คูมือเลม 3
พนักงานทั่วไป
บทนํา
เพื่อใหธุรกิจสามารถขยายตัวไดอยางตอเนื่อง การปรับปรุงคุณภาพของพนักงานจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง เพื่อนํา
มาสูการมีสถานที่ทํางานที่คลองตัว เพื่อแขงขันในการพัฒาตนเอง และเพื่อดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจ รวมถึงกิจ
กรรมกลุมคุณภาพโดยพนักงานทุกคน ผูจัดการควรริเริ่มในการสรรคสรางองคกรที่มีชีวิตชีวา และสถานที่ทํางานที่
ชื่นบาน หลักการที่สําคัญอีกอันหนึ่งก็คือผูจัดการตองพยายามยกระดับพนักงานเพื่อปรับปรุงคุณภาพและความรับ
ผิดชอบของพวกเขา

ทัศนคติในการทํางาน
[1] เขาใจเรื่องอัตราการมาทํางาน
อัตราการมาทํางานคืออัตราสวนของจํานวนพนักงานที่มาปฏิบัติงานกับจํานวนของพนักงานที่กําหนดใหมีในหนวย
งาน การรูอัตราการมาทํางานกอนการเริ่มงาน ทําใหสามารถจัดพนักงานที่มีความสามารถมาปฏิบัติงานแทน
พนักงานที่ขาดงาน และรักษาแผนการผลิตที่วางไวใหบรรลุเปาหมาย กําหนดระเบียบใหพนักงานทุกคนตองยื่นใบ
ลาหยุดงานใหผูบังคับบัญชาทราบลวงหนา เพื่อใหผูบังคับบัญชาจัดใหมีผูมาปฏิบัติงานแทนได โดยใชแบบฟอรม
ใบลา นอกจากนี้พนักงานแตละคนควรไดรับการฝกใหมีความชํานาญหลายดานซึ่งทําใหสามารถทําแทนพนักงาน
ที่ขาด ทัศนคติในการทํางานที่ตํ่านํามาสูการหยุดงานโดยไมสงใบลาลวงหนา ซึ่งไมเพียงแตสงผลใหประสิทธิ
ภาพการผลิตลดลง อีกทั้งยังทําใหเกิดขอบกพรองของผลิตภัณฑ

[2] อายุการทํางาน
เพื่อบริหารและปรับปรุงทัศนคติของพนักงาน ผูจัดการทุกคนจะตองแจกแจงจํานวนพนักงานใตบังคับบัญชาทั้ ง
หมดโดยแยกตามเพศและตํ าแหนงงาน และอายุการทํ างาน วางแผนดํ าเนินการระยะยาวเพื่อรักษาความสม
ดุลยโดยแจกแจงตามประเภทขางตน ใชเครื่องมือที่สามารถมองเห็นได เชน ฮีสโตแกรมดังตัวอยาง ชวยในการวาง
แผน
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ตัวอยาง การแจกแจงพนักงานตามอายุ
อายุ
20 - 29

30 - 39

40 - 49

50 - 59

60 - 65

1995
1996
1997
1995
1996
1997
1995
1996
1997
1995
1996
1997
1995
1996
1997

จํานวนพนักงาน
38
42
45
29
29
35
55
60
55
32
38
39
11
8
14

20

40

60

[3] จิตสํานึกที่ดีจะทําใหเกิดการพัฒนา
ผูจัดการควรสงเสริมพนักงานใหมีทัศนคติที่ดีตองานและรวมแกไขปญหาในงานอยางแข็งขัน ถาพนักงานปฏิบตั ิ
งานตามคําสัง่ เทานัน้ หรือ ในหนวยงานนัน้ พนักงานไมสามารถสนทนาปญหาตางๆ กับผูบ งั คับบัญชาได พนักงาน
จะไมสมัครใจที่จะปรับปรุง ขั้นตอนสามารถดําเนินการไดประกอบดวย
1) ทําการรณรงคเพื่อสรางแรงจูงใจแกพนักงาน
2) จัดใหมีการประชุมรวมระหวางผูจัดการและหัวหนางานจะทําใหการสื่อสารระหวางกันดีขึ้น
3) ใหโอกาสพนักงานไดคุยกับผูจัดการและหัวหนางาน
4) สรางระบบเพื่อแสดงผลการปรับปรุงอยางเปนรูปธรรม

[4] ปรับปรุงในเรื่องการตรงตอเวลา
เพื่อปรับปรุงใหพนักงานตรงตอเวลาผูจัดการตอง
1) วิเคราะหหาสาเหตุของการมาทํางานสายและกลับกอนเวลา และหาขอสรุปวาควรจะมีมาตรการอะไร
2) อบรมพนักงานใหตระหนักวาการมาสายและกลับกอนเวลาจะมีผลกระทบตอความมั่นคงของการผลิต
3) สงเสริมใหพนักงานมีทัศนคติที่เปนบวกในการทํางาน
4) จัดเตรียมแบบฟอรมการลา และทําใหแนใจวาพนักงานไดมีการยื่นใบลาลวงหนา
5) ใหรางวัลกับพนักงานที่ไมมาสายและไมหยุดงานเปนระยะเวลา 1 ป ถาเปนไปไดอาจใหเปนเงินพิเศษในรูป
เงินสด
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[5] เพิ่มความตั้งใจใหพนักงานมีการปรับปรุงแกไขทัศนคติ
มีความสําคัญอยางยิ่งในการทําใหสถานที่ทํางานมีชีวิตชีวา ซึ่งทําใหพนักงานทํางานตามกฎระเบียบ เพื่อใหบรรลุ
ผลดังกลาวควร
1) พนักงานทุกคน รวมทั้งผูจัดการและหัวหนางานจะตองทํางานรวมกัน
2) สรางกฎระเบียบในการทํางานที่พนักงานกระตือรือรนจะปฏิบัติตาม
3) ทําใหพนักงานคุนเคยกับกฎระเบียบในการทํางาน และผลักดันใหปฏิบัติจนเปนนิสัย
4) ใหความสนใจตอการปฏิบัติตอกันในหมูพนักงาน และการแตงกายของพนักงาน
ในสถานที่ทํางานมีชีวิตชีวาจะทําใหผลผลิตสูงขึ้น

ความเขาใจในมาตรฐานและปฏิบัติใหถูกตอง
[6] เพิ่มจิตสํานึกของความรับผิดชอบในหนาที่
ผูจัดการและหัวหนางานควรเพิ่มการมีจิตสํานึกรับผิดชอบโดย
1) สรางบรรยากาศใหทุกคนรูวาจะตองปฏิบัติตามมาตรฐานและระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงานประจําวัน
2) ระบุสาเหตุถาพนักงานไมปฏิบัติตามมาตรฐาน ถาเปนความผิดของพนักงาน ทําใหชัดเจนวาตองปฏิบัติตาม
มาตรฐาน
3) ทําใหแนใจวาพนักงานปรับปรุงความเขาใจ และการทําตามมาตรฐานอยางมีประสิทธิภาพ
ความรับผิดชอบของพนักงานแตละคนควรชัดเจนสําหรับทั้งหัวหนางานและพนักงาน

[7] ความเขาใจมาตรฐานการทํางาน
พนักงานตองเขาใจมาตรฐานการทํางานตางๆ เพื่อทํางานของตนอยางมีประสิทธิภาพ ผูจัดการควร
1) อธิบายมาตรฐานการทํางานตางๆใหพนักงานทุกคนเขาใจเปนอยางดี
2) ตั้งระบบควบคุมเพื่อใหแนใจวาไดมีการปฏิบัติตามมาตรฐานการทํางานแลว ฝกอบรมผูรับผิดชอบในการ
ควบคุมใหมีการปฏิบัติอยางถูกตอง
3) จะตองแนใจวาในหนวยงานมีเครื่องมือและอุปกรณที่จํ าเปนครบถวนเพื่อสามารถทํ าตามมาตรฐานการ
ทํางานได
4) สร า งความเชื่ อมั่น วา พนัก งานยอมรั บวา มาตรฐานการทํ างานช ว ยทํ าให ก ารผลิตบรรลุคุณภาพอย า ง
สมํ่าเสมอ

[8] การปฏิบัติตามมาตรฐานและระเบียบขอบังคับ
เพื่อใหปฏิบัติตามมาตรฐานและระเบียบขอบังคับอยางสมบูรณ ผูจัดการตอง
1) หาสาเหตุการไมปฏิบัติตามที่เกิดขึ้นทันที และดําเนินมาตรการเพื่อปองกันไมใหเกิดความผิดซํ้าอีก
2) ทําใหแนใจวาพนักงานเห็นความจําเปนของการปฏิบัติตามมาตรฐานการทํางานและระเบียบขอบังคับ
3) สรางบรรยากาศใหพนักงานทุกคนปรารถนาที่จะปฏิบัติตาม
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4)

จัดทํามาตรฐานระดับความชํานาญของพนักงาน ดังนั้นพวกเขาจะยอมรับความสําคัญของมาตรฐาน และ
ระเบียบขอบังคับในการพัฒนาระดับความชํานาญ และตองมีความรูท จี่ ะทําอยางไรใหบรรลุผลในการปรับปรุง
จัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานที่สําคัญ จะชวยพัฒนาเทคโนโลยีของบริษัทเพื่อประโยชนของทุกคน
ตัวอยาง
การ วิเคราะหสาเหตุของความลมเหลวในการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานและระเบียบขอบังคับ
สาเหตุ
(1) มีความรูค วามเขาใจไมเพียงพอ
(2) ขาดความรวมมือ
(3) ไมมมี นุษยสมั พันธระหวางพนักงานดวยกัน
(4) มาตรฐานและระเบียบขอบังคับยากเกินไป
(5) ไมไดรบั การอธิบายชีแ้ จงใหทราบ
(6) จัดประชุมพนักงานทัง้ หมดไมได
(7) มีการสับเปลีย่ นคนบอย
(8) ไมมเี วลา
(9) ไมมกี ารเตรียมการทีด่ ี (เครื่องมือ อุปกรณ)
(10) การอบรมไมเพียงพอ

%
28
23
15
10
8
5
3
3
3
2

10

20

30

[9] ความกระตือรือรนและความจริงใจในการทํางาน
เพือ่ ใหไดตามทีไ่ ดตงั้ เปาหมายไว มีความสําคัญอยางยิง่ ทีพ่ นักงานไมเพียงตองปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน ยัง
ตองมีทัศนคติเปนบวกกับงาน ผูจัดการและหัวหนางานจะตองเปนตัวอยางที่ดี โดยทํางานของตนเองดวยทัศนคติ
ที่เปนบวกและดวยความกระตือรือรน

ปรับปรุงระดับวิชาการและความชํานาญ
[10] การพัฒนาตนเอง
ผูจัดการและหัวหนางานตองสรางระบบเพื่อจูงใจใหพนักงานเพื่อเรียนรูความชํานาญใหมๆ ดวยความริเริ่มของ
พวกเขาเอง ใหโอกาสทางการศึกษาแกพนักงานที่มีความมุงมั่น ภายใตบรรยากาศที่ทาทายใหทุกคนปรารถนาที่จะ
พัฒนาตนเอง

[11] ผลักดันใหเกิดความสมัครใจในการพัฒนาวิธีการทํางาน
ผูจัดการและหัวหนางานจะตองสรางบรรยากาศในการสงเสริมใหพนักงานคนหาปญหาในการทํางานของตน และ
คนหาทางออกเบือ้ งตนดวยตนเอง วิธกี ารสรางแรงจูงใจอยางมากก็คอื การไดรบั การยอมรับในความสามารถ ดังนัน้
ควรสรางระบบการประเมินความคิดเห็นของพนักงานดวยความยุตธิ รรม และใหมกี ารแขงขัน และกิจกรรมอื่นๆ เพื่อ
กระตุนใหพนักงานเขามามีสวนรวม วิธีการนี้ไมเพียงแตสามารถนําไปใชไดในฝายผลิตโดยตรงเทานั้น แมในฝาย
อํานวยการ ฝายขาย ฝายบริการ และ ฝายอื่นที่ไมเกี่ยวกับการผลิตก็สามารถใชได
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[12] ฝกฝนเนื้อหาของเทคนิคตางๆ ดวยตนเอง
ความชํานาญของพนักงานทําใหบริษัทเจริญกาวหนา พนักงานไมเพียงไดรับการอบรมในทักษะที่จําเปนเทานัน้ ยัง
ตองสงเสริมพนักงานปรับปรุงความชํานาญดวยตนเองอยางสมําเสมอโดยค
่
นหาปรับปรุงเทคนิคการทํางานของตนเอง
และพัฒนางานจากความคิดริเริ่มของตนเอง

[13] แลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการระหวางฝายตางๆ
หนทางหนึ่งในการปรับปรุงระดับความรูทางวิชาการในฝายของคุณคือการแลกเปลี่ยนสารสนเทศลาสุดกับฝาย
อื่นๆ และเพื่อประดิษฐวิธีเพื่อทําใหดีที่สุดในการใชประโยชนจากสารสนเทศที่ไดรับ การแขงขันกับฝายอื่นทําใหเพิ่ม
ความสามารถในการยกระดับความชํานาญ อาจสงพนักงานไปเรียนรูจากบริษัทที่มีเทคนิคที่กาวหนาเพื่อเรียนรู
ทักษะลาสุด ทําใหพวกเขาสามารถถายทอดความรูไปยังเพื่อนรวมงาน อีกทางเลือกหนึ่งคือเชิญวิทยากรจากบริษัท
ที่มีวิทยาการกาวหนามาใหคําแนะนํา

กิจกรรมกลุม QC และกิจกรรมปรับปรุง
[14] การมีสวนรวมเปนสมาชิกของกลุม QC
การปรับปรุงสามารถบรรลุผลไดโดยผานกลุมกิจกรรม เชน กลุม QC ถาพนักงานทั้งหมดในบริษัทปฏิบัติกิจ
กรรมเหลานี้อยางพรอมเพรียงกัน จะทําใหสถานที่ทํางานเต็มเปยมดวยพลัง
ผูจัดการ และหัวหนางานจะตองเขาใจกิจกรรมเหลานี้ และสรางบรรยากาศใหพนักงานทุกคนรูสึกกระตือรือรนที่
จะเขารวม หลัก 4 ประการที่เปนการสงเสริมและผลักดันสมาชิก
1) จัดใหสมาชิกมีการแสดงความคิดเห็นและจัดเตรียมขาวสาร
2) ใหสมาชิกมีจิตสํานึกในการแขงขันใหมากที่สุด
3) ทําใหสมาชิกมีความกระตือรือรนในการปรับปรุงกิจกรรมกลุมมากที่สุด
4) แสดงความชื่นชมยินดีเมื่อสมาชิกทํากิจกรรมสําเร็จ

[15] กิจกรรมกลุม QC
กลุม QC ดําเนินการอยางอิสระโดยสมาชิกของกลุม ทั่วไปมักจะเปนบุคลากรที่มีสวนในกิจกรรมหลักของธุรกิจ
โดยใชความคิดเห็นของสมาชิกในกลุม แสวงหาการพัฒนาขีดความสามารถของพวกเขา บรรลุผลสําเร็จดวยตัว
เอง ทําใหเกิดสภาพแวดลอมในการทํางานที่เต็มไปดวยความมีชีวิตชีวา เพิ่มความพึงพอใจใหลูกคามากขึน้ และ
ปรับปรุงสิง่ แวดลอม ผูน ากลุ
ํ ม จะตองสรางบรรยากาศทีท่ าให
ํ สมาชิกทุกคนมีความสุขในการเขารวมประชุม ใหคานึ
ํ ง
วาพนักงานทุกคนในสถานทีท่ างานเป
ํ
นสมาชิกกลุม และจะตองไมละเลยผูท ไี่ มไดเขารวมประชุม

[16] สนับสนุนกิจกรรมกลุม QC
เพือ่ ใหใชผลจากกิจกรรมกลุม QC ไปปรับปรุงคุณภาพและความเจริญกาวหนาของบริษทั ใหมากทีส่ ดุ ผูบ ริหารและผู
จัดการจะตองปฏิบัติดังนี้
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1) กําหนดใหกิจกรรมกลุม QC เปนกิจกรรมที่สําคัญ เพื่อใหการศึกษาแกพนักงานและทําใหบริษัทมีชีวิตชีวา
2) มีสวนรวมทํากิจกรรมดวยตนเอง
3) เคารพ (ความคิดของ) แตละบุคคล และใหพนักงานทั้งหมดเขามาสนับสนุนกิจกรรม
4) สรางบรรยากาศใหสมาชิกทุกคนปรารถนาที่จะเสนอแนะ
5) กําหนดระบบเพื่อประเมินการเสนอแนะ เพื่อใหรางวัลกับผูที่เสนอแนะและนําไปปฏิบัติได
เปนการดีที่สุดที่จะเริ่มดวยปญหาเรงดวนที่งายๆ แลวจึงไปทําการแกไขปญหาที่ยากขึ้น

[17] ความตอเนื่องของกิจกรรมกลุม QC
กิจกรรมกลุม QC เปนกิจกรรมที่ตอเนื่อง เมื่อไดแกไขปญหาหนึ่งสําเร็จแลว สมาชิกจะทําการคนหาและแกไข
ปญหาถัดไป กําหนดเปาหมาย 2-4 ปญหาตอป ผูจัดการ และ หัวหนางาน จะตองสรางบรรยากาศซึ่งทําใหสมาชิก
ทุกคนสามารถมีสว นรวมในกิจกรรมกลุม ทัง้ หมดอยางตอเนือ่ ง อยางไรก็ตามจะตองปองกันไมใหกิจกรรมที่ไดแกไข
ปญหาไปแลวกลับมาเกิดปญหาซําอี
้ ก และปองกันไมใหมวั แตสนใจเรื่องการเตรียมการเพื่อการนําเสนอผลงานเทา
นั้นซึ่งทําใหสมรรถนะการทํางานตกตํ่าลง เปนการดีที่จะเขารวมในการประชุมกลุม QC ในระดับประเทศ และ
ระดับระหวางประเทศ

สมัครใจทําการปรับปรุงคุณภาพของงาน
[18] สนับสนุนขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงงาน
ความตองการของพนักงานในการปรับปรุงงานใหดีขึ้นสามารถสะทอนใหเห็นจากจํานวนขอเสนอแนะที่พนักงาน
จัดทําขึ้น ดังนั้น ถาพนักงานมีความตั้งใจที่จะปรับปรุงคุณภาพแลว ก็สามารถแกไขปญหาตางๆ ไดทกุ เรือ่ ง ขอ
เสนอแนะอาจจะทําโดยบุคคลหรือจัดทําเปนกลุม เมือ่ ใดทีก่ จิ กรรมกลุม QC ดําเนินการไปเต็มรูปแบบแลว ขอเสนอ
แนะสวนใหญจะถูกจัดทํ าขึ้นโดยกลุมงาน เปนการดีที่จะกําหนดเปาหมายที่ชัดเจนสําหรับขอเสนอแนะในแตละ
สถานที่ทํางาน กิจกรรมทั้งหมดขางตนสามารถกระตุนเราใหเกิดสํานึกดานคุณภาพ มาตรการปองกันการทํากิจ
กรรมที่เกิดจากปญหาเดิมซํ้าๆอีก
1) จัดการกับปญหาใหม
2) เรียนรูเกี่ยวกับเทคนิคทาง QC ใหม
3) สงเสริมใหสมาชิกรับบทบาทใหม
4) ปรับปรุงวิธีการจัดประชุมกลุม
5) ผูจัดการจะตองเขาใจในกิจกรรมและสนับสนุนกิจกรรม
6) ทําแผนกิจกรรมทางสันทนาการซึ่งเปลี่ยนแปลงมาจากกิจกรรมกลุม QC

[19] นโยบายเพื่อสนับสนุนขอเสนอแนะ
กําหนดระบบขอเสนอแนะเพือ่ เชิญชวนใหพนักงานทําขอเสนอแนะ และ ประเมินขอเสนอแนะดวยความรวดเร็วและ
ยุติธรรม ควรมีคณะกรรมการสงเสริมระบบขอเสนอแนะในแตละฝาย และมีสํานักเลขานุการสงเสริมระบบขอเสนอ
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แนะในสํานักเลขาธิการสงเสริมระบบ TQM ขยายระบบขอเสนอแนะและกิจกรรมกลุม QC ไปยังบริษัทในเครือ
เปนความคิดที่ดีถาจะจัดใหมีเดือนแหงการรณรงคใหมีขอเสนอแนะ ควรใหรางวัลขอเสนอแนะที่ดีเลิศ

[20] สนับสนุนการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะที่ไดรับการประเมินควรนําไปปฏิบัติโดยเร็วเทาที่จะเปนไปได ทําใหสามารถทวนสอบประสิทธิผลของ
มัน แตบางขออาจจําเปนตองเปลี่ยนแปลงอุปกรณหรือผลิตภัณฑ และใชเวลานานกวาในการนําไปปฏิบัติผลลัพธ
จากการนําขอเสนอแนะไปปฏิบัติควรนําไปยกยองผูที่ทําขอเสนอแนะ เพื่อสงเสริมใหขอเสนอแนะตอไป ผูจัดการ
และหัวหนางานตองนําขอเสนอแนะที่นําไปปฏิบัติมาจัดทํามาตรฐาน และนําเขาเปนสวนหนึ่งของระบบควบคุม
งาน ขอเสนอแนะที่ไมประสบความสําเร็จทุกรายตองไดรับการชี้แจงสาเหตุที่แนวคิดของเขาไมไดถูกนําไปใช

[21] ฝกฝนความชํานาญ
การทําใหเทคโนโลยีในการผลิตลํ้าหนาอยูเสมอ ตองการใชพนักงานที่มีระดับความชํานาญสูงขึ้น ผูจัดการตอง
สรางความเชือ่ มัน่ วาพนักงานไดบรรลุถงึ ความชํานาญสูงขึน้ ในระดับทีต่ อ งการ เพือ่ บรรลุผลดังกลาว การพัฒนาตน
เองมีความสําคัญมาก แตบริษัทตองไมพึ่งเฉพาะความพยายามของแตละบุคคลเปนหลัก บริษัทควรจะสรางระบบ
การปรับปรุงความรูความสามารถของพนักงานดวย ประกอบดวยการศึกษาและฝกอบรม รวมถึงการสรางระบบ
การให ป ระกาศนี ย บั ต ร เมื่ อ ประเมิ น ผลว า พนั ก งานผู  ใ ดมี ค วามชํ านาญถึ ง แล ว เพื่ อ ส ง เสริ ม แรงผลั ก ดั นแก
พนักงาน ในที่นี้ควรพิจารณาถึงความขยันและความกาวหนาของพนักงาน ผูจัดการและหัวหนาควรจะสราง
บรรยากาศใหทุกคนยอมทํางานหนักเพื่อทําใหระดับความชํานาญสูงขึ้น

[22] สนับสนุนการปรับปรุงคุณภาพ
ตรวจสอบวามีการปรับปรุงคุณภาพไดอยางไร และมีการเปลี่ยนแปลงในระยะเวลาหนึ่งแคไหน ซึ่งประกอบดวย
กิจกรรมเหลานี้
1) วิเคราะหหัวขอของกิจกรรมการปรับปรุงแกไข เพื่อพิจารณาวาเปาหมายของกิจกรรมสามารถแกปญหาที่มี
อยู หรือปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑในอนาคตไดหรือไม
2) วิเคราะหวามีขอเสนอแนะจํานวนเทาไรที่มีจุดมุงหมายในการปรับปรุงคุณภาพ ใชการวิเคราะหนี้ สราง
ความกระตือรือรนในการปรับปรุงใหสูงขึ้น
3) ใชขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพจากบริษัทอื่นในการกําหนดหัวขอการประชุมภายใน
4) ใหตรวจขั้นตอนการแกปญหาอยางสมํ่าเสมอ
5) จัดทํารวบรวมเทคนิคทาง QC ทั้งหลาย : ขอมูลที่จะทําใหเขาใจถึงความจริง และใชวิชาทางสถิติในการแก
ไขปญหา
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