ลดตนทุนดวยยุทธการขจัดความสูญเปลา
MUDA TORI JISSEN
[COST KILLIING OPERATION]
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บทนํา
การลดตนทุนดวยการขจัดความสูญเปลาหมายถึงการไดกําไรอยางสมเหตุสมผล และ
เปนเหตุผลสําคัญขอหนึ่งที่นาํ พาการเจริญเติบโตอยางยัง่ ยืนมาสูบริษทั ชั้นนําหลายแหง
TOYOTA มีชื่อเสียงเปนเลิศในดานการผลิตรถยนตทมี่ คี ุณภาพสูงดวยตนทุนต่ําสุดๆ
ชนิดที่ไมมีคูแขงรายใดจะเทียมทานได ระบบการผลิตแบบโตโยตา มีองคประกอบสําคัญ
6 ประการ คือ JIT หรือ Just-In-Time (ผลิตเทาที่ลูกคาตองการในเวลาทีต่ องการ),
KAMBAN (ปายขอความ),
HEIJUNKA (ปรับเรียบการ
ผลิต), MUDA TORI (ขจัด
ความสูญเปลา),
POKA
YOKE (ปองกันการทําผิด),
JIDOKA (อัตตานุมัต)ิ
บทความนี้จะขอกลาวถึง
เรื่อง การขจัดความสูญเปลา
(MUDA TORI)
ดร.วีรพจน ลือประสิทธิ์สกุล

คุณรูจัก “ความสูญเปลา” ดีแคไหน
ความสูญเปลา คือ กําไรที่เราทิง้ ไปอยูทกุ วันโดยไมรูตัว - เปนไปไดอยางไรกัน
ทําไมไมรูตัว - เพราะมองไมเห็น
แลวมันซุก ซอนอยูท ี่ไหนละ
ในโรงงานทัว่ ๆไป ความสูญเปลา มีอยูใน ทุกฝาย ทุกแผนก ทุกหนวยงาน ไมวาเราจะ
เดินไปที่ไหนๆก็จะพบมันอยูเ สมอ แตทวา จะมองเห็นมันได มิใชดวยสายตา หากแตดวย
จิตสํานึกที่ตองไดรับการฝกฝนมาอยางดีเทานั้น ปญหาของเราก็คือ มองอยูแตไมรูเห็น
กลาวอยางงายๆก็คือ ความสูญเปลาคลายกับขนคิ้วหรือขนตา มันอยูใกลตัวเรามาก
ที่สุด แตเรามักมองผานเลยไป ดังนัน้ จุดเริ่มตนของปฏิบัติการขจัดความสูญเปลา จึงอยูท ี่
การฝกฝนใหพนักงานมีจิตสํานึกตอความสูญเปลา เพือ่ ใหรูจักและมีสายตาแหลมคมที่จะ
มองเห็นความสูญเปลาไดทะลุปรุโปรง แจมชัด เหมือนดั่งมองเห็นหมูป ลาแหวกวายอยูใน
น้ําใส

เครื่องมือชวยคนหา “ความสูญเปลา”
เครื่องมือที่จะชวยใหเราคนพบและมองเห็น “ความสูญเปลา” ไดอยางมีประสิทธิภาพ
เริ่มตนที่ การรูจักการจําแนกประเภทของความสูญเปลา (7 ประเภท) การจัดทําใบ
รายการตรวจสอบความสูญเปลา (70 รายการ) การวิเคราะหกระบวนการ (มีหลายแบบ)
และ การวิเคราะหวัตถุประสงคหรือคุณคาของงาน
ขางลางนีเ้ ปนตารางจําแนกประเภทของความสูญเปลา 7 อยางทีพ่ บเห็นไดในโรงงาน
ทุกแหง พรอม ตัวอยางและสาเหตุสาํ คัญที่ทําใหเกิดความสูญเปลา สวนแนวทางแกไขนั้น
โดยกวางๆก็คอื องคประกอบ 6 ประการของระบบการผลิตแบบโตโยตา ที่กลาวมาขางตน
สวนวิธีการแกไขเพื่อขจัดความสูญเปลา จําเพาะสําหรับแตละกรณี จะไดกลาวถึงใน
โอกาสตอไป
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ความสูญเปลา 7 ประเภท ที่เห็นไดในโรงงานทุกประเภท
ประเภทของความสูญเปลา

ตนเหตุที่ทําใหเกิดความสูญเปลา
เกิดจากผลิตมากเกินความจําเปน การ
1. งานระหวางกระบวนการ
จัดสายการผลิตตามกลุมเครื่องจักร
วัสดุหรือชิ้นงานที่อยูระหวางรอการแปร
แทนที่จะเปนตามกระบวนการ การ
รูปตามลําดับภายในลอทที่กําลังผลิต
ผลิตลอทขนาดใหญ การจางเหมา
หรือ ลอทที่รอการผลิต หรือ ในระหวาง
ภายนอก การตั้งเครื่องใชเวลานาน
รอขนยายไปโรงงานอื่น
ความเขาใจผิดวานี่เปนการควบคุมการ
2. การรองาน
ทํางานของเครื่อง จัดสายการผลิตตาม
การเฝาดูการทํางานของเครื่อง CNC
กลุมเครื่องจักร ทักษะของคนไมเทากัน
ความไมสมดุลของสายการผลิต เกิด
ปญหา (ของเสีย เครื่องเสีย หยุดซอม ตั้ง เวลามาตรฐานไมถูกตอง การนั่งทํางาน
การเสียเวลาตั้งเครื่องนาน
เครื่อง)
การวางผังของโรงงานไมดี
3. การขนยาย
ระหวางโรงงานกับโรงงาน การขนยายไป การผลิตมากเกินไป
วางชั่วคราว ณ ที่ใดที่หนึ่ง การยก วาง
ซอน หมุน ยายขึ้น-ลง การจัดเรียงใหม

4. วิธีการทํางาน
การลบครีบของชิ้นงาน ใชสวานเจาะ
หลายครั้งในชิ้นงานเดียวกัน

5. การมีพัสดุคงคลัง
คาแรงงาน คาพื้นที่ คาโสหุย ในการดูแล
ตรวจนับ และ ขนยาย พัสดุคงคลัง

6. การเคลือ
่ นไหว
การหยิบแลววาง การหยิบออกมาวางไว
กอน การหมุนตัวไปหยิบของจาก
ดานหลัง เดินตัวเปลา ใชมือเพียงขาง
เดียว ฯลฯ

7. ชิ้นงานเสีย
งานเสียเรื้อรัง ไมสามารถหาสาเหตุและ
แกไขปองกันได งานเสียที่ไมรูตัว
เสียเวลาซอม+แตงชิ้นงาน
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การออกแบบ (ชิ้นงาน และ วิธีการ
ทํางาน) ที่ทําใหตองทํางานที่ไมมีสาระ

ตัวอยางของ “ความสูญเปลา”
(1) ความสูญเปลาที่เกิดจากการผลิตมากเกินไป

(2) ความสูญเปลาจากการรองาน

การสรางโกดังสําหรับเก็บชิ้นสวน
ประกอบและสินคาสําเร็จเผื่อไวเพื่อ
ความอุนใจ ระบบโกดังอัตโนมัติควบคุม
ดวยคอมพิวเตอร
pitch time ของ conveyor ยิ่งมีคนมาก
ใน line ยิ่งมีการหยิบแลววาง มากขึ้น
เทานั้น

การผลิตลอทใหญๆ ทําใหมีงานคั่งคาง
สะสมอยูในระหวางกระบวนการมาก ทํา
ใหตรวจพบงานเสียไดลาชา ขั้นตอน
งานแตกยอยมากเกินไป (ยิ่งมากคน ยิ่ง
เสียมาก)
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(3) ความสูญเปลาจากการขนยาย

(4) ความสูญเปลาที่แฝงอยูในวิธกี ารทํางาน
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(5) ความสูญเปลาจากการมีพัสดุคงคลัง

(6) ความสูญเปลาจากการเคลื่อนไหว
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ยุทธการขจัดความสูญเปลา
เริ่มตนดวยการ ก. สรางระบบสงเสริมกิจกรรมขจัดความสูญเปลา และ ข. ใหความรู
แกพนักงานโดยการจัดฝกอบรมอยางเขมขนและเปนเชิงปฏิบัติการเพือ่ เพิ่มพูนจิตสํานึก
ในการมองเห็นและทักษะในการขจัดความสูญเปลา
(7) ความสูญเปลาที่เกิดจากการผลิตของเสีย

ก. ระบบสงเสริมกิจกรรมขจัดความสูญเปลา
มีองคประกอบ 5 ประการดังนี้
1. สรางสถานที่ทาํ งานทีท่ ําใหมองเห็น MUDA และ สามารถขจัด MUDA ได
2. ตั้ง มาตรฐานการปฏิบัติงาน และ มีวนิ ยั ในการปฏิบัติตาม
3. ควบคุมมิใหเกิดการผลิตที่มากเกินความจําเปนดวย KAMBAN Production System
4. วางผังโรงงานใหมและกําหนดอาณาเขตของหนวยผลิตใหชัดเจนดวย CELL
Production System
5. ประดิษฐกลไกชวยใหเกิดการควบคุมดวยสายตาและปองกันความผิดพลาดหรือ
Visual Control & POKA YOKE
ข. การใหความรูแกพนักงาน
เพื่อใหเกิดจิตสํานึกที่จะมองเห็นความสูญเปลา มีหลักคิด-แนวทาง-เทคนิคในการขจัด
ความสูญเปลาอยางมีประสิทธิผล
มีหัวขอที่จะตองจัดฝกอบรมดังนี้
1. Introduction - ทําความรูจักกับ Mr.MUDA (คุณ "สูญเปลา")
What is MUDA (Muda, Mura, Muri)
ความสูญเปลา 7 ประการทีเ่ ห็นไดในโรงงานทุกประเภท
ความสูญเปลา 7 ประการที่ Toyota Motors
Example of MUDA ตัวอยางเหลานี้เปน MUDA ประเภทไหน?
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ระบบสงเสริมกิจกรรมกําจัดความสูญเปลา
2. Tools - เครื่องมือคนหา ความสูญเปลา
การวิเคราะหกระบวนการ
การวิเคราะหวตั ถุประสงคหรือคุณคาที่แทจริงของงาน
Check List 70 ขอชวยคนหา "ความสูญเปลา 7 ประการ"
ตา กับ ใจ (การสังเกต) กับ (สัญชาติญาณที่ผานการฝกฝน)
3. Process - ขั้นตอนปฏิบตั ิเพื่อขจัดความสูญเปลา (5-ส)
0) ทบทวนความรูเรื่องความสูญเปลา
1) สังเกต-คนหาความสูญเปลา
2) สืบสวน-เลือกใชเครื่องมือวิเคราะห
3) สรางสรรค-คิดคนแนวทางขจัดความสูญเปลา (Idea)
4) สะสาง-ศึกษาเจาะลึก-คัดเลือก-สรุปแนวทางขจัดความสูญเปลา (Idea)
5) สําเร็จ-วางแผนปฏิบัติการขจัดความสูญเปลา (Ido)
4. Practice - ฝกปฏิบัตกิ รณีศกึ ษารวมกัน
กรณีศึกษา กระบวนการผลิต Rubber Foot
ฝกปฏิบัติคนหาความสูญเปลา ขั้นตอน 1) ถึง 2) นําเสนอและสรุปบทเรียน
ฝกปฏิบัติคิดคนวิธีขจัดความสูญเปลา ขั้นตอน 3) ถึง 5) นําเสนอและสรุปบทเรียน
5. Assignment - การบาน
ใหคนหาความสูญเปลาในที่ทาํ งานของตนเอง แลวปฏิบัติตาม ขั้นตอน 1) ถึง 5)
นําเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณรวมกัน ใน วันที่ .....

กลุมปฎิบัติการที่หนางาน กลุมละ ½ วัน เพื่อใหพนักงานมีความชํานาญและสราง
หลักประกันวากิจกรรมการขจัดการสูญเปลาจะเกิดขึน้ จริงภายในบริษัท
ในระยะ 2~3 เดือนแรก บริษัทควรไดรับคําแนะนําจากผูเ ชี่ยวชาญภายนอก ในการมา
ถายทอดความรูใหกับผูบริหาร และ จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการใหแกหัวหนางานและ
พนักงานรุน นํารอง (Model Line) พรอมกับถายทอดความรูใหกบั วิทยากรภายในของ
บริษัท หลังจากนัน้ จึงใหวทิ ยากรภายในของบริษัทเปนผูรับผิดชอบในการจัดฝกอบรมรุน
ตอไป รวมทัง้ พัฒนาระบบสงเสริมกิจกรรมขจัดความสูญเปลา ทั้ง 5 ประการตอไป
สําหรับบริษทั ที่สนใจจะรับคําแนะนําจากผูเ ชี่ยวชาญของบริษัท TQM Best จํากัด เพื่อ
ดําเนินการ ลดตนทุนดวยยุทธการขจัดความสูญเปลา ตามแนวทางที่ไดกลาวขางตน
สามารถติดตอสอบถามไดที่ โทรศัพท 0-2260-3710~3, มือถือ 08-7590-8360 อีเมล
info@tqmbest.com เว็บไซท 1www.tqmbest.com ในวัน จ-ศ. เวลา 08:00~17:00 น.

เวลาที่ใชในการฝกอบรมดังกลาวควรเปน การบรรยาย 1 วัน, ฝกปฏิบัติกับกรณีศึกษา
รวมกัน 1 วัน, มอบโครงการขจัดความสูญเปลาในสถานที่ทาํ งานของผูเรียน 1 สัปดาห
และใหมานําเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณรวมกัน 2 วัน, รวมทั้ง การติดตามชี้แนะ
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