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“8 D Technique for Solving Problem Analysis
เทคนิค 8 D พิชิตปัญหาและวิเคราะห์ ปัญหา”
เนือ้ หาหลักสูตร
เนื่องจากในการแก้ ไขปั ญหาทีเ่ กิดขึ ้นแล้ ว ไม่ให้ เกิดซ ้าอีก จาเป็ นที่องค์กรจะต้ อง กาจัดสาเหตุของการเกิดปั ญหา และCorrective
Action ไม่ใช่กาจัด อาการความผิดพลาดนันๆ
้ ให้ หมดไปในครัง้ นัน้ Correction การที่จะกาจัด สาเหตุของการเกิดปั ญหา หากวิเคราะห์แบบ
ผิวเผิน ก็จะไม่สามารถกาหนดแนวทางปรับปรุงที่มีประสิทธิผลและในการแก้ ไขปรับปรุงปั ญหาด้ านต่างๆ โดยเฉพาะปั ญหาในการผลิต เรา
ต้ องทาการหาสาเหตุของการเกิดปั ญหารวมไปถึงสาเหตุของการหลุดรอดไปยังกระบวนการต่อไป ซึง่ มักจบลงที่พนักงานไม่ปฏิบตั ิตามวิธี
กาหนดหรื อพนักงานไม่เข้ าใจหรือพนักงานขาดจิตสานึก และเมือ่ นาสาเหตุเหล่านันมาปรั
้
บปรุงก็จะเป็ น ลักษณะจัดอบรมให้ ใหม่ เมื่อดู
ผลลัพธ์กนั จริ งๆ ก็จะเห็นว่าปั ญหาเก่า ยังเกิดขึ ้นซ ้าไม่ร้ ูจบสิ ้น ทาไมจึงเป็ นเช่นนันและมี
้
หนทางให้ หลุดพ้ น “บ่ วงกรรม” นี ้ได้ ไหม แน่นอน
สัมมนานี ้มีคาตอบให้ ทา่ น 8 D Technique แตกต่างจากวิธีที่ทา่ นคุ้นเคยอย่างไร สามารถเปลีย่ นวิธีคิด เปลีย่ นวิธีการแก้ ปัญหา และป้องกัน
การเกิดซ ้า ได้ อย่างไร ล้ วนเป็ นสิง่ ที่นา่ ติดตาม
สาหรับ เทคนิค 8 ดีเป็ นเครื่ องมือในการแก้ ไขปั ญหาที่พบจากการถาม 5 Why อย่างเป็ นขันเป็
้ นตอน เพื่อความเป็ นอันหนึง่ อัน
เดียวกันในการทีจ่ ะมุง่ แก้ ไข และป้องกันปั ญหาไม่ให้ เกิดซ ้าอีก
ลักษณะการอบรม :
1. การบรรยายสือ่ สาร 2 ทาง และมีตวั อย่างประกอบ โดยเน้ นให้ เกิดการแลกเปลีย่ น และแสดงความคิดเห็น
2. กิจกรรมกลุม่ เพื่อสร้ างให้ เกิดความเข้ าใจ และสามารถนาไปปฏิบตั ิจริ งได้
3. ประเมินผล หลังการอบรม
ระยะเวลาอบรม : 1 วัน (9.00-16.00 น.)
ผู้เข้ าร่ วมอบรม :
ผู้บริ หาร ผู้ปฏิบตั ิงาน และผู้สนใจทัว่ ไป
เนือ้ หาหลักสูตร :
• 8 D Technique คืออะไร
• การออกแบบกระบวนการผลิต และระบบที่ดีต้องมาจากหลักการที่ดี ก็เพราะแก้ ปัญหากันทาแบบนี ้ ปั ญหาจึงไม่หมดไป (ข้ อห้ าม
ในการแก้ ปัญหา)
• การวิเคราะห์สาเหตุแบบถึงรากเหง้ า เช่น ชนิดของปั ญหา, รูปแบบของปั ญหา และทา work Shop
• การใช้ แผนภูมิก้างปลา เพื่อช่วยหาสาเหตุแบบรากเหง้ าและ ทา work shop
• เทคนิค 8 ดีเครื่ องมือในการแก้ ไขปั ญหา
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 วิธีการทาความเข้ าใจกับปั ญหา ระบุตวั บัญหาให้ ชดั เจน
 วิธีการวิเคราะห์ลกั ษณะจาเพาะของปั ญหา เพื่อการวางแผนการแก้ ไขที่ถกู ต้ อง
 วิธีการทบทวนสาเหตุของปั ญหาที่แท้ จริ ง เช่นการตังสมมติ
้
ฐาน
 วิธีการปฏิบตั ิเพื่อการกาจัดกาจัดสาเหตุแห่งปั ญหา
 เกิดกิจกรรมเพื่อการแก้ ไข (Corrective Action)
 เกิดกิจกรรมเพื่อการป้องกัน (Preventive Action)
 การตรวจสอบความถูกต้ องของวิธีการแก้ ไขปั ญหาเพื่อมิให้ เกิดซ ้า
 การจัดทามารตราการป้องกันให้ เป็ นมาตรฐาน(ปกติ) อย่างถาวร
 การสรุปผล การวิเคราะห์ถงึ ผลดี และผลเสียในกระบวนการปรับปรุง เพื่อการหาปั ญหาใหม่และแก้ ไขต่อไป
 สิง่ ที่ควรและไม่ควรทาในการแก้ ไขปั ญหา
• ตัวอย่างของเทคนิค 8 ดี
• ตัวอย่างกฎ และหลักการที่ดใี นเรื่องต่างๆ เช่น การบริ หารคุณภาพ
• การบริ หาร ประสิทธิภาพ และ การบริ หารคน
หมายเหตุ : เวลา และเนื ้อหาการอบรม สามารถปรับเปลีย่ นได้ ตามความเหมาะสม

