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Course: 
Margin Improvement and Cost Reduction by Lean 
Management (with Business Game) 
สดุยอดเทคนคิการลดตน้ทนุดว้ย Lean Management 

 

Duration: 2 Days (9:00 – 16:00) 
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หลักการและเหตุผล: 

Lean Management คือระบบการจดัการกระบวนการทาํงานต่างๆ ท่ีมีเป้าหมายคือ คณุภาพสินคา้และบริการท่ีดีท่ีสดุ 

ตน้ทุนการผลิตและบริการท่ีตํ่าท่ีสุด และใชเ้วลาในการผลิตและบริการท่ีสัน้ท่ีสุด โดยมุ่งกาํจัดกระบวนการ/กิจกรรมท่ีไม่เพ่ิม

คณุค่าตลอดสาย Value Added Chain หรือ Demand & Supply Chain 

Lean Management มุ่งทําความเข้าใจกับส่ิงท่ีลูกค้าต้องการและคุณค่าท่ีถูกกําหนดจากมุมมองของลูกค้าและ

พยายามปรบัปรุงใหทุ้กกระบวนการในการผลิตและบริการเพ่ือเพ่ิมคุณค่าใหล้กูคา้กิจกรรมใดๆ ก็ตามท่ีไม่เพ่ิมคุณค่าจดัว่าเป็น

ความสญูเสีย ตอ้งกาํจดัออกไปใหห้มด   

Lean Management อาศยัการดาํเนินการตามจาํนวนความตอ้งการของลกูคา้ดว้ยระบบดึง (Pull System) ทาํใหเ้กิด

สภาพการไหลอย่างต่อเน่ือง ราบเรียบ และทาํการปรบัปรุงอย่างต่อเน่ืองเพ่ือสรา้งคณุค่าใหแ้กร่ะบบอยู่เสมอ และกาํจดักิจกรรมท่ี

ไม่เพ่ิมคณุค่าออกไป 

Lean Management ถือว่าการทาํงานท่ีไม่สรา้งคุณค่าเป็นความสญูเปล่า เป็นตวัทาํใหเ้วลาท่ีใชใ้นการผลิตหรือบรกิาร

ยาวนานขึน้ และตน้ทนุเพ่ิมมากขึน้และควรมีการนาํเทคนิคตา่งๆ มาใชใ้นการกาํจดัความสญูเปล่าออกไป โดยมุ่งเนน้กาํจดัความ

สญูเสีย (Waste/Muda) ทัง้ 7 ประการ ท่ีเกิดขึน้ในกระบวนการทาํงาน ไดแ้ก่ 

1. การเคล่ือนไหวท่ีไม่จาํเป็น (Unnecessary Motion) 

2. การรอคอย (Idle time/Delay) 

3. กระบวนการท่ีขาดประสิทธิผล (Non-Effective Process) 

4. การผลิตของเสียและแกไ้ขงานเสีย (Defects and Reworks) 

5. การผลิตมากเกินไป (Overproduction) 

6. การเก็บวตัถดุิบคงคลงัท่ีไมจ่าํเป็น (Unnecessary Stock) 

7. การขนส่ง (Transportation) 

Lean Management มีลกัษณะเฉพาะคือ มีของเสียนอ้ย มีขอ้ผิดพลาดนอ้ย, Lead time ในการผลิตและบริการสัน้, รุ่น

การผลิตมีการขนาดเล็กลง, พัสดุคงคลังมีปริมาณนอ้ย, การรอคอยมีนอ้ย, ผูร้บัช่วงการผลิตและบริการมีจาํนวนนอ้ยราย แต่

เชื่อถือไดม้าก มีสายการผลิตหรือบรกิารซึ่งมีขนาดเล็กกว่า, ความถ่ีในการเปล่ียนแผนการผลิตตํ่ากว่า, ลดจาํนวนการเกิดสภาพ

คอขวด, ใชพ้นกังานจาํนวนนอ้ย แต่มีความชาํนาญสงูกว่า, เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือต่างๆ มีความยืดหยุ่นมากกว่า 
 

ประโยชนท์ีจ่ะได้รับ: 

ส่ิงแรกคือผูบ้ริหารระดับสูงทุกท่านในองคก์รตอ้งมีความเขา้ใจใน Value Added Chain ขององคก์รจากมุมมองของ

ลูกคา้ และสามารถพิจารณาไดว้่า กิจกรรมใดท่ีทาํไห้เกิด Value Added และ กิจกรรมใดไม่เพ่ิมคุณค่าท่ีตอ้งกาํจัดทิง้ แต่ใน

องค์กรท่ีมีความซับซ้อนสูงในปัจจุบัน กิจกรรมท่ีไม่เพ่ิมคุณค่า มักหลบซ่อนอยู่จนแทบมองไม่ออก ดังนั้นผู้บริหารต้องมี

ความสามารถในการปรบัปรุงการไหลของกระบวนการใน Demand & Supply Chain ใหต้่อเน่ืองราบเรียบก่อน กิจกรรมท่ีไม่เพ่ิม 

Value จึงจะปรากฏออกมาใหก้าํจดั และเน่ืองจากความตอ้งการลกูคา้และผลิตภณัฑต์่างมีความเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ดงันัน้ 

การปรบัปรุงการไหลและการกาํจดักิจกรรมไม่สรา้งคณุค่า จึงตอ้งทาํอย่างต่อเน่ืองตลอดเวลา 
 

หัวข้อบรรยาย: 

ตลอดระยะเวลา 2 วันเต็ม ผูบ้ริหารจะไดร้่วมเล่น Lean Management Business Game จาํนวน 3 เกมท่ีจาํลองการ

บริหารองคก์รตลอดสาย Demand & Supply Chain ตัง้แต่ การคาดการยอดขายและการรบั Order, การวางแผนการผลิตและ

การบริหารขอ้มลูการผลิต, การจดัการวตัถุดิบและการสั่งซือ้วตัถุดิบ, การควบคุมคุณภาพ, และการวางแผนส่งมอบและการส่ง
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มอบ รวมทัง้การกลยุทธการตัง้ราคาและการแข่งขนั ซึ่งใน Game นี ้ผูบ้รหิารจะไดเ้รียนรูพ้ฒันางานโดยใช ้Lean Management 

Concept ในการบรหิาร Demand & Supply Chain ในหวัขอ้ต่างๆ คือ 

• การคน้หา Value Proposition ของสินคา้และบรกิารจากมมุมองของลกูคา้ 

• การวางระบบ Demand Chain และ Sales and Operation Plan (S&OP) 

 Value Proposition of Product and Service 

 Sale Forecast 

 Sale Plan 

 Production Plan 

 Production Schedule 

 Purchasing Plan 

 Purchasing Schedule 

 การบรหิาร Margin สินคา้ 

• การออกแบบระดบั Finished Goods Inventory  

• การวางระบบการผลิตและบรกิาร การจดัสายการผลิตและบรกิารใหเ้กดิความล่ืนไหลราบเรียบ 

 การคาํนวณ Cycle time ของกระบวนการและบรกิาร และกิจกรรมในการผลิตและบรกิาร 

 การปรบัปรุงสายการผลิตและบรกิารใหเ้กิดความสมดลุของระยะเวลาในแตล่ะกิจกรรม  

 การออกแบบระดบั Work in Process Inventory และ Queue และการรอคอย 

 การใชร้ะบบ Pull และ Kanban 

• การจดัการสายการส่งมอบสินคา้ 

• การบรหิาร Supplier และออกแบบระดบั Raw Material Inventory 

• การคน้หาและกาํจดักจิกรรมไม่สรา้งคณุค่า (Waste) ท่ีซ่อนอยูใ่นกระบวนการต่างๆ 

• การใชเ้ทคโนโลยี 4.0 ในการพฒันา Lean Management โดยเฉพาะในดา้นการบรหิารขอ้มลูการขาย  

• การผลิตและส่งมอบ 
 

หมายเหต:ุ ผูบ้รหิารท่ีเขา้สมัมนาไม่จาํเป็นตอ้งมีพืน้ฐานดา้นวิศวกรรมหรือโรงงานแต่อยา่งใด เพราะ Business Game ของเราจะ

ทาํใหผู้บ้รหิารทกุท่านจากทกุสายงานสามารถเขา้ใจภาพรวมของการบรหิารการผลิตและบรกิารไดอ้ย่างง่ายดาย  
 

เหมาะสาํหรับ: 

• ผูป้ระกอบการ ผูบ้รหิารระดบัสงูและระดบักลาง หวัหนา้งานทกุฝ่าย  
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วิทยากร: 

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก บริษัท บอสตันเน็ตเวิรค์ จาํกัด  

วิศวกรรมศาสตรบ์ัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจบ MBA จาก MIT Sloan School of 

Management มีประสบการณท์าํงานท่ี SCG Chemicals กว่า 10 ปีในสายงานวางแผนผลิตและ Supply chain เคยเป็นหวัหนา้

ทีมในการออกแบบและ Implement ระบบ Supply chain management system ใหก้บัอตุสาหกรรมเม็ดพลาสติก ปัจจบุนัเป็นท่ี

ปรึกษาดา้นการบุคคล การขับเคล่ือนความเปล่ียนแปลงและการพัฒนาองคก์ร เป็นผู้พัฒนาระบบ พัฒนาซอฟแวร ์พัฒนา

หลกัสตูรและเป็นวิทยากรในการสอน Executive Function ใหก้บัหน่วยงานราชการและเอกชนต่างๆ  

หลกัสตูรท่ีเชี่ยวชาญ อาทิเช่น Leadership Development, Neuro Linguistic Programming (NLP), Sales & Marketing 

Skills, Change Management, Business Process Improvement, Organizational Development 
 

วัน เวลา สถานที ่และค่าใช้จ่าย ในการเข้าร่วมงานสัมมนา  

วนัท่ี 11-12 มกราคม 2566 เวลา  09.00 – 16.00 น. โดยสามารถเลือกการเขา้อบรมได ้2 ช่องทาง ดงันี ้

1. เข้าร่วมอบรมทีโ่รงแรมจสัมิน ซติี ้(ซอยสุขุมวทิ 23) หรือโรงแรมทีเ่ทยีบเทา่  

(สถานทีอ่าจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตดิตอ่เจ้าหน้าทีป่ระสานงาน) 

ค่าใชจ้า่ยในการเขา้รว่มงานสมัมนา ราคา 12,500 บาท (ราคานีย้งัไม่รวมภาษีมลูคา่เพ่ิม 7%)  

2. เข้าร่วมอบรมแบบทางไกลโดยการประชุม Distance Learning Instructor-led Virtual Class via Face to Face 

Application   

ค่าใชจ้า่ยในการเขา้รว่มงานสมัมนา ราคา 10,500 บาท (ราคานีย้งัไม่รวมภาษีมลูคา่เพ่ิม 7%)  
 

สาํหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผู้ประสานงานอบรม โทร: 02 949 0955, 02 318 6891,  

086 337 8266, Email: seminar@bostonnetwork.com และ Line ID: @bostonnetwork 

 
 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใชจ้่ายทางภาษีได้ 200%ของค่าใช้จ่ายจริง 

 (พระราชกฤษฎกีาฉบับที ่437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นตน้ไป) 

 

สร้างสรรคห์ลักสูตรสัมมนาคุณภาพเย่ียมโดย 
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แผนที ่โรงแรมจสัมนิ ซิตี ้(ซอยสขุมุวิท 23) (สถานทีอ่าจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีป่ระสานงาน) 
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หลักสูตรทีร่่วมสัมมนา วันสัมมนา

ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย)

(ภาษาองักฤษ) 

บรษัิท (ภาษาไทย)

(ภาษาองักฤษ)

ต าแหน่งงาน: แผนก/ฝ่าย:

เบอรโ์ทรศพัทท์ี่ท  างาน: เบอรโ์ทรศพัทมื์อถือ:

เบอรโ์ทรสาร Fax: E-mail: 

ช่ือผู้ประสานงาน (HR) เบอรโ์ทรศพัท์

ข้อมูลเพือ่ใช้ออกใบก ากับภาษี :โปรดตรวจสอบความชดัเจนครบถว้น เพ่ือความถกูตอ้งของใบเสรจ็/ใบก ากบัภาษีที่ทา่นจะไดร้บั)

ช่ือที่ใหร้ะบใุนใบก ากบัภาษี : ตามช่ือบรษัิทดา้นบน

ที่อยู่ที่ใหร้ะบใุนใบก ากบัภาษี:

การช าระเงนิค่าสัมมนา : สามารถสอบถามรายละเอียดและส ารองที่นั่งไดท้ี่ 02-949-0955, 02-318-6891 ต่อ 104, 105, 108, 109

วิธีการช าระเงนิ

โอนเงินเขา้บญัชี บรษัิท บอสตนัเน็ตเวริค์ จ  ากดั  

ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต  สาขาเอสพละนาด รชัดา  บญัชีออมทรพัยเ์ลขที่ 667-2-01501-0  โอนวนัที่

ธนาคารไทยพาณิชย ์    สาขาสี่แยกศรวีรา            บญัชีออมทรพัยเ์ลขที่ 140-2-63049-9  โอนวนัที่

ถือเช็คจา่ยหนา้งานในนาม บรษัิท บอสตนัเน็ตเวริค์ จ  ากดั

จา่ยเงินสดหนา้งาน 

*โปรดน าหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ทีจ่่ายมายื่นในวันสัมมนา*

1) บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการส ารองที่นั่งใหแ้ก่ผูส้ง่เอกสารลงทะเบียนครบถว้นและช าระเงินแลว้เทา่นัน้

2) เจา้หนา้ที่จะแจง้ยืนยนัการลงทะเบียนของทา่นอีกครัง้หลงัจากไดร้บัเอกสาร

3) ในกรณีที่ทา่นส  ารองที่นั่งไวแ้ลว้แตไ่ม่สามารถเขา้รว่มการสมัมนาได ้  กรุณาแจง้ลว่งหนา้ก่อนวนังานอยา่งนอ้ย 10 วนั

*หากไม่แจ้งตามก าหนด ท่านจะต้องช าระค่าธรรมเนียมเอกสารเป็นจ านวน 50% ของอัตราค่าลงทะเบียน*

ข้อมูลครบถ้วนแล้ว กรุณาส่งกลับมาที ่Email: seminar@bostonnetwork.com หรือ Fax พร้อมส าเนาการโอนเงนิที ่02-949-0991

Registration Form
บรษัิท บอสตนัเน็ตเวริค์ จ  ากดั (ส านกังานใหญ่) 573/140  ซอยรามค าแหง 39  แขวงพลบัพลา

เขตวงัทองหลาง  กรุงเทพมหานคร 10310  Tel: 02-949-0955, 02-318-6891  Fax: 02-949-0991
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี 0105548037730

Boston Network Co., Ltd. Tel: 02-949-0955, 02-318-6891, 086-337-8266, Fax: 02-949-0991

E-mail: seminar@bostonnetwork.com http://www.bostonnetwork.com

ข้อมูลผู้เข้าร่วมสัมมนา :(โปรดกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นและชดัเจน, ภาษาไทย: ตัวบรรจง, ภาษาอังกฤษ: ตัวพมิพ)์
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