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(หลักสู ตร 1 วัน)
อาจารย์ วีรพันธ์ เกษสังข์

หลักการ/แนวความคิด
 ปั ญหาบางประการที่เกิดขึ้นในการทางานทาให้เกิดความสู ญเสี ยซึ่ งส่ งผลกระทบกับ ผลผลิต ต้นทุน รวมทั้ง
อาจกระทบกับการดาเนินงานในส่ วนอื่นๆ ซึ่ งความสู ญเสี ยบางประการเป็ นสิ่ งที่เราอาจป้ องกันได้ ถ้าเข้าใจ
กระบวนการและวิเคราะห์ได้ถึงที่แหล่งที่มารวมทั้งกระบวนการที่ทาให้เกิดความสู ญเสี ยนั้นๆ หลักการ
ความสู ญเสี ย 7 ประการ(7 Waste) จะช่วยให้เราเข้า ใจและมองได้เห็นถึงความเสี่ ยงต่างๆในกระบวนการ
ทางานที่มีโอกาสทาให้เกิดความสู ญเสี ยตามมา และการวิเคราะห์คน้ หาสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ทรัพยากร (6M : Man Machine Materials Money Method Management ) จะช่วยให้เราป้ องกันหรื อหาแนว
ทางแก้ไขได้อย่างตรงประเด็นมากยิง่ ขึ้น
 แนวคิดเกี่ยวกับวงจร PDCA ซึ่งถูกคิดค้นโดย Dr. Edwards W. Deming เป็ นอีกเครื่ องมือหนึ่งที่สาคัญ
สาหรับการวางแผนแก้ปัญหาอย่างยัง่ ยืน ซึ่ งเป็ นที่นิยมใช้เป็ นอย่างมากในประเทศญี่ปุ่น ยิง่ เฉพาะบริ ษทั
TOYOTA ที่ถือเป็ นองค์กรขนาดใหญ่ระดับโลกยังมีการนาหลักกา รPDCA นี้มาใช้ในกระบวนการผลิต
รถยนต์ และพัฒนาจนกลายเป็ น TOYOTA WAY อย่างที่รู้จกั กันในปั จจุบนั ดังนั้นจึงพิสูจน์แล้วว่าหลักการ
PDCA สามารถนามาใช้เพื่อกรปรับปรุ งและพัฒนาระบบการทางานขององค์กรให้ดีข้ ึนได้แม้กระทัง่ องค์กร
นั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับการผลิตในอุตสาหกร รม เพราะหลักการ PDCA Plan-Do-Check-Act สามารถนามา
ประยุกต์ใช้ได้กบั ทุกงานแม้กระทัง่ การดาเนินชีวติ ประจาวัน
 เทคนิคการคิดแบบ A3 Thinking เป็ นเทคนิคที่มีรูปแบบไม่ ซับซ้ อนแต่ เปี่ ยมไปด้ วยประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งหลักการ
คิดนี ้ ต้ องอาศัยพืน้ ฐานความเข้ าใจเกี่ยวกับวงจร PDCA ซึ่ งจะช่ วยให้ กระบวนการคิดเพื่อแก้ ไขปั ญหา หรื อ
การปรั บปรุ งกระบวนการทางานให้ ดีขึน้ เป็ นไปอย่ างมีระบบและแบบแผน รวมถึงการแสดงผลรายงานด้ วย
A3 Report ซึ่ งเป็ นเครื่ องมือที่มีการใช้ กันอย่ างแพร่ หลายในบริ ษัทชั้นนาของประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากเป็ นการ
รายงานที่ง่าย กระชับ เข้ าใจง่ ายสาหรั บผู้อ่าน ใช้ ต้นทุนน้ อย แต่ เปี่ ยมไปด้ วยประสิ ทธิ ภาพ
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วัตถุประสงค์ เพือ่ ให้ ผ้ ูเข้ ารับการอบรม
 เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้ทาความเข้าใจและมองเห็นภาพของความสู ญเปล่าและการทางานที่เพิม่ คุณค่าได้ชดั เจนขึ้น
 เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจถึงการทางานที่ทาให้เกิดความสู ญเปล่ า 7 ประเภท พร้อมทั้งค้นหาสาเหตุที่ที่เกิดจากการ

บริ หารจัดการทรัพยากร 6M ที่มีอยู่
 เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้นาเทคนิคการค้นหาสาเหตุ (Cause – Effect Diagram) มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ความ

สู ญเปล่า
 เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมมีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับแนวคิ ดหลักการบริ หาร แบบ PDCA และการวางแผนเพื่อ
ปรับปรุ งการทางานด้วย Strategic Alignment Map
 เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมเข้าใจวิธีการคิดแบบ A3 และมีความรู ้เกี่ยวกับเทคนิคการจัดทารายงานแบบ A3 Report

เนือ้ หาของหลักสู ตร (Course Outline)
 PART 1 : สารวจแนวคิดและทาความเข้ าใจเกีย่ วกับความสู ญเปล่ าและการเพิม่ คุณค่ า
 ความสู ญเปล่าคืออะไร
 อะไรคือการเพิ่มคุณค่า
 การทางานที่เพิ่มคุณค่า(Value Add) การทางานที่สูญเปล่า(Non-Value Add) แตกต่างกันอย่างไร
 ความสู ญเปล่าในการทางานเกิดขึ้นได้อย่างไร
 ความสู ญเปล่าฝังรากลงลึกในกระบวนการทางานได้อย่างไร
 ปั จจัยที่เกี่ยวข้องที่ทาให้เกิดความสู ญเปล่า
 Workshop : สารวจความสู ญเปล่ ากับระบบการทางานในปั จจุบันของท่ าน
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 PART 2 : ค้ นหาความสู ญเปล่ าทีเ่ กิดขึน
้ จากการจัดการทรัพยากร (6M) อย่ างผิดวิธี ตามหลัก 7

Wasted
ทาความเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับความสู ญเปล่า 7 ประการ ( 7 Wasted )
 ความสู ญเปล่าจากปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับคน ( MAN )
 ความสู ญเปล่าจากปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องจักร ( MACHINE )
 ความสู ญเปล่าจากปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับวัสดุ ( MATERIALS )
 ความสู ญเปล่าจากปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ ( MONEY )
 ความสู ญเปล่าจากปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับวิธีการทางาน ( METHOD )
 ความสู ญเปล่าจากปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริ หาร ( MANAGEMENT)
 “ Cause – Effect Diagram “ เครื่ องมือสาหรับช่วยค้นหาสาเหตุ
 Workshop: ความสู ญเปล่ าในงานของท่ านเกิดจากปั จจัยใดบ้ าง ???


 PART 3 : ปรั บปรุ งอย่ างต่ อเนื่องด้ วยการทางานตามหลัก PDCA
 ทาความเข้าใจกับหลักคิดของวงจร PDCA
 หลักการทางานของวงจร PDCA
 PDCA ช่วยปรับปรุ งการทางานได้อย่างไร
 ก้าวไปทีละขั้นกับกระบวนการ PDCA ( PDCA Step by Step )
 วางแผนปรับปรุ งการทางานด้วย Strategic Alignment Map
 Workshop : สร้ างแผนการปรั บปรุ งกระบวนการทางานของท่ าน
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 PART 4 : เพิม่ ประสิทธิภาพด้ วยเทคนิคการคิดแบบ A3 ( A3 Thinking )
 ทาความรู ้จก
ั กับ A3 Thinking
 องค์ประกอบของหลักการคิดแบบ A3
 A3 Report : 1 Page summary ที่ประยุกต์หลักPDCAเข้ากับA3 Thinking
 ประโยชน์ของการปรั บปรุ งการทางานโดยใช้ A3
 Case Study : ตัวอย่ างการนา A3 Report ไปประยุกต์ ใช้

รูปแบบการสอนตามหลักสู ตร






การเรี ยนรู ้แบบผูใ้ หญ่ (Adult Learning) โดยผูเ้ รี ยนเป็ นบุคคลสาคัญที่ตอ้ งเรี ยนรู้ดว้ ยตัวเอง และนาความรู้
ที่ได้เรี ยนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
การฝึ กอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และ คิดถึงสถานการณ์ การทางานของตัวเอง
- การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตวั เพื่อให้ง่ายต่อการเรี ยนรู ้
- Work Shop : กระตุน้ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่ งกันและกัน
- การนาเสนอ : เกิดการฝึ กฝนการแสดงออกและทางานเป็ นทีม
- การตอบคาถาม : จูงใจให้ผฝู้ ึ กอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น
- การบ้านเพื่อการนาไปฝึ กฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรทาหน้าที่เพียงผูอ้ านวยความสะดวกในการเรี ยนรู้ (Facilitator) ทาให้การพัฒนาเป็ นไปตาม
ธรรมชาติของผูเ้ รี ยนรู ้น้ นั ๆ โดยการเรี ยนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสู ตรนี้
 ระดับผูจ้ ดั การ

 Supervisor
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 Engineer
 Line Leader
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