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คูมือเลม 1
ประธานเจาหนาที่บริหาร

บทนํ า
ฝายบริหารจัดเตรียมนโยบายธุรกิจระยะยาว และแผนประจํ าป และแสดงเจตคติและนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับ
คุณภาพของผลิตภัณฑซึ่งกํ าหนดโดยลูกคา อีกทั้งยังมีความจํ าเปนอยางยิ่งที่นโยบายตองประกาศอยางชัดเจนแก
ผูจัดการ รวมถึงพนักงานทั้งหมด และสมาชิกอื่น โดยที่สภาพแวดลอมทางธุรกิจเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และใน
แงมุมของการแขงขันถูกกํ าหนดใหเปนระดับโลก ฝายบริหารจึงตองปรับปรุงคุณภาพการตลาด และเขาใจความ
ตองการของลูกคาพอ ๆ กับการทํ าใหลูกคาพึงพอใจ

การจัดการ
[1] ผังองคกรทั้งบริษัท
ผังองคกรทั้งบริษัท พรอมทั้งสายการสั่งงานและสอนงานที่ชัดเจน มีความจํ าเปนสํ าหรับการควบคุมคุณภาพ และ
ควบคุมการจัดการ ผังองคกรควรรางโดยฝายบุคคลภายใตการชี้แนะของฝายบริหาร รับรองความถูกตองโดย
คณะกรรมการบริหาร และสงไปยังฝายตางๆ ควรมีการทบทวนและประกาศพรอมประทับนามประธานเพื่อรับรอง
ความถูกตอง และในรูปแบบที่เหมาะแกการนํ าเสนอผูถือหุน และลูกคา พนักงานทุกคนควรไดรับทราบทันทีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงการจัดองคกร

[2] ขอบขายงานทั้งบริษัท (ระเบียบการมอบหมายงาน)
ภาระหนาที่ (Task criteria) เปนสิ่งที่พนักงานทุกคนในองคกรตองปฏิบัติในการทํ างานหรือในหนาที่ของแตละคน 
เชนเดียวกับระเบียบการมอบหมายงาน (Task assignment rules) ใหกํ าหนดขอบขายของงาน และขั้นตอนการ
ทํ างานของแตละฝาย  ในบริษัทขนาดเล็กอาจผนึกรวมกันได ในการจัดทํ าราง
1) ใหฝายบริหารกํ าหนดนโยบายพื้นฐาน  ซึ่งสามารถนํ ามากํ าหนดเปนขอบขายงาน
2) ระบุภาระหนาที่ทั่วไป และภาระหนาที่เฉพาะของแตละฝาย
3) แตละฝายควรตรวจสอบวาภาระหนาที่ที่กํ าหนดใหสอดคลองกับงานที่ปฏิบัติจริง
4) ระบุขอบขายของงานใหชัดเจนเปนลายลักษณอักษร
5) จัดทํ าเรื่องที่มีผลกระทบตอการนํ าระเบียบการมอบหมายงานไปปฏิบัติเปนลายลักษณอักษร
6) กํ าหนดวิธีการสํ าหรับการทบทวนหรือแกไขภาระหนาที่
7) ใหผูเกี่ยวของสลับกันตรวจงานที่เกี่ยวของระหวางฝาย
8) ระเบยีบควรมกีารทบทวนและท ําใหทนัสมยัตามชวงเวลาทีก่ ําหนด และเมือ่พบความดอยประสทิธภิาพเกดิขึน้

[3] กํ าหนดผูรับผิดชอบและอํ านาจหนาที่ของพนักงานทุกคนใหชัดเจน
ขอบขายความรับผิดชอบและอํ านาจหนาที่ในงานที่ทํ าของทุกคนควรกํ าหนดอยางชัดเจน อํ านาจหนาที่ในงานจัด
ทํ าเปนเอกสาร 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เปนเรื่องทั่วไปใชสํ าหรับทั้งบริษัท ฉบับที่ 2 เปนเรื่องเฉพาะของแตละฝาย สํ าหรับ
บริษัทเล็กระเบียบเหลานี้อาจผนึกรวมกันได ระเบียบทั่วไปของทั้งบริษัทออกโดยฝายสวัสดิการ ทบทวนโดยฝายที่
เกี่ยวของ รับรองโดยกรรมการบริหาร
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ฝายบรหิารตองตรวจสอบเปนระยะๆวาการท ํางานถกูตองตามระเบยีบทีว่างไว การเงนิ การบรหิารบคุคล ความปลอดภยั
เหตุเดือดรอนรํ าคาญ และผลกระทบตอส่ิงแวดลอม อาจตองมีการตรวจประเมินพิเศษเปนระยะๆ ผลการตรวจ
ประเมินตองทํ าเปนเอกสารและบันทึกแลวรายงานผูเกี่ยวของทราบ

[4] กํ าหนดการสื่อสารภายในบริษัทเปนเอกสาร
การสื่อสารโดยเอกสารระหวางฝายทั่วทั้งบริษัทควรจะดํ าเนินการไดรวดเร็วและเชื่อถือได และกํ าหนดไวเปน
เอกสารชัดเจน การจัดทํ าเอกสารเพื่อใชควรประกอบดวย
1) สํ ารวจและระบุเสนทางการแจงขาวสารภายในองคกรปจจุบัน
2) ใหผูรับผิดชอบระบุขอบเขตความรับผิดชอบและอํ านาจหนาที่ใหชัดเจน
3) ตองกํ าหนดวาเมื่อพนักงานไมสามารถแกปญหาไดดวยตนเอง เขาจะตองรายงานใคร
4) ขาวสารขอมูลถาเปนไปไดใหระบุเปนตัวเลข
เมือ่มกีารออกเอกสารฉบบัแกไข ตองไดรับการรบัรองโดยผูเกีย่วของและแจกจายออกไป ฉบับเกาทีเ่ลกิใชใหเกบ็คืน

[5] การส่ังการเพื่อดํ าเนินการ และการแตงต้ังผูรับผิดชอบ
ฝายบริหารควรแสดงใหเห็นอยูเสมอวาพวกเขาทํ างานเพื่อปรับปรุงสถานะปจจุบันใหดีข้ึน พวกเขาจะตองระบุ
ประเด็นปญหาสํ าคัญที่บริษัทเผชิญอยู
1) ดัชนีชี้วัดสํ าหรับบริหารบางตัว เมื่อพบวาบริษัทอื่นทํ าไดดีกวา ตองคนหาวาปญหาอยูที่ใด
2) แตงตั้งใหมีผูรับผิดชอบที่มีลักษณะผูนํ า เพื่อดูแลแตละปญหา ผูที่ไดรับการแตงตั้งจะตองไดรับการมอบ

หมายงานและคํ าสั่งที่ชัดเจน  การมอบหมายนี้จะตองแจงใหผูเกี่ยวของทราบดวย
3) โดยเฉพาะการควบคุมปญหา สรางความเชื่อมั่นวาเสนทางการสื่อสารชัดเจน และตองไมมีปญหาดาน

อํ านาจหนาที่กับฝายอื่น
4) จัดใหมีการประชุมระหวางผูจัดการอาวุโสของแตละฝาย เพื่อรับฟงขอคิดเห็นและขาวสารขอมูล
ฝายบริหารตองมีความเขาใจสภาพปจจุบันเปนอยางดีอยูเสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องเกี่ยวของกับปญหาคุณ
ภาพซึ่งเกิดขึ้นจากการตลาด

[6] การเพิ่มสํ านึกดานคุณภาพ
เพื่อเพิ่มสํ านึกในคุณภาพแกพนักงานทุกคน ผูสงมอบ  และทุกคนในฝายขายและบริการ ผูจัดการทุกคนควร
1) ก ําหนดนโยบายของตนในแตละปงบประมาณ แลวแปลงนโยบายเปนค ําขวญัเพือ่แจงใหพนกังานทกุคนทราบ

คํ าขวัญเหลานี้ติดไวในจุดที่เห็นไดงาย
2) ประกวดคํ าขวัญดานการปรับปรุงคุณภาพระหวางพนักงาน มอบรางวัลสํ าหรับคํ าขวัญที่ดีที่สุด
3) จดัประชมุเพือ่ประกาศผลส ําเรจ็ในการปรบัปรุงคณุภาพอยางสมํ ่าเสมอโดยผูจดัการเปนผูเชญิโดยจดัทีโ่รงงาน

หรือพื้นที่ทํ างาน
4) เขารวมในกิจกรรมขางตนดวยตนเอง รับฟงความคิดเห็นที่นํ าเสนอ โดยไมกลับกอนเสร็จส้ินการประชุม
5) สงเสริมใหพนักงานเขารวมกิจกรรมระดับชาติ
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[7] แจงนโยบายคุณภาพที่ชัดเจนแกลูกคา
ฝายบริหารจะตองประกาศนโยบายของฝายบริหารประจํ าปที่เกี่ยวของกับคุณภาพแกลูกคา พรอมวัตถุประสงคที่
ชัดเจนเพื่อการปรับปรุง ควรประกอบดวย
1) กํ าหนดวัตถุประสงคที่จะลดอัตราสวนของเสียในทองตลาด
2) กํ าหนดเปาหมายเปนตัวเลข สํ าหรับลดขอรองเรียนของลูกคา เพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการ และการ

ปรับปรุงคุณภาพในการผลิต และกระบวนการตรวจสอบ
3) สรางความชัดเจนวาคุณภาพจากการตรวจสอบในโรงงานเกี่ยวของกับคุณภาพในทองตลาดอยางไร
อาจรวมถึงวัตถุประสงคดานมลภาวะ ความปลอดภัย และดานอื่นๆ เกี่ยวกับคุณภาพของสังคม

[8] เอกสารวิธีการกํ าหนดนโยบายบริหาร
นํ าเสนอนโยบายบริหารเมื่อเร่ิมปงบประมาณ และจะตองแจงแกพนักงานทุกคน ลูกคา และบริษัทในเครือ นโยบาย
บริหารจะตองบอกถึงขอแนะนํ าในประเด็นที่สํ าคัญอยางชัดเจน เปาหมายที่เปนตัวเลข มาตรการที่ทํ าใหบรรลุเปา
หมาย  และวิธีการประเมินผล ควรระบุเปาหมายและวิธีการคงรักษาและปรับปรุงคุณภาพของแตละฝายมีความ
สํ าคัญอยางยิ่งที่แตละฝายจะตองทํ าความเขาใจในนโยบายบริหาร และมีนโยบายที่ชัดเจนของตนเอง และกํ าหนด
หัวขอในการประเมิน และมีตัวชี้วัดการประเมิน ตองศึกษาเพื่อทํ าใหนโยบายของฝายประสานสอดคลองกับ
นโยบายบริหารทั่วทั้งองคกร

[9] เขาใจความตองการของลูกคา
จัดทํ าระบบ โดยใชวิธีการทางสถิติ เพื่อทํ าใหสามารถ
1) ประเมินความตองการของลูกคาอยางสมํ่ าเสมอ และใชผลที่ไดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑใหม
2) สํ ารวจความพอใจของลูกคาจากการใหบริการหลังการขาย และขอรองเรียนของลูกคาอยางสมํ่ าเสมอ 

ประเมินจากขอมูลขางตน และดํ าเนินการแกไขเพื่อปรับปรุงใหดีข้ึน
บันทึกการใหบริการหลังการขายใหขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนสํ าหรับทํ าความเขาใจความตองการของลูกคา

[10] ระเบียบดํ าเนินการกับขอรองเรียน
ระเบยีบด ําเนนิการกบัขอรองเรยีน (Claim handling rule) คือเอกสารทีอ่ธบิายวธิกีารส ําหรบัดํ าเนนิการกบัขอรองเรยีน
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ รวมถึงเสนทางการสื่อสาร วิธีดํ าเนินการและระบบการบันทึก
1) รวบรวมขอรองเรียนไวในที่เดียวกัน เก็บรักษาบันทึกตนฉบับไว สํ าเนาเกี่ยวกับขอรองเรียนไปยังหนวยงานที่

เกี่ยวของ และติดตามผลการรองเรียนโดยเร็วที่สุดเทาที่จะเปนไปได
2) มอบหมายใหมบุีคลากรรบัการรองเรยีนทางโทรศพัท  จดรายละเอยีดอยางแมนย ํา ใหทบทวนเนือ้หาทีบั่นทกึ

ไวกับลูกคาเพื่อยืนยันความถูกตอง
3) สงหนังสือถึงผูรองเรียนใหคํ ามั่นถึงวันที่จะตอบขอรองเรียน ถาไมสามารถทํ าเสร็จสมบูรณตามวันที่กํ าหนด 

จะตองรายงานทันทีและกํ าหนดวันที่จะใหคํ าตอบใหม
4) ผูบริหารสูงสุดควรตรวจสอบขอรองเรียนเปนระยะ ติดตามความคืบหนาของมาตรการแกไข
5) กํ าหนดระบบสอบกลับไดสํ าหรับดํ าเนินการกับขอรองเรียนจากทองตลาด
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[11] การส่ือสารนโยบายคุณภาพ
นโยบายบริหารระยะยาว (Long term management policy) มีความจํ าเปนเพื่อสนองตอบตอกฎหมายใหม 
การพัฒนาผลิตภัณฑใหม และการเขาสูตลาดใหม นโยบายขางตนจะตองรวมนโยบายคุณภาพเขาไปดวย การวาง
แผน และการนํ านโยบายคุณภาพไปใช ฝายบริหารควร
1) กํ าหนดนโยบายควบคุมคุณภาพพื้นฐานอยางชัดเจน
2) จัดประชุมชี้แจงนโยบายแกพนักงานทุกคน และบริษัทในเครือ
3) แจกจายบัตรขอความแสดงหัวขอนโยบายพื้นฐานแกพนักงานทุกคน
4) สนับสนุนใหมีกลุมคุณภาพ และการประชุมศึกษาวิธีการแปลงนโยบายบริษัทสูวิธีปฏิบัติ
5) แจงนโยบายคุณภาพที่ชัดเจนของบริษัทแกลูกคาเพื่อสรางความภักดีระยะยาว
ทุกฝายในบริษัทจะตองกํ าหนดนโยบายคุณภาพที่ชัดเจนของตน

[12] การจัดสรรงบประมาณประจํ าปสํ าหรับใหการศึกษาดานการควบคุมคุณภาพ
งบประมาณควรไดรับการจัดสรรสํ าหรับการฝกอบรมและใหการศึกษาดานการควบคุมคุณภาพ ฝายบุคคล และ
ฝายประกันคุณภาพควร
1) กํ าหนดแผนและผังดํ าเนินการที่ชัดเจนสํ าหรับการฝกอบรมดานการควบคุมคุณภาพรวมกัน
2) ใหรวมบริษัทในเครือ และฝายหลักเขาไปในแผนดวย
3) ใชผูฝกอบรมทั้งจากภายในและภายนอกองคกร
4) ฝกอบรมผูตรวจสอบคุณภาพภายในเพื่อดํ าเนินการตรวจสอบคุณภาพภายใน
5) บันทึกผลการดํ าเนินการ และผลรับจากการฝกอบรมของพนักงานแตละคน และแตละกลุม
6) ประเมินผลการฝกอบรมเพื่อปรับปรุงผังการฝกอบรมในอนาคต

[13] จัดทํ าระบบการมาตรฐานของบริษัท
จัดทํ ามาตรฐานการดํ าเนินงาน มาตรฐานการควบคุม มาตรฐานผลิตภัณฑ มาตรฐานทางเทคนิค มาตรฐานผังการ
ควบคุมกระบวนการไหลของงาน (QC Process Flow Chart) และวิธีการจัดทํ าเอกสาร องคกรสงเสริมคุณภาพควร
สรางความเชื่อมั่นวาการมาตรฐานไดฝงรากในบริษัท วิธีการรางมาตรฐานบริษัทมีดังนี้
1) จัดทํ าเอกสารลํ าดับข้ันตอนการทํ างานตามที่ปฏิบัติจริง แลวนํ าเขาสูคณะกรรมการทบทวนเพื่อทบทวน
2) จัดทํ าระเบียบขั้นตอนดํ าเนินการตั้งแต ราง ทบทวน รับรอง การแจกจาย การนํ าไปใช และการเรียกคืนเพื่อ

แกไขมาตรฐานและกฎระเบียบ
3) ทํ าระเบียบเฉพาะของฝายใหสอดคลองกับกฎระเบียบของบริษัท
4) กํ าหนดระเบียบสํ าหรับชวงเวลาในการทบทวน และแกไขหรือยกเลิกระเบียบที่ไมไดใช หรือไมเหมาะสม
ระเบียบและมาตรฐานตองงายที่สุดเทาที่จะเปนไปได
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[14] ระบุแนวโนมตลาดจากขอรองเรียนของลูกคา
การวิเคราะหรูปแบบการรองเรียนของลูกคาชวยใหสามารถระบุแนวโนมระยะยาวของตลาด
1) จัดทํ าระบบเพื่อวิเคราะหขอรองเรียนจากลูกคา นํ ากลวิธีทางสถิติมาใชเพื่อเปรียบเทียบและวิเคราะหขอมูล

ทุก 6 เดือน อธิบายกลยุทธระยะยาวใหฝายที่เกี่ยวของทราบ
2) ในการประชุมเร่ืองพัฒนาผลิตภัณฑใหม ทวนสอบวาขอรองเรียนของลูกคาไดถูกนํ ามาพิจารณาดวย
3) หลังดํ าเนินการปรับปรุง ใหบันทึกผลรับที่เพิ่มข้ึน การเพิ่มผลผลิต การลดคาใชจาย และความสํ าเร็จอ่ืนใดที่

เกิดขึ้น

[15] สนับสนุนกิจกรรมกลุมคุณภาพและระบบขอเสนอ
ระบบขอเสนอแนะอนุญาตใหพนักงานแตละคนเสนอแนะใหมีการปรับปรุงในเรื่องความปลอดภัย คุณภาพ และ
การเพิ่มผลผลิต
1) จัดตั้งกองเลขานุการของบริษัทเพื่อสงเสริมระบบ
2) ตองมีการประเมินขอเสนออยางนอยเดือนละครั้ง นํ าผลจากการประเมินเพื่อใหรางวัล เร่ืองที่เสนอตองนํ า

มาปฏิบัติ
ฝายบริหารตองจัดตั้งกรรมการสงเสริมเพื่อสนับสนุนกิจกรรมกลุมคุณภาพ คอยติดตามกิจกรรมอยูเสมอ เขารวม
ประชุมเสนอผลงานของกลุมคุณภาพบอยที่สุดเทาที่จะทํ าได ขอเสนอของกลุมควรนํ าเขาสูระบบขอเสนอแนะ

[16] การจัดทํ าคูมือควบคุมคุณภาพ
คูมือควบคุมคุณภาพควรจะงาย สามารถนํ าไปปฏิบัติแทนที่จะเปนเอกสารเพอฝน
1) รางแรกควรจัดทํ าโดยคณะกรรมการซึ่งประกอบดวยตัวแทนจากทั้งบริษัท ควรไดรับการพิจารณาจากแตละ

ฝายวาเนื้อหาในนั้นสามารถนํ าไปปฏิบัติ
2) คูมอืคุณภาพควรระบถุงึงานทีค่าบเกีย่วระหวางฝาย และควรระบถุงึกจิกรรมทีแ่ตละฝายอาจคดิวาไมเกีย่วของ

กับคุณภาพ
3) ระเบยีบหรอืมาตรฐานระหวางฝายจะตองสอดคลองกนั จะตองตรวจสอบโดยคณะกรรมการทบทวนของบรษิทั

โดยเฉพาะอยางยิ่งคาที่ใชในมาตรฐานทางวิศวกรรมและการออกแบบตองสอดคลองกับคาที่ใชในมาตร
ฐานการผลิตและตรวจสอบ

4) ฝายบริหารจะตองจัดใหมีระบบการตรวจสอบภายใน เพื่อประเมินสถานะการนํ าคูมือคุณภาพไปใช

[17] การนํ าคูมือควบคุมคุณภาพไปปฏิบัติ
ถาจะทํ าใหคูมือควบคุมคุณภาพสามารถนํ ามาใชอยางมีประสิทธิผลในแตละฝาย พนักงานทุกคนตองสามารถทํ า
ความเขาใจคูมือคุณภาพอยางงายดาย และมีการนํ าไปปฏิบัติในสถานที่ทํ างาน เพื่อใหบรรลุผลดังกลาว
1) แตละฝายตองจัดทํ าเอกสารเกี่ยวกับงานที่ตนทํ าอยู
2) ฝายที่รับผิดชอบดานคุณภาพจะตองรวบรวมสรุปเอกสารของแตละฝายเขาสูระบบของบริษัท
3) รางแรกควรนํ าเสนอตอฝายที่เกี่ยวของซึ่งตองพิจารณาถึงปญหาที่อาจเกิดขึ้นเมื่อนํ าไปปฏิบัติ
4) กํ าหนดระยะเวลาในการทบทวนไวในระเบียบดวย
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[18] กิจกรรมควบคุมคุณภาพในฝายที่ไมเกี่ยวของกับการผลิต
การควบคุมคุณภาพทั่วทั้งองคกรตองรวมหนวยงานที่ไมเกี่ยวของกับการผลิต เชน ฝายขาย ฝายบริหารงานทั่วไป 
ฝายวิจัยและพัฒนาเขารวมดํ าเนินการดวย โดยใหมีการกํ าหนดเปาหมายเปนตัวเลข กํ าหนดหนวยวัดสํ าหรับ
ประเมินผลเพื่อการปรับปรุง และจัดทํ าผังการปรับปรุง
1) แสดงสภาพความเปนจริงในแตละพื้นที่ทํ างาน กํ าหนดวิธีการทํ างานและเวลาที่ใช กํ าหนดกรอบงานเพื่อใช

วิเคราะหเปนตัวเลขในประเด็นตางๆภายในฝาย
2) ฝายที่ไมเกี่ยวของกับการผลิตมักจะทํ างานโดยไมเกี่ยวกับฝายอื่น จึงเปนการยากหากจะแกปญหาโดยใชกล

ยุทธการทํ างานเปนทีม เชน กลุมคุณภาพ เปนการงายกวามากที่จะกํ าหนดเรื่องทั่วไป เชน ปรับปรุงวิธีการ
ส่ือสาร

3) งานวิจัยและพัฒนามักจะเปนงานใหม ไมซํ้ าเดิม ควรนํ า QFD และวิศวกรรมดานคุณภาพมาใช
4) งานในสํ านักงานจะตองประเมินโดยมีหนวยวัดวัตถประสงคที่ชัดเจน เชน การลดรายจายในสํ านักงาน
Quality Function Deployment (QFD) เปนเทคนคิในการแปลงความตองการของลกูคาเปนขอก ําหนดของผลติภณัฑ
และขอกํ าหนดของกระบวนการผลิต

[19] การใหการศึกษาดานควบคุมคุณภาพในทุกระดับขององคกร
จัดใหมีการใหการศึกษาดานการควบคุมคุณภาพสํ าหรับทุกคนในองคกรตั้งแตผูบริหารสูงสุดจนถึงคนงาน
1) ใหการศึกษาตรงตามความจํ าเปนของแตละระดับขององคกรของบริษัท การแบงระดับนอยเทาใด ความมี

ประสิทธิผลก็มากขึ้น ดีที่สุดคือต้ังแต 3-5 ระดับ
2) คณะกรรมการสงเสริมคุณภาพจะตองศึกษาหลักสูตรแตละระดับ
3) หลักสูตรใหการศึกษาตองอยูบนฐานของกํ าหนดการประจํ าป จุดเนนคือใหมีการรวมการฝกปฏิบัติงาน 

(OJT) รวมทั้งการบรรยายและสัมมนา
4) ฝายบริหารจะตองไดรับการศึกษาดานการควบคุมคุณภาพที่ถูกตอง ผูบริหารระดับกลางจะตองไดรับการ

ศึกษาวิธีการนํ าในกิจกรรมกลุมคุณภาพ และวิธีการทางสถิติ ซึ่งทํ าใหพวกเขาสามารถดํ าเนินการใหการ
ศึกษาเบื้องตนโดยตัวเขาเองได และคนงานทั่วไปจะตองถูกสอนถึงวิธีการใชเทคนิคการควบคุมคุณภาพผาน
การฝกปฏิบัติงาน (OJT)

[20] การเขารวมประชุมกลุมคุณภาพของฝายบริหาร
ฝายบริหารตองเขารวมการประชุมการควบคุมคุณภาพทั้งองคกร การประชุมใหญกลุมคุณภาพ การเสนอผลงาน
กรณีศึกษา และการเสนอผลงานกลุมคุณภาพภายนอกบริษัท ผูบริหารตองอยูจนกระทั่งการประชุมส้ินสุด รับฟง
การเสนอผลงาน ซักถามปญหาและใหขอคิดเห็นตอกลุมคุณภาพ เสนอบทความในวารสารภายในเกี่ยวกับการ
ควบคุมคุณภาพ และใหขอเสนอแนะ มอบรางวัลในการประชุมใหญ

[21] ผูบริหารสูงสุดดํ าเนินการตรวจติดตาม ประเมินผลการควบคุมคุณภาพภายใน
ในการติดตามประเมินผลการควบคุมคุณภาพภายใน (The internal QC diagnosis) ฝายบริหารกํ าหนดทีมงาน
เพื่อตรวจติดตามผลจากสภาพความเปนจริงของระบบคุณภาพทั่วทั้งองคกรเปนระยะๆ
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1) เลขานุการสงบันทึกแจงหัวขอในการตรวจสอบลวงหนาสํ าหรับแตละปงบประมาณไปยังฝายตางๆ
2) แตละฝายดํ าเนินการตรวจติดตามประเมินผลดวยตนเองในแตละหัวขอตรวจสอบ เมื่อคนพบประเด็นปญหา

จัดทํ าเปนเอกสาร เพื่อใชอธิบายแกทีมประเมิน
3) ทีมประเมินดํ าเนินการตรวจสอบเอกสาร และผูไดรับมอบหมายในแตละสถานที่ทํ างานอธิบายผลการตรวจ

ประเมินดวยตนเอง
4) ดํ าเนินการตรวจสอบบริเวณที่ทํ างาน โดยตรวจวาถูกตองตามที่อธิบายไวในเอกสารหรือไม
5) ฝายบริหารและคณะผูตรวจสอบทบทวนผล ใหขอคิดเห็นที่ชัดเจนถึงเหตุผลวาทํ าไมจึงไดคะแนนตํ่ าและรอง

ขอใหฝายจัดสงวิธีการปรับปรุงที่ชัดเจน

[22] การวางแผนระยะยาวสํ าหรับการศึกษา
การวางแผนโครงการใหการศึกษามีความสํ าคัญที่จะทํ าใหพนักงาน โดยเฉพาะผูจัดการใหสามารถรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจอยางยยืดหยุน ฝายบริหารควร
1) จัดทํ ากํ าหนดการฝกอบรมประจํ าป
2) จัดทํ าบัญชีหัวขอเร่ืองที่จะฝกอบรมในงานแตละประเภท และสํ าหรับแตละคน
3) สรางความเชื่อมั่นวาระดับจัดการมีเวลาเพื่อใหการศึกษาแกผูใตบังคับบัญชา
4) มอบหมายใหมีผูรับผิดชอบควบคุมโครงการฝกอบรมทั่วทั้งบริษัท
5) จัดสรรงบประมาณสํ าหรับผูฝกอบรมจากภายนอก
6) มีหลักสูตรเทคนิคการควบคุมคุณภาพ หลักสูตรสํ าหรับสํ าหรับผูเขาใหม สอนโดยบุคลากรภายในบริษัท
7) จัดใหมีการฝกอบรมอยางนอยฝายละ 1 คนเพื่อใหมีคุณสมบัติบุคคลตรงตามที่กํ าหนดไวในระดับชาติ หรือ

สมาคมอุตสาหกรรม
8) จัดทํ าระบบกํ าหนดคุณสมบัติบุคคลสํ าหรับความชํ านาญในเทคโนโลยีเฉพาะดาน ซึ่งก็คือเทคนิคและความ

ชํ านาญของแตละบุคคล

[23] การใหการศึกษาดานการควบคุมคุณภาพแกผูรับจางชวงและบริษัทในเครือ
ผูรับจางชวง บริษัทรวมธุรกิจ หรือบริษัทในเครือควรมีระดับการควบคุมคุณภาพอยูในระดับเดียวกับบริษัทแม
1) สงผูเชี่ยวชาญไปสอนเทคนิคการควบคุมคุณภาพและเทคโนโลยีที่จํ าเปน ใหการศึกษาและใหคํ าแนะนํ าที่

หนางานอยางเปนระบบเกี่ยวกับการควบคุม การดูแลและการดํ าเนินการแกผูรับผิดชอบ
2) แนะนํ าใหจัดทํ าผังควบคุมคุณภาพตามกระบวนการไหลของงาน และตรวจความสมบูรณของกฎระเบียบ 

มาตรฐานที่ใช และบันทึก
3) ตรวจสอบระบบควบคุมคุณภาพและสั่งใหปรับปรุงถาพบวามีปญหา
4) ใหมีการจัดทํ าแผนปรับปรุงที่ชัดเจน หากมีขอบกพรองเกิดขึ้น
5) สงรายงานประจํ าเดือนเปนลายลักษณอักษรเกี่ยวกับรายละเอียดทั้งหมดคุณภาพของผลิตภัณฑที่ไดรับ  ถา

มีปญหา แจงขอใหปรับปรุง และขอใหสงแผนการปรับปรุงกลับมาดวย
6) กํ าหนดชวงเวลาสํ าหรับการตรวจสอบ และการแนะนํ าเกี่ยวกับระบบคุณภาพ
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[24] วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับผลิตภัณฑใหมและเทคโนโลยีใหมรวมกับมหาวิทยาลัยหรือ
หนวยงานภายนอก
องคกรวิจัยภายนอกและมหาวิทยาลัยสามารถมารถใหความชวยเลือที่มีคุณคาในการพัฒนาผลิตภัณฑใหม หรือ
วัสดุใหม
1) ตองแนใจวาหัวขอที่จะรวมวิจัยระบุอยางชัดเจนเปนเอกสาร
2) รางขอตกลงการท ําวจิยัรวมกนัเกีย่วกบัเร่ือง ความลบั การด ําเนนิการเกีย่วกบัสิทธบัิตรภาระในการรบัคาใชจาย
3) จัดทํ าระบบสํ าหรับการสื่อสารประจํ าวัน เชนโทรศัพทสายตรง
4) มีแผนลวงหนาสํ าหรับความลาชากวากํ าหนด
5) มีการตัดสินใจไวลวงหนาวาจะดํ าเนินการกับคาใชจายที่เพิ่มข้ึน
6) กํ าหนดมาตรการปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากความแตกตางดานภาษา วัฒนธรรม

[25] โครงการเพื่อเสริมความเขมแข็งในการแขงขันระดับนานาชาติ
การเพิ่มข้ึนของความรวมมือ การแขงขันในตลาดสากลมีความสํ าคัญตอคุณภาพ ตนทุน และเวลาในการสงมอบ
1) ประเมนิขดีความสามารถในการแขงขนัในดานคณุภาพของผลติภณัฑและการใหบริการ ระบบการผลติ ระบบ

ควบคมุ เครือ่งจกัรและอปุกรณในการผลิต การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การควบคุมสารสนเทศ การเงิน
เทคโนโลยีใหมๆ และการพัฒนาผลิตภัณฑใหม

2) ระบุหัวขอที่ตองการเสริมสรางความสามารถในการแขงขัน และกํ าหนดมาตรการและดํ าเนินการ
3) มีการสั่งการที่ชัดเจนสํ าหรับการลงทุนดานเทคโนโลยี จัดหาเงินทุน และทรัพยากรมนุษย
4) สํ ารวจกฎหมายดานความปลอดภัยในประเทศที่จะสงสินคากอน และนับรวมเรื่องเหลานี้เขาไวในขั้นตอน

การออกแบบผลิตภัณฑดวย
5) จัดทํ าระบบการขึ้นทะเบียนสิทธิบัตร ตรวจสอบประเด็นการออกแบบ โครงสรางทางกายภาพตางๆ ให

สมบูรณกอน
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