คูมือเลม 2
ผูจัดการ
บทนํา
ผูจ ดั การควรเตรียมเปาหมายและจัดทําแผนของฝายตนเองตามนโยบายธุรกิจระยะยาว และจัดทําแผนประจําป และ
ดําเนินการใหบรรลุผล ผูจัดการคือผูรับผิดชอบเต็มตอการดําเนินการ TQM ใหบรรลุผล ผูจัดการตองกําหนดหนาที่
ใหผใู ตบงั คับบัญชารายงานความคืบหนาของงาน และผลของงาน แตตอ งแสดงถึงความรับผิดชอบในการบริหารโดย
ใหแนวทาง ผูจัดการสรางหลักประกันในการคนหาสาเหตุที่ชัดเจนและปฏิบัติการปองกันการเกิดซํ้าของสิ่งที่ไมเปน
ไปตามขอกําหนด อีกทั้งมีความสําคัญอยางยิ่งที่ผูจัดการตองทําใหที่ทํางานเปนที่ยอมรับ และมีความคลองตัว โดย
การยกระดับทรัพยากรมนุษย โดยการใหคําแนะนําแกผูใตบังคับบัญชา

ความเขาใจในบทบาทและหนาที่
[1] ความสํานึกและรับผิดชอบตองาน
มีความสําคัญอยางยิ่งที่ผูจัดการตองสํานึกในบทบาทของผูพัฒนากิจกรรม TQM ขึ้นในบริษัท ผูจัดการตองแจง
นโยบายและวัตถุประสงคที่ชัดเจนในดานคุณภาพ ปริมาณ ตนทุน แกผูใตบังคับบัญชา พวกเขาจึงตอง

1)
2)
3)
4)
5)
6)

รูงานของตนเองและขอบเขตอํานาจหนาที่ เขาใจถึงความเชื่อมตอของงานในฝายตนกับฝายอื่น
กําหนดจุดควบคุมคุณภาพงานของตนอยางชัดเจน
ทําความเขาใจลักษณะดานคุณภาพของงานที่รับผิดชอบ ใชผังควบคุมและกราฟ
ระบุความผิดปกติที่เกิดขึ้นในจุดควบคุม
จัดตั้งองคกรเพื่อสอบสวนสภาวะของการเกิดความผิดปกติ
สรางแรงจูงใจในสถานที่ทํางานโดยการสนับสนุนใหมีกิจกรรมกลุมคุณภาพ

[2] เอกสารบรรยายลักษณะงานที่ชัดเจน
ความรับผิดชอบของแตละฝาย รวมทั้งความสัมพันธระหวางฝายตองระบุไวอยางชัดเจน
1) แตละฝายตองระบุงานที่รับผิดชอบไวอยางชัดเจน ตลอดจนงานดานการจัดการ เชน การวางแผน การ
ประสานงาน
2) จัดตั้งองคกรเพียงพอที่จะทําใหงานสําเร็จสมบูรณและมอบหมายงานไปยังทุกฝายในองคกร ตองแนใจวา
งานครอมระหวางฝายไมทําใหการไหลของงานหยุดชะงัก
3) ลักษณะดานคุณภาพของงาน ถาเปนไปไดตองควบคุมไดโดยตัวเลข โดยใชผังควบคุมหรือกราฟ
4) งานที่ทําตองทําเปนเอกสาร และจัดทําระเบียบการมอบหมายงาน

[3] ความรับผิดชอบและอํานาจหนาที่ที่ชัดเจน
เพื่อใหมั่นใจวางานกระจายไปทั่วทั้งองคกรอยางสมบูรณ และปราศจากการซํ้ าซอน ผูมีอํานาจหนาที่จะตอง
พิจารณาจัดสรรงานและมอบหมายงานแกพนักงานทุกคนในองคกรอยางชัดเจน
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1)
2)

3)

ระบุงานทีไ่ ดรบั มอบหมายของแตละฝาย และความรับผิดชอบตองานทีไ่ ดรบั มอบหมาย ผูจ ดั การมีหนาที่แจง
ขอมูลเกี่ยวกับหนาที่การงานและขอมูลจากรายงานแกผูเกี่ยวของ
การอาจมอบอํานาจใหผูใตบังคับบัญชาไปทํา ตองไมเกินขีดความสามารถของผูรับมอบหมาย จะตอง
อธิบายใหผูรับมอบหมายเขาใจถึงสภาพความเปนจริง ใหคําปรึกษาแนะนํา กําหนดใหผูรับมอบหมายราย
งานความคืบหนาและผลงาน งานที่มอบหมายยังอยูในความรับผิดชอบของผูจัดการ
จัดทําระเบียบแสดงถึงอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของผูใตบังคับบัญชา

[4] เขาใจคําสั่งของผูบังคับบัญชาและการสั่งงานผูใตบังคับบัญชาอยางถูกตอง
เพื่อใหการสื่อสาร วัตถุประสงค คาเปาหมาย ของงานแกผูใตบังคับบัญชาอยางชัดเจน ผูจัดการตอง
1) เขาใจคําสั่งของผูบริหารระดับสูงในสวนที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบและอํานาจหนาที่ของตนอยางถูกตอง
2) ประเมินเรื่องเหลานี้อยางทั่วดาน แลวถายทอดไปยังฝายและผูจัดการที่เกี่ยวของ
3) ศึกษาจุดประสงคของคําสั่งอยางจริงจังเพื่อใหสามารถอธิบายและยกตัวอยางไดอยางชัดเจน
4) มอบอํานาจแกผูใตบังคับบัญชา เพื่อใหการทํางานเปนไปอยางราบรื่นและรวดเร็ว
5) ตองยืนยันใหไดวาผูใตบังคับบัญชามีความเขาใจในคําสั่งจริงๆ เปนสัญญาณที่ดีหากผูใตบังคับบัญชาตั้งคํา
ถามมากมายเกี่ยวกับคําสั่ง

[5] การชี้แนะผูใตบังคับบัญชา
คําสั่งของผูจัดการตองชัดเจน และมีการติดตามควบคุมอยางเพียงพอ
1) การสัง่ งานตองชัดเจน โดยระบุปริมาณงานทีต่ อ งทํา กําหนดเสนตายในการสงมอบ วิธกี ารทํางาน มาตรฐานที่
ตองยึดถือ การรายงานสภาวะผิดปกติ
2) ใหการศึกษาและการฝกอบรมเพื่อใหมั่นใจวาพนักงานทํ าตามมาตรฐานการทํ างาน การเปนสิ่งจําเปน
พิจารณาจากการปฏิบัติงานจริง หากพบในภายหลังพนักงานไมสามารถทําตามที่มาตรฐานกําหนด ใหฝก
งานใหม
3) การมอบหมายงานแกผูใตบังคับบัญชาตามระดับความชํานาญหรือสูงกวาเล็กนอย ในกรณีหลังควรใหคํา
แนะนําดวย และกลาวชมเมื่อพวกเขาปรับปรุงดีขึ้น
4) ใหผูปฏิบัติงานในการรายงานทันทีเมื่อพบสิ่งผิดปกติ และคนหาสาเหตุ

การสั่งงานที่ชัดเจนและความเขาใจในสถานการณที่เปนจริง
[6] การสั่งงานและคําสั่งที่ชัดเจน
การสื่อสารที่ดีระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชามีความสําคัญมาก
1) อธิบายจุดประสงคและขอกําหนดของงานแกผูใตบังคับบัญชา
2) จัดทําคูมือปฏิบัติงานเปนมาตรฐานและเปนเอกสารโดยใช "5 W 1 H" คือ ใคร ทําอะไร ที่ไหน อยางไร และ
รายงานใคร
3) เลือกจุดที่เปนประเด็นสําคัญเพื่อเนนในคูมือปฏิบัติงาน
4) ทวนสอบการทํางานของพนักงานในการปฏิบัติจริงวาปฏิบัติตามที่กําหนดไวในคูมือหรือไม
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5)
6)

ใชประสบการณหรือความผิดพลาดในอดีตเปนขอมูลในการจัดทําคูมือปฏิบัติงาน
ใหมีการรายงานความคืบหนาของงาน ความผิดปกติที่เกิดขึ้น และการสื่อสารภายในหนวยงาน

[7] การทํารายงานและการจัดแบบฟอรมของเอกสาร
การติดตามใหปฏิบัติตามขั้นตอนวิธีการทํางานอยางถูกตองโดยใชเอกสารที่จัดเตรียมไว
1) จัดทําแบบฟอรมของรายงานเปนมาตรฐานเพื่อใหการบันทึกทําไดอยางรวดเร็ว
2) เรียงหัวขอตามลําดับความสําคัญ อธิบายรายละเอียดในทายเอกสารหรือในเอกสารแนบ
3) ใหนําเสนอสารสนเทศที่สามารถมองเห็นไดมากที่สุดเทาที่จะเปนไปไดในรูปของกราฟ หรือตาราง
4) รายงานอาจประกอบดวยขอเสนอแนะหรือขอคิดเห็นที่ชัดเจน
5) การเขียนรายงานควรเขียนตามเวลาที่กําหนด แลวเวียนใหผูเกี่ยวของทราบ

[8] เอกสารระหวางฝาย
การสื่อสารระหวางฝายควรเปนเอกสาร และเก็บบันทึก
1) ระบุรายละเอียดขอบเขตของประเด็นที่จะสื่อสาร และระบุหัวขอที่ขอความรวมมือและ วัตถุประสงค ยอๆ ชัด
เจน ตองแนใจวามีการลงชื่อหรือประทับตราพรอมวันที่ที่ออกเอกสาร
2) เรียงหัวขอตามลําดับความสําคัญ สวนรายละเอียดหรือตัวเลขอธิบายในเอกสารแนบ
3) หากการสื่อสารโดยเอกสารเพียงอยางเดียวไมเพียงพอ จัดใหมีการประชุม
4) ขอตกลงรวมกันควรจัดทํารายงานการประชุมเปนเอกสารและรับรองรายงานการประชุม

[9] การหารือกับผูอยูใตบังคับบัญชาอยางใกลชิด
เพื่อประกันวาผูอยูใตบังคับบัญชาสามาถปฏิบัติตามคําสั่งไดอยางถูกตอง
1) อธิบายวัตถุประสงค และเปาหมายของการปรับปรุง
2) เชิญชวนผูอยูใตบังคับบัญชาเพื่อใหเสนอความเห็น
3) เขียนปญหาที่อาจเกิดขึ้น หรือปญหาแฝงตางๆ และหารือเพื่อแกและปองกันปญหา
4) ผลของการหารือใหสรุปเปนลายลักษณอักษรและนําไปปฏิบัติ
5) ถาจําเปนตองปรับปรุงแกไขวิธีการ ใหวางแผนขั้นตอนสําหรับการปรับปรุงดวย
6) ใหติดตามผลจากการปฏิบัติและยืนยันใหผูอยูใตบังคับบัญชาทราบ

[10] การวินิจฉัยสถานการณอยางถูกตอง
การเกาะติดกับสถานการณที่เปนจริงของคุณภาพในกระบวนการผลิตเพื่อปองกันของเสียในตลาดมีความสําคัญ
อยางยิ่ง
1) เตรียม QC TOOLS,TRANSITION CHARTS , PROCESS CAPABILITY INDEX เพื่อแสดงแนวโนม
พิจารณาดูแนวโนมตามชวงเวลาตางๆ
2) ใหตรวจสอบการปฏิบตั งิ าน ณ ทีท่ างานเป
ํ
นระยะๆ และตรวจสอบวา วิธที างานไม
ํ
ผดิ เพีย้ นไปจากมาตรฐาน
3) วิธีทํางานที่ผิดเพี้ยนไปจากมาตรฐานจะตองไดรับการทบทวน และไดรับการปรับปรุงเพื่อใหผูอยูใตบังคับ
บัญชาปฏิบัติตามไดโดยงาย โดยเฉพาะอยางยิ่งงานที่ตองใชแรงกายหนักเปนระยะเวลานาน
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4)

แนะนําผูอยูใตบังคับบัญชาใหตรวจเช็คตามจุด หรือรายการที่ตองตรวจสอบ ฝกใหผูใตบังคับบัญชาราย
งานอยางรวดเร็วเมื่อพบสิ่งผิดปกติ เชน เสียง สี เปนตน

การวิเคราะหหาสาเหตุทไี่ มเปนไปตามขอกําหนด การสัง่ งานและการใหคาแนะนํ
ํ
าทีเ่ หมาะสม
[11] การรายงานความไมเปนไปตามขอกําหนด
ใหสรางระบบเพือ่ ใหแนใจวา เมือ่ เกิดสิง่ ทีไ่ มเปนไปตามขอกําหนด จะตองปฏิบตั กิ ารดวยความรวดเร็ว และเหมาะสม
1) จัดทําเสนทางการติดตอสื่อสารเพื่อใหพนักงานปฏิบัติเมื่อรายงานความผิดปกติ
2) เมือ่ ไดรบั รายงานความผิดปกติ ใหยนื ยันสภาพการณ ตรวจสอบวาเกิดขึน้ ไดอยางไร มีผลกับกระบวนการผลิต
อื่นๆอยางไร ความเกี่ยวของกับฝายอื่น ระดับของความเรงดวน มีสารสนเทศอะไรที่ตองมีเพิ่มเติม
3) สงบันทึกชวยจําทีบ่ อกรายละเอียดทัง้ หมด ภาพวาดคราวๆ ไปยังฝายทีเ่ กีย่ วของ เพือ่ ขอใหกาหนดมาตรการแก
ํ
ไข
4) สอบสวนหาสาเหตุใหพบ หากจําเปนใหกําจัดผลิตภัณฑไปกอน

[12] การตรวจการวิเคราะหหาสาเหตุของขอบกพรอง
การตรวจการวิเคราะหหาสาเหตุของขอบกพรอง
1) ตรวจสอบเนื้อหาของรายงานเกี่ยวกับความบกพรอง โดยไปดูสถานที่เกิดเหตุ และผลผลิต
2) ใหใช "STRATIFICATION" (การแบงประเภท) [โดยเนื้อหาของการเสีย โดยรหัสของสินคา โดยกระบวน
การผลิต โดยผูทํา โดยเวลา ] และกลวิธีทางสถิติอื่นเพื่อการวิเคราะห
3) ยืนยันรายงานโดยลองผลิตใหเสียอีกและรางแผนการปรับปรุง
4) ปฏิบัติการปรับปรุงแกไขเพื่อปองกันมิใหเกิดขึ้นอีก

[13] ชี้บงสาเหตุของขอบกพรอง
ผูจัดการจะตองใช 4M (MACHINE MAN METHOD MATERIALS) เพื่อเก็บขอมูลเพื่อใชในการหาสาเหตุของ
การไมเปนไปตามขอกําหนด ผูจัดการควรตรวจวา
1) ผูปฏิบัติงานไดทํางานตามมาตรฐานวิธีปฏิบัติงานหรือไม
2) เครื่องจักร อุปกรณ ตางๆ ไดมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม
3) ผูป ฏิบตั งิ านหรือ INSPECTOR ไดเปลีย่ นแปลงกระบวนการผลิตหรือไม ถาไมมใี หดวู า ขัน้ ตอนการทํางาน, ขั้น
ตอนการตรวจสอบ หรือเครื่องมือทดสอบไดเปลี่ยนไปหรือไม
4) กระบวนการผลิตไดเปลี่ยนไปเพราะการเปลี่ยนวัสดุหรือชิ้นสวนหรือไม วัสดุ และชิ้นสวน (จากผูทําที่ตางกัน
อาจมีความแตกตางบางเล็กนอย)
5) ใชวิธี STRATIFICATION (การแบงประเภท) และวิธีทางสถิติอื่นๆ เพื่อการวินิจฉัย

[14] มีปฏิบัติการแกไขที่เหมาะสม
ผูจัดการจะตองกําหนดมาตรการแกไขเมื่อไดทราบสาเหตุของความบกพรอง
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1)
2)
3)
4)

กอนอื่นใหดําเนินการกับความบกพรองซึ่งอาจจะนําไปสูการเรียกรองคาเสียหายกับบริษัท ถาเปนเรื่องเสี่ยง
ตอความปลอดภัยของลูกคา จะตองใหระงับการสงของไปขาย
แตงตั้งบุคคลที่มีอํานาจเพื่อดําเนินการกับผลิตภัณฑบกพรอง ถาของนั้นสงถึงลูกคาแลว ใหดําเนินการแกไข
ตามความเหมาะสม
สอบสวนหาสาเหตุของความบกพรอง และปฏิบัติการแกไข ถาจําเปนก็ตองทบทวนมาตรฐานการปฏิบัติงาน
และแกไขกฎระเบียบและมาตรฐานที่เกี่ยวของ
ตรวจสอบกระบวนการผลิตที่เหมือนๆกัน ถามีปญหา ทบทวนกระบวนการทั้งหมดและฝกอบรมผูปฏิบัติงาน
นั้นใหมดวย

[15] ตรวจสอบและยกระดับความสามารถของพนักงาน
เขาใจความสามารถของผูใตบังคับบัญชาเกี่ยวกับวัตถุประสงคของงาน และมีการสั่งงานและสอนงานอยางเหมาะ
สม
ดําเนินการเพื่อยกระดับความสามารถของผูใตบังคับบัญชา
1) ตองระบุคุณสมบัติ ความรู และความชํานาญ ซึ่งมีความจําเปนในการทําใหงานสําเร็จ
2) ใหระบุวิธีการเพื่อใหไดมาซึ่งคุณสมบัติ ความรู และ ตามความชํานาญ
3) ประเมินขีดความสามารถของผูปฏิบัติงาน
4) ใหการศึกษาและฝกอบรมผูใตบังคับบัญชาแตละคน
5) ใหขอแนะนําที่พอเหมาะกับความสามารถของผูปฏิบัติงาน
6) ฝกอบรมผูปฏิบัติงานเพื่อใหมีคุณสมบัติพิเศษสําหรับการปฏิบัติงานที่ตองการคุณสมบัติพิเศษ

การสงเสริมพนักงานสํานึกในการปรับปรุง
[16] ใหพนักงานมีสวนรวมในการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ
ในการดําเนินนโยบายของฝาย ใหมีการถกกันกับผูใตบังคับบัญชาเพื่อใหแนใจวาพวกเขาเขาใจความสําคัญของ
นโยบาย
1) ผูจัดการและผูใตบังคับบัญชาตองเขาใจนโยบายระยะยาว และกลางของบริษัท ใหประเมินการทํางานของฝาย
ของตัวเองในปที่แลว เลือกหัวขอพัฒนาสําหรับปนี้
2) ดูวาหัวขอที่เลือกนั้นเปนไปตามนโยบายระยะยาว และกลาง โดยมีการศึกษาและยืนยันรวมกับผูใตบังคับ
บัญชา หากจําเปนก็แกไข
3) ทบทวนกับผูใตบังคับบัญชาโดยกําหนดวิธีปฏิบัติในแตละกิจกรรมของแตละหัวขอนโยบายใหชัดเจน
4) ทําตาราง การประเมินความชํานาญของแตละคน วางแผน และดําเนินการฝกงานใหเปนไปตามนั้น

[17] ถายทอดวัตถุประสงคของฝายอยางชัดเจน
ผูจัดการตองมั่นใจวาผูใตบังคับบัญชาสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคที่ไดรับมอบหมาย โดย
1) ระบุวัตถุประสงคโดยใชตัวเลข
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2)
3)
4)

กระตุนใหผูใตบังคับบัญชาเสนอแนะวิธีการที่ทําใหวัตถุประสงคบรรลุผลสําเร็จ
ใชตัวเลข (กราฟ ตาราง) แสดงใหผูใตบังคับบัญชาเห็นวาความสําเร็จของฝายมีสวนชวยใหบริษัทประสบ
ความสําเร็จ
วินิจฉัยความกาวหนาของการปฏิบัติตามนโยบาย กับผลปฏิบัติงาน เพื่อหาทางควบคุมความกาวหนาให
เปนไปดวยดีตามเวลาที่ผานไป

[18] หารือกับผูใตบังคับบัญชาเกี่ยวกับปญหาระหวางนําไปปฏิบัติ
ศึกษาปญหาที่เกิดขึ้นในระหวางดําเนินนโยบายรวมกับผูใตบังคับบัญชา เพื่อพัฒนาจิตสํานึกในการทํารวมกันใน
สถานที่ทํางาน
1) บอกกับผูใตบังคับบัญชาใหทําการตรวจสอบ และทํารายงานความกาวหนาเปนระยะๆ และรายงานเมื่อมี
ความลาชา
2) ไปเยี่ยมและตรวจสอบ ณ ที่ทํางานดวยตนเอง เพื่อฟงปญหาจากผูปฏิบัติงาน
3) เมื่อพบปญหา ผูจัดการจะตองเรียกผูที่มีหนาที่รับผิดชอบมาสอบสวนหาสาเหตุ ตองไมทิ้งความรับผิดชอบนั้น
ใหกับผูปฏิบัติงานเพียงลําพัง แตสรางแรงจูงใจใหเขามาแกปญหาโดยความริเริ่มของพวกเขาเอง
4) เจรจาหรือประสานงาน เมื่อจําเปนตองขอความชวยเหลือจากฝายอื่น
5) รายงานปญหารายแรงแกผูบังคับบัญชา

[19] จัดตั้งระบบสงเสริมการทําขอเสนอใหปรับปรุง
ผูจัดการตองสงเสริมผูใตบังคับบัญชาใหมีจิตสํานึกในการปรับปรุง และไมทํางานลวกๆตามคําสั่ง ผูจัดการควรใหมี
การแกไขเมื่อไดรับขอเสนอใหปรับปรุงที่ดี
1) จัดตั้งระบบขอเสนอ ซึ่งขอเสนอของพนักงานควรไดรับการสงเสริม ไดรับการประเมิน หากดี ไดรับการแนะ
นําไปใช รวมทั้งการจายรางวัล
2) สรางความเชื่อมั่นวาพนักงานเขาใจจุดประสงคของขอเสนอในการปรับปรุงเพื่อทําใหการทํางานงายขึ้น
ปลอดภัยขึ้น เร็วขึ้น และถูกตองแมนยํามากขึ้น
3) ใหจัดทําแบบฟอรมเพื่อใหกรอกโดยงาย แจกจายไปในฝายตางๆ ติดตั้งกลองรับประจําฝาย
4) แสดงใหเห็นวามีความสนใจในขอเสนออยางแทจริง
5) ประเมินอยางรวดเร็วและยุติธรรม และแจงผลใหพนักงานทราบ ในกรณีไมยอมรับใหชี้แจงเหตุผลดวย
6) ใหเลือกขอเสนอที่มีผลกับการปรับปรุงประกาศ หรือ ตีพิมพในนิตยสาร แสดงกราฟของจํานวนขอเสนอ และ
จํานวนเงินที่ประหยัดลงไดจากการปรับปรุงเพื่อกระตุนใหเกิดการแขงขันระหวางฝาย

[20] สนับสนุนกิจกรรม QCC
ผูจัดการจะตองเขาใจและเขาชวยเหลือกิจกรรม QCC โดย
1) เขาใจสภาพความเปนจริงของกิจกรรม QCC ในฝายของตน
2) ไปเยีย่ ม ณ ทีท่ างาน
ํ อยางนอยสัปดาหละครัง้ เพือ่ ขอรับทราบความคืบหนาของกิจกรรม QCC ใหความชวยเหลือ
เมื่อไดรับการรองขอ
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3)
4)

ใหคําแนะนําเมื่อไดรับการรองขอ และใหประกาศโดยแจงชัดวาไดคาดหวังวาจะไดอะไรจากกิจกรรม QCC
ประเมินกิจกรรม QCC ในรูปของ ความถีข่ องการประชุม จํานวนปญหาทีไ่ ดแกไขแลว จํานวนเรือ่ งทีน่ าเสนอ
ํ
อัตราสวนของพนักงานที่เขารวม จํานวนเงินที่ประหยัดไดจากการปรับปรุงตอป

ฝกอบรมและสรางแรงจูงใจแกผูใตบังคับบัญชา
[21] จัดทําแผนการฝกอบรมและการดําเนินการตามแผน
ผูจัดการตองใหการศึกษาและฝกอบรมผูใตบังคับบัญชาใหมีความชํานาญเพื่อการทํางานของตน
1) ทบทวนงานในฝายและความตองการเกีย่ วกับความรูแ ละความชํานาญทีจ่ ะทําใหงานสําเร็จ ทําแผนการฝกอบรม
ระยะยาวเพื่อยกระดับความชํานาญ
2) วางแผนและควบคุมการฝกอบรมแตละคนในแตละป
3) ใชกิจกรรม QCC และกิจกรรมกลุมอื่นๆในสถานที่ทํางานเพื่อชวยพัฒนาความชํานาญ
4) วางแผนสําหรับการไดคุณวุฒิระดับชาติของพนักงานแตละคน และใหมีการฝกอบรมและสนับสนุน

[22] การรายงาน การสื่อสารและการใหคําปรึกษา
มีความสําคัญยิ่งวาผูจัดการตองทําความเขาใจอยางถูกตองกับรายงาน การสื่อสารและการขอคําปรึกษาที่ไดรับ
จากผูใตบังคับบัญชา และฝายอื่น พวกเขาตองมั่นใจวาผูใตบังคับบัญชา
1) เขาใจถึงจุดควบคุมและวิธีประเมิน และใหทํารายงานเปนประจํา
2) เมื่อมีเหตุการณผิดปกติเกิดขึ้น ตองรายงานโดยรวดเร็ว
3) มีความรูสึกเปนอิสระที่จะปรึกษาหารือในเรื่องเกี่ยวกับปญหาและความกังวลใจไดอยางเปดเผย

[23] การสรางแรงจูงใจแกผูใตบังคับบัญชา
ผูจัดการตองสรางแรงจูงใจแกผูใตบังคับบัญชาใหทํางานอยางดีที่สุดเต็มตามความสามารถ โดย
1) ตองแนใจวาผูใตบังคับบัญชาเขาใจวาจะทํางานของตนไดอยางไร และเขาใจถึงความสําคัญของภาระที่ได
รับมอบหมาย
2) ใหสังเกตอยางรอบคอบวาผูใตบังคับบัญชาทําอะไร และชวยเหลือใหพวกเขาทําไดดีขึ้น
3) เมื่อเห็นสมควร ใหมอบหมายงานใหเหนือกวาความสามารถ ใหความชวยเหลือเพื่อใหบรรลุผลงานที่ดี ซึ่งจะ
เพิ่มความเชื่อมั่นแกพวกเขา
4) จัดการประชุมเพื่อใหผูใตบังคับบัญชาสามารถนําเสนอความสําเร็จแกเพื่อนรวมงาน
5) ความสําเร็จที่มีผลดีตอบริษัทควรตองไดรับรางวัลจากบริษัท

[24] เนนความสําคัญของวงจร PDCA เพื่อความสําเร็จในการปรับปรุง
ผูจัดการตองมั่นใจวา ผูใตบังคับบัญชาเขาใจความสํ าคัญของวงจร PDCA ในการที่จะบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุ
ประสงคในปรับปรุง
P คือ PLAN
กําหนดแผนที่ชัดเจน ตัดสินวาจะทําใหเปนจริงไดอยางไร และใครเปนผูมีหนาที่ในแตละ
หัวขอ
7/8

D คือ DO
C คือ CHECK
A คือ ACTION

ดําเนินการตามแผนอยางซื่อสัตย
ทบทวนและประเมินผลของการปฏิบัติงาน โดยใชเกณฑตามที่ไดกํ าหนดในขั้นตอน
การวางแผน
วิเคราะหผลที่ไดประเมินไว และกําหนดวิธีการปองกัน แกไข ที่ชัดเจน

[25] นําเสนอผลของการปรับปรุงประเมินเปนตัวเลขเทาที่เปนไปได
ผลจากการปรับปรุงควรแสดงเปนตัวเลขมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได
1) ใช “CHARACTERISTIC DIAGRAM” เพื่อเลือกหัวขอที่จะปรับปรุงใหมีผลมากที่สุดโดยพิจารณา ปจจัย
ตางๆดังนี้เวลาที่จะใชแกไข คาใชจาย และจํานวนเงินที่จะประหยัดไดจากการปรับปรุง
2) เมื่อกําหนดวัตถุประสงคการปรับปรุงไดแลว พิจารณามาตรการที่ชัดเจนที่จําเปนสําหรับความสําเร็จ แลว
สรุปลงในตารางกําหนดเวลาเพื่อใชในการควบคุม ในแตละมาตรการกําหนดผูรับผิดชอบ หนวยวัดสําหรับ
ประเมินผล
3) ผลของการปรับปรุงใหประเมินออกมาเปนเงิน หรือ เวลา แปลงหัวขอประเมินที่เปนนามธรรมเปนเงิน ใชวิธี
แปลงคาเปนเงินที่เลือกไวลวงหนา
4) แบงประเภทขอมูลจากแงมุมตางๆ ระบุปญหาและมาตรการแกไข ฝกอบรมใหผูใตบังคับบัญชาเขาใจวิธีการ
วิเคราะหตามประเภทของขอมูล
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