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บทนำ (Introduction)
แนวความคิดการลดต้นทุนการผลิตโดย
การควบคุมคุณภาพการผลิต และลดปริมาณ
ของเสียในกระบวนการผลิตให้เท่ากับศูนย์ หรือ
ที่เรียกว่า Zero Quality Control นั้นมีวิธีการ
และเทคนิคหลายอย่าง แต่วธิ ที ถ่ี กู นำเสนอโดย
Dr.Shingo เป็นวิธที ใ่ี ช้ในการควบคุมการผลิตที่
ได้ผลมากทีส่ ดุ ซึง่ Dr.Shingo ได้ให้ความสำคัญ
เกีย่ วกับระบบการตรวจสอบทีต่ น้ เหตุ (Source
Inspection) และ Poka-Yoke ว่าเป็นเครือ่ งมือ
ในการลดปริมาณของเสียในกระบวนการผลิต
ไว้ดงั นี้
Zero Quality Control
Dr.Shingo มีความเห็นว่าการกำหนดของ
เสียที่ 0 เปอร์เซนต์คอื ไม่มขี องเสียเลย สามารถ
ทำสำเร็จได้ ด้วยการใช้การตรวจสอบจากจุด
ของการผลิตนัน้ ๆ แต่ละจุด หรือทีเ่ รียกว่าการ
ตรวจสอบทีต่ น้ เหตุ (Source Inspection) ควบคู่
ไปกับการใช้ระบบ Poka-yoke เขาอ้างถึงวิธกี าร
ตรวจสอบที่ใช้ในสายการผลิตการประกอบท่อ
ระบายน้ำ แผนกเครือ่ งซักผ้า โรงงานมัตสูชติ ะที่

ชิซโู อกะว่า พนักงาน 23 คนสามารถทำสถิติได้
ผลสำเร็จคือ 1 เดือน ไม่มกี ารผลิตของเสียเลยซึง่
ความสำเร็จนีม้ าจากการนำระบบการตรวจสอบ
ทีต่ น้ เหตุ (Source inspection) ไปใช้ควบคูก่ บั
ระบบ Poka-Yoke เพือ่ ป้องกันการเกิดของเสีย
Poka-Yoke
แนวความคิดเรือ่ ง Poka-Yoke เป็นแนว
ความคิดทีถ่ กู นำมาใช้เพือ่ ป้องกันความผิดพลาด
ที่เกิดจากการลืมในการทำงานซึ่ง Dr.Shingo
กล่าวว่า มี 2 ชนิดของการผิดพลาดจากการลืม
ประการแรกคือ การลืมที่เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจ
ประการทีส่ องคือ การลืมอันเนือ่ งมาจากการลืม
ทีจ่ ะทำสิง่ นัน้ จริงๆ ดังนัน้ เขาจึงได้แนะนำว่าควร
มีการใช้เครือ่ งมือในการป้องการความผิดพลาด
ทีจ่ ะเกิดขึน้ หรือการตรวจสอบความผิดพลาดที่
จะเกิดขึน้ เครือ่ งมือในการตรวจสอบเหล่านี้ เรา
เรียกว่า Baka-Yoke หมายถึง “การป้องกันความ
ผิดพลาดจากความเขลา” (Fool Proof)
อย่างไรก็ตาม Dr.Shingo ตระหนักดีวา่
คำว่า Baka-Yoke อาจจะทำให้พนักงานไม่เห็น
ด้วยหรือต่อต้าน ทัง้ นี้ เนือ่ งจากการแปลความ

หมายในคำภาษาอังกฤษเมือ่ สือ่ ความหมายออก
มาแล้วทำให้เสียความรูส้ กึ ของคนทำงาน ดังนัน้
เขาจึงจำกัดความของ Poka-Yoke ซึง่ เป็นภาษา
ญีป่ นุ่ เสียใหม่ ให้มคี วามหมายว่า การป้องกัน
การผิดพลาด (mistake-proofing) หรือ ความ
ปลอดภัยจากความผิดพลาด (fail-safe)
Poka-Yoke จึงเป็นเครือ่ งมือทีใ่ ช้ปอ้ งกัน
ความผิดพลาดเพือ่ ทำให้ความผิดพลาดน้อยลง
ตัวอย่างง่ายๆ ของการใช้ Poka-Yoke เช่น สมมติ
ว่า คนงานต้องประกอบอุปกรณ์ทม่ี ปี มุ่ 2 ปุม่ ซึง่
ต้องมีสปริงอยู่ข้างใต้ในแต่ละปุ่มของอุปกรณ์
บางครัง้ คนงานอาจจะลืมใส่สปริงปุม่ ใดปุม่ หนึง่
การใช้หลัก Poka-Yoke ง่ายๆคือ การออกแบบ
ให้นบั จำนวนสปริงจากกล่องมาใส่ในจานหรือ
กล่องเล็กๆก่อนจะประกอบ เมือ่ ประกอบเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ถ้ายังมีสปริงเหลืออยู่ในจาน
แสดงว่ามีความผิดพลาดในการประกอบเกิด
ขึน้ แล้ว
หลักการง่ายๆ ของ Poka-Yoke สามารถ
ลดปัญหาของความผิดพลาดในการนับของพนัก
งานได้ ถึงแม้วา่ จะมีความสูญเสียเกิดขึน้ บ้างแต่

ก็จะเป็นจุดเล็กๆ เท่านัน้ ทัง้ นี้ สามารถลดปัญหา
การทีต่ อ้ งกลับมาแก้ไขงาน (Rework) ได้
Poka-Yoke เป็นวิธกี ารตรวจสอบทีเ่ น้นถึง
การตรวจสอบร้อยเปอร์เซนต์ รวมไปถึงกรณีท่ี
ในกระบวนการผลิตมีสง่ิ ผิดปกติเกิดขึน้ ความ
ผิดปกติจะต้องได้รบั การตอบสนองหรือแก้ไขได้
อย่างทันท่วงที อาจกล่าวได้วา่ Poka-Yoke นัน้
ตรวจสอบการผลิตและเตือนก่อนจะมีการผลิต
ของเสีย (Defect) อย่างไรก็ตาม ยังมีความเชือ่ ที่
ผิดๆ อยูว่ า่ ระบบนีจ้ ะสร้างปัญหายุง่ ยาก รวมทัง้
มีคา่ ใช้จา่ ยทีส่ งู ขึน้ ด้วย แต่ในความเป็นจริงแล้ว
หากมีการศึกษากันอย่างจริงจังจะพบว่า การใช้
เครือ่ งมือ (Device) อย่างง่ายๆ ตามแบบของ

Poka-Yoke นัน้ สามารถลดการสูญเสียโดยทีไ่ ม่
ต้องลงทุนมากนัก
ระบบ Poka-yoke จะมีหน้าที่ในการ
ทำงาน ดังต่อไปนี้
วิธกี ารควบคุม (Control Method) เป็น
วิธีการควบคุมป้องกันความผิดปกติ ความผิด
พลาด หรือการชะงักงันของกระบวนการผลิตที่
อาจจะเกิดขึน้ ได้ วิธดี งั กล่าวนี้ เมือ่ มีชน้ิ งานทีผ่ ดิ
ปกติเกิดขึน้ เครือ่ งจักรจะหยุดการผลิตทันที ทัง้ นี้
เพือ่ ป้องกันไม่ให้เครือ่ งจักรผลิตชิน้ งานผิดปกติ
ชิน้ ต่อไป ซึง่ วิธนี จ้ี ะเป็นการควบคุมการเกิดของ
เสียได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าระบบการ
เตือน (Warning Methods)
วิธกี ารเตือน (Warning Method) คือการ

ใช้สัญญาณเพื่อเตือนให้ทราบถึงความผิดปกติ
ในกระบวนการผลิตซึง่ อาจะทำให้เกิดการผลิต
ชิน้ งานผิดปกติหรือเสียออกมา วิธนี เ้ี ราสามารถ
ใช้การเตือนด้วยสัญญาณเสียงหรือไฟเตือนก็ได้
อย่างไรก็ตาม วิธีนี้อาจมีประสิทธิภาพน้อยลง
หากสภาพการทำงานไม่เอือ้ อำนวย ผูป้ ฏิบตั งิ าน
นัน้ อาจไม่ได้ยนิ หรือไม่เห็นสัญญาณทีเ่ ตือน
รูปแบบการติดตัง้ ระบบ Poka-Yoke ใน
กระบวนการผลิตนัน้ เราสามารถแบ่งออกได้
ดังต่อไปนี้
วิธกี ารสัมผัส (Contact Method) เป็นการ
ใช้เครือ่ งมือตรวจจับชิน้ งานทีผ่ ดิ ปกติอนั เนือ่ งมา
จากรูปร่าง สัดส่วน ชิน้ งานแต่ละชิน้ จะถูกตรวจ
สอบโดยผ่านมายังเครือ่ งมือนีเ้ พือ่ เช็คดูวา่ ขนาด

รูปร่างชิน้ งานได้มาตรฐานปกติหรือไม่
วิธกี ารกำหนดค่าแน่นอน (Fixed Value
Method) ใช้วธิ ตี รวจนับชิน้ งานตามจำนวนทีไ่ ด้
กำหนดไว้และบอกความผิดพลาดเมือ่ ชิน้ งานไม่
ครบตามจำนวนทีก่ ำหนดไว้ ส่วนใหญ่จะใช้ในชิน้
งานทีก่ ารผลิตต้องใช้สายพานเพือ่ ส่งต่อชิน้ งาน
วิธกี ารตรวจสอบทีข่ น้ั ตอนของการส่ง
ชิน้ งาน (Motion Step Method) วิธนี ช้ี น้ิ งานจะ
ถูกตรวจสอบโดยการส่งชิน้ งานแต่ละชิน้ ไปบน
สายพาน ทัง้ นี้ การตรวจสอบจะทำโดยการเทียบ
กับมาตรฐานทีว่ างไว้
การใช้ Poka-Yoke กับ Zero Defect
การลดปริมาณของเสียในการผลิตให้เป็น
ศูนย์ (Zero defect) ได้นน้ั ขึน้ อยูก่ บั
1. การใช้การตรวจสอบแบบ Source inspection
2. การเช็ค 100% โดยใช้เครือ่ งมือหรือ
อุปกรณ์ช่วย
3. การแก้ไขปรับปรุงการผลิตอย่างทันที
ทันใดเมื่อพบปัญหา
การผสมผสานวิธกี ารดังกล่าวเพือ่ บรรลุ
ถึง Zero defect มีสดั ส่วน ดังนี้
z วิธก
ี ารตรวจสอบทีต่ น้ เหตุ (Source
Inspection) 60%
z 100 % การตรวจสอบ (Poka-Yoke)
30%
z การแก้ไขปรับปรุงเมือ
่ เกิดความผิด
พลาดในงานทันที 10%
ชนิดของการตรวจสอบ (Inspection)
Dr.Shingo แบ่งชนิดของการตรวจสอบ
ออกเป็น
การตรวจสอบแบบลงความเห็น (Judge-

เครือ่ งจักรหรือกระบวนการผลิตเพือ่ แก้ไขหรือ
ปรับปรุงสภาพการผลิตโดยอัตโนมัตกิ อ่ นจะถึง
ขัน้ ตอนการผลิตถัดไป
Dr.Shingo เชือ่ ว่าการตรวจสอบทีต่ น้ เหตุ
(Source Inspection) เป็นวิธกี ารดีทส่ี ดุ เพือ่ ควบ
คุมคุณภาพและกระบวนการผลิตทุกขัน้ ตอนให้
มีการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาก่อนทีจ่ ะส่งถึง
กระบวนการต่อไป
ความสัมพันธ์ระหว่างเครือ่ งมือ PokaYoke, ระบบ Poka-Yoke กับ ระบบการตรวจ
สอบ (Inspection)
Dr.Shingo กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
อุปกรณ์ Poka-Yoke, ระบบ Poka-Yoke และ
ระบบการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้
เครือ่ งมือ Poka-Yoke จะมีลกั ษณะ
z สามารถทำการตรวจเช็คชิน
้ งานแต่ละ
ment Inspection) เป็นวิธกี ารดัง้ เดิมทีป่ ฏิบตั กิ นั
มา เป็นการตรวจสอบคุณภาพหลังจากเสร็จสิน้
กระบวนการผลิต โดยจะทำการแยกชิน้ งานเสีย
ออกจากชิ้นงานที่ดีตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
เพือ่ ป้องกันไม่ให้ชน้ิ งานเสียส่งถึงมือลูกค้า
การตรวจสอบแบบเก็บข้อมูล (Informative Inspection) เป็นการตรวจสอบชิน้ งานและเก็บ
ข้อมูลการตรวจสอบชิน้ งานนัน้ ๆ นำมาวิเคราะห์
เหตุของการเกิดของเสียและนำข้อมูลมาทำการ
แก้ไขปรับปรุงกระบวนการผลิต การตรวจสอบ
และเก็บข้อมูลมีจุดประสงค์เพื่อลดจำนวนของ
เสียลง โดยจะมีการเก็บข้อมูลของของเสียและ
นำข้อมูลนัน้ มาทำการวิเคราะห์เพือ่ ทำการแก้ไข
กระบวนการผลิตต่อไป
การตรวจสอบแบบเก็บข้อมูลวิเคราะห์
สามารถแบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ
Statistical Quality Control Systems
(SQCS) เป็นการใช้สถิตใิ นการกำหนดค่าควบ
คุมเพือ่ ใช้เป็นตัวแยกชิน้ งานทีย่ อมรับได้กบั ชิน้
งานทีย่ อมรับไม่ได้หรือชิน้ งานเสีย จำนวนของ
การเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์จะเป็นไปตาม
หลักของการเก็บสถิติ
Successive Check Systems (SuCS) เป็น
การตรวจสอบชิ้นงานแต่ละชิ้นโดยผู้ที่ไม่ได้อยู่
ในกระบวนการผลิตก่อนทีจ่ ะเริม่ ขัน้ ตอนการผลิต
ถัดไปและทำการหยุดการผลิตเพือ่ ทำการแก้ไข
หรือปรับปรุงสภาพการผลิตโดยอัตโนมัตเิ มือ่ ได้
รับข้อมูลความผิดปกติในขัน้ ตอนการผลิต การ
ตรวจสอบนี้รวมทั้งการที่พนักงานในกระบวน

การผลิตถัดไปจะมีหน้าทีเ่ ป็นผูต้ รวจสอบความ
ถูกต้องของชิน้ งานก่อนเริม่ ขัน้ ตอนการผลิตถัดไปทุกครัง้
Self-Check Systems (SeCS) คือระบบ
การตรวจสอบความเรียบร้อยของชิน้ งานโดยตัว
ของพนักงานทีป่ ฏิบตั งิ านเอง ข้อมูลทีไ่ ด้จากการ
บันทึกผลการตรวจสอบจะถูกนำมาใช้วเิ คราะห์
เพื่อควบคุมกระบวนการผลิตป้องกันไม่ให้เกิด
การผลิตของเสียขึน้ อีก อย่างไรก็ตาม วิธนี จ้ี ะมี
ข้อเสียอยูท่ ก่ี ารทีผ่ ทู้ ำงานนัน้ ๆ อาจจะยอมผ่าน
ขิน้ งานทีไ่ ม่ได้มาตรฐานออกไปโดยมิได้ตง้ั ใจได้
การตรวจสอบที่ต้นเหตุ (Source Inspection) : เป็นการกระตุน้ ให้มกี ารตรวจสอบ
ก่อนการผลิตทุกขัน้ ตอนเพือ่ ป้องกันกระบวนการ
ผลิตทำการผลิตของเสียออกมา รวมถึงการหยุด

ชิ้นหรือเช็คร้อยเปอร์เซนต์ได้
z เครือ
่ งมือ Poka-Yoke จะต้องไม่ยงุ่ ยาก
และสามารถใช้ในการตรวจสอบชิน้ งานได้ทกุ ชิน้
z มีตน
้ ทุนในการติดตัง้ ต่ำ
ระบบ Poka-Yoke
เมือ่ เปรียบเทียบ Poka-Yoke กับระบบ
SQC ในระยะยาว Poka-Yoke จะสามารถลด
จำนวนของการเกิดของเสียได้ดว้ ยการจัดการแก้
ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีทุกครั้งที่เกิดปัญหา
การผลิต โดย Poka-yoke จะทำหน้าทีต่ อ่ ไปนี้
z ระบบทีอ
่ ยูใ่ นการควบคุมเมือ่ เกิดของ
เสียในระหว่างกระบวนการผลิต ต้องมีการหยุด
ปฏิบัติการชั่วขณะ เพื่อให้มีการปรับปรุงแก้ไข
กระบวนการผลิตก่อนทีก่ ารผลิตจะดำเนินต่อไป

z

เมือ่ เกิดความผิดปกติในการผลิต ระบบ
การเตือน (Warning System) จะแสดงสัญญาณ
เพือ่ ให้มกี ารแก้ไขความผิดปกติอย่างทันทีทนั ใด
ระบบ Poka-Yoke กับระบบตรวจสอบ
(Inspection)
ความมากน้อยของจำนวนอัตราของของ
เสียที่เกิดขึ้น จะขึ้นอยู่กับระบบการตรวจสอบ
(Inspection) ทีถ่ กู เลือกนำไปใช้ควบคูก่ บั ระบบ
Poka-Yoke หรือเครือ่ งมือ Poka-Yoke
z Poka-Yoke ที่ใช้ควบคู่กับการตรวจ
สอบทีต่ น้ เหตุ (Source inspection systems) จะ
มีประสิทธิภาพสูงสุดและมีความเป็นไปได้มาก
ทีจ่ ะทำให้บรรลุเป้าหมายของ Zero defects
z Poka-Yoke ที่ใช้ควบคู่กับการตรวจ
สอบแบบเก็บข้อมูล (Informative inspections)
แบบ self-check methods จะสามารถลดจำนวน
ของเสียลงได้ และมีโอกาสทีจ่ ะบรรลุเป้าหมาย
ของ Zero defects ได้ถา้ สาเหตุของการเกิดของ
เสียถูกแก้ไข
z Poka-Yoke ที่ใช้ควบคู่กับการตรวจ
สอบแบบเก็บข้อมูล (Informative inspections)
แบบ successive check methods จะไม่สามารถ
ควบคุมการเกิดของเสียที่เกิดเป็นครั้งคราวได้

วิธีนี้สามารถลดจำนวนของเสียลงได้ และมี
โอกาสทีจ่ ะบรรลุเป้าหมายของ Zero defects ได้
ถ้าสาเหตุของการเกิดของเสียถูกแก้ไข
อย่างไรก็ตาม Dr.Shingo มีความเชือ่ ว่า
การใช้ SQC อย่างเดียวไม่สามารถบรรลุถงึ zero
defects ได้ โดยเฉพาะการผลิตทีม่ คี วามหลาก
หลายและจำนวนน้อย
สรุปความ
เพื่อบรรลุวัตถุเป้าหมายของการลดของ
เสียให้เท่ากับศูนย์ ระบบการตรวจสอบแบบ
Source Inspection ควรถูกนำมาใช้ควบคูไ่ ปกับ
การใช้ระบบ Poka-Yoke
การตรวจสอบทีต่ น้ เหตุ (Source Inspection) คือการตรวจสอบความผิดพลาดทีข่ น้ั ตอน
การผลิตทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดยหยุดกระบวนการ
ผลิตและทำการแก้ไขปรับปรุงโดยอัตโนมัตกิ อ่ น
กระบวนการผลิตจะผลิตของเสียออกมา
การใช้เครือ่ งมือ Poka-Yoke และ Source
Inspection จะทำให้การผลิตสามารถกำจัดหรือ
ลดของเสียได้อย่างเห็นผล
ระบบ Poka-Yoke ถือได้วา่ เป็นระบบทีด่ ี
อย่างหนึง่ อย่างไรก็ตาม ระบบดังกล่าวอาจจะมี
ข้อจำกัด โดยเป็นการตรวจสอบเน้นไปที่รปู ร่าง

หน้าตา สัดส่วน (Physical Detection Method)
ซึง่ แน่นอนว่าในสถานการณ์นน้ั ๆ มีความเหมาะ
สมแล้ว อย่างไรก็ตาม ยังมีชน้ิ งานบางชนิดทีไ่ ม่
สามารถตรวจจสอบด้วยวิธกี ารดังกล่าวได้อย่าง
ถูกต้องแม่นยำ เนือ่ งจากชิน้ งานดังกล่าวจะต้อง
ได้รบั การตรวจสอบแบบใช้ความรูส้ กึ (Sensory
Detection Methods) จึงจำเป็นต้องใช้วธิ กี ารที่
ตรงความต้องการ ได้แก่ Successive checks
และ Self-checks
อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้วา่ Successive
checks และ Self-checks นัน้ จะบรรลุเป้าหมาย
ของ Zero Defect ได้ยากเนือ่ งจากเป็นการตรวจ
สอบหลังจากได้เกิดของเสียขึน้ แล้ว แต่กม็ ขี อ้ ดี
ทัง้ Successive checks และ Self-checks จะช่วย
ในการลดเปอร์เซ็นต์ของของเสียทีเ่ กิดขึน้ ได้
Dr.Shingo เชือ่ ว่าระบบ Poka-Yoke จะ
เป็นระบบทีม่ ปี ระสิทธิภาพอย่างมากเมือ่ นำมา
ใช้รว่ มกับ Successive checks และ Self-checks
โดยมีขอ้ แม้วา่ จะต้องไม่มาเป็นตัวขัดขวางหน้าที่
การทำงานของระบบการตรวจสอบ ดังนัน้ การ
นำวิธกี าร Poka-Yoke มาใช้จงึ จำเป็นต้องคำนึง
ถึงความเหมาะสมที่จะผสมผสานกันวิธีที่มีอยู่
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