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หลักสูตร : “ควำมสำคัญ 5 ส และ KAIZEN ต่อกำรบริหำรและพัฒนำองค์กร”
5S & Kaizen for Organization Development
ปัจจุบันองค์กรต้องเผชิญกับการแข่งขันในการดาเนินธุรกิจอย่างรุนแรง รวมทั้งอยู่ในสภาวะความถดถอยของ
เศรษฐกิจโลก กาไรเป็นปัจจัยสาคัญประการหนึ่งที่จะทาให้องค์กรสามารถดารงอยู่ได้ องค์กรจะมีกาไรได้นั้นขึ้นอยู่กับ
องค์ประกอบหลัก 2 ประการ คือ รายได้และค่าใช้จ่าย ดังนั้นองค์กรจาเป็นต้องพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์อยู่เสมอ
เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดีอันจะนามาซึ่งโอกาสในการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ได้มาก
ยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันต้องคานึงถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตและกระบวนการปฏิบัติงานต่างๆให้ดาเนิน
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งที่จะทาให้องค์กรธุรกิจสามารถแข่งขันเพื่ออยู่รอดได้ คือการทาให้องค์กรใช้ศักยภาพที่
องค์กรมีอยู่อย่างเต็มที่เพื่อเพิ่มผลผลิตขององค์กรให้ถึงจุดที่สามารถแข่งขันได้อย่างเหมาะสม ในการเพิ่มผลผลิตมี
ปัจ จัย หลายอย่างที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องมีการผสมผสานในการควบคุมปัจจัยต่างๆ โดยการบูรณาการเข้าด้วยกัน
การด าเนินกิจกรรม 5 ส. เป็นการสร้างพื้นฐานให้ กับพนักงานในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ และมี
คุณภาพให้เกิดขึ้นต่องานที่ทาด้วย ซึ่งกิจกรรม 5 ส. ประกอบด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะและสร้างนิสัย
การดาเนินกิจกรรม 5 ส. ไม่ใช่เรื่องยากแต่ต้องให้ พนักงานเข้าใจและเห็นประโยชน์ของการทากิจกรรม 5 ส. ดังนั้น
การส่งเสริมและผลักดันให้พนักงานทุกคนมีจิตสานึก และความตระหนักในการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 5 ส. จะนาไปสู่
ผลลัพธ์ของการด าเนินงานตามนโยบายและเป้าหมายที่บริษัทก าหนด ด้วยเหตุนี้องค์กรจ าเป็นต้องค านึงถึงการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพและการเพิ่มผลผลิตอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) ไคเซ็น (Kaizen) ถือเป็น
เครื่องมือตัวหนึ่งที่ได้รับความนิยมเนื่องจากได้มีการพิสูจน์แล้วว่าเป็นเครื่องมือที่สามารถสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันขององค์กร (competitive advantage) และยังส่งเสริมพฤติกรรมการท างาน (working behavior) ของผู้
ปฏิบัติในทิศทางที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อองค์กรและตัวของผู้ปฏิบัติงานเองอย่างยั่งยืน
แต่การจะใช้ กิจกรรม 5ส และ Kaizen ให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จาเป็นต้องเริ่มจากการให้ความรู้และ
ความส าคัญของกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานด้วย 5ส ซึ่งเป็นพื้นฐานในการพัฒ นาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพในการทางานทุกระบบ และยกระดับด้วยการปรับปรุงงานด้วยแนวคิดแบบ ไคเซ็น ในหลักสูตรนี้จึงเป็น
การบูรณาการเครื่องมือที่เป็นพื้นฐานง่ายๆ ทั้ง 2 อย่างนี้เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนาไปใช้ประโยชน์ต่อได้อย่างแท้จริง
วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างจิตสานึกและการหาวิธีการทากิจกรรม 5ส และ ไคเซ็น ในการทางาน
เพื่อสร้างความเข้าใจต่อต้นทุนการผลิต และสร้างผลกาไรให้กับบริษัท
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เพื่อสร้างแนวคิดในการประยุกต์ใช้ 5ส.และไคเซ็น ในการสร้างคุณภาพต่องานที่ทา
เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเชื่อมั่นและกล้าถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความชานาญในการทางานเป็นกลุ่ม
เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทางานให้กับผู้เข้ารับการอบรม
หัวข้อกำรอบรม
1. แนวคิดกำรเพิ่มผลผลิตและกำรแข่งขันขององค์กรในยุคปัจจุบัน
เนื้อหา โดยสรุป : อธิบายหลักการแนวคิดการเพิ่มผลผลิตและการแข่งขันขององค์กรต่างๆในปัจจุบัน ความจาเป็น
ผลประโยชน์ต่อพนักงาน องค์กร และลูกค้าอย่างไร รวมทั้งขั้นตอนการดาเนินกิจกรรมตามหลักการ
2. ควำมสำคัญของ 5ส และ ไคเซ็น คืออะไร มีควำมสัมพันธ์กันอย่ำงไร?
เนื้อหา โดยสรุป : ให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงความสาคัญและความหมายของวิธีการปรับปรุงงานของเครื่องมือทั้งสอง
3. 5ส และ KAIZEN ต่อกำรบริหำรและพัฒนำองค์กร
เนื้อหาโดยสรุป: ให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงหลักการเบื้องต้นในการนา 5ส.และไคเซ็นมาประยุกต์ใช้รวมถึงข้อเสนอแนะ
วิธีการปรับปรุงงานในพื้นที่การทางาน
4. ขั้นตอนและกำรประยุกต์ใช้ 5ส และ KAIZEN ในพื้นที่กำรทำงำน
เนื้อหาโดยสรุป : เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงขั้นตอนในการปรับปรุงงานและการประยุกต์ใช้ที่ก่อให้เกิดการปรับปรุง
งาน
5. เทคนิคในกำรแก้ไขปัญหำและปรับปรุงงำน
เนื้อหา โดยสรุป : เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รู้ถึงสาเหตุของปัญหาในการจัดทาการปรับปรุงงานและสามารถวิเคราะห์ปัญหา
พร้อมหาแนวทางในการแก้ไขที่เกิดขึ้นได้ตรงจุดโดยใช้ 5 why, Visualization (การทาให้มองเห็น), ECRS (การจัด
ระเบียบใหม่), 7 wastes analysis (การวิเคราะห์ความสูญเปล่า)
6. กำรประยุกต์ใช้กิจกรรม 5ส และ KAIZEN ในองค์กร
เนื้อหา โดยสรุป : อธิบายถึงหลักการจัดทาเอกสาร, การสร้างแบบฟอร์มต่างๆ เพื่อใช้ในการดาเนินกิจกรรม, การ
จัดทามาตรฐาน 5ส ของหน่วยงาน และของบริษัท รวมถึงตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานจริงที่หน้างาน
กลุ่มเป้ำหมำย
พนักงานทุกระดับ หัวหน้างาน และหัวหน้ากลุ่มย่อย (Small group activity) หรือผู้ที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้อง
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รูปแบบกำรสัมมนำ
1. การบรรยาย

40 %

2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนาเสนอผลงานกลุ่ม
3. กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์

50%

10 %

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1.ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักการ 5ส. อย่างถูกต้อง
2.ผู้เข้าอบรมสามารถนาไปประยุกต์ใช้กับงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้การทางานร่วมกับผู้อื่น
4.ผู้เข้าอบรมมีจิตสานึกเรื่องคุณภาพและทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
5.ผู้เข้าอบรมมีสานึกการรักองค์กรมากขึ้น
หมำยเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม
********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ำมคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********
สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405
Line : chosenthebest
E-mail: info@chosenthebest.com www.chosenthebest.com
ขอขอบคุณที่ท่ำน ได้ให้โอกำสในกำรนำเสนอ และหวังเป็นอย่ำงยิง่ ว่ำจะได้ให้บริกำรท่ำนในโอกำสนี้ และโอกำสถัดไป
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