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คํานํา
จุดมุงหมายของตําราเลมนี้
ผูเขียนไดแตงตํารา TQM Living Handbook ภาคเจ็ด คูมือปรับปรุงคุณภาพงานดวย QC Story and 14 QC Tools
ฉบับเรียบเรียงใหม พ.ศ.๒๕๕๔ เลมนี้ขึ้น ดวยจุดมุงหมายที่จะใหเปนคูมือสําหรับผูบริหารและพนักงานทุกระดับใน
องคกรที่กําลังนํา ระบบบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกร หรือ TQM เขามาประยุกตใช ไดเรียนรูและนําไปใชในการ
ปรับปรุงคุณภาพงานของตนเองใหเกิดประสิทธิผลอยางจริงจัง
กลาวไดวา QC Story เปนเสมือนดั่ง “จิตวิญญาณ” ของระบบบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกร เพราะ แนวคิดเครื่องมือ-กระบวนการของ QC Story เปนฐานรากของชองทางการปรับปรุงคุณภาพงานอื่นๆทั้งหมดในระบบ TQM
ไมวาจะเปน การบริหารเข็มมุง การบริหารครอมสายงาน การบริหารงานประจําวัน เปนตน ระบบบริหารคุณภาพใดๆที่ไม
มี QC Story ก็เปรียบเสมือนคนที่ปราศจากจิตวิญญาณ
แตทวาการนํา QC Story เขามาปฏิบัติในหลายองคกรในประเทศไทย มีสภาพที่ทํากันอยางผิวเผินคลายกับการปลูก
ผักชี บางก็ถือวาเปนกิจกรรมพิเศษนอกเหนือจากหนาที่งานประจํา หรือทําโดยขาดความเขาใจในหลักการ-จุดมุงหมายวิธีปฏิบัติที่ถูกตอง มุงหวังที่ประสิทธิผลของการปรับปรุงมากกวาการพัฒนาบุคลากรใหเปนคนที่มีคุณคา ทําใหการ
ปรับปรุงคุณภาพงานแบบ QC Story ในหลายๆองคกรประสบกับความลมเหลว ในที่สุดก็พาลไปโทษวา QC Story และ
TQM ไมเหมาะกับคนไทยและวัฒนธรรมแบบไทยๆ
ตําราเลมนี้มีจุดมุงหมายที่จะนําเสนอ ความรูและความเขาใจตอ QC Story ที่ถูกตองและมีมาตรฐานสูง เพื่อใหผูอาน
นําไปใชเปนกุญแจดอกสําคัญไขไปสูความสําเร็จในการนํา TQM เขามาประยุกตใช และกอใหเกิดประสิทธิผลที่แทจริง
อยางยั่งยืน
โดยออกแบบใหมีคุณลักษณะที่สําคัญดังนี้
1) เปนคูมือ (สําหรับถือหรือวางไวขางกายใหหยิบอานไดตลอดเวลา) ไมหนาไมหนักมากนัก แตทนทานเปดอานได
หลายๆครั้ง ทั้งพกพาไปไหนมาไหนไดไมตองกลัวช้ํากลัวขาด ดวยการเขาเลมแบบเย็บกี่-สันโคง-ปกแข็ง
2) อานเขาใจไดงาย มีภาพประกอบกวา 105 ภาพ เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น เปนรูปธรรม เชิงปฏิบัติ เปนขั้นเปน
ตอน มุงใหผูอานนําไปพลิกแพลงปฏิบัติใชไดดวยตนเอง
3) มีแบบฝกหัดประจําบทเพื่อใหผูอานไดทบทวนประเด็นสําคัญๆของแตละบทนั้น ซึ่งมีทั้งโจทยพื้นฐานเพื่อใหผูอาน
ใชฝกฝนใหเกิดความชํานาญ และโจทยประยุกตเพื่อใหผูอานฝกใชความคิดพลิกแพลงตริตรองใหเกิดความเขาใจ
ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
4) โครงสรางของเนื้อหาแบงออกเปนสวนตางๆ ประกอบดวย หลักการและจุดมุงหมาย ตัวอยางการประยุกต
ขั้นตอนปฏิบัติและจุดสําคัญที่ตองใสใจ วิธีการใชเครื่องมือของคิวซีทั้ง 14 อยาง และแนวทางที่ถูกตองในการ
สงเสริมโดยผูบริหารระดับสูง ดังจะกลาวโดยสังเขปขางลางนี้
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โครงสรางและสาระสําคัญของตําราเลมนี้
ตําราเลมนี้ เรียบเรียงขึ้นจากประสบการณกวา 16 ปของ ดร.วีรพจน ลือประสิทธิ์สกุล ในฐานะที่ปรึกษา TQM และ ผู
ฝกสอน ผูตรวจวินิจฉัยใหคําชี้แนะ QC Story แกผูบริหารและพนักงานในบริษัทตางๆ จํานวนนับไดหลายพันเรื่อง รวม
กับ ประสบการณกวา 10 ป ของ อ.พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ ในฐานะเจาของกิจการที่นํา TQM มาประยุกตใชในกลุมบริษัท
ชัยบูรณบราเดอรสจํากัด ตั้งแต พ.ศ.๒๕๔๓ และ เปนผูฝกสอน ผูตรวจวินิจฉัยใหคําชี้แนะ QC Story แกพนักงานและ
ผูบริหารในบริษัทตางๆมาจํานวนนับไมถวนเชนกัน
โดยในชวงปแรกๆ ผูเขียนไดอางอิงความรูจากตํารา QC Story ของปรมาจารยชาวญี่ปุนหลายทาน และ ไดตอยอด
ความรูนั้นจากประสบการณดังกลาว นํามาเรียบเรียงเปนตํารา TQM Living Handbook ภาคเจ็ด คูมือปรับปรุงคุณภาพ
งานดวย QC Story and 14 QC Tools ฉบับพิมพครั้งแรกในป พ.ศ.๒๕๔๓
ใน ฉบับเรียบเรียงใหม พ.ศ.๒๕๕๔ นี้ ผูเขียนทั้งสอง ไดเพิ่มเติมความรูใหมๆที่ไดเรียนรูจากประสบการณของตนเอง
ในรอบ 11 ปที่ผานมา จัดโครงสรางของหนังสือทั้งเลมใหม รวมทั้ง เพิ่มแบบฝกหัดทายบทตางๆดวย
สาระสําคัญของตําราเลมนี้ ประกอบดวย
บทที่ 1 รูจักกับ "นิทานเรื่องคิวซี" มีจุดมุงหมายใหผูอานไดเขาใจ บทบาทอันสําคัญของ QC Story ในแงมุมตางๆที่มี
ตอ TQM หลักการและแนวความคิดที่รองรับการดําเนินการปรับปรุงคุณภาพงานแบบนิทานเรื่องคิวซี และ ประโยชน 5
ระดับของนิทานเรื่องคิวซี
บทที่ 2 กรณีศึกษา "นิทานเรื่องคิวซี" นําเสนอ ตัวอยางการปรับปรุงคุณภาพงานดวย นิทานเรื่องคิวซี 7 เรื่อง
ครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงานในสายงานตางๆ ตั้งแต การบริการ การขาย การผลิต การจัดสง การรับชําระคาสินคา
เพื่อใหผูอานไดศึกษาทําความเขาใจ “นิทานเรื่องคิวซี” อยางเปนรูปธรรมใน 3 มิติไดแก (ก) วิธีปฏิบัติในแตละขั้นตอน
ตามขั้นตอนทั้ง 8 ของ “นิทานเรื่องคิวซี” (ข) จุดสําคัญๆที่จะตองใสในในแตละขั้นตอน (ค) การเลือกใชเครื่องมือคุณภาพ
ในการวิเคราะหขอมูลใหเหมาะสมกับลักษณะของขอมูลที่จะนํามาวิเคราะห
บทที่ 3 "แนวทางปฏิบัติและจุดสําคัญ" ในแตละขั้นตอนของ "นิทานเรื่องคิวซี" อธิบายวา ในแตละขั้นตอนของ
“นิทานเรื่องคิวซี” ทําอะไร ทําอยางไร จุดสําคัญอยูที่ไหน เพื่อชวยชี้แนะใหผูอานสามารถประยุกตใชนิทานเรื่องคิวซีเขา
กับการปรับปรุงคุณภาพงานของตนเองไดอยางถูกตอง รวมทั้งใชเปนรายการตรวจสอบวาไดละเลย “จุดสําคัญ” ใดไป
บาง ในระหวางการปรับปรุงคุณภาพงานที่กําลังดําเนินอยูนั้น ทั้งนี้ เพื่อปองกันความลมเหลวที่อาจจะเกิดขึ้น และ จะ
ชวยใหผูอานเรียนรูและพัฒนาขีดความสามารถในการปรับปรุงคุณภาพงานของตนเองสูระดับที่สูงยิ่งขึ้นไดอยางรวดเร็ว
บทที่ 4 เครื่องมือ 7 อยางของคิวซี อธิบายวา เครื่องมือของคิวซีสําหรับใชวิเคราะหขอมูลที่เปนตัวเลข ซึ่งประกอบดวย
การแจกแจงขอมูล ใบรายการตรวจสอบ กราฟ ผังพาเรโต ผังเหตุและผล ฮิสโตแกรม แผนภูมิควบคุม ผังสหสัมพันธ แต
ละอยางนั้น เปนอยางไรและมีวิธีการใชอยางไร โดยผูอานสามารถปฏิบัติตามคําแนะนําในบทนี้ก็จะสามารถใชเครื่องมือ
ทั้ง 7 อยางไดถูกตอง
บทที่ 5 เครื่องมือใหม 7 อยางของคิวซี อธิบายวา เครื่องมือใหมของคิวซีสําหรับใชวิเคราะหขอมูลที่เปนคําบรรยาย อัน
ประกอบดวย เทคนิคบัตรความคิด ผังความใกลชิดหรือผังกลุมความคิด ผังความสัมพันธ ผังตนไมหรือผังเชิงระบบ ผัง
ตารางผูกสัมพันธหรือผังแมทริกซ แผนภูมิลําดับการตัดสินใจอยางมีกระบวนทา ผังลูกศร การวิเคราะหขอมูลแบบ
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แมทริกซ แตละอยางนั้น เปนอยางไรและมีวิธีการใชอยางไร โดยผูอานสามารถปฏิบัติตามคําแนะนําในบทนี้ก็จะสามารถ
ใชเครื่องมือใหมทั้ง 7 อยางไดถูกตอง
เครื่องมือชุดนี้จะชวยใหทีมงานโดยเฉพาะผูบริหาร สามารถดึงเอา ความรูสึก ความคิดเห็น ประเด็นปญหา วิธี
ปฏิบัติงาน กลยุทธ แนวทาง และ มาตการในการแกไขปญหา อันหลากหลายที่อยูในสมองของพนักงานหลายๆคน
ออกมารวมกัน พรอมทั้งเรียบเรียงใหเห็นเปนผังภาพของความคิด ที่มีความสัมพันธเชื่อมโยงกันในรูปแบบตางๆ อยาง
เปนระบบและอยางสรางสรรค เพื่อชวยใหทีมงาน เกิดความเขาใจตรงกันและเกิดความเห็นชอบรวมกันไดงาย นับวาเปน
เครื่องมือที่ชวยเพิ่มพูนสมรรถภาพในการบริหารงานไดเปนอยางดี
บทที่ ๖ การสงเสริมนิทานเรื่องคิวซีทั่วทั้งองคกร นําเสนอ แนวทางที่ถูกตองและสิ่งที่จะตองหลีกเลี่ยงในการสงเสริม
QC Story ทั่วทั้งองคกร ไดแก การสถาปนาระบบบริหารเข็มมุงหรือนิทานเรื่องคิวซีของผูบริหาระดับสูง ยกเลิกระบบการ
ลงทะเบียนจัดตั้งกลุมควบคุมคุณภาพ ยกเลิกระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดทํากระดาน QC Story ใน
หนวยงานตางๆทั่วทั้งองคกร จัดฝกอบรมใหความรูในการปรับปรุงคุณภาพงานแกพนักงานทั่วทั้งองคกร จัดใหมีการ
ตรวจวินิจฉัย QC Story โดยผูบริหารระดับสูงอยางเปนกิจวัตร และ จัดใหมีมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ
ปรับปรุงคุณภาพงานประจําป

ใครมีหนาที่อยางไรตอนิทานเรื่องคิวซี
การสงเสริมใหเกิดการปรับปรุงคุณภาพงานของพนักงานทั่วทั้งองคกร เปนหนาที่และความรับผิดชอบของพนักงาน
ทุกระดับ ตั้งแตเจาของกิจการไปจนถึงพนักงานระดับปฏิบัติการ หาใชเปนหนาที่ของพนักงานระดับปฏิบัติการแตเพียง
ฝายเดียวไม ตารางขางลางนี้แสดงหนาที่ในการเรียนรูและนําไปปฏิบัติของพนักงานระดับตางๆภายในบริษัท ที่มีตอ
บทเรียนทั้ง 6 บทในตําราเลมนี้
เจาของกิจการ

ผูบริหาร
ระดับสูง

ผูบริหาร
ระดับกลาง

และผูปฏิบัติงาน

noq

noq

nop

no

c

c

ce

co

nd

ndp

nop

no

4 เครื่องมือ 7 อยางของคิวซี

noe

nde

nop

no

5 เครื่องมือใหม 7 อยางของคิวซี

noe

noe

nop

cd

6 การสงเสริมนิทานเรื่องคิวซีทั่วทั้งองคกร

noq

noq

nof

c

ผูที่เกี่ยวของ
บทที่
1 รูจักกับ "นิทานเรื่องคิวซี"
2 กรณีศึกษา "นิทานเรื่องคิวซี"
3 แนวทางปฏิบัติและจุดสําคัญ
ในแตละขั้นตอนของนิทานเรื่องคิวซี
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ความหมายของสัญญลักษณ (ระดับการเรียนรูและหนาที่) ที่ใชในตารางขางบน
เปนหนาที่
โดยตรง

เปนความรู
เสริม

ศึกษาเรียนรูใหเขาใจโดยกระจางชัด

n

c

นําไปปฏิบัติหรือประยุกตใชกับงานของตนเองไดอยางถูกตอง

o

d

สามารถชี้แนะลูกนองไดในการสอนและการตรวจวินิจฉัย

p

e

นําไปปรับปรุงสภาพแวดลอมดานการบริหาร

q

f

ระดับการเรียนรู

เพื่อใหเกิดประสิทธิผลในการเรียนรูอยางรวดเร็วและคุมคา ขอแนะนําวา บริษัทควรซื้อตําราเลมนี้หรือนําไปทําสําเนา
แจกจายพนักงานโดยทั่วถึงกัน (โดยไมจําเปนตองมาขออนุญาตจากผูเขียนอีก) สําหรับใชเปนเอกสารประกอบการ
ฝกอบรมภายในบริษัท ใหพนักงานพกเปนคูมือติดตัวเพื่อจะไดอานทบทวนดวยตนเองหลายๆรอบ ควบคูไปกับการ
ดําเนินการปรับปรุงคุณภาพงานของตนเอง จนเกิดความชํานาญ และ เขาใจลึกซึ้ง จน QC Story เปนนิสัยและพฤติกรรม
ในชีวิตประจําวันของบุคคลนั้น และ เปนวัฒนธรรมองคกรที่ไดรับการปฏิบัติโดยพนักงานทุกคนในองคกรของทานอยาง
ยั่งยืน
ขออวยพรใหผูอานทุกทาน มีความสุขกับการนําความรูในตําราเลมนี้ไปใชดําเนินการปรับปรุงคุณภาพงานของตนเอง
ใหเกิดประสิทธิผล พรอมทั้งไดประจักษแจงถึงหลักธรรมที่ลึกซึ้งของ QC Story นําไปใชสรางสรรคความสําเร็จในชีวิต
การงานและชีวิตประจําวันที่มีคุณภาพสูงขึ้นและเปยมสุข

ดร.วีรพจน ลือประสิทธิ์สกุล
พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์
กุมภาพันธ 2554

สารบัญ

สารบัญรูป
คํานํา
บทที่ 1 รูจักกับ "นิทานเรื่องคิวซี"
1.1 นิทานเรื่องคิวซีกับทีคิวเอ็ม
1.2 ปลูกฝงคานิยมของทีคิวเอ็มดวยนิทานเรื่องคิวซี
1.3 นิทานเรื่องคิวซีกับอริยสัจจ
1.4 นิทานเรื่องคิวซีกับอิทธิบาทสี่
1.5 ประโยชน 5 ระดับของนิทานเรื่องคิวซี
บรรณานุกรม บทที่ 1
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บทที่ 2 กรณีศึกษา "นิทานเรื่องคิวซี"
2.1 ลดเวลารอคอยอาหารของลูกคา
2.2 ลดรอบเวลาการจําหนายบัตรผานประตู
2.3 เพิ่มอัตราสวนใบเสนอราคาที่ขายได
2.4 ลดเวลาเปลี่ยนแมพิมพผลิตทอ
2.5 ลดปญหาการพนสีเสียในกระบวนการพนสีโครงตูเย็น
2.6 จัดสงสินคาไดเต็มคันรถและทันกําหนดนัด
2.7 ลดความผิดพลาดในการจัดทําใบสงสินคา
บทที่ 3 "แนวทางปฏิบัติและจุดสําคัญ" ในแตละขั้นตอนของ "นิทานเรื่องคิวซี"
3.1 หาหัวขอเรื่องที่จะปรับปรุง
3.2 กําหนดดัชนีวัดผลหรือคุณลักษณะเชิงคุณภาพ
3.3 สืบสภาพที่เปนจริงในปจจุบัน
3.4 คนหาสาเหตุของแตละลักษณะปญหา
3.5 คิดคนวิธีการปรับปรุง วางแผนปฏิบัติการ กําหนดเปาหมาย
3.6 ดําเนินการตามแผนและตรวจสอบประสิทธิผล
3.7 ตั้งหรือปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงานใหม
3.8 ประเมินประสิทธิผลดานการเรียนรูและระบุปญหาที่จะปรับปรุงตอไป
3.9 รายการตรวจสอบและแบบฟอรมตรวจวินิจฉัย
บรรณานุกรม บทที่ 3
แบบฝกหัด บทที่ 3
บทที่ 4 เครื่องมือ 7 อยางของคิวซี
4.0 การแจกแจงขอมูล (Data Stratification)
4.1 ใบรายการตรวจสอบ (Check Sheet)
4.2 กราฟ (Graphs)
4.3 ผังพาเรโต (Pareto Diagram)
4.4 ผังเหตุและผล (Causes and Effects Diagram)
4.5 ฮิสโตแกรม (Histogram)
4.6 แผนภูมิควบคุม (Control Chart)
4.7 ผังสหสัมพันธ (Scatter Diagram)
แบบฝกหัด บทที่ 4
บทที่ 5 เครื่องมือใหม 7 อยางของคิวซี
5.0 เทคนิคบัตรความคิดหรือเทคนิค KJ (Kawakita-Jiro Technique)
5.1 ผังความใกลชิดหรือผังกลุมความคิด (Affinity Diagram)
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5.2 ผังความสัมพันธ (Relation Diagram)
5.3 ผังตนไมหรือผังเชิงระบบ (Tree Diagram or Systematic Diagram)
5.4 ผังตารางผูกสัมพันธหรือผังแมทริกซ (Matrix Diagram)
5.5 แผนภูมิลําดับการตัดสินใจอยางมีกระบวนทา (Process Decision Program Chart)
5.6 ผังลูกศร (Arrow Diagram)
5.7 การวิเคราะหขอมูลแบบแมทริกซ (Matrix Data Analysis)
แบบฝกหัด บทที่ 5
บทที่ 6 การสงเสริม "นิทานเรื่องคิวซี" ทั่วทั้งองคกร
6.1 จุดมุงหมายและแนวทางการสงเสริมนิทานเรื่องคิวซี
6.2 สถาปนาระบบบริหารเข็มมุง
6.3 ยกเลิกกิจกรรมกลุมควบคุมคุณภาพ
6.4 จัดทํากระดาน QC Story
6.5 ตรวจวินิฉัย QC Story โดยผูบริหารระดับสูง
6.6 มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณปรับปรุงคุณภาพงาน
บรรณานุกรม บทที่ 6
แบบฝกหัด บทที่ 6
ขอมูลหนังสือ
ขนาด B5 หนา 223 หนา
ปกกระดาษแข็งสันโคง เขาเลมดวยวิธีเย็บกี่ (เย็บดวยเชือก) เพื่อใหใชงานไดทนนาน
ราคา 350 บาท (ฟรี คาจัดสงทาง ปณ. ภายในประเทศ)
สั่งซื้อไดที่ บริษัท ทีคิวเอ็มเบสท จํากัด
โทรศัพท 0-2260-3710, อีเมล info@tqmbest.com,
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