เทคนิคป้ องกันความผิดพลาดในกระบวนการผลิต POKA YOKE
(POKA YOKE in Manufacturing Process)
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หลักการและเหตุผล
❖

องค์การจะประสบความสาเร็ จและเติบโตได้อย่างยัง่ ยืน จะต้องให้ความสาคัญกับเรื่ อง “คุณภาพ”
ในสิ นค้าและบริ การ และให้ความสนใจต่อความสู ญเสี ยจากความผิดพลาดในกระบวนการผลิต ทั้ง
กรณี ความผิดพลาดจากวัตถุดิบ ความผิดพลาดจากชิ้นส่ วนประกอบ ความผิดพลาดของเครื่ องจักร
ความผิดพลาดของชุ ดควบคุม ฯลฯ แต่สาเหตุของความผิดพลาดที่เป็ นประเด็นสาคัญที่สุดสาหรับ
การควบคุมคุณภาพของกระบวนการคือ “ความผิดพลาดของพนักงาน” (Human Error)

❖

แนวความคิดของการควบคุมคุณภาพของกระบวนการ (อ้างอิง AIAG) มีวตั ถุประสงค์เพื่อ “การ
ป้ องกัน (Prevention) และการตรวจจับ (Detection)” ลักษณะข้อบกพร่ องที่ก่อให้เกิดผลเสี ยต่อ
ผลิตภัณฑ์ที่อยูใ่ นกระบวนการ (Process) และนาไปสู่ การปฏิบตั ิการแก้ไขต่อไป ซึ่ งจากแนวคิด
ดังกล่าว ถือว่าเป็ นการพยายามควบคุมคุณภาพของกระบวนการ โดยดาเนินการขณะที่คุณภาพยัง
ไม่ได้รับการสร้างให้เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ ซึ่ งการควบคุมในระดับพนักงานต้องอาศัยกลไกมาช่วย
ในการควบคุม ตลอดจนการควบคุมในระดับจัดการต้องอาศัยสารสนเทศมาช่วยในการบริ หาร

❖

หนึ่งในกลไกการควบคุมคุณภาพระดับพนักงานที่สาคัญคือ การควบคุมด้วยระบบหยุดทันทีเมื่อมี
ความผิดพลาดเกิดขึ้น (Autonomation / Jidoka) ซึ่งแนวความคิดสาคัญประการหนึ่งของระบบดัง
กล่าวคือ ระบบการป้ องก้นความผิดพลาด (Mistake Proofing / Poka Yoke) โดยการกาหนดกรอบ
ในการเรี ยนรู ้ที่สาคัญคือ ความผิดพลาดที่เกิดจากความเผอเรอของพนักงาน อันเป็ นสาเหตุที่สาคัญ
ที่สุดของข้อบกพร่ องต่าง ๆ ในกระบวนการ ซึ่ งการเรี ยนรู ้จะให้ความสาคัญกับหัวข้อดังนี้
• ข้อบกพร่ อง 10 ประการ ในกระบวนการผลิต (แนวทางของฮิราโน่)
• ความผิดพลาด 4 ประการ (Juran Research – งานวิจยั ของจูราน)
• ความสัมพันธ์ของประเภทความผิดพลาดกับมาตรการตอบโต้ (แนวทางของจูราน)
• การค้นหาข้อบกพร่ องและวิเคราะห์สาเหตุของความเผอเรอ
• กาหนดแนวทางการตรวจจับ (Detection) และการป้ องกันความผิดพลาด
• กลไกป้ องกันความผิดพลาด (หยุด / บังคับ / เตือน)
• ตัวอย่างของเทคนิคป้ องกันความผิดพลาดต่าง ๆ
• เครื่ องตรวจจับ (Detector) ที่นิยมใช้ในการป้ องกันความผิดพลาด

วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
❖
❖

เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจความหมายคุณภาพ การประกันคุณภาพ หลักการควบคุมคุณภาพ และแนวคิด
ของการควบคุมคุณภาพของกระบวนการ ที่มีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ก่อนถึงมือผูบ้ ริ โภค
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจระบบการป้ องกันความผิดพลาด (Mistake Proofing / Poka Yoke) มีแนวทางใน
การค้นหาข้อบกพร่ องและวิเคราะห์สาเหตุของความเผอเรอ
นาไปสู่ การกาหนดแนวทางการ
ตรวจจับ (Detection) และการป้ องกันความผิดพลาด (Prevention) ในกระบวนการของตนเอง
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รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสู ตร


พื้นฐานของการสร้างจิตสานึ กการป้ องกันความผิดพลาด
กิจกรรมปรับคลื่นความถี่ของสมองก่อนการเรี ยนรู ้
• แนวคิดในการทากาไรของธุรกิจสมัยใหม่
• สร้างจิตสานึกการปรับปรุ งการทางานด้วย “กรณีศึกษา”
• จิตสานึกความเป็ นเจ้าของกับการป้ องกันความผิดพลาด (Ownership Quotient)
•



ความหมายและแนวคิดของคุณภาพในกระบวนการ
• ความหมายของคุณภาพและการประกันคุณภาพ
• แนวคิดของการควบคุมคุณภาพ (เชิงเทคนิคกับเชิงจัดการ)
•
•
•
•



หลักการของการควบคุมคุณภาพ (Quality Control Principle)
ตัวแบบ SIPOC กับการควบคุมคุณภาพของกระบวนการ
ความหมายของการควบคุมคุณภาพของกระบวนการ (อ้างอิง AIAG)
พีระมิดการควบคุมคุณภาพของกระบวนการ (Quality Control Pyramid)

เครื่ องมือและเทคนิคในการควบคุมคุณภาพของกระบวนการ
• (1) ระบบการป้ องกันความผิดพลาด POKA YOKE
 ข้อบกพร่ อง 10 ประการ ในกระบวนการผลิ ต (แนวทางของฮิราโน่)
 สาเหตุของข้อบกพร่ อง 10 ประการ
 ตารางความสัมพันธ์ของข้อบกพร่ องและสาเหตุ
 ความผิดพลาด 4 ประการ (Juran Research – งานวิจยั ของจูราน)
▪
▪

ความผิดพลาดจากความเผอเรอ
ความผิดพลาดจากเทคนิค

▪
▪

ความผิดพลาดจากความตั้งใจ
ความผิดพลาดจากการสื่ อความ

ความสัมพันธ์ของประเภทความผิดพลาดกับมาตรการตอบโต้ (แนวทางของจูราน)
แนวคิดสาคัญของระบบการป้ องกันความผิดพลาด POKA YOKE


•





การค้นหาข้อบกพร่ องและวิเคราะห์สาเหตุของความเผอเรอ
กาหนดแนวทางการตรวจจับ (Detection) และการป้ องกันความผิดพลาด
กลไกป้ องกันความผิดพลาด (หยุด / บังคับ / เตือน)

ตัวอย่างของเทคนิคป้ องกันความผิดพลาดต่าง ๆ
• เครื่ องตรวจจับ (Detector) ที่นิยมใช้ในการป้ องกันความผิดพลาด
• Activity I: ค้นหาข้อบกพร่ องและกาหนดแนวทางการป้ องกัน (วิเคราะห์กระบวนการ)
• Activity II: นาเสนอการวิเคราะห์ POKA YOKE แบบกลุ่ม
เครื่ องมือและเทคนิคในการควบคุมคุณภาพของกระบวนการ (ต่อ)
•



• (2) การควบคุมที่หน้ างาน: แนวคิด 5ส และ Visual Control (Introduction)
• (3) การควบคุมด้ วยสารสนเทศ: การควบคุมคุณภาพของกระบวนการโดยอาศัยสถิติ (Statistical

Process Control – SPC) (Introduction)
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