสาเร็ จ จากวงล้อ
ของเดมิ่งDeming Circle ซึ่งประกอบด้วย PDCA: Plan Do Check และ Action จนได้รับความนิยมไปในทุก
วงการอุตสาหกรรมและทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ตอ้ งการพัฒนาและปรับปรุ งการทางานด้วยตัว
บุคคลากรภายในเอง นอกจากนี้ปัญหาที่พนักงานต้องพบในแต่ละวันจะยิง่ ทาให้เกิดความเบื่อหน่าย ขาด
แรงจูงใจ ขาดกิจกรรมที่ส่งเสริ มการทางานให้ง่ายขึ้น ยังมี เครื่ องมือที่ใช้แก้ปัญหาเหล่านี้ได้อีก เช่น ไคเซ็น คิวซี
ซี และ 7 Wastes ซึ่ งเป็ นเครื่ องมือที่ใช้พิสูจน์แล้วว่าสามารถนามาแก้ไขปั ญหาได้จริ ง และหากบริ ษทั ใดพนักงาน
ให้ความร่ วมมิในการทากิจกรรมเหล่านี้ ก็จะพบการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบตั ิงานไปในทางที่ ดีข้ ึนได้อย่าง
แน่นอนเช่นลดต้นทุนการผลิตลดปั ญหาความเสี ยหายลดความสู ญเปล่าจากการแก้ไขการรอคอยงานการขาด
ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานและยังสามารถสร้างแรงจูงใจในการทางานให้กบั บุคลากรภายในได้ เป็ นต้น
หลักสู ตรนี้จึงเป็ นคาตอบที่ดีของการใช้เครื่ องมือในการแก้ไขปั ญหาการทางานได้อย่างเป็ นระบบและ
เห็นผลได้อย่างแน่นอน เป็ นการรวบรวมเครื่ องมือที่ใช้แก้ไขปั ญหากับพนักงานในระดับปฏิบตั ิการและฝึ กการ
รวมกลุ่มทากิจกรรมเพื่อช่วยกันระดมสมอง ในการแก้ไขปั ญหาประจาวันได้เป็ นอย่างดีอีกด้วย

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างแนวคิดในการเลือกใช้เครื่ องมือในการแก้ไขปั ญหาอย่างเป็ นระบบ
เพือ่ เสริ มสร้างแนวคิดการป้ องกัน การวิเคราะห์และแก้ไขปั ญหาอย่างเป็ นมีรูปแบบ
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เพือ่ เป็ นแนวทางในการปรับปรุ งและพัฒนาหน่วยงานและบริ ษทั อย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมมีความมัน่ ใจในการเลือกใช้เครื่ องมือในการวิเคราะห์ปัญหาในปัจจุบนั ได้อย่าง
ถูกต้อง
เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมเชื่อมัน่ และกล้าถ่ายทอดประสบการณ์ความรู ้ ความชานาญในการทางานเป็ นกลุ่ม
เพื่อสร้างกลุ่มคุณภาพ ให้เกิดขึ้นจากบุคคลากรภายในหลังการฝึ กอบรม
เพือ่ สร้างการทางานเป็ นทีม การยอมรับในความเห็นที่แตกต่าง เกิดความสามัคคี
เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทางานให้กบั ผูเ้ ข้ารับการอบรม

หัวข้ อการอบรม
- การมองปั ญหาของแต่ละบุคคล
- ปั ญหาที่เกิดจากการสื่ อสาร
-ความเป็ นมาและความหมายของเครื่ องมือคุณภาพ
- วิธีการแก้ปัญหาด้วย ไคเซ็น
- การแก้ไขปั ญหา 7 Wastes ในเวลาการทางาน
- การแก้ปัญหาร่ วมกันด้วยกลุ่มคุณภาพ QCC
-เรี ยนรู้การใช้เครื่ องมือ QC 7 Tools ในการวิเคราะห์รากเหง้าปัญหา
-แนวคิดของการปรับปรุ งงานอย่างต่อเนื่อง
- ขั้นตอนการจัดทากลุ่มคุณภาพ Small group activity

กาหนดการ
เวลา
9.00- 9.30 น.

หัวข้ อ
กิจกรรมละลาย
พฤติกรรม

เนือ้ หา / รายละเอียด
สร้ างสมาธิและการยอมรับซึ่งกันและกัน
- กิจกรรม ตาที่มองไม่เห็นกับมือที่ฉนั ไม่ถนัด
- กิจกรรมใช้มือข้างไม่ถนัดเขียนและวาดรู ป
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รู ปแบบการเรียนการสอน
ทากิจกรรมให้เกิดการ
ยอมรับและสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
ผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยนและผูเ้ รี ยน
กับวิทยากร
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9.30- 10.00 น.

วิทยากรเปิ ดรู ปภาพและตั้ง
การมองปัญหาของแต่ สร้ างการใช้ ความคิดและการยอมรับความ
คาถามให้ขอ้ คิดและ
ละบุคคล
คิดเห็นของผู้อนื่
เปิ ดรู ปภาพแต่ละรู ปและตั้งคาถาม กับภาพที่ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
เปิ ดเป็ นภาพเชิงซ้อนที่สามารถมองได้เป็ น
หลายรู ปแบบ ทาให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมเกิดการ
ใช้ความคิดในการสังเกต จดจา และวิเคราะห์
รู ปภาพให้แง่คิด 6ภาพ

10.00-10.30

ปัญหาจากการสื่ อสาร

10.30- 10.45 น. พักเบรก
10.45- 11.40 น. เครื่องมือคุณภาพทีใ่ ช้
ในการแก้ไขปัญหา

กล่าวถึงหัวข้อกิจกรรมที่ทามาก่อนหน้านี้ และ วิทยากรบรรยาย
นาเข้าสู่ การอบรม ปัญหาการจากการสื่ อสาร และให้ผเู้ ข้าอบรม ดาเนิน
ด้วยการวาดภาพแทนคาพูด และสรุ ปผลการ กิจกรรม
ทากิจกรรมแบบฉุ กคิด
ข้อดีของการทากิจกรรมกลุ่มคุณภาพ
- เรี ยนรู้การใช้เครื่ องมือ QC 7 Tools ในการ
วิเคราะห์รากเหง้าปัญหา
- แนวคิดของการปรับปรุ งงานอย่างต่อเนื่อง

11.40- 12.00 น. วิธีการคิดแก้ไขปัญหา บรรยายและทากิจกรรมเดี่ยวและกลุ่ม เพื่อให้
เกิดการเรี ยนรู ้
ด้ วยไคเซ็นและการ
นาไปใช้ งาน
12.00- 13.00 น. พักเทีย่ ง
13.00-13.15
กิจกรรมกระตุ้นผู้เข้ า กิจกรรมผ่อนคลายความง่วง
รับการอบรม
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วิทยากรบรรยาย
และเปลี่ยนเรี ยนรู้

วิทยากรบรรยายและให้ผู้
เข้ารับการอบรมทากิจกรรม

วิทยากรทากิจกรรมร่ วมกับ
ผูเ้ ข้ารับการอบรม
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13.15 –14.30น. ปัญหาทีเ่ กิดจาก 7
Wastes

เข้าใจกับการลดความสู ญเสี ยทั้ง 7 ประการใน วิทยากรบรรยายและ
ขบวนการผลิต
ยกตัวอย่าง

14.30 –14.45น. พักเบรค
14.45 - 16.00

เทคนิคการดาเนิน
กิจกรรม QCC

เทคนิคเสริ มสร้างการทากิจกรรมกลุ่ม QCC:
หลักการทางานเป็ นทีม
เทคนิคการสร้างความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
เทคนิคการประชุมอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
เทคนิคการเสนอผลงาน

การระดมสมอง

-Workshop2ระดมสมอง Brainstorming (ให้ผู้ วิทยากรบรรยาย
เข้าอบรมดูเนื้อเรื่ องตัวอย่าง เพื่อช่วยกัน
Work Shop
วิเคราะห์ปัญหา)
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้

วิทยากรบรรยาย
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ฝึ กปฏิบตั ิ

-PDCA ที่อยูใ่ นขั้นตอนการทากิจกรรมกลุ่ม
QCC
การทากิจกรรม QCC - ธรรมชาติของกระบวนการผลิตและหลักการ วิทยากรบรรยาย
ในการแก้ไขปั ญหาคุณภาพ
Work Shop
- ตัวอย่างกิจกรรม QCC
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
-Workshop3การนาเสนอผลงาน QCC 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 ยนรู้และเข้าใจหลักการปรับปรุ งงานอย่างต่อเนื่องได้
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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