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การลดต้นทุนการผลิตด้วย QC 7 Tools (QC 7 Tools for cost reduction)
การควบคุมคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรม เป็ นบทบาทสาคัญยิง่ ต่อโรงงานนั้นๆ ซึ่งหลักการควบคุมคุณภาพ ได้พฒั นา
เปลี่ยนแปลงไปต่างจากอดีตมากและได้เกิดเครื่ องมือในการควบคุมคุณภาพอยูห่ ลายวิธี เช่น QC Story , QCC (Quality control
circle) และ QC 7 Tools หรื อเครื่ องมือจัดการคุณภาพ 7 ชนิด ซึ่งเป็ นเครื่ องมือทางสถิติอย่างง่ายๆ ที่สามารถนามาช่วยในการแก้ไข
ปั ญหาอย่างถูกต้อง เป็ นระบบและเป็ นขั้นตอนอย่างมีประสิ ทธิภาพ ช่วยให้คน้ พบปั ญหาที่แท้จริ งจากข้อมูลที่มีอยูเ่ พื่อช่วยลด
ต้นทุนการผลิตและเป็ นการเพิ่มประสิ ทธิภาพการทางานในกระบวนการผลิตนั้นๆ ด้วย การลดปั ญหาและการวิเคราะห์ปัญหาที่
ถูกต้อง ถือเป็ นหน้าที่ของพนักงานและผูบ้ ริ หารทุกคน ดังนั้น ทุกคนต้องมีความรู ้ จิตสานึก การสังเกตหาสาเหตุ และหาแนว
ทางแก้ไขป้ องกัน เพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็ น ซึ่งเป็ นหนทางที่ใช้ในการปรับปรุ ง เพื่อช่วยในการเพิ่มผลผลิตของ
องค์กรให้ยงั่ ยืนได้นนั่ เอง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความเข้าใจต่อต้นทุนการผลิต และสร้างผลกาไรให้กบั บริ ษทั
2. เพื่อทราบถึงเครื่ องมือจัดการคุณภาพ ทั้ง 7 ชนิด หรื อ QC 7 Tools
3. เพื่อรู ้แนวทางการประยุกต์ใช้กบั การควบคุมคุณภาพการผลิต4. ของหน่วยงานตนเองได้
5. เพื่อสร้างแนวคิดในการดาเนินกิจกรรม QCC อย่างเป็ นระบบ
6. เพื่อเสริ มสร้างแนวคิดการป้ องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็ นมีรูปแบบ
7. เพื่อเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งและพัฒนาหน่วยงานและบริ ษทั อย่างต่อเนื่อง
8. เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมมีความมัน่ ใจในการเลือกใช้เครื่ องมือในการวิเคราะห์ปัญหาในปัจจุบนั ได้อย่างถูกต้อง
9. เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมเชื่อมัน่ และกล้าถ่ายทอดประสบการณ์ความรู ้ ความชานาญในการทางานเป็ นกลุ่ม
10. เพื่อสร้างการทางานเป็ นทีม การยอมรับในความเห็นที่แตกต่าง เกิดความสามัคคี
11. เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทางานให้กบั ผูเ้ ข้ารับการอบรม
เนื้อหาหลักสู ตร
- องค์ ประกอบของธุรกิจ ต้ นทุน กาไร และรายได้
- การลดต้ นทุนการผลิต จากการทางานประจาวัน
- การมองปัญหาของแต่ ละบุคคล
- ความเป็ นมาและความหมายของระบบคุณภาพ
- เรียนรู้ การใช้ เครื่ องมือ QC 7 Tools ในการวิเคราะห์ รากเหง้ าปัญหา
- แนวคิดของการปรับปรุงงานอย่ างต่ อเนื่อง
- เรียนรู้ ข้นั ตอนการจัดทากลุ่มคุณภาพ QCC (Small group activity)
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กาหนดการอบรม
เวลา
9.00- 9.15 น.

หัวข้ อ
กิจกรรมสร้างความร่ วมมือ

9.15 - 10.00 น. การมองปัญหาของแต่ละบุคคล

10.00-10.30

ความเป็ นมาและความหมายของ
QC 7 Tools

เนื้อหา / รายละเอียด
แนะนาประวัติ สอบถามปัญหาและสิ่ งที่ตอ้ งการของผูเ้ ข้าอบรม

รู ปแบบการเรียนการสอน
ทากิจกรรมให้เกิดการยอมรับ
และสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยนและ
ผูเ้ รี ยนกับวิทยากร

สร้างการใช้ความคิดและการยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
เปิ ดรู ปภาพแต่ละรู ปและตั้งคาถาม กับภาพที่เปิ ดเป็ นภาพเชิ งซ้อนที่
สามารถมองได้เป็ นหลายรู ปแบบ ทาให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมเกิดการใช้
ความคิดในการสังเกต จดจา และวิเคราะห์

วิทยากรเปิ ดรู ปภาพและตั้ง
คาถามให้ขอ้ คิดและ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้

กล่าวถึงหัวข้อกิจกรรมที่ทามาก่อนหน้านี้ และนาเข้าสู่ การอบรม QC 7
Tools โดยยกตัวอย่างการวิเคราะห์ปัญหาแบบไม่มีหลักการ และการ
วิเคราะห์ปัญหาแบบ QC Story

วิทยากรบรรยาย
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ฉายสไลด์เรี ยนรู้ประกอบ

เรี ยนรู้การใช้ QC 7 Tools ในการแก้ไขปั ญหา
a. กราฟ (Graph)
b. แผ่นตรวจสอบ (Check Sheet)
c. แผนภูมิพาเรโต (Pareto Diagram)
d. ผังแสดงเหตุและผล (Cause& Effect Diagram)
e. ฮีสโตแกรม (Histogram)
f. แผนภูมิควบคุม (Control Chart)
g. ผังการกระจาย (Scatter Diagram)

วิทยากรบรรยาย
และเปลี่ยนเรี ยนรู้

10.30- 10.40 น. พักเบรก
10.40-12.00 น.

เรี ยนรู้ QC 7 Tools

12.00- 13.00 น. พักเที่ยง
13.00-13.10
กิจกรรมกระตุน้ ผูเ้ ข้ารับการอบรม ให้แต่ละกลุ่มนัง่ รวมกันหลังได้รวมตัวก่อนพักเที่ยง โดยวิทยากรถามชื่อ วิทยากรใช้คาถามแต่ละกลุ่ม
กลุ่มและใครเป็ นหัวหน้ากลุ่ม เลขากลุ่ม และจานวนสมาชิก
13.10–14.30น.

เทคนิคการดาเนินกิจกรรมกลุ่ม
คุณภาพ

การระดมสมอง

14.45-15.00น. พักเบรก
15.00- 16.00 น. ฝึ กการใช้ QC 7 Tools

ข้อดีของการทากิจกรรมกลุ่มคุณภาพ
- เรี ยนรู้การใช้เครื่ องมือ QC 7 Tools ในการวิเคราะห์รากเหง้าปั ญหา
- แนวคิดของการปรับปรุ งงานอย่างต่อเนื่อง
- ขั้นตอนการจัดทากลุ่มคุณภาพ QCC (Small group activity)

วิทยากรบรรยาย
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ฝึ กปฏิบตั ิ

Workshop1ระดมสมอง Brainstorming การฝึ กเขียนลาดับขั้นการทางาน
และการวิเคราะห์จากงานตัวอย่าง เพื่อปรับปรุ งการทางาน

วิทยากรบรรยาย

Workshop2การฝึ กคาดการณ์ต่อผลลัพธ์ที่ได้ ก่อนการแก้ไข

วิทยากรบรรยายและให้ผเู้ ข้ารับ
การอบรมรวมกลุ่มกัน เพื่อทา
กิจกรรม

Workshop3ระดมสมอง Brainstorming (ให้ผเู้ ข้าอบรมผลิตสิ นค้าตัวอย่าง
เพื่อช่วยกันวิเคราะห์ปัญหา) ธรรมชาติของกระบวนการผลิตและหลักการ
ในการแก้ไขปัญหาคุณภาพ
Workshop4 การนาเสนอผลงาน ของผูเ้ ข้าอบรม
-แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ถามตอบ

วิทยากรบรรยาย
Work Shop
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้

Work Shop

แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
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การลดต้นทุนการผลิตด้วย QC 7 Tools

(QC 7 Tools for cost reduction)
กลุ่มเป้าหมาย
หัวหน้างาน พนักงาน และผูท้ ี่สนใจทัว่ ไป
รู ปแบบการสัมมนา
1. การบรรยาย 40 %
2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึ กปฏิบตั ิ Workshop และการนาเสนอผลงานกลุ่ม 50%
3. กรณี ศึกษา และดูภาพยนตร์ 10 %
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1.ผูเ้ ข้าอบรมสามารถเรี ยนรู ้และเข้าใจหลักการใช้ QC 7 Tools อย่างถูกต้อง
2.ผูเ้ ข้าอบรมสามารถนาหลักการของ QCC ไปประยุกต์ใช้กบั งานของตนเองได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
3.ผูเ้ ข้าอบรมสามารถเรี ยนรู ้การทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
4.ผูเ้ ข้าอบรมมีจิตสานึกเรื่ องคุณภาพและทางานอย่างมีประสิ ทธิภาพ
5.ผูเ้ ข้าอบรมมีสานึกการรักองค์กรมากขึ้น
ระยะเวลาอบรม 1 วัน (เวลา 09.00-16.00 น.)
วิทยากรอาจารย์ ไมตรี บุญขันธ์ (วิทยากรผู้เชียวชาญด้ าน Productivity Improvement)
การศึกษา
Quality Management System: Lead auditor ISO 9001: 2015 (IRCA Certified)
Environmental management System: ISO 14001: 2015 (Requirement)
ประกาศนียบัตรการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานและอาคาร (กระทรวงพลังงาน)
ปริ ญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต (สาขาการจัดการ) กำลังศึกษำ
ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการจัดการอุตสาหกรรม)
ปริ ญญาตรี ครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)
ขอขอบคุณทีท่ ่ าน ได้ ให้ โอกาสในการนาเสนอ และหวังเป็ นอย่ างยิง่ ในการให้ บริการ เพื่ อการพัฒนา
บุคลากรในองค์ กรของท่ าน.

“นำควำมรู้ สู่ควำมสำเร็จ”

