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คูมือเลม 4
การบริหารตามนโยบาย

บทนํ า
งานที่สํ าคัญที่สุดของบริษัทคือการแจงนโยบาย และทิศทางในอนาคตบนฐานของยุทธศาสตรแกพนักงานทุกคน 
เพื่อใหมีการสรางกลุมที่มีชีวิตชีวา แผนการบริหารทั้งระยะยาวและระยะกลางกอรูปจากนโยบายที่ประกาศโดย
ผูบริหารสูงสุด จากแผนการบริหาร แตละฝายในบริษัทจัดรางแผนระยะยาวและระยะกลางของตนเองขึ้น จัดทํ า
รายละเอียดของแผนประจํ าปตามมา กํ าหนดตัวเลขเปาหมาย แลวดํ าเนินการใหไดตามนั้น

[1] การบริหารตามนโยบาย
ในการพัฒนาผลิตภัณฑใหม การปรับปรุงคุณภาพ การบริหารคุณภาพ การลดตนทุนการผลิตและทํ าใหบริษัทมี
ความเขมแข็ง จะตองดํ าเนินการดังนี้
1) บริษัทตองกํ าหนดปรัชญาทางธุรกิจ กลยุทธการบริหาร และแผนบริหารระยะยาวและกลาง ตามปรัชญาของ

บริษัท
2) บนพื้นฐานของกลยุทธและแผนขางตน CEO จะตองกํ าหนดเปาหมายเมื่อเร่ิมตนปงบประมาณ หรือเร่ิมรอบ

บัญชี และคาที่ใชวัด และกํ าหนดมาตรการที่ชัดเจนเพื่อใหส่ิงเหลานี้บรรลุผล
3) ผูจัดการฝายและแผนกตองกํ าหนดเปาหมายของตนเอง และนโยบายที่เปนรูปธรรมตามนโยบายของ

ประธานบริษัท  เปาหมายและนโยบายเหลานี้จะกระจายลงไปสูองคกรระดับลางซึ่งเปนผูดํ าเนินการ
4) ตรวจสอบพนักงานแผนกตางๆ เปนระยะๆ วาแผนไดมีการนํ าไปปฏิบัติอยางถูกตองหรือไม และไดผลตามที่

อยากไดหรือไม ส่ิงผิดปกติที่เกิดขึ้นทุกอยางจะตองไดรับการรายงาน และถาจํ าเปนก็อาจตองแกไขแผน
ปฏิบัติการดวย

5) มีการตรวจสอบอยางละเอียดของการปฏิบัติตามนโยบายโดย CEO หรือผูจัดการฝาย หรือแผนก  ณ กลางป 
และปลายปงบประมาณ

6) ปฏิบัติการที่นํ าสูการปฏิบัติตลอดทั้งปตองแสดงผลเปนคาที่ใชวัดทุกตัวเมื่อส้ินป

[2] การกํ าหนดนโยบาย
การจัดทํ านโยบายประจํ าป
1) แผนบริหารระยะยาว และผลสะทอนจากนโยบายประจํ าป นํ าเขาสูการพิจารณาในที่ประชุมกรรมการ

บริหาร และจัดทํ ารางแผนประจํ าปถัดไป
2) นํ าเสนอรางแผนประจํ าปตอที่ประชุมกรรมการบริหาร และพิจารณารับรองนโยบายประจํ าป แลวนํ าเสนอ

ประธานบริษัทอนุมัติ
แผนบริหารระยะยาวแสดงถึงกลยุทธที่สํ าคัญ รายการที่ตองควบคุม เชน ยอดขาย กํ าไร ผลขายตอคน จุดคุมทุน 
และมูลคาเปาหมาย การกํ าหนดนโยบายควรอยูบนฐานของการวิเคราะหจากฝายบริหาร ผลของปที่แลว
การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมทางธุรกิจ และเปาหมายที่ชัดเจนเกี่ยวกับคุณภาพ ตนทุนและกํ าหนดสงมอบ
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ระบบจัดทํ านโยบาย

        ปรัชญาทางธุรกิจ
   แผนบริหาร

        ระยะยาว และกลาง

การเปลี่ยนแปลง      คณะกรรมการ        การประเมินและผลสะทอน
สภาพแวดลอม      ขามสายงาน                     จากผลดํ าเนินการปกอนหนานี้
ของบริษัท

         นโยบายทั้งบริษัท
       สํ าหรับปงบประมาณ

                                   การกระจายนโยบาย

[3] การกระจายนโยบาย
นโยบายของทั้งบริษัทตองกระจายลงไปยังฝายและทุกแผนกตางๆ ซึ่งฝายและแผนกตาง ๆ จะกํ าหนดนโยบายของ
ตน และนํ ามาจัดทํ าแผนดํ าเนินการที่ชัดเจนเปนรูปธรรม การกระจายนโยบายตองการการแบงปนสารสนเทศ และ
การพัฒนาใหเกิดความคิดในแนวเดียวกันระหวางพนักงานระดับบนและระดับลาง จะตองใสใจเสมอวา
1) นโยบายและแผนของระดับที่สูงกวาไดรับการนํ าไปปฏิบัติโดยระดับลาง
2) แผนจะตองเดนชัดยิ่งขึ้นเมื่อกระจายลงระดับลาง
3) ปญหารวมกันของฝายและสายงานตางๆ ตองหาขอยุติดวยการประสานงานกัน
4) ในการกํ าหนดเงื่อนไขเพื่อใหบรรลุเปาหมายและใหไดตามเวลา ใหใช วิธี 5W+1H
5) มีวิธีส่ือสารและตรวจสอบที่ชัดเจน

[4] แผนดํ าเนินการ
เมื่อนโยบายประจํ าปไดกระจายลงสูฝายและแผนกเรียบรอยแลว ใหจัดทํ าแผนดํ าเนินการที่ชัดเจน ฝาย สายงาน
และทีมตองทํ าอะไรบาง ตองมีการหารือเกี่ยวกับหัวขอที่มีความเกี่ยวพันกันลวงหนา แผนปฏิบัติการตองระบุเปา
หมายที่ชัดเจน ผลสํ าเร็จและปญหาของปที่แลว กํ าหนดเวลาของรายการปฏิบัติในปนี้ ความรับผิดชอบของแตละ
คน ผูไดรับมอบหมาย ฝายประสานงาน และผลกระทบที่คาดวาจะเกิด โดยใชหลัก 5W+1H เพื่อทํ าใหประเด็น
เหลานี้ชัดเจน
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[5] ใชหัวขอควบคุมเพื่อตรวจการนํ านโยบายไปปฏิบัติ
เพื่อใหนโยบายเปนจริง จะตองมีการกํ าหนดตารางเวลา และดํ าเนินแผนปฏิบัติการตามเวลาที่กํ าหนดไว การทํ าให
นโยบายเปนจริงตองมีการตรวจสอบเปนระยะ และตองมีมาตรการแกไขที่เหมาะสม ถาไมสามารถทํ านโยบายให
เปนจริงได จะตองมีการประเมินใหม วาความลมเหลวนั้นเปนผลมาจาก ก) การขาดความสามารถที่จะจัดการให
เปนไปตามแผนปฏิบัติการ หรือ ข) ดํ าเนินการตามแผนแตไมสามารถทํ าไดตามเปาหมาย
มีวิธีประเมิน 2 วิธี คือประเมินผลสุดทาย และ ประเมินปจจัย (กิจกรรมและกระบวนการ) และเกณฑที่ใชประเมิน
ปจจัยเรียกวา หัวขอควบคุม ซึ่งใชสํ าหรับตรวจสอบการนํ านโยบายไปปฏิบัติ
หัวขอควบคุมเบื้องตนประกอบดวย
1) นโยบายและมูลคาของเปาหมาย
2) ปญหาที่พบระหวางในขั้นการกระจายนโยบาย
3) อัตราสวนความกาวหนาของแผนปฏิบัติการ หากรายการปฏิบัติการที่มีมากมายเกินไป จะตองพิจารณา

เลือกรายการที่สํ าคัญที่สงผลดีตอธุรกิจมากกวา

[6] การประเมินประจํ าเดือนการนํ านโยบายไปปฏิบัติ
การประเมินการนํ านโยบายไปปฏิบัติควรดํ าเนินการทุกเดือน
1) การประเมินประจํ าเดือนดํ าเนินการโดยผูไดรับมอบหมายจากฝายบริหารโดยใชกราฟควบคุม
2) การตัดสินตองชัดเจนไมวาจะสํ าเร็จตามเปาหมายหรือไม
3) บันทึกผลการวิเคราะหเร่ืองที่ไมประสบความสํ าเร็จ พรอมดวยแผนรายการติดตามการแกไข
การปฏิบัติการอาจไมประสบความสํ าเร็จตามเปาหมาย เพราะปญหาเกี่ยวกับตัวแผนปฏิบัติการเอง หรือ ปญหา
เกี่ยวกับการควบคุมใหปฏิบัติตามแผน ซึ่งประกอบดวย
1) การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมภายนอก
2) ไมไดปฏิบัติตามรายการที่กํ าหนดไว
3) ไมไดดํ าเนินการตามแผนปฏิบัติการ
4) เร่ิมแผนปฏิบัติการลาชา
จะตองสืบคนหาสาเหตุแหงความลมเหลวแลวดํ าเนินการแกไข สามารถจํ าแนกการปฏิบัติการแกไขไดเปน 3 
ประเภท คือ 1) การแกไขฉุกเฉิน คือการแกที่อาการ  2) มาตรการปองกันไมใหเกิดซํ้ า คือการขจัดสาเหตุ 3) 
มาตรการแกไขที่รากฐาน คือการแกไขรากเหงา การปฏิบัติการแกไขทั้งหมดจะตองบันทึกไว

[7] การคนหาสิ่งผิดปกติและการปฏิบัติการแกไข
ก ําหนดผูรับผิดชอบในการคนหาสิง่ผดิปกตไิวใหชดัเจน การนีไ้มใชมอบใหกลุม QCC.ไปท ํา การคนหาและการตดิตาม
ปฏิบัติการแกไขสิ่งผิดปกติมีข้ันตอนดังนี้
1) ระบุหัวขอควบคุม และจัดทํ าผังควบคุม(Control Chart) เทากับจํ านวนหัวขอควบคุม
2) เก็บขอมูลทุกเดือน  และบันทึกลงในกราฟควบคุม (Control graph)
3) บันทึกขอมูลที่เกิดจากสิ่งผิดปกติ
4) ยืนยันสิ่งผิดปกติในกระบวนการ  ณ จุดปฏิบัติงาน
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5) ใหปฏิบัติการแกไขฉุกเฉินตามความจํ าเปน
6) วิเคราะหกระบวนการเพื่อหาสาเหตุที่แทจริง ใชวิธีการแกปญหา
7) ปฏิบัติการแกไขเพื่อขจัดเหตุที่แทจริง
8) บันทึกปฏิบัติการแกไขในรายงานสิ่งผิดปกติ
9) วิเคราะหรายงานสิ่งผิดปกติเดือนละครั้ง

[8] ใชกราฟควบคุมเพื่อตรวจสอบความสํ าเร็จประจํ าเดือน
จะตองลงขอมูลความสํ าเร็จประจํ าเดือนของแตละหัวขอควบคุมตองลงบนกราฟ เปนกราฟแสดงลํ าดับเวลา 
ประกอบกับเขตจํ ากัดการปฏิบัติ (Action limits) กํ าหนดไว ขอมูลที่เกินเขตจํ ากัดการปฏิบัติถือวาไมบรรลุตามเปา 
และตองปฏิบัติการแกไขทันที มี 2 วิธีในการสรางเขตจํ ากัดการปฏิบัติ
1) ใหใชมูลคาเปาหมายคงที่เปนเขตจํ ากัดการปฏิบัติ
2) ใหมีพิกัดเผื่อสํ าหรับเปาหมาย และใชเปนเขตจํ ากัดการปฏิบัติ

[9] ทบทวนนโยบายเมื่อสิ้นเทอม
ตองมีการทบทวนนโยบายเมื่อส้ินเทอม และใหแจงผลการทบทวนเพื่อการปรับปรุงในอนาคต ผลสะทอน หมายถึง 
การชี้ปญหาโดยผานกระบวนการวิเคราะหสถานะปจจุบัน มุงไปที่ผลลัพธ และที่สํ าคัญยิ่งคือกระบวนการ หัวขอ
ทบทวนเมื่อหมดเทอม
1) กิจกรรมที่ดํ าเนินการไปแลวในเทอมนี้
2) ผลของกิจกรรม
3) สาเหตุที่ทํ าใหทํ าไมไดตามเปาหมายในเทอมนี้
4) เปาหมายสํ าหรับเทอมถัดไป
การทบทวนตองเขียนในฐานะบุรุษที่ 1 และตองไมโทษสิ่งแวดลอมหรือลูกคา ตองเผื่อเนื้อที่ไวมากๆ สํ าหรับใช
อธิบายสถานภาพปจจุบัน แทนที่จะเผื่อไวสํ าหรับแผนในอนาคต ตองเลือกปญหาที่สํ าคัญเพื่อปฏิบัติการแกไขใน
เทอมตอไป

[10] การตรวจวินิจฉัยโดยประธาน
การบริหารตามนโยบายไมอาจสํ าเร็จไดนอกจากประธานบริษัทมีการสรางสรรควิสัยทัศน ประธานบริษัทตองทํ า
ความเขาใจกลไกการบริหารตามนโยบาย และแสดงความเปนผูนํ า มีความสํ าคัญอยางมากที่ประธานบริษัทตอง
ไปเยี่ยมสวนตางๆ ของบริษัท เพื่อปรึกษาหารืออยางตรงไปตรงมา และการตรวจวินิจฉัยแมนยํ า ตรวจวินิจฉัยโดย
ประธานสามารถจํ าแนกไดเปน 2 ประเภทคือ การบริหารตามนโยบาย และการบริหารขามฝาย หรือความเกี่ยวของ
ระหวางฝาย
ผูที่ไดรับการวินิจฉัยควร
1) อธิบายนโยบาย วิธีปฏิบัติงานและผล แทนการเขียนรายงานตามปกติ
2) ใชขอมูลจากรายงาน "QC.STORY”
3) ชี้แจงปญหาที่มีในปจจุบันและแจงแผนการแกไขในอนาคต
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ผูวินิจฉัยควร
1) ยืนยันใหไดวานโยบายของบริษัทไดกระจาย และนํ าไปปฏิบัติหรือไม
2) ตรวจการปรับปรุงกระบวนการ ไมใหจํ ากัดเฉพาะผลเทานั้น  ในการตรวจวินิจฉัยการควบคุมคุณภาพ
3) ยอมรับจุดออนที่มีอยู
4) ในการตรวจวินิจฉัยในสถานที่ทํ างาน ใหความสนใจกับส่ิงที่ดํ ารงอยูจริงในสถานที่ทํ างาน และเพื่อสงเสริม

ขวัญและกํ าลังใจ
5) ณ สถานที่ทํ างาน จะตองรับฟงปญหาและขอเรียกรองอยางจริงใจ
6) แจงผลการตรวจวินิจฉัยและใหความเห็น
7) เคารพธรรมชาติของมนุษยนั้นประสงคดี
8) ใชมุมมองของการควบคุมคุณภาพ

[11] การติดตามผลการตรวจวินิจฉัยโดยประธาน
รายการที่ประธานระบุใหมีการปรับปรุง ควรไดรับการติดตามผลอยางเปนระบบ
1) ผูตรวจวินิจฉัยบันทึกปญหาและวิธีการปรับปรุง แลวสงไปยังฝายและสายงานที่ไดรับการตรวจวินิจฉัย ซึ่ง

เรียกวาบันทึกขอแนะนํ าของผูวินิจฉัย
2) ใหสงรายงานการอธิบายโตตอบระหวางการวินิจฉัย ไปยังฝายตางๆ เพื่อเปนขอมูลอางอิง
3) ฝายและแผนกที่ไดรับการวินิจฉัย ตองทํ าแผนปรับปรุงทุกรายการที่ไดระบุไวในการวินิจฉัย และสงแผนไปยัง

งานสงเสริม TQM
4) ตอจากนั้นใหดํ าเนินการตามแผนปรับปรุง สงรายงานความคืบหนาในรายการที่ยังปรับปรุงไมเสร็จภายใน 3 

เดือน และรายงานฉบับสมบูรณสํ าหรับรายการที่ปรับปรุงแลว
5) สถานะของรายการที่ตองปรับปรุง จะไดรับการติดตามในการวินิจฉัยโดยประธานในคราวตอไป

[12] แผนบริหารระยะกลางและระยะยาว
แผนบริหารระยะยาว (ปกติ 5 ป) และระยะกลาง (ปกติ 3 ป) คือการกํ าหนดแผนบนพื้นฐานของการนํ ากลยุทธใน
การบริหารไปสูการปฏิบัติ มีทางเลือกแผนบริหาร 3 ประการ กํ าหนดเฉพาะแผนระยะยาว กํ าหนดเฉพาะแผนระยะ
กลาง กํ าหนดทั้งแผนระยะยาวและระยะกลาง แผนบริหารระยะยาวระบุเฉพาะเปาหมายทางธุรกิจ แผนดังกลาวชี้
วิสัยทัศนระยะยาวเปนแนวทางและนโยบาย ตัวอยาง เชน
1) บริษัทจะเปนผูนํ าในตลาด XXX ภายในป YYY
2) พัฒนาความสามารถในการสงออกไปยังประเทศ XXX โดยมีกํ าไรภายในป YYY
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