คูมือเลม 7
QC CIRCLE
บทนํา
กิจกรรมกลุมควบคุมคุณภาพซึ่งพนักงานทุกคนตองเขารวมถือวาเปนแกนกลางของ TQM และเปนบทบาทหลักในการ
ทําใหสถานที่ทํางานมีชีวิตชีวา ปจจัยที่จะทําใหกิจกรรมกลุมควบคุมคุณภาพประสบความสําเร็จประกอบดวยการจัดตั้ง
ระบบสําหรับสงเสริมกิจกรรม เลือกกลุมคนขึ้นมารับผิดชอบในการสงเสริมและเปนผูนํา ตั้งกองเลขานุการ กําหนดบท
บาทของกองเลขานุการ มีความจําเปนอยางยิ่งที่จะพัฒนากิจกรรมใหเกิดขึ้นทั่วทั้งองคกร วิธีหนึ่งโดยการขอใหผูบริหาร
ระดับกลางเขามามีสวนรวม และจัดใหมีการประชุมแลกเปลี่ยนกับกลุมอื่น ๆ อีกดานหนึ่งตองมีการพัฒนาพนักงานให
สามารถปรับปรุงตนเองอยางสมัครใจดวยการกระตุนและสรางแรงจูงใจผานการประเมินผลและประกาศผลสําหรับกลุม
ที่ประสบความสําเร็จในกิจกรรม

[1] กิจกรรมกลุมคุณภาพ
จุดมุงหมายของกิจกรรมกลุม QC คือพัฒนาคนงานใหมีจิตสํานึกในดานคุณภาพ จิตสํานึกในดานการแกปญหาและ
ความตั้งใจในการปรับปรุง กลุม QC คือ กลุมยอยที่พนักงานในแนวหนาไดใชความพยายามอยางตอเนื่องเพื่อปรับปรุง
งานของตนเอง เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จดังกลาวพวกเขาจะตองขุดรากถอนโคนสาเหตุของปญหาโดยใชขั้นตอนทั้ง 4 ของ
PDCA รางแผน (P) นําไปสูการปฏิบัติ (D) ยืนยันผลลัพธ (C) และดําเนินการแกไขในสิ่งที่จําเปน (A) ซึ่งก็คือวงจรในการ
บริหาร การบริหารคุณภาพตอง
1) แปลงขอเท็จจริงใหเปนตัวเลขใหมากที่สุด
2) แยกสาเหตุจากผลลัพธ
3) วิเคราะหผลลัพธโดยแบงกลุม
4) ลําดับความสําคัญ หัวขอสําหรับพิจารณา
5) ใหความสนใจตอการกระจายของขอมูล
วิธกี ารของ QC ประกอบดวย ขัน้ ตอนวิธกี ารแกปญ
 หา เครือ่ งมือ QC. 7 อยาง เครือ่ งมือ QC. ใหม 7 อยาง วิธที างสถิตอิ นื่ ๆ

[2] หลักการของกิจกรรมกลุม QC
กิจกรรมกลุม QC มุงที่จะสรรคสรางสถานที่ทํางานซึ่งพนักงานมีความพึงพอใจเปนสวนตนที่จะพัฒนาความสามารถของ
ตนเอง และมีความเคารพในความเปนมนุษย โดยอยูบนพื้นฐานความเชื่อที่วาทุกคนมีความสามารถ และความสามารถ
ดังกลาวก็สามารถพัฒนาไดอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งผานการทํางานรวมกันกับเพื่อนรวมงานที่รูใจ กิจกรรมกลุม
QCชวยใหพนักงาน
1) มองสิ่งตางๆ จากมุมมองของผูอื่น
2) ปรับปรุงความสัมพันธในการทํางาน
3) สรางบรรยากาศในการทํางานชื่นบาน ซึ่งจะทําใหพนักงานสามารถตั้งวัตถุ-ประสงคไดเอง
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หลายบริษทั ไววางใจตอกิจกรรมกลุม QC โดยมอบหมายใหกลุม QC ทําหนาทีก่ าหนดระดั
ํ
บของผลิตภัณฑและการบริการ
ใหลกู คา ถาพนักงานเห็นวางานของตนมีคณ
ุ คา และพัฒนาความสามารถของพวกเขาอยางเต็มที่ บริษทั ยอมไดรบั ประโยชน

[3] สิ่งแวดลอมในการทํากิจกรรมกลุม QC
การมีสิ่งแวดลอมที่จะรับประกันความมีอิสระและทําใหเกิดกิจกรรมกลุม QC ดวยตนเองตองการ
1) CEO ประกาศเปนนโยบายชัดเจนวาใหกิจกรรมกลุม QC เปนสวนหนึ่งของ TQM
2) จัดใหมีการฝกอบรมเรื่องกลุม QC แกพนักงานระดับตาง ๆ
มีองคกรทั่วทั้งบริษัทเพื่อสงเสริมกันเองระหวาง กลุม QC
1) มีกิจกรรมประชาสัมพันธ เพื่อขยายกิจกรรมกลุม QC
2) จัดสรรงบการฝกอบรม และจัดใหมีสถานที่ประชุม
3) มีระบบการประเมินและใหรางวัลแกกิจกรรมกลุม QC
4) พนักงานพรอมที่จะรวมกิจกรรมภายนอก เชน การประชุมและสัมมนา
ผูบังคับบัญชาในแตละลําดับชั้นมีหนาที่จําเพาะเจาะจงและชัดเจนในการใหคําชี้แนะ

[4] เริ่มกิจกรรมกลุม QC
ฝายบริหารจะตองไมบังคับพนักงานใหทํากิจกรรมกลุม QC ถามีพนักงานไมเห็นดวย เจาหนาที่สงเสริมตองรับฟงเหตุผล
ที่ไมเห็นดวยและใชเวลาในการยอมรับ มี 3 หลักการที่จะเริ่มกลุม QC ในบริษัท
1) เริ่มกลุม QC พรอมกันทุกแหง วิธีนี้สงเสริมใหเกิดความพรอมเพรียงในบริษัทและสงเสริมใหกลุม QC ทํางานหนัก
และแขงขันฉันเพื่อน
2) ตั้งกลุมโดยทีมหัวหนา (กลุมนํารอง) วิธีนี้ทําใหหัวหนามีประสบการณและความเชื่อมั่นในการแนะนํากลุมอื่นๆ ตอ
ไป ควรจะใหกลุมนี้มีกิจกรรม ระหวาง 3-6 เดือน
3) เริ่มกลุมโดยอาสาสมัคร (กลุมตนแบบ) หลังจากใชเวลา 3-6 เดือน กลุมตนแบบนําเสนอผลสําเร็จใหพนักงานทั้ง
หมด (ทั้งบริษัท) ทราบ วิธีนี้จะทําใหผูฟงมีความประทับใจและคิดวาพวกเขาก็ควรจะประสบความสําเร็จไดเชนกัน

[5] จํานวนผูเขารวมกลุม QC
พนักงานทุกคนควรตองรวมกิจกรรมกลุม QC บางบริษัทจะใหอิสระแกฝายและสายงานที่จะกําหนดจํานวนผูเขารวม
กลุม มีรูปแบบการเขารวมกลุม QC ที่เปนไปไดอยู 3 แบบในการเขารวมกิจกรรมกลุม QC
1) ทุกฝาย ทุกแผนกในบริษัทตางเขารวมกิจกรรม
2) ทุกๆ คนที่ทํางานในสถานที่ทํางานนั้น ๆ (รวมทั้งคนงานที่ไมทําเต็มวัน ทั้งที่จางประจํา และชั่วคราว และพวกที่
จางโดยบริษัทที่เขามารวมงาน)
3) เฉพาะสายงานที่จัดตั้งกลุม
จํานวนกลุมในแตละบริษัทมีความแตกตางกัน อยางไรก็ตามบริษัทควรมุงใหพนักงานอยูแนวหนาทุกคนเขารวม

[6] จะดําเนินกิจกรรมกลุม QC ตอไปอยางไร
หลักการในการดําเนินกิจกรรมใหรุดหนา
2/6

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

ผูนํากลุมมีความเขาใจและคุนเคยกับพื้นฐานการทํากิจกรรม QC และมีความเปนผูนํา
สมาชิกตระหนักถึงความจําเปนที่ตองทํากิจกรรมกลุม QC และตั้งใจที่จะทํา
สรางสิ่งแวดลอมใหสมาชิกอยากเขารวมกิจกรรมดวยตนเอง
ทํากิจกรรมตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว
ศึกษาวิธีการของ QC
กิจกรรมกลุมสําเร็จไดดวยความรื่นเริง
กิจกรรมกลุม QC ที่มีการประเมินดวยตนเอง

[7] ขั้นตอนในการแกปญหาที่กลุม QC พบ
วิธีการแกปญหามี 7 ขั้นตอน คือ
ชั้นตอนที่ 1 ระบุประเภทของงานที่จะเขาไปจัดการ เชน งานที่มีปญหาเสมอ งานที่ไมปลอดภัย เปนตน ตอจากนั้น
ประเมินและเลือกหัวขอที่เหมาะสมที่สุด
ชั้นตอนที่ 2 รวบรวมขอมูลทั้งหมดที่มีอยู และตั้งเปาหมาย
ขั้นตอนที่ 3 เตรียมแผนปฏิบัติการ พรอมทั้งกําหนดหนาที่ของสมาชิกแตละคน
ขั้นตอนที่ 4 สอบสวนปญหาจนสามารถหาสาเหตุที่แทจริงได
ขั้นตอนที่ 5 กําหนดวิธีการแกไขและนําไปปฏิบัติ
ขั้นตอนที่ 6 ยืนยันประสิทธิผลของวิธีการแกไข
ขั้นตอนที่ 7 จัดทํามาตรฐานซึ่งงายที่จะเขาใจ และกําหนดวิธีการบริหารเพื่อใหแนใจวาจะปฏิบัติหนาที่ใหมอยางถูกตอง
โดยตลอด

[8] การเลือกผูนํากลุม QC
ผูนํากลุม QC ควรเปนผูสามารถแสดงความเปนผูนํา ดําเนินการประชุมโดยความรวมมือของสมาชิกทั้งหมด รวบรวม
ความคิดและสารสนเทศ และทําใหทุกคนสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในสถานที่ทํางานอยางเปดเผย
1) ในชวงเริ่มตนกิจกรรม หัวหนางานคือผูนํากลุมที่เหมาะสมที่สุด
2) เมื่อสมาชิกกลุม QC มีความคุนเคยกิจกรรมกลุม QC แลว ควรเลือกผูนํากลุมของตนเอง
3) เมื่อกิจกรรมมีความกาวหนาดีแลว ควรแบงเปนกลุมเล็ก และดําเนินการประชุมกลุมดวยตนเอง
4) ถาผูนํ ากลุมผลัดเปลี่ยนกันไป มีความเสี่ยงที่จะไดคนไมเหมาะสมมาทําหนาที่นี้และทําใหความกาวหนาหยุด
ชะงัก
5) สมาชิกที่มีประสบการณหลายปอาจแตงตั้งใหเปนผูนําในการเลือกหัวขอ

[9] หนาที่ของผูนํากลุมและสมาชิกกลุม QC
ผูนํากลุม QC ควร
1) รวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงจากสมาชิก ระบุปญหา ตัดสินใจที่จะแกไข และกําหนดเปาหมาย
2) กําหนดหนาที่และใหสมาชิกกลุม QC และทําใหเกิดบรรยากาศที่มีแรงจูงใจ
3) ใหการศึกษาและฝกอบรมแกสมาชิก
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4) ฝกอบรมผูรับชวงเพื่อเปนหัวหนากลุม
5) เขาใจความคิดเห็นและความคาดหวังของผูบ งั คับบัญชา และถกกับสมาชิกในการทีจ่ ะผนวกสิง่ เหลานีเ้ ขาไวในกิจกรรม
สมาชิกกลุม QC ควรชวยเหลือผูนํากลุมอยางแข็งขัน เขาประชุมและรวมแสดงความคิดเห็น ปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบ
หมายภายในเวลาที่กําหนด ศึกษาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมและการควบคุมคุณภาพ

[10] โครงสรางที่ใชสงเสริมกิจกรรมกลุม QC
องคกรที่ใชสงเสริมกิจกรรมกลุม QC ประกอบดวยการแตงตั้ง
1) คณะกรรมการสงเสริมกลุม QC โดยมีประธานเปนผูบริหารระดับสูงและมีสมาชิกระดับผูจัดการฝาย
2) สํานักงานเลขานุการสงเสริมกลุม QC
3) องคกรอาสาสมัครเพื่อกิจกรรมกลุม QC
4) ระบบการจดทะเบียนและรายงานภายในบริษัท
5) ทําแผนการสงเสริมกิจกรรมกลุม QC ทั่วบริษัท

[11] หนาที่ของสํานักงานเลขานุการสงเสริมกลุม QC
หนาที่ของสํานักงานเลขานุการสงเสริมกลุม QC
1) เตรียมแผนสงเสริมประจําป
2) ใหความชวยเหลือกลุม QC และรายงานสถานะของกิจกรรมใหฝายบริหาร
3) เตรียมสิ่งแวดลอมใหมีการพัฒนากลุม QC
4) ดําเนินงานสนับสนุนงานดานบริหาร
5) เตรียมเอกสารภายในสําหรับอางอิง
6) วางแผน และดําเนินการใหการศึกษากลุม QC
7) ออกวารสารขาวกลุม QC และขาวประชาสัมพันธอื่นๆ
8) ปฏิบัติการดานบริหารเกี่ยวกับการประเมินผลของกลุม QC และรางวัลความดี
9) รวบรวมขาวสารภายนอก
10) จดทะเบียนหนาที่เมื่อกลุม QC จําเปนตองปรับปรุงองคกรใหม

[12] ความชวยเหลือโดยผูบริหารระดับกลาง
ผูบริหารระดับกลางควร
1) รายงาน CEO ใหทราบสถานะของกิจกรรมกลุม QC
2) แจงนโยบายใหพนักงานในฝายและสายงานรับไปดําเนินการ
3) ใหการศึกษาและฝกอบรมพนักงานในการทํากิจกรรมกลุม QC
4) ใหพนักงานริเริ่มในการทํากิจกรรมบริหารคุณภาพดวยตนเอง
5) ใหความสนใจกับกิจกรรมกลุม QC อยางจริงจัง ใหคําแนะนําและความชวยเหลือเทาที่จําเปน และอาจเขารวม
ประชุมซึ่งอาจมีสวนชวย
6) ประเมินผลกิจกรรมกลุม QC
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[13] การประชุมกลุม QC
การประชุมกลุม QC มีความสําคัญที่จะทําใหกิจกรรมกลุม QC มีความคืบหนา
1) สมาชิกตองเขาประชุมทุกคน และตองกําหนดบทบาทของผูประสานงาน เลขานุการ เปนตน
2) วัตถุประสงคควรเห็นพองตองกัน รวบรวมความคิดเห็นโดยวิธีการระดมสมอง ทุกคนรวมแสดงความคิดเห็น
3) จดบันทึกการประชุมทุกครั้ง
โดยเฉลี่ยควรจัดประชุมอยางนอยเดือนละ 2 ครั้ง และระยะเวลาประชุมควรอยูระหวาง 30-60 นาที

[14] การฝกอบรมกลุม QC
การฝกอบรมกลุม QC เปนการฝกอบรมที่มุงทําใหกลุมดําเนินกิจกรรมอยางราเริง
สาระของการฝกอบรมกลุม QC
1) ความคิดพื้นฐานของการฝกอบรมกลุม QC
2) วิธีทําใหกิจกรรมกลุม QC มีความกาวหนา
3) วิธีการเรียนรูเพื่อแกปญหาใหสําเร็จ
4) วิธีการของ QC
วิธีศึกษา
1) การศึกษาขั้นพื้นฐาน : อานหนังสือ ฟงคนอื่นพูด เรียนรูจากการแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นในการประชุมกลุม
2) การบริหารกิจกรรมกลุม : อานหนังสือ เรียนจากกิจกรรมที่ผานมา และเรียนจากประสบการณ

[15] การประเมินกิจกรรมกลุม QC
การประเมิน จะใชคําถามดังนี้
1) กิจกรรมกลุม QC เปนไปตามรางแผนปฏิบัติการและเปาหมายหรือไม
2) กิจกรรมดําเนินไปอยางไร
3) ผล สําเร็จที่ไดรับมีผลลัพธเปนที่นาพอใจหรือไม
4) ความสามารถอะไรที่สมาชิกจําเปนตองพัฒนา
5) เปรียบเทียบกิจกรรมกับกลุมอื่นแลวเปนอยางไร
มีกระบวนการประเมิน 2 ชนิด: ประเมินโดยตนเอง และประเมินโดยผูจัดการ สมาชิกดําเนินการประเมินตนเองหลังจาก
แตละปญหาไดรับการแกไข และเมื่อสิ้นเทอมหรือสิ้นป ผูจัดการประเมินกิจกรรมในการแกปญหาตางๆ การนําเสนอตอที่
ประชุม และกิจกรรมทั้งหมดตามชวงเวลาที่กําหนด

[16] การนําเสนอของกลุม QC
การประชุมกลุม QC เปนการนําเสนอตอที่ประชุมถึงถึงประวัติของกิจกรรมในการแกปญหา และผลสําเร็จที่ไดรับในรูป
ของประวัติการทํา QC (QC Story) การนําเสนอควรดําเนินการตามหัวขอที่ชัดเจน เนนจุดที่สําคัญ และใชผังและตาราง
พวกเขาควรซักซอมมากอนเพื่อนําเสนอดวยความมั่นใจ ที่ปรึกษาใชเวลา 2-3 นาทีกลาวใหขอสังเกตภายหลังการนํา
เสนอในจุดดี และจุดที่ที่ตองปรับปรุง การประชุมนี้เปนโอาสที่จะพัฒนารวมกัน ผูนําเสนอสามารถปรับปรุงทักษะในการ
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สื่อสาร และผูฟงสามารถเรียนรูถึงความเปนไปในสถานที่ทํางานอื่น ทายที่สุด ผูจัดการ ผูสนับสนุน (facilitators) และที่
ปรึกษา รวมกันประเมินในสิ่งที่นําเสนอ

[17] การวางตําแหนงของกิจกรรมกลุม QC (ในบริษัท)
การบริหารคุณภาพไมสามารถนําไปสูการปฏิบัติไดในกระบวนการผลิต ถาพนักงานระดับลางไมใหความรวมมือและเขา
ใจ เพื่อใหบรรลุผลดังกลาว
1) CEOควรสื่อสารนโยบายตางๆ เกี่ยวกับ TQM วางตําแหนงของกิจกรรมกลุม QC ในบริษัท ทําใหนโยบายเกี่ยวกับ
กิจกรรมกลุม QC เปนที่รูกัน ใหคําแนะนําและความเห็น
2) ผูจัดการบริหารกิจกรรมของ TQM เอาใจใสในกิจกรรมที่รวมตัวเกิดขึ้นเอง และใหคําแนะนําและความเห็น
3) เจาหนาที่สงเสริมใหความชวยเหลือโดยตรงโดยใหคําแนะนําผูจัดการ ผูนํากลุม QC และสมาชิกบริหารและปรับ
ปรุงระบบการสงเสริม
มีความจําเปนที่จะตองมีองคกรสงเสริม เพื่อจัดใหมีการฝกอบรม CEO ผูจัดการ ผูนํากลุมและสมาชิกกลุมทั้งบริษัท

[18] แผนสงเสริมกิจกรรมกลุม QC
การรางแผนสงเสริมกิจกรรมกลุม QC
1) กําหนดชนิดของกลุม QC ที่จะนํามาใชใหชัดเจน
2) พิจารณาปญหาที่เกิดขึ้นจริง
3) กําหนดเปาหมายระดับของกิจกรรมกลุม QC ภายใตระยะเวลาที่กําหนด
4) ทําแผนสงเสริม
5) ตองมั่นใจวาแผนสามารถนําสูการปฏิบัติภายใตสภาพแวดลอมในปจจุบัน และครอบคลุมกิจกรรมกลุม QC ทั้ง
หมด และแสดงใหเห็นถึงความเกี่ยวของกับนโยบายของบริษัท ฝาย หรือแผนกอยางไร
6) ตั้งเปาหมายใหชัดเจน อธิบายวิธีการที่จะทําใหไดตามเปาหมาย
7) กําหนดเปาหมายการบริหาร และวิธีการตรวจสอบ

[19] แลกเปลี่ยนการประชุมกลุม QC ระหวางบริษัท
การแลกเปลี่ยนการประชุมระหวางบริษัททําใหมีโอกาส
1) ไดรับแนวปฏิบัติกิจกรรมโดยการเปรียบเทียบกับกลุมอื่น
2) ไดรับขาวสารตางๆ เพื่อชวยในการบริหารการแกปญหา และการพื้นฟูกิจกรรม
3) ขจัดกําแพงกั้นระหวางฝาย
ขั้นตอนสําหรับการประชุมดังกลาว
1) กําหนดวัตถุประสงคใหชัดเจน และสงหนังสือถึงผูรับผิดชอบของอีกบริษัทที่จะประชุมดวย
2) เลือกผูเขารวมประชุม 5-10 คน รวมทั้งผูนํากลุมดวย
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3) แตงตั้งตัวแทนของผูนํากลุม
หลังจากการประชุมตองทํารายงานเสนอใหหัวหนางาน และรายงานใหสภาผูนํา และการประชุมของกลุม QC สงจด
หมายขอบคุณไปยังบริษัทที่ประชุมดวย
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