คูมือเลม 5
การมาตรฐาน
บทนํา
การจัดทํามาตรฐานภายในบริษัทเปนเครื่องมือที่สําคัญที่ทําใหพนักงานสามารถปฏิบัติการไดอยางมีประสิทธิผล
และมีขอผิดพลาดนอย โดยเฉพาะอยางยิ่งมันเปนเครื่องมือที่ขาดไมไดสําหรับการบริหารงานประจําวัน มีความจํา
เปนอยางยิ่งที่จะตองทําใหพนักงานทุกคนเขาใจถึงการจัดทํามาตรฐาน โดยจัดตั้งระบบสําหรับการจัดทํามาตรฐาน
การเตรียมคูมือสําหรับการทํามาตรฐาน และยกระดับการตระหนักถึงความสําคัญในการจัดทํามาตรฐานในทุกขั้น
ตอนตั้งแตการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑจนถึงการใหบริการ และการดําเนินการกับสภาวะที่เกิดขอบกพรอง
[1] การสั่งงาน
เอกสารสั่งงาน แจงแผนการผลิตประจําวันแกคนงาน ซึ่งควรจะงายที่สุดเทาที่จะเปนไปได และระบุถึง

(1) 5 W 1 H ใครควรทําอะไร เมื่อไหร ที่ไหน ทําไม และอยางไร
(2) 4 M 1 E (คน เครื่องจักร วัสดุ วิธีทํางาน สภาพแวดลอม)
มีความสําคัญมากที่การสั่งงานตองระบุหมายเลขมาตรฐานปฏิบัติการ (Operation Standard - SOP) ไวดวย มีวิธี
ที่จะสื่อสารสั่งงานไดหลายอยาง แตทุกครั้งจะตองประกอบดวยมาตรฐานปฏิบัติการ จัดใหมีประชุมกอนเริ่มตน
ปฏิบัติงาน เพื่อใหแนใจวาผูปฏิบัติงานมีความคุนเคยกับวิธีปฏิบัติงาน เมื่องานสิ้นสุดควรกรอกผลการปฏิบัติงาน
ลงในเอกสารสั่งงาน
[2] ขอแนะนําในการปฏิบัติงาน
การจัดทําขอแนะนําในการปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงการใชเครื่องจักร คุณภาพ เพิ่มผลผลิต และความปลอดภัย ซึ่ง
ประกอบดวย
(1) การฝกอบรมเพื่อยกระดับจิตสํานึกในดานคุณภาพ
(2) อบรมเกี่ยวกับเทคนิค เพื่อใหบรรลุถึงคุณภาพ
ทั้งคูใชทั้งการอบรมในงาน และการอบรมนอกงาน
การมีจิตสํานึกในคุณภาพ หมายถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานอยางถูกตอง และไมสงของที่มีความ
บกพรองออกไป และจําไวเสมอวา “กระบวนการถัดไป คือลูกคาของทาน” การสงเสริมกิจกรรม 5ส. มีสวนอยาง
มากที่จะชวยใหเกิดสํานึกดังกลาว 5 ส หมายถึง สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สรางนิสัย
จัดใหมกี ารฝกอบรมดานเทคนิค ดังนัน้ ผูป ฏิบตั งิ านตองปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการปฏิบตั กิ าร (SOP) ทําการฝกอบรม
ใหมเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติงาน ใหใชศัพทธรรมดางายๆ เสมอ
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[3] สงเสริมใหมีจิตสํานึกในคุณภาพ
พนักงานทุกคนตองมีจิตสํานึกในคุณภาพ พวกเขาควรรูถึงลักษณะเฉพาะที่สําคัญของคุณภาพทุกผลิตภัณฑ และ
วิธีทํางาน และสัญญาวาจะผลิตแตสินคาที่มีคุณภาพเทานั้น มีหลายวิธีในการสรางใหเกิดจิตสํานึกในคุณภาพ
(1) เขาใจสถานะปจจุบนั อยางถูกตอง รูถ งึ สัดสวนของสิง่ บกพรอง ความสามารถในกระบวนการ และประเด็นอื่นๆ
(2) จัดประชุมเปนประจําเพื่อสรางความเชื่อมั่นวาทุกคนคิดเรื่องสถานะปจจุบัน
(3) จัดกิจกรรมกลุมคุณภาพ (QCC) ใหมากที่สุด
(4) สรางระบบเพื่อปองกันไมใหสงผลิตภัณฑบกพรองไปยังกระบวนการถัดไป
(5) สงเสริมจิตสํานึกในเรื่องคุณภาพเสมอ คําวา “คุณภาพตองมากอน” ควรระบุในนโยบายบริษัทหรือ แผน
โปสเตอร และจัดแสดงคําขวัญของพนักงาน
[4] การรางมาตรฐานปฏิบัติการ (SOP)
เขียนวิธีปฏิบัติงานที่ดีที่สุดลงในมาตรฐานปฏิบัติการ เพื่อรักษาคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
สาระสําคัญของมาตรฐานปฏิบัติงานขึ้นอยูกับแบบของวิธีการปฏิบัติงานที่ไดทําเปนมาตรฐานและอาจรวมถึงสิ่ง
ตอไปนี้
(1) ขอบเขต
(2) วัตถุดิบ และชิ้นสวนที่ใช
(3) อุปกรณ จิ๊ก เครื่องมือ และเครื่องมือวัด
(4) ลําดับของกระบวนการผลิต
(5) แผนควบคุมภาพสเก็ตของแผงควบคุม
(6) วิธีการปฏิบัติงาน (รวมถึงวิธีการควบคุมงาน) การตรวจสอบกอนปฏิบัติงาน ณ จุดเตรียมการการทํางาน จุด
ทํางานหลัก จุดสุดทายของงาน และขอควรระมัดระวัง
(7) สภาพการปฏิบัติงาน (สถานที่ และความปลอดภัย)
(8) การตรวจสอบในกระบวนการ
(9) สิ่งที่ควรทําเมื่อเกิดเหตุการณนอกเหนือการควบคุม (สิ่งผิดปกติ)
(10) รายงานการปฏิบัติงาน
(11) ชิ้นตัวอยาง
(12) ผูปฏิบัติงาน
(13) ชั่วโมงการปฏิบัติงานมาตรฐาน
(14) หนวยปฏิบัติงาน
(15) คุณสมบัติของการปฏิบัติงาน
(16) มาตรฐานที่เกี่ยวของ
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[5] การตรวจวาปฏิบัติการเปนไปตามมาตรฐาน
ตรวจวาปฏิบัติการไดทําตามมาตรฐาน และตองปฏิบัติการแกไขโดยเร็วเมื่อจําเปน
(1) การตรวจ “ปจจัยของสาเหตุ” ใชสําหรับพิจารณาวา ไดมีการทําตามมาตรฐานหรือไม หากไม ใหคนหา
สาเหตุ ถาจําเปนทบทวนมาตรฐาน และความสัมพันธระหวางมาตรฐานและคุณภาพของผลิตภัณฑ
(2) การตรวจ “ปจจัยของผล” เพื่อใชพิจารณาวาผลลัพธของปฏิบัติการ (คุณสมบัติดานคุณภาพของผลิตภัณฑ)
เปนไปตามมาตรฐานดานคุณภาพหรือไม หากจําเปนใหสืบคนสภาวะของปฏิบัติการและทบทวนมาตรฐาน
กําหนดเกณฑตัดสินเพื่อใชงานเมื่อตองดําเนินการแกไขเมื่อเกิดสิ่งที่ควบคุมไมไดในอนาคต
วิธีตรวจและยืนยันใหระบุไวในเอกสารมาตรฐานปฏิบัติการ หรือ QC Process Flow Chart รายการที่ตรวจเรียบ
รอยแลวใหสรุปในรายงานปฏิบัติการ
[6] การรักษาและแกไขมาตรฐาน
จะตองมีการรักษาใหทันสมัย
(1) แกไขมาตรฐานเมื่อเกิดเหตุการณนอกเหนือการควบคุมเกิดขึ้น หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงปจจัยภายนอก
เชน วัตถุดิบ อุปกรณ
(2) ใหมีการทบทวนมาตรฐานเปนระยะ ๆ
(3) ใหแตงตั้งผูรับผิดชอบในการจัดทําและแกไขมาตรฐาน
(4) เก็บบันทึกการจัดทําและแกไขในแตละมาตรฐาน ทุกมาตรฐาน

[7] การใชและการปฏิบัติตามมาตรฐาน
มาตรฐานปฏิบัติการตองไดรับการปฏิบัติตามเพื่อใหคุณภาพคงที่ ใหการศึกษากับพนักงานใหสามารถใชมาตรฐาน
ใหมอยางถูกตองแมนยํา และกําหนดวิธีของการตรวจสอบสภาวะของการใชมาตรฐาน ใหตั้งคําถามตอไปนี้
(1) ไดจัดทํามาตรฐานสําหรับทุกปฏิบัติการ (operation) แลวหรือไม
(2) มาตรฐานที่จัดตั้งขึ้นใหม ๆ ไดนําไปปฏิบัติอยางเต็มที่หรือยัง
[8] ใหการศึกษาแกพนักงานเพื่อนํามาตรฐานไปใช
ผูปฏิบัติงานจําเปนไดรับการศึกษาและฝกอบรมเพื่อใหมั่นใจไดวา

(1) ผูปฏิบัติงานเขาใจบทบาทที่สําคัญของการมาตรฐานในการรักษาไวซึ่งคุณภาพอยางมั่นคง
(2) พวกเขามีความชํานาญที่จําเปนสําหรับการทํางานไดตามมาตรฐาน
ใชทุกโอกาสเพื่อยกจิตสํานึกของพนักงานใหเห็นความสําคัญของการปฏิบัติตามมาตรฐาน พวกเขาควรไดรับการ
ฝกอบรมใหมทุกครั้งเมื่อมีการจัดทํามาตรฐาน หรือแกไข บันทึกผลการใหการศึกษาและการฝกอบรม ทดสอบ
ความสามารถหรือความชํานาญ หากจําเปนก็ใหทําการฝกอบรมใหมซํ้าอีก
[9] รวบรวมมาตรฐานอยางเปนระบบ
มาตรฐานควรไดรับการการรวบรวมอยางมีระบบและจัดลําดับชั้นดวยตัวเลขและสัญลักษณ รวมถึงชื่อของใครก็
ตามที่มีอํานาจในการจัดทํา แกไข หรือยกเลิกไมวามาตรฐานใดก็ตาม ระบบมาตรฐานแปรผันไปตามความแตก
ตางระหวางอุตสาหกรรม และความแตกตางระหวางขนาดของบริษัท แตโดยทั่วไปประกอบดวย
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

กฎพื้นฐานสําหรับการใชทั่วไป
กฎสําหรับมาตรฐานของผลิตภัณฑ มาตรฐานการผลิต
กฎการกําหนดระดับคุณภาพและเกณฑการตรวจสอบ
มาตรฐานการกําหนดเกณฑ ลําดับ วิธีการ วิธีในการออกแบบ การผลิตและการตรวจสอบ
ขอกําหนด วิธีกําหนดและการจัดทําเอกสารวิธีการผลิตและการทดสอบ
มาตรฐานกําหนดรูปแบบ (Formatting)

[10] เกณฑการรางและการควบคุมมาตรฐาน
เกณฑควบคุมใชสําหรับการรางและควบคุมมาตรฐานอยางเปนระบบควรประกอบดวย
(1) ระบบการจัดชั้นมาตรฐานของบริษัท
(2) ชื่อเรื่อง เครื่องหมาย หรือสัญลักษณแยกประเภท และสาระสําคัญของแตละมาตรฐาน
(3) วิธีการสําหรับมาตรฐานการราง การจัดทํา การปรับปรุง การยกเลิก การประกาศใช และการจัดเก็บ
(4) ชื่อผูรับผิดชอบการจัดทํา การปรับปรุง การยกเลิกของแตละมาตรฐาน
(5) รูปแบบพื้นฐาน แบบ ราง และหมายเลขประเภทของแตละมาตรฐาน
[11] องคกรสําหรับสงเสริมการมาตรฐาน
องคกรเพื่อการสงเสริมควรไดรับจัดตั้งเพื่อสงเสริมใหทุกคนเขามามีสวนรวมใน TQM และกระจายการมาตรฐานไป
ทั่วทั้งบริษัท กอตั้งคณะกรรมการควบคุมคุณภาพทั่วทั้งองคกรและแตงตั้งเลขานุการสงเสริมการควบคุมคุณภาพ
ทั่วทั้งองคกร คณะกรรมการควรมีผูบริหารสูงสุดเปนหัวหนา กอตั้งคณะกรรมการของแตละฝาย โดยมีผูจัดการ
อาวุโสในฝายเปนหัวหนา เลขานุการของแตละคณะกรรมการควร
(1) วางแผนงานดานการมาตรฐาน
(2) ธํารงรักษาไวซึ่งระบบมาตรฐาน
(3) รายงานความคืบหนาของการมาตรฐาน
(4) วางแผน และนําไปปฏิบัติ การประเมินผล
(5) วางแผน และนําไปปฏิบัติ การใหการศึกษาและสงเสริม
[12] ระบบประเมินการมาตรฐาน
ใหมีระบบประเมินการมาตรฐานเปนระยะ ๆ วามีการปฏิบัติตามที่วางแผนไวหรือไม และดําเนินไปดวยความราบ
รื่นหรือไม การประเมินนี้ควรดําเนินการโดยคณะกรรมการที่ไดอธิบายในหัวขอ [11] ขางตนโดยผูบริหารสูงสุด และ
ผูจัดการอาวุโสเขามามีสวนริเริ่ม การประเมินทั้งองคกรควรปฏิบัติอยางนอยปละครั้ง การประเมินในฝายควรตอง
ปฏิบัติอยางนอย 6 เดือนครั้ง หัวขอการประเมินที่สําคัญจะตองบอกฝายที่จะถูกประเมินไดทราบอยางชัดเจน
บันทึกผลการประเมินเก็บไวเพื่อการหารือ หัวขอการประเมินควรมี
(1) มาตรฐานปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับการเรียกรองคาเสียหาย คุณภาพ และมาตรฐานที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑใหม
หรือผลิตภัณฑที่ดัดแปลง และมาตรฐานปฏิบัติการ
(2) รอยละของมาตรฐานที่ไดจัดทําแลว และมาตรฐานนําไปปฏิบัติแลวตามที่ไดอธิบายไวในหัวขอ [7] ขางตน
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[13] การปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงานใหดีขึ้น
มาตรฐานการปฏิบัติงานไมเพียงแตชวยแกไขสิ่งผิดปกติหรือสิ่งบกพรองเทานั้น แตยังชวยใหบรรลุผลสําเร็จในการ
ปรับปรุงคุณภาพใหสูงยิ่งๆ ขึ้นไปอีกดวย ผูจัดการตอง
(1) สรางภาวะแวดลอมใหผูใตบังคับบัญชามีจิตสํานึกในปญหาของหนวยงานเสมอๆ
(2) เลือกและแกปญหาซึ่งนําไปสูการปรับปรุงไดมากที่สุด
(3) แกไขมาตรฐานปฏิบัติการทันทีเพื่อเพิ่มเติมการปรับปรุงไมยาก สวนกิจกรรมที่ซับซอนใหดําเนินการโดย
กิจกรรมกลุมคุณภาพ หรือโดยทําเปนโครงการ
(4) บันทึกผลของการปรับปรุงของแตละหนวยงานเพื่อนําไปกระตุนพนักงานใหปรับปรุงยิ่งๆ ขึ้นไป ใหรับรางวัล
สําหรับความยอดเยี่ยมทุกครั้ง
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