Kaizen activity organization (1D)

Course outline
การดาเนินการสร้ างองค์กร ด้ วยกิจกรรม Kaizen
(Kaizen activity organization)
(หลักสู ตร 6 ชั่วโมง)
โดย

อาจารย์ ไมตรี บุญขันธ์
MBA. (Industrial Management)

หลักการ/แนวความคิด
ในภาวะที่มีการแข่งขันที่สูงในวงการอุตสาหกรรมในปั จจุบนั นี้ การสร้างวัฒนธรรมในองค์กร ในเรื่ อง
ของการเพิ่มผลผลิต เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิต ลดความไม่ปลอดภัย และการทางานที่ใช้เวลาเท่าเดิมแต่ได้
ผลผลิตมากขึ้น ด้วยการใช้เครื่ องมือง่ายๆ ของกิจกรรม ไคเซ็น ก็เพื่อให้พนักงานทุกคนในองค์กรมีส่วนร่ วมและ
เกิดจิตสานึกรักองค์กร รวมถึงช่วยกันปรับปรุ งวิธีการทางาน เพื่อให้สะดวกขึ้น ง่ายขึ้น มีของเสี ยที่ลดลง ทั้งยัง
เป็ นจุดเริ่ มต้นที่ง่ายที่สุดของการเพิ่มผลผลิต เพื่อต่อยอดไปสู่ กิจกรรมอื่นๆ ที่ช่วยส่ งเสริ มในเพิ่มผลผลิตและลด
ต้นทุนการผลิตต่อไปในอนาคต
การดาเนินกิจกรรมข้อเสนอแนะ และกิจกรรมไคเซ็น ปั ญหาส่ วนใหญ่ที่พบส่ วนใหญ่มีอยูด่ ว้ ยกันสอง
ประการคือ พนักงานส่ วนใหญ่ ขาดความรู ้ ในกิจกรรม ไม่ รู้วา่ กิจกรรมนี้คืออะไร จาเป็ นอย่างไร ทาไมต้องทา
และถ้าจะทาต้องทาอย่างไรบ้าง ซึ่ งปั ญหานี้แก้ไขได้ไม่ยาก เพียงแค่ให้ความรู ้ คาแนะนา หรื อให้ตวั อย่าง พร้อม
กับการ แนะขั้นตอน วิธีการดาเนินงานก็ไปได้ แต่สาหรับปั ญหาที่สองซึ่ งมักเกิดขึ้นกับ บริ ษทั ที่มีการดาเนินกิ
จรรมทั้งสองมาได้ระยะหนึ่ง โดยปั ญหาที่เกิดขึ้นนัน่ ก็คือ จานวนของการเสนอกิจกรรมเหล่านี้ลดลง แม้จะมีการ
จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริ มก็ตาม เช่น เพิ่มเงินรางวัล จัดประกวดคาขวัญ จัดการแข่งขัน ติดบอร์ ด ป้ าย
ประชาสัมพันธ์ แต่จานวนก็ยงั ไม่เพิ่มขึ้นตามเป้ าหมายที่กาหนด
โดยหลักสู ตรนี้จะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวในการดาเนินกิจกรรม ไคเซ็น และเพื่อให้เกิดคณะกรรมการ
ดาเนินงาน ที่จะเข้าใจแนวคิด ในการดาเนินกิจกรรมของ ไคเซ็น ที่มีประสิ ทธิภาพ โดยการจัดตั้งคณะทางาน
การติดตาม การดาเนินงาน และเรี ยนรู ้วธิ ี การปรับปรุ งขั้นตอนการดาเนินงานไคเซ็น เพื่อช่วยชี้แนะให้กบั
พนักงาน ได้ดว้ ยเครื่ องมือต่างๆเช่น PDCA, QC7 Tools, 5S ฯลฯ ดังนั้นหากองค์กรได้มีการส่ งเสริ มสนับสนุน
การดาเนินงานไคเซ็นอย่างจริ งจังและสามารถผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาขีดความสามารถของ
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พนักงานผ่านการเรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันและกันอย่างได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็จะเกิดการสร้างวัฒนธรรมไคเซ็นในองค์กรได้
อย่างยัง่ ยืนแน่นอน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมเข้าใจ ถึงแนวคิดและความเป็ นมาของกิจกรรม ไคเซ็น
2. เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมทราบถึงแนวทางและขั้นตอนในการดาเนินกิจกรรมข้อเสนอแนะในการปรับปรุ ง
งานของ คณะกรรมการไคเซ็น
3. เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมเกิดการพัฒนาและสามารถชี้แนะกระบวนการทางานของพนักงานได้อย่างถูกวิธีและ
ทราบถึงอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปั ญหาได้อย่างถูกต้อง

หัวข้ อการอบรม
1. ไคเซ็นคืออะไร
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมเข้าใจถึงความสาคัญและความหมายของวิธีการ
ปรับปรุ งงานแบบไคเซ็น
2. หลักการและข้อเสนอแนะเบื้องต้นของไคเซ็นในการปรับปรุ งงาน
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมทราบถึงหลักการเบื้องต้นในการนาไคเซ็น
มาใช้ในองค์กรรวมถึงข้อเสนอแนะวิธีการปรับปรุ งงาน
3. ขั้นตอนและเครื่ องมือในการปรับปรุ งงาน
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมเข้าถึงขั้นตอนในการปรับปรุ งงานและเครื่ อง
มือที่ก่อให้เกิดการปรับปรุ งงานแบบไคเซ็น
4. การดาเนินกิจกรรมไคเซ็น ภายในองค์กร
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมได้รู้ถึงการดาเนินกิจกรรม ไคเซ็น
การปรับปรุ งงานและสามารถให้คาปรึ กษา พร้อมหาแนวทางในการแก้ไขที่เกิดขึ้นได้ตรงจุด
5. วิธีการตรวจสอบกิจกรรมไคเซ็น และประเมินผลความสาเร็ จ
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมรู้ถึงเทคนิค การตรวจสอบและวิธีการคัดเลือกกิจกรรมไคเซ็น
เพื่อความเป็ นเลิศในองค์กร
6. กรณี ศึกษา
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมได้เรี ยนรู้ จากการดาเนินกิจกรรมจริ งขององค์กรอื่น
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กาหนดการ
เวลา
9.00- 9.30 น.

หัวข้ อ
กิจกรรมละลาย
พฤติกรรม

เนือ้ หา / รายละเอียด
สร้ างสมาธิและการยอมรับซึ่งกันและกัน

9.30- 10.00 น.

ไคเซ็นคืออะไร

เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมเข้าใจถึงความสาคัญและ
ความหมายของวิธีการ
ปรับปรุ งงานแบบไคเซ็น

10.00-10.30

หลักการและ
ข้อเสนอแนะเบื้องต้น
ของไคเซ็นในการ
ปรับปรุ งงาน

เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมทราบถึงหลักการเบื้องต้นใน
การนาไคเซ็น
มาใช้ในองค์กรรวมถึงข้อเสนอแนะวิธีการ
ปรับปรุ งงาน

รู ปแบบการเรียนการสอน
ทากิจกรรมให้เกิดการ
ยอมรับและสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
ผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยนและผูเ้ รี ยน
กับวิทยากร
วิทยากรบรรยายและตั้ง
คาถามให้ขอ้ คิดและ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
วิทยากรบรรยาย
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ฉายสไลด์เรี ยนรู้ประกอบ

10.30- 10.40 น. พักเบรก
10.40- 11.40 น. ขั้นตอนและเครื่ องมือ เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมเข้าถึงขั้นตอนในการปรับปรุ ง วิทยากรบรรยาย
ในการปรับปรุ งงาน งานและเครื่ อง
และเปลี่ยนเรี ยนรู้
มือที่ก่อให้เกิดการปรับปรุ งงานแบบไคเซ็น
11.40- 12.00 น. แลกเปลีย่ นความคิด
ปรับปรุ งงาน
12.00- 13.00 น. พักเทีย่ ง
13.00-13.15
กิจกรรมกระตุ้นผู้เข้ า
รับการอบรม
13.15 –14.00น. การดาเนินกิจกรรมไค
เซ็น ภายในองค์กร

- Workshop1ให้ผอู ้ บรมแสดงความคิดเห็นต่อ
งานปัจจุบนั

วิทยากรบรรยายและให้ผู้
เข้ารับการอบรมเสนอแนะ

ให้แต่ละกลุ่มนัง่ รวมกันหลังได้รวมตัวก่อนพัก
เที่ยง โดยวิทยากรถามปัญหาไคเซ็น
เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมได้รู้ถึงการดาเนินกิจกรรม ไค
เซ็น ภายในองค์กร

วิทยากรใช้คาถามแต่ละ
บุคคล
วิทยากรบรรยาย
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ฝึ กปฏิบตั ิ

เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมรู้ถึงเทคนิค การตรวจสอบและ วิทยากรบรรยาย
14.00 –14.30น. วิธีการตรวจสอบ
Work Shop
กิจกรรมไคเซ็น และ วิธีการคัดเลือกกิจกรรมไคเซ็น
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ประเมินผลความสาเร็ จ เพื่อความเป็ นเลิศในองค์กร
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14.30-14.45น. พักเบรก
14.45- 16.00 น. กรณี ศึกษา

เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมได้เรี ยนรู้ จากการดาเนิน
วิทยากรบรรยาย
กิจกรรมจริ งขององค์กรอื่น
Work Shop
-Workshop3 การนาเสนอผลงาน การตัดสิ น ไค แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
เซ็น ของผูเ้ ข้าอบรม จากตัวอย่าง
-แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ถามตอบ

กลุ่มเป้ าหมาย
หัวหน้างาน พนักงาน และผูท้ ี่สนใจทัว่ ไป

รูปแบบการสัมมนา
1. การบรรยาย
40 %
2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึ กปฏิบตั ิ Workshop และการนาเสนอผลงานกลุ่ม
3. กรณี ศึกษา และดูภาพยนตร์
20 %

40%

ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ
1. พนักงานมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดาเนินงานไคเซ็นอย่างถูกต้องชัดเจน
2. สามารถดาเนินกิจกกรมไคเซ็น ภายในองค์กรได้อย่างยัง่ ยืน
3. สามารถนาไคเซ็นไปประยุกต์ใช้และขยายผลภายในองค์กรต่อไป
4. พนักงานสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการปรับปรุ งเช่น PCDA, 5S, QC7Toolsฯลฯร่ วมกับกิจกรรมหรื อ
โครงการปรับปรุ งต่างๆได้อย่างเหมาะสม
ขอขอบคุณทีท่ ่ าน ได้ ให้ โอกาสในการนาเสนอ และหวังเป็ นอย่ างยิง่ ในการให้ บริการ เพือ่ การพัฒนาบุคลากรใน
องค์ กรของท่าน.
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