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

 

Duration: 2 Days (9:00 – 16:00) 
 

หลักการและเหตุผล: 

Lean Management คือระบบการจดัการกระบวนการทํางานตา่งๆ ท่ีมีเปา้หมายคือ คณุภาพสนิค้าและบริการท่ีดีท่ีสดุ ต้นทนุการ

ผลิตและบริการท่ีตํ่าท่ีสดุ และใช้เวลาในการผลิตและบริการท่ีสัน้ท่ีสดุ โดยมุ่งกําจดักระบวนการ/กิจกรรมท่ีไม่เพ่ิมคณุค่าตลอด

สาย Value added chain หรือ Demand & Supply chain 

Lean Management มุง่ทําความเข้าใจกบัสิง่ท่ีลกูค้าต้องการและคณุคา่ท่ีถกูกําหนดจากมมุมองของลกูค้าและพยายามปรับปรุง

ให้ทกุกระบวนการในการผลิตและบริการเพ่ือเพ่ิมคณุค่าให้ลกูค้ากิจกรรมใดๆ ก็ตามท่ีไม่เพ่ิมคณุคา่จดัวา่เป็นความสญูเสีย ต้อง

กําจดัออกไปให้หมด   

Lean Management อาศยัการดําเนินการตามจํานวนความต้องการของลกูค้าด้วยระบบดึง (Pull system) ทําให้เกิดสภาพการ

ไหลอย่างต่อเน่ือง ราบเรียบ และทําการปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองเพ่ือสร้างคณุค่าให้แก่ระบบอยู่เสมอ และกําจดักิจกรรมท่ีไม่เพ่ิม

คณุคา่ออกไป 

Lean Management ถือว่าการทํางานท่ีไมส่ร้างคณุคา่เป็นความสญูเปลา่ เป็นตวัทําให้เวลาท่ีใช้ในการผลิตหรือบริการยาวนาน

ขึน้ และต้นทนุเพ่ิมมากขึน้และควรมีการนําเทคนิคตา่งๆ มาใช้ในการกําจดัความสญูเปลา่ออกไป โดยมุง่เน้นกําจดัความสญูเสีย 

(Waste/Muda) ทัง้ 7 ประการ ท่ีเกิดขึน้ในกระบวนการทํางาน ได้แก่ 

1. การเคลือ่นไหวท่ีไมจํ่าเป็น (Unnecessary motion) 

2. การรอคอย (Idle time/Delay) 

3. กระบวนการท่ีขาดประสทิธิผล (Non-effective process) 

4. การผลติของเสยีและแก้ไขงานเสยี (Defects and reworks) 

5. การผลติมากเกินไป (Overproduction) 

6. การเก็บวตัถดุิบคงคลงัท่ีไมจํ่าเป็น (Unnecessary stock) 

7. การขนสง่ (Transportation) 

Lean Management มีลกัษณะเฉพาะคือ มีของเสยีน้อย มข้ีอผิดพลาดน้อย, Lead time ในการผลติและบริการสัน้, รุ่นการผลติมี

การขนาดเลก็ลง, พสัดคุงคลงัมีปริมาณน้อย, การรอคอยมีน้อย, ผู้ รับช่วงการผลติและบริการมีจํานวนน้อยราย แตเ่ช่ือถือได้มาก 

มีสายการผลติหรือบริการซึง่มีขนาดเลก็กวา่, ความถ่ีในการเปลีย่นแผนการผลติตํ่ากวา่, ลดจํานวนการเกิดสภาพคอขวด, ใช้

พนกังานจํานวนน้อย แตม่ีความชํานาญสงูกวา่, เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือตา่งๆ มคีวามยืดหยุน่มากกวา่ 
 

ประโยชน์ที่จะได้รับ: 

สิง่แรกคือผู้บริหารระดบัสงูทกุทา่นในองค์กรต้องมีความเข้าใจใน Value added chain ขององค์กรจากมมุมองของลกูค้า และ

สามารถพิจารณาได้วา่ กิจกรรมใดท่ีทําไห้เกิด Value added และ กิจกรรมใดไมเ่พ่ิมคณุคา่ท่ีต้องกําจดัทิง้ แตใ่นองค์กรท่ีมีความ

ซบัซ้อนสงูในปัจจบุนั กิจกรรมท่ีไมเ่พ่ิมคณุคา่ มกัหลบซอ่นอยูจ่นแทบมองไมอ่อก ดงันัน้ผู้บริหารต้องมีความสามารถในการ

ปรับปรุงการไหลของกระบวนการใน Demand & Supply chain ให้ตอ่เน่ืองราบเรียบก่อน กิจกรรมท่ีไมเ่พ่ิม Value จึงจะปรากฏ
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ออกมาให้กําจดั และเน่ืองจากความต้องการลกูค้าและผลติภณัฑ์ตา่งมีความเปลีย่นแปลงตลอดเวลา ดงันัน้ การปรับปรุงการไหล

และการกําจดักิจกรรมไมส่ร้างคณุคา่ จงึต้องทําอยา่งตอ่เน่ืองตลอดเวลา 
 

หัวข้อบรรยาย: 

ตลอดระยะเวลา 2 วนัเตม็ ผู้บริหารจะได้ร่วมเลน่ Lean Management Business Game จํานวน 3 เกมท่ีจําลองการบริหาร

องค์กรตลอดสาย Demand & Supply chain ตัง้แต ่การคาดการยอดขายและการรับ order, การวางแผนการผลติและการบริหาร

ข้อมลูการผลติ, การจดัการวตัถดุบิและการสัง่ซือ้วตัถดุิบ, การควบคมุคณุภาพ, และการวางแผนสง่มอบและการสง่มอบ รวมทัง้

การกลยทุธการตัง้ราคาและการแขง่ขนั ซึง่ใน Game นี ้ผู้บริหารจะได้เรียนรู้พฒันางานโดยใช้ Lean management concept ใน

การบริหาร Demand & Supply chain ในหวัข้อตา่งๆ คือ 

• การค้นหา Value proposition ของสนิค้าและบริการจากมมุมองของลกูค้า 

• 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 

 การบริหาร margin สนิค้า 

• การออกแบบระดบั Finished goods inventory  

• การวางระบบการผลติและบริการ การจดัสายการผลติและบริการให้เกิดความลืน่ไหลราบเรียบ 

 การคาํนวณ Cycle time ของกระบวนการและบริการ และกิจกรรมในการผลติและบริการ 

 การปรับปรุงสายการผลติและบริการให้เกิดความสมดลุของระยะเวลาในแตล่ะกิจกรรม  

 การออกแบบระดบั Work in process inventory และ Queue และการรอคอย 

 การใช้ระบบ Pull และ Kanban 

• การจดัการสายการสง่มอบสนิค้า 

• การบริหาร Supplier และออกแบบระดบั Raw material inventory 

• การค้นหาและกําจดักิจกรรมไมส่ร้างคณุคา่ (Waste) ท่ีซอ่นอยูใ่นกระบวนการตา่งๆ 

• การใช้เทคโนโลยี 4.0 ในการพฒันา Lean Management โดยเฉพาะในด้านการบริหารข้อมลูการขาย  

การผลติและสง่มอบ 
 

ผู้บริหารท่ีเข้าสมัมนาไมจํ่าเป็นต้องมีพืน้ฐานด้านวิศวกรรมหรือโรงงานแตอ่ยา่งใด เพราะ Business Game ของเราจะทําให้

ผู้บริหารทกุทา่นจากทกุสายงานสามารถเข้าใจภาพรวมของการบริหารการผลติและบริการได้อยา่งง่ายดาย  
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วิทยากร: 

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒจิาก บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จาํกัด  

Industrial Engineering Degree from Chulalongkorn University and MBA in Finance from MIT 
Sloan School of Management.  
 

He had worked at SCG Chemicals in Production Planning, Marketing, and Supply Chain 
Management.  He was also the project leader in designing and implementing Supply Chain 
Management System for the olefins business industry. 
 

Currently, he is a trainer and consultant for private corporations and government sectors.  His 
expertise areas are leadership development, Neuro Linguistic Programming (NLP), sales & 
marketing skills, change management, and organizational development.  
 

วัน เวลา สถานที่ และค่าใช้จ่าย ในการเข้าร่วมงานสัมมนา  
 

วนัท่ี 20-21 มกราคม 2564 เวลา  09.00 – 16.00 น. โดยสามารถเลอืกการเข้าอบรมได้ 2 ช่องทาง ดงันี ้

1. เข้าร่วมอบรมท่ีโรงแรมจสัมิน ซติี ้(ซอยสขุมุวทิ 23) หรือโรงแรมท่ีเทียบเทา่  

(สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน) 

คา่ใช้จา่ยในการเข้าร่วมงานสมัมนา ราคา 12,500 บาท (ราคานีย้งัไมร่วมภาษีมลูคา่เพ่ิม 7%)  

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

คา่ใช้จา่ยในการเข้าร่วมงานสมัมนา ราคา 10,500 บาท (ราคานีย้งัไมร่วมภาษีมลูคา่เพ่ิม 7%)  
 

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

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

 

 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200%ของค่าใช้จ่ายจริง 

 (พระราชกฤษฎกีาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป) 

 

สร้างสรรค์หลักสูตรสัมมนาคุณภาพเย่ียมโดย 
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แผนที่ โรงแรมจสัมนิ ซิตี ้(ซอยสขุมุวิท 23) (สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน) 
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Registration Form 

บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จ ำกดั (ส ำนกังำนใหญ่) 573/140 ซอยรำมค ำแหง 39 แขวงพลบัพลำ 
เขตวงัทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310 Tel: 0-2949-0955, 0-2318-6891 Fax: 0-2949-0991 

เลขประจ ำตวัผู้ เสยีภำษี 0105548037730 
* ข้อมูลผู้เข้าร่วมสัมมนา: (โปรดกรอกข้อมลูให้ครบถ้วนและชดัเจน, ภาษาไทย: ตัวบรรจง, ภาษาอังกฤษ: ตัวพิมพ์)

ข้อมูลเพื่อใช้ออกใบก ากับภาษี: (โปรดตรวจสอบควำมชดัเจนครบถ้วน เพื่อควำมถกูต้องของใบเสร็จ/ใบก ำกบัภำษีท่ีท่ำนจะได้รับ) 

ช่ือท่ีให้ระบใุนใบกํากบัภำษี: _________________________________________________________        ตำมช่ือบริษัทด้านบน 

ท่ีอย่ท่ีูให้ระบใุนใบกํากบัภาษี:  ____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

การช าระเงนิค่าสัมมนา: สำมำรถสอบถำมรำยละเอยีดและส ำรองที่นัง่ได้ที่ 0-2949-0955, 0-2318-6891 ต่อ 104,105,108,109 

วิธีการช าระเงนิ 

โอนเงินเข้ำบญัชี บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จ ากดั
ธนำคำรธนชำต         สำขำเอสพละนำด รัชดำ บญัชีออมทรัพย์เลขที่ 260-2-15492-2  โอนวนัท่ี ___________________
ธนำคำรไทยพำณิชย์  สำขำสีแ่ยกศรีวรำ          บญัชีออมทรัพย์เลขที่ 140-2-63049-9  โอนวนัท่ี ___________________
ถือเช็คจำ่ยหน้ำงำนในนำม บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จ ากดั
จ่ำยเงินสดหน้ำงำน

หากข้อมูลครบถ้วนแล้ว กรุณาส่งกลับมาที่ Email: seminar@bostonnetwork.com  หรือ 
Fax มาพร้อมกับส าเนาการโอนเงนิที่เบอร์ 0-2949-0991       
*โปรดน าหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายมายื่นในวนัสัมมนา*
 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในกำรส ำรองท่ีนัง่ให้แก่ผู้สง่เอกสำรลงทะเบียนครบถ้วนและช ำระเงินแล้วเทำ่นัน้
 เจ้ำหน้ำที่จะแจ้งยืนยนักำรลงทะเบียนของทำ่นอีกครัง้หลงัจำกได้รับเอกสำร
 ในกรณีที่ทำ่นส ำรองที่นัง่ไว้แล้วแตไ่มส่ำมำรถเข้ำร่วมกำรสมัมนำได้   กรุณำแจ้งลว่งหน้ำก่อนวนังำนอยำ่งน้อย 10 วนั
หากไม่แจ้งตามก าหนด ท่านจะต้องช าระค่าธรรมเนียมเอกสารเป็นจ านวน 50% ของอัตราค่าลงทะเบียน 

หลักสูตรที่ร่วมสัมมนา__________________________________________________วันสัมมนา______________________ 

ช่ือ-นำมสกลุ  (ภำษำไทย) _____________________________________________________________________________ 

(ภำษำองักฤษ) ___________________________________________________________________________ 

บริษัท (ภำษำไทย)______________________________________________________________________________ 

(ภำษำองักฤษ)___________________________________________________________________________ 

ต ำแหนง่งำน: _____________________________________แผนก/ฝ่ำย: __________________________________________ 

 เบอร์โทรศพัท์ที่ท ำงำน: ______________________ตอ่____________เบอร์โทรศพัท์มือถือ:_____________________________ 

Fax: _________________________________  E-mail: _________________________________________        _____  ____ 

ชื่อผู้ประสานงาน (HR)___________________________________เบอร์โทรศพัท์______________________ตอ่__________ 
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