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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 คือระบบการจดัการกระบวนการท างานตา่งๆ ที่มเีปา้หมายคือ คณุภาพสนิค้าและคณุภาพบริการท่ีดีที่สดุ 
ต้นทนุการผลติและต้นทนุบริการที่ต ่าที่สดุ และใช้เวลาในการผลติและการบริการท่ีสัน้ท่ีสดุ โดยมุง่ก าจดักระบวนการ/กิจกรรมที่
ไมเ่พิ่มคณุคา่ตลอดสาย Value Added Chain หรือ Demand & Supply Chain 
Lean Management มุง่ท าความเข้าใจกบัสิ่งที่ลกูค้าต้องการและคณุคา่ทีถ่กูก าหนดจากมมุมองของลกูค้า และพยายามปรับปรุง
ให้ทกุกระบวนการในการผลติและบริการ เพื่อเพิม่คณุคา่ให้ลกูค้ากิจกรรมใดๆ ก็ตามที่ไมเ่พิ่มคณุคา่จดัวา่เป็นความสญูเสยี ต้อง
ก าจดัออกไปให้หมด   
Lean Management อาศยัการด าเนินการตามจ านวนความต้องการของลกูค้าด้วยระบบดงึ (Pull System) ท าให้เกิดสภาพการ
ไหลอยา่งตอ่เนื่อง ราบเรียบ และท าการปรับปรุงอยา่งตอ่เนื่องเพื่อสร้างคณุคา่ให้แก่ระบบอยูเ่สมอ และก าจดักิจกรรมที่ไมเ่พิ่ม
คณุคา่ออกไป 
Lean Management ถือวา่การท างานท่ีไมส่ร้างคณุคา่เป็นความสญูเปลา่ เป็นตวัท าให้เวลาทีใ่ช้ในการผลติหรือบริการยาวนาน
ขึน้ และต้นทนุเพิ่มมากขึน้และควรมีการน าเทคนิคตา่งๆ มาใช้ในการก าจดัความสญูเปลา่ออกไป โดยมุง่เน้นก าจดัความสญูเสยี 
(Waste/ Muda) ทัง้ 7 ประการ ที่เกิดขึน้ในกระบวนการท างาน ได้แก่ 

1. การเคลือ่นไหวที่ไมจ่ าเป็น (Unnecessary Motion) 
2. การรอคอย (Idle Time/ Delay) 
3. กระบวนการท่ีขาดประสทิธิผล (Non-effective Process) 
4. การผลติของเสยีและแก้ไขงานเสยี (Defects and Reworks) 
5. การผลติมากเกินไป (Overproduction) 
6. การเก็บวตัถดุิบคงคลงัที่ไมจ่ าเป็น (Unnecessary Stock) 
7. การขนสง่ (Transportation) 

Lean Management มีลกัษณะเฉพาะคือ มีของเสยีน้อย มีข้อผิดพลาดน้อย Lead Time ในการผลติและบริการทีส่ ัน้ รุ่นการผลติ
มีการขนาดเลก็ลง พสัดคุงคลงัมปีริมาณน้อย การรอคอยมีน้อย ผู้ รับช่วงการผลติและบริการมีจ านวนน้อยราย แตเ่ช่ือถือได้มาก 
มีสายการผลติหรือบริการซึง่มีขนาดเล็กกวา่ ความถ่ีในการเปลีย่นแผนการผลติต า่กวา่ ลดจ านวนการเกิดสภาพคอขวด ใช้
พนกังานจ านวนน้อย แตม่ีความช านาญสงูกวา่ เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือตา่งๆ มีความยืดหยุน่มากกวา่ 
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ประโยชน์ที่จะได้รับ: 

 สิง่แรกคือผู้บริหารระดบัสงูทกุทา่นในองค์กรต้องมีความเข้าใจใน Value Added Chain ขององค์กรจากมมุมองของลกูค้า 
และสามารถพจิารณาได้วา่ กิจกรรมใดที่ท าไห้เกิด Value Added และกิจกรรมใดไมเ่พิ่มคณุคา่ทีต้่องก าจดัทิง้ แตใ่นองค์กร
ที่มีความซบัซ้อนสงูในปัจจบุนั กิจกรรมที่ไมเ่พิ่มคณุคา่ มกัหลบซอ่นอยูจ่นแทบมองไมอ่อก ดงันัน้ผู้บริหารต้องมี
ความสามารถในการปรับปรุงการไหลของกระบวนการใน Demand & Supply Chain ให้ตอ่เนื่องราบเรียบก่อน กิจกรรมที่ไม่
เพิ่ม Value จึงจะปรากฏออกมาให้ก าจดั และเนื่องจากความต้องการลกูค้าและผลติภณัฑ์ตา่งมีความเปลีย่นแปลง
ตลอดเวลา ดงันัน้ การปรับปรุงการไหลและการก าจดักิจกรรมไมส่ร้างคณุคา่ จงึต้องท าอยา่งตอ่เนื่องตลอดเวลา 
 

หัวข้อบรรยาย: 
ตลอดระยะเวลา 2 วนัเต็ม ผู้บริหารจะได้ร่วมเลน่ Lean Management Business Game จ านวน 3 เกมที่จ าลองการบริหาร
องค์กรตลอดสาย Demand & Supply Chain ตัง้แต ่ การคาดการยอดขายและการรับ Order การวางแผนการผลติและการ
บริหารข้อมลูการผลติ การจดัการวตัถดุิบและการสัง่ซือ้วตัถดุิบ การควบคมุคณุภาพ และการวางแผนสง่มอบและการสง่มอบ 
รวมทัง้การกลยทุธการตัง้ราคาและการแขง่ขนั ซึง่ใน Game นี ้ ผู้บริหารจะได้เรียนรู้พฒันางานโดยใช้ Lean Management 
Concept ในการบริหาร 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 
 การค านวณ Cycle Time ของกระบวนการและบริการ และกิจกรรมในการผลติและบริการ 
 การปรับปรุงสายการผลติและบริการให้เกิดความสมดลุของระยะเวลาในแตล่ะกิจกรรม  
 การออกแบบระดบั Work in Process Inventory และ Queue และการรอคอย 
 การใช้ระบบ Pull และ Kanban 

 การจดัการสายการสง่มอบสนิค้า 

 การบริหาร Supplier และออกแบบระดบั Raw Material Inventory 

 การค้นหาและก าจดักิจกรรมไมส่ร้างคณุคา่ (Waste) ที่ซอ่นอยูใ่นกระบวนการตา่งๆ 

 การใช้เทคโนโลยี 4.0 ในการพฒันา Lean Management โดยเฉพาะในด้านการบริหารข้อมลูการขาย  

 การผลติและสง่มอบ 
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เหมาะส าหรับ: 

 ผู้บริหารที่เข้าสมัมนาไมจ่ าเป็นต้องมีพืน้ฐานด้านวิศวกรรมหรือโรงงานแตอ่ยา่งใด เพราะ Business Game ของเราจะท าให้
ผู้บริหารทกุทา่นจากทกุสายงานสามารถเข้าใจภาพรวมของการบริหาร การผลติและบริการได้อยา่งง่ายดาย  

 

 

วิทยากร: 

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒจิาก บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จ ากัด  
 
วัน เวลา สถานที่ และค่าใช้จ่าย ในการเข้าร่วมงานสัมมนา  

วนัท่ี 16-17 กนัยายน 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น. โดยสามารถเลอืกการเข้าอบรมได้ 2 ช่องทาง ดงันี ้
1. เข้าร่วมอบรมที่โรงแรมจสัมนิ ซติี ้(ซอยสุขุมวทิ 23) หรือโรงแรมที่เทียบเท่า  

(สถานที่อาจมกีารเปลี่ยนแปลงกรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน) 
คา่ใช้จา่ยในการเข้าร่วมงานสมัมนา ราคา 12,500 บาท (ราคานีย้งัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่ 7%)  

2. เข้าร่วมอบรมแบบทางไกลโดยการประชุม Distance Learning Instructor-led Virtual Class via Face to Face 
Application   
คา่ใช้จา่ยในการเข้าร่วมงานสมัมนา ราคา 10,500 บาท (ราคานีย้งัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่ 7%)  
ส าหรับรายละเอียดเพิ่มเติม  กรุณาตดิต่อผู้ประสานงานอบรม 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) (สถานที่อาจมกีารเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน) 
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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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