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การควบคุมกระบวนการ
บทนํา
สิ่งที่สําคัญที่สุดในกิจกรรมดานการผลิตคือใหการศึกษาและฝกอบรมแกคนงาน ซึ่งสามารถสงผลอยางมากตอ
คุณภาพของผลิตภัณฑ และสรางแรงจูงใจแกคนงานใหปฏิบัติงานตามมาตรฐาน อีกทั้งการจัดทํามาตรฐานวิธี
ปฏิบัติเปนสิ่งที่สําคัญยิ่งที่จะทําใหคนงานสามารถปฏิบัติงานไดอยางไมมีขอผิดพลาด แผนควบคุมกระบวนการ
มีความจําเปนอยางมากสําหรับใชควบคุมปจจัยตางๆ อยางเพียงพอ ซึ่งประกอบดวยคนงาน วัสดุ สิ่งอํานวย
ความสะดวก ตัวจับยึด เครื่องมือ และวิธีปฏิบัติ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการรักษาคุณภาพและการปรับปรุงประสิทธิ
ภาพ นอกจากนี้ แผนการควบคุมกระบวนการยังเปนสิ่งที่ขาดไมไดสําหรับการทําใหการเพิ่มผลผลิตเปนไปอยาง
มั่นคง

[1] การศึกษา การฝกอบรม และการสรางแรงจูงใจ
ปจจัยหนึ่งที่มีผลตอคุณภาพ คือ ผูปฏิบัติงาน (OPERATOR) การที่ผูปฏิบัติงานไมปฏิบัติตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน มันเปนเพราะ ก) พวกเขาไมรู ข) พวกเขาไมสามารถทําตาม ค) พวกเขาไมยอมทําตาม ดังนั้น การ
ศึกษา อบรม และการสรางแรงจูงใจ จึงมีความสําคัญอยางยิ่ง
1) ฝายบริหารตองมั่นใจวาผูปฏิบัติงานรูถึงขอกําหนดของระดับคุณภาพที่ตองการ มีวิธียืนยันวาเปนไปตาม
ขอกําหนดดานคุณภาพ ตองทําอะไรเมือ่ ไมเปนไปตามขอกําหนด รูว ธิ ปี ฏิบตั ติ ามมาตรฐานการปฏิบตั งิ าน
และสุดทาย รูวาผลงานของตัวเองจะมีผลกระทบอยางไรตอกระบวนการถัดไป
2) ฝายบริหารจะตองระบุระดับความชํานาญที่ตองการ กําหนดระดับความชํานาญไว 3 - 5 ระดับ และ
ดําเนินการฝกอบรมอยางเปนระบบ
3) หัวหนา และบุคลากรดานการควบคุมคุณภาพจะตองยืนยันวาไดมีการปฏิบัติตรงตามวิธีการปฏิบัติงาน
มาตรฐานที่กําหนดไว หากไม ใหมีการทบทวนมาตรฐาน ใหการศึกษาใหม ฝกอบรมใหม สรางแรงจูงใจ
แกผูปฏิบัติงาน และทบทวนหลักสูตรการฝกอบรม

[2] มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงานเปนหนึ่งในชุดของการสั่งงาน ซึ่งระบุถึงการกระทํา ขั้นตอนวิธีการ วัสดุ เครื่องมือ
บุคลากรทีเ่ ขามามีสว นรวมทัง้ หมดในปฏิบตั กิ ารหนึง่ มาตรฐานการปฏิบตั งิ านมีหนาทีห่ ลัก 3 ประการคือ
1) ชี้จุดสําคัญที่จะปองกันมิใหเกิดผลิตภัณฑไมเปนไปตามขอกําหนด
2) ปรับปรุงประสิทธิภาพของผูปฏิบัติงานใหดีขึ้น และ
3) ชวยใหมีการปรับปรุงการปฏิบัติงาน เอกสารเหลานี้ทําใหมั่นใจไดวาแมจะเปลี่ยนผูปฏิบัติงาน ผูปฏิบัติ
งานทุกคนที่จะมาทํางานแทนก็จะดําเนินการปฏิบัติงานและวิธีการในทางเดียวกัน มาตรฐานควรจะงาย
ในการทําตาม ควรระบุความรับผิดชอบและอํานาจหนาที่สําหรับการนําไปปฏิบัติ และระบุขั้นตอนวิธีการ
สําหรับติดตามเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน
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[3] แผนการควบคุมกระบวนการ
แผนการควบคุมกระบวนการควบคุมปจจัยตางๆ ในกระบวนการผลิต ซึ่งมีผลตอคุณภาพของผลิตภัณฑ เปน
สิ่งเดียวกับ QC PROCESS CHART การรางแผนการควบคุมการผลิตควร
1) อธิบายกระบวนการผลิตอยางสัน้ ๆ จากจุดเริม่ ตนจนเสร็จ โดยใชสญ
ั ลักษณ เชน
งาน
การจัดเก็บ
◊ การตรวจสอบ ¾ การเคลื่อนยาย พักไว
2) ในแตละกระบวนการตัง้ ชือ่ กระบวนการ เครือ่ งจักรและวัสดุทใี่ ช รายการควบคุม วิธกี ารควบคุม มาตรฐานที่
เกี่ยวของ รายการที่ตรวจสอบและวิธีการตรวจสอบ ผูควบคุมงาน กําหนดเกณฑตัดสิน ผูประเมิน วิธี
การจัดการกับขอบกพรอง เปนตน
ใช QC Process Chart เพื่อยืนยันวาผลิตภัณฑมีคุณภาพเปนที่ยอมรับ และจัดใหมีการรายงานขอมูลกลับสู
กระบวนการเมื่อเกิดสิ่งผิดปกติ ผังแสดงคุณลักษณะ (Characteristics diagrams) ผังกระจาย (Scatter
diagrams) การจําแนกประเภทตามขอมูล (Stratification) และเทคนิคการควบคุมอื่นๆ จะชวยระบุแหลงของ
ปญหา

[4] การศึกษาความสามารถของกระบวนการ
การศึกษาความสามารถของกระบวนการ เพื่อประเมินวากระบวนการนั้นมีความสามารถที่จะทําไดตามคามาตร
ฐานที่กําหนดไว และสามารถทําผลิตภัณฑใหมีคุณภาพไดตามที่ตองการ ขอมูลการกระจายทางสถิติของคุณ
ลักษณะทางคุณภาพของผลิตภัณฑถูกรวบรวม ผังควบคุม ใชผังแสดงความสามารถของกระบวนการ และฮีสโต
แกรม เพื่อใหสามารถเห็นความสามารถของกระบวนการดวยการมอง ดัชนีความสามารถของกระบวนการใชเปน
ตัวเลขสําหรับชี้วัดวากระบวนการมีขีดความสามารถที่จะเปนไปตามคามาตรฐาน

[5] การสืบสวนและการจัดการกับสิ่งที่อยูนอกควบคุม
หลักเกณฑพื้นฐานของการควบคุมกระบวนการผลิต คือ การคนหาความไมสมบูรณ และทําการปรับปรุงสิ่งที่จํา
เปน ใชแผนภูมิควบคุมเพื่อตรวจสอบดูวากระบวนการผลิตยังอยูในสภาวะมั่นคงหรือไม โดยดูจากคาของคุณ
ลักษณะทางคุณภาพและทางปริมาณ เมื่อพบวามีสิ่งที่อยูนอกควบคุม สอบสวนหาสาเหตุและจัดการแกไขที่
เหมาะสม ใชรายงานสิ่งที่อยูนอกควบคุมเพื่อ
1) จดบันทึก และถายทอดสิ่งที่อยูนอกควบคุม
2) ใหแยกใหชัดระหวางสิ่งที่ไดดําเนินการแลวและที่ยังไมไดดําเนินการ
3) จดบันทึกรายละเอียดของการดําเนินการ และความคิดเห็นของฝายที่รับผิดชอบ
4) จดบันทึกผลของการดําเนินการปองกัน

[6] การบริหารขอมูล
มีความสําคัญอยางยิ่งในการเก็บและบันทึกขอมูล เพื่อใหสามารถนํามาใชไดเมื่อเกิดสิ่งที่อยูนอกควบคุม ซึ่ง
ประกอบดวยสิ่งเหลานี้
1) ระบุจุดประสงควาจะใชทําอะไรใหชัดเจน
2) วางแผนวาจะเก็บขอมูลประเภทใด โดยใคร และความถี่เทาไร สรุปผลที่ไดเปนกราฟ
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3)
4)
5)

ระบุความสัมพันธของเหตุและผลของขอมูลใน QC process chart ใหชัดเจน
ใหเก็บขอมูลซึ่งแสดงลําดับเวลากอนหลัง เพื่อใชวิเคราะหเมื่อมีผลิตภัณฑไมเปนไปตามขอกําหนด รวมทั้ง
รายละเอียดที่เกี่ยวกับ รุนของวัสดุ เครื่องจักร และคน
ใชขอมูลการตรวจสอบเปนหลักฐานการดําเนินการแสดงใหบุคคลภายนอก เชน การตรวจติดตามของลูก
คา หรือมีประเด็นเกี่ยวกับการรับผิดตอผลิตภัณฑ

[7] ระบบการควบคุมการผลิตในระยะแรก
เมื่อเครื่องมือใหมและเทคนิคใหมมักจะนํามาใชในการผลิตผลิตภัณฑใหม เปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมไดที่จะมีสิ่งที่อยู
นอกควบคุมเกิดขึ้น จุดประสงคของกระบวนการควบคุมการผลิตในระยะแรกเพื่อแกปญหาเหลานี้โดยเร็วที่สุด
เทาที่จะเปนไปได เพื่อจัดทําระบบการควบคุมการผลิตในระยะแรก
1) กําหนดลวงหนา ระยะเวลาที่จะปฏิบัติการตามมาตรการปองกัน ขึ้นอยูกับผลิตภัณฑ เครื่องจักร และ
เทคนิคการผลิต
2) วิเคราะหในรายละเอียดสถานการณปจจุบัน เพื่อกําจัดสิ่งผิดปกติที่แฝงอยูในระยะเริ่มตน
3) ใหตั้งทีมงานเพื่อแกปญหาอยางรวดเร็ว
4) ใหแยกปญหาการปฏิบตั งิ านและเครือ่ งจักรในระบบการควบคุมการผลิตในระยะแรกจากกระบวนการอืน่ ๆ

[8] การควบคุมผลิตภัณฑที่ไมเปนไปตามขอกําหนด
ผลิตภัณฑที่ตรวจสอบพบวาไมเปนไปตามขอกําหนด ตองเอาออกและดําเนินการดังนี้
1) ใหแยกผลิตภัณฑที่ไมเปนไปตามขอกําหนดออกจากผลิตภัณฑที่เปนไปตามขอกําหนดใหเร็วที่สุด
2) บันทึกปรากฏการณที่เกิดขึ้น
3) สืบหารุนของการผลิตรุนกอนหนานี้วามีปญหาหรือไม
4) กําหนดวิธีการจัดการกับผลิตภัณฑที่ไมเปนไปตามขอกําหนด เชน นําไปใชตามสภาพนั้น แกไขใหม จัด
ชั้นคุณภาพใหมหรือทําลายทิ้ง การตัดสินใจใหกระทําโดยผูซึ่งมีความรับผิดชอบและผูมีอํานาจ และ
ดําเนินการทันที
5) เมื่อผลิตภัณฑที่ไมเปนไปตามขอกําหนดไดถูกแกไขใหมแลว จะตองมีการตรวจสอบใหม
6) บันทึกผลของการดําเนินการ

[9] การปองกันความผิดพลาดแบบโงเขลา
มีความสํ าคัญอยางยิ่งตองกํ าหนดขั้นตอนดํ าเนินการเพื่อปองกันความผิดพลาดโดยประมาทเลินเลอในการ
ปฏิบัติงาน การปองกันความผิดพลาดแบบโงเขลา มี 2 วิธีดังนี้
1) ระบบการปองกัน - ออกแบบปฏิบัติการที่ไมสามารถทําความผิดพลาดได ไมวาใครจะเปนผูปฏิบัติงาน วิธี
การนี้ประกอบดวยการกําจัด หรือการทดแทนหัวขอในกระบวนการ และการทําใหงาย (การอํานวยความ
สะดวก) เชน การใชระบบรหัสสีที่ดีกวา
2) ระบบการลดจํานวนผิดพลาด - เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้น ความผิดพลาดนั้นตองไดรับการเอาใจใสและ
ผลของความผิดพลาดเหลานั้นถูกทําใหลดลงหรือกําจัดออกไปทันที
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ทําการวิเคราะหความเปนไปไดวาความผิดพลาดที่กําลังเกิดขึ้นกับความผิดพลาดที่ไดเกิดมาแลวเปนสัดสวนเทา
ใด ใหดําเนินการแกปญหาที่เปนปญหาของกระบวนการผลิต ไมใชแกปญหาที่เปนปญหาจากผูปฏิบัติงาน
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