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TS-07 “Corrective Action by 8D Report and Why-Why Analysis"
หล ักการและเหตุผล
่ ารดําเนินการขจัดสาเหตุทแ
การเกิดสิง่ ทีไ่ ม่สอดคล ้องขึน
้ ในระบบ จําเป็ นอย่างยิง่ ทีจ
่ ะต ้องนํ าไปสูก
ี่ ท ้จริงของปั ญหา
เทคนิคหนึง่ ทีท
่ างอุตสาหกรรมยานยนต์นย
ิ มใช ้ในการดําเนินการแก ้ไขปั ญหาทีเ่ กิดขึน
้ อย่างกว ้างขวางก็คอ
ื การใช ้
เทคนิคของการแก ้ไขปั ญหาโดยใช ้หลักการของ 8D Report, Why-Why Analysis Technique เข ้ามาช่วยในการ
่ มั่นโดยรวมของลูกค ้าทีม
แก ้ปั ญหาและป้ องกันไม่ให ้ปั ญหาทีไ่ ด ้แก ้ไปแล ้วกลับมาเกิดซ ้าอีก อันจะส่งผลต่อความเชือ
่ ี
ต่อองค์กร
หลักสูตรการแก ้ไขปั ญหานีไ้ ด ้ถูกพัฒนาขึน
้ มาเพือ
่ ให ้ผู ้ทีเ่ ข ้าอบรมได ้เกิดมีความรู ้ทักษะในการแก ้ไขปั ญหาให ้
สอดคล ้องกับองค์กร , ข ้อกําหนดมาตรฐาน และข ้อกําหนดของลูกค ้าซึง่ ภายในหลักสูตรประกอบไปด ้วยทฤษฎี
ตัวอย่างเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารในการทํา Corrective Action โดยใช ้ รูปแบบในเชิงของการจัดลําดับความคิดในการแก ้ไข
ปั ญหา เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้ารับการฝึ กอบรมสามารถนํ าความรู ้ทีไ่ ด ้รับไปใช ้ให ้เกิดมีประสิทธิผลต่อไป
ว ัตถุประสงค์
ทําไมถึงควรเข ้าร่วมการสัมมนา ท่านจะได ้รับทราบ เข ้าใจ:


เพือ
่ ให ้องค์กรเกิดความรู ้ความเข ้าใจในการนํ าเทคนิคการแก ้ไขปั ญหาโดยใช ้ระบบของ Problem Solving
Technique, 8D Report, Why-Why Analysis Technique, Cause and Effect Diagram and Pareto
Diagram Technique.



เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้ารับการฝึ กอบรมสามารถนํ าความรู ้ทีไ่ ด ้รับไปใช ้ในการแก ้ไข ้ปั ญหาและช่วยให ้องค์กรเพิม
่ ขีด
ความสามรถในการป้ องกันปั ญหาไม่ให ้เกิดซํา้ ได ้



เพือ
่ ให ้เกิดความรู ้ความเข ้าใจในการนํ าความรู ้มาประยุกต์ใช ้ในการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนือ
่ ง



ทราบปั ญหา ข ้อควรระวัง และ อุปสรรคในการจัดวางระบบ



ทราบมุมมองการตรวจประเมินเพือ
่ การรับรอง



สามารถซักถาม ข ้อสงสัย กับทางผู ้สอนทีซ
่ งึ่ เป็ นผู ้ตรวจประเมินระบบโดยตรง

้ หาหล ักสูตร
เนือ


ความเข ้าใจเรือ
่ งของปั ญหาและความผิดปรกติ



ความรู ้เบือ
้ งต ้นของระบบการดําเนินการแก ้ไขปํ ญหา (Corrective Action Process)



ข ้อกําหนดด ้านคุณภาพทีเ่ กีย
่ วข ้องต่อมุมมองด ้านการแก ้ไขและป้ องกันปั ญหา



การหาสาเหตุทแ
ี่ ท ้จริง (Root Cause Analysis)



เครือ
่ งมือ สําหรับ การแก ้ไขปั ญหา (Problem Solving Method)



เทคนิคการแก ้ไขปั ญหาแบบ Pareto Diagram Technique



เทคนิคการแก ้ไขปั ญหาแบบ Cause and Effect Diagram



เทคนิคการแก ้ไขปั ญหาแบบ Why-Why Analysis Technique



รายละเอียดขัน
้ ตอนของการทํา 8D

D1 - จัดตัง้ คณะทํางานข ้ามสายงาน (CFT, CAT, PST) (Select the team)
D2 - ทําความเข ้าใจกับปั ญหาและลักษณะ/อาการปั ญหา (Describe Problem)
D3 - วางแผนปฏิบต
ั ก
ิ ารแก ้ไขทีอ
่ าการของปั ญหาเพือ
่ ให ้เกิดผลชัว่ คราว
ปฏิบต
ั แ
ิ ละทวนสอบ (Implement and Verify Short Term Corrective Actions)
D4 - หาและทวนสอบสาเหตุทแ
ี่ ท ้จริง (Define and Verify Root Causes)
D5 - ทวนสอบการปฏิบต
ั ก
ิ ารแก ้ไข (Verify Corrective Actions)
D6 - ปฏิบต
ั ก
ิ ารแก ้ไขอย่างถาวรทีส
่ าเหตุ (Implement Permanent Corrective Actions)
D7 - วางมาตรการการป้ องกันการเกิดซํ้า (Prevent Recurrence)
D8 - แสดงความยินดีกบ
ั คณะทํางาน (Congratulate Your Team)
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การนํ าระบบ 8D มาใช ้ในการปรับปรุง



ประโยชน์ของการแก ้ไขปั ญหาโดยใช ้ 8D



การป้ องกันปั ญหาไม่ให ้เกิดซํา้ และเทคนิคป้ องกันความผิดพลาด



กิจกรรมการแก ้ไขปั ญหาในเชิงของ Problem Solving โดยใช ้หลักการของ 8D และ Why-Why Analysis



การอภิปราย สรุปเนือ
้ หา ตอบข ้อซักถาม

ผูค
้ วรเข้าร ับการอบรม

ระยะเวลาในการอบรม

องค์กรทีไ่ ด ้รับการกดดันจากลูกค ้าหรือภาวะการ 1 วัน
แข่งขันทางการตลาดให ้ต ้องทําการประยุกต์ใช ้
ระบบ ISO/TS 16949:2002 พร ้อมทัง้ องค์กรที่
ได ้รับการรับรองระบบแล ้วหรือระหว่างการจัดทํา
ระบบ ISO/TS 16949:2002 ผู ้ทีค
่ วรได ้เข ้ารับการ
สัมมนา


ผู ้ตรวจติดตามภายในระบบ ISO/TS
16949 และผู ้ตรวจประเมินซัพพลาย
เออร์ (supplier 2nd party auditor)



บุคคลกรทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการแก ้ไขปั ญหา
รวมทัง้ วิศวกร หน่วยงานผลิต หน่วยงาน
คุณภาพ หน่วยงานการตลาด



ผู ้ทีเ่ กีย
่ วข ้องในการนํ าระบบ ISO/TS
16949 ไปปฏิบต
ั ใิ ช ้ ซึง่ รวมทัง้ :
ประธานบริษัท • กรรมการผู ้จัดการ •
เจ ้าของกิจการ • นักอุตสาหกรรม •
้ • ผู ้จัดการโรงงาน •
ผู ้จัดการฝ่ ายจัดซือ
ผู ้จัดการฝ่ ายการผลิต • ผู ้จัดการฝ่ าย
ซ่อมบํารุง • ผู ้จัดการฝ่ ายควบคุม
คุณภาพ • ผู ้จัดการฝ่ ายวิจัยและพัฒนา
• ผู ้จัดการฝ่ ายบุคคล และฝึ กอบรม
หัวหน ้าวิศวกร • ผู ้จัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ • วิศวกรระบบ •
โปรแกรมเมอร์ • วิศวกรโรงงาน •
วิศวกรออกแบบ • วิศวกรฝ่ ายผลิต
o

ผู ้เข ้ารับการอบรมจะได ้รับประกาศนียบัตรทุกท่าน

o

ส่วนลด 15 % ทุกหลักสูตร สําหรับลูกค ้ารับรองระบบ

o

*** ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมล
ู ค่าเพิม
่ ***
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