เทคนิคการค้นหาและการลดความสูญเปล่าด้วยแนวคิด Muda Mura Muri
(Muda Mura Muri Technique for Waste Reduction)
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หลักการและเหตุผล
❖

องค์การจะประสบความสาเร็ จและเติบโตได้อย่างยัง่ ยืน นอกจากการให้ความสาคัญกับ “คุณภาพ”
ในสิ นค้าและบริ การแล้ว เราควรมุ่งมัน่ อย่างต่อเนื่ องต่อการลด “ความสูญเปล่ าในกระบวนการ”
(Waste in Process) ซึ่งกรอบแนวคิดใหญ่ในการลดความสูญเปล่าเรี ยกว่า MUDA (มูดะ) - การ
ทางานที่ไม่สร้างและเพิม่ คุณค่าต่อผลิตภัณฑ์ (Value) ดังนั้นการลด MUDA ในกระบวนการมีผล
ต่อต้นทุนของผลิตภัณฑ์โดยตรง โดยมีตวั เลขทางสถิติน่าสนใจได้กล่าวว่า “ความสูญเปล่ าใน
กระบวนการของอุตสาหกรรมหนึ่งต่ อปี มีประมาณ 10% - 35%” ตัวเลขดังกล่าวนับว่าสูงมาก
ดังนั้นการบริ หารจัดการ MUDA อย่างมีประสิ ทธิภาพย่อมส่งผลต่อต้นทุนผลิตภัณฑ์อย่างแน่นอน

❖

การบริ หารด้วยแนวคิด Lean Management เป็ นแนวทางที่มีประสิ ทธิภาพที่สุดในการลดความสูญ
เปล่าและเพิ่มคุณค่าให้การไหลของกระบวนการ โดยมีเป้าหมายการกาจัด 3 MU อันได้แก่
• MUDA มูดะ หมายถึง ความสู ญเปล่าในกระบวนการ (Waste)
• MURI มูริ หมายถึง การทางานเกินกาลังของคน เครื่ องจักร และอุปกรณ์ (Overburden)
• MURA มูระ หมายถึง ความไม่สม่าเสมอที่เกิดขึ้นในกระบวนการ (Unevenness)

❖

ความสูญเปล่าในกระบวนการ (Waste in Process) เป็ นกรอบแนวคิดใหญ่ของการประยุกต์ใช้
เครื่ องมือและเทคนิคต่าง ๆ เพื่อกาจัด MUDA MURI ในกระบวนการ ซึ่งส่งผลต่อกาจัด MURA
โดยอัตโนมัติ หรื อกล่าวได้ว่าเกิดความราบเรี ยบขึ้นในกระบวนการ โดยมีเครื่ องมือดังนี้
•
•
•
•
•
•

การพยากรณ์ยอดขายและการวางแผนการผลิตรวม
(Sale Forecasting and Aggregate Production Planning)
การกาหนดปริ มาณที่เหมาะสมของสิ นค้าคงคลังและวัตถุดิบ (Inventory & WIP)
การลดเวลารอคอยด้วยการบารุ งรักษาเชิงป้องกันและการจัดสมดุลสายการผลิต
(Preventive Maintenance and Production Line Balancing)
การลดการเคลื่อนไหวด้วยการวิเคราะห์งานเพื่อวางอุปกรณ์ตามหน้าที่และหลักการยศาสตร์
(Functional Storage & Ergonomic)
การกาจัดกระบวนการที่ขาดประสิ ทธิภาพด้วย Flow Process Chart & Flow Diagram
การกาจัดข้อบกพร่ องด้วยการดาเนินกิจกรรม OJT และกิจกรรมกล่มคุณภาพ QCC

วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
❖
❖

เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีจิตสานึกในการลดความสูญเปล่าในกระบวนการ และสร้างความเข้าใจการบริ หาร
ด้วยแนวคิด Lean Management โดยมีเป้าหมายกาจัด 3 MU (MUDA MURA MURI)
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีเครื่ องมือและเทคนิคในการกาจัด MUDA MURA MURI ในกระบวนการ โดย
สามารถประยุกต์ใช้ได้ดว้ ยตนเอง อันนาไปสู่การปรับปรุ งวิธีการทางานที่เหมาะสม พร้อมทั้งลด
ความสูญเสี ยและความสูญเปล่าต่าง ๆ ในกระบวนการ
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รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสู ตร




พื้นฐานของการสร้างจิตสานึ กการลดความสู ญเปล่า
• กิจกรรมปรับคลื่นความถี่สมองก่อนการเรี ยนรู ้
• แนวคิดในการทากาไรของธุรกิจสมัยใหม่
• การลดโครงสร้างของต้นทุนด้วยแนวคิด 3 MU
• กรณี ศึกษา: เพื่อปลูกจิตสานึ กลดความสู ญเปล่า
• จิตสานึ กความเป็ นเจ้าของกับการลดความสู ญเปล่า (Ownership Quotient)
หลักการสาคัญของแนวคิด MUDA MURA MURI
• การบริ หารความสู ญเปล่าด้วยแนวคิด Lean Management
• เป้าหมายของแนวคิด Lean Management




การกาจัดความสู ญเปล่าในกระบวนการ (Waste - MUDA)
การกาจัดการทางานเกินกาลังของระบบ (Overburden - MURI)
การกาจัดความไม่สม่าเสมอของกระบวนการ (Unevenness - MURA)

ความหมายของ MUDA ภายในกระบวนการ
• การวิเคราะห์มูลค่าของ MUDA ด้วยแนวคิดเศรษฐศาสตร์
• MUDA 7 ประเภทในกระบวนการผลิต
• สาเหตุสาคัญของการทางานเกินกาลังในมิติของ MURI
• MUDA และ MURI สร้างความไม่สม่าเสมอในกระบวนการ (MURI)
• ความจาเป็ นของความสม่าเสมอในกระบวนการ
• Activity I: ค้นหา MUDA MURA MURI ในกระบวนการ
เครื่ องมือและเทคนิคเพื่อกาจัด MUDA MURA MURI ในกระบวนการ
•



• การพยากรณ์ยอดขายและการวางแผนการผลิตรวม
•
•
•
•
•

(Sale Forecasting and Aggregate Production Planning)
การกาหนดปริ มาณที่เหมาะสมของสิ นค้าคงคลังและวัตถุดิบ (Inventory & WIP)
การลดเวลารอคอยด้วยการบารุ งรักษาเชิงป้องกันและการจัดสมดุลสายการผลิต
(Preventive Maintenance and Production Line Balancing)
การลดการเคลื่อนไหวด้วยการวิเคราะห์งานเพื่อวางอุปกรณ์ตามหน้าที่และหลักการยศาสตร์
(Functional Storage & Ergonomic)
การกาจัดกระบวนการที่ขาดประสิ ทธิภาพด้วย Flow Process Chart & Flow Diagram
การกาจัดข้อบกพร่ องด้วยการดาเนินกิจกรรม OJT และกิจกรรมกลุม่ คุณภาพ QCC

Activity II: การกาจัด MUDA MURA MURI ด้วยการวิเคราะห์การไหลของงาน
การค้นหาและลดความสู ญเปล่าอย่างยัง่ ยืน
• หัวใจสาคัญของการลด MUDA MURA MURI
• แนวคิด “Knowledge is not Understanding”
•
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