การลดของเสียในการผลิตและปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการ
(Waste Reducing and Process Improvement)
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หลักการและเหตุผล
❖

องค์การจะประสบความสาเร็ จและเติบโตได้อย่างยัง่ ยืน นอกจากการให้ความสาคัญกับ “คุณภาพ”
ในสิ นค้าและบริ การแล้ว เรายังต้องให้ความสนใจต่อ “การลดความสูญเสียต่ าง ๆ” ในกระบวนการ
ผลิต ไม่วา่ จะเป็ นความสูญเสี ยจากวัตถุดิบ จากวิธีการผลิต จากเครื่ องจักร หรื อจากความผิดพลาด
ของบุคลากร ถ้าองค์กรมีแนวทางการควบคุมที่มีประสิ ทธิภาพ (SDCA) ปัญหาต่าง ๆ จะไม่เกิดขึ้น
หรื อเกิดขึ้นน้อย และเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นควรมีแนวทางปรับปรุ งคุณภาพ (PDCA) อย่างเป็ นระบบ
ความสูญเสี ยต่าง ๆ จะได้รับการแก้ไขอย่างเป็ นรู ปธรรม

❖

การลดความสูญเสี ยหรื อของเสี ยในกระบวนการผลิตมีเครื่ องมือและเทคนิคมากมาย แต่ที่นิยมใช้
และเป็ นที่คนุ ้ เคยในอุตสาหกรรมการผลิตได้แก่
• เครื่ องมือปรับปรุ งคุณภาพ (7 QC Tools) ด้วยขั้นตอนการลดของเสี ยด้วยคิวซี สตอรี่ (QC
Story) มาตรฐาน JUSE
• ระบบการป้องก้นความผิดพลาด (Mistake Proofing / Poka Yoke) เพื่อปรับปรุ งประสิ ทธิภาพ
ของกระบวนการผลิต

❖

การลดของเสี ยในกระบวนการด้วย “เครื่ องมือปรั บปรุงคุณภาพ” เป็ นการแก้ปัญหาที่มีข้นั ตอน
อย่างเป็ นระบบ (Systematic) เกิดวัฒนธรรมการทางานเป็ นทีม เกิดการระดมสมองขึ้นในทีมงาน
ฝึ กฝนการใช้ความคิดแก้ปัญหาผ่านเครื่ องมือแก้ปัญหา (Problem Solving Tools) ส่งผลให้เกิด
แนวทางลดของเสี ยในกระบวนการมีรูปแบบที่ชดั เจน

❖

การลดของเสี ยในกระบวนการอีกวิธีหนึ่งที่นิยมใช้กนั มากคือ “ระบบป้องกันความผิดพลาด” ซึ่งมี
ข้อมูลพื้นฐานว่า – “สาเหตุของความผิดพลาดจนเกิดของเสี ยขึ้นที่นบั ว่าเป็ นประเด็นสาคัญที่สุด
สาหรับการควบคุมคุณภาพของกระบวนการคือ ความผิดพลาดของพนักงาน (Human Error)”
ดังนั้นถ้าหัวหน้างานและพนักงานปฏิบตั ิการเข้าใจความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในมิติของ “ข้อบกพร่ อง
และสาเหตุที่สัมพันธ์ กัน” และเข้าใจ “กลไกป้องกันความผิดพลาด” ในกระบวนการ ซึ่งส่งผลให้
การปรับปรุ งประสิ ทธิภาพเพื่อลดของเสี ยได้รับการแก้ไขอย่างชัดเจน

วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
❖
❖
❖

เพือ่ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดจิตสานึกการลดของเสี ยและปรับปรุ งประสิ ทธิภาพของกระบวนการผลิต
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจขั้นตอนการลดของเสี ยในกระบวนการอย่างเป็ นระบบ สามารถประยุกต์ใช้
เครื่ องมือควบคุมคุณภาพและขั้นตอนการลดของเสี ยด้วยคิวซีสตอรี่ (QC Story) มาตรฐาน JUSE
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจระบบป้องกันความผิดพลาดในกระบวนการ สามารถกาหนดกลไกป้องกัน
ความผิดพลาด (Detection & Prevention) ได้ดว้ ยตนเอง
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รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสู ตร






การสร้างจิตสานึกการลดของเสี ยในกระบวนการ
• กิจกรรมปรับคลื่นความถี่สมองก่อนการเรี ยนรู ้
• แนวคิดในการทากาไรของธุรกิจสมัยใหม่
• จิตสานึกความเป็ นเจ้าของกับการลดของเสี ย (Ownership Quotient)
พื้นฐานและแนวคิดการลดของเสี ยในกระบวนการ
• แนวคิดของการบริ หารงานสมัยใหม่
 Management = Standardization + Improvement Activity
• วงจรการควบคุมผลิตภัณฑ์ SDCA และวงจรปรับปรุ งผลิตภัณฑ์ PDCA
• ความหมายและประเภทของเสี ย (Sporadic & Chronic Waste)
• ของเสี ยในมิติของความบกพร่ อง (Defect)
• ของเสี ยในมิติของความไม่ตรงตามข้อกาหนด (NC-Nonconformity)
• Activity I: ค้นหาของเสี ยในกระบวนการผลิต
• มาตรการแก้ไขปัญหาของเสี ยในกระบวนการ
 การทาให้ถูกต้อง (Correction)
 การปฏิบต
ั ิการแก้ไข (Corrective Action : C/A)
 การปฏิบต
ั ิการป้องกัน (Preventive Action : P/A)
• ขั้นตอนการลดของเสี ยด้วยคิวซี สตอรี่ (QC Story) มาตรฐาน JUSE
เครื่ องมือและเทคนิคการลดของเสี ยในกระบวนการผลิต
• (1) เครื่ องมือควบคุมคุณภาพ (7 QC Tools)
 การวิเคราะห์รากสาเหตุของปั ญหา (Root Cause Analysis)
 การกาหนดมาตรการแก้ปัญหา (Corrective Action Plan)
• ข้อกาหนด 10 ประการของการวิเคราะห์รากสาเหตุ
• Activity II: การวิเคราะห์รากสาเหตุและกาหนดมาตรการแก้ปัญหา
• (2) ระบบการป้ องกันความผิดพลาด POKA YOKE
 ข้อบกพร่ อง 10 ประการ ในกระบวนการผลิต (แนวทางของฮิราโน่)
 สาเหตุของข้อบกพร่ อง 10 ประการ
• แนวคิดสาคัญของระบบการป้องกันความผิดพลาด POKA YOKE
 การค้นหาข้อบกพร่ องและวิเคราะห์สาเหตุของความเผอเรอ
 กาหนดแนวทางการตรวจจับ (Detection) และการป้ องกันความผิดพลาด
 กลไกป้ องกันความผิดพลาด (หยุด / บังคับ / เตือน)
• ตัวอย่างของเทคนิคป้ องกันความผิดพลาดต่าง ๆ
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