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คูมือเลม 6
การบริหารงานประจํ าวัน

บทนํ า
เพื่อคงไวหรือปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ จึงมีความจํ าเปนในการมอบหมายพนักงานใหรับผิดชอบในแตละ
สถานทีท่ ํางาน และแตละกระบวนการท ํางาน และท ําใหพวกเขาสามารถปฏบัิติการใหไดตามมาตรฐานอยางเพยีงพอ  
ผูจัดการดํ าเนินการที่อยูในความรับผิดชอบไมใหเกิดขอผิดพลาด มอบหมายความรับผิดชอบและอํ านาจหนาที่ 
ส่ังงานและใหคํ าแนะแกผูใตบังคบับัญชา พนกังานด ําเนนิงานดวยความเชือ่ถอืไดโดยปฏบัิติตามใบสัง่งานและคูมือ
การทํ างานที่ไดรับมอบหมายในแตละวัน ควบคุมปฏิบัติการในแตละกระบวนการ เก็บรักษาบันทึก จัดทํ ารายงานที่
ถูกตอง พนักงานควรปรับปรุงความชํ านาญของตนเองดวยการศึกษาและฝกอบรม
[1] การส่ังงาน
ผูจัดการตองสั่งงานไปยังผูใตบังคับบัญชาอยางชัดเจนเพื่อสรางความเชื่อมั่นวาระดับคุณภาพคงที่ และเกิดขอบก
พรองนอยที่สุด พนักงานตองไดรับการสอนในหัวขอขางลางนี้
1) ชื่อของผลิตภัณฑและกระบวนการผลิต
2) วัสดุและชิ้นสวนตางๆที่ใช
3) ส่ิงอํ านวยความสะดวก เครื่องจักรและเครื่องมือ
4) รายละเอียดขั้นตอนการทํ างาน
5) จุดสํ าคัญในการควบคุมงาน
6) วิธีตรวจสภาวะการทํ างาน (ตรวจสอบสาเหตุ)
7) วิธีบริหารผลลัพธ
8) วิธีจัดการกับส่ิงผิดปกติ
9) ระยะเวลาและเหตุผลในการกํ าหนดมาตรฐานและการแกไข
[2] การตรวจงาน
พนักงาน ผูบังคับบัญชา และผูตรวจสอบจากภายนอก ยืนยันความสํ าเร็จของงานตามเปาหมาย และสงเฉพาะของ
ดีไปยงักระบวนการผลติถดัไป หากมขีอบกพรองเกดิขึน้ จะตองด ําเนนิการแกไข มกีารทบทวนมาตรฐานอยูเสมอเพื่อ
คงความเหมาะสม มีวิธีการหลักอยู 2 อยางที่จะใชในการตรวจงาน
1) ตรวจปจจัยที่ดูเหมือนจะมีผลกระทบอยางสูงตอผลลัพธ
2) ตรวจผลลัพธเพื่อดูวางานนั้นเปนไปตามแผนและเปาหมายหรือไม

มักจะใชแผนตรวจ (check sheet) สํ าหรับการตรวจ ซึ่งประกอบดวย
1) ชื่อผลิตภัณฑ กระบวนการผลิต วันตรวจ ฯลฯ
2) รายการที่ตองตรวจ
3) เกณฑควบคุม
4) คาที่ไดและความแตกตางจากเกณฑ
5) ตรวจหาของดีหรือของไมดี โดยเปรียบเทียบกับแผนแบบและตัวอยางอางอิง
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[3] ขอบเขตของงานในความรับผิดชอบ
เพื่อสรางความเชื่อมั่นวางานของพนักงานแตละคนมีระดับคุณภาพคงที่ จึงจํ าเปนตองกํ าหนดเนื้อหาของงานในแต
ละกระบวนการผลิตในวิธีเดียวกัน ซึ่งประกอบดวย
1) พิจารณางานในแตละในกระบวนการผลิต เกณฑกํ าหนด รายการควบคุม และรายการที่ตองตรวจสอบ
2) การตรวจสอบและการบริหารจะตองดํ าเนินการกอนทํ า ระหวางทํ า และหลังทํ า และตองบันทึกผลลัพธไว

ดวย
3) ตองกํ าหนดผูที่มีหนาที่ดูแลรับผิดชอบที่แนนอนไว ซึ่งพนักงานสามารถติดตอเมื่อมีเหตุการณผิดปกติเกิดขึ้น

ขอบขายความรับผิดชอบงานควรระบุไวในผังควบคุมคุณภาพของกระบวนการ “QC PROCESS CHART”

[4] สถานะความสํ าเร็จของงาน
ขอมูลจากกระบวนการผลิตตาง ๆ และผลงานที่พนักงานทํ าสํ าเร็จควรไดรับการบันทึก ระดับความสํ าเร็จของงาน 
คุณภาพ อัตราของเสีย และความปลอดภัยควรนํ ามาเปรียบเทียบกับแผน หากมีความแตกตางไปจากแผนอยาง
เห็นไดชัด จะตองดํ าเนินการแกไข เพื่ออํ านวยความสะดวกแกการแกไขผูรับผิดชอบควรจะตองแปลงขอมูลใหเปน
ตัวเลข และทํ าตาราง เปนการดีถามีการเตรียมและจัดทํ ารูปภาพและผังควบคุม ซึ่งพนักงานทุกคนก็สามารถเฝาติด
ตามระดับความสํ าเร็จของงาน ผูจัดการตองรับผิดชอบในการบริหารงานประจํ าวันเพื่อบรรลุระดับของความสํ าเร็จ
ดาน คุณภาพ ตนทุน กํ าหนดเสร็จ ความปลอดภัย ขวัญกํ าลังใจ

[5] ความรับผิดชอบดานคุณภาพ
ฝายและแผนกตางๆ มีหนาทีร่วมกนัในการประกนัคณุภาพในทกุกระบวนการตัง้แตรับค ําส่ังซือ้จนถงึสงมอบผลติภณัฑ  อํ านาจหนาที่
ในการดํ าเนินกิจกรรมดังกลาวและความรับผิดชอบตอผลที่เกิดขึ้นควรระบุไวอยางชัดเจน ในขอบเขตตอไปนี้
1) คุณภาพดานออกแบบ - การใชงาน และระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ
2) การออกแบบกระบวนการผลิต – วัสดุพื้นฐาน ชิ้นสวน ส่ิงอํ านวยความสะดวก อุปกรณ กระบวนการและงานที่ตองทํ า
3) คุณภาพในการผลิต – กํ าหนดกระบวนการ การบํ ารุงรักษาสิ่งอํ านวยความสะดวก
4) คุณภาพ ในการตรวจสอบ – ตรวจสอบคุณภาพของสินคาที่ผลิตขึ้น และดํ าเนินการกับผลิตภัณฑบกพรอง
5) การบรรจุและการขนสงสินคาไปยังลูกคา

[6] ความรับผิดชอบของผูจัดการ
อํ านาจของผูจัดการเพื่อดํ าเนินงานดานบริหารในหนาที่ตางๆในบริษัท และใหรับผิดชอบในผลลัพธที่เกิดขึ้นตอง
ระบุไวอยางชัดเจนและกํ าหนดไวในมาตรฐาน หนาที่ที่ผูจัดการจะตองดํ าเนินการ คือ ปฏิบัติตามวงจร PDCA (วาง
แผน ปฏิบัติ ตรวจสอบ และแกไข) ในการปฏิบัติงานประจํ าวัน ผูจัดการตอง
1) ทํ าเปนมาตรฐานไว (P = PLAN)
2) แนะนํ าสั่งการใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามมาตรฐานนั้น (D = DO)
3) ตรวจสอบผลลัพธ (C = CHECK)
4) ปฏิบัติการแกไข (A = ACT) ถามีความจํ าเปน และกํ าหนดเปนมาตรฐานใหม (P = PLAN) ตอไป
โดยสรุปแลวผูจัดการตองวางแผน แลวลงมือทํ า ศึกษาผลลัพธ และหากมีปญหา ทํ าการแกไข เพ่ือขจัดความบกพรอง
ในฝายและงานของตน
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[7] การบันทึก
การปฏิบัติตามแผนที่วางไว และผลลัพธที่ไดควรมีการบันทึกเพื่อเปนขอมูลสํ าหรับทํ าความเขาใจสถานะปจจุบัน 
และใชพิจารณากํ าหนดทิศทางในอนาคตของบริษัท บันทึกการทํ างานควรประกอบดวย
1) ชื่อผลิตภัณฑ 6) รายการของงาน
2) วันที่ทํ างาน 7) สภาพการทํ างาน
3) ส่ิงอํ านวยความสะดวกและอุปกรณ 8) ลักษณะเฉพาะดานคุณภาพ
4) ชื่อของงาน 9) ส่ิงผิดปกติ
5) ชื่อของพนักงาน 10) การดํ าเนินการกับส่ิงผิดปกติและผลลัพธ
บันทึกดังกลาวสามารถประเมินขีดความสามารถของกระบวนการ ขีดความสามารถของการผลิต มาตรฐานของ
คุณภาพ เขตควบคุม สารสนเทศนี้สามารถใชเพื่อกํ าหนดสภาพการทํ างานที่ใหประสิทธิภาพสูงสุด ปจจัยที่มีผลตอ
คุณภาพ และสาเหตุของสิ่งผิดปกติ บันทึกตองเก็บใหเปนระเบียบ เพื่อใหสามารถเรียกออกมาใชไดอยางงายดาย

[8] การสอนงาน
หลังจากที่ไดกํ าหนดแผนและมาตรฐานแลว ตองทํ าการฝกอบรม ผูจัดการควรตั้งหัวหนาเพื่อทํ าการฝกอบรม และ
ใหอํ านาจและความรับผิดชอบดวย ใหมีการบันทึกผลการฝกอบรม
ON-THE-JOB-TRAINING (ฝกระหวางทํ างาน)
1) กฎและระเบียบที่มีในบริษัท หรือ ในโรงงาน
2) วิธีทํ างานที่ปลอดภัยและมีประสิทธิผล
3) การเริ่มเดินเครื่อง วิธีใชเครื่อง การหยุดกระบวนการเมื่อมีปญหา กระบวนการผลิตที่ผิดปกติ การตรวจสอบ 

และวิธีซอม
OFF-THE-JOB-TRAINING (ฝกนอกงาน)
1) การทํ างานและวิธีใชของผลิตภัณฑ
2) ลักษณะเฉพาะของวัสดุพื้นฐาน
3) เทคโนโลยีสํ าหรับกระบวนการผลิต
4) การศึกษาขั้นพื้นฐาน ( วิศวกรรมเครื่องกล ไฟฟา เคมี ฟสิกส และอื่นๆ)
5) เทคโนโลยีการบริหาร

[9] หัวขอควบคุมตามตํ าแหนงงาน
หัวขอควบคุม คือ เอกสารที่ระบุวาตองบริหารอะไร และบริหารอยางไร ในขอบเขตตอไปนี้
1) เกี่ยวกับงาน ซึ่งก็คือรายการบริหารงานประจํ าวัน
2) เกี่ยวกับกระบวนการผลิต รวมถึงหนาที่ของเสมียน
3) เกี่ยวกับระบบหนาที่การงาน รวมถึงกิจกรรมที่ตองทํ ารวมกันระหวางฝายดานการบริหารคุณภาพ เชน 

กระบวนการรองเรียน
4) เกี่ยวกับธุรกิจใหม และรายการบริหารตามนโยบาย
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[10] เกณฑที่ใชควบคุมในการปฏิบัติงานประจํ า
เกณฑที่ใชเควบคุมมีความจํ าเปนพื่อชวยผูจัดการตัดสินสิ่งผิดปกติไดอยางรวดเร็วโดยปราศจากอคติ โดยปกติ
ประกอบดวยคาตวัเลขซึง่สามารถแสดงสิง่ผดิปกตไิดอยางเปนรูปธรรม ตัวอยางของเกณฑดังกลาว คือ เสนควบคมุ
(CONTROL LINE) ในผังควบคุม (CONTROL CHART) เมื่อคาที่เบี่ยงเบนไปจากเสนควบคุม จะตองปฏิบัติการ
แกไข  ถาไมสามารถกํ าหนดเกณฑตัดสินเปนตัวเลขได ใหทํ า “ตัวอยางมาตรฐาน” และ “ตัวอยางแสดงขอบเขต” 
(MARGINAL SAMPLE) มาใชเพื่อเปรียบเทียบ

[11] ระบบรายงานสิ่งผิดปกติ
ควรกํ าหนดระบบรายงานขึ้น ดังนั้นเมื่อมีสัญญาณสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น ผูมีสวนเกี่ยวของทั้งหมดตองไดรับแจงเพื่อ
รวมกันแกไขสภาพการณ ควรใชแบบฟอรมรายงานเวลาที่เกิดสิ่งผิดปกติ ระบุสภาพของสิ่งผิดปกติที่เดนชัดที่เกิด
ข้ึนขณะนั้น และถาเปนไปไดใหมีการปฏิบัติการแกไขดวย ดํ าเนินการตามเสนทางรายงานที่กํ าหนด ควรกํ าหนด
เร่ืองเหลานี้ไวเปนมาตรฐาน
1) ใครควรเปนผูรับผิดชอบ
2) ใครควรดูแลเร่ืองโดยตรง
3) พิจารณามาตรการแกไขอยางไร
4) ใครควรเขารวมประชุมเพื่อหารมาตรการแกไข

[12] มาตรฐานเพื่อปองกันมิใหเกิดซํ้ าและการปฏิบัติการแกไข
ผูจัดการตองกํ าหนดวิธีการมาตรฐานเพื่อรายงานสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นใหม และการดํ าเนินการแกไข  และกํ าหนด
มาตรการปองกันมิใหเกิดซํ้ า   เมื่อมีส่ิงผิดปกติเกิดขึ้น ผูรับผิดชอบควรสั่งการใหผูใตบังคับบัญชาใหดํ าเนินการดัง
ตอไปนี้
1) ยืนยันสภาพการณในขณะที่เกิดเหตุ
2) ตรวจหาสาเหตุ
3) ปฏิบัติการแกไข
4) ทํ ามาตรฐานและรักษาปฏิบัติการนั้นไว
5) ตรวจสอบผลลัพธ

[13] ระบบปฏิบัติการตอตานสิ่งผิดปกติ
ใหกํ าหนดอํ านาจในการปฏิบัติการ เมื่อเกิดสิ่งผิดปกติในกระบวนการผลิต ไวกับบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยเฉพาะ 
เวนแตกรณีที่ไดมีการกํ าหนดวิธีการแกไขไวเปนมาตรฐานแลว ส่ิงผิดปกติจะตองรายงานผานเสนทางที่ไดกํ าหนด
ไวแลว ข้ันตอนตางๆสามารถทํ าเปน FLOW CHART และควรจะ
1) ระบุ ฝาย แผนก และผูปฏิบัติการ และบุคลหนึ่งโดยเฉพาะเพื่อรับผิดชอบ
2) ระบุเสนทางของรายงานและรายการที่ตองปฏิบัติ
3) ระบุฝายและแผนก ที่รับผิดชอบ
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4) ใหกํ าหนดฝายและแผนก  ที่มีหนาที่แกไขมาตรฐาน
[14] รายการควบคุมหลัก
มีรายการมากมายที่ผูจัดการตองควบคุม แตผูจัดการควรเลือกรายการควบคุมเฉพาะที่มีผลตอการดํ าเนินงานทาง
ธุรกิจ รายการควบคุมหลักที่กํ าหนดไวตองแจงผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชารวมทั้งผูจัดการทั้งหลาย
1) เลือกรายการควบคุมที่แสดงถึงผลของธุรกิจ
2) ถารายการควบคุมนั้น ใชเวลานานกวาจะยืนยันผลได เลือกเกณฑควบคุมอยางอื่น ที่จะเห็นผลไดเร็ว
3) ใชขอมูลนับ (เชน จํ านวนของเสีย 1,2,3 ชิ้น) และขอมูลตัวแปร (เชน ขอมูลเกี่ยวกับการวัดมิติ) ใหมากที่สุด

เพื่อวัดระดับการบริหาร ถาไมสามารถใชขอมูลดังกลาว ก็ใหใช “ตัวอยาง” แทน
4) ใช GRAPH หรือผัง เพื่อแสดงผลที่เกิดขึ้นตาม “ลํ าดับเวลา”
5) วิเคราะหปจจัยที่อาจจะมีผลตอผลลัพธของรายการควบคุม อยางละเอียดลวงหนา

[15] การบันทึกผลลัพธ
ตองบันทึกผลลัพธ เพื่อใหสามารถปฏิบัติการไดทันทีเมื่อมีส่ิงผิดปกติเกิดขึ้น บันทึกจะตองเขาใจงายและสามารถ
สอบกลับได จากบันทึกดังกลาวเราสามารถคํ านวณหา ความสามารถของกระบวนการ ความสามารถของการผลิต 
ระดับคุณภาพ และเขตควบคุม (CONTROL LIMIT) นอกจากนั้นยังใชขอมูลในการทํ ากิจกรรมการผลิตในอนาคต 
เพื่อพิจารณา
1) สถานะการผลิตสูงสุด
2) ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพ
3) สาเหตุของสิ่งผิดปกติ

[16] การควบคุมดวยสายตา
สารสนเทศเกี่ยวกับรายการควบคุมประจํ าวัน ระดับการควบคุมและเขตควบคุมควรใชรวมกันทุกคน รายการ
บริหารและตัวเลขตางๆ ใหทํ าเปนรูปแบบของกราฟและภาพตางๆ ที่จดจํ าไดงาย เพื่อใหทุกคนรับทราบไดเพียงแค
ชํ าเลืองดูเทานั้น กราฟ แผงไฟฟา CONTROL CHARTS ผังแสดงการเปลี่ยนแปลง สามารถใชเพื่อแสดงชองวาง
ระหวางแผนผลิตเปรียบเทียบกับปริมาณการผลิตไดจริง และความผันแปรใน
1) ลักษณะเฉพาะดานคุณภาพ
2) อัตราสวนของผลิตภัณฑบกพรอง
3) ผลปฏิบัติงานประจํ าวัน
4) บันทึกความปลอดภัย

[17] การควบคุมผลจากการแกไขเปล่ียนแปลง
จะเกิดสิ่งผิดปกติเกินกวาที่คาดการณไว เมื่อมีการแกไขเปลี่ยนแปลงกระบวนการ เพื่อปองกันสิ่งเหลานี้ ตอง
กํ าหนดขั้นตอนวิธีการแกไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในกระบวนการผลิตไวเปนมาตรฐาน ประกอบดวยปฏิบัติการตางๆ 
ตามรายการขางลางนี้
1) ตรวจดูวาการแกไขเปลี่ยนแปลงมีผลกระทบตอคุณลักษณะทางคุณภาพอื่นหรือไม
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2) ไมยินยอใหฝายจัดซื้อ และผูสงมอบวัสดุหลัก แกไขเปลี่ยนแปลงมาตรฐานโดยพลการ
3) ใหศึกษาวาเมื่อไดแกไขเปลี่ยนแลว ทํ าใหตนทุนคาใชจายเปลี่ยนแปลงหรือไม
4) ใหแยกวัสดุ/ชิ้นสวน ผลิตภัณฑระหวางผลิต ผลิตภัณฑสํ าเร็จรูปกอนและหลังการแกไขเปลี่ยนแปลง
5) ปองกันมิใหมาตรฐาน (การปฏิบัติงาน) กอนและหลังการแกไขปะปนกัน
6) ตรวจสอบและทดสอบผลิตภัณฑสํ าเร็จรูป
7) จัดทํ ามาตรฐานของระบบควบคุมการเปลี่ยนแปลงผลลัพธโดยทํ า FLOW CHART

[18] การกระจายอํ านาจ
ผูจัดการไมสามารถจะทํ าทุกสิ่งทุกอยางโดยลํ าพังคนเดียวได พวกเขาควรมอบอํ านาจบางสวนแกผูใตบังคับบัญชา 
อยางไรก็ตามพวกเขายังคงตองรับผิดชอบตอผลที่เกิดขึ้นจากการมอบอํ านาจ พวกเขาควรกํ าหนดนโยบายของตน 
และกํ าหนดไวเปนมาตรฐานวาจะกระจายอํ านาจอะไรบาง โดยเฉพาะอยางยิ่งควรทํ านายสิ่งผิดปกติโดยการ
กํ าหนดไวอยางชัดเจนวา
1) ตองทํ าอะไร
2) ใครเปนผูทํ า
3) ขอบเขตที่ทํ าถึงแคไหน
4) ตองรายงานใครบาง
5) ตองปฏิบัติตามคํ าสั่งใคร
เมื่อไดมอบอํ านาจไปแลวผูบริหารระดับเหนือ อยาไดออกคํ าสั่งหรือเขาไปยุง (กาวกาย) กับงานที่ไดกระจายไปแลว
เปนอันขาด

[19] การต้ังกลุมในที่ทํ างาน
คนงาน พวกเขาคุนเคยกับปญหามากมายในสถานที่ทํ างาน สามารถปรับปรุงคุณภาพงานของพวกเขาโดยรวม
กลุมเพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้นรวมกัน กลุมดังกลาวสามารถเกิดขึ้นเองโดยไมจํ าเปนตองเรียกวา QC CIRCLES
ผูจัดการตองใหความสนใจกลุมเหลานี้อยางจริงจัง และไมปลอยใหทํ าตามอํ าเภอใจ หากเหลาผูจัดการไมใหความ
สนใจเลย พวกเขาคงไดรับผลที่ไมดีนักเมื่อตองการในคนงานรวมกลุม

[20] ระบบควบคุมตนเอง
เพื่อใหผูจัดการสามารถมุงเนนไปทํ างานที่สํ าคัญกวา  จึงมีความสํ าคัญอยางยิ่งในการทํ าใหบรรลุถึงสถานะของ 
“การบริหารงานดวยตนเอง” ซึ่งพนักงานแตละคนสามารถจัดการไดดวยตนเอง กิจกรรมการควบคุมตนเองอาจมี
หลายแบบ เชน เมื่อพนักงานตั้งกลุมข้ึน และหยิบยกปญหาเกี่ยวกับคุณภาพ ตนทุน ประสิทธิภาพ และความปลอด
ภัยในที่ทํ างาน หรือพยายามที่จะปรับปรุงดวยพวกเขาเองโดยไมตองรอรับคํ าสั่ง ตองกระจายอํ านาจจนงานประจํ า
วันสามารถบริหารไดดวยตนเอง แตผูบังคับบัญชาควรใหความชวยเหลือและใหคํ าแนะนํ าอยางตอเนื่อง
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