“การใช้ QC 7 Tools แก้ ไขปั ญหาที่หน้ างาน ภาคปฏิบตั ิ ” QC 7 Tools for Preventive

and Corrective Action การควบคุมคุณภาพในการผลิตของภาคอุตสาหกรรม มักพบปั ญหาว่า
พนักงานและบุคคลากรที่หน้ างานไม่สามารถหาสาเหตุที่แท้ จริงหรือ Root cause และไม่เข้ าใจการ
วิเคราะห์ Corrective action และ Preventive actionเพื่อให้ ปัญหาเหล่านันได้
้ รับการแก้ ไขได้ ตรงจุด ซึ่ง
วิธีการแก้ ไขปั ญหาได้ พัฒนาเปลี่ยนแปลงไป และได้ เกิดเครื่องมือในการควบคุมคุณภาพและวิเคราะห์
ปั ญหาอยู่หลายวิธี เช่น QC Story , QCC (Quality control circle),Why Why analysis,และ QC 7 Tools
หรือเครื่องมือจัดการคุณภาพ 7 ชนิดซึ่งเป็ นเครื่องมือทางสถิติอย่างง่ายๆ ที่สามารถนามาช่วยในการแก้ ไข
ปั ญหาอย่างถูกต้ องเป็ นระบบและเป็ นขันตอนอย่
้
างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ ค้นพบปั ญหาที่แท้ จริงจาก
ข้ อมูลที่มีอยู่เพื่อช่วยลดต้ นทุนการผลิต และเป็ นการเพิ่มประสิทธิภาพการทางานในกระบวนการผลิตนันๆ
้
ด้ วยการลดปั ญหาและการวิเคราะห์ปัญหาที่ถกู ต้ อง ถือเป็ นหน้ าที่ของพนักงานและผู้บริหารทุกคน ดังนัน้
ทุกคนต้ องมีความรู้ จิตสานึก การสังเกต หาสาเหตุ และหาแนวทางแก้ ไขป้องกัน เพื่อลดต้ นทุนและ
ค่าใช้ จ่ายที่ไม่จาเป็ น ซึ่งเป็ นหนทางที่ใช้ ในการปรับปรุง เพื่อช่วยในการเพิ่ มผลผลิตขององค์กรให้ยงั่ ยืน
ซึ่งท้ ายที่สดุ เมื่อผู้เรียนได้ เรียนรู้การใช้ QC 7 Tools แล้ วมาประยุกต์ใช้ กบั หลักการ
ของ PDCA ร่วมกับ QC Story ก็จะทาให้ เกิดการระดมสมองเพื่อแก้ ไขปั ญหาเพื่อสร้ าง Corrective
action และ Preventive actionได้ อย่างถูกต้องอีกด้ วย
วัตถุประสงค์





เพื่อสร้ างความเข้ าใจต่อต้ นทุนการผลิต และสร้ างผลกาไรให้ กบั บริษัท
เพื่อทราบถึงเครื่องมือจัดการคุณภาพทัง้ 7 ชนิดหรือ QC 7 Tools
เพื่อรู้แนวทางการประยุกต์ใช้ Why Why analysis, Fish bone diagram และการใช้
Brainstorming
เพื่อสร้ างแนวคิดในการดาเนินกิจกรรม QCC อย่างเป็ นระบบ
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เพื่อเสริมสร้ างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ ไขปั ญหาอย่างเป็ นมีรูปแบบ
เพื่อเป็ นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมมีความมัน่ ใจในการเลือกใช้ เครื่องมือ ในการวิเคราะห์ปัญหาในปั จจุบนั ได้
อย่างถูกต้ อง
เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมเชื่อมัน่ และกล้ าถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความชานาญในการทางานเป็ น
กลุ่ม
เพื่อสร้ างการทางานเป็ นทีม การยอมรับในความเห็นที่แตกต่าง เกิดความสามัคคี
เพื่อสร้ างแรงจูงใจในการทางานให้ กบั ผู้เข้ ารับการอบรม

หัวข้ อการอบรม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

องค์ประกอบของธุรกิจ ต้ นทุน กาไร และรายได้
การลดต้ นทุนการผลิต จากการทางานประจาวัน
การมองปั ญหาของแต่ละบุคคล
ความเป็ นมาและความหมายของระบบคุณภาพ
เรียนรู้การใช้ เครื่องมือ QC 7 Tools ในการวิเคราะห์รากเหง้ าปั ญหา
การวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้ Why Why analysis, Fish bone diagram และการใช้ Brainstorming
แนวคิดของการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง
เปิ ดมุมมองใหม่ของแนวคิดของการแก้ ไขปั ญหาแบบต่างๆ
เรียนรู้ขนตอนการแก้
ั้
ไขปั ญหาผ่านการระดมสมอง (Small group activity)

เหมาะสาหรั บ




หัวหน้ างาน
พนักงาน
ผู้ที่สนใจทัว่ ไป

รู ปแบบการสัมมนา
1. การบรรยาย
45 %
2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึ กปฏิบตั ิ Workshop และการนาเสนอผลงานกลุ่ม 45%
3. กรณีศึกษา
10 %
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ประโยชน์ ท่คี าดว่ าจะได้ รับ
1. ผู้เข้ าอบรมสามารถเรียนรู้และเข้ าใจหลักการใช้ QC 7 Toolsอย่างถูกต้ อง
2. ผู้เข้ าอบรมสามารถวิเคราะห์ปัญหาเพื่อสร้ าง Corrective action และ Preventive actionได้ อย่าง
ถูกต้ องและมีประสิทธิภาพ
3. ผู้เข้ าอบรมสามารถเรียนรู้การทางานร่วมกับผู้อื่น
4. ผู้เข้ าอบรมมีจิตสานึกเรื่องคุณภาพและทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
5. ผู้เข้ าอบรมมีสานึกการรักองค์กรมากขึ ้น
ระยะเวลาอบรม
วิทยากร

: 1 วัน เวลา 09.00-16.00 น.
: อาจารย์ไมตรี บุญขันธ์
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