การลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต
(7 Wastes in Manufacturing Process)
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หลักการและเหตุผล
❖

ปัจจุบนั ธุรกิจมีการแข่งขันสูง องค์กรต้องปรับตัวเพื่อให้ธุรกิจอยูร่ อด กลยุทธ์ที่สามารถทาได้ผลดี
คือ “การลดต้ นทุนด้ วยการมุ่งลดความสูญเปล่ าในกระบวนการ” ซึ่งความสู ญปล่าสามารถเรี ยก
อย่างง่าย ๆ ว่า การทางานใด ๆ ที่ไม่สร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ให้กบั สิ นค้าและบริ การ ซึ่ง
แนวคิดหนึ่งในการบริ หารความสูญเปล่าได้อย่างมีประสิ ทธิภาพคือ “Lean Management” โดยมี
ตัวเลขทางสถิติน่าสนใจได้กล่าวว่า “ความสูญเปล่ าในกระบวนการของอุตสาหกรรมหนึ่งต่ อปี มี
ประมาณ 10% - 35%” ตัวเลขดังกล่าวนับว่าสู งมาก ดังนั้นการบริ หารจัดการความสู ญเปล่าอย่างมี
ประสิ ทธิภาพย่อมส่งผลต่อต้นทุนรวม (Total Cost) ของสิ นค้าอย่างแน่นอน

❖

หลักการ Lean Management เป็ นกรอบทางความคิดการผลิตที่มุ่งเน้นให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานสามารถระบุ
และกาจัดความสูญเปล่า 7 ประเภท ในกระบวนการผลิตได้ (7 Wastes in Manufacturing Process)
โดยความสูญเปล่าถูกจาแนกไว้เป็ น 7 ประเภท ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

❖

ความสู ญเปล่าจากการผลิตที่มากเกินไป (Overproduction)
ความสู ญเปล่าจากสิ นค้าคงคลัง (Inventory)
ความสู ญเปล่าจากการรอคอย (Waiting)
ความสู ญเปล่าจากการเคลื่อนไหว (Motion)
ความสู ญเปล่าจาการเคลื่อนย้าย (Transportation)
ความสู ญเปล่าของผลิตภัณฑ์บกพร่ อง (Defects)
ความสู ญเปล่าจากกระบวนการมากเกินไป (Overprocessing)

การลดความสูญเปล่าในกระบวนการให้ได้ผลเชิงประสิ ทธิภาพ ผูป้ ฏิบตั ิงานต้องเข้าใจความสูญ
เปล่าแต่ประเภทและสามารถระบุความสูญเปล่าได้ เพื่อนาไปสู่ ข้นั ตอนต่อไปคือการเลือกเครื่ องมือ
ที่เหมาะสมต่อการลดความสูญเปล่าในกระบวนการ ซึ่งเราสามารถสรุ ปเครื่ องมือต่าง ๆ ได้ดงั นี้
•
•
•
•
•

การพยากรณ์ยอดขายและการวางแผนการผลิตรวม
การจัดสมดุลสายการผลิต (Production Line Balancing)
การวิเคราะห์และปรับปรุ งการไหลของงาน
(Flow Process Chart & Flow Diagram)
การวิเคราะห์งานเพื่อวางอุปกรณ์ตามหน้าที่ปฏิบตั ิงาน (Functional Storage)
การดาเนินกิจกรรม OJT และกิจกรรมกล่มคุณภาพ QCC

วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
❖

❖

เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจความสูญเปล่าด้วยแนวคิด “Lean Management” และสามารถระบุความสูญ
เปล่าในกระบวน 7 ประการ (Identifying Waste) ได้อย่างถูกต้อง
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีเครื่ องมือกาจัดความสูญเปล่า 7 ประเภทในกระบวนการผลิต และสามารถปรับ
ใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
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รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสู ตร








พื้นฐานและแนวคิดการลดความสูญเปล่าในกระบวนการ
• กิจกรรมปรับคลื่นความถี่สมองก่อนการเรี ยนรู ้
• แนวคิดการทากาไรของธุ รกิจสมัยใหม่
• ทางเลือกในการเพิม
่ ผลกาไรในภาคธุรกิจ
• การประเมินมูลค่าความสู ญเปล่าของอุตสาหกรรม
• กรณี ศึกษา : สร้างจิตสานึกในการลดความสู ญเปล่า
หลักการสาคัญของการลดความสูญเปล่าในกระบวนการ
• ความหมายของความสู ญเปล่าในกระบวนการ
• การบริ หารความสู ญเปล่าด้วยแนวคิด Lean Management
• ความสู ญเปล่าในกระบวนการผลิต 7 ประการ
 ความสู ญเปล่าจากการผลิตที่มากเกินไป (Overproduction)
 ความสู ญเปล่าจากสิ นค้าคงคลัง (Inventory)
 ความสู ญเปล่าจากการรอคอย (Waiting)
 ความสู ญเปล่าจากการเคลื่อนไหว (Motion)
 ความสู ญเปล่าจาการเคลื่อนย้าย (Transportation)
 ความสู ญเปล่าของผลิตภัณฑ์บกพร่ อง (Defects)
 ความสู ญเปล่าจากกระบวนการมากเกินไป (Overprocessing)
• ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความสู ญเปล่าแต่ละประเภท
• สาเหตุของความสู ญเปล่าแต่ละประเภท
• Activity I: การค้นหาความสู ญเปล่า 7 ประการ
เครื่ องมือและเทคนิคเพื่อลดความสูญเปล่าในกระบวนการ
• การพยากรณ์ยอดขายและการวางแผนการผลิตรวม
• การจัดสมดุลสายการผลิต (Production Line Balancing)
• การวิเคราะห์และปรับปรุ งการไหลของงาน
 Flow Process Chart & Flow Diagram
• การวิเคราะห์งานเพื่อวางอุปกรณ์ตามหน้าที่ปฏิบตั ิงาน (Functional Storage)
• การดาเนิ นกิจกรรม OJT และกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC
• Activity II: การลดความสู ญเปล่าในกระบวนการ
การค้นหาและลดความสู ญเปล่าอย่างยัง่ ยืน
• หัวใจสาคัญของการลดความสู ญเปล่า
• แนวคิด “Knowledge is not Understanding”
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