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การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑใหมและแผนควบคุม

การวิเคราะหปญหาดวยหลักการ Why-Why Analysis

ขอกําหนดและการประยุกตใชการควบคุมกระบวนการทางสถิติ ฉบับแกไขครั้งที่ 2

การออกแบบการเก็บขอมูลและการประยุกตใชสถิติสําหรับการควบคุมคุณภาพ
และทดสอบชิ้นสวนยานยนต



การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑใหมและแผนควบคุม
(Advance Products Quality Planning (APQP) and Control Plan

หลักการและเหตุผล

ในการบริหารการผลิตเพื่อใหผลิตภัณฑหรือบริการตอบสนองตอความตองการของลูกคาและสรางความเชื่อมั่นตอ 
คุณภาพผลิตภัณฑ ที่องคกรดำเนินการผลิตและสงมอบใหแกลูกคา  ใหความสำคัญในดานคุณภาพ ตนทุนการผลิตที่ต่ำ และ 
การสงมอบตรงเวลา จำเปนอยางยิ่งที่ตองมีการวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ แตละรุนของผลิตภัณฑ (New products / New 
Project) อยางเปนระบบ

วัตถุประสงค

การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑระดับสูงและแผนควบคุมเปนคูมือที่ผู ผลิตยานยนตไดกำหนดหลักการวางแผน 
คุณภาพผลิตภัณฑ แตละชวงเวลาตั้งแตเริ่มตนโครงการจนกระทั่งภายหลังการผลิตตอเนื่อง (Mass Production) จะตองมี 
การจัดเตรียมและดำเนินการอยางไร ดังนั้นหลักการวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑระดับสูงและแผนควบคุม จึงเปนกลยุทธที่ 
องคกรของทานสามารถนำมาใชในการบริหารระบบการผลิต และควบคุมคุณภาพใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

หัวขอการฝกอบรม

หลักการในการวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ
การจัดเตรียม และวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ กระบวนการผลิตแตละชวงเวลาอยางเปนระบบ
บทบาทหนาที่ของคณะผูวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ
การติดตามผล และประเมินผลจากการวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ และกระบวนการผลิต   
เมื่อไมเปนไปตามแผนจะตองดำเนินการอยางไร
แผนควบคุม (Control Plan)

สถาบันยานยนต (แผนกพัฒนาผูประกอบการ)
คุณสุวรรณ คุณศุกลรัตน คุณธานินทร 
Tel: 02-712-2414 ext. 6701-3 Fax: 02-712-2415 หรือ E-mail: hrd@thaiauto.or.th, suwan@thaiauto.or.th

ผูเขารับการฝกอบรมมีสวนเกี่ยวของกับการบริหารการผลิต 
และคุณภาพ เชน วิศวกรรม ฝายผลิต ควบคุมคุณภาพ 
ประกันคุณภาพ วางแผนการผลิต การตลาด จัดซื้อ
คลังสินคา เปนตน

คุณสมบัติผูเขารับการอบรม ระยะเวลาการอบรม

จำนวน 1 วัน 

วันที่อบรม: 5 มิถุนายน 2561 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ หองอบรม สถาบันยานยนต กรุงเทพฯ คา
อบรม: 2,000 บาท.- (ราคารวม VAT 7%) (กรุณาสงใบสมัครภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561)



ขอกำหนดและการประยุกตใชการควบคุมกระบวนการทางสถิติ ฉบับแกไขครั้งที่ 2
Statistical Process Control Requirement and Implement 2nd edition

หลักการและเหตุผล

 เนื่องจากสภาวะการแขงขันทางดานธุรกิจในปจจุบันมีการแขงขันสูง ผูประกอบการจำเปนตองผลิตสินคาที่มี 
คุณภาพสูง แตขณะเดียวกันตองลดราคาขายลง เพื่อแขงขันกับผูผลิตรายอื่น ฉะนั้นการอยูรอดของผูประกอบการจึงขึ้น 
อยูกับความสามารถของผูประกอบการในการปรับปรุงตัวเองใหเขากับสภาวะการแขงขันที่สูง

วัตถุประสงค

 การบริหารระบบการผลิตโดยมุงใหผูปฏิบัติ และหัวหนางานไดจัดเก็บขอมูล เฝาติดตามและวัดผลดำเนินการของ 
แตละหนวยงาน แตละกิจกรรม โดยการใช SPC ไปประยุกตใชควบคุมกระบวนการ เปนหลักการบริหารระบบบริหาร 
คุณภาพภายในองคกรโดยรวมทั้งหมด ระหวางผูสงมอบ ผูผลิต พนักงาน เครื่องจักรอุปกรณ วัตถุดิบ วิธีการทำงาน ตลอด 
จนสภาพแวดลอมในการทำงาน ในเชิงการปองกันมากกวาการตรวจจับความไมสอดคลองของผลิตภัณฑ และ/หรือกระบวน 
การ ดังนั้นฝายบริหารและผูปฏิบัติตองมีความเขาใจในการเลือกเครื่องมือสถิติ (SPC) ใหเหมาะสมและสอดคลองกับ 
วัตถุประสงค

หัวขอการฝกอบรม

 แนะนำระบบการควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ
 เทคนิคการใชแผนภูมิควบคุมแบบวัดคา (Variable Chart) เชน แผนภูมิ X คาเฉลี่ย-คาพิสัย และการนำไปปฏิบัติ
 กรณีศึกษาและเสนอแนะในการประยุกตใช หรือปฏิบัติ
 ขอมูลคุณลักษณะ (Attribute Chart) คืออะไร และนำแผนภูมิ ควบคุมไปใชเพื่อควบคุมกระบวนการไดอยางไร   
 และการนำไปใชควบคุมกระบวนการอยางไร
 รายละเอียดแผนภูมิอื่นๆ ที่สามารถนำไปใชในสภาวะกรณีพิเศษ เชน Probability base chart ซึ่งเหมาะสำหรับ   
 ระบบการผลิตที่เปน JIT, TPS และ Lean Manufacture ซึ่งมีปญหาในการใชแผนภูมิควบคุม ความผันแปร   
 (Variation) สาเหตุพิเศษและธรรมชาติ 

สถาบันยานยนต (แผนกพัฒนาผูประกอบการ)
คุณสุวรรณ คุณศุกลรัตน คุณธานินทร 
Tel: 02-712-2414 ext. 6701-3 Fax: 02-712-2415 หรือ E-mail: hrd@thaiauto.or.th, suwan@thaiauto.or.th

คุณสมบัติผูเขารับการอบรม

 ฝายบริหาร หัวหนาฝาย/แผนกตางๆ ผูเกี่ยวของในการ 
จัดเก็บขอมูลและทำรายงานผลสถิติ ทั้งนี้ควรประกอบไปดวย 
ตัวแทนจากหนวยงานตางๆ เชน ฝายวิศวกรรม ฝายวิจัยและ 
พัฒนา ฝายผลิต ฝายควบคุมคุณภาพ เปนตน

ระยะเวลาการอบรม

จำนวน 2 วัน 

วันที่อบรม: 5-6 มิถุนายน 2561 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ หองอบรม สถาบันยานยนต กรุงเทพฯ
คาอบรม: 4,000 บาท.- (ราคารวม VAT 7%) (กรุณาสงใบสมัครภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561)



สถาบันยานยนต (แผนกพัฒนาผูประกอบการ)
คุณสุวรรณ คุณศุกลรัตน คุณธานินทร 
Tel: 02-712-2414 ext. 6701-3 Fax: 02-712-2415 หรือ E-mail: hrd@thaiauto.or.th, suwan@thaiauto.or.th

เจาหนาที่ระดับปฏิบัติการ Supervisor, Leader, Section Manager 
หรือผูเกี่ยวของกับระบบงาน

คุณสมบัติผูเขารับการอบรม ระยะเวลาการอบรม

จำนวน 1 วัน 

วันที่อบรม: 14 มิถุนายน 2561 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ หองอบรม สถาบันยานยนต กรุงเทพฯ
คาอบรม: 2,000 บาท.- (ราคารวม VAT 7%) (กรุณาสงใบสมัครภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2561)

การวิเคราะหปญหาดวยหลักการ Why-Why Analysis

หัวขอการฝกอบรม

วิธีการฝกอบรม:  การบรรยายและกรณีศึกษา 

 บทสรุปเกี่ยวกับปญหาและความเบี่ยงเบน
 ประเภทของปญหา
 การสืบเบาะแสของปญหา
 แนวความคิดการวิเคราะหสาเหตุรากเหงา (RCA)
 ความหมายและประเภทของ Why-Why Analysis
   การมองจากสภาพที่ควรจะเปน
   การมองจากหลักเกณฑหรือทฤษฎี
 Workshop (เนนขั้นตอนการวิเคราะห)
 ขอควรระวังในการทำ Why-Why Analysis
 บทสรุป ถาม-ตอบ

หลักการและเหตุผล

 ในการบริหารงาน หรือการทำงานยอมเกิดปญหามากมาย และปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นไดมีความพยายามขจัดและ 
แกไข แตมักพบวาบอยครั้งที่ปญหาเดิม มักเกิดขึ้นซ้ำในภายหลัง แสดงวาการวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา (Problem 
Solving) ไมสัมฤทธิ์ผล ซึ่งเทคนิคการวิเคราะหสาเหตุมีหลายวิธี แตที่ไดรับความนิยม คือ Cause-Effect Diagram 
และ Why–Why Analysis ซึ่งเปนพื้นฐานสำคัญในการสรางแนวความคิดและมีหลักในการวิเคราะหสาเหตุของปญหา 
อยางมีที่มาที่ไป (แทนการใชแตความรูสึกหรือมุมมองเดิมๆแตเพียงผิวเผิน) ที่จะนำไปสูการ “ปฏิบัติการแกไข (Correc-
tive Action)” และ“ปฏิบัติการปองกัน (Preventive Action)”

วัตถุประสงค

 เขาใจถึงเทคนิคการวิเคราะหสาเหตุและผลโดย Why-Why Analysis

ผลที่จะไดรับจาการฝกอบรม

 แนวคิดของปญหาและการสืบอาการของปญหาและวิเคราะหสาเหตุรากเหงาอยางมีระบบ
 สามารถนำเครื่องมือ CE Diagram & Why-Why Analysis ไปประยุกตใชไดถูกตองเหมาะสม 



 เพื่อใหผูอบรมเกิดความเขาใจขั้นพื้นฐานในการจัดเก็บ และทักษะดานการออกแบบการเก็บขอมูล การอานคา
 ทางสถิติ รวมทั้งการแปลความหมายทางสถิติ สำหรับการควบคุมคุณภาพและทดสอบชิ้นสวนยานยนต
 เพื่อใหผูอบรมเขาใจเครื่องมือทางสถิติ ในการควบคุมกระบวนการและการตัดสินใจในการแกไขปญหาดวย
 เทคนิคทางสถิติ สำหรับการควบคุมคุณภาพและทดสอบชิ้นสวนยานยนต

หลักสูตรการออกแบบการเก็บขอมูลและการประยุกตใชสถิติสำหรับการควบคุมคุณภาพ
และทดสอบชิ้นสวนยานยนต

(Design of Experiment and statistics Application in Quality Control
and Testing of Automotive Parts)

หลักการและเหตุผล

 ปจจุบันอุตสาหกรรมยานยนตและชิ ้นสวนมีการขยายตัวและเติบโตอยางตอเนื ่องรวมถึงมีการแขงขันสูง 
ทำใหการควบคุมคุณภาพของชิ้นสวนยานยนตใหเปนไปตามที่กำหนดมีความสำคัญโดยในการควบคุมคุณภาพนั้นปจจัยที่สำ
คัญที่อาจทำใหการควบคุมคุณภาพไมเปนไปตามที่กำหนดอาจเกิดจากคน เครื่องจักร วิธีการ และวัตถุดิบ โดยเครื่องมือที่ 
นำมาใชในการหาสาเหตุนั้นมีอยูดวยกันหลายวิธี โดยวิธีทั่วไปนั้นเปนการลองผิดลองถูก ทำใหเสียเวลาและอาจแกปญหา 
ไมตรงจุด และจากปญหาดังกลาวจึงมีการนำการออกแบบการทดลอง (DOE) เขามาชวยแกปญหา ซึ่งเทคนิคดังกลาวเปน 
การนำสถิติข้ันสูงมาประยุกตใชในการปรับต้ังคาของกระบวนการใหเปนไปท่ีเราตองการ ทำใหสามารถคนหาปญหาไดรวดเร็ว 
ในการตรวจสอบสาเหตุของปญหา ผลที่ไดนั้นมีความแมนยำและความถูกตองในการวิเคราะหขอมูลสูง และสามารถระบุ 
ผลลัพธออกมาเปนตัวเลขที่แสดงถึงคาความสำคัญของตัวแปร ที่สงผลกระบวนการผลิตไดจัดเจน

วัตถุประสงค

สถาบันยานยนต (แผนกพัฒนาผูประกอบการ)
คุณสุวรรณ คุณศุกลรัตน คุณธานินทร 
Tel: 02-712-2414 ext. 6701-3 Fax: 02-712-2415 หรือ E-mail: hrd@thaiauto.or.th, suwan@thaiauto.or.th

เปนผูอบรมที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับการใชสถิติในการออกแบบการ
เก็บขอมูล การควบคุมคุณภาพ ในระดับตางๆ ไดแก
     > ระดับหัวหนางาน    > ระดับวิศวกร     > ระดับปฏิบัติการ

คุณสมบัติผูเขารับการอบรม ระยะเวลาการอบรม

จำนวน 2 วัน 

วันที่ 2:
 เทคนิคทางสถิติในการประเมินคาความสามารถ
 ของกระบวนการ Process Capability
 การออกแบบการทดลองเบื้องตน DOE
 การทดลองเพื่อหาคาที่เหมาะสมในกระบวนการ

วันที่ 1:
 สถิติเบื้องตนในงานวิศวกรรม
 ความหมายของขอมูล และการออกแบบการเก็บ
 ขอมูลในการวิเคราะหปญหา
 เทคนิคการแกไขปญหา โดยใชเทคนิคทางสถิติ  
  ในการแกไขปญหา
 สถิติสำหรับการควบคุมกระบวนการ
 เทคนิคทางสถิติ ในการควบคุมกระบวนการ
 control chart การอานคาและแปลความหมาย

รายละเอียดหลักสูตร
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