
 

1 บริษัท วิมังสา เทรนนิ่ง จ ากัด | สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามท าซ ้ าหรือเผยแพร่ก่อนได้รับอนญุาต โทร 063-446-2488 

 
 

รายละเอียดหลักสูตร 
Course Outline 

https://vimamsatraining.com 

 
 

หลกัสตูรไคเซน็เพือ่ปรบัปรุงงานและลดตน้ทนุ 
Kaizen for Productivity and Cost Reduction 

 
หลักการและเหตผุล  

ค าว่าไคเซน็ (Kaizen) มาจากภาษาญี่ปุ่น มีความหมายว่าการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง เป็นกิจ
กรรมการบริหาร งานเชิงคุณภาพ ท่ีได้รับความนิยมแพร่หลายในระดับโลก เบือ้งต้นคือการ ลด ละ เลกิภาระหรืองาน
ท่ีไม่จ าเป็นมุ่งไปสู่วิธีอ่ืนท่ีเหมาะสมกว่า เพื่อสร้างประสิทธิภาพท่ีดียิ่งข้ึน จากตัวอย่างมากมายของผลส าเร็จจาก
แนวคิดนีท้ าให้ไคเซน็ถูกน ามาใช้กันอย่างแพร่หลาย 

แต่แนวคิดไม่อาจเป็นจริงได้หากขาดซ่ึงการปฏิบัติท่ีถูกต้อง ไคเซน็ จึงถือเป็นส่วนหน่ึงในหน้าท่ีของพนักงาน
ทุกคนท่ีจะได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  โดยองค์กรควรปลูกจิตส านึกให้กับพนักงานใน
การพัฒนาปรับปรุงการท างานอย่างต่อเน่ือง โดยให้ความรู้และความเข้าใจและสร้างจิตส านึกให้พนักงานทุกคนทุก
ระดับเรียนรู้วิธีการตลอดจนเทคนิคการท าไคเซน็ในงานของตน  

ส่วนหน่ึงนัน้ “ผู้ปฏิบัติงานหน้างานย่อมรู้งานของตนเองมากกว่าคนอ่ืน ๆ“ จึงควรให้ผู้ปฏิบัติได้มีแนวคิดใน
การเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงพัฒนาด้วยตนเองไม่ว่าจะเคร่ืองมือใดก็ตาม โดยจุดเร่ิมต้นคือการสร้างทัศนคติที่ให้ผู้ปฏิบัติ
มีมุมมองใหม่ เลิกคิดว่าท าไม่ได้ แต่เปลี่ยนเป็นความคิดท่ีว่าทุกอย่างเขาสามารถท าได้ (Can do) ไม่แก้ตัว มุ่งเน้นแก้ไข 
โดยไม่เกี่ยวกับเร่ืองต้นทุน ทรัพยากร แต่เร่ิมท่ีอยากปรับปรุงจากตัวเองไปจนถึงท่ีสุดก่อน 

โดยหลักสูตรนีจ้ะช่วยให้เข้าใจแนวคิดแบบไคเซน็ สามารถใช้เป็นเคร่ืองมือเพื่อเรียนรู้วิธีการ ค้นหาจุดท่ีควร
ปรับปรุงขัน้ตอนการด าเนินงานไคเซน็ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและลดต้นทุนด้วยเคร่ืองมือต่าง ๆ ท่ีมี ไม่ว่าจะผ่าน
จากกิจกรรม หรือตัวอย่างความส าเร็จ เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในงานของตนเองต่อไป “การปรับปรุงงานและลดต้นทุน
ด้วย Kaizen” ก็จะช่วยองค์กรจะได้รับการพัฒนาโดยพนักงานทุกระดับและเป็นวัฒนธรรมในองค์กรอย่างยั่งยืน 

 

วตัถปุระสงค ์
• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ถึงแนวคิดและความเป็นมาของกิจกรรมข้อเสนอแนะของวิธีการปรับปรุงงานอย่าง

ต่อเน่ืองด้วย ไคเซน็ 
• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงแนวทางและขัน้ตอนในการปรับปรุงงานและลดต้นทุนในการท างาน 
• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดการพัฒนาและแก้ไขปรับปรุงกระบวนการท างานอย่างถูกวิธีและทราบถึงอุปสรรคและ

แนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง 
 

กลุม่เป้าหมาย 
 พนักงานทุกคนในองค์กร 
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ก าหนดการและหวัขอ้การอบรม* 

เวลา หวัขอ้ รายละเอียดโดยย่อ 

9.00-9.10 กิจกรรมละลายพฤติกรรม สร้างสมาธิและการยอมรับซ่ึงกันและกัน ฝึกสมองซีกขวา 
เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 

9.10-10.00 ไคเซน็คืออะไร ความหมาย และวิธีการ 
- เพื่อให้เข้าใจพืน้ฐานของการผลิต/งานบริการ 
- การแบ่งประเภทปัญหาในองค์กร 
- ต้นทุนการผลิตมีอะไรบ้าง 

10.00-10.30 หลักการและข้อเสนอแนะเบือ้งต้น
ของไคเซน็ในการปรับปรุงงาน 

หลักการเบือ้งต้นในการน าไคเซน็ มาใช้ในองค์กรรวมถึง
ข้อเสนอแนะวิธีการปรับปรุงงานและลดต้นทุน 

10.30-11.00 ขัน้ตอนและเคร่ืองมือในการปรับปรุง
งาน 

ขัน้ตอนในการปรับปรุงงานและเคร่ืองมือท่ีก่อให้เกิดการ
ปรับปรุงงานและลดต้นทุนแบบไคเซน็ 

11.00-12.00 แลกเปลี่ยนความคิดปรับปรุงงาน 
 

Workshop 1 : คิดแบบไคเซน็ “ท างานให้ไวได้คุณภาพแบบไค
เซน็” - ฝึกเขียนข้อเสนอแนะแบบไคเซน็ 

12.00-13.00 พักกลางวัน  

13.00-13.15 กิจกรรมกระตุ้นผู้เข้ารับการอบรม รวมกลุ่มไขปัญหาไคเซฯ็ 

13.15-14.00 เทคนิคการแก้ไขปัญหา ด้วย PDCA 
แบบ ไคเซน็ 

ปัญหาในการจัดท าการปรับปรุงงานและสามารถวิเคราะห์
ปัญหา พร้อมหาแนวทางในการแก้ไขท่ีเกิดข้ึนได้ตรงจุด 

14.00-14.40 เทคนิคแก้ไขปัญหาและวิธีการ
ปรับปรุงงาน (สร้างสรรค์ โดย
หลักการ เลิก/ลด/เปลี่ยน) 

เทคนิคและวิธีการในการแก้ไขปัญหาโดยใช้ความคิด
สร้างสรรค์ได้อย่างเหมาะสม 
Workshop 2 : ประสาทสัมผัสทัง้ 5 กบัการท าไคเซน็ 

14.40-15.50 กรณีศึกษา / Workshop 
 

การระดมสมองเร่ืองไคเซน็ผ่านการท างานเป็นทีม 
Workshop 3 การท างานเป็นทีมเพื่อความส าเร็จ 
Workshop 4 การวิเคราะห์ผลลัพธ์ โดยการระดมสมอง 
Workshop 5 การจ าลองสถานการณ์เป็นกลุ่ม เพือ่ช่วย
แก้ไขปัญหา และการน าเสนอผลงาน ไคเซน็ ของผู้เข้าอบรม 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถามตอบ “ล้านไอเดียเพื่อปรับปรุงงาน
และลดต้นทุน” 

15.50-16.00 สรุป บรรยายสรุป ถามตอบ 

*หลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนาอยู่เสมอ และแทรกจังหวะผ่อนคลายสนุกสนานให้ไม่น่าเบื่อ 
*มีพักเบรกตามเหมาะสม ปกต ิ10.30, 14.30 น. 
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ระยะเวลาการอบรม 
 1 วัน / 6 ชัว่โมง 9.00 น. – 16.00 น. 

 
รูปแบบการอบรมสมัมนา 

1. อบรมภายใน In-house Training  
2. สถานท่ีห้องประชุมมีเคร่ืองฉายสไลด์/Projector 
3. จัดโต๊ะคลาสรูม หรือ เธียร์เตอร์ (Classroom / Theatre) 
4. การบรรยาย  40 % 
5. กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัต ิWorkshop และการน าเสนอผลงานกลุ่ม 50% 
6. กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์ 10 % 

 
ประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้บั 

• พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงานไคเซน็อย่างถูกต้องชดัเจน 
• พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงงานเพื่อยกระดับคุณภาพประสิทธิภาพและลดต้นทุนใน

การท างานอย่างต่อเน่ือง 
• สามารถน าไคเซน็ไปประยุกต์ใช้ในการท างานและเป็นต้นแบบส าหรับการขยายผลภายในองค์กรต่อไป 
• พนักงานสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการปรับปรุงเช่น PCDA, 5S, Visual Control ฯลฯร่วมกับ กิจกรรม

หรือโครงการปรับปรุงต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
 

วทิยากร 
 อ.ไมตรี บุญขันธ์ (ดูประวัติ) 
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