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เทคนิ คการลดความผิ ดพลาดในการผลิ ตที่ เกิ ดจากคน

Human error Management

คุณภาพของสินค้าหรือบริการคือสิ่งที่ทุกองค์กรต้องสร้างให้เกิดขึ้นในการทางาน เพือ่ ให้สามารถตอบสนองความพึงพอใจของ
ลูกค้าให้ได้มากที่สุด การสร้างคนให้เข้าใจในการรักษาไว้ซ่งึ คุณภาพและการลดความผิดพลาดในการทางาน เพื่อให้เกิดของ
เสียน้อยที่สุดหรือไม่เกิดขึ้นเลย จึงเป็ นโจทย์ที่ยากที่สุดของทุกองค์กร เพราะถ้าเรามีพนักงานที่มีจิตสานึกในการที่จะรักษาไว้
ซึ่งคุณภาพและลดของเสีย คิดถึงแต่การทางานให้มีคุณภาพแล้ว องค์กรยังจะสามารถพัฒนาในด้านต่างๆ ต่อไปได้ง่ายและมี
ประสิทธิภาพเพิม่ ขึ้น อีกด้วย
ในโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้านานาชนิดบ่อยครั้งมักเกิดสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือเกิดเป็ นของเสียขึ้นซึ่งบางครั้งของ
เสียเหล่านั้นอาจเล็ดลอดผ่านกระบวนการควบคุมคุณภาพทางงานสถิติ(Statistical Quality Control) จากการสุ่มตัวอย่างเพือ่
ตรวจสอบไปสู่ลูกค้าได้ ซึ่งมีผลกระทบต่อความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) และต้องทาการแก้ไขผลิตภัณฑ์ที่
ไม่ได้มาตรฐานเหล่านั้น (Rework) ซึ่งทาให้ตน้ ทุนการผลิตสูงขึ้นไปอีก เทคนิคหนึ่งทางด้านปรับปรุงคุณภาพและมุ่งมัน่ สู่ของ
เสียเป็ นศูนย์ (Zero-Defect) นั้นคือ การใช้เทคนิค POKA-YOKE ซึ่งเป็ นระบบป้องกันความผิดพลาดในขบวนการผลิตที่เกิด
จากคน (Human Error) ที่มีรากฐานมาจากภาษาญี่ปนุ่ POKA คือ ความผิดพลาดจากการไม่เอาใจใส่ YOKE คือ ป้องกัน/ไม่ให้
เกิด/หลีกเลี่ยง หรือที่เรียกกันเป็ นที่แพร่หลายว่าระบบป้องกันความผิดพลาดจากการพลั้งเผลอหรือใช้คาว่า Error- Proofing ซึ่ง
ระบบ POKA-YOKE นี้ ควบคุมให้งานในกระบวนการมีความถูกต้องมากที่สุดก่อนที่จะสามารถผ่านไปสู่กระบวนการต่อไป
โดยความผิดพลาดที่เกิดจากเครื่องจักรนั้นไม่ค่อยน่าเป็ นห่วงมากนักเพราะวิศวกรที่ได้ออกแบบเครื่องจักรนั้นมักออกแบบให้
ได้ตามมาตรฐานเป็ นที่ยอมรับในระดับหนึ่ง ส่วนมากที่มีปัญหาในการผลิตคือ “คน” แต่ถา้ เราออกแบบให้ดตี ้งั แต่ตน้ ปัญหา
ต่างๆ เช่นของเสีย หรือปัญหาที่เกิดจากคนก็จะหมดไปทาให้ประหยัดค่าอบรมซ้ าๆและค่าความเสียหายที่เกิดจากของเสียเป็ น
ต้น
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้ผเู้ ข้าอบรมเข้าใจ ถึงแนวคิดและความเป็ นมาของระบบคุณภาพ รวมถึงหลักการของระบบป้องกันความผิ ดพลาดหรือ
ของเสียเป็ นศูนย์
2. เพือ่ ให้ผเู้ ข้าอบรมทราบถึงแนวทางและขั้นตอนในการปรับปรุงงานเพือ่ ลดความผิดพลาดอย่างต่อเนื่อง
3. เพือ่ ให้ผเู้ ข้าอบรมเกิดการพัฒนาและแก้ไขปรับปรุงกระบวนการทางานอย่างถูกวิธีและ
ทราบถึงอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
4.เพือ่ เข้าใจถึงต้นทุนการผลิต ความสูญเสียจากความผิดพลาดในการผลิต
ประโยชน์ที่คาดว่ าจะได้รับ

1. พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการใช้หลักการลดของเสียได้อย่างถูกต้องชัดเจน
2. พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงงานเพือ่ ยกระดับคุณภาพ ประสิทธิภาพและลดของเสียในการทางานอย่าง
ต่อเนื่อง
3. สามารถนาเทคนิคต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทางานและเป็ นต้นแบบสาหรับการขยายผลภายในองค์กรต่อไป
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เนื้อหาหลักสู ตร
1.ระบบการผลิตและงานบริการ
2.ต้นทุน กาไร และความอยูร่ อดขององค์กรในปัจจุบนั
3.ปัจจัยพื้นฐานในการผลิตและบริการตามหลัก 4M
4.จิตสานึกด้านคุณภาพเพือ่ การลดของเสีย
5.การเรียนรู้ของผูป้ ฏิบตั ิงานต่อการลดความผิดพลาดและอะไรทาให้เกิดของเสีย
6.การควบคุมคุณภาพของเสียเป็ นศูนย์ (ZQC)
7.ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดความผิดพลาดของคน (Human Error)
- ปัจจัยภายใน
- ปัจจัยภายนอก
- ปัจจัยจากความกดดัน
8.ระดับของการความคุมความผิดพลาดในการผลิตทั้ง 7 ระดับและการป้องกัน
9.วิธีการใช้งานระบบ Poka Yoke เพือ่ ลดความผิดพลาดของคน
10. กรณีศึกษาและตัวอย่างระบบ Poka Yoke เพือ่ ให้ผเู้ ข้าอบรมได้เรียนรู้ถึงการวิเคราะห์ถึงปัญหาและ
แนวทางแก้ไขปัญหาจากตัวอย่างสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
11.Workshop: การทางานเป็ นทีมเพือ่ ลดความผิดพลาด
12.Workshop: ระดมสมองเพือ่ ลดของเสียเป็ นศูนย์
กลุ่มเป้าหมาย
หัวหน้างาน พนักงาน และผูท้ ี่สนใจทัว่ ไป
รูปแบบการสั มมนา
1. การบรรยาย 40 %
2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึ กปฏิบตั ิ Workshop และการนาเสนอผลงานกลุ่ม 50%
3. กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์ 10 %
ระยะเวลาอบรม 1 วัน (เวลา 09.00-16.00 น.)
วิทยากรอาจารย์ไมตรี บุญขันธ์ (วิทยากรผู้เชียวชาญด้าน Productivity Improvement)
การศึกษา
Quality Management System: Lead auditor ISO 9001: 2015 (IRCA Certified)
Environmental management System: ISO 14001: 2015 (Requirement)
ประกาศนียบัตรการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานและอาคาร (กระทรวงพลังงาน)
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (สาขาการจัดการ) กำลังศึกษำ
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการจัดการอุตสาหกรรม)
ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)
ขอขอบคุณที่ท่าน ได้ให้โอกาสในการนาเสนอ และหวังเป็ นอย่างยิ่งในการให้บริการ เพื่อการพัฒนาบุคลากรใน
องค์กรของท่ าน.
“นำควำมรู้ สู่ควำมสำเร็ จ”
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กาหนดการอบรม
เวลา
9.00- 9.10 น.

09.10 - 10.30

หัวข้ อ
กิจกรรมละลายพฤติ กรรม

ต้นทุ นการผลิ ตและ
1.ระบบการผลิ ตและงานบริ การ
ผลกระทบจากความผิดพลาด 2.ต้นทุ น กาไร และความอยู่รอดขององค์กรในปั จจุ บนั
ในขบวนการผลิ ต
3.ปั จจัยพืน้ ฐานในการผลิ ตและบริ การตามหลัก 4M
4.จิ ตสานึ กด้านคุ ณภาพเพื่อการลดของเสี ย

10.30- 10.45น.

พักเบรก

10.45 - 12.00 น.

การควบคุ มคุ ณภาพและ
เทคนิ คการลดของเสี ยในการ
ผลิ ต

12.00- 13.00 น.

พักเที่ ยง

13.00-13.15

กิจกรรมกระตุ น้ ผูเ้ ข้ารับการ
อบรม
เทคนิ คการลดของเสี ยเป็ น
ศู นย์ในการผลิ ต

13.15 –14.30 น.

14.30-14.45น.
14.45- 16.00 น.

เนื ้อหา / รายละเอียด
สร้างสมาธิ และการยอมรับซึ่ งกันและกัน

พักเบรก
กรณี ศึกษา

รูปแบบการเรียนการสอน
ทากิจกรรมให้เกิดการยอมรับ
และสร้างความสัมพันธ์ที่ ดี
ระหว่ างผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยนและ
ผูเ้ รี ยนกับวิ ทยากร
วิ ทยากรบรรยาย
แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้
ฉายสไลด์เรี ยนรู ้ประกอบ

5.การเรี ยนรู ้ของผูป้ ฏิ บตั ิ งานต่ อการลดความผิดพลาดและอะไรทาให้ วิ ทยากรบรรยาย
เกิดของเสี ย
และเปลี่ ยนเรี ยนรู ้
6.การควบคุ มคุ ณภาพของเสี ยเป็ นศู นย์ (ZQC)
7.ปั จจัยที่ ส่งผลต่ อการเกิดความผิดพลาดของคน (Human Error)
-ปั จจัยภายใน
-ปั จจัยภายนอก
-ปั จจัยจากความกดดัน

ให้แต่ ละกลุ่ มนัง่ รวมกันหลังได้รวมตัวก่อนพักเที่ ยงโดยวิ ทยากรถาม
ปั ญหาความผิดพลาดในการทางาน
8.ระดับของการความคุ มความผิดพลาดในการผลิ ตทั้ง 7 ระดับและ
การป้ องกัน
9.วิ ธีการใช้งานระบบ Poka Yoke เพื่อลดความผิดพลาดของคน
10. กรณี ศึกษาและตัวอย่างระบบ Poka Yoke เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมได้
เรี ยนรู ้ถึงการวิ เคราะห์ถึงปั ญหาและ
แนวทางแก้ไขปั ญหาจากตัวอย่างสถานการณ์ที่เกิดขึ้ นจริ ง

วิ ทยากรใช้คาถามแต่ ละบุคคล
วิ ทยากรบรรยาย
แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้
ฝึ กปฏิ บตั ิ

11.Workshop: การทางานเป็ นทีมเพื่อลดความผิดพลาด
วิ ทยากรบรรยาย
12.Workshop: ระดมสมองเพื่อลดของเสี ยเป็ นศู นย์
Work Shop
13.Workshop ทากิจกรรมกลุ่ ม โดยการจาลองผลิ ตสิ นค้าที่ ไม่ ได้
แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้
มาตรฐานและหาวิ ธีการแก้ไข ด้วยการระดมสมองหาวิ ธีการที่ ดี ที่สุด
และการนาเสนอผลงานของผูเ้ ข้าอบรม
-แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ถามตอบ

