คูมือเลม 4
การบริหารตามนโยบาย
บทนํา
งานที่สําคัญที่สุดของบริษัทคือการแจงนโยบาย และทิศทางในอนาคตบนฐานของยุทธศาสตรแกพนักงานทุกคน
เพื่อใหมีการสรางกลุมที่มีชีวิตชีวา แผนการบริหารทั้งระยะยาวและระยะกลางกอรูปจากนโยบายที่ประกาศโดย
ผูบริหารสูงสุด จากแผนการบริหาร แตละฝายในบริษัทจัดรางแผนระยะยาวและระยะกลางของตนเองขึ้น จัดทํา
รายละเอียดของแผนประจําปตามมา กําหนดตัวเลขเปาหมาย แลวดําเนินการใหไดตามนั้น

[1] การบริหารตามนโยบาย
ในการพัฒนาผลิตภัณฑใหม การปรับปรุงคุณภาพ การบริหารคุณภาพ การลดตนทุนการผลิตและทําใหบริษัทมี
ความเขมแข็ง จะตองดําเนินการดังนี้
1) บริษัทตองกําหนดปรัชญาทางธุรกิจ กลยุทธการบริหาร และแผนบริหารระยะยาวและกลาง ตามปรัชญาของ
บริษัท
2) บนพื้นฐานของกลยุทธและแผนขางตน CEO จะตองกําหนดเปาหมายเมื่อเริ่มตนปงบประมาณ หรือเริ่มรอบ
บัญชี และคาที่ใชวัด และกําหนดมาตรการที่ชัดเจนเพื่อใหสิ่งเหลานี้บรรลุผล
3) ผูจัดการฝายและแผนกตองกํ าหนดเปาหมายของตนเอง และนโยบายที่เปนรูปธรรมตามนโยบายของ
ประธานบริษัท เปาหมายและนโยบายเหลานี้จะกระจายลงไปสูองคกรระดับลางซึ่งเปนผูดําเนินการ
4) ตรวจสอบพนักงานแผนกตางๆ เปนระยะๆ วาแผนไดมีการนําไปปฏิบัติอยางถูกตองหรือไม และไดผลตามที่
อยากไดหรือไม สิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นทุกอยางจะตองไดรับการรายงาน และถาจําเปนก็อาจตองแกไขแผน
ปฏิบัติการดวย
5) มีการตรวจสอบอยางละเอียดของการปฏิบัติตามนโยบายโดย CEO หรือผูจัดการฝาย หรือแผนก ณ กลางป
และปลายปงบประมาณ
6) ปฏิบัติการที่นําสูการปฏิบัติตลอดทั้งปตองแสดงผลเปนคาที่ใชวัดทุกตัวเมื่อสิ้นป

[2] การกําหนดนโยบาย
การจัดทํานโยบายประจําป
1) แผนบริหารระยะยาว และผลสะทอนจากนโยบายประจํ าป นํ าเขาสูการพิจารณาในที่ประชุมกรรมการ
บริหาร และจัดทํารางแผนประจําปถัดไป
2) นําเสนอรางแผนประจําปตอที่ประชุมกรรมการบริหาร และพิจารณารับรองนโยบายประจําป แลวนําเสนอ
ประธานบริษัทอนุมัติ
แผนบริหารระยะยาวแสดงถึงกลยุทธที่สําคัญ รายการที่ตองควบคุม เชน ยอดขาย กําไร ผลขายตอคน จุดคุมทุน
และมูลคาเปาหมาย การกํ าหนดนโยบายควรอยูบนฐานของการวิเคราะหจากฝายบริหาร ผลของปที่แลว
การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมทางธุรกิจ และเปาหมายที่ชัดเจนเกี่ยวกับคุณภาพ ตนทุนและกําหนดสงมอบ
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ระบบจัดทํานโยบาย
ปรัชญาทางธุรกิจ
แผนบริหาร
ระยะยาว และกลาง
การเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดลอม
ของบริษัท

คณะกรรมการ
ขามสายงาน

การประเมินและผลสะทอน
จากผลดําเนินการปกอนหนานี้

นโยบายทั้งบริษัท
สําหรับปงบประมาณ

การกระจายนโยบาย

[3] การกระจายนโยบาย
นโยบายของทั้งบริษัทตองกระจายลงไปยังฝายและทุกแผนกตางๆ ซึ่งฝายและแผนกตาง ๆ จะกําหนดนโยบายของ
ตน และนํามาจัดทําแผนดําเนินการที่ชัดเจนเปนรูปธรรม การกระจายนโยบายตองการการแบงปนสารสนเทศ และ
การพัฒนาใหเกิดความคิดในแนวเดียวกันระหวางพนักงานระดับบนและระดับลาง จะตองใสใจเสมอวา
1) นโยบายและแผนของระดับที่สูงกวาไดรับการนําไปปฏิบัติโดยระดับลาง
2) แผนจะตองเดนชัดยิ่งขึ้นเมื่อกระจายลงระดับลาง
3) ปญหารวมกันของฝายและสายงานตางๆ ตองหาขอยุติดวยการประสานงานกัน
4) ในการกําหนดเงื่อนไขเพื่อใหบรรลุเปาหมายและใหไดตามเวลา ใหใช วิธี 5W+1H
5) มีวิธีสื่อสารและตรวจสอบที่ชัดเจน

[4] แผนดําเนินการ
เมื่อนโยบายประจําปไดกระจายลงสูฝายและแผนกเรียบรอยแลว ใหจัดทําแผนดําเนินการที่ชัดเจน ฝาย สายงาน
และทีมตองทําอะไรบาง ตองมีการหารือเกี่ยวกับหัวขอที่มีความเกี่ยวพันกันลวงหนา แผนปฏิบัติการตองระบุเปา
หมายที่ชัดเจน ผลสําเร็จและปญหาของปที่แลว กําหนดเวลาของรายการปฏิบัติในปนี้ ความรับผิดชอบของแตละ
คน ผูไดรับมอบหมาย ฝายประสานงาน และผลกระทบที่คาดวาจะเกิด โดยใชหลัก 5W+1H เพื่อทําใหประเด็น
เหลานี้ชัดเจน
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[5] ใชหัวขอควบคุมเพื่อตรวจการนํานโยบายไปปฏิบัติ
เพื่อใหนโยบายเปนจริง จะตองมีการกําหนดตารางเวลา และดําเนินแผนปฏิบัติการตามเวลาที่กําหนดไว การทําให
นโยบายเปนจริงตองมีการตรวจสอบเปนระยะ และตองมีมาตรการแกไขที่เหมาะสม ถาไมสามารถทํานโยบายให
เปนจริงได จะตองมีการประเมินใหม วาความลมเหลวนั้นเปนผลมาจาก ก) การขาดความสามารถที่จะจัดการให
เปนไปตามแผนปฏิบัติการ หรือ ข) ดําเนินการตามแผนแตไมสามารถทําไดตามเปาหมาย
มีวิธีประเมิน 2 วิธี คือประเมินผลสุดทาย และ ประเมินปจจัย (กิจกรรมและกระบวนการ) และเกณฑที่ใชประเมิน
ปจจัยเรียกวา หัวขอควบคุม ซึ่งใชสําหรับตรวจสอบการนํานโยบายไปปฏิบัติ
หัวขอควบคุมเบื้องตนประกอบดวย
1) นโยบายและมูลคาของเปาหมาย
2) ปญหาที่พบระหวางในขั้นการกระจายนโยบาย
3) อัตราสวนความกาวหนาของแผนปฏิบัติการ หากรายการปฏิบัติการที่มีมากมายเกินไป จะตองพิจารณา
เลือกรายการที่สําคัญที่สงผลดีตอธุรกิจมากกวา

[6] การประเมินประจําเดือนการนํานโยบายไปปฏิบัติ
การประเมินการนํานโยบายไปปฏิบัติควรดําเนินการทุกเดือน
1) การประเมินประจําเดือนดําเนินการโดยผูไดรับมอบหมายจากฝายบริหารโดยใชกราฟควบคุม
2) การตัดสินตองชัดเจนไมวาจะสําเร็จตามเปาหมายหรือไม
3) บันทึกผลการวิเคราะหเรื่องที่ไมประสบความสําเร็จ พรอมดวยแผนรายการติดตามการแกไข
การปฏิบัติการอาจไมประสบความสําเร็จตามเปาหมาย เพราะปญหาเกี่ยวกับตัวแผนปฏิบัติการเอง หรือ ปญหา
เกี่ยวกับการควบคุมใหปฏิบัติตามแผน ซึ่งประกอบดวย
1) การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมภายนอก
2) ไมไดปฏิบัติตามรายการที่กําหนดไว
3) ไมไดดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ
4) เริ่มแผนปฏิบัติการลาชา
จะตองสืบคนหาสาเหตุแหงความลมเหลวแลวดํ าเนินการแกไข สามารถจําแนกการปฏิบัติการแกไขไดเปน 3
ประเภท คือ 1) การแกไขฉุกเฉิน คือการแกที่อาการ 2) มาตรการปองกันไมใหเกิดซํ้ า คือการขจัดสาเหตุ 3)
มาตรการแกไขที่รากฐาน คือการแกไขรากเหงา การปฏิบัติการแกไขทั้งหมดจะตองบันทึกไว

[7] การคนหาสิ่งผิดปกติและการปฏิบัติการแกไข
กําหนดผูร บั ผิดชอบในการคนหาสิง่ ผิดปกติไวใหชดั เจน การนีไ้ มใชมอบใหกลุม QCC.ไปทํา การคนหาและการติดตาม
ปฏิบัติการแกไขสิ่งผิดปกติมีขั้นตอนดังนี้
1) ระบุหัวขอควบคุม และจัดทําผังควบคุม(Control Chart) เทากับจํานวนหัวขอควบคุม
2) เก็บขอมูลทุกเดือน และบันทึกลงในกราฟควบคุม (Control graph)
3) บันทึกขอมูลที่เกิดจากสิ่งผิดปกติ
4) ยืนยันสิ่งผิดปกติในกระบวนการ ณ จุดปฏิบัติงาน
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5)
6)
7)
8)
9)

ใหปฏิบัติการแกไขฉุกเฉินตามความจําเปน
วิเคราะหกระบวนการเพื่อหาสาเหตุที่แทจริง ใชวิธีการแกปญหา
ปฏิบัติการแกไขเพื่อขจัดเหตุที่แทจริง
บันทึกปฏิบัติการแกไขในรายงานสิ่งผิดปกติ
วิเคราะหรายงานสิ่งผิดปกติเดือนละครั้ง

[8] ใชกราฟควบคุมเพื่อตรวจสอบความสําเร็จประจําเดือน
จะตองลงขอมูลความสํ าเร็จประจํ าเดือนของแตละหัวขอควบคุมตองลงบนกราฟ เปนกราฟแสดงลํ าดับเวลา
ประกอบกับเขตจํากัดการปฏิบัติ (Action limits) กําหนดไว ขอมูลที่เกินเขตจํากัดการปฏิบัติถือวาไมบรรลุตามเปา
และตองปฏิบัติการแกไขทันที มี 2 วิธีในการสรางเขตจํากัดการปฏิบัติ
1) ใหใชมูลคาเปาหมายคงที่เปนเขตจํากัดการปฏิบัติ
2) ใหมีพิกัดเผื่อสําหรับเปาหมาย และใชเปนเขตจํากัดการปฏิบัติ

[9] ทบทวนนโยบายเมื่อสิ้นเทอม
ตองมีการทบทวนนโยบายเมื่อสิ้นเทอม และใหแจงผลการทบทวนเพื่อการปรับปรุงในอนาคต ผลสะทอน หมายถึง
การชี้ปญหาโดยผานกระบวนการวิเคราะหสถานะปจจุบัน มุงไปที่ผลลัพธ และที่สําคัญยิ่งคือกระบวนการ หัวขอ
ทบทวนเมื่อหมดเทอม
1) กิจกรรมที่ดําเนินการไปแลวในเทอมนี้
2) ผลของกิจกรรม
3) สาเหตุที่ทําใหทําไมไดตามเปาหมายในเทอมนี้
4) เปาหมายสําหรับเทอมถัดไป
การทบทวนตองเขียนในฐานะบุรุษที่ 1 และตองไมโทษสิ่งแวดลอมหรือลูกคา ตองเผื่อเนื้อที่ไวมากๆ สําหรับใช
อธิบายสถานภาพปจจุบัน แทนที่จะเผื่อไวสําหรับแผนในอนาคต ตองเลือกปญหาที่สําคัญเพื่อปฏิบัติการแกไขใน
เทอมตอไป

[10] การตรวจวินิจฉัยโดยประธาน
การบริหารตามนโยบายไมอาจสําเร็จไดนอกจากประธานบริษัทมีการสรางสรรควิสัยทัศน ประธานบริษัทตองทํา
ความเขาใจกลไกการบริหารตามนโยบาย และแสดงความเปนผูนํา มีความสําคัญอยางมากที่ประธานบริษัทตอง
ไปเยี่ยมสวนตางๆ ของบริษัท เพื่อปรึกษาหารืออยางตรงไปตรงมา และการตรวจวินิจฉัยแมนยํา ตรวจวินิจฉัยโดย
ประธานสามารถจําแนกไดเปน 2 ประเภทคือ การบริหารตามนโยบาย และการบริหารขามฝาย หรือความเกี่ยวของ
ระหวางฝาย
ผูที่ไดรับการวินิจฉัยควร
1) อธิบายนโยบาย วิธีปฏิบัติงานและผล แทนการเขียนรายงานตามปกติ
2) ใชขอมูลจากรายงาน "QC.STORY”
3) ชี้แจงปญหาที่มีในปจจุบันและแจงแผนการแกไขในอนาคต
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ผูวินิจฉัยควร
1) ยืนยันใหไดวานโยบายของบริษัทไดกระจาย และนําไปปฏิบัติหรือไม
2) ตรวจการปรับปรุงกระบวนการ ไมใหจํากัดเฉพาะผลเทานั้น ในการตรวจวินิจฉัยการควบคุมคุณภาพ
3) ยอมรับจุดออนที่มีอยู
4) ในการตรวจวินิจฉัยในสถานที่ทํางาน ใหความสนใจกับสิ่งที่ดํารงอยูจริงในสถานที่ทํางาน และเพื่อสงเสริม
ขวัญและกําลังใจ
5) ณ สถานที่ทํางาน จะตองรับฟงปญหาและขอเรียกรองอยางจริงใจ
6) แจงผลการตรวจวินิจฉัยและใหความเห็น
7) เคารพธรรมชาติของมนุษยนั้นประสงคดี
8) ใชมุมมองของการควบคุมคุณภาพ

[11] การติดตามผลการตรวจวินิจฉัยโดยประธาน
รายการที่ประธานระบุใหมีการปรับปรุง ควรไดรับการติดตามผลอยางเปนระบบ
1) ผูตรวจวินิจฉัยบันทึกปญหาและวิธีการปรับปรุง แลวสงไปยังฝายและสายงานที่ไดรับการตรวจวินิจฉัย ซึ่ง
เรียกวาบันทึกขอแนะนําของผูวินิจฉัย
2) ใหสงรายงานการอธิบายโตตอบระหวางการวินิจฉัย ไปยังฝายตางๆ เพื่อเปนขอมูลอางอิง
3) ฝายและแผนกที่ไดรับการวินิจฉัย ตองทําแผนปรับปรุงทุกรายการที่ไดระบุไวในการวินิจฉัย และสงแผนไปยัง
งานสงเสริม TQM
4) ตอจากนั้นใหดําเนินการตามแผนปรับปรุง สงรายงานความคืบหนาในรายการที่ยังปรับปรุงไมเสร็จภายใน 3
เดือน และรายงานฉบับสมบูรณสําหรับรายการที่ปรับปรุงแลว
5) สถานะของรายการที่ตองปรับปรุง จะไดรับการติดตามในการวินิจฉัยโดยประธานในคราวตอไป

[12] แผนบริหารระยะกลางและระยะยาว
แผนบริหารระยะยาว (ปกติ 5 ป) และระยะกลาง (ปกติ 3 ป) คือการกําหนดแผนบนพื้นฐานของการนํากลยุทธใน
การบริหารไปสูการปฏิบัติ มีทางเลือกแผนบริหาร 3 ประการ กําหนดเฉพาะแผนระยะยาว กําหนดเฉพาะแผนระยะ
กลาง กําหนดทั้งแผนระยะยาวและระยะกลาง แผนบริหารระยะยาวระบุเฉพาะเปาหมายทางธุรกิจ แผนดังกลาวชี้
วิสัยทัศนระยะยาวเปนแนวทางและนโยบาย ตัวอยาง เชน
1) บริษัทจะเปนผูนําในตลาด XXX ภายในป YYY
2) พัฒนาความสามารถในการสงออกไปยังประเทศ XXX โดยมีกําไรภายในป YYY
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