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 หลักสูตร  เทคนิคการป้องกนัความผดิพลาดในขบวนการผลติด้วย Poka Yoke  

(Zero-Defect by PokaYoke) 
 

วันที ่9  มิถุนายน 2561  เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

 ณ โรงแรม St.James  ซอยสุขุมวิท 26 ใกล้ BTS พร้อมพงษ์  กทม **สถานท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลง 

วิทยากร : อาจารย์ไมตรี   บุญขันธ์ 
 

หลักการและเหตุผล 
ในโรงงานอุตสาหกรรมท่ีผลิตสินค้านานาชนิดบ่อยคร้ังมักเกิดสินค้าท่ีไม่ได้มาตรฐานหรือเกิดเป็นของเสีย

ขึน้ซ่ึงบางคร้ังของเสียเหล่านั้นอาจเลด็ลอดผ่านกระบวนการควบคุมคุณภาพทางงานสถิติ(Statistical Quality 
Control) จากการสุ่มตัวอย่างเพ่ือตรวจสอบไปสู่ลูกค้าได้ซ่ึงมีผลกระทบต่อความพึงพอใจของลูกค้า (Customer 
Satisfaction) และต้องท าการแก้ไขผลิตภัณฑ์ท่ีไม่ได้มาตรฐานเหล่านั้น (Rework) ซ่ึงท าให้ต้นทุนการผลิตสูงขึน้ไป
อีกเทคนิคหน่ึงทางด้านปรับปรุงคุณภาพและมงุมัน่สู่ของเสียเป็นศูนย์ (Zero-Defect) นั้นคือ การใช้ระบบ POKA-
YOKE ซ่ึงเป็นระบบป้องกันความผิดพลาดในขบวนการผลิต ท่ีมีรากฐานมาจากภาษาญ่ีปุ่น 
POKA คือ ความผิดพลาดจากการไม่เอาใจใส่   YOKEคือ ป้องกัน/ไม่ให้เกิด/หลีกเล่ียง 
            หรือท่ีเรียกกันเป็นท่ีแพร่หลายว่าระบบป้องกันความผิดพลาดจากการพลั้งเผลอหรือใช้ค าว่า Error- Proofing 
ซ่ึงระบบ POKA-YOKE นี ้ควบคุมให้งานในกระบวนการมีความถกูต้องมากท่ีสุดก่อนท่ีจะสามารถผ่านไปสู่
กระบวนการต่อไป โดยความผิดพลาดท่ีเกิดจากเคร่ืองจักรนั้นไม่ค่อยน่าเป็นห่วงมากนักเพราะวิศวกรท่ีได้ออกแบบ
เคร่ืองจักรนั้นมกัออกแบบให้ได้ตามมาตรฐานเป็นท่ียอมรับในระดับหน่ึง ส่วนมากท่ีมีปัญหาในการผลิตคือคนแต่ถ้า
เราออกแบบให้ดีตั้งแต่ต้นปัญหาต่างๆ เช่นของเสีย หรือปัญหาท่ีเกิดจากคนกจ็ะหมดไปท าให้ประหยดัค่าอบรมซ ้าๆ
และค่าความเสียหายท่ีเกิดจากของเสียเป็นต้น 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ถึงแนวคิดและความเป็นมาของการเพ่ิมผลผลิตด้วย หลักการของระบบป้องกันความ
ผิดพลาดหรือ Poka Yoke 
2. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงแนวทางและขัน้ตอนในการปรับปรุงงานเพ่ือลดความผิดพลาดอย่างต่อเน่ือง 
3. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมเกิดการพัฒนาและแก้ไขปรับปรุงกระบวนการท างานอย่างถกูวิธีและ 
ทราบถึงอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างถกูต้อง 
4.เพ่ือเข้าใจถึงต้นทุนการผลิต ความสูญเสียจากความผิดพลาดในการผลิต 
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หัวข้อการอบรม 
1. การควบคุมคุณภาพของเสียเป็นศูนย์ (ZQC) 
2. อะไรท าให้เกิดของเสีย  
3. ต้นทุนการผลิตและผลกระทบจากความสูญเสียในชบวนการผลิต 
4. ระบบ Poka Yoke และวิธีการใช้งานระบบ Poka Yoke 
5. เทคนิคแก้ไขปัญหาและวิธีการปรับปรุงงานโดยความคิดสร้างสรรค์เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมรู้ถึงเทคนิคและวิธีการในการ
แก้ไขปัญหาโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเหมาะสม (QC7tools, PDCA) 
6. กรณีศึกษาและตัวอย่างระบบ Poka Yokeเพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึงการวิเคราะห์ถึงปัญหาและ 
แนวทางแก้ไขปัญหาจากตัวอย่างสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้จริง 
 

ค่าใช้จ่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษไีด้ 200 % 

      ฟรี** ค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มือ้ อาหารกลางวนัและใบรับรองวุฒิบัตร 
สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% ภาษหีัก ณ ทีจ่่าย 3 % ราคาสุทธิ 

สมัคร 1 ท่าน 3,900 280 120 4,160 

สมัคร 3 ท่าน ๆ ละ 3,300 231 99 3,432 

 

ส ารองที่น่ัง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที ่ 
คุณธนนันท์     0906450992 , 0896060444, Line :  hrdzenter 
คุณอิศราภรณ์  089-773-7091 
www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,  
www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 
วิธีการช าระเงนิ  
เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด 
โอนเงนิเข้าบัญชนีาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด  
>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740 
(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงนิ พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพ่ือยนืยันการช าระเงนิ และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : 
hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter  
(ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงนิข้ามจังหวัด)  
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การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถทีจ่ะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีทีท่่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสีย

ค่าใช้จ่าย 

2. กรณีทีท่่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษทัฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  
3.และในกรณทีี่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามทีส่่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทัง้ส้ิน   หรือ
หากท่านยงัไม่ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเกบ็ค่าธุรการจ านวน  30 %  ทนัท ี   
ต้องการจัดอบรมรูปแบบ In-house  Training  ภายในองค์กร   
ติดต่อคุณจ๋ิว  090 645 0992, 089 606 0444,  Line :  hrdzenter    

www.hrdzenter.com,  E-mail : hrdzenter@gmail.com  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีอยูใ่นการออกเอกสารหกั ณ ท่ีจ่าย 
ในนามบริษทั  ศูนยส่์งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จ ากดั  (ส านกังานใหญ่) 
เลขท่ี  171/162  ซอยพทุธบูชา  39 แยก 1-1 
แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี  010 5555 113 021 
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ก าหนดการ 

 
 

  เวลา              หัวข้อ                         เนื้อหา / รายละเอียด รูปแบบการเรียนการ
สอน 

 9.00- 9.30 น. กจิกรรมละลายพฤติกรรม 
 

ต้นทุนการผลิตและ
ผลกระทบจากความ
สูญเสียในชบวนการ
ผลิต 

สร้างสมาธิและการยอมรับซ่ึงกันและกัน 
 
อธิบายถึงต้นทุน ความส าคัญของการขจัดการสูญเสียในการผลิต 
 

 
 

ท ากิจกรรมให้เกิดการ
ยอมรับและสร้าง
ความสัมพันธ์ท่ีดี
ระหว่างผู้ เรียนกับผู้เรียน
และผู้ เรียนกบัวิทยากร  

9.30- 10.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
10.00-10.30 

การควบคุมคุณภาพ
ของเสียเป็นศูนย์ 
(ZQC) 

 

 
 
 

 

หลักการและ
ข้อเสนอแนะเบือ้งต้น
ของการปรับปรุงงาน 

เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงความส าคัญและความหมาย
ของวิธีการควบคุมคุณภาพ 
 
 
 
 

เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงหลักการเบือ้งต้นของการ
ควบคุมคุณภาพมาใช้ในองค์กรรวมถึงข้อเสนอแนะ
วิธีการปรับปรุงงาน 
 

 

วิทยากรบรรยายและตั้ง
ค าถามให้ข้อคิดและ 

แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
 
 
 
 
 

วิทยากรบรรยาย 

แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

ฉายสไลด์เรียนรู้
ประกอบ 

10.30- 10.45น. พกัเบรก   
 

10.45- 11.40 น. 
 
 
 
 
 
 
 

ขัน้ตอนและเคร่ืองมือในการ
ใช้ Poka Yoke 
 
 
 
 
 
 

เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมเข้าถึงขัน้ตอนในการปรับปรุงงาน
และเคร่ืองมือท่ีก่อให้เกิดการปรับปรุงงานแบบPoka 
Yoke และน าเสนอตัวอย่างจริง 
 
 
 
 
 

วิทยากรบรรยาย 
และเปล่ียนเรียนรู้ 
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11.40- 12.00 น. 

 
แลกเปลีย่นความคดิปรับปรุงงาน 

 
- Workshop1ให้ผู้อบรมแสดงความคิดเห็นต่องานปัจจุบัน 

 
วิทยากรบรรยายและ
ให้ผู้เข้ารับการอบรม
เสนอแนะ 
 
 

12.00- 13.00 น. พกัเทีย่ง   

13.00-13.15 กจิกรรมกระตุ้นผู้เข้ารับการอบรม ให้แต่ละกลุ่มน่ังรวมกันหลงัได้รวมตัวก่อนพักเท่ียง โดย
วิทยากรถามปัญหาPoka Yoke 

วิทยากรใช้ค าถามแต่
ละบุคคล 

13.15 –14.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.00 – 14.30น. 
 

 

เทคนิคในการมองปัญหา 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

วิธีการปรับปรุงงานโดยใช้ 
Poka Yoke 

 

เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้รู้ถึงสาเหตุของปัญหาในการ
จัดท าการปรับปรุงงานและสามารถวิเคราะห์ปัญหา 
พร้อมหาแนวทางในการแก้ไขท่ีเกิดขึน้ได้ตรงจุด 
 
-Workshop2 ท ากิจกรรมกลุ่ม โดยการจ าลอง
ประกอบสินค้า และคิดวิธีการให้กลุ่มอ่ืน ประกอบ
ได้อย่างถกูต้อง ด้วย Poka Yoke และการน าเสนอ
ผลงานของผู้เข้าอบรม 
 
 -แลกเปล่ียนเรียนรู้ถามตอบ 
 
เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมรู้ถึงเทคนิคและวิธีการในการ
แก้ไขปัญหาโดยใช้หลักการ Poka Yoke ได้อย่าง
เหมาะสม 

 
วิทยากรบรรยาย 

แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

ฝึกปฏิบัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยากรบรรยาย 
Work Shop 

แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
 
 
 
 
 

14.30-14.45น. พกัเบรก   
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14.45- 16.00 น. กรณีศึกษา 
 

เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึงการวิเคราะห์ถึงปัญหา
และแนวทางแก้ไขปัญหาจากตัวอย่างสถานการณ์ท่ี
เกิดขึน้จริง 
 

-Workshop3 ท ากิจกรรมกลุ่ม โดยการจ าลองผลิต
สินค้าท่ีไม่ได้มาตรฐานและหาวิธีการแก้ไข ด้วย 
Poka Yoke และการน าเสนอผลงานของผู้เข้าอบรม 
 -แลกเปล่ียนเรียนรู้ถามตอบ 

วิทยากรบรรยาย 
Work Shop 

แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ ท่ีสนใจท่ัวไป 
 
รูปแบบการสัมมนา 

1. การบรรยาย    40 % 
2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการน าเสนอผลงานกลุ่ม 50% 
3. กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์ 10 % 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
  

1. พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแนวทางการใช้หลักการ Poka Yokeอย่างถกูต้องชัดเจน 
2. พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงงานเพ่ือยกระดับคุณภาพประสิทธิภาพและความ 
ปลอดภัยในการท างานอย่างต่อเน่ือง 
3. สามารถน า Poka Yoke ไปประยกุต์ใช้ในการท างานและเป็นต้นแบบสาหรับการขยายผลภายในองค์กรต่อไป 
4. พนักงานสามารถประยกุต์ใช้เทคนิคการปรับปรุงเช่น PCDA, 5S , QC7Toolsฯลฯร่วมกับ 
กิจกรรมหรือโครงการปรับปรุงต่างๆได้อย่างเหมาะสม 
 
ขอขอบคุณทีท่่าน ได้ให้โอกาสในการน าเสนอ และหวังเป็นอย่างยิง่ในการให้บริการ เพือ่การพัฒนาบุคลากรในองค์กรของท่าน. 
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