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คูมือเลม 7
QC CIRCLE

บทนํ า
กิจกรรมกลุมควบคุมคุณภาพซึ่งพนักงานทุกคนตองเขารวมถือวาเปนแกนกลางของ TQM และเปนบทบาทหลักในการ
ทํ าใหสถานที่ทํ างานมีชีวิตชีวา ปจจัยที่จะทํ าใหกิจกรรมกลุมควบคุมคุณภาพประสบความสํ าเร็จประกอบดวยการจัดตั้ง
ระบบสํ าหรับสงเสริมกิจกรรม เลือกกลุมคนขึ้นมารับผิดชอบในการสงเสริมและเปนผูนํ า ต้ังกองเลขานุการ กํ าหนดบท
บาทของกองเลขานุการ มีความจํ าเปนอยางยิ่งที่จะพัฒนากิจกรรมใหเกิดขึ้นทั่วทั้งองคกร วิธีหนึ่งโดยการขอใหผูบริหาร
ระดับกลางเขามามีสวนรวม และจัดใหมีการประชุมแลกเปลี่ยนกับกลุมอ่ืน ๆ อีกดานหนึ่งตองมีการพัฒนาพนักงานให
สามารถปรับปรุงตนเองอยางสมัครใจดวยการกระตุนและสรางแรงจูงใจผานการประเมินผลและประกาศผลสํ าหรับกลุม
ที่ประสบความสํ าเร็จในกิจกรรม

[1] กิจกรรมกลุมคุณภาพ
จุดมุงหมายของกิจกรรมกลุม QC คือพัฒนาคนงานใหมีจิตสํ านึกในดานคุณภาพ จิตสํ านึกในดานการแกปญหาและ
ความตั้งใจในการปรับปรุง กลุม QC คือ กลุมยอยที่พนักงานในแนวหนาไดใชความพยายามอยางตอเนื่องเพื่อปรับปรุง
งานของตนเอง เพื่อใหบรรลุผลสํ าเร็จดังกลาวพวกเขาจะตองขุดรากถอนโคนสาเหตุของปญหาโดยใชข้ันตอนทั้ง 4 ของ 
PDCA รางแผน (P) นํ าไปสูการปฏิบัติ (D) ยืนยันผลลัพธ (C) และดํ าเนินการแกไขในสิ่งที่จํ าเปน (A) ซึ่งก็คือวงจรในการ
บริหาร การบริหารคุณภาพตอง
1) แปลงขอเท็จจริงใหเปนตัวเลขใหมากที่สุด
2) แยกสาเหตุจากผลลัพธ
3) วิเคราะหผลลัพธโดยแบงกลุม
4) ลํ าดับความสํ าคัญ หัวขอสํ าหรับพิจารณา
5) ใหความสนใจตอการกระจายของขอมูล
วธิกีารของ QC ประกอบดวย ข้ันตอนวธิกีารแกปญหา เครือ่งมอื QC.  7 อยาง เครือ่งมอื QC. ใหม 7 อยาง วธิทีางสถติิอ่ืนๆ

[2] หลักการของกิจกรรมกลุม QC
กิจกรรมกลุม QC มุงที่จะสรรคสรางสถานที่ทํ างานซึ่งพนักงานมีความพึงพอใจเปนสวนตนที่จะพัฒนาความสามารถของ
ตนเอง และมีความเคารพในความเปนมนุษย โดยอยูบนพื้นฐานความเชื่อที่วาทุกคนมีความสามารถ และความสามารถ
ดังกลาวก็สามารถพัฒนาไดอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งผานการทํ างานรวมกันกับเพื่อนรวมงานที่รูใจ กิจกรรมกลุม 
QCชวยใหพนักงาน
1) มองส่ิงตางๆ จากมุมมองของผูอ่ืน
2) ปรับปรุงความสัมพันธในการทํ างาน
3) สรางบรรยากาศในการทํ างานชื่นบาน  ซึ่งจะทํ าใหพนักงานสามารถตั้งวัตถุ-ประสงคไดเอง
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หลายบรษิทัไววางใจตอกจิกรรมกลุม QC โดยมอบหมายใหกลุม QC ท ําหนาทีก่ ําหนดระดบัของผลติภณัฑและการบรกิาร
ใหลูกคา ถาพนกังานเหน็วางานของตนมคุีณคา และพฒันาความสามารถของพวกเขาอยางเตม็ที ่บริษทัยอมไดรับประโยชน
[3] ส่ิงแวดลอมในการทํ ากิจกรรมกลุม QC
การมีส่ิงแวดลอมที่จะรับประกันความมีอิสระและทํ าใหเกิดกิจกรรมกลุม 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
ผูบังคับบัญชาในแตละลํ าดับชั้นมีหนาที่จํ าเพาะเจาะจงและชัดเจนในการใหคํ าชี้แนะ

[4] เริ่มกิจกรรมกลุม QC
ฝายบริหารจะตองไมบังคับพนักงานใหทํ ากิจกรรมกลุม QC ถามีพนักงานไมเห็นดวย เจาหนาที่สงเสริมตองรับฟงเหตุผล
ที่ไมเห็นดวยและใชเวลาในการยอมรับ มี 3 หลักการที่จะเริ่มกลุม QC ในบริษัท
1) เร่ิมกลุม QC พรอมกันทุกแหง วิธีนี้สงเสริมใหเกิดความพรอมเพรียงในบริษัทและสงเสริมใหกลุม QC ทํ างานหนัก

และแขงขันฉันเพื่อน
2) ต้ังกลุมโดยทีมหัวหนา (กลุมนํ ารอง) วิธีนี้ทํ าใหหัวหนามีประสบการณและความเชื่อมั่นในการแนะนํ ากลุมอ่ืนๆ ตอ

ไป ควรจะใหกลุมนี้มีกิจกรรม ระหวาง 3-6 เดือน
3) เร่ิมกลุมโดยอาสาสมัคร (กลุมตนแบบ) หลังจากใชเวลา 3-6 เดือน กลุมตนแบบนํ าเสนอผลสํ าเร็จใหพนักงานทั้ง

หมด (ทั้งบริษัท) ทราบ วิธีนี้จะทํ าใหผูฟงมีความประทับใจและคิดวาพวกเขาก็ควรจะประสบความสํ าเร็จไดเชนกัน

 [5] จํ านวนผูเขารวมกลุม QC
พนักงานทุกคนควรตองรวมกิจกรรมกลุม QC บางบริษัทจะใหอิสระแกฝายและสายงานที่จะกํ าหนดจํ านวนผูเขารวม
กลุม มีรูปแบบการเขารวมกลุม QC ที่เปนไปไดอยู 3 แบบในการเขารวมกิจกรรมกลุม QC
1) ทุกฝาย ทุกแผนกในบริษัทตางเขารวมกิจกรรม
2) ทุกๆ คนที่ทํ างานในสถานที่ทํ างานนั้น ๆ (รวมทั้งคนงานที่ไมทํ าเต็มวัน ทั้งที่จางประจํ า และชั่วคราว และพวกที่

จางโดยบริษัทที่เขามารวมงาน)
3) เฉพาะสายงานที่จัดตั้งกลุม
จํ านวนกลุมในแตละบริษัทมีความแตกตางกัน อยางไรก็ตามบริษัทควรมุงใหพนักงานอยูแนวหนาทุกคนเขารวม

[6] จะดํ าเนินกิจกรรมกลุม QC ตอไปอยางไร
หลักการในการดํ าเนินกิจกรรมใหรุดหนา
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1) ผูนํ ากลุมมีความเขาใจและคุนเคยกับพื้นฐานการทํ ากิจกรรม QC และมีความเปนผูนํ า
2) สมาชิกตระหนักถึงความจํ าเปนที่ตองทํ ากิจกรรมกลุม QC และตั้งใจที่จะทํ า
3) สรางสิ่งแวดลอมใหสมาชิกอยากเขารวมกิจกรรมดวยตนเอง
4) ทํ ากิจกรรมตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว
5) ศึกษาวิธีการของ QC
6) กิจกรรมกลุมสํ าเร็จไดดวยความรื่นเริง
7) กิจกรรมกลุม QC ที่มีการประเมินดวยตนเอง

[7] ขั้นตอนในการแกปญหาที่กลุม QC พบ
วิธีการแกปญหามี 7 ข้ันตอน คือ
ชั้นตอนที่ 1 ระบุประเภทของงานที่จะเขาไปจัดการ เชน งานที่มีปญหาเสมอ งานที่ไมปลอดภัย เปนตน ตอจากนั้น

ประเมินและเลือกหัวขอที่เหมาะสมที่สุด
ชั้นตอนที่ 2 รวบรวมขอมูลทั้งหมดที่มีอยู และตั้งเปาหมาย
ข้ันตอนที่ 3 เตรียมแผนปฏิบัติการ พรอมทั้งกํ าหนดหนาที่ของสมาชิกแตละคน
ข้ันตอนที่ 4 สอบสวนปญหาจนสามารถหาสาเหตุที่แทจริงได
ข้ันตอนที่ 5 กํ าหนดวิธีการแกไขและนํ าไปปฏิบัติ
ข้ันตอนที่ 6 ยืนยันประสิทธิผลของวิธีการแกไข
ข้ันตอนที่ 7 จัดทํ ามาตรฐานซึ่งงายที่จะเขาใจ และกํ าหนดวิธีการบริหารเพื่อใหแนใจวาจะปฏิบัติหนาที่ใหมอยางถูกตอง

โดยตลอด

[8] การเลือกผูนํ ากลุม QC
ผูนํ ากลุม QC ควรเปนผูสามารถแสดงความเปนผูนํ า ดํ าเนินการประชุมโดยความรวมมือของสมาชิกทั้งหมด รวบรวม
ความคิดและสารสนเทศ และทํ าใหทุกคนสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในสถานที่ทํ างานอยางเปดเผย
1) ในชวงเริ่มตนกิจกรรม หัวหนางานคือผูนํ ากลุมที่เหมาะสมที่สุด
2) เมื่อสมาชิกกลุม QC มีความคุนเคยกิจกรรมกลุม QC แลว ควรเลือกผูนํ ากลุมของตนเอง
3) เมื่อกิจกรรมมีความกาวหนาดีแลว ควรแบงเปนกลุมเล็ก และดํ าเนินการประชุมกลุมดวยตนเอง
4) ถาผูนํ ากลุมผลัดเปลี่ยนกันไป มีความเสี่ยงที่จะไดคนไมเหมาะสมมาทํ าหนาที่นี้และทํ าใหความกาวหนาหยุด

ชะงัก
5) สมาชิกที่มีประสบการณหลายปอาจแตงตั้งใหเปนผูนํ าในการเลือกหัวขอ

[9] หนาที่ของผูนํ ากลุมและสมาชิกกลุม QC
ผูนํ ากลุม QC ควร
1) รวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงจากสมาชิก ระบุปญหา ตัดสินใจที่จะแกไข และกํ าหนดเปาหมาย
2) กํ าหนดหนาที่และใหสมาชิกกลุม QC และทํ าใหเกิดบรรยากาศที่มีแรงจูงใจ
3) ใหการศึกษาและฝกอบรมแกสมาชิก
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4) ฝกอบรมผูรับชวงเพื่อเปนหัวหนากลุม
5) เขาใจความคดิเหน็และความคาดหวงัของผูบังคบับัญชา และถกกบัสมาชกิในการทีจ่ะผนวกสิง่เหลานีเ้ขาไวในกจิกรรม
สมาชิกกลุม QC ควรชวยเหลือผูนํ ากลุมอยางแข็งขัน เขาประชุมและรวมแสดงความคิดเห็น ปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบ
หมายภายในเวลาที่กํ าหนด ศึกษาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมและการควบคุมคุณภาพ
[10] โครงสรางที่ใชสงเสริมกิจกรรมกลุม QC
องคกรที่ใชสงเสริมกิจกรรมกลุม QC ประกอบดวยการแตงตั้ง
1) คณะกรรมการสงเสริมกลุม QC โดยมีประธานเปนผูบริหารระดับสูงและมีสมาชิกระดับผูจัดการฝาย
2) สํ านักงานเลขานุการสงเสริมกลุม QC
3) องคกรอาสาสมัครเพื่อกิจกรรมกลุม QC
4) ระบบการจดทะเบียนและรายงานภายในบริษัท
5) ทํ าแผนการสงเสริมกิจกรรมกลุม QC ทั่วบริษัท

[11] หนาที่ของสํ านักงานเลขานุการสงเสริมกลุม QC
หนาที่ของสํ านักงานเลขานุการสงเสริมกลุม QC
1) เตรียมแผนสงเสริมประจํ าป
2) ใหความชวยเหลือกลุม QC และรายงานสถานะของกิจกรรมใหฝายบริหาร
3) เตรียมสิ่งแวดลอมใหมีการพัฒนากลุม QC
4) ดํ าเนินงานสนับสนุนงานดานบริหาร
5) เตรียมเอกสารภายในสํ าหรับอางอิง
6) วางแผน และดํ าเนินการใหการศึกษากลุม QC
7) ออกวารสารขาวกลุม QC และขาวประชาสัมพันธอ่ืนๆ
8) ปฏิบัติการดานบริหารเกี่ยวกับการประเมินผลของกลุม QC และรางวัลความดี
9) รวบรวมขาวสารภายนอก
10) จดทะเบียนหนาที่เมื่อกลุม QC จํ าเปนตองปรับปรุงองคกรใหม

[12] ความชวยเหลือโดยผูบริหารระดับกลาง
ผูบริหารระดับกลางควร
1) รายงาน CEO ใหทราบสถานะของกิจกรรมกลุม QC
2) แจงนโยบายใหพนักงานในฝายและสายงานรับไปดํ าเนินการ
3) ใหการศึกษาและฝกอบรมพนักงานในการทํ ากิจกรรมกลุม QC
4) ใหพนักงานริเร่ิมในการทํ ากิจกรรมบริหารคุณภาพดวยตนเอง
5) ใหความสนใจกับกิจกรรมกลุม QC อยางจริงจัง ใหคํ าแนะนํ าและความชวยเหลือเทาที่จํ าเปน  และอาจเขารวม

ประชุมซึ่งอาจมีสวนชวย
6) ประเมินผลกิจกรรมกลุม QC
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[13] การประชุมกลุม QC
การประชุมกลุม QC มีความสํ าคัญที่จะทํ าใหกิจกรรมกลุม QC มีความคืบหนา
1) สมาชิกตองเขาประชุมทุกคน และตองกํ าหนดบทบาทของผูประสานงาน เลขานุการ เปนตน
2) วัตถุประสงคควรเห็นพองตองกัน รวบรวมความคิดเห็นโดยวิธีการระดมสมอง ทุกคนรวมแสดงความคิดเห็น
3) จดบันทึกการประชุมทุกครั้ง
โดยเฉลี่ยควรจัดประชุมอยางนอยเดือนละ 2 คร้ัง และระยะเวลาประชุมควรอยูระหวาง 30-60 นาที

[14] การฝกอบรมกลุม QC
การฝกอบรมกลุม QC เปนการฝกอบรมที่มุงทํ าใหกลุมดํ าเนินกิจกรรมอยางราเริง
สาระของการฝกอบรมกลุม QC
1) ความคิดพื้นฐานของการฝกอบรมกลุม QC
2) วิธีทํ าใหกิจกรรมกลุม QC มีความกาวหนา
3) วิธีการเรียนรูเพื่อแกปญหาใหสํ าเร็จ
4) วิธีการของ QC
วิธีศึกษา
1) การศึกษาขั้นพื้นฐาน : อานหนังสือ ฟงคนอื่นพูด เรียนรูจากการแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นในการประชุมกลุม
2) การบริหารกิจกรรมกลุม : อานหนังสือ เรียนจากกิจกรรมที่ผานมา และเรียนจากประสบการณ

[15] การประเมินกิจกรรมกลุม QC
การประเมิน จะใชคํ าถามดังนี้
1) กิจกรรมกลุม QC เปนไปตามรางแผนปฏิบัติการและเปาหมายหรือไม
2) กิจกรรมดํ าเนินไปอยางไร
3) ผล สํ าเร็จที่ไดรับมีผลลัพธเปนที่นาพอใจหรือไม
4) ความสามารถอะไรที่สมาชิกจํ าเปนตองพัฒนา
5) เปรียบเทียบกิจกรรมกับกลุมอ่ืนแลวเปนอยางไร
มีกระบวนการประเมิน 2 ชนิด: ประเมินโดยตนเอง และประเมินโดยผูจัดการ สมาชิกดํ าเนินการประเมินตนเองหลังจาก
แตละปญหาไดรับการแกไข และเมื่อส้ินเทอมหรือส้ินป ผูจัดการประเมินกิจกรรมในการแกปญหาตางๆ การนํ าเสนอตอที่
ประชุม และกิจกรรมทั้งหมดตามชวงเวลาที่กํ าหนด

[16] การนํ าเสนอของกลุม QC
การประชุมกลุม QC เปนการนํ าเสนอตอที่ประชุมถึงถึงประวัติของกิจกรรมในการแกปญหา และผลสํ าเร็จที่ไดรับในรูป
ของประวัติการทํ า QC (QC Story) การนํ าเสนอควรดํ าเนินการตามหัวขอที่ชัดเจน เนนจุดที่สํ าคัญ และใชผังและตาราง 
พวกเขาควรซักซอมมากอนเพื่อนํ าเสนอดวยความมั่นใจ ที่ปรึกษาใชเวลา 2-3 นาทีกลาวใหขอสังเกตภายหลังการนํ า
เสนอในจุดดี และจุดที่ที่ตองปรับปรุง การประชุมนี้เปนโอาสที่จะพัฒนารวมกัน ผูนํ าเสนอสามารถปรับปรุงทักษะในการ



6/6

ส่ือสาร และผูฟงสามารถเรียนรูถึงความเปนไปในสถานที่ทํ างานอื่น ทายที่สุด ผูจัดการ ผูสนับสนุน (facilitators) และที่
ปรึกษา รวมกันประเมินในสิ่งที่นํ าเสนอ

[17] การวางตํ าแหนงของกิจกรรมกลุม QC (ในบริษัท)
การบริหารคุณภาพไมสามารถนํ าไปสูการปฏิบัติไดในกระบวนการผลิต ถาพนักงานระดับลางไมใหความรวมมือและเขา
ใจ เพื่อใหบรรลุผลดังกลาว
1) CEOควรสื่อสารนโยบายตางๆ เกี่ยวกับ TQM วางตํ าแหนงของกิจกรรมกลุม QC ในบริษัท ทํ าใหนโยบายเกี่ยวกับ

กิจกรรมกลุม QC เปนที่รูกัน ใหคํ าแนะนํ าและความเห็น
2) ผูจัดการบริหารกิจกรรมของ TQM เอาใจใสในกิจกรรมที่รวมตัวเกิดขึ้นเอง และใหคํ าแนะนํ าและความเห็น
3) เจาหนาที่สงเสริมใหความชวยเหลือโดยตรงโดยใหคํ าแนะนํ าผูจัดการ ผูนํ ากลุม QC และสมาชิกบริหารและปรับ

ปรุงระบบการสงเสริม
มีความจํ าเปนที่จะตองมีองคกรสงเสริม เพื่อจัดใหมีการฝกอบรม CEO ผูจัดการ ผูนํ ากลุมและสมาชิกกลุมทั้งบริษัท

[18] แผนสงเสริมกิจกรรมกลุม QC
การรางแผนสงเสริมกิจกรรมกลุม QC
1) กํ าหนดชนิดของกลุม QC ที่จะนํ ามาใชใหชัดเจน
2) พิจารณาปญหาที่เกิดขึ้นจริง
3) กํ าหนดเปาหมายระดับของกิจกรรมกลุม QC ภายใตระยะเวลาที่กํ าหนด
4) ทํ าแผนสงเสริม
5) ตองมั่นใจวาแผนสามารถนํ าสูการปฏิบัติภายใตสภาพแวดลอมในปจจุบัน และครอบคลุมกิจกรรมกลุม QC ทั้ง

หมด และแสดงใหเห็นถึงความเกี่ยวของกับนโยบายของบริษัท ฝาย หรือแผนกอยางไร
6) ต้ังเปาหมายใหชัดเจน อธิบายวิธีการที่จะทํ าใหไดตามเปาหมาย
7) กํ าหนดเปาหมายการบริหาร และวิธีการตรวจสอบ

[19] แลกเปลี่ยนการประชุมกลุม QC ระหวางบริษัท
การแลกเปลี่ยนการประชุมระหวางบริษัททํ าใหมีโอกาส
1) ไดรับแนวปฏิบัติกิจกรรมโดยการเปรียบเทียบกับกลุมอ่ืน
2) ไดรับขาวสารตางๆ เพื่อชวยในการบริหารการแกปญหา และการพื้นฟูกิจกรรม
3) ขจัดกํ าแพงกั้นระหวางฝาย
ข้ันตอนสํ าหรับการประชุมดังกลาว
1) กํ าหนดวัตถุประสงคใหชัดเจน และสงหนังสือถึงผูรับผิดชอบของอีกบริษัทที่จะประชุมดวย
2) เลือกผูเขารวมประชุม 5-10 คน รวมทั้งผูนํ ากลุมดวย
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3) แตงตั้งตัวแทนของผูนํ ากลุม
หลังจากการประชุมตองทํ ารายงานเสนอใหหัวหนางาน และรายงานใหสภาผูนํ า และการประชุมของกลุม QC สงจด
หมายขอบคุณไปยังบริษัทที่ประชุมดวย
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