Zero-Defect by PokaYoke (1D)

Course outline
Poka Yoke การเพิม่ ผลผลิตด้ วยการป้ องกันความผิดพลาด
(Zero-Defect by PokaYoke)
(หลักสู ตร 6 ชั่วโมง)
โดย

อาจารย์ ไมตรี บุญขันธ์
MBA. (Industrial Management)

หลักการ/แนวความคิด
Poka-Yoke - ระบบป้องกันความผิดพลาด
ในโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตสิ นค้านานาชนิดบ่อยครั้งมักเกิดสิ นค้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรื อเกิดเป็ นของ
เสี ยขึ้นซึ่ งบางครั้งของเสี ยเหล่านั้นอาจเล็ดลอดผ่านกระบวนการควบคุมคุณภาพทางงานสถิติ (Statistical Quality
Control) จากการสุ่ มตัวอย่างเพื่อตรวจสอบไปสู่ ลูกค้าได้ซ่ ึ งมีผลกระทบต่อความพึงพอใจของลูกค้า (Customer
Satisfaction) และต้องทาการแก้ไขผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานเหล่านั้น (Rework) ซึ่ งทาให้ตน้ ทุนการผลิตสู งขึ้น
ไปอีกเทคนิคหนึ่งทางด้านปรับปรุ งคุณภาพและมุงมัน่ สู่ ของเสี ยเป็ นศูนย์ (Zero-Defect) นั้นคือ การใช้ระบบ
POKA-YOKE ซึ่งเป็ นระบบป้ องกันความผิดพลาด ที่มีรากฐานมาจากภาษาญี่ปุ่น
POKA คือ ความผิดพลาดจากการไม่เอาใจใส่
YOKEคือ ป้ องกัน/ไม่ให้เกิด/หลีกเลี่ยง
หรื อที่เรี ยกกันเป็ นที่แพร่ หลายว่าระบบป้ องกันความผิดพลาดจากการพลั้งเผลอหรื อใช้คาว่า Error- Proofing ซึ่ง
ระบบ POKA-YOKE นี้ ควบคุมให้งานในกระบวนการมีความถูกต้องมากที่สุดก่อนที่จะสามารถผ่านไปสู่
กระบวนการต่อไป
โดยความผิดพลาดที่เกิดจากเครื่ องจักรนั้นไม่ค่อยน่าเป็ นห่วงมากนักเพราะวิศวกรที่ได้ออกแบบ
เครื่ องจักรนั้นมักออกแบบให้ได้ตามมาตรฐานเป็ นที่ยอมรับในระดับหนึ่ง ส่ วนมากที่มีปัญหาในการผลิตคือคน
แต่ถา้ เราออกแบบให้ดีต้ งั แต่ตน้ ปั ญหาต่างๆ เช่นของเสี ย หรื อปั ญหาที่เกิดจากคนก็จะหมดไปทาให้ประหยัดค่า
อบรมซ้ าๆและค่าความเสี ยหายที่เกิดจากของเสี ยเป็ นต้น
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมเข้าใจ ถึงแนวคิดและความเป็ นมาของการเพิ่มผลผลิตด้วย หลักการของระบบป้ องกันความ
ผิดพลาดหรื อ Poka Yoke
2. เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมทราบถึงแนวทางและขั้นตอนในการปรับปรุ งงานเพื่อลดความผิดพลาดอย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมเกิดการพัฒนาและแก้ไขปรับปรุ งกระบวนการทางานอย่างถูกวิธีและ
ทราบถึงอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปั ญหาได้อย่างถูกต้อง

หัวข้ อการอบรม
1. การควบคุมคุณภาพของเสี ยเป็ นศูนย์ (ZQC)
2. อะไรทาให้เกิดของเสี ย
3. ระบบ Poka Yoke
4. วิธีการใช้งานระบบ Poka Yoke
5. เทคนิคแก้ไขปั ญหาและวิธีการปรับปรุ งงานโดยความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมรู ้ถึงเทคนิคและวิธีการ
ในการแก้ไขปั ญหาโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเหมาะสม
6. กรณี ศึกษาและตัวอย่างระบบ Poka Yokeเพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมได้เรี ยนรู้ถึงการวิเคราะห์ถึงปัญหาและ
แนวทางแก้ไขปั ญหาจากตัวอย่างสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริ ง

กาหนดการ
เวลา
9.00- 9.30 น.

หัวข้ อ
กิจกรรมละลาย
พฤติกรรม

เนือ้ หา / รายละเอียด
สร้ างสมาธิและการยอมรับซึ่งกันและกัน

9.30- 10.00 น.

การควบคุมคุณภาพ
ของเสี ยเป็ นศูนย์
(ZQC)

เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมเข้าใจถึงความสาคัญและ
ความหมายของวิธีการควบคุมคุณภาพ

10.00-10.30

หลักการและ
ข้อเสนอแนะเบื้องต้น
ของการปรับปรุ งงาน

เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมทราบถึงหลักการเบื้องต้นของ วิทยากรบรรยาย
การควบคุมคุณภาพมาใช้ในองค์กรรวมถึง
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ข้อเสนอแนะวิธีการปรับปรุ งงาน
ฉายสไลด์เรี ยนรู้ประกอบ
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รู ปแบบการเรียนการสอน
ทากิจกรรมให้เกิดการ
ยอมรับและสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
ผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยนและผูเ้ รี ยน
กับวิทยากร
วิทยากรบรรยายและตั้ง
คาถามให้ขอ้ คิดและ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
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10.30- 10.45น. พักเบรก
10.45- 11.40 น. ขั้นตอนและเครื่ องมือ เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมเข้าถึงขั้นตอนในการปรับปรุ ง วิทยากรบรรยาย
ในการใช้ Poka Yoke งานและเครื่ องมือที่ก่อให้เกิดการปรับปรุ งงาน และเปลี่ยนเรี ยนรู้
แบบPoka Yoke และนาเสนอตัวอย่างจริ ง
11.40- 12.00 น. แลกเปลีย่ นความคิด
ปรับปรุ งงาน
12.00- 13.00 น. พักเทีย่ ง
13.00-13.15
กิจกรรมกระตุ้นผู้เข้ า
รับการอบรม
13.15 –14.00น. เทคนิคในการมอง
ปัญหา

- Workshop1ให้ผอู ้ บรมแสดงความคิดเห็นต่อ
งานปัจจุบนั

วิทยากรบรรยายและให้ผู้
เข้ารับการอบรมเสนอแนะ

ให้แต่ละกลุ่มนัง่ รวมกันหลังได้รวมตัวก่อนพัก
เที่ยง โดยวิทยากรถามปัญหา Poka Yoke
เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมได้รู้ถึงสาเหตุของปัญหาใน
การจัดทาการปรับปรุ งงานและสามารถวิเคราะห์
ปั ญหา พร้อมหาแนวทางในการแก้ไขที่เกิดขึ้น
ได้ตรงจุด

วิทยากรใช้คาถามแต่ละ
บุคคล
วิทยากรบรรยาย
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ฝึ กปฏิบตั ิ

-Workshop2 ทากิจกรรมกลุ่ม โดยการจาลอง
ประกอบสิ นค้า และคิดวิธีการให้กลุ่มอื่น
ประกอบได้อย่างถูกต้อง ด้วย Poka Yoke และ
การนาเสนอผลงานของผูเ้ ข้าอบรม
-แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ถามตอบ
14.00 –14.30น. วิธีการปรับปรุ งงานโดย เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมรู้ถึงเทคนิคและวิธีการในการ
แก้ไขปั ญหาโดยใช้หลักการ Poka Yoke ได้
ใช้ Poka Yoke
อย่างเหมาะสม
14.30-14.45น.

วิทยากรบรรยาย
Work Shop
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้

พักเบรก
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14.45- 16.00 น. กรณี ศึกษา

เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมได้เรี ยนรู้ถึงการวิเคราะห์ถึง
ปั ญหาและแนวทางแก้ไขปั ญหาจากตัวอย่าง
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริ ง

วิทยากรบรรยาย
Work Shop
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้

-Workshop3 ทากิจกรรมกลุ่ม โดยการจาลอง
ผลิตสิ นค้าที่ไม่ได้มาตรฐานและหาวิธีการแก้ไข
ด้วย Poka Yoke และการนาเสนอผลงานของผู้
เข้าอบรม
-แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ถามตอบ

กลุ่มเป้ าหมาย
หัวหน้างาน พนักงาน และผูท้ ี่สนใจทัว่ ไป

รูปแบบการสัมมนา
1. การบรรยาย
40 %
2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึ กปฏิบตั ิ Workshop และการนาเสนอผลงานกลุ่ม
3. กรณี ศึกษา และดูภาพยนตร์
10 %

50%

ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ
1. พนักงานมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการใช้หลักการ Poka Yokeอย่างถูกต้องชัดเจน
2. พนักงานเข้ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนาปรับปรุ งงานเพื่อยกระดับคุณภาพประสิ ทธิ ภาพและความ
ปลอดภัยในการทางานอย่างต่อเนื่อง
3. สามารถนา Poka Yoke ไปประยุกต์ใช้ในการทางานและเป็ นต้นแบบสาหรับการขยายผลภายใน
องค์กรต่อไป
4. พนักงานสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการปรับปรุ งเช่น PCDA, 5S , QC7Toolsฯลฯร่ วมกับ
กิจกรรมหรื อโครงการปรับปรุ งต่างๆได้อย่างเหมาะสม
ขอขอบคุณทีท่ ่ าน ได้ ให้ โอกาสในการนาเสนอ และหวังเป็ นอย่ างยิง่ ในการให้ บริการ เพือ่ การพัฒนาบุคลากรใน
องค์ กรของท่าน.
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