การปรั บปรุงอย่ างต่ อเนื่องด้ วย KAIZEN (1D)

Course outline
หลักสู ตร การปรับปรุงอย่ างต่ อเนื่องด้ วย KAIZEN
(KAIZEN for Continues improvement)
(หลักสู ตร 6 ชั่วโมง)
โดย

อาจารย์ ไมตรี บุญขันธ์
MBA. (Industrial Management)

ไคเซ็น (Kaizen) เป็ นภาษาญี่ปุ่นแปลว่าการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง เป็ นกิจกรรมการบริ หาร
งานเชิงคุณภาพอันมีรากฐานกาเนิดมาจากประเทศญี่ปุ่นและได้รับความนิยมแพร่ หลายกลายเป็ นที่รู้จกั และ
สื่ อสารกันในระดับสากล การทาไคเซ็นเป็ นการสนับสนุ นให้เกิดแนวความคิดที่วา่ การทาไคเซ็นไม่ใช่เพิ่มภาระ
แต่มุ่งที่จะ เลิก/ลด/เปลี่ยน ภาระหรื องานที่ไม่จาเป็ นมุ่งไปสู่ วธิ ี อื่นที่เหมาะสมกว่า ดังนั้นการทาไคเซ็น จึงถือ
เป็ นส่ วนหนึ่งในหน้าที่ของพนักงานทุกคนที่จะได้มีส่วนร่ วมในการปรับปรุ งงานให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
โดยองค์กรควรปลูกจิตสานึกให้กบั พนักงานในการพัฒนาปรับปรุ งการทางานอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความรู ้และ
ความเข้าใจและสร้างจิตสานึกให้พนักงานทุกคนทุกระดับเรี ยนรู ้วธิ ีการตลอดจนเทคนิคการทาไคเซ็นในงาน
ของตนซึ่ งตั้งอยูบ่ นสมมติฐาน “ผู้ปฏิบัติงานหน้ างานย่ อมรู้ งานของตนเองมากกว่ าคนอื่นๆ“ โดยในท้ายที่สุด
แล้วผูป้ ฏิบตั ิงานย่อมมีความสะดวกสบายในการทางานมากยิง่ ขึ้นจากการปรับปรุ งงานของตนเองตลอดเวลา
นัน่ เอง
คุณลักษณะของไคเซ็นจะเน้นการปรับปรุ งทีละเล็กละน้อยและเป็ นไปอย่างต่อเนื่ องโดยการ
ปรับปรุ งสามารถทาเป็ นรายบุคคลหรื อเป็ นทีมก็ได้การทา ไคเซ็นให้ประสบความสาเร็ จต้องมีทศั นคติที่ดีได้แก่
ต้อง ละทิง้ ความคิดเก่าที่วา่ ไม่สามารถทาได้และคิดใหม่วา่ ทุกอย่างสามารถทาได้ (Can do) , อย่ายอมรับคาแก้ตวั
, ไม่ตอ้ งแสวงหาความสมบูรณ์แบบของการปรับปรุ งงานก่อนลงมือทา ,ไม่จาเป็ นต้องใช้เงินหรื อทรัพยากร
มากมายเพื่อทาการปรับปรุ ง, การปรับปรุ งให้ดีข้ ึนนั้นไม่มีจุดสิ้ นสุ ดหรื อไม่มีจุดจบเป็ นต้น
โดยหลักสู ตรนี้ จะช่วยให้เข้าใจการแนวคิดการปรับปรุ งงานแบบไคเซ็น เรี ยนรู ้วธิ ีการค้นหาจุดที่ควร
ปรับปรุ งขั้นตอนการดาเนินงานไคเซ็น แนวทาง/เทคนิคการปรับปรุ งงานและลดต้ นทุน ด้วยเครื่ องมือต่างๆ โดย
มีตวั อย่างกรณี ศึกษาการทาไคเซ็นในระดับองค์กรชั้นนา เพื่อนาไปเป็ นแนวทางประยุกต์ใช้ในงานของตนเอง
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ต่อไป ดังนั้นหากองค์กรได้มีการส่ งเสริ มสนับสนุนแนวคิด “การปรับปรุ งงานและลดต้ นทุนด้ วย KAIZEN”
ดังที่กล่าวมาแล้ว องค์กรจะได้รับการพัฒนาโดยพนักงานทุกระดับและเป็ นวัฒนธรรมในองค์กรอย่างยัง่ ยืน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมเข้าใจ ถึงแนวคิดและความเป็ นมาของกิจกรรมข้อเสนอแนะของวิธีการปรับปรุ งงาน
อย่างต่อเนื่ องด้วย ไคเซ็น
2. เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมทราบถึงแนวทางและขั้นตอนในการปรับปรุ งงานและลดต้นทุนในการทางาน
3. เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมเกิดการพัฒนาและแก้ไขปรับปรุ งกระบวนการทางานอย่างถูกวิธีและทราบถึง
อุปสรรคและแนวทางแก้ไขปั ญหาได้อย่างถูกต้อง

หัวข้ อการอบรม
1. ไคเซ็นคืออะไร
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมเข้าใจถึงความสาคัญและความหมายของวิธีการ
ปรับปรุ งงานและลดต้นทุนแบบไคเซ็น
2. หลักการและข้อเสนอแนะเบื้องต้นของไคเซ็นในการปรับปรุ งงานและลดต้นทุน
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมทราบถึงหลักการเบื้องต้นในการนาไคเซ็น
มาใช้ในองค์กรรวมถึงข้อเสนอแนะวิธีการปรับปรุ งงาน
3. ขั้นตอนและเครื่ องมือในการปรับปรุ งงานและลดต้นทุน
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผูเ้ ข้าอบรมเข้าถึงขั้นตอนในการปรับปรุ งงานและเครื่ อง
มือที่ก่อให้เกิดการปรับปรุ งงานแบบไคเซ็น
4. เทคนิคการแก้ไขปัญหา ด้วย PDCA แบบ ไคเซ็น
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมได้รู้ถึงสาเหตุของปั ญหาในการจัดทา
การปรับปรุ งงานและสามารถวิเคราะห์ปัญหา พร้อมหาแนวทางในการแก้ไขที่เกิดขึ้นได้ตรงจุด
5. วิธีการปรับปรุ งงานโดยความคิดสร้างสรรค์ตามหลัก เลิก/ลด/เปลี่ยน
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมรู ้ถึงเทคนิคและวิธีการในการแก้ไขปั ญหา
โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเหมาะสม
6. กรณี ศึกษา และ Workshop “ล้ านไอเดียเพื่อปรับปรุ งงานและลดต้ นทุน”
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมได้เรี ยนรู ้ถึงการวิเคราะห์ถึงปัญหาและ
แนวทางแก้ไขปั ญหาจากตัวอย่างสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริ ง
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กาหนดการ
เวลา
9.00-9.10 น.

หัวข้ อ
กิจกรรมละลาย
พฤติกรรม

9.10-10.00 น.

ไคเซ็นคืออะไร

10.00-10.30 น. หลักการและ
ข้อเสนอแนะเบื้องต้น
ของไคเซ็นในการ
ปรับปรุ งงาน
10.30-10.40 น. พักเบรก
10.40-11.10 น. ขั้นตอนและเครื่ องมือ
ในการปรับปรุ งงาน

11.10-12.00 น. แลกเปลีย่ นความคิด
ปรับปรุ งงาน

เนื้อหา / รายละเอียด
สร้ างสมาธิและการยอมรับซึ่งกันและกัน
- แนะนาตัวเอง
- สร้างสติรับรู ้
- ฝึ กสมองซีกขวา เพื่อพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์
-เพื่อให้เข้าใจพื้นฐานของการผลิต/งานบริ การ
-การแบ่งประเภทปั ญหาในองค์กร
-ต้นทุนการผลิตมีอะไรบ้าง
-เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมเข้าใจถึงความสาคัญและความหมาย
ของวิธีการปรับปรุ งงานแบบไคเซ็น

รู ปแบบการเรี ยนการสอน
ทากิจกรรมให้เกิดการ
ยอมรับและสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
ผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยนและ
ผูเ้ รี ยนกับวิทยากร

เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมทราบถึงหลักการเบื้องต้นในการนา
ไคเซ็น มาใช้ในองค์กรรวมถึงข้อเสนอแนะวิธีการ
ปรับปรุ งงานและลดต้นทุน

วิทยากรบรรยาย
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
ฉายสไลด์เรี ยนรู ้ประกอบ

เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมเข้าถึงขั้นตอนในการปรับปรุ งงาน
และเครื่ องมือที่ก่อให้เกิดการปรับปรุ งงานและลด
ต้นทุนแบบไคเซ็น

วิทยากรบรรยาย
และเปลี่ยนเรี ยนรู ้

วิทยากรบรรยายและตั้ง
คาถามให้ขอ้ คิดและ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้

Workshop1 : คิดแบบไคเซ็น “ทางานให้ไวได้คุณภาพ วิทยากรบรรยายและให้ผู ้
แบบไคเซ็น”
เข้ารับการอบรม
เสนอแนะ
จากวีดีโอที่เปิ ด 3 คลิป
ฝึ กเขียนข้ อเสนอแนะแบบไคเซ็น
พร้อมสลับกันให้
ข้อเสนอแนะ

12.00-13.00 น. พักเทีย่ ง
13.00-13.15 น. กิจกรรมกระตุ้นผู้เข้ ารับ ให้แต่ละกลุ่มนัง่ รวมกันหลังได้รวมตัวก่อนพักเที่ยง
โดยวิทยากรถามปัญหาไคเซ็น
การอบรม
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13.15-14.00 น. เทคนิคการแก้ไขปัญหา เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมได้รู้ถึงสาเหตุของปั ญหาในการจัดทา วิทยากรบรรยาย
ด้วย PDCA แบบ ไค การปรับปรุ งงานและสามารถวิเคราะห์ปัญหา พร้อมหา แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
เซ็น
แนวทางในการแก้ไขที่เกิดขึ้นได้ตรงจุด
ฝึ กปฏิบตั ิ
14.00-14.30น.

เทคนิคแก้ไขปั ญหาและ เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมรู ้ถึงเทคนิคและวิธีการในการแก้ไข
วิธีการปรับปรุ งงานโดย ปั ญหาโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเหมาะสม
ความคิดสร้างสรรค์
โดยหลักการ เลิก/ลด/
เปลี่ยน
Workshop2 : ประสาทสัมผัสทั้ง 5 กับการทาไคเซ็น

วิทยากรบรรยาย
Work Shop
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้

14.30-14.45 น. พักเบรก
14.45-16.00 น. กรณี ศึกษา /
Workshop

เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมได้เรี ยนรู ้ถึงการคิดแบบไคเซ็นและ วิทยากรบรรยาย
Work Shop
แนวทางแก้ไขปั ญหา โดยการระดมสมองผ่านการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
ทางานเป็ นทีม
Workshop 3 การทางานเป็ นทีมเพื่อความสาเร็ จ
Workshop 4 การวิเคราะห์ผลลัพธ์ โดยการระดมสมอง
-Workshop5 การจาลองสถานการณ์เป็ นกลุ่ม เพื่อช่วย
แก้ไขปั ญหา และการนาเสนอผลงาน ไคเซ็น ของผูเ้ ข้า
อบรม
-แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ถามตอบ “ล้ านไอเดียเพื่อปรับปรุ ง
งานและลดต้ นทุน”
**กาหนดการอาจมีการปรับได้ตามความเหมาะสมในวันอบรม

กลุ่มเป้าหมาย
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. พนักงานมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดาเนิ นงานไคเซ็นอย่างถูกต้องชัดเจน
2. พนักงานเข้ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนาปรับปรุ งงานเพื่อยกระดับคุณภาพประสิ ทธิ ภาพและลดต้นทุน
ในการทางานอย่างต่อเนื่อง
3. สามารถนาไคเซ็นไปประยุกต์ใช้ในการทางานและเป็ นต้นแบบสาหรับการขยายผลภายในองค์กรต่อไป
4. พนักงานสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการปรับปรุ งเช่น PCDA, 5S, Visual Control ฯลฯร่ วมกับกิจกรรม
หรื อโครงการปรับปรุ งต่างๆได้อย่างเหมาะสม

ขอขอบคุณที่ท่าน ได้ ให้ โอกาสในการนาเสนอ และหวังเป็ นอย่ างยิง่ ในการให้ บริการ เพื่อ
การพัฒนาบุคลากรในองค์กรของท่ าน.
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