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หลกัสตูรการสรา้งจติส านกึคณุภาพในการปฏบิตังิานในระดบัปฏบิตักิาร 
(Quality Awareness) 

 
หลักการและเหตผุล 
 การสร้างคุณภาพให้กับสินค้าและบริการ ย่อมเป็นสิ่งท่ีทุกองค์กรต้องการ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของ
ลูกค้าให้ได้ แต่ในกระบวนการต่าง ๆ มักจะเกี่ยวข้องกับบุคลากร ท่ีจ าต้องสร้างความเข้าใจในการรักษาไว้ซ่ึงคุณภาพ
ดังกล่าว “จิตส านึกคุณภาพ” จึงมีความส าคัญ 
 ซ่ึงหากสามารถสร้างจิตส านึกคุณภาพให้เกิดข้ึนได้แล้ว องค์กรยังสามารถพัฒนาไปในด้านอ่ืน ๆ ได้ง่ายข้ึน 
นอกจากนี ้ปัญหาต่าง ๆ ท่ีพบในกระบวนการ อาจท าให้การท างานขาดประสิทธิภาพ ความซ ้ าซากจ าเจ สร้างความ
เบื่อหน่าย เกดิเป็นการขาดความใส่ใจ ดังนี ้มิใช่เพียงการรักษาคุณภาพ แต่ยังสามารถรวมถึงการลดความสูญเสีย 
และสร้างแรงจูงใจให้พนักงานได้อีกด้วย 

หลักสูตรนี ้จึงเน้นท่ีจะสร้าง “จติส านกึคณุภาพในการปฏบิตังิาน” อย่างเป็นระบบและเห็นผล รวบรวม
เคร่ืองมือท่ีใช้แก้ไขปัญหาคุณภาพกับพนักงานในระดับปฏบิัติการและฝึกการรวมกลุ่มท ากิจกรรมเพื่อช่วยกันระดม
สมอง ในการแก้ไขปัญหาคุณภาพได้เป็นอย่างดี 
  

วตัถปุระสงค ์
• เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาคุณภาพอย่างเป็นมีรูปแบบ 
• เพื่อสร้างระบบแนวคิดในการสร้างคุณภาพและลดความสูญเสียในการผลิต 
• เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเน่ือง 
• สร้างความม่ันใจในการเลือกใช้เคร่ืองมือสร้างคุณภาพกับตัวสินค้าได้อย่างถูกต้อง 
• สร้างความตระหนักในจิตส านึกท่ีดีในการท างาน 
• สร้างความตระหนักในแนวคิดการท าให้เกิดจิตส านึกคุณภาพ 
• สร้างวัฒนธรรมการท างานท่ีดี ในด้านการลดความสูญเสีย เพิ่มประสิทธิภาพ 
• เพิ่มคุณภาพ ประสิทธิภาพ ของวิธีการปฏิบัติงานในกระบวนการผลิต เพื่อให้เกิดผลผลิตคุณภาพ 
 

กลุม่เป้าหมาย 
 พนักงานทุกระดับในองค์กร 
 

ระยะเวลาการอบรม 
 1 วัน / 6 ชัว่โมง 9.00 น. – 16.00 น. 
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ก าหนดการและหวัขอ้การอบรม* 

เวลา หวัขอ้ รายละเอียดโดยย่อ 

9.00-9.15 กิจกรรมสร้างความร่วมมือ แนะน า แลกเปลี่ยน เตรียมความพร้อมสู่การอบรม 

9.15-10.30 ความส าคัญของระบบคุณภาพ
และการสร้างจิตส านึกคุณภาพ 

1. แนวคิดของคุณภาพในโลกแห่งการแข่งขัน 
2. การประกันคุณภาพ  ความหมายและความส าคัญของค าว่า 

“คุณภาพ” 
3. การบริหารคุณภาพ 

• ระบบคุณภาพที่ใช้ควบคุมในการท างาน 
• ปัจจัย 4 ด้าน ท่ีส่งผลต่อคุณภาพ 

Workshop1: วิเคราะห์ปัจจัย 4 ด้านท่ีส่งผลต่อคุณภาพในการท างาน 

10.45-12.00 การสร้างจิตส านึกคุณภาพ 4. แนวคิดของลูกค้า   
• จิตส านึกและจิตส านึกคุณภาพคืออะไร 
• สิ่งท่ีลูกค้าต้องการจากงานของเรา 
• กลยุทธ์เพื่อสร้างความตระหนักในคุณภาพให้กับพนักงาน 

5. การสร้างความพอใจให้กับลูกค้าภายใน และลูกค้าภายนอก 

12.00-13.00 พักกลางวัน - 

13.00-13.15 กิจกรรมกระตุ้นผู้เข้ารับการอบรม กิจกรรมผ่อนคลาย ปรับพร้อมสู่การเรียนรู้ 

13.15-14.30 การป้องกันความผิดพลาดใน
การท างาน 

6. แนวทางการสร้างความตระหนักในคุณภาพ 
• เทคนิคการลดความผิดพลาดในการท างานเบื้องต้น 10 ประการ 

Workshop2: ป้องกันความผิดพลาดจากการท างานเบือ้งต้น 
7. การบริหารให้เกิดการควบคุมงานด้วยตนเอง 

• ระดับของการความคุมความผิดพลาดในการท างานทัง้ 7 ระดับ 

14.45-16.00 ระดมสมองเพื่อสร้างคุณภาพใน
การท างานร่วมกัน 

8. การก าหนดตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
• ผลกระทบต่อการท างานท่ีขาด “คุณภาพ” ทัง้ต่อหน่วยงาน

และองค์กร 
Workshop3: ระดมสมอง “ผลกระทบของงานท่ีขาดคุณภาพต่อ
ลูกค้าและบริษัทของเรา” ผ่านการใช้บัตรความคิด 
9. การระดมสมองในการท างานร่วมกันเพื่อสร้างคุณภาพในการท างาน 
Workshop4: Group coaching activity “สร้างคุณภาพก่อนส่งถึง
มือลูกค้า 
10. สรุป/ตอบข้อซกัถาม 

*มีพักเบรกตามเหมาะสม ปกต ิ10.30, 14.30 น. 
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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 

• ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักการวิเคราะห์ปัญหาอย่างถูกต้อง 
• ผู้เข้าอบรมสามารถน าหลักการของจิตส านึกคุณภาพ ไปประยุกต์ใช้กับงานของตนเองได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
• ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
• ผู้เข้าอบรมมีจิตส านึกเร่ืองคุณภาพและความปลอดภัยในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
• ผู้เข้าอบรมมีส านึกการรักองค์กรมากข้ึน 

วทิยากร 
 อ.ไมตรี บุญขันธ์ (ดูประวัติ) 
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