Zero-Defect Management (1D)

Course outline
การควบคุมคุณภาพการเกิดของเสียเป็ นศูนย์
(Zero-Defect Management)
(หลักสู ตร 6 ชั่วโมง)
โดย

อาจารย์ ไมตรี บุญขันธ์
MBA. (Industrial Management)

คุณภาพของสิ นค้าหรื อบริ การคือสิ่ งที่ทุกองค์กรต้องสร้างให้เกิดขึ้นในการทางาน เพื่อให้สามารถ
ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าให้ได้มากที่สุด การสร้างคนให้เข้าใจในการรักษาไว้ซ่ ึงคุณภาพและการลด
ความผิดพลาดในการทางาน เพื่อให้เกิดของเสี ยน้อยที่สุดหรื อไม่เกิดขึ้นเลย จึงเป็ นโจทย์ที่ยากที่สุดของทุก
องค์กร เพราะถ้าเรามีพนักงานที่มีจิตสานึกในการที่จะรักษาไว้ซ่ ึงคุณภาพและลดของเสี ย คิดถึงแต่การทางาน
ให้มีคุณภาพแล้ว องค์กรยังจะสามารถพัฒนาในด้านต่างๆ ต่อไปได้ง่ายและมีประสิ ทธิ ภาพเพิ่มขึ้น อีกด้วย
ในโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตสิ นค้านานาชนิ ดบ่อยครั้งมักเกิดสิ นค้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรื อเกิดเป็ นของ
เสี ยขึ้นซึ่ งบางครั้งของเสี ยเหล่านั้นอาจเล็ดลอดผ่านกระบวนการควบคุมคุณภาพทางงานสถิติ(Statistical Quality
Control) จากการสุ่ มตัวอย่างเพื่อตรวจสอบไปสู่ ลูกค้าได้ ซึ่ งมีผลกระทบต่อความพึงพอใจของลูกค้า (Customer
Satisfaction) และต้องทาการแก้ไขผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานเหล่านั้น (Rework) ซึ่งทาให้ตน้ ทุนการผลิตสู งขึ้น
ไปอีก เทคนิคหนึ่งทางด้านปรับปรุ งคุณภาพและมุ่งมัน่ สู่ ของเสี ยเป็ นศูนย์ (Zero-Defect) นั้นคือ การใช้ระบบ
POKA-YOKE ซึ่ งเป็ นระบบป้ องกันความผิดพลาดในขบวนการผลิต ที่มีรากฐานมาจากภาษาญี่ปุ่น POKA คือ
ความผิดพลาดจากการไม่เอาใจใส่
YOKE คือ ป้ องกัน/ไม่ให้เกิด/หลีกเลี่ยง หรื อที่เรี ยกกันเป็ นที่แพร่ หลายว่าระบบป้ องกันความผิดพลาด
จากการพลั้งเผลอหรื อใช้คาว่า Error- Proofing ซึ่งระบบ POKA-YOKE นี้ ควบคุมให้งานในกระบวนการมี
ความถูกต้องมากที่สุดก่อนที่จะสามารถผ่านไปสู่ กระบวนการต่อไป โดยความผิดพลาดที่เกิดจากเครื่ องจักรนั้น
ไม่ค่อยน่าเป็ นห่วงมากนักเพราะวิศวกรที่ได้ออกแบบเครื่ องจักรนั้นมักออกแบบให้ได้ตามมาตรฐานเป็ นที่
ยอมรับในระดับหนึ่ง ส่ วนมากที่มีปัญหาในการผลิตคือ “คน” แต่ถา้ เราออกแบบให้ดีต้ งั แต่ตน้ ปั ญหาต่างๆ เช่น
ของเสี ย หรื อปั ญหาที่เกิดจากคนก็จะหมดไปทาให้ประหยัดค่าอบรมซ้ าๆและค่าความเสี ยหายที่เกิดจากของเสี ย
เป็ นต้น
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมเข้าใจ ถึงแนวคิดและความเป็ นมาของระบบคุณภาพ รวมถึงหลักการของระบบ
ป้ องกันความผิดพลาดหรื อของเสี ยเป็ นศูนย์
2. เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมทราบถึงแนวทางและขั้นตอนในการปรับปรุ งงานเพื่อลดความผิดพลาดอย่างต่อเนื่ อง
3. เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมเกิดการพัฒนาและแก้ไขปรับปรุ งกระบวนการทางานอย่างถูกวิธีและ
ทราบถึงอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปั ญหาได้อย่างถูกต้อง
4. เพื่อเข้าใจถึงต้นทุนการผลิต ความสู ญเสี ยจากความผิดพลาดในการผลิต

หัวข้ อการอบรม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ระบบการผลิตและงานบริ การ
ต้นทุน กาไร และความอยูร่ อดขององค์กรในปั จจุบนั
ปั จจัยพื้นฐานในการผลิตและบริ การตามหลัก 4M
คุณภาพ คืออะไรในปัจจุบนั
จิตสานึกด้านคุณภาพเพื่อการลดของเสี ย
การเรี ยนรู ้ของผูป้ ฏิบตั ิงานต่อการลดความผิดพลาด
การควบคุมคุณภาพของเสี ยเป็ นศูนย์ (ZQC)
อะไรทาให้เกิดของเสี ย
ระดับของการความคุมความผิดพลาดในการผลิตทั้ง 7 ระดับ
ระบบ Poka Yoke และวิธีการใช้งานระบบ Poka Yoke เพื่อลดของเสี ยเป็ นศูนย์
เทคนิคการแก้ไขปั ญหาและวิธีการปรับปรุ งงานเพื่อลดของเสี ยเป็ นศูนย์
กรณี ศึกษาและตัวอย่างระบบ Poka Yokeเพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมได้เรี ยนรู ้ถึงการวิเคราะห์ถึงปัญหาและ
แนวทางแก้ไขปั ญหาจากตัวอย่างสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริ ง
13. Workshop: การทางานเป็ นทีมเพื่อลดความผิดพลาด
14. Workshop: ระดมสมองเพื่อลดของเสี ยเป็ นศูนย์
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กาหนดการ
เวลา
หัวข้ อ
9.00- 9.10 น. กิจกรรมละลาย
พฤติกรรม

เนื้อหา / รายละเอียด
สร้างสมาธิและการยอมรับซึ่ งกันและกัน

รู ปแบบการเรี ยนการสอน
ทากิจกรรมให้เกิดการ
ยอมรับและสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
ผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยนและ
ผูเ้ รี ยนกับวิทยากร

09.10-10.30 น. ต้นทุนการผลิตและ
ผลกระทบจากความ
สู ญเสี ยในชบวนการ
ผลิต

1.ระบบการผลิตและงานบริ การ
2.ต้นทุน กาไร และความอยูร่ อดขององค์กร
ในปัจจุบนั
3.ปั จจัยพื้นฐานในการผลิตและบริ การตาม
หลัก 4M
4.คุณภาพ คืออะไรในปัจจุบนั
5.จิตสานึกด้านคุณภาพเพื่อการลดของเสี ย

วิทยากรบรรยาย
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
ฉายสไลด์เรี ยนรู ้ประกอบ

10.30-10.45 น. พักเบรก
10.45-12.00 น. การควบคุมคุณภาพ 5. การควบคุมคุณภาพของเสี ยเป็ นศูนย์
และเทคนิคการลด (ZQC)
ของเสี ยในการผลิต 6.การเรี ยนรู ้ของผูป้ ฏิบตั ิงานต่อการลดความ
ผิดพลาด
7. อะไรทาให้เกิดของเสี ย
8. ระดับของการความคุมความผิดพลาดใน
การผลิตทั้ง 7 ระดับ
12.00-13.00 น. พักเทีย่ ง
13.00-13.15 น. กิจกรรมกระตุ้นผู้ ให้แต่ละกลุ่มนัง่ รวมกันหลังได้รวมตัวก่อน
โดยวิทยากรถามปัญหาความ
เข้ ารับการอบรม พักเที่ยง
ผิดพลาดในการทางาน
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วิทยากรบรรยาย
13.15-14.30 น. เทคนิคการลดของ 9. ระบบ Poka Yoke และวิธีการใช้งาน
เสี ยเป็ นศูนย์ในการ ระบบ Poka Yoke เพื่อลดของเสี ยเป็ นศูนย์ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
ผลิต
10. เทคนิคการแก้ไขปั ญหาและวิธีการ
ฝึ กปฏิบตั ิ
ปรับปรุ งงานเพื่อลดของเสี ยเป็ นศูนย์
11. กรณี ศึกษาและตัวอย่างระบบ Poka Yoke
เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมได้เรี ยนรู ้ถึงการวิเคราะห์
ถึงปั ญหาและแนวทางแก้ไขปั ญหาจาก
ตัวอย่างสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริ ง
14.30-14.45 น. พักเบรก
14.45-16.00 น. กรณี ศึกษา

เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมได้เรี ยนรู ้ถึงการวิเคราะห์
ถึงปั ญหาและแนวทางแก้ไขปั ญหาจาก
ตัวอย่างสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริ ง
13.Workshop: การทางานเป็ นทีมเพื่อลด
ความผิดพลาด
14.Workshop: ระดมสมองเพื่อลดของเสี ย
เป็ นศูนย์

วิทยากรบรรยาย
Work Shop
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้

-Workshop ทากิจกรรมกลุ่ม โดยการจาลอง
ผลิตสิ นค้าที่ไม่ได้มาตรฐานและหาวิธีการ
แก้ไข ด้วยการระดมสมองหาวิธีการที่ดีที่สุด
และการนาเสนอผลงานของผูเ้ ข้าอบรม
-แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ถามตอบ

กลุ่มเป้าหมาย
หัวหน้างาน พนักงาน และผูท้ ี่สนใจทัว่ ไป

รูปแบบการสัมมนา
1. การบรรยาย
2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึ กปฏิบตั ิ Workshop และการนาเสนอผลงานกลุ่ม
3. กรณี ศึกษา และดูภาพยนตร์
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ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ
1. พนักงานมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการใช้หลักการลดของเสี ยได้อย่างถูกต้องชัดเจน
2. พนักงานเข้ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนาปรับปรุ งงานเพื่อยกระดับคุณภาพ ประสิ ทธิภาพและลดของเสี ย
ในการทางานอย่างต่อเนื่อง
3. สามารถนาเทคนิคต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทางานและเป็ นต้นแบบสาหรับการขยายผลภายในองค์กร
ต่อไป

ขอขอบคุณทีท่ ่ าน ได้ ให้ โอกาสในการนาเสนอ และหวังเป็ นอย่ างยิง่ ในการให้ บริการ เพื่อการพัฒนา
บุคลากรในองค์ กรของท่ าน.
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