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TRAINING OUTLINE  
 

การลดต้นทุนที�ทุกคนมีส่วนร่วม 
Cost Reduction for Organization Change 

 

 
***ดูรายละเอียดประวัติวิทยากรด้านล่าง                    

 

PRINCIPLES 
 

กลยทุธ์อีกแนวทางหนึJงในการเพิJมผลกําไรนอกจากการเพิJมยอดขาย การเพิJมราคา และไมมี่ผลกระทบกบั
ผู้บริโภคภายนอกเป็นกระบวนการจดัการบริหารกนัเองภายในองค์กร โดยอาศยัความร่วมมือร่วมใจจากบคุลากรทกุ
ฝ่ายและทกุคนในองค์กร นัJนก็คือ การลดต้นทุน หรือการลดค่าใช้จ่ายภายในองค์กร ที�ทุกคนมีส่วนร่วม 
โดยเฉพาะอยา่งยิJงสภาวะของตลาดโดยรวมของสินค้าทีJอยูใ่นชว่งขาลง การลดต้นทนุจะทําให้องค์กรอยูไ่ด้โดยไม่
ขาดทนุ ยึดโอกาสในการดําเนินธุรกิจเพืJอรอโอกาสทีJตลาดจะกลบัมาสดใสอีกครั Zง เพราะการลดต้นทนุไมใ่ชก่ารลด
วสัด ุอปุกรณ์ กําลงัการผลิต หรือบคุลากร แตเ่ป็นการใช้สิJงมีอยูน่ั Zนให้คุ้มคา่ทีJสดุ ไมไ่ด้ลดคณุภาพสินค้าและบริการ 
สิJงไหนสามารถลดขั Zนตอน ลดเวลาได้ ก็ควรลด พงึระลกึเสมอวา่ขั Zนตอนมาก เวลามาก ก็มีคา่ใช้จา่ยเพิJมมากขึ Zน
เชน่กนั เป็น ต้น จงึมีความจําเป็นทีJจะต้องมีการเรียนรู้ แนวทาง การลดต้นทนุก็คือการลดคา่ใช้จา่ยภายในองค์กร ทีJจะ
นําไปประยกุต์ให้เหมาะสมให้เกิดประสิทธิภาพอยา่งแท้จริงในแตล่ะหนว่ยงานในองค์กร 
 
OBJECTIVES 

1. สามารถเรียนรู้ และรับแนวทางการลดต้นทนุและการลดคา่ใช้จา่ย 
2. สามารถนําเทคนิคการลดคา่ใช้จา่ยภายในองค์กร ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตังิานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
3. สามารถสร้างทศันคตทีิJดีและปลกูจิตสํานกึในการลดคา่ใช้จา่ยทีJมีตอ่ตนเองและองค์กรได้อย่างมัJนคง มัJงคัJง

และยัJงยืน 
 
 

วทิยากร: อาจารย์สุกจิ ตรียุทธวัฒนา 
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AREAS OF STUDY 
 

Module 1 : Cost Reduction Overall Concept 

• การลดต้นทนุกบัการลดคา่ใช้จา่ย 

• Workshop : ปัญหาของการลดต้นทุน  

• ความสําคญัและประโยชน์ของการลดต้นทนุ 

• พื ZนฐานของการเพิJมผลกําไร  
(Save 1 Cost Increase 1 Profit) 

• การวิเคราะห์ต้นทนุและรู้จกักบัต้นทนุ 

• การลดต้นทนุมีอะไรบ้างและสาเหตทีุJต้นทนุลดไมไ่ด้ 

• โครงสร้างและแผนการลดต้นทนุทั Zงองค์กร 

• เลือกลดคา่ใช้จ่ายชนิดใดก่อน 

• ความสิ Zนเปลืองมาจากไหนในองค์กร  

• ความสิ Zนเปลือง 7 ประการในองค์กร 

• ต้นทนุฐานกิจกรรม (Activity Base Costing) 
Module 2 : Cost Reduction Process & Classification 

• เจาะลกึกระบวนการลดต้นทนุ 

• การลดต้นทนุด้านการขายและการบริการ 

• การลดต้นทนุด้านบคุลากร 

• การลดต้นทนุด้านบญัชี และการเงิน 

• การลดต้นทนุด้านปฏิบตักิาร 

• การลดต้นทนุโดยภาพรวมทั Zงองค์กร 

• สาเหตตุา่งๆทีJทําให้ต้นทนุเพิJมขึ ZนทีJมีผลตอ่การลดคา่ใช้จ่าย 

• Workshop  : สร้างโมเดลจากสถานการณ์จริงของแต่ละหน่วยงาน 
                 ในด้านการลดต้นทุน 
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หมายเหต ุ  หวัข้อทีJเสนอสามารถปรับเปลีJยนได้ตามความต้องการของลกูค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร 
 

TRAINING TOOLS 
 

มีการบรรยายและกิจกรรมระดมสมอง พร้อมทั Zงการทํากิจกรรมประชมุเชิงปฏิบตักิาร เพืJอเป็นการฝึกคิดและวางแนว
ทางการปฏิบตังิานร่วมกนั 

1. เนื Zอหาใน PowerPoint  
2. เอกสารประกอบการบรรยาย  (ซึJงจะเหมือนกบัเนื Zอหาใน ใน PowerPoint) 
3. ตวัอยา่งประกอบการบรรยาย 
4. กิจกรรมระดมสมอง Workshop 
5. อืJน ๆ  

 
SUMMARY DETAILS 

• จํานวน 1 วนั รวม 6 ชัJวโมง (เวลา 09.00 - 16.00 น.) 

• กรุณาจดัเตรียมห้องจดัอบรมและอปุกรณ์ทีJใช้ในการอบรม เชน่ LCD, Flip Chart , ปากกาเมจิ 

• กรุณาจดัเตรียมอาหารวา่งสําหรับวิทยากร และผู้ เข้ารับการอบรม 

• วิทยากรผู้ทรงคณุวฒุิ อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา กรุณาดปูระวตัิวิทยากรในหน้าถดัไป 
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PROFESSIONAL INSTRUCTOR                          อาจารย์สุกจิ  ตรียุทธวัฒนา   
ประวัติการศึกษา                                                                                                                                      

ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ) (Political Science, International Relation) มหาวิทยาลยัรามคําแหง  
ปริญญาโท การจดัการ (ภาครัฐและเอกชน) (Master of  Management, Public Administration มหาวิทยาลยัคริสเตียน  
Certificated to Securities Marketing (Securities Training Association)         
 

การฝึกอบรม – สัมมนา Certificated to Train the Trainer, Certificated to Excellent to Customer Service (สถาบนัเพิJมผลผลติ
แหง่ชาติ), Certificated to Impressive Personality   Development Program (สถาบนัพฒันาบคุลกิภาพ จอห์น โรเบิร์ต เพาเวอร์ส) 
 

การทาํงานในปัจจุบนั ประสบการณ์ด้านการขายและการตลาด ด้านบริการลกูค้า ด้านการบริหาร และพฒันาทรัพยากรมนษุย์รวม
แล้วเกือบ 25 ปี จากบริษัทและองค์กร ชั Zนนําหลายแหง่, ประสบการณ์ด้านการตลาดขายตรงและด้านการเป็นวิทยากรมามากกวา่ 20 
ปี, ผู้จดัการฝ่ายขายและฝึกอบรม บริษัท สปอร์ตทรอน อินเตอร์เนชัJนแนล (ประเทศไทย)จํากดั, ผู้ อํานวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ และ
การตลาด บริษัท ลาชเูล ่คอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จํากดั, ผู้บริหาร และทีJปรึกษา  ฝ่ายทรัพยากรบคุคล ฝ่ายพฒันาองค์กร และธุรกิจ 
บริษัท แอกเซส อินดสัเตรียล เทคโนโลยี จํากดั 

 
ปัจจุบัน ทีJปรึกษาด้านพฒันาศกัยภาพบคุคลและระบบให้กบัหนว่ยงานองค์กร บริษัทเอกชนทัJวไป และองค์กรระบบขายตรงหลาย
องค์กร, อาจารย์พิเศษประจํา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร, มหาวิทยาลยัศรีปทมุ, มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย, มหาวิทยาลยัเกริก, 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ธญับรีุ  
 

ผลงานทางวิชาการ เขียนบทความลงคอลมัน์ “เปิด..อก..คยุ” ในหนงัสอืพิมพ์ เส้นทางนกัขาย ลงประจํารายปักษ์, เขียนบทความลง

คอลมัน์ “Here We Go” ในนิตยสาร ทางการตลาดและเศรษฐกิจ CEO THAILAND ลงประจํารายเดือน 

 

ผลงานทางสื�อรายการโทรทัศน์ ออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมช่อง Smart SME ในรายการ Innovative Variety ทาง 
True Vision และช่องสถานีอืJนๆทีJอยูใ่นเครือขา่ย  
 

บริษัทและหน่วยงานราชการที�เชิญไปบรรยาย (บางสว่น) SCG CHEMICALS CO.,LTD., SCG LOGISTIC CO.,LTD., THAI 
SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD., BOON RAWD BREWERY CO.,LTD (SINGHA CORPORATION), MK SERVICE 
TRAINING CENTER CO.,LTD. (RESTAURANT), EASY BUY CO.,LTD., GLICO (THAILAND) CO.,LTD., BEIERSDORF 
(THAILAND) CO.,LTD. (NIVEA), TWINLOTUS CO.,LTD (ดอกบวัคู)่, การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) บางกรวย 
นนทบรีุ, กรมการพฒันาชมุชน ข้าราชการระดบัชํานาญการพิเศษสงักดักระทรวงมหาดไทย, มลูนิธิเด็กโสสะแหง่ประเทศไทย ในพระ
บรมราชินปูถมัภ์, สาํนกังานตรวจสอบภายในทหาร (สตน.), สาํนกังานสาธารณสขุ อ.เมือง จ.ลาํพนู, สาํนกังานสรรพากร เขตพื ZนทีJ 3, 
สาํนกังานประกนัสงัคม (สปส), โรงเรียนภาษานสุรณ์ บางแค, องค์กรอิสระนกัธุรกิจแอมเวย์ ระดบั ตรีเพชร 1 องค์กร, องค์กรอิสระนกั
ธุรกิจแอมเวย์ ระดบัเพชรบริหาร 2 องค์กร, องค์กรอิสระนกัธุรกิจแอมเวย์ ระดบัเพชร และมรกต  15 องค์กร และอีกหลายร้อยบริษัทชั Zน
นํามากมาย ฯลฯ 
 

การติดต่อ 02-615-4499, 02-615-4477-8     hipotraining@hotmail.com, www.hipotraining.co.th 


