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Problem Solving by 8D 

การแก้ไขปัญหาอยา่งเป็นระบบด้วยระบบ 8D 
(จ ำนวนวันอบรม 1 วัน) 

 

รายละเอียดหลักสูตร: 

กระบวนการแก้ไขปัญหาในปัจจบุันมีแนวทางการจัดการหลากหลายวิธีที่องค์กรหลาย ๆ แห่งมาประยุกตใ์ช้ 
และในอุตสาหกรรมยานยนต์เองโดยทั่วไปมีการก าหนดโดยลูกคา้ส าหรับกระบวนการแก้ปัญหา เชน่ HONDA ก าหนดให้
ใช้ 5 หลักการส าหรับการแก้ไขปญัหา (Problem Solving) ส าหรับ Ford ก าหนดให้ผู้ส่งมอบประยุกตใ์ช้คือ หลักการการ
แก้ปัญหาแบบ 8D ซึ่งการแก้ไขดว้ยระบบ 8D ได้มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อให้เกิดประสิทธิผลส าหรับ
การด าเนินการแก้ไขไม่ใหเ้กดิปญัหาเดมิซ้ า 

โดยที่หลักสูตรน้ีได้ถูกออกแบบให้ใช้การบรรยายหลักการและเทคนิคจากวิทยากรที่มีประสบการณ์และความ
เชี่ยวชาญประกอบกับการท ากิจกรรมกลุ่ม เพื่อให้ผู้เข้าอบรมน าไปประยุกต์ใช้ในองคก์รได้อย่างเกดิประสิทธิผล 

 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร: 
เมื่อจบหลักสูตรน้ีแล้ว ผู้เขำ้รับกำรอบรมจะสำมำรถ: 

 เข้าใจวัตถุประสงค์ของระบบ 8D 
 เข้าใจหลักการเบื้องต้นของระบบ 8D 
 เข้าใจขั้นตอนการด าเนินการแต่ละขั้นตอนของระบบ 8D และการน าไปใช้ให้เกิดประสิทธิผล 
 เข้าใจเทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อประยุกต์ใช้กับองค์กรอย่างเหมาะสม 

 
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม : 

ผู้เข้าร่วมอบรมทุกทา่นควรมีพื้นฐานดา้นความเขา้ใจส าหรับการวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้นโดยใช้เครื่องมือ เช่น 
ผังก้างปลา การวิเคราะห์หน้างานด้วยหลักการ 3 จริง  

 
เนื้อหาหลักสูตร : 

 แนะน าหลักสูตร (Course introduction)  

 ความหมายของ 8D Problem Solving (Meaning of 8D Problem Solving) 

 หลักการเบื้องต้นของ 8D (Principle of 8D) 

 รายละเอียดและขั้นตอนการท า 8D (Section 1: Global 8D Overview) 

 หลักการของ G8D (D0 Prepare for the Global 8D Process) 

 รายละเอียดและขั้นตอนการท า 8D (ต่อ)(Section 2: Prepare for Global 8D and Establish the Team) 

 D1 การก าหนดทีม (Establish the Team)  

 รายละเอียดและขั้นตอนการท า 8D (ต่อ) (Section 3: Describe the Problem and Find Root Cause) 

 D2 การระบุรายละเอียดปัญหา (Describe the Problem)  
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 D3 การแก้ไขปัญหาอย่างชัว่คราว (Develop Interim Containment Actions (ICAs)) 

 D4 การวเิคราะห์สาเหตแุละการพิจารณาจุดเล็ดลอด (RCA; Route Cause Analysis/Define and Verify Root 
Cause and Escape Point) 

 D5 การก าหนดการแก้ไขปัญหาอย่างถาวรและการทวนสอบ (Choose and Verify Permanent Corrective 
Actions (PCAs) for Root Cause and Re-evaluate Escape Point)  

 เทคนิคการควบคุมกระบวนการ และเครื่องมือที่ใช้ในการควบคุม (Section 4: Select and Implement a PCA) 

 D6 การน ามาตรการแก้ไขไปปฏิบัติและการรับรองการแก้ไขปัญหาอย่างถาวร (Implement and Validate 
Permanent Corrective Actions (PCAs))  

 D7 การป้องกันไม่ให้เกิดซ้ า/ การจัดท ามาตรฐาน (Prevent Recurrence)  

 D8 การแสดงความยินดีกับทีม (Recognize Team and Individual Contributions)  

 การน าเทคนิค 8D ไปประยุกต์ใช ้(Section 5: Apply the Global 8D) 

 การทดลองปฏิบัตติามกรณีศึกษา (Workshop) 

 สรุปการฝึกอบรม/ ถาม-ตอบ (Conclusion/ Answer) 
 
ก าหนดการฝึกอบรม : 

ลงทะเบียนเวลา 8:30 น. เริ่มอบรมเวลา 9:00 น. จนถึง 16:30 น. โดยประมาณ  
เวลาพกัคือ 10:30-10.45 ,12:00-13.00 และ 14:30-14.45 น.  

 
ติดต่อ  คุณอาภากร (หน่อย) โทร 0-29908495, 09-8272-8195, 081-991-0534 

แฟกซ์ 0-2990-8493,  อีเมล์ service@ny-consult.com 
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