
 

การเลือกใช�กิจกรรมเพื่อการเพิ่ม 

ผลผลิตและลดต�นทุน 

ที่เหมาะสมกับการทํางาน 
(Effectiveness of Productivity tools selection) 

ปจัจุบนัการแข่งขนัที�มคีวามรนุแรงทําให้หลายองคก์รหนัมาใช้เคร ื�องมือหรอืวิธีการเพิ�มประสิทธิภาพ
การผลติที�หลากหลาย การเพิ�มผลผลติและการลดต้นทุนเป็นทั �งศาสตรแ์ละศลิป์สําหรบัการดาํเนินกิจการเพราะ
ต้นทุนที�ผู้ประกอบการสามารถลดลงได ้ย่อมหมายถงึกําไรที�เพิ�มขึ�น ทว่าสิ�งที�ยากยิ�งกว่าการลดต้นทุนเพื�อให้ได้
กําไรที�มากขึ�น กค็อื การลดต้นทุนที�สามารถเพิ�มผลผลติให้สูงขึ�นไดน้ั �นเอง 

เทคนิควธิใีนการลดต้นทุนเพื�อเพิ�มผลผลติ มปีจัจยัและข้อควรคาํนึงถึงหลายประการ ที�เชื�อว่าหลายๆ 
ท่านอาจจะยงัไม่เคยทราบมาก่อน หรอืบางท่านอาจจะทราบแล้วแต่ไม่ไดม้กีารนํามาประยุกต์ใช้อย่างจรงิจัง ทํา
ให้ไม่สามารถลดต้นทุนไดอ้ย่างเป็นรปูธรรมนั �นเอง 

สิ�งที�ต้องพิจารณาและวิเคราะห์อย่างละเอียด ก็คอื หลัก �M ซึ�งประกอบด้วย MATERIAL, MAN, 
MACHINE และ METHOD โดยทั �ง � ส่วนนี� เป็นองค์ประกอบสําคญัของกระบวนการผลิต ที�จะต้องบรหิาร
จดัการให้เกดิประสทิธภิาพสูงสุด และสามารถลดต้นทุนในกระบวนการผลติให้ตํ�าที�สุดดว้ยเชน่กนั 

หลกัการบริหาร �M ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ต้นทุนตํ�าสุด 

MATERIAL ต้องบริหารจัดการการใช้ว ัตถุด ิบให้สูญเสีย หรือกลายเป็นวัสดุเหลอืใช้น้อยที�สุด 

ครอบคลุมถงึการวางแผนจดัซื�อวตัถุดบิเข้าสู่โรงงานให้ทนัและเพยีงพอกบักระบวนการผลติดว้ย 
MAN จดัสรรให้บคุลากรสามารถใช้ทกัษะการทํางานไดม้ากที�สุด โดยมีการจดัสรรรายได้ที�เหมาะสม

และสอดคล้องกบัต้นทุน รวมถงึการรกัษาบคุลากรคณุภาพให้เป็นทรพัยากรองคก์รให้นานที�สุด 
MACHINE การจดัการ จดัหาวสัดแุละเครื�องมอืต่างๆ ที�เป็นส่วนประกอบในการปฏบิตั ิงาน รวมถึงการ

จดัการอาคารและสถานที�ปฏบิตังิานให้เอ ื�อต่อการทํางานที�เพิ�มผลผลติได ้
METHOD ค้นหาวิธีการใช้ร่างกายที�เหมาะสมกับงาน และออกแบบเครื�องมือและอุปกรณ์ช่วยที�มี

ประสทิธภิาพเพื�อเพิ�มผลผลติในงานได ้อาศยัหลกัการเคลื�อนไหวโดยวิธีประหยัด (MOTION ECONOMY) ทํา
ให้การปฏบิตังิานสะดวกและเหนื�อยน้อยที�สุด 

สําหรบัข้อควรระวงัในการลดต้นทุน คอื คณุภาพของสินค้าและบรกิาร ทั �งยังต้องคํานึงถึงต้นทุนคงที�
และต้นทุนผนัแปรดว้ย แม้ว่าการลดต้นทุนจะสามารถทําไดทุ้กองคก์ร โดยเฉพาะองคก์รที�ไม่เคยทําเร ื�องการลด
ต้นทุนมาก่อน โอกาสจะลดต้นทุนย่อมมีสูงกว่าองค์กรที�ลดต้นทุนมาอย่างต่อเนื�อง ซึ�งการลดต้นทุนนั �น 
ผู้ประกอบการสามารถดาํเนินการเอง แต่หากไม่ทราบว่าจะลดต้นทุนไดอ้ย่างไร จําเป็นต้องศกึษาเรยีนรู้เทคนิค
ใหม่ๆ ในการลดต้นทุน หรือหาที�ปร ึกษาที�มีความเชี�ยวชาญโดยเฉพาะด้านการผลิตมาให้คําแนะนํา 
นอกเหนือจากการลดต้นทุนดว้ยหลกัการ �M แล้ว การเพิ�มประสทิธภิาพในกระบวนการผลิตกถ็ ือเป็นการเพิ�ม
ผลผลติอกีทางหนึ�ง ซึ�งการเพิ�มประสทิธภิาพในกระบวนการผลตินั �น สามารถทําได ้� วธิ ีไดแ้ก่ 

 

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมสมัมนาเชิงรุก หลักสตูร 



ผลผลิตเพิ�มโดยใช้ปัจจยัการผลิตเท่าเดิม (OUTPUT เพิ�มขึ�น INPUT เท่าเดิม) 

ผลผลิตเพิ�มและปัจจัยการผลิตลดลง (OUTPUT เพิ�มขึ�น INPUT ลดลง) 

ผลผลิตเพิ�มขึ�นมากกว่าปจัจยัการผลิตที� เพิ�มขึ�น (OUTPUT เพิ�มขึ�น INPUT เพิ�มน้อยกว่า) 

ผลผลิตเท่าเดิมแต่ปัจจยัการผลิตลดลง (OUTPUT คงที�  INPUT น้อยลง) 

ผลผลิตลงลงน้อยกว่าปจัจยัการผลิตที�ลดลง (OUTPUT ลด ลง INPUT ลดมากกว่า) 

สําหรบัเทคนิคต่างๆ ดงักล่าวข้างต้น เป็นหนึ�งในหลายๆ เครื�องมือที�สามารถนํามาวิเคราะห์ เพื�อหา
แนวทางในการเพิ�มประสทิธภิาพของผลผลติ และเป็นส่วนหนึ�งที�ทําให้กระบวนการผลติสามารถลดต้นทุนลงได ้
ไม่มากกน้็อย อย่างไรกต็าม การนําเทคนิควธิดีงักล่าวข้างต้นไปประยุกต์ใช้ จําเป็นต้องมคีวามรู ้ความเข้าใจใน
กระบวนการผลติเป็นอย่างด ีแม้ว่าท้ายที�สุดแล้ว การเพิ�มผลผลตินั �นถอืเป็นหน้าที�ความรบัผดิชอบที�ทุกคนต้อง
มสี่วนรว่มกต็าม เพราะไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุน หรอืการเพิ�มผลผลติ กล็้วนแต่เป็นกุญแจสู่ความสําเรจ็ทั �งสิ�น 

โดยการเลอืกใช้เคร ื�องมอืที�ช่วยเพิ�มผลผลติและลดต้นทุนที�หลากหลายนี�  ทําให้บางองค์กรยังมีความ
สบัสนว่าจะใช้เคร ื�องมอืหรอืวธิกีารใดที�จะนํามาใช้ในองคก์รด ีหลกัสูตรการอบรมนี�จึงได้นําเอาเครื�องมือต่างๆ 
มาอธบิายและบง่ชี�ถงึข้อด ีข้อเสยี และการนําไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและเกิดประสทิธิผลที�ยอดเยี�ยม 
ในการทํางาน จากกิจกรรมเหล่านี�  เช่น �ส เพื�อการเพิ�มผลผลิต, การปรบัปรุงอย่างต่อเนื�องด้วยไคเซ็น 

(KAIZEN), กลุ่มสร้างคุณภาพควิซีซี (QCC), การใช้ QC 7TOOLS,การลดความสูญเสียทั �ง � ประการ (� 
WASTE), การบาํรงุรกัษาแบบทวผีลที�ทุกคนมสี่วนรว่ม TPM และการสร้างจิตสํานึกด้านคุณภาพ (QUALITY 
AWARENESS) เป็นต้น 

การเลอืกใช้เคร ื�องมอืเหล่านี�ให้เกดิประสทิธภิาพ จงึต้องเข้าใจถงึลกัษณะที�แตกต่างของแต่ละเคร ื�องมือ
กจิกรรมเหล่านี�ก่อน ที�จะนํามาประยุกต์ใช้ในองคก์รเพื�อให้ทุกคนที�ร่วมทํากิจกรรม ไดเ้กิดความร่วมมือและมี
ความเข้าใจถงึลกัษณะของเครื�องมอืเหล่านั �น จึงจะทําให้การทํางานดขีึ�นได้และองคก์รได้รบัประโยชน์อย่าง
ยั �งยนื  

 
วตัถปุระสงค์ 

1. เพื�อให้ผู้เข้าอบรมมคีวามรูค้วามเข้าใจในการใช้เคร ื�องมอืกจิกรรมที�ถูกต้อง 
2. เพื�อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเพิ�มประสทิธภิาพในการผลติและการทํางานไดอ้ย่างถูกต้อง 
3. เพื�อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจธรรมชาตขิองกระบวนการทํางานในองคก์ร 
4. เพื�อให้ผู้เข้าอบรมมแีนวคดิในการลดความสูญเสยีและต้นทุนในกระบวนการทํางาน 
�. เพื�อให้ผู้เข้าอบรมเลอืกใช้เคร ื�องมอืทางกจิกรรมไดอ้ย่างเหมาะสมกบัการทํางานของตน 

 

หวัขอ้การอบรม 

1. การปรบัตวัของการแข่งขนัในปจัจุบนั 
2. การสรา้งกําไรและการลดต้นทุนเพื�อการแข่งขนั 
3.   แนวคดิในการเพิ�มประสทิธภิาพการผลติและประสทิธผิล 
�.  หลกัการเพิ�มผลผลติและลดต้นทุนดว้ยหลกั �M 
5. รูจ้กักบัเคร ื�องมอืกจิกรรมการเพิ�มผลผลติและลดต้นทุนการผลติแบบต่างๆ  
  5.1 การประยุกต์ใช้ กจิกรรม �ส เพื�อการเพิ�มผลผลติ 

  5.2 การประยุกต์ใช้กจิกรรม การปรบัปรุงงานอย่างต่อเนื�องดว้ย Kaizen 
  5.3 การทํากจิกรรมกลุ่มคณุภาพ QCC 



    5.4 การใช้งาน QC 7 Tools ในการทํางานอย่างมปีระสทิธภิาพ 
     5.5 การลดความสูญเสยีทั �ง � ประการ (� WASTE) 
     5.6 การลดต้นทุนการผลติดว้ยหลัก � MU 
     5.7 การบาํรุงรกัษาแบบทวผีลที�ทุกคนมสี่วนรว่ม (TPM) 
  5.8 การสรา้งจติสํานึกดา้นคณุภาพ (QUALITY AWARENESS) 

6. การเลอืกใช้เคร ื�องมอืและวธิกีารที�เหมาะสมกบัการทํางานแต่ละแบบ 
7. การประยุกต์ใช้รว่มกนัของเคร ื�องมอืต่างๆ 
�. กรณีศกึษา 
 

กลุม่เป้าหมาย  ผู้บรหิาร หวัหน้างาน ช่างเทคนิค พนกังาน และผู้ที�สนใจทั �วไป 
 

รูปแบบการสมัมนา 

1. การบรรยาย    �0 % 
2. เกม / กจิกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏบิตั ิWorkshop และการนําเสนอผลงานกลุ่ม �0% 
3. กรณีศึกษา และดภูาพยนตร ์ �0 % 

 

ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รบั 

 1. ผู้เข้าอบรมมคีวามรู ้ความเข้าใจเกี�ยวกบัแนวทางการใช้เคร ื�องมอืเพื�อเพิ�มผลผลติแบบต่างๆ 

 2. ผู้เข้าอบรมมสี่วนรว่มในการพฒันาปรบัปรงุเพื�อยกระดบัคณุภาพและประสทิธภิาพในการทํางาน

อย่างต่อเนื�อง 

 3. สามารถประยุกต์ใช้ในการทํางานและขยายผลภายในองคก์รต่อไป 

 4. ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการปรบัปรงุงาน รว่มกบักจิกรรมหรอืโครงการปรบัปรุงต่างๆ 

ได ้

  

วิทยากรในการฝึกอบรม        อาจารยไ์มตรี  บญุขนัธ์  
การศึกษา 

 Quality Management System:  Lead auditor ISO 9001: 2015 (IRCA Certified) 
 Environmental management System: ISO 14001: 2015 (IRCA Certified) 

 ประกาศนยีบตัรการอนุรกัษ์พลงังานในโรงงานและอาคาร (กระทรวงพลงังาน) 
 ปรญิญาเอก ปรชัญาดุษฎบีณัฑติ (สาขาการจดัการ) กําลงัศกึษา 

 ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ (สาขาการจดัการอุตสาหกรรม) 
 ปรญิญาตร ีครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑติ (สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า)  

 ความเชี�ยวชาญพิเศษในหลกัสตูรฝึกอบรม (Productivity Improvement) 

- ISO 9001 : 2015 Requirement training course 
- Course of Total Productive Maintenance (TPM) การบํารุงรกัษาแบบทวผีลที�ทุกคนมสี่วนร่วม 
- Total Quality Management (TQM) การบรหิารงานคุณภาพทั �วทั �งองค์กร 
- Continues Improvement by Kaizen การปรบัปรุงอยา่งต่อเนื�องด้วยไคเซ็น 
- Effectiveness for QCC Activity การดําเนนิกจิกรรมกลุ่มควิซซี ีอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
- 5S for Productivity improvement 5ส. เพื�อการเพิ�มผลผลติ 



- PDCA improvement การปรบัปรงุงานด้วยหลกัการ PDCA 
- การป้องกนัขอ้ผดิพลาดใหเ้ป็นศูนย ์โดยการปรบัปรุงด้วย Poka-Yoke และ Visual control 
- � Waste for cost reduction การลดต้นทุนการผลติจากการสูญเสยีทั �ง � ประการ ฯลฯ 

 

กาํหนดการ วนัที�  7 เมษายน ���� บคุคลทั �วไป �,��� + ��� = �,��� 

เวลา ��.��-��.�� น. สมาชิก, โอนเงินก่อน  � เม.ย.���� �,��� + ��� = �,��� 

สถานที� โรงแรมอไรซ้ ์สขุมุวทิ ซ.�� 
สมคัร � คนขึ�นไป ท่านละ �,��� �,��� + ��� = �,��� 

สมคัร � คนขึ�นไป ท่านละ �,��� �,��� + ��� = �,��� 
 

หมายเหตุ       - ค่าลงทะเบียนเขา้รว่มสมัมนาสามารถนําไปลดหยอ่นภาษีเงนิได้นิตบิุคคลได้ ���% 
                     - ราคารวมเอกสารประกอบการสมัมนา, อาหารกลางวนั, นํ�าชา-กาแฟ 

บรษิัท เคเอน็ซี เทรนนิ� ง เซ็นเตอร ์จํากดั 
98/83 หมู่ที� 4 ต.บงึยี�โถ อ.ธญับรุ ีจ.ปทุมธานี 12130 
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หลกัสูตร        การเลอืกใช้กิจกรรมเพื�อการเพิ�มผลผลิตและลดต้นทุนที� เหมาะสมกบัการทาํงาน 

    (Effectiveness of Productivity tools selection) 

กาํหนดการ      วนัองัคารที�  � เมษายน ����  เวลา 09.00-16.00 น.  โรงแรมอไร้ซ ์สุขมุวทิ ซ.�� 
รายการคา่ลงทะเบยีน: 1 ท่าน ราคา + vat 7% ราคาหลงัหกั ณ ที�จ่าย 

บุคคลทั�วไป  3,900 + 273 = 4,173  4,173 – 117 = 4,056 
สมาชกิ, โอนเงนิก่อน 1 เม.ย.2563  3,500 + 245 = 3,745  3,745 - 105 = 3,640 

  สมัคร 3 คนขึ�นไป ท่านละ 3,200 
3,200 + 224 = 3,424 

 3,424 - 96 = 3,328 

  สมัคร 5 คนขึ�นไป ท่านละ 2,900 
2,900 + 203 = 3,103 

 3,103 - 87 = 3,016 

รายชื�อผู้เข้าร่วมสมัมนา     

1. ......................................................... ตําแหน่ง...............................มือถอื...................................................  

Name……………………………………….Surname………………………………………Position/Section……………………………..… 

2. ......................................................... ตําแหน่ง...............................มือถอื................................................... 

Name……………………………………….Surname………………………………………Position/Section……………………………..… 

3. ......................................................... ตําแหน่ง...............................มือถอื................................................... 

Name……………………………………….Surname………………………………………Position/Section……………………………..… 

4. ......................................................... ตําแหน่ง...............................มือถอื................................................... 

Name……………………………………….Surname………………………………………Position/Section……………………………..… 

5. ......................................................... ตําแหน่ง...............................มือถอื................................................... 

Name……………………………………….Surname………………………………………Position/Section……………………………..… 

 ที�อยู่เพื�อออกใบเสรจ็ :  (กรุณากรอกรายละเอยีดให้ชดัเจนเพื�อความถกูต้องในการออกใบเสร็จ)   
 

(บจก./บมจ./หจก./สว่นบุคคล) ชื�อ........................................................เลขประจําตวัผู้เสียภาษี........................................... 

 สาํนักงานใหญ่   สาขา..........เลขที�...............หมู.่...............อาคาร/หมูบ่้าน.................................ช ั �น.........................

ตรอก/ซอย...........................ถนน..............................แขวง/ตําบล...............................อําเภอ/เขต....................................... 

จงัหวดั.................................รหสัไปรษณีย.์...................โทรศพัท์.....................................โทรสาร........................................ 
ผู้ประสานงาน................................................มอืถือ........................................E-mail : ...................................................... 
 

 ต้องการหกัภาษี  ณ  ที�จ่ายหรือไม่  ต้องการ  ไม่ต้องการ 
 กรณีหกัภาษี ณ ที�จ่าย �%  ในนาม บรษิัท เคเอ็นซ ีเทรนนิ�ง เซ็นเตอร์ จํากดั  
   ��/�� หมู่ท ี� � ต.บงึย ี�โถ อ.ธญับุร ีจ.ปทุมธาน ี�����    เลขประจําตวัผู้เสยีภาษี  :  0135556000220 
โอนเงินเข้าบญัชี :  บรษิัท เคเอ็นซ ีเทรนนิ�ง เซ็นเตอร ์ จํากดั   ประเภทบญัช ีออมทรพัย ์
          ธนาคารไทยพาณิชย ์ สาขาเซยีร์รงัสติ    เลขที�บญัช ี ���-������-� 
                    ธนาคารกสกิรไทย สาขาฟิวเจอร์ พารค์ รงัสติ 2  เลขที�บญัช ี 022-3-65013-9 
          กรุณาแฟกซ์ใบลงทะเบยีนหรอืหลกัฐานการโอนเงนิมาที� โทรสาร ��-���-����, ��-���-���� ต่อ ���� 

ใบลงทะเบียนเขา้ร่วมอบรมสมัมนา 
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วนัที� 


