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คูมือเลม 2
ผูจัดการ

บทนํ า

ผูจดัการควรเตรยีมเปาหมายและจดัท ําแผนของฝายตนเองตามนโยบายธรุกจิระยะยาว และจดัท ําแผนประจ ําป และ
ดํ าเนินการใหบรรลุผล ผูจัดการคือผูรับผิดชอบเต็มตอการดํ าเนินการ TQM ใหบรรลุผล ผูจัดการตองก ําหนดหนาที่
ใหผูใตบังคบับัญชารายงานความคบืหนาของงาน และผลของงาน แตตองแสดงถงึความรบัผิดชอบในการบริหารโดย
ใหแนวทาง ผูจัดการสรางหลักประกันในการคนหาสาเหตุที่ชัดเจนและปฏิบัติการปองกันการเกิดซํ้ าของสิ่งที่ไมเปน
ไปตามขอกํ าหนด อีกทั้งมีความสํ าคัญอยางยิ่งที่ผูจัดการตองทํ าใหที่ทํ างานเปนที่ยอมรับ และมีความคลองตัว โดย
การยกระดับทรัพยากรมนุษย โดยการใหคํ าแนะนํ าแกผูใตบังคับบัญชา

ความเขาใจในบทบาทและหนาที่
[1] ความสํ านึกและรับผิดชอบตองาน
มีความสํ าคัญอยางยิ่งที่ผูจัดการตองสํ านึกในบทบาทของผูพัฒนากิจกรรม TQM ข้ึนในบริษัท ผูจัดการตองแจง
นโยบายและวัตถุประสงคที่ชัดเจนในดานคุณภาพ ปริมาณ ตนทุน แกผูใตบังคับบัญชา พวกเขาจึงตอง
1) รูงานของตนเองและขอบเขตอํ านาจหนาที่ เขาใจถึงความเชื่อมตอของงานในฝายตนกับฝายอื่น
2) กํ าหนดจุดควบคุมคุณภาพงานของตนอยางชัดเจน
3) ทํ าความเขาใจลักษณะดานคุณภาพของงานที่รับผิดชอบ ใชผังควบคุมและกราฟ
4) ระบุความผิดปกติที่เกิดขึ้นในจุดควบคุม
5) จัดตั้งองคกรเพื่อสอบสวนสภาวะของการเกิดความผิดปกติ
6) สรางแรงจูงใจในสถานที่ทํ างานโดยการสนับสนุนใหมีกิจกรรมกลุมคุณภาพ

[2] เอกสารบรรยายลักษณะงานที่ชัดเจน
ความรับผิดชอบของแตละฝาย รวมทั้งความสัมพันธระหวางฝายตองระบุไวอยางชัดเจน
1) แตละฝายตองระบุงานที่รับผิดชอบไวอยางชัดเจน  ตลอดจนงานดานการจัดการ เชน การวางแผน  การ

ประสานงาน
2) จัดตั้งองคกรเพียงพอที่จะทํ าใหงานสํ าเร็จสมบูรณและมอบหมายงานไปยังทุกฝายในองคกร ตองแนใจวา

งานครอมระหวางฝายไมทํ าใหการไหลของงานหยุดชะงัก
3) ลักษณะดานคุณภาพของงาน ถาเปนไปไดตองควบคุมไดโดยตัวเลข โดยใชผังควบคุมหรือกราฟ
4) งานที่ทํ าตองทํ าเปนเอกสาร และจัดทํ าระเบียบการมอบหมายงาน

[3] ความรับผิดชอบและอํ านาจหนาที่ที่ชัดเจน
เพื่อใหมั่นใจวางานกระจายไปทั่วทั้งองคกรอยางสมบูรณ และปราศจากการซํ้ าซอน ผูมีอํ านาจหนาที่จะตอง
พิจารณาจัดสรรงานและมอบหมายงานแกพนักงานทุกคนในองคกรอยางชัดเจน
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1) ระบงุานทีไ่ดรับมอบหมายของแตละฝาย และความรบัผิดชอบตองานทีไ่ดรับมอบหมาย ผูจดัการมหีนาที่แจง
ขอมูลเกี่ยวกับหนาที่การงานและขอมูลจากรายงานแกผูเกี่ยวของ

2) การอาจมอบอํ านาจใหผูใตบังคับบัญชาไปทํ า ตองไมเกินขีดความสามารถของผูรับมอบหมาย จะตอง
อธิบายใหผูรับมอบหมายเขาใจถึงสภาพความเปนจริง ใหคํ าปรึกษาแนะนํ า กํ าหนดใหผูรับมอบหมายราย
งานความคืบหนาและผลงาน  งานที่มอบหมายยังอยูในความรับผิดชอบของผูจัดการ

3) จัดทํ าระเบียบแสดงถึงอํ านาจหนาที่และความรับผิดชอบของผูใตบังคับบัญชา

[4] เขาใจคํ าส่ังของผูบังคับบัญชาและการสั่งงานผูใตบังคับบัญชาอยางถูกตอง
เพื่อใหการสื่อสาร วัตถุประสงค คาเปาหมาย ของงานแกผูใตบังคับบัญชาอยางชัดเจน ผูจัดการตอง
1) เขาใจคํ าสั่งของผูบริหารระดับสูงในสวนที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบและอํ านาจหนาที่ของตนอยางถูกตอง
2) ประเมินเรื่องเหลานี้อยางทั่วดาน แลวถายทอดไปยังฝายและผูจัดการที่เกี่ยวของ
3) ศึกษาจุดประสงคของคํ าสั่งอยางจริงจังเพื่อใหสามารถอธิบายและยกตัวอยางไดอยางชัดเจน
4) มอบอํ านาจแกผูใตบังคับบัญชา เพื่อใหการทํ างานเปนไปอยางราบรื่นและรวดเร็ว
5) ตองยืนยันใหไดวาผูใตบังคับบัญชามีความเขาใจในคํ าสั่งจริงๆ เปนสัญญาณที่ดีหากผูใตบังคับบัญชาตั้งคํ า

ถามมากมายเกี่ยวกับคํ าสั่ง

[5] การช้ีแนะผูใตบังคับบัญชา
คํ าสั่งของผูจัดการตองชัดเจน และมีการติดตามควบคุมอยางเพียงพอ
1) การสัง่งานตองชดัเจน โดยระบปุริมาณงานทีต่องท ํา ก ําหนดเสนตายในการสงมอบ วธิกีารท ํางาน มาตรฐานที่

ตองยึดถือ การรายงานสภาวะผิดปกติ
2) ใหการศึกษาและการฝกอบรมเพื่อใหมั่นใจวาพนักงานทํ าตามมาตรฐานการทํ างาน การเปนสิ่งจํ าเปน 

พิจารณาจากการปฏิบัติงานจริง หากพบในภายหลังพนักงานไมสามารถทํ าตามที่มาตรฐานกํ าหนด ใหฝก
งานใหม

3) การมอบหมายงานแกผูใตบังคับบัญชาตามระดับความชํ านาญหรือสูงกวาเล็กนอย ในกรณีหลังควรใหคํ า
แนะนํ าดวย และกลาวชมเมื่อพวกเขาปรับปรุงดีข้ึน

4) ใหผูปฏิบัติงานในการรายงานทันทีเมื่อพบสิ่งผิดปกติ และคนหาสาเหตุ

การส่ังงานที่ชัดเจนและความเขาใจในสถานการณที่เปนจริง
[6] การส่ังงานและคํ าส่ังที่ชัดเจน
การสื่อสารที่ดีระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชามีความสํ าคัญมาก
1) อธิบายจุดประสงคและขอกํ าหนดของงานแกผูใตบังคับบัญชา
2) จัดทํ าคูมือปฏิบัติงานเปนมาตรฐานและเปนเอกสารโดยใช "5 W 1 H" คือ ใคร ทํ าอะไร ที่ไหน อยางไร และ

รายงานใคร
3) เลือกจุดที่เปนประเด็นสํ าคัญเพื่อเนนในคูมือปฏิบัติงาน
4) ทวนสอบการทํ างานของพนักงานในการปฏิบัติจริงวาปฏิบัติตามที่กํ าหนดไวในคูมือหรือไม
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5) ใชประสบการณหรือความผิดพลาดในอดีตเปนขอมูลในการจัดทํ าคูมือปฏิบัติงาน
6) ใหมีการรายงานความคืบหนาของงาน ความผิดปกติที่เกิดขึ้น และการสื่อสารภายในหนวยงาน

[7] การทํ ารายงานและการจัดแบบฟอรมของเอกสาร
การติดตามใหปฏิบัติตามขั้นตอนวิธีการทํ างานอยางถูกตองโดยใชเอกสารที่จัดเตรียมไว
1) จัดทํ าแบบฟอรมของรายงานเปนมาตรฐานเพื่อใหการบันทึกทํ าไดอยางรวดเร็ว
2) เรียงหัวขอตามลํ าดับความสํ าคัญ อธิบายรายละเอียดในทายเอกสารหรือในเอกสารแนบ
3) ใหนํ าเสนอสารสนเทศที่สามารถมองเห็นไดมากที่สุดเทาที่จะเปนไปไดในรูปของกราฟ หรือตาราง
4) รายงานอาจประกอบดวยขอเสนอแนะหรือขอคิดเห็นที่ชัดเจน
5) การเขียนรายงานควรเขียนตามเวลาที่กํ าหนด แลวเวียนใหผูเกี่ยวของทราบ

[8] เอกสารระหวางฝาย
การสื่อสารระหวางฝายควรเปนเอกสาร และเก็บบันทึก
1) ระบุรายละเอียดขอบเขตของประเด็นที่จะสื่อสาร และระบุหัวขอที่ขอความรวมมือและ วัตถุประสงค ยอๆ ชัด

เจน ตองแนใจวามีการลงชื่อหรือประทับตราพรอมวันที่ที่ออกเอกสาร
2) เรียงหัวขอตามลํ าดับความสํ าคัญ สวนรายละเอียดหรือตัวเลขอธิบายในเอกสารแนบ
3) หากการสื่อสารโดยเอกสารเพียงอยางเดียวไมเพียงพอ จัดใหมีการประชุม
4) ขอตกลงรวมกันควรจัดทํ ารายงานการประชุมเปนเอกสารและรับรองรายงานการประชุม

[9] การหารือกับผูอยูใตบังคับบัญชาอยางใกลชิด
เพื่อประกันวาผูอยูใตบังคับบัญชาสามาถปฏิบัติตามคํ าสั่งไดอยางถูกตอง
1) อธิบายวัตถุประสงค และเปาหมายของการปรับปรุง
2) เชิญชวนผูอยูใตบังคับบัญชาเพื่อใหเสนอความเห็น
3) เขียนปญหาที่อาจเกิดขึ้น หรือปญหาแฝงตางๆ  และหารือเพื่อแกและปองกันปญหา
4) ผลของการหารือใหสรุปเปนลายลักษณอักษรและนํ าไปปฏิบัติ
5) ถาจํ าเปนตองปรับปรุงแกไขวิธีการ ใหวางแผนขั้นตอนสํ าหรับการปรับปรุงดวย
6) ใหติดตามผลจากการปฏิบัติและยืนยันใหผูอยูใตบังคับบัญชาทราบ

[10] การวินิจฉัยสถานการณอยางถูกตอง
การเกาะติดกับสถานการณที่เปนจริงของคุณภาพในกระบวนการผลิตเพื่อปองกันของเสียในตลาดมีความสํ าคัญ
อยางยิ่ง
1) เตรียม QC TOOLS,TRANSITION CHARTS , PROCESS CAPABILITY INDEX เพื่อแสดงแนวโนม

พิจารณาดูแนวโนมตามชวงเวลาตางๆ
2) ใหตรวจสอบการปฏบัิติงาน ณ ทีท่ ํางานเปนระยะๆ และตรวจสอบวา วธิที ํางานไมผิดเพีย้นไปจากมาตรฐาน
3) วิธีทํ างานที่ผิดเพี้ยนไปจากมาตรฐานจะตองไดรับการทบทวน และไดรับการปรับปรุงเพื่อใหผูอยูใตบังคับ

บัญชาปฏิบัติตามไดโดยงาย โดยเฉพาะอยางยิ่งงานที่ตองใชแรงกายหนักเปนระยะเวลานาน
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4) แนะนํ าผูอยูใตบังคับบัญชาใหตรวจเช็คตามจุด หรือรายการที่ตองตรวจสอบ ฝกใหผูใตบังคับบัญชาราย
งานอยางรวดเร็วเมื่อพบสิ่งผิดปกติ เชน เสียง สี เปนตน

การวเิคราะหหาสาเหตทุีไ่มเปนไปตามขอก ําหนด การส่ังงานและการใหค ําแนะน ําทีเ่หมาะสม
[11] การรายงานความไมเปนไปตามขอกํ าหนด
ใหสรางระบบเพือ่ใหแนใจวา เมือ่เกดิสิง่ทีไ่มเปนไปตามขอก ําหนด จะตองปฏบัิติการดวยความรวดเรว็ และเหมาะสม
1) จัดทํ าเสนทางการติดตอส่ือสารเพื่อใหพนักงานปฏิบัติเมื่อรายงานความผิดปกติ
2) เมือ่ไดรับรายงานความผดิปกต ิ ใหยนืยนัสภาพการณ ตรวจสอบวาเกดิขึน้ไดอยางไร มผีลกบักระบวนการผลติ

อ่ืนๆอยางไร ความเกี่ยวของกับฝายอื่น ระดับของความเรงดวน มีสารสนเทศอะไรที่ตองมีเพิ่มเติม
3) สงบนัทกึชวยจ ําทีบ่อกรายละเอยีดทัง้หมด ภาพวาดคราวๆ ไปยงัฝายทีเ่กีย่วของ เพือ่ขอใหก ําหนดมาตรการแก

ไข
4) สอบสวนหาสาเหตุใหพบ หากจํ าเปนใหกํ าจัดผลิตภัณฑไปกอน

[12] การตรวจการวิเคราะหหาสาเหตุของขอบกพรอง
การตรวจการวิเคราะหหาสาเหตุของขอบกพรอง
1) ตรวจสอบเนื้อหาของรายงานเกี่ยวกับความบกพรอง โดยไปดูสถานที่เกิดเหตุ และผลผลิต
2) ใหใช  "STRATIFICATION" (การแบงประเภท)   [โดยเนื้อหาของการเสีย โดยรหัสของสินคา โดยกระบวน

การผลิต โดยผูทํ า  โดยเวลา ] และกลวิธีทางสถิติอ่ืนเพื่อการวิเคราะห
3) ยืนยันรายงานโดยลองผลิตใหเสียอีกและรางแผนการปรับปรุง
4) ปฏิบัติการปรับปรุงแกไขเพื่อปองกันมิใหเกิดขึ้นอีก

[13] ช้ีบงสาเหตุของขอบกพรอง
ผูจัดการจะตองใช 4M (MACHINE  MAN  METHOD  MATERIALS) เพื่อเก็บขอมูลเพื่อใชในการหาสาเหตุของ
การไมเปนไปตามขอกํ าหนด ผูจัดการควรตรวจวา
1) ผูปฏิบัติงานไดทํ างานตามมาตรฐานวิธีปฏิบัติงานหรือไม
2) เครื่องจักร  อุปกรณ ตางๆ ไดมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม
3) ผูปฏิบัติงานหรอื INSPECTOR ไดเปลีย่นแปลงกระบวนการผลติหรอืไม ถาไมมใีหดูวาขัน้ตอนการท ํางาน, ข้ัน

ตอนการตรวจสอบ หรือเครื่องมือทดสอบไดเปลี่ยนไปหรือไม
4) กระบวนการผลิตไดเปลี่ยนไปเพราะการเปลี่ยนวัสดุหรือชิ้นสวนหรือไม  วัสดุ และชิ้นสวน (จากผูทํ าที่ตางกัน 

อาจมีความแตกตางบางเล็กนอย)
5) ใชวิธี STRATIFICATION (การแบงประเภท) และวิธีทางสถิติอ่ืนๆ เพื่อการวินิจฉัย

[14] มีปฏิบัติการแกไขที่เหมาะสม
ผูจัดการจะตองกํ าหนดมาตรการแกไขเมื่อไดทราบสาเหตุของความบกพรอง
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1) กอนอื่นใหดํ าเนินการกับความบกพรองซึ่งอาจจะนํ าไปสูการเรียกรองคาเสียหายกับบริษัท ถาเปนเรื่องเสี่ยง
ตอความปลอดภัยของลูกคา จะตองใหระงับการสงของไปขาย

2) แตงตั้งบุคคลที่มีอํ านาจเพื่อดํ าเนินการกับผลิตภัณฑบกพรอง ถาของนั้นสงถึงลูกคาแลว ใหดํ าเนินการแกไข
ตามความเหมาะสม

3) สอบสวนหาสาเหตุของความบกพรอง และปฏิบัติการแกไข ถาจํ าเปนก็ตองทบทวนมาตรฐานการปฏิบัติงาน
และแกไขกฎระเบียบและมาตรฐานที่เกี่ยวของ

4) ตรวจสอบกระบวนการผลิตที่เหมือนๆกัน ถามีปญหา ทบทวนกระบวนการทั้งหมดและฝกอบรมผูปฏิบัติงาน
นั้นใหมดวย

[15] ตรวจสอบและยกระดับความสามารถของพนักงาน
เขาใจความสามารถของผูใตบังคับบัญชาเกี่ยวกับวัตถุประสงคของงาน และมีการสั่งงานและสอนงานอยางเหมาะ
สม
ดํ าเนินการเพื่อยกระดับความสามารถของผูใตบังคับบัญชา
1) ตองระบุคุณสมบัติ ความรู และความชํ านาญ ซึ่งมีความจํ าเปนในการทํ าใหงานสํ าเร็จ
2) ใหระบุวิธีการเพื่อใหไดมาซึ่งคุณสมบัติ ความรู และ ตามความชํ านาญ
3) ประเมินขีดความสามารถของผูปฏิบัติงาน
4) ใหการศึกษาและฝกอบรมผูใตบังคับบัญชาแตละคน
5) ใหขอแนะนํ าที่พอเหมาะกับความสามารถของผูปฏิบัติงาน
6) ฝกอบรมผูปฏิบัติงานเพื่อใหมีคุณสมบัติพิเศษสํ าหรับการปฏิบัติงานที่ตองการคุณสมบัติพิเศษ

การสงเสริมพนักงานสํ านึกในการปรับปรุง
[16] ใหพนักงานมีสวนรวมในการนํ านโยบายไปสูการปฏิบัติ
ในการดํ าเนินนโยบายของฝาย ใหมีการถกกันกับผูใตบังคับบัญชาเพื่อใหแนใจวาพวกเขาเขาใจความสํ าคัญของ
นโยบาย
1) ผูจัดการและผูใตบังคับบัญชาตองเขาใจนโยบายระยะยาว และกลางของบริษัท ใหประเมินการทํ างานของฝาย

ของตัวเองในปที่แลว เลือกหัวขอพัฒนาสํ าหรับปนี้
2) ดูวาหัวขอที่เลือกนั้นเปนไปตามนโยบายระยะยาว และกลาง โดยมีการศึกษาและยืนยันรวมกับผูใตบังคับ

บัญชา หากจํ าเปนก็แกไข
3) ทบทวนกับผูใตบังคับบัญชาโดยกํ าหนดวิธีปฏิบัติในแตละกิจกรรมของแตละหัวขอนโยบายใหชัดเจน
4) ทํ าตาราง การประเมินความชํ านาญของแตละคน วางแผน และดํ าเนินการฝกงานใหเปนไปตามนั้น

[17] ถายทอดวัตถุประสงคของฝายอยางชัดเจน
ผูจัดการตองมั่นใจวาผูใตบังคับบัญชาสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคที่ไดรับมอบหมาย โดย
1) ระบุวัตถุประสงคโดยใชตัวเลข
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2) กระตุนใหผูใตบังคับบัญชาเสนอแนะวิธีการที่ทํ าใหวัตถุประสงคบรรลุผลสํ าเร็จ
3) ใชตัวเลข (กราฟ ตาราง) แสดงใหผูใตบังคับบัญชาเห็นวาความสํ าเร็จของฝายมีสวนชวยใหบริษัทประสบ

ความสํ าเร็จ
4) วินิจฉัยความกาวหนาของการปฏิบัติตามนโยบาย กับผลปฏิบัติงาน เพื่อหาทางควบคุมความกาวหนาให

เปนไปดวยดีตามเวลาที่ผานไป

[18] หารือกับผูใตบังคับบัญชาเกี่ยวกับปญหาระหวางนํ าไปปฏิบัติ
ศึกษาปญหาที่เกิดขึ้นในระหวางดํ าเนินนโยบายรวมกับผูใตบังคับบัญชา เพื่อพัฒนาจิตสํ านึกในการทํ ารวมกันใน
สถานที่ทํ างาน
1) บอกกับผูใตบังคับบัญชาใหทํ าการตรวจสอบ และทํ ารายงานความกาวหนาเปนระยะๆ และรายงานเมื่อมี

ความลาชา
2) ไปเยี่ยมและตรวจสอบ ณ ที่ทํ างานดวยตนเอง เพื่อฟงปญหาจากผูปฏิบัติงาน
3) เมื่อพบปญหา  ผูจัดการจะตองเรียกผูที่มีหนาที่รับผิดชอบมาสอบสวนหาสาเหตุ ตองไมทิ้งความรับผิดชอบนั้น

ใหกับผูปฏิบัติงานเพียงลํ าพัง แตสรางแรงจูงใจใหเขามาแกปญหาโดยความริเร่ิมของพวกเขาเอง
4) เจรจาหรือประสานงาน เมื่อจํ าเปนตองขอความชวยเหลือจากฝายอื่น
5) รายงานปญหารายแรงแกผูบังคับบัญชา

[19] จัดต้ังระบบสงเสริมการทํ าขอเสนอใหปรับปรุง
ผูจัดการตองสงเสริมผูใตบังคับบัญชาใหมีจิตสํ านึกในการปรับปรุง และไมทํ างานลวกๆตามคํ าสั่ง ผูจัดการควรใหมี
การแกไขเมื่อไดรับขอเสนอใหปรับปรุงที่ดี
1) จัดตั้งระบบขอเสนอ ซึ่งขอเสนอของพนักงานควรไดรับการสงเสริม ไดรับการประเมิน หากดี ไดรับการแนะ

นํ าไปใช  รวมทั้งการจายรางวัล
2) สรางความเชื่อมั่นวาพนักงานเขาใจจุดประสงคของขอเสนอในการปรับปรุงเพื่อทํ าใหการทํ างานงายขึ้น 

ปลอดภัยขึ้น เร็วขึ้น และถูกตองแมนยํ ามากขึ้น
3) ใหจัดทํ าแบบฟอรมเพื่อใหกรอกโดยงาย แจกจายไปในฝายตางๆ ติดตั้งกลองรับประจํ าฝาย
4) แสดงใหเห็นวามีความสนใจในขอเสนออยางแทจริง
5) ประเมินอยางรวดเร็วและยุติธรรม และแจงผลใหพนักงานทราบ ในกรณีไมยอมรับใหชี้แจงเหตุผลดวย
6) ใหเลือกขอเสนอที่มีผลกับการปรับปรุงประกาศ หรือ ตีพิมพในนิตยสาร แสดงกราฟของจํ านวนขอเสนอ และ 

จํ านวนเงินที่ประหยัดลงไดจากการปรับปรุงเพื่อกระตุนใหเกิดการแขงขันระหวางฝาย

[20] สนับสนุนกิจกรรม QCC
ผูจัดการจะตองเขาใจและเขาชวยเหลือกิจกรรม QCC โดย
1) เขาใจสภาพความเปนจริงของกิจกรรม QCC ในฝายของตน
2) ไปเยีย่ม ณ ทีท่ ํางาน อยางนอยสปัดาหละครัง้ เพือ่ขอรับทราบความคบืหนาของกจิกรรม QCC ใหความชวยเหลอื

เมื่อไดรับการรองขอ
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3) ใหคํ าแนะนํ าเมื่อไดรับการรองขอ และใหประกาศโดยแจงชัดวาไดคาดหวังวาจะไดอะไรจากกิจกรรม QCC
4) ประเมนิกจิกรรม QCC ในรูปของ ความถีข่องการประชมุ จ ํานวนปญหาทีไ่ดแกไขแลว จ ํานวนเรือ่งทีน่ ําเสนอ

อัตราสวนของพนักงานที่เขารวม จํ านวนเงินที่ประหยัดไดจากการปรับปรุงตอป
ฝกอบรมและสรางแรงจูงใจแกผูใตบังคับบัญชา
[21] จัดทํ าแผนการฝกอบรมและการดํ าเนินการตามแผน
ผูจัดการตองใหการศึกษาและฝกอบรมผูใตบังคับบัญชาใหมีความชํ านาญเพื่อการทํ างานของตน
1) ทบทวนงานในฝายและความตองการเกีย่วกบัความรูและความช ํานาญทีจ่ะท ําใหงานส ําเรจ็ ท ําแผนการฝกอบรม

ระยะยาวเพื่อยกระดับความชํ านาญ
2) วางแผนและควบคุมการฝกอบรมแตละคนในแตละป
3) ใชกิจกรรม QCC และกิจกรรมกลุมอ่ืนๆในสถานที่ทํ างานเพื่อชวยพัฒนาความชํ านาญ
4) วางแผนสํ าหรับการไดคุณวุฒิระดับชาติของพนักงานแตละคน และใหมีการฝกอบรมและสนับสนุน

[22] การรายงาน การส่ือสารและการใหคํ าปรึกษา
มีความสํ าคัญยิ่งวาผูจัดการตองทํ าความเขาใจอยางถูกตองกับรายงาน การสื่อสารและการขอคํ าปรึกษาที่ไดรับ
จากผูใตบังคับบัญชา และฝายอื่น พวกเขาตองมั่นใจวาผูใตบังคับบัญชา
1) เขาใจถึงจุดควบคุมและวิธีประเมิน  และใหทํ ารายงานเปนประจํ า
2) เมื่อมีเหตุการณผิดปกติเกิดขึ้น ตองรายงานโดยรวดเร็ว
3) มีความรูสึกเปนอิสระที่จะปรึกษาหารือในเรื่องเกี่ยวกับปญหาและความกังวลใจไดอยางเปดเผย

[23] การสรางแรงจูงใจแกผูใตบังคับบัญชา
ผูจัดการตองสรางแรงจูงใจแกผูใตบังคับบัญชาใหทํ างานอยางดีที่สุดเต็มตามความสามารถ โดย
1) ตองแนใจวาผูใตบังคับบัญชาเขาใจวาจะทํ างานของตนไดอยางไร และเขาใจถึงความสํ าคัญของภาระที่ได

รับมอบหมาย
2) ใหสังเกตอยางรอบคอบวาผูใตบังคับบัญชาทํ าอะไร และชวยเหลือใหพวกเขาทํ าไดดีข้ึน
3) เมื่อเห็นสมควร ใหมอบหมายงานใหเหนือกวาความสามารถ ใหความชวยเหลือเพื่อใหบรรลุผลงานที่ดี ซึ่งจะ

เพิ่มความเชื่อมั่นแกพวกเขา
4) จัดการประชุมเพื่อใหผูใตบังคับบัญชาสามารถนํ าเสนอความสํ าเร็จแกเพื่อนรวมงาน
5) ความสํ าเร็จที่มีผลดีตอบริษัทควรตองไดรับรางวัลจากบริษัท

[24] เนนความสํ าคัญของวงจร PDCA เพื่อความสํ าเร็จในการปรับปรุง
ผูจัดการตองมั่นใจวา ผูใตบังคับบัญชาเขาใจความสํ าคัญของวงจร PDCA ในการที่จะบรรลุผลสํ าเร็จตามวัตถุ
ประสงคในปรับปรุง
P  คือ  PLAN  กํ าหนดแผนที่ชัดเจน ตัดสินวาจะทํ าใหเปนจริงไดอยางไร และใครเปนผูมีหนาที่ในแตละ

หัวขอ
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D  คือ  DO  ดํ าเนินการตามแผนอยางซื่อสัตย
C  คือ  CHECK  ทบทวนและประเมินผลของการปฏิบัติงาน โดยใชเกณฑตามที่ไดกํ าหนดในขั้นตอน

การวางแผน
A  คือ  ACTION  วิเคราะหผลที่ไดประเมินไว และกํ าหนดวิธีการปองกัน แกไข ที่ชัดเจน
[25] นํ าเสนอผลของการปรับปรุงประเมินเปนตัวเลขเทาที่เปนไปได
ผลจากการปรับปรุงควรแสดงเปนตัวเลขมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได
1) ใช “CHARACTERISTIC DIAGRAM”  เพื่อเลือกหัวขอที่จะปรับปรุงใหมีผลมากที่สุดโดยพิจารณา ปจจัย

ตางๆดังนี้เวลาที่จะใชแกไข คาใชจาย และจํ านวนเงินที่จะประหยัดไดจากการปรับปรุง
2) เมื่อกํ าหนดวัตถุประสงคการปรับปรุงไดแลว พิจารณามาตรการที่ชัดเจนที่จํ าเปนสํ าหรับความสํ าเร็จ แลว

สรุปลงในตารางกํ าหนดเวลาเพื่อใชในการควบคุม ในแตละมาตรการกํ าหนดผูรับผิดชอบ หนวยวัดสํ าหรับ
ประเมินผล

3) ผลของการปรับปรุงใหประเมินออกมาเปนเงิน หรือ เวลา แปลงหัวขอประเมินที่เปนนามธรรมเปนเงิน ใชวิธี
แปลงคาเปนเงินที่เลือกไวลวงหนา

4) แบงประเภทขอมูลจากแงมุมตางๆ ระบุปญหาและมาตรการแกไข ฝกอบรมใหผูใตบังคับบัญชาเขาใจวิธีการ
วิเคราะหตามประเภทของขอมูล
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