การลดความสูญเปล่าในกระบวนการธุรกิจบริการ
(7 Wastes in Service 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 หารต้นทุนอย่างมีประสิ ทธิภาพคือ “Lean Management” โดยมีตวั เลขทาง
สถิติน่าสนใจได้กล่าวว่า “ความสูญเปล่ าในกระบวนการของอุตสาหกรรมหนึ่งต่ อปี มีประมาณ
10% - 35%” ตัวเลขดังกล่าวนับว่าสู งมาก ดังนั้นการบริ หารจัดการความสู ญเปล่าอย่างมี
ประสิ ทธิภาพย่อมส่งผลต่อต้นทุนรวม (Total Cost) ของสิ นค้าอย่างแน่นอน

❖

การบริ หารต้นทุนเชิงประสิ ทธิภาพด้วยแนวคิด Lean Management มีตน้ กาเนิดจากอุตสาหกรรม
การผลิต (Manufacturing Industry) การระบุความสูญเปล่าในกระบวนการสามารถระบุได้โดยง่าย
เนื่องจากกระบวนการทางานเป็ นสิ่ งที่จบั ต้องได้ชดั เจน (Tangible Work) แต่การทางานในส่วน
อุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตโดยตรง เช่น ธนาคาร สุขภาพ บัญชี หรื องานราชการ
เป็ นต้น ที่ได้นาแนวคิด Lean ไปประยุกต์ใช้ อาจมีบางมิติที่ไม่สามารถระบุความสูญเปล่าได้ชดั เจน
เนื่องจากเป็ นกระบวนการทางานกับสิ่ งที่จบั ต้องไม่ได้ (Intangible Work) จึงจาเป็ นต้องใช้การ
เรี ยนรู ้จากตัวอย่าง “ความสูญเปล่ าในสานักงาน (งานบริ การ) 7 ประการ” โดยมีองค์ประกอบดังนี้
1. การผลิตที่มากเกินไปในระบบสานักงาน (Overproduction)
2. ภาวะการรอคอยในกระบวนการ (Waiting in Process)
3. การเคลื่อนไหวภายในและภายนอก (Internal & External Motion)
4. การขนย้ายที่ไม่สร้างมูลค่าของระบบเอกสาร (Non-Added Value Transportation)
5. กระบวนการทางานซ้ าซ้อน (Excessive Processing)
6. รู ปแบบของสิ นค้าคงคลังในระบบสานักงาน (Inventory in Office)
7. ความบกพร่ องของการปฏิบตั ิงานในสานักงาน (Defect on Document and Service)

❖

การลดความสูญเปล่าในกระบวนการของสานักงาน โดยปกติแล้วทาได้ง่ายกว่าในอุตสาหกรรม
การผลิต แต่ “มูลค่ าทางเศรษฐศาสตร์ ” (Economic Value of Waste) อาจระบุได้ไม่ชดั เจน จึงมี
ความจาเป็ นต้องกาหนดมูลค่าความสูญเสี ยที่กระทบต่อต้นทุน ในรู ปแบบของตัวเลขที่เกิดจากการ
วิเคราะห์ในแต่ละประเด็นของความสูญเปล่า (Identifying Waste) เพื่อจูงใจให้กาจัดความสูญเปล่า

วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
❖
❖

เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจการบริ หารต้นทุนด้วยแนวคิด “Lean Management” และเกิดจิตสานึกความมี
ส่วนร่ วมเป็ นเจ้าของ (Ownership Quotient) ในการลดต้นทุนการทางานของตนเอง
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถระบุความสูญเปล่าในสานักงาน 7 ประการ (Identifying Waste) และกาหนด
แนวทางในการกาจัดความสู ญเปล่าด้วยตนเอง
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รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสู ตร






พื้นฐานและแนวคิดการเพิ่มประสิ ทธิภาพการทางาน
• กิจกรรมปรับคลื่นความถี่ของสมองก่อนการเรี ยนรู ้
• แนวคิดการทากาไรของธุ รกิจสมัยใหม่
• กรณี ศึกษา: เพื่อสร้างจิตสานึ กในการลดต้นทุน
• จิตสานึกความเป็ นเจ้าของกับการลดต้นทุน (Ownership Quotient)
• Operation Management กับการลดต้นทุนในองค์กร
• Activity I: สารวจความมีประสิ ทธิภาพของกระบวนการ
หลักการสาคัญของการลดต้นทุนในกระบวนการ
• แนวความคิดของ Toyota Production System
• การบริ หารต้นทุนด้วยแนวคิด Lean Management
• กรอบทางความคิดของ Lean กับการระบุความสู ญเปล่า
• การวิเคราะห์มูลค่าความสู ญเปล่าด้วยแนวคิดเศรษฐศาสตร์
• ตัวอย่าง: ความสู ญเปล่าในสานักงาน (งานบริ การ) 7 ประการ
 การผลิตที่มากเกินไปในระบบสานักงาน (Overproduction)
 ภาวะการรอคอยในกระบวนการ (Waiting in Process)
 การเคลื่อนไหวภายในและภายนอก (Internal & External Motion)
 การขนย้ายที่ไม่สร้างมูลค่าของระบบเอกสาร (Non-Added Value Transportation)
 กระบวนการทางานซ้ าซ้อน (Excessive Processing)
 รู ปแบบของสิ นค้าคงคลังในระบบสานักงาน (Inventory in Office)
 ความบกพร่ องของการปฏิบต
ั ิงานในสานักงาน (Defect on Document and Service)
• Activity II: ค้นหาความสู ญเปล่าในสานักงาน 7 ประการ
เครื่ องมือและเทคนิคเพื่อลดความสูญเปล่าในงานบริ การ
• การวิเคราะห์กระบวนการปฏิบตั ิการ (Process Analysis)


Flow Process Chart & Flow Process Diagram

การจัดทาคู่มือการปฏิบตั ิงาน (Standard Operating Procedure)
• การประยุกต์ใช้ระบบการควบคุมด้วยสายตา (Visual Management)
• การประยุกต์ใช้หลักการยศาสตร์ กบ
ั ผูป้ ฏิบตั ิงาน (Ergonomics)
• Activity III: การประยุกต์ใช้เครื่ องมือเพื่อลดต้นทุนความสู ญเปล่า
การค้นหาและลดความสู ญเปล่าอย่างยัง่ ยืน
• ความสู ญเปล่าสาคัญลาดับที่ 8 (8th Waste in Process)
• แนวคิด “Knowledge is not Understanding”
•
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