
27TPA news 27TPA news

Cover Story

C
o
v
e
r
 
S
t
o
r
y

February 2019 ●  No. 266

สมาคม
ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. 

ริเริ่มให้มีการจัดงานประกวดการน�าเสนอ 

ผลงาน QC Circle ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2526 เป็นต้นมา ภายใต้ช่ือ 

“งานมหกรรม QC Circle” ซึ่งได้รับความสนใจจากสมาชิก QCC ทั้ง

ภาคอุตสาหกรรม และภาคธุรกิจเป็นจ�านวนมาก โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อเป็นเวที แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ กระตุ้นให้เกิดการ

พัฒนาศักยภาพให้กับองค์กร และตนเองอย่างต่อเนื่อง ตลอดจน 

น�าระบบ QC Circle มาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุง แก้ไขปัญหางาน

ภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ 

QC Circle หมายถึง กลุ่มคนขนาดเล็ก ประมาณ 3-10 คนที่ 

อยู่ในสายงานเดียวกัน มารวมตัวกันอย่างอิสระ เพื่อปฏิบัติกิจกรรม

ในด้านการพฒันา และปรบัปรงุคณุภาพงาน โดยทกุคนมส่ีวนร่วมใน 

การแก้ไขปัญหา และมีการควบคุมในการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง 

โดยจุดประสงค์ของ QCC คือ 

1.  ต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการควบคุมงาน และ

ภาวะผู้น�าของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น โดยให้เกิดการพัฒนาตนเองเป็น

ล�าดับต่อไป 

2.  ให้ทุกคนจนถึงพนักงานปลายแถว ได้เข้าร่วมกิจกรรม 

เพื่อเพิ่มขวัญก�าลังใจ และควบคุมคุณภาพขั้นตอนทั่วทั้งสถานที่

ปฏิบัติงาน โดยการอาศัยกิจกรรมกลุ่มคุณภาพเป็นสื่อกลาง อีกทั้ง 

เพื่อเพิ่มพูนความส�านึกในเรื่องคุณภาพปัญหาในงาน และแก้ไข 

ปรับปรุงงาน 

3.  ให้กิจกรรมควบคุมคุณภาพทั่วทั้งวิสาหกิจเป็นอันหนึ่ง 

อันเดียวกัน โดยด�าเนินกิจกรรมกลุ่มคุณภาพในลักษณะเป็นหัว 

(ใจกลาง) ณ สถานที่ปฏิบัติงานนั้นๆ 

Thailand Quality Prize 2019
งานประกาศผลรางวัลคุณภาพ
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กลุ่มที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเชิญเข้าร่วมเสนอผลงาน 

QCC เพือ่ชงิชนะเลศิ และรบั QC Prize ในงานประกาศผล Thailand 

Quality Prize ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจ�าทุกปี กลุ่มที่สามารถร่วมเสนอ 

ผลงานในวนัประกาศผลนัน้ ถอืเป็นโอกาสอนัดขีองสมาชกิกลุม่ QC 

ที่จะได้แสดงความสามารถของตนต่อสาธารณชน และยังเป็นการ

แลกเปลี่ยน ความรู้ และประสบการณ์ระหว่างกลุ่ม QC ด้วย 

ส.ส.ท. เลง็เหน็ว่า QCC เป็นรากฐานทีส่�าคัญของการบรหิาร 

ระบบคุณภาพขององค์กร ซึ่งถือเป็นรากฐานในการที่จะพัฒนาสู่

ระบบคุณภาพอื่นๆ รวมทั้งเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตในการท�างาน

ของพนักงาน สร้างให้เกิดกระบวนการทางด้านความคิดในการ

วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา และเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประกอบกับ 

QCC มีการน�าไปประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์กร อีกทั้ง ส.ส.ท. เล็ง

เห็นถึงความส�าคัญของธุรกิจบริการที่นับวัน ได้เข้ามามีบทบาทใน

ชีวิตประจ�าวันมากขึ้น และมีแนวโน้มการเจริญ เติบโตที่สูงขึ้นอย่าง

ต่อเwนื่อง ดังนั้น การพัฒนาบุคลากร และคุณภาพในงานบริการ จึง

มคีวามส�าคัญเช่นกัน ประกอบกับ ส.ส.ท. มคีวามพยายามสนบัสนนุ

กจิกรรม QC Circle ในธรุกิจบรกิาร จงึรเิริม่ให้มกีารเพิม่รางวลั QCC 

ประเภทงานบริการขึ้นมาอีกหนึ่งรางวัล เพื่อเป็นการสนับสนุน และ

เป็นเวทีให้เกิด การยกระดับคุณภาพในงานบริการให้สูงยิ่งขึ้นต่อไป 

การประกวดผลงานกลุ่ม QCC เพื่อรับรางวัล Thailand 

Quality Prize คณะกรรมการได้แบ่งประเภทรางวัลตามเนื้อหาหลัก

ของกิจกรรมได้เป็น 3 ประเภท คือ

ส.ส.ท. เป็นองค์กรท่ีมคีวามพร้อมด้านการจดัการ และความ

พร้อมของบุคลากร ประกอบกับประสบการณ์จากการด�าเนินงาน

มากว่า 40 ปี หลายองค์กรที่มีการท�ากิจกรรม QC Circle มาอย่าง

ต่อเนื่อง น่าจะมีประสบการณ์ และความ สามารถค่อนข้างสูง ถ้า

แข่งขันกับกลุ่มกิจกรรมที่เพิ่งท�าเป็นเรื่องแรก หรือเรื่องที่สอง ความ

ได้เปรียบของกลุ่มที่ท�ามานานแล้วคงมีมากกว่า ดังนั้น กลุ่มที่เก่ง 

และดีเด่นจากหลายหน่วยงาน ควรมีเวทีการแข่งขันเฉพาะกลุ่มจึง

เป็นที่มาของ QC Prize โดยกลุ่มที่จะได้รับ QC Prize ต้องเป็นกลุ่ม

ที่ท�ากิจกรรม QC Circle อย่างต่อเนื่องมาไม่ต�่ากว่า 5 เรื่อง โดยมี

หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการตรวจคัดเลือกอย่างเข้มงวด 
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3.  กิจกรรมกลุ่มด้านการบริหารข้ามสายงาน หรือด้าน

นโยบายสู่นวัตกรรม 

➢  Task Achieving QCC Prize

ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้กับกลุ่มธุรกิจ และอุตสาหกรรมได้มี

การแข่งขัน การพัฒนาศักยภาพซึ่งกันและกัน ในการสร้างความ 

โดดเด่น ทางด้านคุณภาพ และสามารถท�าให้เกิดการพัฒนาต่อไป

อย่างต่อเนื่อง 

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความส�าเร็จกับรางวัลคุณภาพ 

Thailand Quality Prize 2019 และการน�าเสนอผลงาน QCC รอบ

ชงิชนะเลศิ ระหว่างวนัที ่20-22 มนีาคม 2562 เวลา 08.30 - 17.30 

น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ศนูย์นทิรรศการและการประชมุไบเทค 

บางนา กรงุเทพฯ สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิหรอืส�ารองทีน่ัง่ได้ที่ 

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) โทร. 0 2717 3000-29 ต่อ 

81 โทรสาร 0 2719 9481-3 E-mail: award@ tpa.or.th หรือ www.

tpif.or.th TPA
news

1. กิจกรรมกลุ่มด้านการผลิต (Manufacturing QCC 

Prize) แบ่งตามระดับ ประสบการณ์ในการท�ากิจกรรมได้ 3 ระดับ 

คือ 

➢  Manufacturing QCC Prize 

➢  Junior Manufacturing QCC Prize 

➢  New Born QCC Prize 

2. กิจกรรมกลุ่มด้านงานบริการ และงานสนับสนุน 

(Service QCC Prize) 

➢  Support QCC Prize 

➢  Office QCC Prize 




