คูมือเลม 16
การจัดซื้อ-ผูสงมอบจากภายนอก
บทนํา
ในกิจกรรมการผลิตโดยทั่วไปบริษัทมักจะประสานงานกับบริษัทอื่นโดยการสั่งซื้อวัสดุหรือชิ้นสวน และใหบริษัท
ในเครือหรือบริษัทอื่นทํากิจกรรมการผลิตบางสวนให ดังนั้นในการทําความเขาใจเกี่ยวกับ TQM ตองนับรวมเอา
บริษัทในเครือและบริษัทภายนอกเขามาดวย กอนอื่น กําหนดมาตรฐานในการเลือกผูสงมอบและบริษัทผูรับงาน
ประเมินขีดความสามารถของแตละบริษัท รวมถึงการเลือกคูคาใหมหรือคูคาปกติ เริ่มธุรกิจเมื่อบริษัทภายนอกมี
คุณสมบัติเปนไปตามระบบที่วางไว ตอจากนั้นใหการสนับสนุนใหเกิดความเขาใจตรงกันกับบริษัทคูสัญญา

[1] เกณฑสําหรับคัดเลือกผูสงมอบและการสั่งซื้อ
ควรกําหนดเกณฑในการคัดเลือกผูสงมอบเพื่อใหมั่นใจวาวัตถุดิบและชิ้นสวนที่ซื้อมามีคุณภาพเปนที่ถูกตอง ขั้น
ตอนทั่วไปสําหรับตั้งเกณฑในการคัดเลือกผูสงมอบ
1) รวบรวมขอมูลทั่วไปของผูสงมอบจากสื่อตางๆ
2) เชิญชวนใหผูที่ตองการเปนผูสงมอบ สงเอกสารที่บรรยายถึงการดําเนินกิจการ
3) ขอใหตัวแทนของผูสงมอบ มาบรรยาย
4) ไปตรวจเยี่ยม ณ แหลงผูสงมอบ เพื่อประเมินสภาพที่แทจริง
5) ใหบริษัทที่ไดรับเลือกทําใบเสนอราคาตามขอกําหนดที่พิจารณาไว
6) ขอใหผลิตตนแบบสินคาที่ตองการซื้อ เพื่อที่จะประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดไว และประเมิน
ศักยภาพของผูสงมอบ
คัดเลือกผูสงมอบตามผลจากการดําเนินการขางตน

[2] การประเมินความสามารถของผูสงมอบ
มีความสําคัญอยางยิ่งที่จะตองรูวาผูสงมอบสามารถจัดหาสินคาและชิ้นสวนไดตรงตามเวลา และคุณภาพเปน
ไปตามที่ตกลง สืบสวนและประเมินความสามารถของผูสงมอบอยางตอเนื่องในเรื่องตอไปนี้
1) การผลิต - เครื่องจักรของผูสงมอบ บุคลากร พื้นที่จัดเก็บ แผนผังโรงงาน กรรมวิธีการผลิต เปนตน
2) การประกันคุณภาพ - ระบบการตรวจสอบและควบคุมเมื่อรับของเขา รุน (LOT) สินคาคงคลัง และสินคา
สําเร็จรูป สําหรับเครื่องมือตรวจและทดสอบ การบริหารเครื่องมือตรวจสอบ และการควบคุมความเชื่อถือ
ไดของเครื่องมือ
3) การจัดการกับสิ่งผิดปกติ – ระบบในการตรวจพบ และการรายงานสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้น การตอบสนองทัน
ที การชี้บงและบันทึกสาเหตุของสิ่งผิดปกติ และการยืนยันผลลัพธของมาตรการแกไข
4) วิศวกรรม - ความสามารถในการวิเคราะหหาสาเหตุของขอบกพรองและการดําเนินการแกไข การตอบ
สนองตอขอเรียกรองใหเปลี่ยนแปลงเกณฑกําหนด และการดัดแปลงเพื่อเปลี่ยนวัสดุ เครื่องจักรใหม และ
เทคโนโลยีใหม
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ตารางที่ 2.1 เกณฑสําหรับการประเมินผูสงมอบ
หัวขอ
รายการประเมิน
ชั้น 1
1.การสงไดตาม การผลิตประจําเดือน
+2% หรือ มากกวา
กําหนด
30 คะแนน
2.อัตราสวนที่
รายงานการตรวจสอบ 98% หรือ มากกวา
ตรวจผาน
ประจําเดือน
30 คะแนน
3.ความนาเชื่อ กําหนดคงที่ไว 6 เดือน 80% หรือ มากกวา
ถือ
(ผูจัดการของผูสงมอบ) 20 คะแนน
4.ความรวมมือ (ผูรับผิดชอบของผูสง
ดี
มอบ)
20 คะแนน
หมายเหตุ ใหใชระบบใหโบนัสและตัดคะแนน

ชั้น 2
นอกจาก 1 และ 3
20 คะแนน
95% หรือ มากกวา
20 คะแนน
นอกจาก 1 และ 3
10 คะแนน
ปานกลาง
10 คะแนน

ชั้น 3
-2% หรือ นอยกวา
10 คะแนน
นอกจาก 1 และ 2
10 คะแนน
40% หรือ นอยกวา
0 คะแนน
ตํ่า
0 คะแนน

[3] การตั้งราคาซื้อ
ตองกําหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการซื้อวัตถุดิบและชิ้นสวนที่จําเปนตอการผลิตสินคาเพื่อใหสามารถแขงขันไดใน
ตลาด ควรดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนี้
1) กําหนดราคาเปาหมายในการซื้อจากบัญชีตนทุน
2) ใหมีการประกวดราคาตามเกณฑกําหนด
3) ถาจําเปนอาจใหผูสงมอบแยกราคาแตละรายการยอย
4) ตัดสินบนราคาและผูสงมอบ
บางครั้งอาจพิจารณาเรื่องตอไปนี้ดวย
1) ลิขสิทธิ์ของสินคา
2) กฎระเบียบ ขอบังคับตามกฎหมาย
3) ความมั่นคงในการสงมอบ
4) ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

[4] การมอบหมายใหบุคลากรของผูสงมอบรับผิดชอบในการควบคุมคุณภาพ
ใหมีบุคลากรของผูสงมอบรับผิดชอบในการควบคุมคุณภาพ ควรเปนผูมีอํานาจจัดการกับสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นได
อยางถูกตองในทันที โดยมีขั้นตอนดําเนินการดังนี้
1) ผูสงมอบแตงตั้งบุคลากรเพื่อใหรับผิดชอบในการควบคุมคุณภาพ และแจงใหผูซื้อทราบ
2) ผูซื้อสามารถติดตอสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพไดโดยตรงกับบุคคลนี้
3) ผูซื้อติดตอกับบุคคลนี้ในกรณีฉุกเฉินทันที
4) บุคคลนี้ตองรายงานผลของมาตรการการแกไขใหผูซื้อ และฝายที่ เกี่ยวของของผูสงมอบทราบโดยทันที
หลังจากปญหานั้นไดรับการแกไขแลว
5) ทําบัญชีรายชื่อผูที่สามารถติดตอไดในกรณีฉุกเฉิน และเบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอได
ผูซื้อควรใหการสนับสนุนผูที่รับผิดชอบในการควบคุมคุณภาพอยางจริงจัง
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แบบฟอรมที่สงใหบุคลากรของผูสงมอบรับผิดชอบในการควบคุมคุณภาพ
เลขที่

วันที่ใช
ฝายที่ออก
แบบฟอรมขอใหแกไขสิ่งผิดปกติ
ผูออก
เหตุการณที่ปรากฏ
การเสียของเกลียวของสลักเกลียว (เลขที่ชิ้นสวน xxxxxx) รุนที่ผลิตในเดือน
เมษายน 2539 จํานวน 50,000 ชิ้น
รายละเอียดของปญหา

ใบตัดที่ใชในการตัดเกลียวเกิดการสึกหรอ และทําใหเกิดการเสียรูปของเกลียว ใน
สลักเกลียวเปนจํานวนมาก

ฝายที่รับผิดชอบตอเหตุ
เครื่องจักรเลขที่ 1 ในฝายผลิตที่โรงงาน AAA
การณที่ปรากฏ
กระบวนการที่เกิดเหตุการณ กระบวนการผลิตสลักเกลียว
การขอใหแกไข :
ถึง : ฝายประกันคุณภาพ
โปรดประเมินและคัดแยกสลักเกลียวทั้งหมด (ชิ้นสวนที่ xxxxxx) ในกระบวนการผลิตและคลังสินคา
โปรดดําเนินวิธีเดียวกันในภาคสนาม และเตรียมสลักเกลียวสําหรับเปลี่ยนดวย
ถึง : ฝายซอมบํารุง
โปรดเตรียมการสั่งซื้อใบตัดเกลียวของสลักเกลียว (ผลิตโดยโรงงาน BBB)
ถึง : ฝายขายและฝายประกันคุณภาพ
โปรดเตรียมการแจงใหลูกคาทราบถึงการเสียของสลักเกลียว ตรวจสอบซํ้าสลักเกลียวที่ใชกับสินคา
รวบรวมสลักเกลียวที่บกพรอง และเปลี่ยนสลักเกลียวที่ดี
ถึง : ฝายควบคุมการผลิต
โปรดทบทวนแผนการผลิตและกําหนดแผนการเก็บคืนสลักเกลียวที่บกพรอง

[5] กําหนดมาตรฐานในการตรวจสอบเพื่อรับของ
เมื่อไดรับสินคาจากผูสงมอบควรมีการตรวจสอบวาเปนไปตามขอกําหนดหรือไม จําเปนตองกําหนดมาตรฐานวิธี
การตรวจสอบ โดยมีขั้นตอนตอไปนี้
1) ฝายที่รับผิดชอบ รางแผนการสําหรับมาตรฐานในการตรวจสอบเพื่อรับของ
2) ฝายที่เกี่ยวของทั้งหมด ตองจัดประชุมเพื่อพิจารณาและปรับเปลี่ยนแผน
3) จัดประชุมรวมกับสงใหผูสงมอบ เพื่อพิจารณาแผน
4) สงมาตรฐานในการตรวจสอบเพื่อรับของรางสุดทายใหกับผูรับผิดชอบ พิจารณาอนุมัติ
5) ตรวจผลการตรวจสอบเพื่อรับของ และปรับปรุงแกไขมาตรฐานถาจําเปน
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[6] การคัดเลือกผูสงมอบที่มีประวัติทางธุรกิจดี
เพื่อใหสามารถทําผลิตภัณฑที่มีคุณภาพสมํ่าเสมอได ตองสามารถหาวัตถุดิบและชิ้นสวนที่มีคุณภาพ และสง
มอบอยางสมํ่าเสมอ การคัดเลือกผูสงมอบซึ่งมีประวัติทางธุรกิจดี โดยทั่วไปหมายถึงการใชผูสงมอบรายเดิม โดย
เฉพาะอยางยิ่งรายการที่สําคัญ และสําหรับรายการ
1) ที่ไมสามารถตรวจพบขอบกพรองไดในการตรวจสอบขั้นสุดทาย
2) ที่มีการเปลี่ยนแปลงคุณภาพไดตามกาลเวลา
3) ที่มีความจําเปนตองเก็บรักษาบันทึกคุณภาพไวตลอดกระบวนการผลิต
4) ชิ้นสวนที่ผลิตโดยผูสงมอบเพื่อนํามาประกอบเปนสินคาสําเร็จรูป ในกระบวนการหลอ
5) ที่ซึ่งผูสงมอบมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย
อยางไรก็ตามเมื่อเงื่อนไขทางตลาดดานคุณภาพ อุปทาน กําหนดการสงมอบมีความมั่นคง เปนไปไดที่จะมอง
ดานราคาและเลือกผูสงมอบรายอื่นๆ

[7] การกําหนดเกณฑคัดเลือกผูสงมอบที่มีความสมํ่าเสมอ
เพื่อคัดเลือกผูสงมอบ ซึ่งสามารถสงมอบวัตถุดิบและชิ้นสวนที่มีคุณภาพสมํ่าเสมอไดอยางตอเนื่อง ตรวจสอบวา
1) มีความสามารถในการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงเกณฑกําหนดในทันทีหรือไม
2) มีระบบในการฝกอบรมที่จําเปนหรือไม
3) มีระบบในการตอบสนองตอการรองขอใหตรวจติดตามคุณภาพหรือไม
4) มีความสามารถที่จะรับเทคนิค ความรูดานเทคโนโลยี หลังจากที่มีการติดตอสั่งซื้อกันมานาน
ใหคิดวาผูสงมอบภายนอกเปนสวนหนึ่งของบริษัท และสงเสริมใหมีการฝกอบรม และมีการพัฒนาเทคโนโลยีโดย
อิสระ

[8] สัญญาซื้อ
มีการทบทวนเอกสารสัญญากับผูสงมอบ เพื่อใหความสัมพันธทางธุรกิจดําเนินไปอยางราบรื่น สัญญาควร
ประกอบดวย
1) ชื่อ วันที่ทําสัญญา ระยะเวลาที่มีผลบังคับใช
2) เกณฑกําหนด
3) ราคา
4) กําหนดการสงมอบ
5) จํานวน
6) วิธีดําเนินการกับสินคาที่บกพรอง
7) เงื่อนไขการแกไขเปลี่ยนแปลง
8) การตรวจสอบระบบประกันคุณภาพ
การจัดใหมีการแนะนํางานซึ่งจะตองใชบุคคลที่มีคุณวุฒิหรือไดรับประกาศนียบัตร
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[9] การเฝาติดตามระบบการผลิตและความสามารถในการผลิต
มีการเฝาติดตามระบบการผลิตและความสามารถในการผลิต เพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นวาผูสงมอบสามารถจัดหา
สินคาที่มีคุณภาพ
1) ตรวจผังบริหารของผูสงมอบ ซึ่งแสดงถึงความสัมพันธระหวางบุคลากรตางๆ เครื่องจักรและระบบการขน
สง วาเปนอยางไร
2) ใหจัดทําแผนภูมิควบคุมกระบวนการดานคุณภาพ (QC PROCESS CHART) เพื่อใหเขาใจถึงสภาพการ
ควบคุมกระบวนการผลิต
3) ใหตรวจสอบดัชนีความสามารถของกระบวนการ (Cp) ของคุณลักษณะเฉพาะทางดานคุณภาพที่สําคัญ
4) ใหระบุผูที่รับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพและการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการผลิต
5) ใหวิเคราะหถึงกิจกรรมการผลิตประจําวัน และนําระบบไคเซ็นมาใชปรับปรุงกระบวนการผลิต

[10] แบบฟอรมการประเมินการตรวจสอบของที่สงมอบ
แบบฟอรมการประเมินการตรวจสอบของที่สงมอบ ใชเพื่อยืนยันวาสินคาที่สงโดยผูสงมอบมีคุณภาพถูกตอง
แบบฟอรมประกอบดวยสาระสําคัญดังนี้
1) ชื่อผูตรวจสอบ และใบอนุญาต วันที่ตรวจสอบ และชื่อบุคคลที่รับผิดชอบ
2) ขอมูลการตรวจสอบ - เปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด ขนาดรุน การเลือกวิธีการตรวจสอบ และผลของการ
ประเมิน
3) วิธีการตรวจสอบ - ความแมนยํา เครื่องมือที่ใชตรวจสอบและขอมูลการสอบเทียบ
กรอกขอมูลเหลานี้ในเวลาที่ทําการจัดสง และสอดคลองกับบันทึกการตรวจสอบรับของเขา หากในแบบฟอรม
แสดงถึงการไมเปนไปตามขอกําหนดใหพูดกับผูสงมอบ เก็บรักษาบันทึกไว ทําใหสามารถสอบกลับไดหากมีการ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพ (เชน เปนสนิม) ในระหวางจัดเก็บ

[11] ระบบการปฏิบัติการแกไข โดยใชผลของการประเมินผูสงมอบ
กําหนดระบบเพื่อแกไขจุดออนของผูสงมอบ บนพื้นฐานจากผลการประเมินผูสงมอบ:
1) ใหใชตัวเลขใหมากที่สุด เมื่อประเมินผูสงมอบ โดยการแบงหัวขอตามประเภทของคุณภาพ การควบคุม
การผลิต กําหนดการสงมอบ เปนตน
2) จัดทําแผนปรับปรุงโดยการปรึกษากับผูสงมอบเพื่อแกไขจุดออน
3) ดําเนินการตามแผนการปรับปรุงรวมกับผูสงมอบ
4) ทวนสอบผลการปรับปรุงที่ดําเนินการไปแลว และประเมินวาแผนการปรับปรุงดังกลาวสามารถใชตอไปได
หรือไม

[12] บันทึกขอแนะนําทางดานวิชาการ และการตรวจโรงงาน
เพื่อใหการดําเนินการปฏิบัติการแกไขตามขอแนะนําทางดานวิชาการมีประสิทธิผล ใหเก็บรักษาบันทึกที่แสดงหัว
ขอดังนี้
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1)
2)
3)
4)
5)
6)

สถานที่ และวันที่
ผูฝกอบรมและผูรับการฝกอบรม
วิเคราะหสถานการณปจจุบันและแผนการปรับปรุง
สาระสําคัญและหัวขอ
แผนการในอนาคต
ผลที่คาดไว

[13] การยืนยันดวยมาตรฐานการทํางานและแผนภูมิควบคุมกระบวนการดานคุณภาพ
ใชมาตรฐานการปฏิบตั งิ านและแผนภูมคิ วบคุมกระบวนการดานคุณภาพ เพือ่ ยืนยันวาผูส ง มอบดําเนินการในแตละ
กระบวนการ และรักษากระบวนการไหลตามขัน้ ตอนการผลิตอยางถูกตอง ขัน้ ตอนยืนยันกระบวนการทํางานเปนไป
ดังนี้
1) ยืนยันมาตรฐานการทํางานและแผนภูมิควบคุมกระบวนการดานคุณภาพลาสุด
2) ใหยืนยันแตละกระบวนการและแตละชิ้นงาน วาเปนไปตามที่ระบุไวในเอกสารลาสุด
3) เทียบระหวางปฏิบัติจริงกับมาตรฐานการทํางานขางตน และกรณีที่มีความแตกตางใหหาสาเหตุที่ทําให
เกิดความแตกตาง
4) ปฏิบัติการแกไขที่เหมาะสม โดยปฏิบัติตามหรือทบทวนแกไขมาตรฐานการทํางาน
5) ใหทําการฝกอบรมเพื่อใหมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
6) ใหนําระบบไคเซ็นมาใชและประเมินผลตามที่ไดปฏิบัติ

[14] กําหนดกลยุทธสําหรับการบริหารผูสงมอบ
ควรมีกลยุทธระยะยาวสําหรับบริหารผูสงมอบ วัตถุประสงคเพื่อ
1) รักษาและปรับปรุงคุณภาพ
2) รักษาปริมาณการผลิต
3) สรางความเชื่อมั่นวาสามารถรักษากําหนดสง
4) ใชเทคโนโลยีเฉพาะของผูสงมอบ
5) ลดตนทุนการผลิต
กลยุทธควรประกอบดวย แผนการพัฒนาบุคลากร การแนะนําดานเทคนิค และการตรวจติดตามคุณภาพ ให
ระลึกไวเสมอวาโดยการบริหารผูสงมอบไดดี จะทําใหเกิดผลประโยชนรวมกัน

[15] ฝายสนับสนุน
กําหนดฝายที่รับผิดชอบในการบริหารผูสงมอบและกําหนดภารกิจ กําลังคนและความรับผิดชอบ ฝายตางๆ ตาม
ขางลางนี้มีหนาที่สนับสนุนผูสงมอบ
1) ฝายจัดหา มีหนาที่ ลดตนทุนและควบคุมการนําเขาและสงออกวัตถุดิบและชิ้นสวนที่ซื้อ
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2)

ฝายผลิต มีหนาที่ ถายทอดเทคโนโลยีการบริหาร เชน เทคนิคการผลิต ความชํานาญ วิธีการบริหาร
เปนตน
3) ฝายวิศวกรรมและออกแบบ มีหนาที่ สนับสนุนผูสงมอบเมื่อมีการเปลี่ยนเกณฑกําหนด หรือปรับปรุง
เทคนิคเฉพาะดาน
4) ฝายประกันคุณภาพมีหนาที่ ดําเนินการตรวจสอบ และจัดหาวิธีการตรวจสอบ และการฝกอบรมวิธีการ
ควบคุมคุณภาพ
ควรมอบหมายผูที่มีความรูความชํานาญเพื่อแนะนําวิธีการที่ถูกตองแกผูสงมอบ

[16] กิจกรรมกลุมยอย (กลุม QC)
ใชกิจกรรมกลุมยอย เชน กิจกรรมกลุม QC โดยกําหนดเปาหมายในหัวขอที่ตองการปรับปรุงโดยเฉพาะ
ขั้นตอนการกอตั้งกิจกรรมกลุม QC มีดังนี้
1) ทุกฝายในบริษัทเขารวม
2) ตั้งองคกรบริหารเพื่อจัดการทั้งบริษัทและขึ้นทะเบียนกลุม จํานวนสมาชิก หัวขอ เปนตน
3) ความถี่ในการทํากิจกรรม จํานวนปญหาที่แกไข เปนตน ตองบันทึกไว
4) ใหคณะกรรมการบริษัทควรเขารวมรับฟงและประเมินผลการนําเสนอผลของการทํากิจกรรม
5) การใหรางวัลควรพิจารณาเฉพาะหัวขอที่ประสบความสําเร็จ

[17] การประเมินผลสินคาที่สงมอบและการสนับสนุนการปรับปรุง
ประเมินจากบันทึกสงมอบสินคาอยางสมํ่าเสมอ เพื่อชวยปรับปรุงการสงมอบ ประกอบดวย
1) ประเมินทุกครั้งที่สงมอบ และประเมินเปนประจํา ระดับของคุณภาพ อัตราการสงมอบลาชา และปริมาณ
ที่สงมอบ
2) แกปญหาการรองเรียนและการปองกันไมใหเกิดซํ้า
3) ปรับปรุงและสนับสนุน โดยใหการแนะนํา จัดทําตารางเวลาสําหรับการปรับปรุง ทวนสอบสภาวะการ
ทํางาน เสนอรายงานการตรวจติดตามคุณภาพภายใน การตรวจติดตาม ณ แหลงผูสงมอบ
มีความสําคัญที่จะฉวยโอกาสที่มีเพื่อชวยผูสงมอบในการปรับปรุง

[18] การพัฒนาผูสงมอบรายใหม
พัฒนาผูสงมอบรายใหมเพื่อใหสามารถตอบสนองการปรับเปลี่ยนนโยบายบริหาร และตลาด
การเปลี่ยนแปลงนโยบายประกอบดวย
1) การเขาสูธุรกิจใหม
2) การเปลี่ยนผูสงมอบปจจุบัน เชน ตนทุนเพิ่มขึ้น
3) เทคโนโลยีใหมและวัสดุใหม
การเปลี่ยนแปลงตลาดประกอบดวย
1) ผลิตภัณฑของคูแขงใหม
2) การเปลี่ยนแปลงความตองการของลูกคา
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3)
4)

การแขงขันดานราคา
การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย

เพื่อพัฒนาผูสงมอบใหม
1) ติดตามรวบรวมขอมูล ขาวสาร จากสื่อตางๆ
2) จางที่ปรึกษาภายนอก
3) การสงผูเชี่ยวชาญไปสืบสวนผูสงมอบ
4) การแลกเปลี่ยนขอมูลกับฝายตางๆ ในบริษัท
5) ใชขอมูลที่เก็บรวบรวมจากกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท

[19] การแลกเปลี่ยนขอมูลกับผูสงมอบ
การแลกเปลี่ยนขอมูลกับผูสงมอบเพื่อผลประโยชนรวมกัน ประกอบดวย
1) การเปลี่ยนแปลงตําแหนงงาน
2) การเปลี่ยนแปลงการแบงความรับผิดชอบ
3) การแบงการพัฒนาเทคโนโลยี
4) การลดตนทุน
5) การวิเคราะหของเสีย
6) การวิเคราะหระบบการแกไขคํารองเรียน
7) การปรับปรุงกรรมวิธีการผลิต
8) แผนการฝกอบรม
บันทึกรายละเอียดการแลกเปลี่ยนขอมูล และทบทวนวิธีปฏิบัติ ใหระมัดระวังในการปองกันความรูความชํานาญ
มิใหรั่วไหลไปยังฝายที่สาม

[20] การกระตุนใหผูสงมอบดําเนินการปรับปรุง
ผูสงมอบภายนอกควรไดรับการกระตุนใหดําเนินการปรับปรุงดวยตนเอง ดังนั้นผูสงมอบสามารถผลิตสินคาคุณ
ภาพสูงโดยไมตองรับความชวยเหลือจากผูซื้อ เพื่อที่จะสงเสริมมีการริเริ่มดวยตนเองโดยการกําหนดวัตถุประสงค
ของตนเองและแนะนํากิจกรรมใหมๆ ตองสนับสนุนดังนี้
1) เฝาติดตามสถานะปจจุบัน ปญหาที่เกิดขึ้น เปนตน
2) การตัดสินใจเกี่ยวกับแผนปรับปรุงและที่สามารถปฏิบัติได เปนตน
3) ดําเนินการประเมินผลปฏิบัติการปรับปรุงดวยตัวเอง
4) สรางสรรคแผนปรับปรุงใหมๆ และนําไปสูการปฏิบัติอยางตอเนื่อง
ใหการสนับสนุนในทางบวกแกผูสงมอบเพื่อดําเนินการปรับปรุง และวิเคราะหและประเมินผลการดําเนินการของ
พวกเขา
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