โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง

“การปรับปรุงอยางตอเนื่องดวย KAIZEN”
(KAIZEN for Continues improvement)
หลักการและเหตุผล
ไคเซ็น (Kaizen) เปนภาษาญี่ปุนแปลวาการปรับปรุงอยางตอเนื่อง เปนกิจกรรมการบริหารงานเชิงคุ ณภาพ
อั น มี ร ากฐานกําเนิดมาจากประเทศญี่ปุนและไดรั บความนิย มแพรห ลายกลายเป น ที่ รูจักและสื่ อสารกัน ในระดับ
สากล การทําไคเซ็น เป นการสนั บสนุน ให เกิด แนวความคิ ด ที่วาการทําไคเซ็นไมใ ช เพิ่ มภาระแต มุงที่จะ เลิก/ลด/
เปลี่ยน ภาระหรืองานที่ไม จําเปน มุงไปสูวิธีอื่นที่ เหมาะสมกว า ดังนั้นการทําไคเซ็น จึงถือเปนสวนหนึ่งในหน า ที่
ของพนั ก งานทุ ก คนที่ จะได มีสวนร วมในการปรั บปรุ งงานให มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่ งขึ้ น โดยองค ก รควรปลูก
จิตสํานึกใหกับพนัก งานในการพัฒนาปรั บปรุ งการทํางานอย างตอ เนื่อ ง โดยใหความรูและความเขาใจและสร าง
จิ ต สํ านึ ก ให พ นั ก งานทุ ก คนทุ ก ระดั บเรี ย นรู วิธีก ารตลอดจนเทคนิ ค การทํ าไคเซ็ น ในงานของตนซึ่ งตั้ งอยู บน
สมมติฐาน “ผูปฏิบัติงานหนางานย อมรู งานของตนเองมากกวาคนอื่ นๆ“ โดยในทายที่สุดแล วผู ปฏิบัติงานย อ มมี
ความสะดวกสบายในการทํางานมากยิ่งขึ้นจากการปรับปรุงงานของตนเองตลอดเวลานั่นเอง
คุ ณลั ก ษณะของไคเซ็ น จะเน นการปรั บปรุ งที ล ะเล็ กละนอ ยและเป น ไปอย างตอ เนื่อ งโดยการปรั บปรุง
สามารถทําเปน รายบุคคลหรือ เปน ที มก็ไดก ารทํา ไคเซ็นใหประสบความสําเร็ จตองมี ทัศนคติ ที่ดีไ ดแกตอ ง ละทิ้ ง
ความคิ ด เก าที่ วาไม ส ามารถทํ าได และคิ ดใหม วาทุ ก อย างสามารถทํ าได (Can do), อย ายอมรั บคํ าแกตั ว, ไม ต อ ง
แสวงหาความสมบู รณแ บบของการปรั บปรุงงานกอนลงมือ ทํา,ไม จําเปนตองใชเงินหรือ ทรั พยากรมากมายเพื่ อ ทํ า
การปรับปรุง, การปรับปรุงใหดีขึ้นนั้นไมมีจุดสิ้นสุดหรือไมมีจุดจบเปนตน
โดยหลั ก สู ต รนี้ จะช วยให เข าใจการแนวคิ ดการปรับปรุ งงานแบบไคเซ็ น เรี ย นรู วิธีก ารค น หาจุ ด ที่ ควร
ปรับปรุงขั้นตอนการดําเนินงานไคเซ็น แนวทาง/เทคนิคการปรั บปรุ งงานและลดตน ทุน ดวยเครื่องมือตางๆ โดยมี
ตัวอยางกรณีศึกษาการทําไคเซ็นในระดับองคก รชั้นนํา เพื่อนําไปเปนแนวทางประยุกตใ ชในงานของตนเองต อ ไป
ดั งนั้ น หากองค กรไดมีการส งเสริมสนับสนุนแนวคิด “การปรั บปรุงงานและลดต นทุ นดวย KAIZEN” ดั งที่ ก ลาว
มาแลว องคกรจะไดรับการพัฒนาโดยพนักงานทุกระดับและเปนวัฒนธรรมในองคกรอยางยั่งยืน

วัตถุประสงคในการฝกอบรม
1. เพื่อใหผูเขาอบรมเขาใจ ถึงแนวคิดและความเปน มาของกิจกรรมขอเสนอแนะของวิธีก ารปรั บปรุ ง งาน
อยางตอเนื่องดวย ไคเซ็น
2. เพื่อใหผูเขาอบรมทราบถึงแนวทางและขั้นตอนในการปรับปรุงงานและลดตนทุนในการทํางาน
3. เพื่อใหผูเขาอบรมเกิดการพัฒนาและแกไขปรับปรุงกระบวนการทํางานอยางถูกวิธีและทราบถึงอุปสรรค
และแนวทางแกไขปญหาไดอยางถูกตอง
บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร จํากัด
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หัวขอการอบรม
1. ไคเซ็นคืออะไร
วัตถุประสงคเพื่อใหผูเขาอบรมเขาใจถึงความสําคัญและความหมายของวิธีก ารปรั บปรุงงานและลดต น ทุ น
แบบไคเซ็น
2. หลักการและขอเสนอแนะเบื้องตนของไคเซ็นในการปรับปรุงงานและลดตนทุน
วั ต ถุ ประสงค เพื่ อ ให ผู เข าอบรมทราบถึ ง หลั ก การเบื้ อ งต น ในการนํ า ไคเซ็ น มาใช ใ นองค ก รรวมถึ ง
ขอเสนอแนะวิธีการปรับปรุงงาน
3. ขั้นตอนและเครื่องมือในการปรับปรุงงานและลดตนทุน
วัตถุประสงคเพื่อใหผู เข าอบรมเขาถึ งขั้น ตอนในการปรั บปรุงงานและเครื่อ งมือที่ กอให เกิดการปรั บ ปรุ ง
งานแบบไคเซ็น
4. เทคนิคการแกไขปญหา ดวย PDCA แบบ ไคเซ็น
วัตถุประสงคเพื่อใหผูเขาอบรมไดรูถึงสาเหตุของปญหาในการจัดทําการปรับปรุงงานและสามารถวิเคราะห
ปญหา พรอมหาแนวทางในการแกไขที่เกิดขึ้นไดตรงจุด
5. วิธีการปรับปรุงงานโดยความคิดสรางสรรคตามหลัก เลิก/ลด/เปลี่ยน
วั ต ถุ ประสงคเพื่ อให ผูเขาอบรมรู ถึงเทคนิคและวิ ธีการในการแกไ ขป ญหาโดยใช ความคิ ดสรางสรรคได
อยางเหมาะสม
6. กรณีศึกษา และ Workshop “ลานไอเดียเพื่อปรับปรุงงานและลดตนทุน”
วัตถุประสงค เพื่อใหผู เข าอบรมได เรีย นรูถึ งการวิ เคราะหถึ งปญหาและแนวทางแกไ ขปญหาจากตั วอย าง
สถานการณที่เกิดขึ้นจริง

กําหนดการ
เวลา
หัวขอ
09.00- 9.15 น. กิจกรรม
ละลายพฤติกรรม

เนื้อหา / รายละเอียด
สรางสมาธิและการยอมรับซึ่งกันและกัน
- แนะนําตัวเอง
- สรางสติรับรู
- ฝกสมองซีกขวา เพื่อพัฒนา
ความคิดสรางสรรค

รูปแบบการเรียนการสอน
ทํ า กิ จ กรรมใหเ กิ ดการยอม
รั บ และสร า งความสัมพันธ
ที่ดีระหวางผูเรียนกับผูเรียน
และผูเรียนกับวิทยากร

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร จํากัด
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9.15- 10.00 น. ไคเซ็นคืออะไร

- เพื่ อ ให เ ข า ใจพื้ น ฐานของการผลิ ต / งาน วิ ท ยากรบรรยายและ ตั้ ง
คําถามใหขอคิดและ
บริการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู
- การแบงประเภทปญหาในองคกร
- ตนทุนการผลิตมีอะไรบาง
- เพื่อใหผูเขาอบรมเขาใจถึงความสําคัญและ
ความหมายของวิธีการปรับปรุงงานแบบไค
เซ็น

หลักการและ
ขอเสนอแนะเบื้องตน
ของไคเซ็นในการ
ปรับปรุงงาน
10.30- 10.45 น.
พักเบรก
10.45 - 12.00 น. ขั้นตอนและเครื่องมื อ ใน
การปรับปรุงงาน

เพื่อใหผูเขาอบรมทราบถึงหลักการเบื้องต น วิทยากรบรรยาย
ในการนํ า ไคเซ็ น มาใช ในองค ก รรวมถึ ง แลกเปลี่ยนเรียนรู
ข อ เสนอแนะวิ ธีก ารปรั บ ปรุ งงานและลด ฉายสไลดเรียนรูประกอบ
ตนทุน

10.00-10.30

เพื่ อ ให ผู เ ข า อบรมเข า ถึ ง ขั้ น ตอนในการ วิทยากรบรรยาย
ปรั บ ปรุ งงานและเครื่ องมื อที่ กอ ใหเ กิ ดการ และเปลี่ยนเรียนรู
ปรับปรุงงานและลดตนทุนแบบไคเซ็น

แ ลกเปลี่ ยน คว า ม คิ ด Workshop1 : คิ ด แบบไคเซ็ น “ทํ างานใหไว
ไดคุณภาพแบบไคเซ็น”
วิ ท ยากรบรรยายและให ผู
ปรับปรุงงาน
.
เขารับการอบรมเสนอแนะ
ฝกเขียนขอเสนอแนะแบบไคเซ็น
จ า ก วีดีโอที่ เ ป ด 3 คลิ ป
พ ร อ ม ส ลั บ กั น ใ ห
ขอเสนอแนะ
12.00- 13.00 น.
พักเที่ยง
13.00-13.10
กิ จกรรมกระตุ น ผู เข ารับ ใหแตละกลุมนั่งรวมกันหลั งได รวมตั ว ก อ น วิ ท ยากรใช คํ า ถามแต ล ะ
พั ก เที่ ยง โดยวิ ท ยากรถามชื่ อกลุ มและใคร กลุม
การอบรม
เป น หั ว หน า กลุ ม เลขากลุ ม และจํ า นวน
สมาชิก
13.15-14.30
เทคนิคการแกไขปญหา เพื่อใหผูเขาอบรมไดรูถึงสาเหตุของปญหา วิทยากรบรรยาย
ดวย PDCA แบบ ไคเซ็น ในการจัดทําการปรับปรุงงานและสามารถ แลกเปลี่ยนเรียนรู
ฝกปฏิบัติ
เทคนิคแกไขปญหาและ วิเคราะหปญ หา พรอมหาแนวทางในการ
วิธีการปรับปรุงงานโดย แกไขที่เกิดขึ้นไดตรงจุด
บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร จํากัด
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ความคิดสรางสรรค โดย เพื่อใหผูเขาอบรมรูถึงเทคนิคและวิธีการใน
หลักการ เลิก/ลด/เปลี่ยน การแกไขปญหาโดยใชความคิดสรางสรรค
ไดอยางเหมาะสม

วิทยากรบรรยาย
Work Shop
แลกเปลี่ยนเรียนรู

Workshop2 : ประสาทสัมผัสทั้ง 5 กับการทํา วิ ท ยากรบรรยายและให ผู
เข า รั บ การอบรมรวมกลุ ม
ไคเซ็น
กัน เพื่อทํากิจกรรม
14.30-14.45 น. พักเบรก
14.45-16.00 น. กรณีศึกษา / Workshop เพื่อใหผูเขาอบรมไดเรียนรูถึงการคิดแบบไค วิทยากรบรรยาย
เซ็นและแนวทางแกไขปญหา โดยการระดม Work Shop
แลกเปลี่ยนเรียนรู
สมองผานการทํางานเปนทีม
Workshop 3 ก า ร ทํ า ง า น เ ป น ที ม เ พื่ อ
ความสําเร็จ
Workshop 4 การวิ เ คราะห ผลลั พธ โดยการ
ระดมสมอง
-Workshop 5 การจํ า ลองสถานการณ เ ป น
กลุม เพื่อชวยแกไขปญหา และการนําเสนอ
ผลงาน ไคเซ็น ของผูเขาอบรม
-แลกเปลี่ยนเรียนรูถามตอบ “ลานไอเดีย
เพื่อปรั บปรุงงานและลดตนทุน”
หมายเหตุ : กําหนดการสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม

ระยะเวลา : หลักสูตร 1 วัน (6 ชั่วโมง)
รูปแบบการสัมมนา
1. การบรรยาย
40 %
2. เกมส / กิจกรรมกลุม / ฝกปฏิบัติ Workshop และการนําเสนอผลงานกลุม 50%
3. กรณีศึกษา และดูภาพยนตร
10 %

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร จํากัด
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วิทยากรในการฝกอบรม

อาจารยไมตรี บุญขันธ

ประวัติวิทยากร

อาจารย ไมตรี บุญขันธ
การศึกษา
ปริญญาตรี ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมไฟฟา)
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการจัดการอุตสาหกรรม)

ความเชี่ยวชาญพิเศษในหลักสูตรฝกอบรม (Productivity Improvement)
Course of Total Productive Maintenance (TPM) การบํารุงรักษาแบบทวีผลที่ทุกคนมีสวนรวม
Total Quality Management (TQM) การบริหารงานคุณภาพทั่วทั้งองคกร
Effectiveness for Kaizen improvement การปรับปรุงดวยไคเซ็นใหประสบผลสําเร็จ
QCC course for Production improvement การปรับปรุงคุณภาพการผลิตดวยกิจกรรมกลุมคิวซีซี
5S for Productivity and Quality improvement 5ส. เพื่อการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ
PDCA improvement การปรับปรุงงานดวยหลักการ PDCA
Poka-Yoke and Visual Control for productivity improvement การปองกันขอผิดพลาดใหเปนศูนย โดย
การปรับปรุงดวย Poka-Yoke และ Visual control
Root cause analysis and Corrective, Preventive action วิ เ คราะห ส าเหตุ ข องป ญ หาและดํ า เนิ น
กิจกรรมแกไขและปองกัน
7 Waste for cost reduction การลดตนทุนการผลิตจากการสูญเสียทั้ง 7 ประการ
Just in time การบริหารการผลิตแบบทันเวลาพอดี
จิตสํานึกคุณภาพ Quality awareness
ความปลอดภัยในการทํางาน Safety working place
จิตสํานึกการอนุรักษพลังงานในองคกร Energy saving Awareness
การบริหารการผลิตสําหรับหัวหนางาน Production management for Supervisor
เครื่องมือคุณภาพในการสรางผลงานสําหรับหัวหนางาน Quality tools for Supervisor
การวิเคราะหงานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT KYT Conceptual technique
บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร จํากัด
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จิตสํานึกการเพิ่มผลิตภาพตนเอง Productivity mindset

ประสบการณทํางาน
หัวหนางานวิศวกรรมซอมบํารุงและฝายบริหารการผลิตในภาคอุตสาหกรรม กวา 15 ป
ผูจัดการฝายวิศวกรรมสนับสนุน : MHC metal engineering (Thailand)Co., Ltd.
ผูจัดการฝายปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ : Thai Filtration Co., Ltd
กรรมการผูจัดการ: Dynamic Active Co., Ltd.
ที่ปรึกษาบริษัท Infinity Engineering Co., Ltd.
อาสาสมัครดีเดน มูลนิธิขาเทียม ดานปรับปรุงนวัตกรรม
QCC teamexcellent 2009-2010 (Singapore)
KAIZEN award 2011 (กระทรวงแรงงาน)

ประสบการณดานวิทยากร In-house Training
บมจ. เบียรทิพย
บมจ. ฮั้วฟง รับเบอร ประเทศไทย
บมจ. เท็กไทล พริสเทจ
บมจ. ภัทรา พอรซเลนส
บจก. เคียวเดน ประเทศไทย
บจก. ฮิตาชิ คอนซูมเมอร โปรดักส (ประเทศไทย)
บจก. โทเดนโก (ประเทศไทย)
บมจ. ฟลเตอร วิชั่น
บจก. พานาโซนิค อีโคโลจี ซิสเต็มส (ประเทศไทย)
บจก. โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส (ประเทศไทย)
บจก. ไทยโอซูกะ ฟามาซูติคอล (ประเทศไทย)
บจก. ไทยโพลีคารบอเนต(ประเทศไทย)
บมจ. โทอะ อีแอนดไอ
บจก. เอจีซี ไมโครกลาส (ประเทศไทย) -ลําพูน
บจก. มูซาชิ เพนท แมนูแฟคเจอรริ่ง (ประเทศไทย)
บจก. เอจีซี เทคโน กลาส (ประเทศไทย)
บจก. เอแอลเอ็มที (ประเทศไทย)
บจก. แอมพาสออโตมิลเลอร (ประเทศไทย)
บมจ. บางจากปโตรเลียม
บมก. เด็กซตรา แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย)
สํานักงานตุลาการศาลยุติธรรม
บจก. ทริโก (ประเทศไทย)

บจก. อี แอนด เอช พรีซิชั่น (ประเทศไทย)
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
บจก. โอคายามา (ประเทศไทย)
บมจ. ไทยเซ็นทรัลเคมี (ปุยหัววัว-คันไถ)
บจก. วันไทย อุตสาหกรรมการอาหาร (ยํายํา)
บจก. คิริว (ประเทศไทย)
บจก. พานาโซนิค เอนเนอรจี้ (ประเทศไทย)
บจก. บีดี สตรอว (ประเทศไทย)
บจก. ทีโอเอ-ชูโกกุ เพนท
บจก. เจเอสเอสอาร อ็อคชั่น
บจก. โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย)
บมจ. ไทยนามพลาสติกสอุตสาหกรรม
บจก. สยามยาชิโยะ
บจก. ฟูดเฮลท สหฟารม
บมจ. ผลธัญญะ
บจก. เคอารอุตสาหกรรมพลาสติก(ขอนแกน)
สํานักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
บจก. สื่ออินดัสเทรียล
บจก. เทยินโพลีเอสเตอร
บจก. ซีสเต็มอัปเกรดโซลูชั่น (ประเทศไทย)
บจก. โตเกียว โรคิ (ประเทศไทย)
บจก. ทรีบอนด เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย)
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บมจ. เดอะแพจเกจจิ้ง
บจก. โฮยา เลนส (ประเทศไทย)
อื่นๆ อีกกวา 100 องคกรทั้งภาครัฐและเอกชน

บจก. คิวรอน
บมจ. โกลบอลซีล

ประสบการณดานวิทยากร Public Training
หลั ก สู ตร “การลดต น ทุ น การผลิ ต ด วยเครื่ อ งมื อ คุ ณภาพอุ ต สาหกรรม” Cost reduction activity by
Industrial quality tool”
หลั ก สู ตร “การดํ าเนิ น กิ จกรรมเพิ่ ม ผลผลิ ตที่ เหมาะสมในองค กรของคุ ณ” Productivity improvement
activity within you”
หลักสูตร “วิเคราะหสาเหตุของป ญหาและดํ าเนินกิจกรรมแก ไขและปองกัน ดวยเครื่องมือคุณภาพ” Root
cause analysis and Corrective, Preventive action by Quality Tool
หลักสูตร “การดําเนินกิจกรรมคุณภาพ QCC ภายในองคกร”QCC Activity organization
หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรดวยการบํารุงรักษาเชิงปองกัน”Increase machine efficiency
by Preventive maintenance
หลักสูตร “การบริหารการผลิตสําหรับหัวหนางาน ” Production management for Supervisor
หลักสูตร “QC 7 Tools for Cost reduction” การลดตนทุนการผลิตดวย QC 7 Tools
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รูปภาพการฝกอบรม In-house Training
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