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หลักการและความสาคัญ
“หลักการและเทคนิคธรรมดาที่บคุ ลากรทุกระดับขององค์ การสามารถเรี ยนรู้ ได้
สามารถประยุกต์ ส่ ู งานของตนได้ อย่ างเป็ นรู ปธรรมจริ ง
เพื่อให้ ได้ ผลงานที่ดีกว่ า ต้ นทุนลดลง กาไรมากขึน้
และลูกค้ าพึงพอใจต่ อสิ นค้ าและบริ การขององค์ การมากยิ่งขึน้ ”

และยัง

ดรักเกอร์ เคยกล่าวไว้ว่ากิ จกรรมหลักของธุ รกิ จใดๆมีเพียง 2 อย่างเท่านั้นคือ การตลาดและการสร้ าง
นวัตกรรม ซึ่ งเมื่ อพิ จารณาตามความคิ ดเห็ นของผมแล้วกิ จกรรมทั้งสองส่ วนเป็ นองค์ประกอบหลัก ของโซ่
คุณค่าของกิจการทุกประเภทจะแตกต่างกันก็เพียงการให้ความสาคัญกับกิจกรรมทั้งสองเท่านั้น อย่างไรก็ตาม
จุดมุ่งหมายที่แท้จริ งของกิจกรรมทั้งสองก็คือการส่ งมอบคุณค่าให้กบั ลูกค้าขององค์การ ผลการดาเนิ นงานและ
ความสามารถในการแข่งขันของแต่ละองค์การจึงถู กกาหนดจากความสามารถในการดาเนิ นกิ จกรรมทั้งสอง
คุณค่าของสิ นค้าและบริ การซึ่งในการรับรู ้ของลูกค้าหมายถึง สิ นค้าและบริ การที่มีคุณลักษณะ “ถูก เร็ ว ดี” เป็ น
ข้อกาหนดพื้นฐาน ที่ทาให้ลูกค้าพิจารณาใช้สินค้าและบริ การขององค์การ ซึ่ งนามาซึ่ งรายได้และผลกาไรให้กบั
องค์การ แต่สิ่งเหล่ านี้ จะเป็ นความสาเร็ จแห่ งอดี ตไปในทันทีเมื่ อมี องค์การอื่นซึ่ งสามารถนาเสนอสิ นค้าและ
บริ การที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดว้ ยคุณลักษณะ “ถูกกว่า เร็ วกว่าและดีกว่า”
การปรั บ ปรุ งอย่างต่ อเนื่ องหรื อ Continuous Improvement (CI) เป็ นแนวคิดธรรมดาแต่เป็ นรากฐาน
แนวคิดที่สาคัญที่สุดประการหนึ่งในกรอบหลักการการบริ หารองค์การของญี่ปุ่น ซึ่ งได้รับการปลูกฝัง ส่ งเสริ ม
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ในบุคลากรทุกระดับขององค์การผ่านการฝึ กฝนอย่างมุ่งมัน่ ทาให้บุคลากรมีความรู ้สึกรับผิดชอบในการที่จะทา
ให้ทุกอย่างดาเนิ นไปโดยราบรื่ นเท่าที่จะสามารถทาได้ดว้ ยการปรับปรุ งสิ่ งต่างๆให้ดีข้ ึน ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องใน
ชีวิตประจาวันหรื อการทางาน และความพยายามต่างๆผ่านกิจกรรมการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่ องยังให้ผลลัพธ์ที่
สามารถจับต้องได้และวัดประโยชน์ที่มีต่องานและผลลัพธ์ทางธุ รกิ จได้จริ ง พร้ อมทั้งยังสนับสนุ นให้ทกั ษะ
ความสามารถของบุคลากรเพิ่มพูนขึ้นอีกด้วย นี่เป็ นจุดแข็งที่ทาให้แนวคิดการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่องได้รับความ
นิยมอย่างมากในองค์การที่ใช้หลักการบริ หารแบบญี่ปุ่น
ดังเช่นที่ผบู ้ ริ หารระดับสู งของบริ ษทั โตโยต้ากล่าวไว้วา่ การปรับปรุ งอย่างต่อเนื่ องเป็ นสิ่ งที่ช่วยให้โต
โยต้าสามารถก้าวขึ้นมาเป็ นผูน้ าของอุตสาหกรรมยานยนต์ของโลก และการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่ องไม่ใช่ เป็ น
เพียงเทคนิคแก้ไขปั ญหาหรื อเทคนิคสาหรับพัฒนาสิ่ งต่างๆให้ดียงิ่ ขึ้นเท่านั้น แต่ยงั หมายถึงเป็ นการเรี ยนรู ้ที่เป็ น
ระบบอย่างยิง่ ของบุคลากรในทุกระดับขององค์การ เพราะเชื่ อมัน่ ว่าความสามารถในการแข่งขันและหัวใจของ
ความสาเร็ จต่างๆนั้นมีรากฐานมาจากบุคลากรที่มี ความสามารถในการคิด ปรับปรุ งตลอดเวลาและนาสิ่ งที่คิด
ไปสู่ การปฏิบตั ิได้อย่างเป็ นรู ปธรรม

ทาไมการปรับปรุงอย่ างต่ อเนื่องจึงสาคัญ?
ตามหลัก การของการปรั บ ปรุ งอย่างต่ อเนื่ องเชื่ อว่าความผิด พลาดหรื อ ข้อบกพร่ องเพี ย งเล็ ก น้อ ยก็
สามารถนามาซึ่ งความเสี ยหายอย่างร้ ายแรงได้ ดังนั้นการปรับ ปรุ งอย่างต่อเนื่ องจึงเป็ นเหมื อนสิ่ งที่ เตื อนให้
ตระหนักถึงปั ญหาอยูเ่ สมอ และยังต้องสร้างโอกาสสาหรับแก้ไขปั ญหา หรื อปรับปรุ งพัฒนาสิ่ งต่างๆให้ดีข้ ึนอยู่
เป็ นนิ จ โดยหลักการนี้จะทาให้เราผลิตสิ นค้าและบริ การที่มีคุณภาพสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ที่ เปลี่ ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่ อส่ งมอบคุ ณ ค่าสู งสุ ดและสร้ างความพึ งพอใจให้ กบั ลู กค้าได้อย่างต่ อเนื่ อง
นอกจากนั้น ยังเป็ นโอกาสในการพัฒ นาและใช้ค วามคิ ดความสามารถร่ วมกันของที ม งานในการปรับ ปรุ ง
สภาพแวดล้อมในการท างานให้ ดีข้ ึ น ซึ่ งหมายถึ งขวัญกาลังใจ ความสุ ขในงานและคุ ณภาพชี วิตที่ ดีข้ ึ นของ
ผูป้ ฏิบตั ิงานทุกคน
การปรับปรุ งอย่างต่อเนื่องเป็ นปรัชญาสาหรับการดาเนิ นชี วติ ที่ไม่ได้จากัดขอบเขตของการประยุกต์ใช้
และไม่ได้ให้คาตอบที่เฉพาะเจาะจง แต่นาผูท้ ี่ใช้ปรัชญานี้ ไปสู่ สถานะอนาคตที่ดีกว่าอย่างไม่สิ้นสุ ด และด้วย
ความเป็ นปรั ช ญาที่ มุ่ ง เน้ น อนาคตการปรั บ ปรุ ง อย่า งต่ อ เนื่ อ งจึ ง ท าให้ เราสามารถโต้ต อบกับ พลวัต ของ
สิ่ งแวดล้อมที่เปลี่ ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้อย่างมี ประสิ ทธิ ผล ซึ่ งทุ กองค์การที่มีความยัง่ ยืนและเติบโตอย่าง
ต่อเนื่ องต่างได้กาหนดให้ปรัชญาการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่ องเป็ นส่ วนหนึ่ งของกรอบแนวทางการดาเนิ นงานใน
ทุกระดับ
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จุดประสงค์ของหลักสู ตร
1.
2.

3.
4.

เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมมีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและเทคนิคของการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่ อง
เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมสามารถนาความรู ้และหลักการเทคนิ คต่างๆที่ได้เรี ยนรู ้ไปสู่ การประยุกต์ใช้ในการ
ปรับปรุ งงานของตนอย่างประสบผลสาเร็ จ
เพื่อแนะนาแนวทางในการดาเนินโครงการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่องที่เป็ นระบบ
เพื่อให้องค์การได้รับประโยชน์ในเชิงผลลัพธ์ทางธุ รกิจที่สามารถวัดผลได้จริ ง จากโครงการปรับปรุ ง
อย่างต่อเนื่ องที่พฒั นาจัดทาขึ้นโดยผูผ้ า่ นการอบรม

เนื้อหาของหลักสู ตร (Course Outline)
วันที่ 1 ทฤษฎี แนวคิดและหลักการ


ความสาคัญและความเกี่ยวข้องระหว่าง Continuous Improvement, Lean, Supply Chain ที่มีต่อ
องค์การ



•

แนวคิดโซ่อุปทานและความสามารถในการแข่งขัน

•

ลูกค้าและคุณค่า (Customer and Customer Value Proposition)

•

ความสาคัญของการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่ อง

หลักการ Continuous Improvement
แนวทางในการเพิ่มผลิตภาพ

•

5

•

ผลกระทบของวิธีการดาเนินงานที่มีต่อต้นทุน

•

งานที่เพิ่มคุณค่าและไม่เพิ่มคุณค่า

•

หลักการลดต้นทุนและปรับปรุ งงาน

•

บทบาทของผูบ้ ริ หารและพนักงานที่จาเป็ นต่อการทา Continuous Improvement

•

Continuous Improvement

•

ควรเริ่ มเมื่อใด สภาพองค์การเช่นใด

ควรทาที่หน่วยงานไหน และควรเริ่ มที่หน่วยงานไหนในองค์การ



ขั้นตอนและวิธีการในการจัดตั้งและดาเนินกิจกรรม Continuous Improvement เป็ นอย่างไร



เครื่ องมือและเทคนิค Continuous Improvement (แบบฟอร์ม / หลักเกณฑ์ประเมินผลงาน)
•

Work Analysis

•

Motion Study

•

Time Study

•

Material Flow Analysis

•

ECRS Techniques

•

A3 Thinking and Problem Solving
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กรณี ศึกษา บริ ษทั ที่ทา Continuous Improvement แล้วประสบความสาเร็ จ



กิจกรรม Workshop การจัดทั้งทีมและมอบหมายงานกลุ่ม (การระบุปัญหาและประเด็นการปรับปรุ ง)



คาแนะนาและการขยายผลทัว่ ทั้งองค์การ วัฒนธรรมองค์การและระบบสนับสนุน

วันที่ 2 การสอนแนะเชิงปรึกษาแนะนา (Consultative Coaching)


การให้คาแนะนากลุ่ม
•

ชี้แนะ ให้คาแนะนาต่อประเด็นของกลุ่มต่างๆ

•

สอนแนะการประเมิน Current Situation, Root Cause-Gap Analysis, การกาหนดมาตรการ
ปรับปรุ งอย่างต่อเนื่ อง, การบริ หารโครงการ, การวัดและติดตามผลการปรับปรุ ง

วันที่ 3 การนาเสนอผลงานกลุ่ม (Best Practice Presentation)


สอนแนะแนวทางและเทคนิคการนาเสนอผลงานกลุ่ม



การนาเสนอผลงานกลุ่มต่อผูบ้ ริ หารขององค์การ และตัดสิ นโครงการปรับปรุ งดีเด่น

แนวทางในการดาเนินหลักสู ตรฝึ กอบรม
การฝึ กอบรมใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้แบบผูใ้ หญ่ (Adult Learning) โดยเน้นให้ผเู ้ รี ยนได้คิด แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ แสดงความคิดเห็น เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้ อหาอย่างแท้จริ ง และ สามารถนาไปใช้ได้
ทันที
 เนื้ อหาของหลั ก สู ตรมี ท้ ั งการบรรยาย , การระดมสมอง ( Brainstorming) , การปฏิ บ ั ติ ก าร ( Work
Shop) , การแสดงสถานการณ์ จ าลอง ( Simulation) และ การน าเสนอ ( Present) ท าให้ ก ารเรี ย นรู ้ เกิ ด
ความสนุกสนาน และสามารถเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริ ง
 วิท ยากรท าหน้าที่ เป็ นผูอ้ านวยความสะดวกในการเรี ย นรู ้ ผ่านกระบวนการสอนแนะแบบกลุ่ ม หรื อ
Group Coaching เพื่ อ ให้ผูเ้ รี ยนรู ้ สามารถพัฒ นาประยุก ต์เทคนิ ค และเครื่ องมื อได้อ ย่างเหมาะสมกับ
จริ ตของตนเอง และนาไปสู่ การใช้ปฏิบตั ิงานจนเกิดความชานาญ
ั ทฤษฎี ตัวอย่าง และการใช้กรณี ศึกษาจากกระบวนการ
 เน้นรู ปแบบการอบรมเชิงปฏิบตั ิการควบคู่กบ
ดาเนินงานจริ งขององค์กร เพื่ออธิ บายประมวลสรุ ปให้บุคลากรมีความเข้าใจและมีทกั ษะเบื้องต้นในการ
นาความรู ้ไปประยุกต์ใช้ขยายผลในงานของตนต่อไป


ระยะเวลาดาเนินงานฝึ กอบรมตามหลักสู ตร
การอบรมใช้ระยะเวลาทั้งสิ้ นจานวน 3 วัน (09.00 – 16.30 น.)
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กลุ่มเป้าหมายของการอบรม
1.
2.

บุคลากรระดับปฏิบตั ิการและหัวหน้างาน
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การและผูจ้ ดั การในสายงานต่างๆ

จานวนผู้เข้ าอบรม
เพื่อให้การอบรมมีประสิ ทธิ ผลในการส่ งมอบองค์ความรู ้
(การอบรมเน้นการมีส่วนร่ วมผ่านการ
แลกเปลี่ยน การระดมสมองและแสดงความคิดเห็นผ่านกิจกรรมกลุ่ม) จานวนผูเ้ ข้าอบรมที่เหมาะสม ไม่เกิน 30
คน (5 กลุ่มๆละ 6 คน)
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