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เทคนคิการลดความสูญเสยีทัง้ 7+1 ประการ เพือ่ลดตน้ทนุ 
(7+1 Waste for cost reduction techniques) 

 
หลักการและเหตผุล 
 การลดต้นทุนเป็นเร่ืองท่ีหลายองค์กรให้ความสนใจ เพราะมีผลต่อทัง้ประสิทธิภาพในการผลิต ลดความ
สูญเสีย รวมถึงการท าก าไร นอกจากนีย้ังสะท้อนถึงเร่ืองคุณภาพของผลผลิต การปฏิบัตงิานอีกด้วย 
 หากขาดซ่ึงการพยายามปรับปรุงแก้ไขวิธีการท างาน ให้ดีข้ึน ความสูญเสียจะเพิ่มข้ึนตามมา อาจท าให้
องค์กรต้องสูญเสียลูกค้าและก าไร การลดความสูญเสียถือเป็นหน้าท่ีของพนักงานและผู้บริหารทุกคน ดังนัน้ ทุกคน
ต้องมีความรู้ จิตส านึก การสังเกต หาสาเหตุ และแนวทางแก้ไขป้องกัน เพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายท่ีไม่จ าเป็น 
 ความสูญเปล่าทัง้ 8 ประการ (7+1 wastes) 

1. ความสูญเสียเน่ืองจากการผลิตมากเกินไป (Overproduction) 
2. ความสูญเสียเน่ืองจากการเก็บวัสดุคงคลัง (Inventory) 
3. ความสูญเสียเน่ืองจากการขนส่ง (Transportation) 
4. ความสูญเสียเน่ืองจากการเคลื่อนไหว (Motion) 
5. ความสูญเสียเน่ืองจากกระบวนการผลิต (Processing) 
6. ความสูญเสียเน่ืองจากการรอคอย (Delay) 
7. ความสูญเสียเน่ืองจากการผลิตของเสีย (Defect) 
8. ความสูญเปล่าท่ี 8 การใช้คนไม่เป็น (Underutilized people) 
หลักสูตรการลดความสูญเสีย ทัง้ 7+1 ประการนี ้(7 Waste) จึงเป็นสิ่งส าคัญหน่ึงในระบบการผลิตและงาน

บริการ เป็นการก าจัดความสูญเสียและปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเน่ืองในกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ
กิจกรรมหรืองานท่ีด าเนินการให้ดีข้ึน 

 
วตัถปุระสงค ์

• สร้างจิตส านึกและการหาวิธีการลดความสูญเสียในการท างานทัง้ 7+1 ประการ 
• สร้างความเข้าใจต่อต้นทุนการผลิต และสร้างผลก าไรให้กับบริษัท 
• เพื่อสร้างแนวคิดในการเลือกใช้เคร่ืองมือในการลดความสูญเสียในการผลิต อย่างเป็นระบบ 
• เสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นมีรูปแบบ 
• เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเน่ือง 
• ให้ผู้เข้าอบรมมีความม่ันใจในการเลือกใช้เคร่ืองมือในการวิเคราะห์ปัญหาในปัจจุบันได้อย่างถูกต้อง 
• ให้ผู้เข้าอบรมเช่ือม่ันและกล้าถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความช านาญในการท างานเป็นกลุ่ม 
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ระยะเวลาการอบรม 
 1 วัน / 6 ชัว่โมง 9.00 น. – 16.00 น. 
 

ก าหนดการและหวัขอ้การอบรม* 

เวลา หวัขอ้ รายละเอียดโดยย่อ 

9.00-9.15 เตรียมพร้อมสู่การอบรม แนะน า แลกเปลี่ยน เตรียมความพร้อมสู่การอบรม 

9.15-10.00 หลักการด าเนินธุรกิจอุตสาหกรรม
และงานบริการในปัจจุบัน 

• งานและการสร้างผลงาน คืออะไร 
• “ก าไร” ขององค์กรเกิดข้ึนจากสิ่งใด 
• ความหมายและความส าคัญของค าว่า “ต้นทุน” 
• ความท้าทายท่ีจ าเป็นต้องมุ่งเน้นท่ี “ความสูญเสีย” 

10.00-10.45 แนวความคิดหลักเกี่ยวกับความ
สูญเปล่าเปล่าและต้นทุน 

ความหมายของหลักการลดต้นทุนด้วย “การลดความสูญ
เปล่า’ 

10.45-12.00 ความเป็นมาและความหมายของ 7 
Waste 

บรรยายน าเข้าสู่การอบรม 7 Waste โดยยกตัวอย่างความ
สูญเสียทัง้ 7+1 ประการ 

12.00-13.00 พักกลางวัน - 

13.00-15.00 • การประยุกต์ใช้เคร่ืองมือ ไคเซน็ 
Visual control และ Poka 
Yoke เพื่อลดความสูญเสีย 

• เทคนิคของการปรับปรุงงาน
อย่างต่อเน่ืองด้วยหลัก PDCA 
เพื่อลดความสูญเปล่าในการ
ท างาน 

การบรรยายและฝึกปฏิบัต ิ
Work Shop1 “ระดมสมองเพื่อวิเคราะห์ความสูญเสียในการ
ท างาน” 
Work Shop2 “ใจเขาใจเรากับคุณภาพที่ลูกค้าต้องการ”  
Work Shop3 “มาสร้างเป้าหมายการท างานร่วมกันด้วยการ
ท างานเป็นทีม” 

15.00-15.40 กรณี ศึกษา ตัวอย่างต่าง ๆ  ท่ีประสบความส าเร็จในการลด Waste ขององค์กรอ่ืนๆ 

15.40-16.00 สรุปบทเรียน สรุป ถามตอบ 

*หลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนาอยู่เสมอ และแทรกจังหวะผ่อนคลายสนุกสนานให้ไม่น่าเบื่อ 
*มีพักเบรกตามเหมาะสม ปกต ิ10.30, 14.30 น. 
 
กลุม่เป้าหมาย 
 พนักงานทุกคนในองค์กร 
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รูปแบบการอบรมสมัมนา 
1. อบรมภายใน In-house Training  
2. สถานท่ีห้องประชุมมีเคร่ืองฉายสไลด์/Projector, ไมโครโฟน, เคร่ืองขยายเสียง 
3. จัดโต๊ะแบบกลุ่ม (Clusters) หรือ จัดโต๊ะคลาสรูม (Classroom) 
4. การบรรยาย  50 % 
5. กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัต ิWorkshop และการน าเสนอผลงานกลุ่ม 40% 
6. กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์ 10 % 

 
ประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้บั 

• ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักการลด 7 Waste อย่างถูกต้อง 
• ผู้เข้าอบรมสามารถน าหลักการของ PDCA ไปประยุกต์ใช้กับงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
• ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
• ผู้เข้าอบรมมีจิตส านึกเร่ืองคุณภาพและท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
• ผู้เข้าอบรมมีส านึกการรักองค์กรมากข้ึน 

 
วทิยากร 
 อ.ไมตรี บุญขันธ์ (ดูประวัติ) 
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