คูมือเลม 1
ประธานเจาหนาที่บริหาร
บทนํา
ฝายบริหารจัดเตรียมนโยบายธุรกิจระยะยาว และแผนประจําป และแสดงเจตคติและนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับ
คุณภาพของผลิตภัณฑซึ่งกําหนดโดยลูกคา อีกทั้งยังมีความจําเปนอยางยิ่งที่นโยบายตองประกาศอยางชัดเจนแก
ผูจัดการ รวมถึงพนักงานทั้งหมด และสมาชิกอื่น โดยที่สภาพแวดลอมทางธุรกิจเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และใน
แงมุมของการแขงขันถูกกําหนดใหเปนระดับโลก ฝายบริหารจึงตองปรับปรุงคุณภาพการตลาด และเขาใจความ
ตองการของลูกคาพอ ๆ กับการทําใหลูกคาพึงพอใจ

การจัดการ
[1] ผังองคกรทั้งบริษัท
ผังองคกรทั้งบริษัท พรอมทั้งสายการสั่งงานและสอนงานที่ชัดเจน มีความจําเปนสําหรับการควบคุมคุณภาพ และ
ควบคุมการจัดการ ผังองคกรควรรางโดยฝายบุคคลภายใตการชี้แนะของฝายบริหาร รับรองความถูกตองโดย
คณะกรรมการบริหาร และสงไปยังฝายตางๆ ควรมีการทบทวนและประกาศพรอมประทับนามประธานเพื่อรับรอง
ความถูกตอง และในรูปแบบที่เหมาะแกการนําเสนอผูถือหุน และลูกคา พนักงานทุกคนควรไดรับทราบทันทีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงการจัดองคกร

[2] ขอบขายงานทั้งบริษัท (ระเบียบการมอบหมายงาน)
ภาระหนาที่ (Task criteria) เปนสิ่งที่พนักงานทุกคนในองคกรตองปฏิบัติในการทํางานหรือในหนาที่ของแตละคน
เชนเดียวกับระเบียบการมอบหมายงาน (Task assignment rules) ใหกําหนดขอบขายของงาน และขั้นตอนการ
ทํางานของแตละฝาย ในบริษัทขนาดเล็กอาจผนึกรวมกันได ในการจัดทําราง
1) ใหฝายบริหารกําหนดนโยบายพื้นฐาน ซึ่งสามารถนํามากําหนดเปนขอบขายงาน
2) ระบุภาระหนาที่ทั่วไป และภาระหนาที่เฉพาะของแตละฝาย
3) แตละฝายควรตรวจสอบวาภาระหนาที่ที่กําหนดใหสอดคลองกับงานที่ปฏิบัติจริง
4) ระบุขอบขายของงานใหชัดเจนเปนลายลักษณอักษร
5) จัดทําเรื่องที่มีผลกระทบตอการนําระเบียบการมอบหมายงานไปปฏิบัติเปนลายลักษณอักษร
6) กําหนดวิธีการสําหรับการทบทวนหรือแกไขภาระหนาที่
7) ใหผูเกี่ยวของสลับกันตรวจงานที่เกี่ยวของระหวางฝาย
8) ระเบียบควรมีการทบทวนและทําใหทนั สมัยตามชวงเวลาทีก่ าหนด
ํ
และเมือ่ พบความดอยประสิทธิภาพเกิดขึน้

[3] กําหนดผูรับผิดชอบและอํานาจหนาที่ของพนักงานทุกคนใหชัดเจน
ขอบขายความรับผิดชอบและอํานาจหนาที่ในงานที่ทําของทุกคนควรกําหนดอยางชัดเจน อํานาจหนาที่ในงานจัด
ทําเปนเอกสาร 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เปนเรื่องทั่วไปใชสําหรับทั้งบริษัท ฉบับที่ 2 เปนเรื่องเฉพาะของแตละฝาย สําหรับ
บริษัทเล็กระเบียบเหลานี้อาจผนึกรวมกันได ระเบียบทั่วไปของทั้งบริษัทออกโดยฝายสวัสดิการ ทบทวนโดยฝายที่
เกี่ยวของ รับรองโดยกรรมการบริหาร
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ฝายบริหารตองตรวจสอบเปนระยะๆวาการทํางานถูกตองตามระเบียบทีว่ างไว การเงิน การบริหารบุคคล ความปลอดภัย
เหตุเดือดรอนรําคาญ และผลกระทบตอสิ่งแวดลอม อาจตองมีการตรวจประเมินพิเศษเปนระยะๆ ผลการตรวจ
ประเมินตองทําเปนเอกสารและบันทึกแลวรายงานผูเกี่ยวของทราบ

[4] กําหนดการสื่อสารภายในบริษัทเปนเอกสาร
การสื่อสารโดยเอกสารระหวางฝายทั่วทั้งบริษัทควรจะดํ าเนินการไดรวดเร็วและเชื่อถือได และกํ าหนดไวเปน
เอกสารชัดเจน การจัดทําเอกสารเพื่อใชควรประกอบดวย
1) สํารวจและระบุเสนทางการแจงขาวสารภายในองคกรปจจุบัน
2) ใหผูรับผิดชอบระบุขอบเขตความรับผิดชอบและอํานาจหนาที่ใหชัดเจน
3) ตองกําหนดวาเมื่อพนักงานไมสามารถแกปญหาไดดวยตนเอง เขาจะตองรายงานใคร
4) ขาวสารขอมูลถาเปนไปไดใหระบุเปนตัวเลข
เมือ่ มีการออกเอกสารฉบับแกไข ตองไดรบั การรับรองโดยผูเ กีย่ วของและแจกจายออกไป ฉบับเกาทีเ่ ลิกใชใหเก็บคืน

[5] การสั่งการเพื่อดําเนินการ และการแตงตั้งผูรับผิดชอบ
ฝายบริหารควรแสดงใหเห็นอยูเสมอวาพวกเขาทํ างานเพื่อปรับปรุงสถานะปจจุบันใหดีขึ้น พวกเขาจะตองระบุ
ประเด็นปญหาสําคัญที่บริษัทเผชิญอยู
1) ดัชนีชี้วัดสําหรับบริหารบางตัว เมื่อพบวาบริษัทอื่นทําไดดีกวา ตองคนหาวาปญหาอยูที่ใด
2) แตงตั้งใหมีผูรับผิดชอบที่มีลักษณะผูนํา เพื่อดูแลแตละปญหา ผูที่ไดรับการแตงตั้งจะตองไดรับการมอบ
หมายงานและคําสั่งที่ชัดเจน การมอบหมายนี้จะตองแจงใหผูเกี่ยวของทราบดวย
3) โดยเฉพาะการควบคุมปญหา สรางความเชื่อมั่นวาเสนทางการสื่อสารชัดเจน และตองไมมีปญหาดาน
อํานาจหนาที่กับฝายอื่น
4) จัดใหมีการประชุมระหวางผูจัดการอาวุโสของแตละฝาย เพื่อรับฟงขอคิดเห็นและขาวสารขอมูล
ฝายบริหารตองมีความเขาใจสภาพปจจุบันเปนอยางดีอยูเสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องเกี่ยวของกับปญหาคุณ
ภาพซึ่งเกิดขึ้นจากการตลาด

[6] การเพิ่มสํานึกดานคุณภาพ
เพื่อเพิ่มสํานึกในคุณภาพแกพนักงานทุกคน ผูสงมอบ และทุกคนในฝายขายและบริการ ผูจัดการทุกคนควร
1) กําหนดนโยบายของตนในแตละปงบประมาณ แลวแปลงนโยบายเปนคําขวัญเพือ่ แจงใหพนักงานทุกคนทราบ
คําขวัญเหลานี้ติดไวในจุดที่เห็นไดงาย
2) ประกวดคําขวัญดานการปรับปรุงคุณภาพระหวางพนักงาน มอบรางวัลสําหรับคําขวัญที่ดีที่สุด
3) จัดประชุมเพือ่ ประกาศผลสําเร็จในการปรับปรุงคุณภาพอยางสมําเสมอโดยผู
่
จ ดั การเปนผูเ ชิญโดยจัดทีโ่ รงงาน
หรือพื้นที่ทํางาน
4) เขารวมในกิจกรรมขางตนดวยตนเอง รับฟงความคิดเห็นที่นําเสนอ โดยไมกลับกอนเสร็จสิ้นการประชุม
5) สงเสริมใหพนักงานเขารวมกิจกรรมระดับชาติ
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[7] แจงนโยบายคุณภาพที่ชัดเจนแกลูกคา
ฝายบริหารจะตองประกาศนโยบายของฝายบริหารประจําปที่เกี่ยวของกับคุณภาพแกลูกคา พรอมวัตถุประสงคที่
ชัดเจนเพื่อการปรับปรุง ควรประกอบดวย
1) กําหนดวัตถุประสงคที่จะลดอัตราสวนของเสียในทองตลาด
2) กําหนดเปาหมายเปนตัวเลข สําหรับลดขอรองเรียนของลูกคา เพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการ และการ
ปรับปรุงคุณภาพในการผลิต และกระบวนการตรวจสอบ
3) สรางความชัดเจนวาคุณภาพจากการตรวจสอบในโรงงานเกี่ยวของกับคุณภาพในทองตลาดอยางไร
อาจรวมถึงวัตถุประสงคดานมลภาวะ ความปลอดภัย และดานอื่นๆ เกี่ยวกับคุณภาพของสังคม

[8] เอกสารวิธีการกําหนดนโยบายบริหาร
นําเสนอนโยบายบริหารเมื่อเริ่มปงบประมาณ และจะตองแจงแกพนักงานทุกคน ลูกคา และบริษัทในเครือ นโยบาย
บริหารจะตองบอกถึงขอแนะนําในประเด็นที่สําคัญอยางชัดเจน เปาหมายที่เปนตัวเลข มาตรการที่ทําใหบรรลุเปา
หมาย และวิธีการประเมินผล ควรระบุเปาหมายและวิธีการคงรักษาและปรับปรุงคุณภาพของแตละฝายมีความ
สําคัญอยางยิ่งที่แตละฝายจะตองทําความเขาใจในนโยบายบริหาร และมีนโยบายที่ชัดเจนของตนเอง และกําหนด
หัวขอในการประเมิน และมีตัวชี้วัดการประเมิน ตองศึกษาเพื่อทําใหนโยบายของฝายประสานสอดคลองกับ
นโยบายบริหารทั่วทั้งองคกร

[9] เขาใจความตองการของลูกคา
จัดทําระบบ โดยใชวิธีการทางสถิติ เพื่อทําใหสามารถ
1) ประเมินความตองการของลูกคาอยางสมํ่าเสมอ และใชผลที่ไดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑใหม
2) สํ ารวจความพอใจของลูกคาจากการใหบริการหลังการขาย และขอรองเรียนของลูกคาอยางสมํ่ าเสมอ
ประเมินจากขอมูลขางตน และดําเนินการแกไขเพื่อปรับปรุงใหดีขึ้น
บันทึกการใหบริการหลังการขายใหขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนสําหรับทําความเขาใจความตองการของลูกคา

[10] ระเบียบดําเนินการกับขอรองเรียน
ระเบียบดําเนินการกับขอรองเรียน (Claim handling rule) คือเอกสารทีอ่ ธิบายวิธกี ารสําหรับดําเนินการกับขอรองเรียน
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ รวมถึงเสนทางการสื่อสาร วิธีดําเนินการและระบบการบันทึก
1) รวบรวมขอรองเรียนไวในที่เดียวกัน เก็บรักษาบันทึกตนฉบับไว สําเนาเกี่ยวกับขอรองเรียนไปยังหนวยงานที่
เกี่ยวของ และติดตามผลการรองเรียนโดยเร็วที่สุดเทาที่จะเปนไปได
2) มอบหมายใหมบี คุ ลากรรับการรองเรียนทางโทรศัพท จดรายละเอียดอยางแมนยํา ใหทบทวนเนือ้ หาทีบ่ นั ทึก
ไวกับลูกคาเพื่อยืนยันความถูกตอง
3) สงหนังสือถึงผูรองเรียนใหคํามั่นถึงวันที่จะตอบขอรองเรียน ถาไมสามารถทําเสร็จสมบูรณตามวันที่กําหนด
จะตองรายงานทันทีและกําหนดวันที่จะใหคําตอบใหม
4) ผูบริหารสูงสุดควรตรวจสอบขอรองเรียนเปนระยะ ติดตามความคืบหนาของมาตรการแกไข
5) กําหนดระบบสอบกลับไดสําหรับดําเนินการกับขอรองเรียนจากทองตลาด
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[11] การสื่อสารนโยบายคุณภาพ
นโยบายบริหารระยะยาว (Long term management policy) มีความจําเปนเพื่อสนองตอบตอกฎหมายใหม
การพัฒนาผลิตภัณฑใหม และการเขาสูตลาดใหม นโยบายขางตนจะตองรวมนโยบายคุณภาพเขาไปดวย การวาง
แผน และการนํานโยบายคุณภาพไปใช ฝายบริหารควร
1) กําหนดนโยบายควบคุมคุณภาพพื้นฐานอยางชัดเจน
2) จัดประชุมชี้แจงนโยบายแกพนักงานทุกคน และบริษัทในเครือ
3) แจกจายบัตรขอความแสดงหัวขอนโยบายพื้นฐานแกพนักงานทุกคน
4) สนับสนุนใหมีกลุมคุณภาพ และการประชุมศึกษาวิธีการแปลงนโยบายบริษัทสูวิธีปฏิบัติ
5) แจงนโยบายคุณภาพที่ชัดเจนของบริษัทแกลูกคาเพื่อสรางความภักดีระยะยาว
ทุกฝายในบริษัทจะตองกําหนดนโยบายคุณภาพที่ชัดเจนของตน

[12] การจัดสรรงบประมาณประจําปสําหรับใหการศึกษาดานการควบคุมคุณภาพ
งบประมาณควรไดรับการจัดสรรสําหรับการฝกอบรมและใหการศึกษาดานการควบคุมคุณภาพ ฝายบุคคล และ
ฝายประกันคุณภาพควร
1) กําหนดแผนและผังดําเนินการที่ชัดเจนสําหรับการฝกอบรมดานการควบคุมคุณภาพรวมกัน
2) ใหรวมบริษัทในเครือ และฝายหลักเขาไปในแผนดวย
3) ใชผูฝกอบรมทั้งจากภายในและภายนอกองคกร
4) ฝกอบรมผูตรวจสอบคุณภาพภายในเพื่อดําเนินการตรวจสอบคุณภาพภายใน
5) บันทึกผลการดําเนินการ และผลรับจากการฝกอบรมของพนักงานแตละคน และแตละกลุม
6) ประเมินผลการฝกอบรมเพื่อปรับปรุงผังการฝกอบรมในอนาคต

[13] จัดทําระบบการมาตรฐานของบริษัท
จัดทํามาตรฐานการดําเนินงาน มาตรฐานการควบคุม มาตรฐานผลิตภัณฑ มาตรฐานทางเทคนิค มาตรฐานผังการ
ควบคุมกระบวนการไหลของงาน (QC Process Flow Chart) และวิธีการจัดทําเอกสาร องคกรสงเสริมคุณภาพควร
สรางความเชื่อมั่นวาการมาตรฐานไดฝงรากในบริษัท วิธีการรางมาตรฐานบริษัทมีดังนี้
1) จัดทําเอกสารลําดับขั้นตอนการทํางานตามที่ปฏิบัติจริง แลวนําเขาสูคณะกรรมการทบทวนเพื่อทบทวน
2) จัดทําระเบียบขั้นตอนดําเนินการตั้งแต ราง ทบทวน รับรอง การแจกจาย การนําไปใช และการเรียกคืนเพื่อ
แกไขมาตรฐานและกฎระเบียบ
3) ทําระเบียบเฉพาะของฝายใหสอดคลองกับกฎระเบียบของบริษัท
4) กําหนดระเบียบสําหรับชวงเวลาในการทบทวน และแกไขหรือยกเลิกระเบียบที่ไมไดใช หรือไมเหมาะสม
ระเบียบและมาตรฐานตองงายที่สุดเทาที่จะเปนไปได
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[14] ระบุแนวโนมตลาดจากขอรองเรียนของลูกคา
การวิเคราะหรูปแบบการรองเรียนของลูกคาชวยใหสามารถระบุแนวโนมระยะยาวของตลาด
1) จัดทําระบบเพื่อวิเคราะหขอรองเรียนจากลูกคา นํากลวิธีทางสถิติมาใชเพื่อเปรียบเทียบและวิเคราะหขอมูล
ทุก 6 เดือน อธิบายกลยุทธระยะยาวใหฝายที่เกี่ยวของทราบ
2) ในการประชุมเรื่องพัฒนาผลิตภัณฑใหม ทวนสอบวาขอรองเรียนของลูกคาไดถูกนํามาพิจารณาดวย
3) หลังดําเนินการปรับปรุง ใหบันทึกผลรับที่เพิ่มขึ้น การเพิ่มผลผลิต การลดคาใชจาย และความสําเร็จอื่นใดที่
เกิดขึ้น

[15] สนับสนุนกิจกรรมกลุมคุณภาพและระบบขอเสนอ
ระบบขอเสนอแนะอนุญาตใหพนักงานแตละคนเสนอแนะใหมีการปรับปรุงในเรื่องความปลอดภัย คุณภาพ และ
การเพิ่มผลผลิต
1) จัดตั้งกองเลขานุการของบริษัทเพื่อสงเสริมระบบ
2) ตองมีการประเมินขอเสนออยางนอยเดือนละครั้ง นําผลจากการประเมินเพื่อใหรางวัล เรื่องที่เสนอตองนํา
มาปฏิบัติ
ฝายบริหารตองจัดตั้งกรรมการสงเสริมเพื่อสนับสนุนกิจกรรมกลุมคุณภาพ คอยติดตามกิจกรรมอยูเสมอ เขารวม
ประชุมเสนอผลงานของกลุมคุณภาพบอยที่สุดเทาที่จะทําได ขอเสนอของกลุมควรนําเขาสูระบบขอเสนอแนะ

[16] การจัดทําคูมือควบคุมคุณภาพ
คูมือควบคุมคุณภาพควรจะงาย สามารถนําไปปฏิบัติแทนที่จะเปนเอกสารเพอฝน
1) รางแรกควรจัดทําโดยคณะกรรมการซึ่งประกอบดวยตัวแทนจากทั้งบริษัท ควรไดรับการพิจารณาจากแตละ
ฝายวาเนื้อหาในนั้นสามารถนําไปปฏิบัติ
2) คูม อื คุณภาพควรระบุถงึ งานทีค่ าบเกีย่ วระหวางฝาย และควรระบุถงึ กิจกรรมทีแ่ ตละฝายอาจคิดวาไมเกีย่ วของ
กับคุณภาพ
3) ระเบียบหรือมาตรฐานระหวางฝายจะตองสอดคลองกัน จะตองตรวจสอบโดยคณะกรรมการทบทวนของบริษทั
โดยเฉพาะอยางยิ่งคาที่ใชในมาตรฐานทางวิศวกรรมและการออกแบบตองสอดคลองกับคาที่ใชในมาตร
ฐานการผลิตและตรวจสอบ
4) ฝายบริหารจะตองจัดใหมีระบบการตรวจสอบภายใน เพื่อประเมินสถานะการนําคูมือคุณภาพไปใช

[17] การนําคูมือควบคุมคุณภาพไปปฏิบัติ
ถาจะทําใหคูมือควบคุมคุณภาพสามารถนํามาใชอยางมีประสิทธิผลในแตละฝาย พนักงานทุกคนตองสามารถทํา
ความเขาใจคูมือคุณภาพอยางงายดาย และมีการนําไปปฏิบัติในสถานที่ทํางาน เพื่อใหบรรลุผลดังกลาว
1) แตละฝายตองจัดทําเอกสารเกี่ยวกับงานที่ตนทําอยู
2) ฝายที่รับผิดชอบดานคุณภาพจะตองรวบรวมสรุปเอกสารของแตละฝายเขาสูระบบของบริษัท
3) รางแรกควรนําเสนอตอฝายที่เกี่ยวของซึ่งตองพิจารณาถึงปญหาที่อาจเกิดขึ้นเมื่อนําไปปฏิบัติ
4) กําหนดระยะเวลาในการทบทวนไวในระเบียบดวย
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[18] กิจกรรมควบคุมคุณภาพในฝายที่ไมเกี่ยวของกับการผลิต
การควบคุมคุณภาพทั่วทั้งองคกรตองรวมหนวยงานที่ไมเกี่ยวของกับการผลิต เชน ฝายขาย ฝายบริหารงานทั่วไป
ฝายวิจัยและพัฒนาเขารวมดําเนินการดวย โดยใหมีการกําหนดเปาหมายเปนตัวเลข กําหนดหนวยวัดสําหรับ
ประเมินผลเพื่อการปรับปรุง และจัดทําผังการปรับปรุง
1) แสดงสภาพความเปนจริงในแตละพื้นที่ทํางาน กําหนดวิธีการทํางานและเวลาที่ใช กําหนดกรอบงานเพื่อใช
วิเคราะหเปนตัวเลขในประเด็นตางๆภายในฝาย
2) ฝายที่ไมเกี่ยวของกับการผลิตมักจะทํางานโดยไมเกี่ยวกับฝายอื่น จึงเปนการยากหากจะแกปญหาโดยใชกล
ยุทธการทํางานเปนทีม เชน กลุมคุณภาพ เปนการงายกวามากที่จะกําหนดเรื่องทั่วไป เชน ปรับปรุงวิธีการ
สื่อสาร
3) งานวิจัยและพัฒนามักจะเปนงานใหม ไมซํ้าเดิม ควรนํา QFD และวิศวกรรมดานคุณภาพมาใช
4) งานในสํานักงานจะตองประเมินโดยมีหนวยวัดวัตถประสงคที่ชัดเจน เชน การลดรายจายในสํานักงาน
Quality Function Deployment (QFD) เปนเทคนิคในการแปลงความตองการของลูกคาเปนขอกําหนดของผลิตภัณฑ
และขอกําหนดของกระบวนการผลิต

[19] การใหการศึกษาดานควบคุมคุณภาพในทุกระดับขององคกร
จัดใหมีการใหการศึกษาดานการควบคุมคุณภาพสําหรับทุกคนในองคกรตั้งแตผูบริหารสูงสุดจนถึงคนงาน
1) ใหการศึกษาตรงตามความจําเปนของแตละระดับขององคกรของบริษัท การแบงระดับนอยเทาใด ความมี
ประสิทธิผลก็มากขึ้น ดีที่สุดคือตั้งแต 3-5 ระดับ
2) คณะกรรมการสงเสริมคุณภาพจะตองศึกษาหลักสูตรแตละระดับ
3) หลักสูตรใหการศึกษาตองอยูบนฐานของกํ าหนดการประจําป จุดเนนคือใหมีการรวมการฝกปฏิบัติงาน
(OJT) รวมทั้งการบรรยายและสัมมนา
4) ฝายบริหารจะตองไดรับการศึกษาดานการควบคุมคุณภาพที่ถูกตอง ผูบริหารระดับกลางจะตองไดรับการ
ศึกษาวิธีการนําในกิจกรรมกลุมคุณภาพ และวิธีการทางสถิติ ซึ่งทําใหพวกเขาสามารถดําเนินการใหการ
ศึกษาเบื้องตนโดยตัวเขาเองได และคนงานทั่วไปจะตองถูกสอนถึงวิธีการใชเทคนิคการควบคุมคุณภาพผาน
การฝกปฏิบัติงาน (OJT)

[20] การเขารวมประชุมกลุมคุณภาพของฝายบริหาร
ฝายบริหารตองเขารวมการประชุมการควบคุมคุณภาพทั้งองคกร การประชุมใหญกลุมคุณภาพ การเสนอผลงาน
กรณีศึกษา และการเสนอผลงานกลุมคุณภาพภายนอกบริษัท ผูบริหารตองอยูจนกระทั่งการประชุมสิ้นสุด รับฟง
การเสนอผลงาน ซักถามปญหาและใหขอคิดเห็นตอกลุมคุณภาพ เสนอบทความในวารสารภายในเกี่ยวกับการ
ควบคุมคุณภาพ และใหขอเสนอแนะ มอบรางวัลในการประชุมใหญ

[21] ผูบริหารสูงสุดดําเนินการตรวจติดตาม ประเมินผลการควบคุมคุณภาพภายใน
ในการติดตามประเมินผลการควบคุมคุณภาพภายใน (The internal QC diagnosis) ฝายบริหารกําหนดทีมงาน
เพื่อตรวจติดตามผลจากสภาพความเปนจริงของระบบคุณภาพทั่วทั้งองคกรเปนระยะๆ
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1)
2)
3)
4)
5)

เลขานุการสงบันทึกแจงหัวขอในการตรวจสอบลวงหนาสําหรับแตละปงบประมาณไปยังฝายตางๆ
แตละฝายดําเนินการตรวจติดตามประเมินผลดวยตนเองในแตละหัวขอตรวจสอบ เมื่อคนพบประเด็นปญหา
จัดทําเปนเอกสาร เพื่อใชอธิบายแกทีมประเมิน
ทีมประเมินดําเนินการตรวจสอบเอกสาร และผูไดรับมอบหมายในแตละสถานที่ทํางานอธิบายผลการตรวจ
ประเมินดวยตนเอง
ดําเนินการตรวจสอบบริเวณที่ทํางาน โดยตรวจวาถูกตองตามที่อธิบายไวในเอกสารหรือไม
ฝายบริหารและคณะผูตรวจสอบทบทวนผล ใหขอคิดเห็นที่ชัดเจนถึงเหตุผลวาทําไมจึงไดคะแนนตํ่าและรอง
ขอใหฝายจัดสงวิธีการปรับปรุงที่ชัดเจน

[22] การวางแผนระยะยาวสําหรับการศึกษา
การวางแผนโครงการใหการศึกษามีความสําคัญที่จะทําใหพนักงาน โดยเฉพาะผูจัดการใหสามารถรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจอยางยยืดหยุน ฝายบริหารควร
1) จัดทํากําหนดการฝกอบรมประจําป
2) จัดทําบัญชีหัวขอเรื่องที่จะฝกอบรมในงานแตละประเภท และสําหรับแตละคน
3) สรางความเชื่อมั่นวาระดับจัดการมีเวลาเพื่อใหการศึกษาแกผูใตบังคับบัญชา
4) มอบหมายใหมีผูรับผิดชอบควบคุมโครงการฝกอบรมทั่วทั้งบริษัท
5) จัดสรรงบประมาณสําหรับผูฝกอบรมจากภายนอก
6) มีหลักสูตรเทคนิคการควบคุมคุณภาพ หลักสูตรสําหรับสําหรับผูเขาใหม สอนโดยบุคลากรภายในบริษัท
7) จัดใหมีการฝกอบรมอยางนอยฝายละ 1 คนเพื่อใหมีคุณสมบัติบุคคลตรงตามที่กําหนดไวในระดับชาติ หรือ
สมาคมอุตสาหกรรม
8) จัดทําระบบกําหนดคุณสมบัติบุคคลสําหรับความชํานาญในเทคโนโลยีเฉพาะดาน ซึ่งก็คือเทคนิคและความ
ชํานาญของแตละบุคคล

[23] การใหการศึกษาดานการควบคุมคุณภาพแกผูรับจางชวงและบริษัทในเครือ
ผูรับจางชวง บริษัทรวมธุรกิจ หรือบริษัทในเครือควรมีระดับการควบคุมคุณภาพอยูในระดับเดียวกับบริษัทแม
1) สงผูเชี่ยวชาญไปสอนเทคนิคการควบคุมคุณภาพและเทคโนโลยีที่จําเปน ใหการศึกษาและใหคําแนะนําที่
หนางานอยางเปนระบบเกี่ยวกับการควบคุม การดูแลและการดําเนินการแกผูรับผิดชอบ
2) แนะนําใหจัดทําผังควบคุมคุณภาพตามกระบวนการไหลของงาน และตรวจความสมบูรณของกฎระเบียบ
มาตรฐานที่ใช และบันทึก
3) ตรวจสอบระบบควบคุมคุณภาพและสั่งใหปรับปรุงถาพบวามีปญหา
4) ใหมีการจัดทําแผนปรับปรุงที่ชัดเจน หากมีขอบกพรองเกิดขึ้น
5) สงรายงานประจําเดือนเปนลายลักษณอักษรเกี่ยวกับรายละเอียดทั้งหมดคุณภาพของผลิตภัณฑที่ไดรับ ถา
มีปญหา แจงขอใหปรับปรุง และขอใหสงแผนการปรับปรุงกลับมาดวย
6) กําหนดชวงเวลาสําหรับการตรวจสอบ และการแนะนําเกี่ยวกับระบบคุณภาพ
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[24] วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับผลิตภัณฑใหมและเทคโนโลยีใหมรวมกับมหาวิทยาลัยหรือ
หนวยงานภายนอก
องคกรวิจัยภายนอกและมหาวิทยาลัยสามารถมารถใหความชวยเลือที่มีคุณคาในการพัฒนาผลิตภัณฑใหม หรือ
วัสดุใหม
1) ตองแนใจวาหัวขอที่จะรวมวิจัยระบุอยางชัดเจนเปนเอกสาร
2) รางขอตกลงการทําวิจยั รวมกันเกีย่ วกับเรือ่ ง ความลับ การดําเนินการเกีย่ วกับสิทธิบตั รภาระในการรับคาใชจา ย
3) จัดทําระบบสําหรับการสื่อสารประจําวัน เชนโทรศัพทสายตรง
4) มีแผนลวงหนาสําหรับความลาชากวากําหนด
5) มีการตัดสินใจไวลวงหนาวาจะดําเนินการกับคาใชจายที่เพิ่มขึ้น
6) กําหนดมาตรการปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากความแตกตางดานภาษา วัฒนธรรม

[25] โครงการเพื่อเสริมความเขมแข็งในการแขงขันระดับนานาชาติ
การเพิ่มขึ้นของความรวมมือ การแขงขันในตลาดสากลมีความสําคัญตอคุณภาพ ตนทุน และเวลาในการสงมอบ
1) ประเมินขีดความสามารถในการแขงขันในดานคุณภาพของผลิตภัณฑและการใหบริการ ระบบการผลิต ระบบ
ควบคุม เครือ่ งจักรและอุปกรณในการผลิต การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การควบคุมสารสนเทศ การเงิน
เทคโนโลยีใหมๆ และการพัฒนาผลิตภัณฑใหม
2) ระบุหัวขอที่ตองการเสริมสรางความสามารถในการแขงขัน และกําหนดมาตรการและดําเนินการ
3) มีการสั่งการที่ชัดเจนสําหรับการลงทุนดานเทคโนโลยี จัดหาเงินทุน และทรัพยากรมนุษย
4) สํารวจกฎหมายดานความปลอดภัยในประเทศที่จะสงสินคากอน และนับรวมเรื่องเหลานี้เขาไวในขั้นตอน
การออกแบบผลิตภัณฑดวย
5) จัดทําระบบการขึ้นทะเบียนสิทธิบัตร ตรวจสอบประเด็นการออกแบบ โครงสรางทางกายภาพตางๆ ให
สมบูรณกอน
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