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กิจกรรม QC

กิจกรรมควบคุมคุณภาพสินค้า (Quality Control: QC) ด�ำเนินการโดยกลุ่มย่อยที่ประกอบด้วยสมาชิกในที่
ท�ำงานเดียวกัน โดยมีหัวหน้างานเป็นแกนกลางด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง บางครั้งก็เรียกว่ากิจกรรม QC Circle
ตัง้ แต่ชว่ งครึง่ หลังทศวรรษที่ 60 ได้แพร่หลายจากอุตสาหกรรมการผลิตแพร่หลายไปทัว่ ประเทศ และเปลีย่ นแปลง
สู่กิจกรรมที่รวมสายงานสนับสนุนเข้าไปด้วยจากแนวคิดควบคุมคุณภาพสินค้าเพื่อเพิ่มระดับความพึงพอใจของ
ลูกค้า ซึง่ มีการด�ำเนินการแก้ปญ
ั หาด้วย QC Story ทีม่ กี ารด�ำเนินการเป็นล�ำดับ ซึง่ ในขัน้ ตอนนีส้ ามารถวิเคราะห์
ข้อมูลที่รวบรวมมาด้วย เครื่องมือ QC 7 ชนิด หรือ เครื่องมือ QC ใหม่ 7 ชนิด
ต่อ จากฉบับที่แล้ว

QC คือ เปลี่ยนกลาง

ขนาดของการเปลี่ยนแปลงแบ่งออกได้เป็น 3 แบบ คือ
เปลี่ยนมาก เปลี่ยนกลาง และ เปลี่ยนน้อย
■ เปลีย
่ นมาก ปฏิรปู นวัตกรรม การเปลีย่ นแปลงอย่างมาก
เช่น การเปลี่ยนแปลงระบบอย่างถอนรากถอนโคน การพัฒนาสินค้า
ตัวใหม่ เป็นต้น
■ เปลี่ยนน้อย การเปลี่ยนเล็กน้อยในระดับที่สามารถท�ำ
คนเดียวได้ เช่น ท�ำให้งา่ ย สะดวก รวดเร็ว เป็นต้น ซึง่ เราเรียกสิง่ เหล่านี้
ว่า ไคเซ็น
■ เปลี่ยนกลาง อยู่ระหว่างการ เปลี่ยนมาก และ เปลี่ยน
น้อย เป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อแก้ปัญหาระดับกลาง ขนาดกลาง
เนื่องจากการเปลี่ยนน้อย คือ การเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยจึง
สามารถท�ำคนเดียวได้ แต่การเปลี่ยนกลางคือ เปลี่ยนแปลงขนาด
กลาง เป็นเรือ่ งทีท่ ำ� คนเดียวได้ลำ� บาก ดังนัน้ QC จึงจ�ำเป็นต้องท�ำงาน
เป็นกลุ่มเป็นทีม
โดยสรุป คือ ต้องการแบ่งการใช้ ขนาดการด�ำเนินการ ตาม
ขนาดของปัญหา เช่น
● เปลี่ยนมาก ผู้บริหารท�ำแบบ Top-down
● เปลี่ยนกลาง ท�ำโดยกลุ่มย่อย
● เปลี่ยนน้อย ท�ำโดยแต่ละบุคคลท�ำแบบ Bottom-up
n QC เมื่อสาเหตุของปัญหาซับซ้อน กิจกรรม QC ต้อง
วิเคราะห์กราฟแสดงผลข้อมูลทีร่ วบรวมมา ซึง่ หัวข้อส่วนใหญ่ตอ้ งใช้
เวลาในการด�ำเนินการอย่างรอบคอบประมาณครึง่ ปีถงึ 1 ปี เนือ่ งจาก
ไม่สามารถทราบสาเหตุของปัญหาได้ทันที ต้องใช้เครื่องมือต่างๆ
เช่น แผนภูมปิ จั จัย และผล เพือ่ ให้เข้าใจถึงสาเหตุทแี่ ท้จริง หลังจากนัน้
ต้องหามาตรการ และเปลี่ยนวิธีด�ำเนินการ

ในชีวิตประจำ�วันเป็นการเปลี่ยนน้อย

แม้จะแบ่งตามขนาดได้เป็น 3 แบบ คือ เปลีย่ นมาก เปลีย่ น
กลาง และ เปลี่ยนน้อย แต่สิ่งส�ำคัญ คือ ขนาดไหนที่เกิดมากที่สุด
ต่างหาก เปลี่ยนมาก นั้นเกิดไม่บ่อย ในช่วงหลายปีเกิดไม่กี่ครั้ง
สามารถรับมือด้วย แผนระยะกลางถึงยาว แล้ว เปลี่ยนกลาง ล่ะ ?
โดยทั่วไปในช่วงหนึ่งปีเกิดไม่กี่ครั้ง สามารถรับมือด้วยกิจกรรม QC
ได้ เปลี่ยนน้อย ส�ำคัญเนื่องจากเกิดขึ้นเป็นประจ�ำทุกวัน เดี๋ยวลืม
เดีย๋ วผิด ไม่ตอ้ งวิเคราะห์กท็ ราบสาเหตุอย่างคร่าว ๆ ได้ เปลีย่ นเพียง
เล็กน้อยก็แก้ปัญหาได้แล้ว
ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจ�ำทุกวัน ระหว่างท�ำงานประจ�ำ ก็
สามารถแก้ได้ด้วยการ เปลี่ยนน้อย ถ้าเปลี่ยนน้อย = ไคเซ็น โดย
การแก้ปัญหาที่เกิดประจ�ำอย่างต่อเนื่อง จะกลายเป็นพลังในการ
เปลี่ยนกลาง เปลี่ยนมาก ต่อไปได้

แบ่งการใช้งานตาม
ขนาดของปัญหา

เปลีมากย่ น
เปลีย่ น
กลาง เปลีย่ น
น้อย
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การผลิตแบบเซลล์

ระบบการผลิตหรือประกอบสินค้าด้วยคนเดียวหรือกลุม่ คนจ�ำนวนน้อย ท�ำตัง้ แต่การติดตัง้ ประกอบ แปรรูป จนกระทัง่
ตรวจสอบชิน้ ส่วน กล่าวได้วา่ ไคเซ็น และ การท�ำงานแบบหลายทักษะของระบบการผลิตแบบโตโยต้า ถูกพัฒนาให้กา้ วหน้า
ขึ้นโดยคุณฮิโตชิ ยามาดะ แห่งศูนย์อบรมด้านอุตสาหกรรม PEC ในช่วงทศวรรษที่ 90 อิทธิพลจากความต้องการของ
ผูบ้ ริโภคทีห่ ลากหลายมากขึน้ และฐานการผลิตครัง้ ละมากๆ ทีอ่ ยูใ่ นต่างประเทศ ท�ำให้อตุ สาหกรรมการผลิตภายในประเทศ
ญี่ปุ่นเปลี่ยนเป็น การผลิตแบบมีหลากหลายผลิตภัณฑ์ แต่ผลิตงานจ�ำนวนน้อย
เมื่อเปรียบเทียบกับระบบไลน์การผลิตของการผลิตครั้งละมากๆ แล้ว มีข้อได้เปรียบในการรองรับการปรับเปลี่ยน
รายการสินค้าหรือความผันผวนของปริมาณการผลิตได้อย่างยืดหยุน่ แต่อกี ด้านหนึง่ ยังมีปญ
ั หาเรือ่ งต้องใช้เวลามากใน
การฝึกผู้ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพในการท�ำงานแบบหลายทักษะ
ลดความสูญเปล่าของ สต็อกระหว่างการผลิต

การผลิตแบบเซลล์มีลักษณะเด่นในการ ลดความสูญเปล่า
กระบวนการต้นๆ ของระบบการผลิตครั้งละมากๆ เป็นการสร้าง
สต็อกระหว่างการผลิต แล้วจึงขนย้าย แปรรูป หรือประกอบชิ้นส่วน
ในกระบวนการถัดไป ต้องขนย้าย สต็อกระหว่างการผลิต นี้ไปยัง
กระบวนการต่อไปอีก เพื่อไปท�ำอะไรเพิ่มเติมต่อ ท�ำแบบนี้ไปเรื่อยๆ
สต็อกระหว่างการผลิต ก็จงึ ค่อยๆ เสร็จสมบูรณ์ทลี ะนิด แต่เนือ่ งจาก
สต็อกระหว่างการผลิต มีจ�ำนวนมาก ในระหว่างรอกระบวนการถัด
ไปท�ำให้ต้อง วางพักไว้ บ่อยครั้ง การวางพักไว้ คือ การขนย้ายไปยัง
ทีท่ ไี่ ม่ได้ทำ� งาน ช่างเป็นงานทีส่ ญ
ู เปล่ามาก แต่ทำ� อย่างไรจึงสามารถ
ลด สต็อกระหว่างการผลิต ทีม่ ปี ริมาณมากได้ ถ้าท�ำงานทัง้ หมดด้วย
คนเดียวหรือกลุม่ เดียวส�ำเร็จได้โดยไม่หยุดกลางคัน จะสามารถลด สต็
อกระหว่างการผลิต ได้มาก เนื่องจาก การวางพักไว้ ลดลง ท�ำให้
สามารถลดงานขนย้ายได้ พื้นที่ส�ำหรับวางพักสินค้าลดลง ท�ำให้
สามารถใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ไคเซ็นเล็กของผู้ปฏิบัติงาน

การผลิตแบบเซลล์ คือ การท�ำงานหลายประเภทต่อเนื่องกัน
ไปเรื่อย ๆ วิธีวางเครื่องมือจะวางในแนวการเคลื่อนไหวของมือ ท�ำให้
เพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงานได้มาก และสามารถควบคุมคุณภาพ
สินค้าได้ด้วย ไคเซ็นเล็กเป็นผลมาจากการลดความสูญเปล่าทุกวัน
การด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกวันท�ำให้เพิ่ม ความสามารถในการ
รับรู้ความสูญเปล่า ได้ ไอเดีย และไคเซ็น เล็กๆ ของผู้ปฏิบัติงาน
ที่สั่งสมมาอย่างต่อเนื่องสามารถเพิ่มผลิตภาพได้
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การผลิตแบบเซลล์
การไคเซ็นเล็กของผูป้ ฏิบตั งิ าน
เป็นการเพิม่ ประสิทธิภาพ
ไอเดียวิธวี างกล่องชิน้ ส่วนหรือเครือ่ งมือช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพได้มาก
ไอเดียวิธวี างกล่องชิน้ ส่วน
ไอเดียวิธวี างเครือ่ งมือ
ก่อนไคเซ็น
ก่อนไคเซ็น
ถ้าวางกล่องชิน้ ส่วนเรียงแนวนอน สามารถ
หยิบกล่องทีอ่ ยูใ่ กล้ได้งา่ ย แต่หยิบกล่องทีอ่ ยู่
ไกลได้ลำ� บาก

เสียบค้อนเล็ก
ไว้ทกี่ ระบอก
ท�ำให้เก็บเข้าที่
ล�ำบาก

ไคเซ็น

①
ติดลวด 2 เส้น
ไว้ทชี่ นั้ แล้ว
แขวนค้อนทีน่ ี่

หลังไคเซ็น
ไคเซ็น

เมื่อวางเรียงแนวตั้ง ไม่ว่ากล่องไหนก็
สามารถหยิบได้งา่ ยขึน้

②

ง้างปลายของลวดทัง้ 2 เส้นออกให้กว้าง
ท�ำให้เก็บเข้าทีไ่ ด้งา่ ยขึน้

อ่าน ต่อฉบับหน้า

