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Course: 

Cost Reduction by Lean-Kaizen 
สดุยอดเทคนิคการลดตน้ทนุดว้ย Lean-Kaizen 
 
Duration: 2 Days (9:00 – 16:00) 
 
หลักการและเหตุผล: 

ในยุคปัจจบุนัท่ีมีการแข่งขนัทางด้านธุรกิจอยู่ในระดบัสงูมาก  ปัจจยัส่วนท่ีทําให้องค์กรมีผลประกอบการท่ีดี คือ การขจดั
ความสูญเสียท่ีเป็นต้นทุน 8 ประการคือ งานเสียหรือผิดเป้าหมาย การผลิตท่ีเกิดกําลังการผลิต เวลารอต่างๆ การไม่ได้ใช้
ความสามารถพนกังานเต็มท่ี การเคลื่อนย้ายท่ีมากไป วสัดคุงคลงัมากเกินไป การเคลื่อนไหวของมือท่ีไม่จําเป็น และขัน้ตอนการ
ทํางานท่ีไม่มีคณุค่า สิ่งต่างเหล่านีคื้อสิ่งท่ีลกูค้าไม่จ่ายให้กับผู้ผลิต การลดต้นทุนเหล่านีย้งักลบักลายเป็นการสร้างมลูค่า (Value) 
ให้กบัลกูค้าอีกด้วย 

กําไรจากการประกอบธุรกิจในปัจจุบันนัน้ได้จากการลดต้นทุนการดําเนินงาน มากกว่าการบวกกําไรลงไปบนต้นทุนท่ี
ผิดพลาดและไม่ได้ขจดั ซึง่จะสง่ผลให้ราคาสินค้า/บริการสงูกว่าคู่แข่งขนัและได้กําไรต่ํากว่า องค์กรท่ีสามารถลดต้นทนุลงได้ก็จะได้
กําไรมากขึน้ในราคาขายท่ีเท่าเดิม ความสามารถในการแข่งขนัสงูขึน้ทําให้ขายได้มากขึน้ สามารถขยายธุรกิจได้อย่างตอ่เน่ือง 

โดยหลกัสตูร “สดุยอดเทคนิคการลดต้นทนุด้วย Lean-Kaizen” เป็นหลกัสตูรท่ีเน้นให้ผู้สมัมนาเข้าใจถึงการลดต้นทนุการ
ผลิตสินค้าและบริการ ท่ีองค์กรสามารถทําได้ด้วยต้นเอง โดยการปรับปรุงการปฏิบติังาน โดยท่ีผู้ปฏิบติังานต้องเข้าใจและมีส่วนร่วม
ในการปรับปรุงเพ่ือให้กระบวนการปฏิบติังานนัน้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุแก่องค์กร 
 
วัตถุประสงค์: 

 ผู้ เข้าสมัมนาได้เรียนรู้ต้นทนุในการดําเนินงานชนิดตา่งๆ 

 ผู้ เข้าสมัมนาเรียนรู้สาเหตขุองต้นทนุในการดําเนินงานชนิดต่างๆ และวิธีแก้ไขปรับปรุง 

 ผู้ เข้าสมัมนาสามารถนําเทคนิคและหลกัการท่ีได้เรียนรู้ไปประยกุต์ใช้ภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 องค์กรของผู้ เข้าสมัมนาสามารถลดต้นทนุ สร้างมลูคา่เพ่ิมให้กบัลกูค้า เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั และสามารถขยาย
ธุรกิจได้ 

 ผู้ เข้าสมัมนาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การบริหารจดัการ จากวิทยากรผู้ประสบการณ์โดยตรงจากการบริหารงานหลาก
กลายหน่วยงาน 
 

หวัข้อการอบรม:   

 หลกัพืน้ฐานของการลดต้นทนุ 
 การศกึษาวิเคราะห์และสํารวจต้นทนุการผลิต/การทํางานเก่ียวกบัโครงสร้างของต้นทนุอนัประกอบด้วย ต้นทนุวตัถดิุบ 

ต้นทนุแรงงาน และต้นทนุคา่โสหุ้ยตอ่หน่วย 
 เปอร์เซน็ต์ของต้นทนุการดําเนินงานแตล่ะส่วน 

 ศกึษาต้นทนุท่ีเกิดจากความสญูเสีย 8 ประการท่ีต้องขจดัดงันี ้
 ต้นทนุของความสญูเสียจากการเกิดของเสีย (Defects) งานท่ีผิดเป้าหมาย ความผิดพลาดต่างๆ ในการทํางาน เกิดจาก

สาเหตอุะไร 
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 ต้นทนุของความสญูเสียจากการผลิต/การทํางานท่ีมากเกินกําลงัท่ีทําได้ (Overproduction) เกิดจากสาเหตอุะไร ต้นทนุ
อะไรบ้างท่ีเกิดจากเร่ืองนี ้

 ต้นทนุของความสญูเสียจากการรอคอยตา่งๆ (Waiting Time / Delay) เกิดจากสาเหตอุะไร 
 ต้นทนุของความสญูเสียจากการใช้พนกังานไม่เต็มท่ี (Not Fully Utilize Employee’s Talent) เกิดจากอะไร สง่ผลอะไรต่อ

ต้นทนุ ลกูค้าจะได้รับผลไม่ดีอย่างไร 
 ต้นทนุของความสญูเสียจากการขนส่งการเคล่ือนท่ีเกินความจําเป็น (Unnecessary Transportation) เช่นอะไรบ้าง เกิด

จากสาเหตอุะไร 
 ต้นทนุของความสญูเสียจากการมีสินค้าคงคลงัมากเกินไป (Excessive Inventory) เกิดจากสาเหตอุะไร ส่งผลเสียอะไรต่อ

องค์กร 
 ต้นทนุของความสญูเสียท่ีเกิดจากการเคลื่อนไหวท่ีไม่เกิดประโยชน์ (Unnecessary Motion/Action) เชน่อะไรบ้าง เกิด

จากสาเหตอุะไร 
 ต้นทนุของความสญูเสียท่ีเกิดจาก ขัน้ตอนและกระบวนการท่ีไม่เกิดคณุคา่ (Excessive Process) เกิดจากสาเหตอุะไร 

สง่ผลเสยีอะไรต่อองค์กร 

 กลยทุธ์ในการลดต้นทนุท่ีเกิดจากความสญูเสียทัง้ 8  
 วิธีการลดต้นทนุของความสญูเสียจากการเกิดของเสีย (Defects) 

 Defects ท่ีเกิดจากการใช้เคร่ืองจกัรหรืออปุกรณ์ 

 Total Productive Maintenance (TPM) การบาํรุงรักษาแบบมีสว่นร่วมท่ีมี 8 เสาหลกั 

1) Preventive Maintenance (การบาํรุงรักษาแบบป้องกนั) Planned Maintenance (การบํารุงรักษาตามแผนตาม

ระยะเวลา) 

2) การให้การศกึษาและการฝึกอบรม (Education & Training) พนกังานฝ่ายปฏิบติัการ/ฝ่ายผลิตโดย TPM Coach 

3) Autonomous Maintenance (การบาํรุงรักษาด้วยตนเองของฝ่ายปฏิบติัการ) มี 7 ขัน้ตอน 

4) Focus on Improvement มุ่งเน้นการปรับปรุงเคร่ืองจกัร ทําให้ความถ่ีในการเสียห่างออกไป ทําให้ระยะเวลาใน

การซอ่มสัน้ท่ีสดุ และ Overall Equipment Effectiveness (OEE) คือการใช้เคร่ืองจกัรให้มีประสิทธิภาพสงูสดุ 

ขจดั 6 Big Loss ให้มากท่ีสดุ 

5) มุ่งเน้นการปรับปรุงคณุภาพการบํารุงรักษาเคร่ืองจกัรโดย Kaizen 

6) การมุ่งเน้นความปลอดภยั ชีวอนามยัและสิ่งแวดล้อม 

7) การจดัการ TPM สําหรับเคร่ืองจกัร/อปุกรณ์ท่ีมาใหม่ ร่วมกบัผู้ติดตัง้ 

8) การปรับปรุงการจดัซือ้อะไหล่ คลงัอะไหล ่การจดัการ Supplier 

 การขจดั Defects ท่ีเกิดจากพนกังานขาดความรู้ในการทํางานโดย Kaizen โดยใช้หลกัการ DMAIC ของ Six Sigma มี 5 
ขัน้ตอนคือ 

1) Define คือการเลือกโครงการลดต้นทนุ การระบคุวามต้องการของลกูค้า 
2) Measure คือการหาข้อมลู Defects ในปัจจบุนั การตัง้เป้าหมายตวัชีว้ดั (KPI) ตามท่ีลกูค้าต้องการ 
3) Analyze คือการวิเคราะห์สาเหตขุอง Defects อย่างมีระบบ 
4) Improvement คือการสร้างมาตรการป้องกนัแก้ไข Defects 
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5) Control คือการควบคมุ ผลการปรับปรุงให้ยัง่ยืน 
 การขจดั Defects ท่ีเกิดจากวตัถดิุบโดย Supply Chain Management (SCM) 

 วิธีการลดต้นทนุของความสญูเสียจาก Overproduction จากหลายปัจจยัคือ 
 สาเหตจุากระบบ Push ต้องเปลี่ยนเป็นระบบ Pull 
 Just-In-Time (JIT) System 
 การวางแผนแบบ Just-In-Time  
 Process Balancing การสมดลุกระบวนการ 

 วิธีการลดต้นทนุของความสญูเสียจากเวลารอตา่งๆ (Waiting Times) 
 การวาดแผนผงัคณุค่า Value Stream Mapping (VSM) 
 การวิเคราะห์การการไหลของงาน-การไหลของข้อมลูและการรอคอยแตล่ะสถานีงาน 
 การตัง้เป้าหมาย VSM อนาคตและการปรับปรุง  

 วิธีการลดต้นทนุของความสญูเสียจากการไม่พฒันาความสามารถพนกังานและวิธีการแก้ไขปรับปรุงคือ 
 Job Description การออกแบบใบหน้าท่ีงานท่ีมีตวัชีว้ดั 
 การระบ ุCompetency ด้าน Knowledge, Technical Skill, Management Skill 
 Skill Matrix ตารางความสามารถ 
 Training Need 
 การพฒันาคนโดย Kaizen 

 วิธีการลดต้นทนุของความสญูเสียจากการขนย้ายท่ีมากเกินไปประกอบด้วย 
 Pull System ระบบดงึ 
 Material Handling Equipment อปุกรณ์การเคล่ือนย้ายวสัด ุ
 Innovative Kaizen การใช้ไคเซน็เพ่ืออกแบบนวตักรรม 

 วิธีการลดต้นทนุของความสญูเสียจากการท่ีมี Inventory มากเกินไปประกอบด้วย 
 Push System ระบบการทํางานแบบผลกั 
 Demand Planning การวางแผนความต้องการทางการตลาด 
 One Piece Flow การออกแบบให้งานไหนแต่ละชิน้และการลด Process Time 
 Just-in-time Supply Chain การสัง่ซือ้แบบ Just in Time 
 Lead-time ในการสัง่ซือ้ การตัง้ KPI และการลด Lead Time 

 วิธีการลดต้นทนุของความสญูเสียจากการเคล่ือนไหวของมือ (Motion) ประกอบด้วย 
 วิธีวิเคราะห์การหยิบ การวางชิน้งานเข้าท่ีการปลอ่ยชิน้งาน 
 ระบบ 5 ส. 

 วิธีการลดต้นทนุของความสญูเสียจากการท่ีต้องทําใหม่ ซอ่มงาน แก้ไขงาน มีดงันี ้
 Critical to Quality จดุวิกฤติท่ีส่งผลต่อคณุภาพคืออะไร แผนการป้องกนัคืออะไร 
 Check List ของ Kaizen เพ่ือป้องกนัความผิดพลาด 

 สาเหตขุองความล้มเหลวในการลดต้นทนุ และวิธีการปรับปรุงประกอบด้วย 
 การเปลี่ยนนิสยัการบริหารจากแบบ Modern Management เป็น Lean Management 
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 หน้าท่ีของผู้บริหารท่ีต้องปรับเปลี่ยน 
 การเปลี่ยนวฒันธรรม การสร้างวฒันธรรมการปรับปรุง โดยมุ่งเน้นลกูค้า 
 ผู้บริหารระดบักลางต้องใช้ A3 มาปรับปรุงอย่างตอ่เน่ืองแบบ PDCA 
 การตัง้กลุม่ Kaizen เพ่ือลดต้นทนุ 
 

เหมาะสาํหรับ  

 บคุลากรทกุระดบัในองค์กร ทัง้ภาครัฐและเอกชน 

 ผู้ ท่ีต้องการพฒันาตนเอง 
 

วทิยากร: 
วทิยากรผู้ทรงคุณวุฒจิาก บริษัท บอสตนัเน็ตเวร์ิค จาํกัด  
ผู้ เชี่ยวชาญด้าน Productivity Improvement ของ องค์การสหประชาชาติว่าด้วยการพฒันาการค้า UNCTAD (United Nations 
Conference for Trade Development) และ USAID (United State Aid for International Development) และเป็นวิทยากรท่ี-
ปรึกษา Lean 6 Sigma ระดบันานาชาติ อยู่หลายประเทศในขณะนี ้อาจารย์มีประสบการณ์ตรงจากการเคยเป็นวิศวกรอตุสาหการ 
ผู้จดัการฝ่าย Industrial Engineering, Production Manager, Factory Manager, General Manager, และวางระบบ Lean ใน
โรงงานมาตัง้แต่ปี 1987 นอกจากนีย้งัได้มีส่วนในการช่วยให้องค์กรอ่ืน ๆ นําแนวทางดงักล่าวไปปฏิบติัจนได้รับความสําเร็จอย่าง
มหาศาล  โดยในการสมัมนาครัง้นี ้อาจารย์พิสิทธ์ิ ชยูงค์ จะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์กบัท่านถึงสิ่งท่ีได้เรียนรู้มา ในการทําความ
เข้าใจวตัถุประสงค์และพลงัแห่งการปฏิบติัตามวิถีแห่งลีนโดยวิธีการ Six Sigma ปัจจบุนัอาจารย์ดํารงตําแหน่ง Senior Vice 
President Lean Management ของ Ghim Li Global Trading, Singapore 
 
วันและเวลาในการจัดงานสัมมนา 

วนัท่ี 30-31 มกราคม 2561 เวลา   09.00 น. - 16.00 น. ณ โรงแรม จสัมิน ซิตี ้  (ซอยสขุมุวิท 23) หรือโรงแรมท่ีเทียบเท่า 
 (สถานที่อาจมีการเปล่ียนแปลงกรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน) 

 
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานสัมมนา  

ราคา 12,000 บาท   (ราคานีย้งัไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม 7%)  
 
 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200%ของค่าใช้จ่ายจริง 
 (พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป) 

 
สร้างสรรค์หลักสูตรสัมมนาคุณภาพเย่ียมโดย 
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แผนท่ี  โรงแรม จสัมิน ซิตี ้ (ซอยสขุมุวิท 23) (สถานที่อาจมกีารเปล่ียนแปลงกรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Boston Network Co., Ltd. Tel. 02-949-0955, 02-318-6891 Mobile: 086-337-8266, Fax: 02-949-0991 
E-mail: seminar@bostonnetwork.com, Web: http://www.bostonnetwork.com 

 

Registration Form 
บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จํากดั (สํานกังานใหญ่) 573/140 ซอยรามคําแหง 39 แขวงพลบัพลา 

เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 Tel: 0-2949-0955/ 0-2318-6891 Fax: 0-2949-0991 
เลขประจําตวัผู้ เสียภาษี 0105548037730 

*  ข้อมูลผู้เข้าร่วมสัมมนา : โปรดกรอกข้อมลูให้ครบถ้วนและชดัเจน, ภาษาไทย: ตวับรรจง, ภาษาอังกฤษ: ตวัพมิพ์) 

ข้อมูลเพื่อใช้ออกใบกาํกบัภาษี : โปรดตรวจสอบความชดัเจนครบถ้วน เพ่ือความถกูต้องของใบเสร็จ/ใบกํากบัภาษีท่ีท่านจะได้รับ) 

ช่ือท่ีให้ระบใุนใบกํากบัภาษี : ______________________________________________ ตามช่ือบริษัทด้านบน 

ท่ีอยู่ท่ีให้ระบใุนใบกํากบัภาษี :  _______________________________________________________________    

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

การชาํระเงนิค่าสัมมนา :สามารถสอบถามรายละเอียดและสํารองท่ีนัง่ได้ท่ี 0-2949-0955/ 0-2318-6891 ต่อ 104,105,108,109 
วธีิการชาํระเงนิ 
 โอนเงินเข้าบญัชี บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จํากดั  

ธนาคารธนชาต  สาขาเอสพละนาด รัชดา บญัชีออมทรัพย์เลขท่ี 260-2-15492-2  โอนวนัท่ี _________________ 
ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาสี่แยกศรีวรา     บญัชีออมทรัพย์เลขท่ี 140-2-63049-9 โอนวนัท่ี _________________ 

 ถือเช็คจ่ายหน้างานในนาม บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จํากดั 
 จ่ายเงินสดหน้างาน 
หากข้อมูลครบถ้วนแล้ว กรุณาส่งกลับมาที่ Email: seminar@bostonnetwork.com  หรือ Fax มาพร้อมกับ 
สาํเนาการโอนเงนิที่ 0-2949-0991 *                            
 *โปรดนําหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายมาย่ืนในวันสัมมนา 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการสํารองท่ีนัง่ให้แก่ผู้ส่งเอกสารลงทะเบียนครบถ้วนและชําระเงินแล้วเท่านัน้ 

 เจ้าหน้าท่ีจะแจ้งยืนยนัการลงทะเบยีนของท่านอีกครัง้หลงัจากได้รับเอกสาร 

 ในกรณีท่ีท่านสํารองท่ีนัง่ไว้แล้วแตไ่ม่สามารถเข้าร่วมการสมัมนาได้   กรุณาแจ้งลว่งหน้าก่อนวนังานอย่างน้อย 10 วนั 
  หากไม่แจ้งตามกาํหนด ท่านจะต้องชาํระค่าธรรมเนียมเอกสารเป็นจาํนวน 50% ของอัตราค่าลงทะเบียน  

หลักสูตรที่ร่วมสัมมนา__________________________________________________วันสัมมนา_________________ 

ช่ือ-นามสกลุ  (ภาษาไทย) ________________________________________________________________________ 

 (ภาษาองักฤษ) ______________________________________________________________________ 

บริษัท  (ภาษาไทย)_________________________________________________________________________ 

 (ภาษาองักฤษ)______________________________________________________________________ 

ตําแหน่งงาน: _____________________________________แผนก/ฝ่าย: _____________________________________ 

 เบอร์โทรศพัท์ท่ีทํางาน: ___________________ตอ่____________เบอร์โทรศพัท์มือถือ:__________________________ 

Fax: _________________________________  E-mail: _________________________________________          ____ 

ช่ือผู้ประสานงาน (HR)_______________________________เบอร์โทรศพัท์_____________________ตอ่__________ 


