โครงการฝึ กอบรมหลักสูตร

การสร้ างจิตสํานึกประหยัด
และลดต้ นทุนให้ กับองค์ กร

นําเสนอโดย

สถาบันฝึ กอบรม เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ เซอร์วิส

โทร 0 2736 0408, 0 2038 3121, 0 2736 1035 แฟกซ์ 0 2736 0050

Training Center Service 52/174 Krungthep-Kreetha Rd., Sapansung Bangkok 10250 Tel: 0 2736 0408, 0 2736 1035, 0 2038 3121 Fax: 0 2736 0050 www.trainingservice.co.th

1

High Performance Series : Productivity & Quality
โครงการเรี ยนรู้ เพื่อเพิม่ ประสิทธิผลและคุณภาพในการทํางานยุคใหม่

หลักสูตร การสร้ างจิตสํานึกประหยัดและลดต้ นทุนให้ กับองค์ กร
โดยใช้ เกมท้ าทายอัตตาสลับการบรรยาย (Ego Challenge Game)
ระยะเวลา 1 วัน

หลักการและเหตุผล
องค์กรธุ รกิ จใดๆ ก็ ตามที่ จ ะดําเนิ นการให้ อยู่รอดอย่างรุ่ งเรื องและเติบโตอย่างยั่ง ยื นได้ นัน้ จํ าเป็ น
จะต้ อ งรั กษาระดับกํ า ไรที่ พึง มี ใ นระยะยาวให้ ไ ด้ ไม่ว่า สภาพแวดล้ อมทัง้ ภายในและภายนอกองค์ กรจะ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ ตาม การที่ จะรั กษาระดับกําไรที่พึงมีในระยะยาวได้ นนั ้ จึงจําเป็ นจะต้ องสามารถ
ควบคุมปั จ จัยสํ าคัญ ที่ มีอิท ธิ พลทํ าให้ ผ ลกํ าไรเกิ ดการเปลี่ ยนแปลงอยู่เ สมอนั่น คือ “การลดค่าใช้ จ่ายและ
ควบคุมต้ นทุน”
การเรี ยนรู้ และพัฒนา (Learning & development) ในหลักสูตรนี ้วิทยากรจะมุ่งเน้ นการถ่ายทอด
แนวคิด ทฤษฎี หลักการ และทักษะที่จําเป็ นต่อการลดต้ นทุนค่าใช้ จ่าย ที่สนุกสนาน ตื่นเต้ น ท้ าทาย เข้ าใจ
ง่าย ได้ สาระประโยชน์ ที่ใ ช้ ปรั บปรุ ง และการพัฒนาองค์กรได้ อย่างเป็ นรู ปธรรม โดยมุ่งเน้ น ให้ ผ้ ูเข้ ารั บการ
ฝึ กอบรมเกิดการพัฒนาและปรับปรุ งวิธีการคิด ทัศนคติ ความรู้ และทักษะที่จําเป็ นต้ องมีในการลดต้ นทุน
ด้ วยวิธีการทํางานรวมพลังกันเป็ นที ม ร่ วมมือร่ วมใจ เสียสละ สามัคคี และผลักดัน ให้ ผลงานขององค์กรสู่
ความสําเร็จตามเป้าหมายได้
เกมการบริ หารสลับการบรรยาย (Management game) ตังอยู
้ ่บนแนวความคิดที่ว่าการที่จะพัฒนา
ทัศนคติ วิธีการคิด ความเข้ าใจ และและทักษะที่จําเป็ นต่อการทํางาน ลําพังแค่ฟังการบรรยายในห้ องเรี ยนแต่
เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการสร้ างความรู้ความเข้ าใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเต็มใจที่จะนําเอาแนวคิด
และหลักการที่ได้ จากกิจกรรมการฝึ กอบรมไปประยุกต์ใช้ ในการทํางานจริง แต่จะต้ องสร้ างสถานการณ์สมมติที่
ก่อให้ เกิดความร่ วมมือร่ วมใจ การช่วยเหลือเกือ้ กูลกัน การทํางานร่ วมกันให้ บรรลุเป้าหมายภายใต้ เวลาและ
ทรัพยากรการทํางานที่มีอยู่อย่างจํากัดเพื่อกระตุ้นให้ เกิดการเรี ยนรู้ ยอมรับ และเกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ด้ วยตนเอง จนกระทั่งสามารถปรั บเปลี่ ยนอุปนิสัยหรื อวิถีท างในการทํางานให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการ
ประพฤติปฏิบตั ทิ ี่พงึ ประสงค์
วัตถุประสงค์ ของโครงการฝึ กอบรม
1. เพื่อเพิ่มพลังและพัฒนาขีดความสามารถ ตลอดจนเตรี ยมความพร้ อมของบุคลากรให้ มีพฤติกรรม
การทํ า งานที่ ส อดคล้ อ งและเหมาะสมกั บ ที่ อ งค์ ก รคาดหวัง ภายใต้ ส ภาวะการแข่ ง ขัน และ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้ อมทังภายในและภายนอกองค์
้
กร ได้ แก่ การเปลี่ยนแปลงแนวคิด
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ใหม่ (Paradigm) ทัศนคติ (Attitude) ความรู้ (Knowledge) และทักษะ (Skill) ที่จําเป็ นต่อการ
ประหยัดและลดต้ นทุนค่าใช้ จา่ ย
2. เพื่อให้ ผ้ ูเข้ ารับการฝึ กอบรมได้ เรี ยนรู้ แนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่สําคัญและจําเป็ นต่อการลด
ต้ นทุนให้ กบั องค์กร อันจะนําไปสูเ่ ป้าหมายการเรี ยนรู้แบบ “คิดเป็ น ทําได้ ”
3. เพื่อปลุกกระแสการมีจิตสํานึกความเป็ นหุ้นส่วนทางธุรกิจ (Sense of Ownership) และมี
จิตสํานึกรัก หวงแหน ตลอดจนมีความจงรักภักดีตอ่ องค์กร (Royalty)
4. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมสามารถวิเคราะห์และแจกแจงพฤติกรรม หรื อวัฒนธรรมการทํางานที่มี
ผลกระทบที่จะทําให้ องค์กรมีต้นทุนหรื อค่าใช้ จ่ายเพิ่มขึ ้น และร่ วมกันสร้ างข้ อกําหนดมาตรฐาน
การประพฤติปฏิบตั ิที่พึงประสงค์ (Code of Conducts) ในการลดต้ นทุนการดําเนินการและการ
บรรลุเป้าหมายขององค์กร

การออกแบบหลักสูตร
หลักสูตรนี ้มุ่งเน้ นการพัฒนาขีดความสามารถในการขายอย่างมียุทธศาสตร์ โดยใช้ เกมการบริ หารสลับการ
บรรยาย (Management Game and Short Lecture) ผสมผสานด้ วยการฝึ กอบรมแบบกลุ่มปฏิบตั ิการ (Workshop)
โดยแบ่งผู้เรี ยนออกเป็ นกลุม่ ๆ ละ 8 - 9 ท่าน โดยใช้ กิจกรรมเปลี่ยนเกมเปลี่ยนกลุม่ เพื่อทํางานส่วนบุคคลและทํางาน
ร่ วมกันเป็ นทีมตามภารกิจที่ได้ รับมอบหมายภายใต้ แรงกดดันให้ สําเร็ จตามเป้าหมาย

กิจกรรมและเครื่ องมือการฝึ กอบรม/สัมมนา
1. เกมการละลายพฤติกรรม / กิจกรรมกลุม่ สัมพันธ์ / กิจกรรมสร้ างพลังทีม
2. เกมการบริ หารสลับการบรรยาย (Management Game and Short Lecture)
3. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ (Knowledge Sharing)
4. กิจกรรมหรื อเกมท้ าทายอัตตา (Ego Challenge Game)

รายละเอียดหลักสูตรเนือ้ หาวิชา
1. แผนการหลักของการบริ หารธุรกิจและการลดต้ นทุน
1.1 ต้ นทุนคืออะไร
1.2 สถานภาพและบทบาทของการจัดการต้ นทุนในการบริ หารธุรกิจ
1.3 ระบบเชิงรวมในการจัดการต้ นทุน
1.4 การลดต้ นทุนและดัชนีชี ้วัดผลการบริ หารธุรกิจ
1.5 การจัดทําแผนกําไรระยะสัน้ และแผนกําไรและจุดคุ้มทุน
1.7 ประเด็นสําคัญของการลดต้ นทุนโดยคํานึงถึงข้ อแตกต่างของประเภทกิจการ
2. เทคนิคและวิธีการที่ใช้ ได้ ผลเลิศในการลดต้ นทุน : ถ่ายทอดแนวคิดและประสบการณ์ตรงของ
วิทยากรที่ไม่มีเขียนในตําราทางวิชาการกับ 20 แนวความคิด
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2.1 ทําให้ เกิดการตระหนักในความหมายของการควบคุมและอะไรคือต้ นทุน
2.2 ต้ องมีการลดต้ นทุน มิฉะนัน...........
้
2.3 การสร้ างจิตสํานึกในการลดต้ นทุน
2.4 เงิน...เรื่ องที่ต้องพิจารณาอย่างลึกซึ ้ง
2.5 ความสูญเสียที่แอบแฝง
2.6 ประหยัดเงินด้ วยการใช้ เงิน
2.7 ค่าใช้ จ่าย : ปรอทวัดความรับผิดชอบของหัวหน้ างาน
2.8 จะลดค่าใช้ จ่ายลงได้ อย่างไร
2.9 ผลผลิตและยอดขายสูงขึ ้นเรื่ อยๆ แต่ผลเสียก็ยงั เกิดขึ ้น
2.10 งบประมาณและมาตรฐาน : เครื่ องมือควบคุมที่ดี
2.11 ควบคุมสิ่งเหล่านี ้ให้ จงได้
2.12 ขันตอนการทํ
้
างานที่ดีคือขันตอนที
้
่สามารถตรวจสอบผลได้ ด้วยตนเอง
2.13 ปรัชญาการบริ หารค้ าใช้ จ่ายแบบ ABC
2.14 จะลดของในสต๊ อกได้ อย่างไร
2.15 การควบคุมวัตถุดิบต้ องทําอย่างมีขนตอน
ั้
2.16 ความสําคัญของ “ความสามารถในการทํากําไร”
2.17 การคาดการณคือคุณสมบัติหลักของการทําธุรกิจ
2.18 กฎของพาร์ กินสัน : หนทางที่ได้ ผลที่สดุ ในการลดต้ นทุนก็คือ “การเพิ่มประสิทธิภาพ”
2.19 ส่วนที่สําคัญที่สดุ ในระบบการควบคุมต้ นทุนคือ “คน”
2.20 เหตุผลที่อยู่เบื ้อหลังบริ ษัทที่ประสบความสําเร็ จ
3. การสร้ างข้ อกําหนดมาตรฐานการประพฤติปฏิบตั ิที่พงึ ประสงค์ (Code of Conduct) ในการลด
ต้ นทุนและค่าใช้ จ่าย
3.1 อุปนิสยั หรื อการกระทําที่ต้องพัฒนาให้ มีขีดความสามารถสูงสุด (More – off)
3.2 อุปนิสยั หรื อการกระทําที่ต้องลดลง (Less – off)
4. ความสําคัญและความจําเป็ นที่องค์กรต้ องเพิ่มผลผลิตในยุคเศรษฐกิจขาลง
4.1 สาเหตุที่ต้องมีการเพิ่มผลผลิต
4.2 พนักงานในองค์กรจะช่วยให้ ธุรกิจเพิ่มผลผลิตได้ อย่างไร
4.3 ผลลัพธ์ที่ได้ จากการเพิ่มผลผลิต
4.4 เทคนิคการเพิ่มผลผลิตให้ กบั องค์กร
• เพิ่มเป้าหมาย
• เพิ่มราคาขายต่อหน่วย
• ลดต้ นทุน
• เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทํางาน
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5. องค์ประกอบของการเพิ่มผลผลิต
5.1 คุณภาพ
5.2 การลดต้ นทุน
5.3 การส่งมอบ
5.4 ความปลอดภัยในการทํางาน
5.5 ขวัญและกําลังใจในการทํางาน
5.6 สิ่งแวดล้ อมในการทํางาน
6. การสร้ างจิตสํานึกในความเป็ นหุ้นส่วน (Sense of Ownership)
6.1 การพัฒนาแนวคิดและปรัชญาการเป็ นหุ้นส่วนทางธุรกิจด้ วยการทําให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีความมัง่ คัง่ มากที่สดุ
(Maximize Share Holder Wealth)
• การพัฒนาปั จจัยการทํางานที่มีประสิทธิภาพ (Maximize Factors + + +)
• การลดปั จจัยการทํางานที่ด้อยประสิทธิภาพ (Minimize Factors - - -)
6.2 ทําอย่างไรจึงเรี ยกว่า “ทําด้ วยจิตสํานึกการเป็ นเจ้ าของ”
7. การพัฒนาวิธีคิด มุมมอง ทัศนคติ และความรู้ ที่จําเป็ นต้ องมีในการเป็ นหุ้นส่วน
7.1 การสร้ างจิตสํานึกใช้ ทรัพยากรขององค์กรอย่างรู้ คณ
ุ ค่าและเกิดประโยชน์สงู สุด
7.2 เปลี่ยนจาก “Reactive Thinking” มาเป็ น “Proactive Thinking”
7.3 เปลี่ยนปั ญหาและอุปสรรคให้ เป็ นประโยชน์และประสบการณ์
7.4 การพัฒนาวิธีการทํางานให้ Advance แต่ Simple
7.5 มีเครื อข่ายและพันธมิตรในการทํางานทังแนวตั
้
งและแนวนอน
้
7.6 การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องรอโปรแกรมการฝึ กอบรมจากบริ ษัท
7.7 มีจิตสํานึกในความรู้ สกึ เป็ นเจ้ าของธุรกิจ (Sense of Belonging)
7.8 จิตสํานึกรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น (Feel Accountable)
ระยะเวลา / สถานที่ ฝึกอบรม/สัมมนา
ระยะเวลาการอบรม 1 วัน เวลา 09.00-16.00 น. ฝึกอบรมภายในบริ ษัท หรื อนอกสถานที่
วิ ทยากรผู้นําสัมมนา อาจารย์ภวู ส์ มิง กองเกิด และทีมงาน
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการสร้างวัฒนธรรมและคุณค่าองค์กร การบริหารการเปลีย่ นแปลง
การพัฒนาผูน้ ําองค์กรยุคใหม่ การผ่าตัดองค์กรด้วย DNA และการทํางานเป็ นทีม
• ประธานกรรมการบริหารอุทยานการเรียนรูเ้ กษตรศาสตร์ (KU Learning Resort)
• ประธานกรรมการบริหารบริษทั โรงแรมเดอะกรีนแลนด์ รีสอร์ท จํากัด
• ประธานกรรมการบริหารกลุม่ บริษทั ในเครือวิชนกรุ
ั ่ ๊ป (VisionGroup)
• กรรมการและผูอ้ าํ นวยการ HRD Designer (Thailand) Institute
• ประธานทีป่ รึกษาโรงแรมวังสวนสุนนั ทา แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนนั ทา
• อาจารย์พเิ ศษสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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อาจารย์ ภูวส์ มิ ง กองเกิ ด
การศึกษา






ผู้เชี่ยวชาญการฝึ กอบรมแนวพฤติ กรรมศาสตร์ และเกมการบริ หารสลับการบรรยาย
ปริ ญญาโท สาขาจิตวิทยาชุมชน มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
ปริ ญญาโท สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
กําลังศึกษาปริ ญญาเอก สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ประวัติการทํางาน
• หัวหน้าฝา่ ยฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากร บริษท
ั โซโก้ (ประเทศไทย) จํากัด
• ผูจ
้ ดั การศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริษทั อิตลั ไทยอุตสาหกรรม จํากัด
• ผูจ
้ ดั การฝา่ ยบุคคลและบริหาร บริษทั สยามเพรสแมเนจเม้นท์ จํากัด
• บริษท
ั ในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
• สร้างหลักสูตรและบรรยายในโครงการแปรสภาพรัฐวิสาหกิจการบริหารการเปลีย
่ นแปลง และการออกจาก
ระบบราชการให้กบั องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย องค์การเภสัชกรรม ธนาคารแห่งประเทศไทย การ
เคหะแห่งชาติ กรมทีด่ นิ และจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ปัจจุบนั
• วิทยากร และทีป
่ รึกษา บริษทั เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ เซอร์วสิ จํากัด
• กรรมการผูจ
้ ดั การ Hi Print and Modern Graphics Co., Ltd.
• ผูอ
้ าํ นวยการศูนย์สง่ เสริมภาพพจน์องค์การ Pro image Promotion Center
• กรรมการบริหาร Digital Zone Production Co., Ltd.
• อาจารย์พเิ ศษสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และเอกชนหลายแห่ง เช่น มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็ นต้น
• ทีป
่ รึกษาด้านการออกแบบและวางแผนทรัพยากรมนุษย์ และการออกแบบระบบการบริการให้กบั หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนมากกว่า 21 หน่วยงาน
• วิทยากรผูม
้ ชี อ่ื เสียงบรรยายให้กบั หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมากมายหลายแห่ง
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ลูกค้าที่ เคยใช้บริ การบางส่วน
หน่ วยงานราชการ / รัฐวิ สาหกิ จ
การไฟฟ้าฝา่ ยผลิตแห่งประเทศไทย
องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
โรงพยาบาลศิรริ าช
โรงพยาบาลอนันทมหิดล
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรมทีด่ นิ กระทรวงมหาดไทย
สํานักงานเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
การเคหะแห่งชาติ
บริษทั อสมท. จํากัด (มหาชน)
สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
กรมสรรพากร
ธนาคาร / สถาบันการเงิ น
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารเอเชีย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารออมสิน
ธนาคารธนชาติ จํากัด (มหาชน)
บริษทั เงินทุนธนชาติ จํากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จํากัด
บริษทั จีอี แคปปิ ตอล (ประเทศไทย) จํากัด
สมาคมประกันวินาศภัย
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
โรงพยาบาล
โรงพยาบาลกรุงเทพ
โรงพยาบาลสมิตเวช
โรงพยาบาลปิ ยะเวท
โรงพยาบาลเปาโล (ทุกเครือ)
โรงพยาบาลไทยนครินทร์
ภาคเอกชน
บริษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด
บริษทั สยามโตโยต้า อุตสาหกรรม จํากัด
บริษทั ปูนซีเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
บริษทั ยูนิลเี วอร์ ไทย โฮลดิง้ ส์ จํากัด

ภาคเอกชน
บริษทั จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน จํากัด
บริษทั ไพร้ซว์ อเตอร์เฮ้าส์ คูเปอร์ส จํากัด
บริษทั แคดเบอร์ร่ี อดัมส์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริษทั กรุงเทพวิทยุและโทรทัศน์ จํากัด (ช่อง7)
บริษทั นํ้าตาลมิตรผล จํากัด
บริษทั ดีทแฮล์ม จํากัด (DKSH Thailand)
บริษทั โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษทั โฟร์โมสท์ ประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
บริษทั โอลิมเปี ยไทย จํากัด
บริษทั รอแยลเฮ้าส์ จํากัด
บริษทั ควอลิตเ้ี ฮ้าส์ จํากัด
บริษทั เอ็นซี เฮ้าส์ซงิ่ จํากัด
บริษทั ดาต้าไอที จํากัด
บริษทั ริชมอนเด้ (บางกอก) จํากัด
บริษทั เพอร์นอต ริคาร์ด ประเทศไทย จํากัด
บริษทั บุญรอด บริวเวอร์ร่ี จํากัด
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ จํากัด (มหาชน)
บริษทั เอ็มเค เรสทัวรองต์ จํากัด
บริษทั เจริญโภคภัณฑ์ จํากัด และบริษทั ในเครือ
บริษทั สหพัฒนาพิบลู ย์ จํากัด และบริษทั ในเครือ
บริษทั พรูเด็นเชีย่ น ทีเอส ไลฟ์ จํากัด
บริษทั โมโตโรล่า ประเทศไทย จํากัด
บริษทั ชไนเดอร์อเิ ล็คทริก จํากัด
บริษทั ทรู คอร์เปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
บริษทั อีส๊ เอเซียติก ประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
บริษทั บางกอกฮิตาชิเอลิเวเตอร์ จํากัด
บริษทั กรุงเทพประกันภัย จํากัด (หาชน)
บริษทั เชลล์แห่งประเทศไทย จํากัด
บริษทั ฟริโต-เลย์ ประเทศไทย จํากัด
บริษทั สยามไวน์เนอร์ร่ี จํากัด
บริษทั แมคโคออฟฟิต จํากัด
บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
บริษทั จอห์นสัน แวกซ์ โปรเฟสชันแนล
่
จํากัด
้
บริษทั ไทยเพรสซิเดนท์ฟูด จํากัด
บริษทั บางจากการปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน)
บริษทั บุญรอดเทรดดิง้ จํากัด
บริษทั ปตท. จํากัด(มหาชน)
บริษทั ล็อกซเล่ย์ เทรดิง้ ส์ จํากัด
บริษทั อาดัมส์ (ประเทศไทย) จํากัด
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