กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC เพื่อการเพิ่มผลผลิต
(Quality Control Circle for Productivity Improvement)
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หลักการและเหตุผล
❖

องค์การจะประสบความสาเร็ จและเติบโตได้อย่างยัง่ ยืน จะต้องให้ความสาคัญกับเรื่ อง “คุณภาพ” ใน
สิ นค้าและบริ การ ต้องมีกลยุทธ์หรื อวิธีการในการพัฒนาบุคลากร มีข้นั ตอนสาหรับการแก้ไขปัญหา และ
การปรับปรุ งคุณภาพสิ นค้าและบริ การอย่างต่อเนื่อง หรื อเรี ยกอีกชื่อว่า “กระบวนการแก้ ไขปัญหาแบบคิว
ซีสตอรี่ (QC Story) เพื่อสร้างความพอใจให้กบั ลูกค้า ซึ่งการพัฒนาให้ได้มาซึ่งคุณภาพนั้นสามารถทาได้
โดยการลงทุนในเทคโนโลยีสมัยใหม่ และการปรับปรุ งกระบวนการทางานด้วย “บุคลากร” อันหมายถึง
การฝึ กอบรมและพัฒนาทักษะการทางานของพนักงาน

❖

ศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering) สามารถนามาใช้อย่างได้ผลทั้งในส่ วนของ
การปรับปรุ งคุณภาพ, การปรับปรุ งงาน และการเพิ่มผลผลิตให้กบั องค์การ หนึ่งในความรู ้ทางด้าน
วิศวกรรมอุตสาหการคือ เครื่ องมือควบคุมคุณภาพ (Quality Control Tools – QC Tools) อันเป็ นเครื่ องมือ
ที่มีความสาคัญมากต่อการปรับปรุ งคุณภาพ ซึ่งถูกนามาใช้ใน “กิจกรรมกลุ่มคุณภาพคิวซีเซอร์ เคิล (QC
Circle – QCC)” บนพื้นฐานของจิตสานึ กการปรับปรุ งคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (PDCA) หรื อที่เรี ยกว่า “ไค
เซ็น (Kaizen)”

❖

การพัฒนากิจกรรมกลุ่มคุณภาพให้ประสบความสาเร็ จ องค์กรต้องมีข้นั ตอนดาเนิ นการอย่างชัดเจนอัน
ประกอบด้วย การตั้งชื่อกลุ่ม การจดทะเบียนกลุ่ม ให้ความรู ้ และประโยชน์ของการทา QCC แก่สมาชิก
สร้างขั้นตอนการแก้ปัญหาที่เป็ นระบบ (QC Story) สร้างระบบจูงใจให้พนักงานมีส่วนร่ วมในกิจกรรม
มีนโยบายส่ งเสริ มกิจกรรมชัดเจนจากฝ่ ายบริ หาร พร้อมการมีส่วนร่ วมและสนับสนุนอย่างเป็ นรู ปธรรม
จากฝ่ ายบริ หาร เป็ นต้น ซึ่งทั้งหมดสามารถรวมเรี ยกได้วา่ “การบริหารเพือ่ คุณภาพโดยรวม (TQM –
Total Quality Management)”

❖

กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC ต้องอาศัยเครื่ องมือควบคุมคุณภาพช่วยคัดเลือกและแก้ปัญหา (QC Tools) ซึ่ง
แต่ละเครื่ องมือมีวตั ถุประสงค์การใช้แตกต่างกันไป
โดยเราสามารถนาแต่ละเครื่ องมือมาผูกโยงหา
ความสัมพันธ์กนั อย่างเหมาะสม และใช้พร้อมกับเทคนิคที่ส่งเสริ มการวิเคราะห์ปัญหาคือ การถามทาไม 5
ครั้ง เพื่อหาสาเหตุรากเหง้า (5 Why Technique) และหลักการ 3 จริ ง บนพื้นฐานของ 2 ทฤษฎี (Genba,
Genbutsu, Genjisu + Genri, Gensoku)

วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
❖
❖
❖

เพื่อให้ผเู ้ รี ยนตระหนักถึงคุณภาพ เข้าใจความหมายของการควบคุมคุณภาพ เห็นประโยชน์จากการสร้าง
และพัฒนากิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (QCC)
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีข้ นั ตอนในการดาเนินกิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ
และมีกระบวนการแก้ปัญหาเป็ น
ระบบ เป็ นขั้นตอน ด้วยคิวซีสตอรี่ (QC Story) ที่มีความสอดคล้องกับวงจร PDCA
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจวัตถุประสงค์ของเครื่ องมือคุณภาพแต่ละชนิด
โดยเรี ยนรู ้จากการลงมือปฏิบตั ิ
(Activity) จากปัญหาคุณภาพของผูเ้ รี ยน
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รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสู ตร








พื้นฐานและแนวคิดของการควบคุมคุณภาพ
• แนวคิดในการทากาไรของธุรกิจสมัยใหม่
• ความหมายของคุณภาพ (What is Quality?)
• ความหมายของการควบคุมคุณภาพ (Quality Control)
• แนวความคิดของการควบคุมคุณภาพ (เชิงเทคนิคและเชิงจัดการ)
• หลักการของการควบคุมคุณภาพ (QC Principle)
การพัฒนากิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC
• ความหมายของกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ
• กิจกรรมกลุ่มคุณภาพกับระดับของไคเซ็น
• วัตถุประสงค์และประโยชน์ของ QCC
แนวคิดและหลักการของกระบวนการแก้ปัญหาคุณภาพ
• กระบวนการแก้ปัญหาแบบต่าง ๆ
• กระบวนการแก้ปัญหาแบบคิวซีสตอรี่ (QC Story)
• ความสัมพันธ์ของวงจร SDCA และ PDCA
• แนวคิดของการบริ หารงานสมัยใหม่
 Management = Standardization + Improvement Activity
 ความเป็ นระบบ (System) และการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่ อง (PDCA)
• ความหมายและประเภทของปัญหา (Sporadic & Chronic Problem)
 ปั ญหาคุณภาพในมิติของความบกพร่ อง (Defect)
 ปั ญหาคุณภาพในมิติของความไม่ตรงตามข้อกาหนด (NC-Nonconformity)
• ปัญหาการปรับปรุ งและพัฒนาธุรกิจระดับนโยบาย
• ปัญหาระดับการจัดการงานประจาวัน
• Activity I: ค้นหาปัญหาคุณภาพในกระบวนการ
เครื่ องมือและเทคนิคสาหรับกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC
• กระบวนการแก้ปัญหาคุณภาพแบบ QC Story 7 ขั้นตอน
• เครื่ องมือคุณภาพที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ (QC Tools)
• เทคนิคแก้ปัญหา 5 Why, How-How, 3G & Brainstorming
• เรี ยนรู ้ตวั อย่างการแก้ปัญหาแบบ QC Story
• Activity II: การแก้ปัญหาคุณภาพแบบ QC Story (1)
• Activity III: การแก้ปัญหาคุณภาพแบบ QC Story (2)
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