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หลกัสตูรการด าเนนิกจิกรรมกลุม่ QCC อยา่งมีประสทิธภิาพ 
(Effectiveness QCC activities) 

 
หลักการและเหตผุล 
 การควบคุมคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นบทบาทส าคัญยิ่งต่อโรงงานนัน้ ๆ ซ่ึงหลักการควบคุม
คุณภาพ ได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปต่างจากอดีตมากและได้เกดิเคร่ืองมือในการควบคุมคุณภาพอยู่หลายวิธี เช่น QC 
Story , QCC (Quality control circle) และ QC 7 Tools หรือเคร่ืองมือจัดการคุณภาพ 7 ชนิด ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือ
ทางสถิติอย่างง่ายๆ ท่ีสามารถน ามาช่วยในการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง เป็นระบบและเป็นขัน้ตอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
ช่วยให้ค้นพบปัญหาท่ีแท้จริงจากข้อมูลท่ีมีอยู่เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานใน
กระบวนการผลิตนัน้ ๆ ด้วย การลดปัญหาและการวิเคราะห์ปัญหาท่ีถูกต้อง ถือเป็นหน้าท่ีของพนักงานและผู้บริหาร
ทุกคน ดังนัน้ ทุกคนต้องมีความรู้ จิตส านึก การสังเกต หาสาเหต ุและหาแนวทางแก้ไขป้องกัน เพื่อลดต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายท่ีไม่จ าเป็น ซ่ึงเป็นหนทางท่ีใช้ในการปรับปรุง เพื่อช่วยในการเพิ่มผลผลิตขององค์กรให้ยั่งยืนได้น่ันเอง 
 หลักสูตรนีจึ้งเป็นการให้ความรู้ของการท ากิจกรรมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ ตัง้แต่เร่ืองของ 
คุณภาพในการท างาน การค้นหาปัญหา การท างานเป็นทีม องค์ประกอบของการด าเนินกิจกรรม ขัน้ตอนต่าง ๆ 
รวมไปจนถึงการน าเสนอผลงาน ซ่ึงหลักสูตรได้ถูกออกแบบ Workshop ให้เข้าใจได้ง่าย ตัง้แต่ขัน้ตอนการรวมกลุ่มไป
จนถึงขัน้ตอนทัง้ 7 ของการท า QC Story ท่ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริงหลังการฝึกอบรม 

 
วตัถปุระสงค ์

• เพื่อสร้างความเข้าใจต่อต้นทุนการผลิต และสร้างผลก าไรให้กับบริษัท 
• เพื่อทราบถึงเคร่ืองมือจัดการคุณภาพ ทัง้ 7 ชนิด หรือ QC 7 Tools 
• เพื่อรู้แนวทางการประยุกต์ใช้กับการควบคุมคุณภาพการผลิตของหน่วยงานตนเองได้ 
• เพื่อสร้างแนวคิดในการด าเนินกิจกรรม QCC อย่างเป็นระบบ 
• เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นมีรูปแบบ 
• เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเน่ือง 
• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความม่ันใจในการเลือกใช้เคร่ืองมือในการวิเคราะห์ปัญหาในปัจจุบันได้อย่างถูกต้อง 
• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเช่ือม่ันและกล้าถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความช านาญในการท างานเป็นกลุ่ม 
• เพื่อสร้างการท างานเป็นทีม การยอมรับในความเห็นท่ีแตกต่าง เกิดความสามัคคี 
• เพื่อสร้างแรงจูงใจในการท างานให้กับผู้เข้ารับการอบรม 
 

กลุม่เป้าหมาย 
 พนักงานทุกคนในองค์กร 
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ก าหนดการและหวัขอ้การอบรม* 

เวลา หวัขอ้ รายละเอียดโดยย่อ 

9.00-9.15 กิจกรรมสร้างความร่วมมือ แนะน า แลกเปลี่ยน เตรียมความพร้อมสู่การอบรม 

9.15-10.00 การมองปัญหาของแต่ละบุคคล
และระบบคุณภาพ 

สร้างการใช้ความคิดและการยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
สร้างการใช้ความคิดในการสังเกต จดจ า และวิเคราะห์ 

10.00-10.30 ความเป็นมาและความหมายของ 
QC 7 Tools 

บรรยาย QC 7 Tools โดยยกตัวอย่างการวิเคราะห์ปัญหา
แบบไม่มีหลักการ และการวิเคราะห์ปัญหาแบบ QC Story 

10.30-12.00 เรียนรู้ QC 7 Tools เรียนรู้การใช้ QC 7 Tools ในการแก้ไขปัญหา  
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) 

12.00-13.00 พักกลางวัน - 

13.00-14.00 เทคนิคการด าเนินกิจกรรมกลุ่ม
คุณภาพ 

ข้อดีของการท ากิจกรรมกลุ่มคุณภาพ 
- เรียนรู้การใช้เคร่ืองมือ QC 7 Tools ในการวิเคราะห์
รากเหง้าปัญหา 
- แนวคิดของการปรับปรุงงานอย่างต่อเน่ือง 
- ขัน้ตอนการจัดท ากลุ่มคุณภาพ QCC (Small group activity) 

14.00-15.00 การระดมสมอง Workshop 1 ระดมสมอง Brainstorming การฝึกเขียน
ล าดับขัน้การท างานและการวิเคราะห์จากงานตัวอย่าง เพื่อ
ปรับปรุงการท างาน 
Workshop 2 การฝึกคาดการณ์ต่อผลลัพธ์ท่ีได้ กอ่นการ
แก้ไข 

15.00-16.00 ฝึกการใช้ QC Story ในการท า
กิจกรรม QCC 

Workshop 3 ระดมสมอง Brainstorming (ให้ผูเ้ข้าอบรม
ผลิตสินค้าตัวอย่าง เพื่อช่วยกันวิเคราะห์ปัญหา) ธรรมชาติ
ของกระบวนการผลิตและหลักการในการแก้ไขปัญหาคุณภาพ 
Workshop 4 การน าเสนอผลงานของผู้เข้าอบรม ถาม/ตอบ 

*หลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนาอยู่เสมอ และแทรกจังหวะผ่อนคลายสนุกสนานให้ไม่น่าเบื่อ 
*มีพักเบรกตามเหมาะสม ปกต ิ10.30, 14.30 น. 
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ระยะเวลาการอบรม 
 1 วัน / 6 ชัว่โมง 9.00 น. – 16.00 น. 

 
รูปแบบการอบรมสมัมนา 

1. อบรมภายใน In-house Training  
2. สถานท่ีห้องประชุมมีเคร่ืองฉายสไลด์/Projector, ไมโครโฟน, เคร่ืองขยายเสียง 
3. จัดโต๊ะคลาสรูม หรือ เธียร์เตอร์ (Classroom / Theatre) 
4. การบรรยาย  40 % 
5. กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัต ิWorkshop และการน าเสนอผลงานกลุ่ม 50% 
6. กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์ 10 % 

 
ประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้บั 

• ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักการใช้ QC 7 Tools อย่างถูกต้อง 
• ผู้เข้าอบรมสามารถน าหลักการของ QCC ไปประยุกต์ใช้กับงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
• ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
• ผู้เข้าอบรมมีจิตส านึกเร่ืองคุณภาพและท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
• ผู้เข้าอบรมมีส านึกการรักองค์กรมากข้ึน 
 

วทิยากร 
อ.ไมตรี บุญขันธ์ (ดูประวัติ) 
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