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“5 GEN จัดการปั ญหาตรงจุด เพิ่มมูลค่ าเลิกทาเรื่ องไร้ ค่า”

เนือ้ หาหลักสูตร
หลักการแรก 5 GEN หรื อ หลักการ 5 จริง ซึง่ เป็ นของ อาจารย์ Kobata ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปนุ่ ซึง่ มีผลงานเขียนหนังสือ
มากมาย และ มีการแปลโดย สสท. (สมาคมส่งเสริ มเทคโนโลยีไทย-ญี่ปน)
ุ่ โดยจะนาประสบการณ์ที่ได้ จากการทางานร่วมกับอาจารย์
KOBATA จาก บริ ษัท Seiko Precision จากัด ซึง่ เป็ นกิจกรรมการปรับปรุง (Kaizen) เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ เดียวกับของท่านมา
ประยุกต์ใช้ โดย หลัก 5 GEN หรือ หลักการ 5 จริง ดังนี ้
GENJITSU = ข้ อมูลจริง
GENBUTSU = ของจริ ง
GENBA = สถานที่จริ ง
GENRI
= กฎความเป็ นจริงของประสิทธิภาพและวิธีการทางานที่สญ
ู เปล่าน้ อยที่สดุ ที่ต้องรู้
GENSOKU = หลักการปฏิบตั ิจริ งแห่งประสิทธิภาพและวิธีทางานที่สญ
ู เปล่าน้ อยที่สดุ
หลักการเหล่านี ้ล้ วนมีไว้ เพื่อสร้ างความเข้ าใจและกาหนดขันตอนในการปรั
้
บปรุงองค์กร โดยขันตอนจะมี
้
ดงั ต่อไปนี ้
1. ต้ องเข้ าใจสถานที่จริ ง เห็นของจริง ละข้ อมูลจริ งที่จาเป็ น ในการนามาเปรี ยบเทียบกับ GENRI และ GENSOKU
2. ต้ องรับทราบกฎความเป็ นจริ งและหลักปฏิบตั ิจริ งของประสิทธิภาพ และวิธีการทางานที่สญ
ู เปล่าน้ อยที่สดุ เพื่อที่จะใช้ เป็ น Model
ในการนามาเป็ นเครื่ องช่วยหาจุดอ่อน จุดสูญเปล่า จุดเปลืองต้ นทุน ของสถานที่จริง ของจริง และข้ อมูลจริ ง
เช่น กฎความจริ งที่วา่ “จุดเริ่มต้ นของกระบวนการต่ อไปที่มีประสิทธิภาพและสูญเปล่ าน้ อยที่สุด คือจุดจบของกระบวนการ
ก่ อนหน้ า ”
ซึง่ ถ้ าพบว่ามีจดุ เริ่มต้ นที่หา่ งไกลกับจุดจบของกระบวนการก่อนหน้ ามีมาก นันแสดงว่
้
ามีความสูญเปล่าเกิดขึ ้น
จุดประสงค์ : เพื่อสร้ างความเข้ าใจถึงกลการแก้ ปัญหาให้ ถกู จุด
ลักษณะการอบรม :
1. การบรรยายสือ่ สาร 2 ทาง และมีตวั อย่างประกอบ โดยเน้ นให้ เกิดการแลกเปลีย่ น และแสดงความคิดเห็น
2. กิจกรรมกลุม่ เพื่อสร้ างให้ เกิดความเข้ าใจ และสามารถนาไปปฏิบตั ิจริ งได้
3. ประเมินผล หลังการอบรม
ระยะเวลาอบรม : 1 วัน (9.00-16.00 น.)
ผู้เข้ าร่ วมอบรม :
ผู้บริ หาร ผู้ปฏิบตั ิงาน และผู้สนใจทัว่ ไป
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เนือ้ หาหลักสูตร :
1. เทคนิค 5 GEN คืออะไร
2. การสร้ างมูลค่าเพิ่มด้ วยวิถี 5 GEN
3. การนาไปประยุกต์ใช้ กบั องค์กร
4. 5 GEN กับการลดความสูญเปล่า
5. 7 ความสูญเปล่าที่ต้องปรับปรุง
6. การใช้ 5 GEN ช่วยลดความอึดอัดในองค์กร โดยเฉพาะกิจกรรม IQA
7. การใช้ 5 GEN ช่วยลดการทางานที่ไม่สร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กบั องค์กร เช่น การประเมิน Supplier ที่เขาไม่ง้อเราทาไปก็ไม่มีอะไรดีขึ ้น
8. การใช้ 5 GEN ลดกิจกรรม ISO ในส่วนที่นา่ เบื่อ ไม่ร้ ูวา่ ต้ องทาไปเพื่ออะไร เช่น การเขียนใบ CAR ปริ มาณมหาศาล ติดตามไม่ไหว
9. เพิ่มศักยภาพในการหาความสูญเปล่าในการทางาน เช่น ความสูญเปล่าในการเคลือ่ นย้ ายสิง่ ของ, ความสูญเปล่าในการเก็บ Stock,
ความสูญเปล่าจากการรองานของกระบวนการก่อนหน้ านี ้, ความสูญเปล่าในการบริ หารงาน
10. สรุปขันตอนการด
้
าเนินการเพื่อกาจัด/ลดความสูญเปล่าในองค์กร
หมายเหตุ : เวลา และเนื ้อหาการอบรม สามารถปรับเปลีย่ นได้ ตามความเหมาะสม

