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บทน า

ธุรกิจต่ำงๆในยคุปัจจุบนัตอ้งเผชิญกบัขอ้จ ำกดัหลำยอยำ่งอนัเป็นอุปสรรคหรือปัญหำต่อกำรด ำเนินกิจกำร 
และเป็นเหตุใหต้น้ทุนกำรผลิตและรำคำส่งออกสูงข้ึนเน่ืองจำกหลำยๆปัจจยัทั้งภำยในและภำยนอกท่ีมีผลกระทบ 
ไม่วำ่จะเป็นตน้ทุนค่ำแรงงำนท่ีมีแนวโนม้สูงข้ึน, ตน้ทุนค่ำวตัถุดิบท่ีแพงข้ึน, ตน้ทุนค่ำโสหุย้ของโรงงำนสูงข้ึน 
เช่น ค่ำน ้ำมนั ค่ำน ้ำ ค่ำไฟท่ีปรับตวัข้ึนตลอดเวลำ คู่แข่งขนัมีมำกและทวคีวำมรุนแรงเพ่ิมข้ึน กลุ่มของลูกคำ้มีกำร
เปล่ียนไป ท ำใหธุ้รกิจต่ำงๆตอ้งมีกำรปรับตวั, ปรับปรุงสินคำ้เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของตลำดหรือลูกคำ้อยำ่
ต่อเน่ือง

จำกเหตุผลดงัท่ีไดก้ล่ำวมำบริษทัต่ำงๆจ ำเป็นตอ้งปรับวธีิกำรท ำธุรกิจ เพ่ือลดตน้ทุนกำรผลิตของโรงงำนให้
ต ่ำลงโดยมีเป้ำหมำยในกำรเพ่ิมผลผลิตเพ่ือควำมอยูร่อด รวมทั้งตอ้งควำมคุมคุณภำพของสินคำ้เพ่ือใหลู้กคำ้เกิด
ควำมพึงพอใจมำกท่ีสุด ตลอดจนตอ้งส่งมอบสินคำ้ใหท้นัเวลำท่ีลูกคำ้ตอ้งกำร ดงันั้นผูบ้ริหำรทุกระดบัและทุกฝ่ำย
จะตอ้ง   “ สร้ำงนโยบำยท่ีชดัเจนเพ่ือปรับปรุงโครงสร้ำงในกำรประกอบธุรกิจต่ำง ” ของโรงงำนโดยยดึหลกักำร   
“ สินคำ้ท่ีผลิตแลว้ตอ้งขำยได้ ” ซ่ึงข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลำยประกำรดงัน้ี
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บทน า

1. ผูบ้ริหำรทุกระดบัตอ้งมีนโยบำยและโครงกำรเพ่ือลดตน้ทุนกำรผลิตอยำ่งจริงจงัและชดัเจน ไม่วำ่จะเป็นนโยบำย
ดำ้นคุณภำพมำตรฐำนระดบัสำกล กำรสนบัสนุนศกัยภำพของบุคลำกร ฯลฯ หรือทุกเร่ืองเพื่อกำรลดตน้ทุน ซ่ึงตอ้ง
ด ำเนินกำรอยำ่งจริงจงัและต่อเน่ืองโดย

1.1. ตอ้งมีกำรปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงโครงสร้ำงของตน้ทุน Cost Structure หลงัจำกนั้นใหป้รับปรุง
โครงสร้ำงขององคก์รใหส้อดคลอ้งกนัในภำยหลงั ซ่ึงกำรปรับโครงสร้ำงขององคก์รแต่เพียงอยำ่งเดียวอำจท ำ
ใหมี้กำรแกปั้ญหำท่ีไม่ตรงจุดหรือไม่ครอบคลุมตน้ทุนทั้งหมด
1.2. ตอ้งมีกำรควบคุมค่ำใชจ่้ำยอยำ่งเขม้งวด และตอ้งประเมินสถำนกำรณ์ล่วงหนำ้ตลอดเวลำโดยใช้ Trend 
เป็นตวัช้ีแนะ

2. สร้ำงจิตส ำนึกพนกังำนใหมี้จิตส ำนึกท่ีดีต่อโครงกำรลดตน้ทุนกำรผลิต จึงจะไดรั้บควำมร่วมมือและประสบ
ควำมส ำเร็จได ้

2.1. สร้ำงจิตส ำนึกโดยน ำระบบ Quality Mind-Set และ Cost Consciousness มำประยกุตใ์ชท้ัว่ทั้งองคก์ร
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บทน า

3. มีมำตรกำรเพ่ิมประสิทธิภำพและคุณภำพของกำรบริหำรจดักำร เน่ืองจำกหลำยโรงงำนท่ีประสบปัญหำเพรำะ
ขำดประสิทธิภำพในกำรบริหำรจดักำรอยำ่งจริงจงั

3.1. ตอ้งยกระดบักำรควบคุมคุณภำพใหเ้ขม้แขง็มำกข้ึนเพ่ือสร้ำงควำมสมดุลในระบบกำรผลิต โดยก่อใหเ้กิด
สำมเหล่ียมแห่งภำวะสมดุลเพ่ือท่ีจะควบคุมประสิทธิภำพของ Q - Quality “, " C - Cost "  , " D - Delivery " 
ในฝ่ำยผลิตและฝ่ำยกำรวำงแผนกำรผลิตของโรงงำน

ทุกปัจจยัท่ีกล่ำวมำมีควำมส ำคญัเท่ำกนัหมด แต่ถำ้ตอ้งกำรท ำใหส้ ำเร็จ จะตอ้งมุ่งเนน้ประสิทธิภำพของกำร
บริหำร ผูบ้ริหำรตอ้งท ำอยำ่งจริงจงั และตอ้งเพ่ิมประสิทธิภำพของกำรบริหำรจดักำรผลิตอยำ่งต่อเน่ือง

Customer

Q = Quality

D = Planning C = Production

5



การวเิคราะห์เพ่ือหาจุดทีต้่องปรับปรุงในองค์กร
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การวเิคราะห์เพ่ือหาจุดทีต้่องปรับปรุงในองค์กร

กำรวเิครำะห์เพื่อหำจุดท่ีตอ้งปรับปรุงภำยในองคก์ร หรือปัจจยัภำยในสำมำรถพิจำรณำไดจ้ำกปัจจยักำรผลิต
หรือ Input วำ่มีจุดอ่อนจุดแขง็อยำ่งไร และตอ้งวเิครำะห์จุดอ่อนจุดแขง็ของ Output ดว้ยวำ่สินคำ้และบริกำรของเรำ
ท่ีผลิตออกมำขำยนั้นลูกคำ้ยอมรับหรือไม่ กำรบริกำรหลงักำรขำยเป็นอยำ่งไร เม่ือเกิดปัญหำตอ้งน ำปัญหำนั้นมำ
วเิครำะห์และหำแนวทำงแกไ้ขต่อไป และท่ีส ำคญัควรพิจำรณำดูวำ่กำรบริหำรจดักำรนั้นดีหรือยงั เช่น “ กำร
ประสำนงำนในกำรท ำงำนของฝ่ำยกำรตลำด, ฝ่ำยวำงแผน, ฝ่ำยวศิวกรรม, ฝ่ำยผลิต และฝ่ำยประกนัคุณภำพ 
จะตอ้งมีกำรประสำนงำนท่ีดีและมีประสิทธิภำพ ” ซ่ึงหมำยถึงระบบกำรท ำงำน

กำรขำดกำรเอำใจใส่ในกำรท ำงำนของพนกังำน (Mind)  รวมถึงควำมไม่เขำ้ใจกนัระหวำ่งฝ่ำยบริหำรและ
ฝ่ำยปฏิบติักำร (Unity) จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภำพและควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัขององคก์ร ในบำงคร้ัง
ผูบ้ริหำรอำจรู้สึกวำ่พนกังำนผูป้ฏิบติังำนสับสน ขำดควำมเขำ้ใจและไม่เอำใจใส่ในกำรท ำงำน (Spirit)  ท ำใหเ้กิด
กำรสูญเปล่ำของตน้ทุนได ้หำกเพียงแค่ปรับวิธีกำรและวิธีกำรท ำงำนใหม่ใหก้บัพนกังำนกจ็ะสำมำรถลดตน้ทุน,  
เพ่ิมผลผลิต และปรับปรุงคุณภำพของสินคำ้ข้ึนได ้แต่ในควำมเป็นจริงแลว้บำงคร้ังกลบัพบวำ่พนกังำนหรือผู ้
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การวเิคราะห์เพ่ือหาจุดทีต้่องปรับปรุงในองค์กร

ปฏิบติังำนท่ีมีประวติัท ำงำนมำยำวนำนอำจมีควำมคิดหรือมีควำมเขำ้ใจท่ีแตกต่ำงไปจำกผูบ้ริหำร โดยพนกังำนบำง
คนอำจคิดวำ่ตนเองเป็นผูท่ี้มีประสบกำรโดยกำรท ำงำนทุกวนัยอ่มมีควำมรู้และทกัษะในกำรปฏิบติัท่ีหนำ้งำนดีกวำ่ 
จึงไม่ปฏิบติัตำม ท ำใหค้วำมคิดทั้งฝ่ำยบริหำรและฝ่ำยปฏิบติังำนเกิดควำมไม่เขำ้ใจและส่งผลท ำใหเ้กิดปัญหำใน
กำรท ำงำนและขำดทิศทำงในกำรท ำงำนท่ีไปในทิศทำงเดียวกนั ท ำใหก้ำรปรับปรุงประสิทธิภำพของโรงงำนท ำได้
ล่ำชำ้และท ำไดไ้ม่ตรงตำมเป้ำหมำยท่ีตั้งไว้

ปัญหำส ำคญัอีกประกำรหน่ึงในโรงงำนกคื็อ “ ควำมเขำ้ใจท่ีคลำดเคล่ือนของพนกังำนในโรงงำนนัน่เอง ”  
ซ่ึงพนกังำนบำงส่วนอำจจะเขำ้ใจวำ่โรงงำนของตนเองมีกระบวนกำรท ำงำนท่ีดีท่ีสุด มีอุปกรณ์ท่ีดีท่ีสุด และยงัมี
วิธีกำรปฏิบติังำนตลอดจนมีกำรจดักำรต่ำงๆท่ีมีประสิทธิภำพมำกท่ีสุดอยูแ่ลว้จึงไม่มีควำมจ ำเป็นท่ีจะตอ้งมีกำร
ปรับปรุงใดๆ โดยท่ีพนกังำนอำจไม่พิจำรณำหรือค ำนึงถึงวำ่น่ำจะมีวิธีกำรหรือกระบวนอ่ืนท่ีจะปรับปรุงกำร
ท ำงำนไดดี้กวำ่ปัจจุบนัท่ีเป็นอยู ่(Continuous Improvement) ควำมเขำ้ใจคลำดเคล่ือนดงักล่ำวน้ีจะส่งผลอยำ่งมำก
ต่อจุดเร่ิมตน้ของกำรปรับปรุงและพฒันำโรงงำนทั้งหมด
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ระบบบริหารการจดัการคุณภาพและการควบคุมคุณภาพของผลติภัณฑ์ 

จำกบทน ำท่ีไดก้ล่ำวถึงแนวทำงกำรพฒันำและปรับปรุงประสิทธิภำพของกำรด ำเนินงำนทำงธุรกิจมำแลว้นั้น 
ในเน้ือหำต่อไปน้ีจะขอกล่ำวถึงกำรลดตน้ทุนผลิตโดยท่ีเนน้ในส่วนของกำรควบคุมและกำรประกนัคุณภำพของ
สินคำ้ (Quality Control, Quality Assurance) ซ่ึงเป็นหวัขอ้ท่ีทุกๆบริษทัตอ้งสนใจและตอ้งปรับปรุงอยำ่งเร่งด่วน 
หำกโรงงำนใดสร้ำงจิตส ำนึกทำงดำ้นคุณภำพให้เกิดข้ึนทัว่ทั้งองคก์รหรือกบัพนกังำนและผูบ้ริหำรทุกระดบัไดก้จ็ะ
สำมำรถเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรท ำงำนใหก้บัโรงงำนไดเ้ช่นกนัดว้ยกำรเปล่ียนทศันคติหรือควำมเขำ้ใจจำกเดิมท่ี
อำจมีบำงคนคิดวำ่หนำ้ท่ีในกำรผลิตเป็นของฝ่ำยผลิตแต่เพียงฝ่ำยเดียว และเร่ืองของคุณภำพเป็นหนำ้ท่ีของฝ่ำย
คุณภำพหรือ QC/QA นั้นเป็นส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้ง เร่ืองคุณภำพเป็นหนำ้ท่ีของทุกๆคนท่ีหำกละเลยหรือเพิกเฉยกจ็ะท ำให้
ตน้ทุนของกำรประกนัคุณภำพของสินคำ้ COQ (Cost of Quality) นั้นสูงเกินกวำ่ควำมจ ำเป็นเน่ืองจำกจะตอ้งมี
พนกังำนฝ่ำยคุณภำพคอยตรวจสอบคุณภำพของสินคำ้ในทุกๆขบวนกำรผลิตเป็นกำรแกปั้ญหำคุณภำพท่ีปลำยเหตุ
และอำจมีของเสียเกิดข้ึนก่อนมำถึงกำรตรวจสอบและตอ้งน ำกลบัไปซ่อมนัน่กคื็อตน้ทุนกำรผลิตท่ีสูงข้ึนรวมถึงอำจ
มีของเสียหลุดลอดไปถึงมือลูกคำ้ท ำใหเ้กิดควำมไม่เช่ือถือในตวัสินคำ้นั้นๆส่งผลใหเ้กิดควำมเสียหำยต่อธุรกิจได้
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แบบส ารวจเพ่ือประเมินระบบบริหารการจดัการคุณภาพและการควบคุมคุณภาพของผลติภณัฑ์ 

ในภำวกำรณ์แข่งขนัทำงกำรคำ้และกำรตลำดในยคุโลกำภิวฒัน์นั้น องคก์รธุรกิจตอ้งมีกำรปรับตวัท่ีรวดเร็วเพื่อ
ตอบสนองควำมตอ้งกำรใหม่ๆของผูบ้ริโภคท่ีมีควำมตอ้งกำรสินคำ้ท่ีหลำกหลำยและเปล่ียนแปลงตลอดเวลำ ปัจจยั
ส ำคญัอนัหน่ึงท่ีผูบ้ริโภคใชใ้นกำรตดัสินใจเลือกใชสิ้นคำ้และบริกำรกคื็อ “คุณภำพ”ของสินคำ้และบริกำรนัน่เอง 
ดงันั้นทุกๆบริษทัจึงเป็นตอ้งท ำควำมเขำ้ใจและประเมินองคก์รวำ่ “ระบบคุณภำพ” ในปัจจุบนัน้ีมีขีดควำมสำมำรถ
ในกำรบริหำร, ควบคุมและปรับปรุงคุณภำพของสินคำ้และกำรบริกำรอยูท่ี่ระดบัใดเป็นอนัดบัแรก

ดงันั้นทำง WRP จึงไดจ้ดัท ำแบบส ำรวจเพ่ือใหท่้ำนผูบ้ริหำรระดบั Supervisor, วิศวกร, ผูช่้วยถึงผูจ้ดักำร ได้
ท ำกำรประเมินระบบบริหำรกำรจดักำรคุณภำพและกำรควบคุมคุณภำพของผลิตภณัฑใ์นหน่วยงำนของตนเอง (Self 
Audit) เพ่ือท่ีจะคน้หำจุดหรือหวัขอ้ท่ีตอ้งปรับปรุงไดอ้ยำ่งถูกตอ้งโดยแบ่งกำรประเมินออกเป็น 3 หวัขอ้ใหญ่ดงัน้ี
1. กำรประเมินระบบบริหำรกำรจดักำรคุณภำพ
2. กำรประเมินระดบักำรควบคุมคุณภำพของผลิตภณัฑ์
3. กำรประเมินทกัษะของผูป้ฎิบติังำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภำพของผลิตภณัฑ์
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แบบส ารวจเพ่ือประเมินระบบบริหารการจดัการคุณภาพและการควบคุมคุณภาพของผลติภณัฑ์ 

เง่ือนไขหรือขอ้ก ำหนดในกำรประเมินมีดงัน้ี
1. กำรประเมินจะท ำโดยแบ่งกลุ่มเป้ำหมำยออกเป็น ฝ่ำยผลิต, ฝ่ำยวศิวกรรม, ฝ่ำยคุณภำพ  
และฝ่ำยวำงแผนกำรผลิต

2. ใหแ้ต่ละกลุ่มอ่ำนบทน ำและท ำกำรทบทวนพ้ืนฐำนทำงธุรกิจและนโยบำยท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ระบบบริหำรคุณภำพ             

3. หำขอ้มูลขอ้ร้องเรียนผลิตภณัฑจ์ำกลูกคำ้และมูลค่ำท่ีตอ้งเสียไปในปี 2561
4. ศึกษำขอ้มูลควำมสูญเสียท่ีเกิดจำกควำมผิดพลำดท่ีเกิดในโรงงำน                                                  
5. บนัทึกขอ้มูลในหวัขอ้ 2 – 5 ลงในแบบฟอร์มท่ีเตรียมไวไ้ห ้                                                                              
6. เร่ิมท ำกำรประเมินในแบบสอบถำมทั้ง 3 หวัขอ้

6.1 กำรประเมินระบบบริหำรกำรจดักำรคุณภำพ
6.2 กำรประเมินระดบัคุณภำพของผลิตภณัฑ์
6.3 กำรประเมินทกัษะของผูป้ฎิบติังำน

เวลาท่ีก าหนด

20 นำที

20 นำที
20 นำที
30 นำที

150 นำที
รวม      240 นำที
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การทบทวนพืน้ฐานทางธุรกจิและนโยบายทีเ่กีย่วข้องกบัระบบบริหารคุณภาพ   

12

พ้ืนฐำนทำงธุรกิจและนโยบำย สำระส ำคญั
1. ภำยในบริษทั และของฝ่ำยหรือแผนก

2. จำกลูกคำ้ และกฎหมำยกำรคำ้ระหวำ่ง
ประเทศ ( เช่น UL, TUV เป็นตน้)

3. จำกหน่วยงำนของรัฐบำลท่ีก ำหนด

แบบฟอร์มกำรบนัทึกขอ้มูลในหวัขอ้ 2กำรทบทวนพ้ืนฐำนทำงธุรกิจและนโยบำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบบริหำรคุณภำพ   



การทบทวนพืน้ฐานทางธุรกจิและนโยบายทีเ่กีย่วข้องกบัระบบบริหารคุณภาพ 

แบบฟอร์มกำรบนัทึกขอ้มูลในหวัขอ้ 3 หำขอ้มูลขอ้ร้องเรียนผลิตภณัฑจ์ำกลูกคำ้และมูลค่ำท่ีตอ้งเสียไปใน ปี 2561

หวัขอ้ท่ีร้องเรียน สำระส ำคญั / จ ำนวนคร้ัง
1. 

2. 

3. 

4.

5.

6.

7.

8.
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การทบทวนพืน้ฐานทางธุรกจิและนโยบายทีเ่กีย่วข้องกบัระบบบริหารคุณภาพ 

แบบฟอร์มกำรบนัทึกขอ้มูลในหวัขอ้ 4 ควำมสูญเสียท่ีเกิดจำกควำมผิดพลำดท่ีเกิดในโรงงำน  

ควำมผดิพลำดท่ีเกิดในโรงงำน สำระส ำคญั / จ ำนวนคร้ัง โปรดระบุหน่วยงำนท่ีเกิดปัญหำ
1. 

2. 

3. 

4.

5.

6.

7.

8.
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การประเมินระบบบริหารการจดัการคุณภาพ

กำรประเมินในหวัขอ้ใหญ่น้ีจะแบ่งออกเป็น 10 หมวดดว้ยกนั คือ
1. Quality System Control (กำรควบคุมระบบคุณภำพ)
2. Document & Design Control (กำรควบคุมเอกสำรและกำรออกแบบ)
3. Quality Assurance and Quality Control (กำรประกนัและกำรควบคุมคุณภำพ)
4. Product Identification & Lot Traceability (กำรพิสูจน์และกำรสืบคน้ผลิตภณัฑ)์
5. Process Control (กำรควบคุมกระบวนกำร)
6. Inspection and Test/Status (สถำนะของกำรทดสอบ และตรวจสอบ)
7. Calibration (กำรสอบเทียบเคร่ืองมือวดั)
8. Nonconforming Product Control (กำรควบคุมผลิตภณัฑ ์ท่ีไม่เป็นไปตำมขอ้ก ำหนด)
9. Handling, Packaging, Storage & Delivery (กำรเคล่ือนยำ้ย, บรรจุ, จดัเกบ็และ กำรจดัส่ง)
10. International Standard Control (กำรควบคุมโดยปฏิบติัตำมมำตรฐำนสำกล)
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การประเมินระบบบริหารการจดัการคุณภาพ

หลกัเกณฑก์ำรใหค้ะแนนในแต่ละขอ้
หลกัเกณฑ์การให้คะแนน Rating Rules of Self-Audit/Appraisal Score

5 ยอดเยีย่ม EXCELLENT It fully complies with the requirements of the Quality Assurance Referential and the system has existed for at least 6 
months. Completely covers the different aspects of the item.

4 พึงพอใจ SATISFACTORY It fully complies with the requirements of the Quality system of reference but the duration of existence of the system is 
less than 6 months; Completely covers the different aspects of the item. There are 1 or 2 minor deviations with regard 
to the requirements of the Quality Assurance Referential.

3 ถูกตอ้ง CORRECT System or actions set up with few gaps: results, documentation and division can be improved. There is 1 major 
deviation versus the requirements of the Remy Martin Quality Assurance Referential

2 ท ำเป็นบำงส่วน
PARTIALLY IN PLACE

System or actions partially set up, known and divided. Several gaps of deployment: all the tools or aspects of the item 
not covered. There are at least 2 major deviations versus the requirements of the Quality Assurance Referential.

1 เร่ิมท ำ STARTING Some actions started: the results and the division with the teams are weak. The comprehension of the stakes and/or the 
tools is partial. There are several major deviations versus the requirements of the Quality Assurance Referential.

0 ไม่มีกำรจดัท ำ NOTHING No started action, no system set up. Decisions that were taken are incompatible with the Remy Martin referential. There 
is at least 1 critical deviation versus the requirements of the Quality Assurance Referential.
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การประเมินระบบบริหารการจดัการคุณภาพ

ก่อนท่ีจะท ำกำรประเมินกรุณำระบุรำยละเอียดของหน่วยงำนลงในช่องวำ่งดำ้นล่ำงน้ี

ช่ือฝ่าย / กลุ่ม

ช่ือแผนก

ช่ือสายการผลิต / ผลิตภณัฑ์

ช่ือหวัหน้ากลุ่ม

ต าแหน่ง

วันที่ถูกประเมนิ
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การประเมินระบบบริหารการจดัการคุณภาพ
หมวด และ ข้อย่อย คะแนน รายละเอียด / เอกสารอ้างองิ / ค าอธิบาย

1.Quality System Control (การควบคุมระบบคุณภาพ)
1.1 ไดมี้กำรรับรองระบบคุณภำพ และมีมำตรฐำนสำกลอ่ืนๆ
1.2 ไดมี้กำรก ำหนดนโยบำย, เป้ำหมำยเก่ียวกบัคุณภำพ
1.3 บุคลำกรทุกระดบัในองคก์รมีควำมเขำ้ใจนโยบำยและขั้นตอนกำรน ำไป
ปฏิบติัอยำ่งสม ่ำเสมอ

2.Document /Design Control (การควบคุมเอกสารและการออกแบบ)
2.1 มีขั้นตอนปฏิบติั ควบคุมเก่ียวกบักำรเปล่ียนแปลงทำงวิศวกรรม
2.2 กำรเปล่ียนแปลงทำงวิศวกรรมถูกทบทวนโดยพนกังำนท่ีมีอ ำนำจ
รับผดิชอบเป็นล ำดบัขั้นอยำ่งเหมำะสม
2.3 มีกำรกระจำยเร่ืองกำรเปล่ียนแปลงทำงวิศวกรรมถึงพ้ืนท่ีท่ีมีกำรกระทบ
โดยผำ่นกำรอนุมติัแลว้
2.4 มีระบบกำรทดสอบท่ีไดผ้ลของกำรเปล่ียนแปลงทำงวิศวกรรม
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การประเมินระบบบริหารการจดัการคุณภาพ
หมวด และ ข้อย่อย คะแนน รายละเอียด / เอกสารอ้างองิ / ค าอธิบาย

3.Quality Control (การควบคุมคุณภาพ)

3.1 ไดมี้กำรบนัทึกเก่ียวกบักำรยอมรับ และกำรอนุมติัผลิตภณัฑจ์นถึงปัจจุบนั
3.2 ไดมี้ขั้นตอนปฏิบติัส ำหรับกำรตรวจสอบวตัถุดิบขำเขำ้ 
3.3 มีขั้นตอนปฏิบติัส ำหรับกำรซ่อม, ท้ิงหรือท ำลำยผลิตภณัฑห์รือวตัถุดิบท่ีไม่
เป็นตำมขอ้ก ำหนด
3.4 มีขั้นตอนปฏิบติัส ำหรับกำรตรวจคุณสมบติัของเคร่ืองมือ, วิธีกำร
ตรวจสอบผลิตภณัฑ ์และบนัทึกจ ำนวนกำรตรวจสอบ

4.Product Identification and Lot Traceability (การพสูิจน์และการ

สืบค้นผลติภณัฑ์)
4.1 มีกำรปฏิบติัเก่ียวกบักำรก ำหนดหรือระบุหมำยเลขท่ีผลิตภณัฑทุ์กๆ 
ผลิตภณัฑห์รือทุก Lot
4.2 มีขั้นตอนเพ่ือกำรสืบคน้ประวติัผลิตภณัฑท่ี์ผำ่นกระบวนกำรผลิตทั้งหมด
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การประเมินระบบบริหารการจดัการคุณภาพ
หมวด และ ข้อย่อย คะแนน รายละเอียด / เอกสารอ้างองิ / ค าอธิบาย

4.3 พ้ืนท่ีจดัเกบ็วตัถุดิบในกระบวนกำรผลิตหรือในสำยกำรผลิตชดัเจนและถูก
ควบคุม
4.4 พ้ืนท่ีของกำรตรวจสอบผลิตภณัฑแ์ละพ้ืนท่ีของผลิตภณัฑท่ี์เกบ็ใน
คลงัสินคำ้ถูกก ำหนดอยำ่งชดัเจน

5.Process Control (การควบคุมกระบวนการ)

5.1 มีคู่มือกำรท ำงำนถูกก ำหนดอยำ่งถูกวิธี ของกระบวนกำรผลิตและกำรติดตั้ง 
ในของแต่ละกระบวนกำรหรือสถำนีกำรผลิต
5.2 มีกำรทบทวนเอกสำรคุณภำพซ่ึงถูกควบคุมและอนุมติัโดยผูมี้หนำ้ท่ี
รับผดิชอบตำมล ำดบั
5.3 พนกังำนไดถู้กฝึกฝนตำมแผนกำรควบคุมกระบวนกำรและคู่มือกำรท ำงำน
อยำ่งเคร่งครัด
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การประเมินระบบบริหารการจดัการคุณภาพ
หมวด และ ข้อย่อย คะแนน รายละเอียด / เอกสารอ้างองิ / ค าอธิบาย

5.4 กระบวนกำรท่ีมีผลกระทบรุมแรงต่อคุณภำพของผลิตภณัฑจ์ะตอ้งควบคุม
ค่ำตวัแปรภำยใตห้ลกักำรควบคุมทำงสถิติ ( เช่น แผนผงักำรควบคุม, กำร
พิจำรณำค่ำ Cp / Cpk เป็นตน้)

6.Inspection and Testing Status (สถานะ/การทดสอบและตรวจสอบ)

6.1 มีเอกสำรขั้นตอนกำรปฏิบติัส ำหรับกำรก ำหนดวิธีกำรตรวจสอบ

6.2 สำมำรถยนืยนัไดว้ำ่วตัถุดิบหรือช้ินส่วนท่ีรับเขำ้มำก่อนท ำกำรผลิตผำ่น
กำรตรวจสอบเรียบร้อยแลว้
6.3 มีกำรตรวจสอบและทดสอบผลิตภณัฑส์ ำเร็จรูปเป็นขั้นตอนสุดทำ้ย
6.4 มีกำรตรวจสอบบรรจุภณัฑห์รือกล่องนอกก่อนส่งออกวำ่ไม่มีควำมเสียหำย

7.Calibration (การสอบเทียบ)

7.1 มีขั้นตอนปฏิบติัท่ีเป็นเอกสำรส ำหรับบนัทึกกำรตรวจสอบและทดสอบ
เคร่ืองมือวดัอยำ่งเหมำะสมวำ่ยงัแม่นย  ำ และเท่ียงตรงอยูเ่สมอ
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การประเมินระบบบริหารการจดัการคุณภาพ
หมวด และ ข้อย่อย คะแนน รายละเอียด / เอกสารอ้างองิ / ค าอธิบาย

8.Control of Nonconforming Product (การควบคุมผลติภณัฑ์ที่ไม่

เป็นไปตามข้อก าหนด)
8.1 มีเอกสำรขั้นตอนปฏิบติัส ำหรับกำรควบคุมวตัถุดิบหรือผลิตภณัฑท่ี์ไม่
เป็นไปตำมเง่ือนไข
8.2 มีขั้นตอนในกำรร้องขอในกำรปฏิบติัใหถู้กตอ้งจะถูกออกในเหตุกำรณ์ท่ีมี
ของเสียจำกกำรตรวจสอบหรือทดสอบควำมน่ำเช่ือ
8.3 มีขั้นตอนในกำรปฏิบติัเพ่ือกำรปรับปรุงหรือทบทวนวิธีกำรท ำงำนเม่ือเกิด
ของเสียข้ึน

9.Handling, Storage, Packaging and Delivery (การเคล่ือนย้าย, 
บรรจุ, จดัเกบ็และจดัส่ง)
9.1 มีระเบียบปฏิบติัส ำหรับควบคุมกำรจดัเกบ็ , กำรเคล่ือนยำ้ย, กำรบรรจุหีบ
ห่อ และ กำรขนส่งของผลิตภณัฑอ์ยำ่งชดัเจน
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การประเมินระบบบริหารการจดัการคุณภาพ
หมวด และ ข้อย่อย คะแนน รายละเอียด / เอกสารอ้างองิ / ค าอธิบาย

10.International Standard Control (การควบคุมโดยปฏิบัตติาม
มาตรฐานสากล)
10.1 มีกำรรับขอ้มูลเอกสำรหรือรำยละเอียด, รำยงำนจำกลูกคำ้, กฎหมำย
กำรคำ้ระหวำ่งประเทศ และหน่วยรำชกำนในประเทศไทยเพ่ือปรับปรุง
ผลิตภณัฑใ์หส้อดคลอ้งกบัขอ้ก ำหนดเหล่ำนั้นตลอดเวลำ
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การประเมินระดบัคุณภาพของผลติภัณฑ์

หลกัในกำรจดักำรคุณภำพไม่วำ่จะเป็นหลกักำรหรือวธีิท่ีจะน ำไปใชล้ว้นแต่มีควำมส ำคญัทั้งส้ิน ทั้งน้ีกำร
เลือกวธีิจดักำรจะข้ึนอยูก่บัแต่ละธุรกิจวำ่เป็นธุรกิจประเภทใด ค ำวำ่ “คุณภำพ (Quality)” น้ี ผูเ้ช่ียวชำญทำงดำ้น
คุณภำพหลำยท่ำนไดใ้หค้วำมหมำยซ่ึงพอสรุปไดด้งัต่อไปน้ี คือ เป็นกำรด ำเนินงำนใหเ้ป็นไปตำมขอ้ก ำหนดท่ี
ตอ้งกำร โดยค ำนึงถึงกำรสร้ำงควำมพอใจใหก้บัลูกคำ้ และมีตน้ทุนกำรด ำเนินงำนท่ีเหมำะสม

ลกัษณะของผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภำพ (Quality in Goods) ประกอบไปดว้ยคุณสมบติั 10 ประกำรดงัน้ี
1. สำมำรถใชห้รือปฏิบติังำนได ้(Performance) ผลิตภณัฑต์อ้งสำมำรถใชง้ำนไดต้ำมหนำ้ท่ีๆก ำหนดไว ้
2. ควำมสวยงำม (Aesthetics) ผลิตภณัฑต์อ้งมีรูปร่ำงผวิสัมผสั กล่ิน รสชำติ และสีสันท่ีดึงดูดใจลูกคำ้ 
3. คุณสมบติัพิเศษ (Special Features) ผลิตภณัฑค์วรมีลกัษณะพิเศษท่ีโดดเด่นแตกต่ำงจำกผูอ่ื้น
4. ควำมสอดคลอ้ง (Conformance) ผลิตภณัฑค์วรใชง้ำนไดต้ำมท่ีลูกคำ้คำดหวงัไว ้
5. ควำมปลอดภยั (Safety) ผลิตภณัฑค์วรมีควำมเส่ียงอนัตรำยในกำรใชน้อ้ยท่ีสุด
6. ควำมเช่ือถือได ้(Reliability) ผลิตภณัฑค์วรใชง้ำนไดอ้ยำ่งสม ่ำเสมอ
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การประเมินระดบัคุณภาพของผลติภัณฑ์

7. ควำมเช่ือถือได ้(Reliability) ผลิตภณัฑค์วรใชง้ำนไดอ้ยำ่งสม ่ำเสมอ
8. ควำมคงทน (Durability) ผลิตภณัฑค์วรมีอำยกุำรใชง้ำนท่ียำวนำนในระดบัหน่ึง 
9. คุณค่ำท่ีรับรู้ (Perceived Quality) ผลิตภณัฑค์วรสร้ำงควำมประทบัใจ และมีภำพพจน์ท่ีดีในสำยตำลูกคำ้
10.กำรบริกำรหลงักำรขำย (Service after Sale) ธุรกิจควรมีกำรบริกำรหลงักำรขำยอยำ่งต่อเน่ือง

จำกขอ้มูลของขอ้ก ำหนดในกำรประเมินท่ี 3 หนำ้ 13  “ หำขอ้มูลขอ้ร้องเรียนผลิตภณัฑจ์ำกลูกคำ้และมูลค่ำท่ี
ตอ้งเสียไปในปี 2561 ” ขอใหทุ้กกลุ่มน ำขอ้มูลขอ้ร้องเรียนของลูกคำ้มำคดัแยกตำมลกัษณะของผลิตภณัฑท่ี์มี
คุณภำพ 10 ประกำร และจดัท ำเป็นแผนภูมิพำเรโต ( Pareto diagram ) ตำมหลกักำรดงัน้ี
หลกักำรพำเรโต
ขอ้มูลท่ีมีควำมส ำคญัมำกจะมีจ ำนวนเพียงเลก็นอ้ย และขอ้มูลท่ีควำมส ำคญัเลก็นอ้ยจะมีจ ำนวนมำก
แผนภูมิพำเรโต
คือ กรำฟแท่งจำนวนหลำยแท่งท่ีอยูติ่ดกนัและเรียงล ำดบัจำกมำกไปหำนอ้ยตำมจ ำนวนของขอ้มูล (ยกเวน้ขอ้มูล
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การประเมินระดบัคุณภาพของผลติภัณฑ์

อ่ืนๆท่ีตอ้งอยูแ่ท่งสุดทำ้ยเสมอ) ซ่ึงแผนภูมิน้ีสำมำรถแสดงขอ้มูลไดท้ั้งจ ำนวน (แกนซำ้ยมือ) และเปอร์เซ็นต ์(แกน
ขวำมือ) รวมทั้งเปอร์เซ็นตส์ะสมท่ีไดจ้ำกกำรสะสมเปอร์เซ็นตข์องขอ้มูลแต่ละตวั
เม่ือไรจึงจะใชแ้ผนภูมิพำเรโต
1. เม่ือตอ้งกำรก ำหนดสำเหตุท่ีส ำคญั (Critical Factor) ของปัญหำเพื่อแยกออกมำจำกสำเหตุอ่ืนๆ
2. เม่ือตอ้งกำรยนืยนัผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนจำกกำรแกปั้ญหำ โดยเปรียบเทียบระหวำ่ง “ก่อนท ำ” และ “หลงัท ำ”
3. เม่ือตอ้งกำรคน้หำปัญหำและหำค ำตอบในกำรด ำเนินกิจกรรมแกปั้ญหำ
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การประเมินระดบัคุณภาพของผลติภัณฑ์

ตวัอยำ่ง แผนภูมิพำเรโต แสดงจ ำนวนกำรร้องเรียนของลูกคำ้จ ำแนกรำยกำรตำมลกัษณะของผลิตภณัฑ1์0 ประกำร

คณุสมบตัิ ควำมถ่ี/จ  ำนวนท่ี
ลูกคำ้ร้องเรียน

(คร้ัง)

ควำมถ่ี/จ  ำนวน
สะสม(คร้ัง)

ร้อยละ (%) ร้อยละสะสม(%)

ควำมสวยงำม 50 50 59.5 55.9

ปฏิบติังำนได ้ 15 65 17.9 77.4

ควำมเช่ือถือได้ 10 75 11.9 89.3

ควำมปลอดภยั 5 80 5.9 95.2

อ่ืนๆ 4 84 4.8 100

รวม 84 100
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การประเมินระดบัคุณภาพของผลติภัณฑ์

ตวัอยำ่ง แผนภูมิพำเรโต แสดงจ ำนวนกำรร้องเรียนของลูกคำ้จ ำแนกรำยกำรตำมลกัษณะของผลิตภณัฑ1์0 ประกำร

ควำมสวยงำม ปฏิบติังำนได้ ควำมเช่ือถือได้ ควำมปลอดภยั อ่ืน
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การประเมินระดบัคุณภาพของผลติภัณฑ์

Workshop แผนภูมิพำเรโต แสดงจ ำนวนกำรร้องเรียนของลูกคำ้ท่ีจ ำแนกรำยกำรตำมลกัษณะของผลิตภณัฑ ์10 
ประกำร

คณุสมบตัิ ควำมถ่ี/จ  ำนวนท่ี
ลูกคำ้ร้องเรียน

(คร้ัง)

ควำมถ่ี/จ  ำนวน
สะสม(คร้ัง)

ร้อยละ (%) ร้อยละสะสม(%)
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การประเมินระดบัคุณภาพของผลติภัณฑ์

ตวัอยำ่ง แผนภูมิพำเรโต แสดงจ ำนวนกำรร้องเรียนของลูกคำ้จ ำแนกรำยกำรตำมลกัษณะของผลิตภณัฑ1์0 ประกำร
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การประเมินทกัษะของผู้ปฎบิัตงิาน

ในกระบวนกำรผลิตสินคำ้ส่วนประกอบส ำคญัหลกัท่ีท ำใหเ้กิดผลผลิตท่ีดี คือ คน เคร่ืองจกัร วตัถุดิบ และ
วธีิกำร ถำ้ส่วนประกอบทั้ง  4 น้ีไม่มีขอ้บกพร่อง สินคำ้ท่ีผลิตไดก้จ็ะอยูใ่นระดบัมำตรฐำนท่ีดีน่ำเช่ือถือท ำใหลู้กคำ้
เกิดควำมพึงพอใจ แต่โดยควำมเป็นจริงแลว้ส่วนประกอบส ำคญัหลกัทั้ง 4 ขอ้จะมีควำมผนัแปรไดง่้ำยดงันั้นจึง
จ ำเป็นตอ้งมีกำรควบคุมไม่ใหค้วำมผนัแปรเกิดข้ึน

สำเหตุของขอ้บกพร่องท่ีพบบ่อยๆอีกประกำรหน่ึงคือควำมผิดพลำดท่ีเกิดจำกคนหรือพนกังำนท่ีปฏิบติังำน 
(Human Error) ควำมผดิพลำดของคนเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนไดเ้สมอ และมกัจะเกิดข้ึนโดยง่ำย หรือวำ่จะรู้กม็กัจะสำยเสีย
แลว้ ซ่ึงอำจชำ้เกินกวำ่ท่ีจะยบัย ั้งควำมเสียหำยไดท้นั กำรกระท ำท่ีผดิพลำดแบ่งออกเป็นสองลกัษณะดว้ยกนั ไดแ้ก่ 
1.   ควำมผดิพลำดนั้นเกิดข้ึนโดยท่ีผูก้ระท ำไม่รู้วำ่ส่ิงท่ีกระท ำนั้นเป็นควำมผิดพลำดโดยแบ่งออกเป็นสองแบบ คือ 
1.1 กำรพลั้งเผลอ เป็นควำมผดิพลำดในกำรท ำผดิขั้นตอน 
1.2 กำรลืม เป็นควำมผดิพลำดในกำรละเลยไม่ไดป้ฏิบติัตำมขั้นตอน
2.   กำรกระท ำทั้งท่ีรู้วำ่ส่ิงนั้นเป็นควำมผดิพลำดโดยแบ่งออกเป็นสองแบบ คือ 
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การประเมินทกัษะของผู้ปฎบิัตงิาน

2.1 เป็นกำรกระท ำโดยไม่มีควำมพยำยำมท่ีจะแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 
2.2 เป็นกำรกระท ำโดยควำมตั้งใจ ซ่ึงในโรงงำนส่วนใหญ่ไม่ค่อยพบกบัเหตุกำรณ์เช่นน้ี (แต่อำจเกิดข้ึนไดถ้ำ้มี

สถำนกำรณ์บงัคบั เช่น เวลำมีจ ำกดัท ำใหต้อ้งลดัขั้นตอนกำรท ำงำนเพ่ือใหไ้ดง้ำน, ท ำผิดจนเคยชินเพรำะสบำย)
จำกขอ้มูลของขอ้ก ำหนดในกำรประเมินท่ี 4 หนำ้ท่ี 14 “ ศึกษำขอ้มูลควำมสูญเสียท่ีเกิดจำกควำมผิดพลำด ”

ต่อไปน้ีขอใหท่้ำนไดแ้สดงควำมคิดเห็นวำ่ของเสียหรือขอ้บกพร่องเกิดจำกอะไรโดยขอใหทุ้กกลุ่มไดน้ ำปัญหำท่ี
เกิดข้ึนและพบบ่อยมำ 5 หวัขอ้ เรียงจำกปัญหำท่ีพบจำกมำกไปหำนอ้ย
ปัญหำที 1 :  _______________________________________________
ปัญหำที 2 :  _______________________________________________
ปัญหำที 3 :  _______________________________________________
ปัญหำที 4 :  _______________________________________________
ปัญหำที 5 :  _______________________________________________
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จากข้อมูลในเงื่อนไขข้อที่ 4 ขอให้ระบุว่าสาเหตุเกดิจากส่วนใด กรุณาวงกลมในค าตอบที่เลือก

ขอ้บกพร่อง หรือ ของเสียเกิดจำก
ส่วนประกอบใดเป็นหลกั 

1. คน
2. เคร่ีองจกัร
3. วตัถุดิบ
4. วธีิกำร

1. มีควำมผนัแปรได ้ง่ำย ปำนกลำง ยำก
2. มีควำมผนัแปรได ้ง่ำย ปำนกลำง ยำก
3. มีควำมผนัแปรได ้ง่ำย ปำนกลำง ยำก
4. มีควำมผนัแปรได้ ง่ำย ปำนกลำง ยำก

หำกสำเหตุเกิดจำกคนเกิดเพรำะเหตุผลใด

1. เกิดข้ึนโดยท่ีผูก้ระท ำไม่รู้วำ่ส่ิงท่ีกระท ำ
นั้นเป็นควำมผดิพลำด

1.1 กำรพลั้งเผลอ (Slips) 
1.2 กำรลืม (Lapses)

2. เป็นกำรกระท ำทั้งท่ีรู้วำ่ส่ิงนั้นเป็นควำม 
ผดิพลำด

2.1 กำรท ำผดิ (Mistakes)โดยไม่พยำยำม
แกไ้ขใหถู้กตอ้ง

2.2 กำรท ำผดิโดยตั้งใจ
2.2.1 กำรท ำผดิจนเคยชินเลยคิดวำ่ถูกตอ้ง 
2.2.2 กำรท ำเพื่อใหเ้กิดผลงำน O/P

แบบฟอร์มนีใ้ช้ส าหรับการประเมินทักษะตั้งแต่ปัญหาที่ 1-5 (โปรด Copy): ปัญหาที ่___

33



สรุปผลการประเมินเพ่ือท าแผนการปรับปรุงประสิทธิภาพในขั้นตอนต่อไป

เม่ือไดข้อ้มูลครบทุกฝ่ำยแลว้ ทำงบริษทัตอ้งท ำกำรวเิครำะห์ขอ้มูลเพื่อสรุปและช้ีประเดน็ของหวัขอ้ท่ีจ ำเป็น
จะตอ้งปรับปรุงอยำ่งเร่งด่วน โดยแบ่งออกเป็นหวัขอ้ดงัน้ี
1. ขอ้มูลของพนกังำนจะตอ้งถูกแยกออกเป็นฝ่ำยและแสดงจ ำนวนพนกังำนตำมช่วงของอำยโุดยมีตวัอยำ่ง ของ
บริษทั Y ดงัน้ี
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คนอำยจุะอยูใ่นช่วงน้ี

วศิวกร 11 จำก 18 คน
อำยจุะอยูใ่นช่วงน้ี



แผนการปรับปรุงระบบคุณภาพในขั้นตอนต่อไป

จำกตวัอยำ่ง ทำงบริษทั Y จะตอ้งพิจำรณำถึงกลุ่มเป้ำ 
หมำยท่ีตอ้งพฒันำอยำ่งเร่งด่วนเป็นอนัดบัแรกวำ่ควรเป็นฝ่ำย
ใด โดยพิจำรณำจำกต ำแหน่ง, หนำ้ท่ีควำมรับผดิชอบและช่วง
อำยขุองแต่ละฝ่ำยเป็นองคป์ระกอบ จำกตวัอยำ่งจะเห็นไดว้ำ่

1.1 ในฝ่ำยวำงแผนกำรผลิต PCD ซ่ึงมีพนกังำนรวมกนั    
9 คน โดยมีบุคลำกรท่ีมีอำยสูุงกวำ่ 40 ปีถึง 55% ดงันั้น
บริษทัอำจตอ้งเพ่ิมควำมรู้หรือทกัษะเฉพำะเก่ียวกบักำร
วำงแผนงำนโดยใชร้ะบบ MRP II หรือ ERP ใหก้บั
บุคลำกรเหล่ำน้ีเพ่ือใหก้ำ้วทนัต่อธุรกิจยคุใหม่ๆไดดี้
ยิง่ข้ึน
1.2 ในฝ่ำยคุณภำพและวศิวกรรม QD มีพนกังำนรวมกนั
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< 20 ปี 21-30 ปึ 31-40 ปี 41-50 ปี > 50 ปี N/A

ฝ่าย PD

จ านวนพนักงานแบ่งตามช่วงอายุ

Supervisor 19 จำก 26 
คน อำยจุะอยูใ่นช่วงน้ี



สรุปผลการประเมินเพ่ือท าแผนการปรับปรุงประสิทธิภาพในขั้นตอนต่อไป

38 คน โดยมีTechnicianท่ีมีอำยสูุงกวำ่ 30 ปี ถึง 8 คน ซ่ึงมีอำยมุำกกวำ่วศิวกรท่ีส่วนใหญ่มีอำยตุ  ่ำกวำ่ 30 ปี ซ่ึง
ในกำรท ำงำนร่วมกนับำงคร้ังอำจมีปัญหำเกิดข้ึนไดห้ำกมีกำรส่ือสำรท่ีไม่ดีพอ ดงันั้นอำจมีกำรจดักำร
ฝึกอบรม “ กำรท ำงำนเป็นทีม ” เพ่ือท ำใหมี้กำรท ำงำนท่ีประสำนงำนกนัและมีประสิทธิภำพมำกยิง่ข้ึนเป็นตน้
1.3 กลุ่มสุดทำ้ยคือฝ่ำยผลิต PD จะเห็นวำ่มีพนกังำนรวมกนัถึง 969 คน โดยมีบุคลำกรท่ีมีอำยสูุงกวำ่ 40 ปีถึง 
199 คน หรือเกือบ 19 % ของจ ำนวนพนกังำนทั้งหมด ดงันั้นบริษทัจะตอ้งมีมำตรกำรท่ีจะกระตุน้ใหพ้นกังำน
ส่วนน้ีมีควำมกระตือรือร้น, มีควำมรู้หรือทกัษะในกำรงำนใหม้ำกข้ึน อำจมีกำรฝึกอบรม “ จิตส ำนึกใน
คุณภำพ ” เขำ้มำช่วย ตลอดจนมีกำรฝึกอบรม “ กำรเป็นหวัหนำ้งำนท่ีดี ” ใหก้บั Supervisorเพื่อใหมี้ทกัษะใน
กำรสั่งกำรไดมี้ประสิทธิภำพมำกข้ึน

2. ท ำกำรประเมินระบบบริหำรกำรจดักำรคุณภำพโดยสรุปผลรวมของแต่ละหมวดโดยน ำคะแนนขอ้ยอ่ยมำรวมกนั 
แลว้หำค่ำเฉล่ียของแต่ละขอ้ หลงัจำกนั้นน ำคะแนนเฉล่ียท่ีไดท้ั้ง 10 ขอ้มำรวมกนัแลว้หำรดว้ย 10 เกณฑท่ี์          
“ ผำ่น “ คะแนนจะตอ้งไดเ้ท่ำกบัหรือมำกกวำ่ 3.0 ดงัตวัอยำ่งต่อไปน้ี
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สรุปผลการประเมินเพ่ือท าแผนการปรับปรุงประสิทธิภาพในขั้นตอนต่อไป

ตวัอยำ่ง สรุปผลกำรประเมินระบบคุณภำพของระบบบริหำรกำรจดักำรคุณภำพ 

37

หมวด คะแนน     
ขอ้ยอ่ยท่ี 1

คะแนน     
ขอ้ยอ่ยท่ี 2

คะแนน     
ขอ้ยอ่ยท่ี 3

คะแนน     
ขอ้ยอ่ยท่ี 4

คะแนนเฉลีย่

1. Quality System Control (การควบคุมระบบคุณภาพ) 4 4 3 - 3.33

2. Document /Design Control (การควบคุมเอกสารและการออกแบบ) 3 2 2 2 2.25

3. Quality Control (การควบคุมคุณภาพ) 3 4 3 3 3.25

4. Product Identification and Lot Traceability (การพสูิจน์และการสืบค้นผลติภณัฑ์) 4 4 4 4 4.00

5. Process Control (การควบคุมกระบวนการ) 3 3 2 2 2.50

6. Inspection and Testing Status (สถานะ/การทดสอบและตรวจสอบ) 3 3 4 1 2.75

7. Calibration (การสอบเทียบ) 3 - - - 3.00

8. Control of Nonconforming Product (การควบคุมผลติภณัฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนด) 3 2 3 - 2.67

9. Handling, Storage, Packaging and Delivery (การเคล่ือนย้าย, บรรจุ, จดัเกบ็และจดัส่ง) 3 - - - 3.00

10. International Standard Control (การควบคุมโดยปฏิบัตติามมาตรฐานสากล) 3 - - - 3.00

น าคะแนนเฉลีย่ที่ได้ทั้ง 10 ข้อมารวมกนั แล้วหารด้วย 10 เกณฑ์ที่ “ ผ่าน “ คะแนนจะต้องได้เท่ากบัหรือมากกว่า 3.0



สรุปผลการประเมินเพ่ือท าแผนการปรับปรุงประสิทธิภาพในขั้นตอนต่อไป

จะเห็นไดว้ำ่คะแนนเฉล่ียท่ีไดจ้ำก 10 หมวด = (3.33+2.25+3.25+4.00+2.50+2.75+3.00+2.67+3.00+3.00)/10
เท่ำกบั 2.975 คะแนน ซ่ึงถือวำ่กำรประเมินระบบบริหำรกำรจดักำรคุณภำพนั้นไม่ผำ่นเกณฑจึ์งจะตอ้งท ำกำร
ปรับปรุงระบบอยำ่งเร่งด่วนโดยพิจำรณำจำกขอ้มูลท่ีไดโ้ดยเรียงล ำดบัจำกหมวดท่ีไดค้ะแนนเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดไปหำ
คะแนนเฉล่ียท่ีมำกท่ีสุดแต่ไม่เกิน 3 คะแนน และในแต่ละหมวดใหเ้รียงคะแนนขอ้ยอ่ยจำกนอ้ยท่ีสุดไปหำคะแนน
ท่ีมำกท่ีสุดแต่ไม่เกิน 3 คะแนน จะไดข้อ้มูลใหม่ดงัน้ี
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หมวด คะแนนที่ได้

2. Document /Design Control (การควบคุมเอกสารและการออกแบบ) 
2.2 กำรเปล่ียนแปลงทำงวิศวกรรมถูกทบทวนโดยพนกังำนท่ีมีอ ำนำจรับผดิชอบเป็นล ำดบัขั้นอยำ่งเหมำะสม
2.3 มีกำรกระจำยเร่ืองกำรเปล่ียนแปลงทำงวิศวกรรมถึงพ้ืนท่ีท่ีมีกำรกระทบโดยผำ่นกำรอนุมติัแลว้
2.4 มีระบบกำรทดสอบท่ีไดผ้ลของกำรเปล่ียนแปลงทำงวิศวกรรม

2.25
2
2
2

5. Process Control (การควบคุมกระบวนการ) 
5.3 พนกังำนไดถู้กฝึกฝนตำมแผนกำรควบคุมกระบวนกำรและคู่มือกำรท ำงำนอยำ่งเคร่งครัด
5.4 กระบวนกำรท่ีมีผลกระทบรุมแรงต่อคุณภำพของผลิตภณัฑจ์ะตอ้งควบคุมค่ำตวัแปรภำยใตห้ลกักำรควบคุมทำงสถิติ 

2.50
2
2



สรุปผลการประเมินเพ่ือท าแผนการปรับปรุงประสิทธิภาพในขั้นตอนต่อไป

จำกขอ้มูลใหม่ท่ีจดัเรียงล ำดบัตำมควำมเร่งด่วนจะถูกน ำไปพิจำรณำร่วมกบัจ ำนวนกำรร้องเรียนของลูกคำ้ท่ี
จ ำแนกรำยกำรตำมลกัษณะของผลิตภณัฑ ์10 ประกำร (ดูตวัอยำ่งหนำ้ท่ี 27-28 ประกอบดว้ย)โดยกำรจบัประเดน็ของ
ปัญหำทั้ง 2 นั้นสอดคลอ้งกนัหรือไม่ เพ่ือท่ีจะไดว้ำงแผนกำรปรับปรุงไดอ้ยำ่งถูกตอ้งและเป็นไปในแนวทำงเดียวกนั 
(ไม่ขดัแยง้กนั, ดูรูปหนำ้ท่ี 6 มำประกอบ) โดยหลกัในกำรพิจำรณำมีดงัน้ี
2.1 ใหจ้บัคู่โดยใชลู้กศรช้ีวำ่รำยละเอียดขอ้ยอ่ยของแต่ละหมวดมีผลกระทบต่อกำรร้องเรียนของลูกคำ้รุนแรงเพียงใด
2.2 ใหท้ ำตำรำงใหม่อีกคร้ังหน่ึงโดยเรียงล ำดบัจำกขอ้ร้องเรียนของลูกคำ้กบัขอ้ยอ่ยของแต่ละหมวดท่ีเก่ียวขอ้ง
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หมวด คะแนนที่ได้

8. Control of Nonconforming Product (การควบคุมผลติภณัฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนด)
8.2 มีขั้นตอนในกำรร้องขอในกำรปฏิบติัใหถู้กตอ้งจะถูกออกในเหตุกำรณ์ท่ีมีของเสียจำกกำรตรวจสอบหรือทดสอบควำมน่ำ
เช่ือ

2.67
2

6. Inspection and Testing Status (สถานะ/การทดสอบและตรวจสอบ)
6.4 มีกำรตรวจสอบบรรจุภณัฑห์รือกล่องนอกก่อนส่งออกวำ่ไม่มีควำมเสียหำย

2.75
1



สรุปผลการประเมินเพ่ือท าแผนการปรับปรุงประสิทธิภาพในขั้นตอนต่อไป

40

หมวด คะแนนที่ได้

2. การควบคุมเอกสารและการออกแบบ
2.2 กำรเปล่ียนแปลงทำงวิศวกรรมถูกทบทวน.....
2.3 มีกำรกระจำยเร่ืองกำรเปล่ียนแปลง.....
2.4 มีระบบกำรทดสอบท่ีไดผ้ลของ....

2.25
2
2
2

5. การควบคุมกระบวนการ
5.3 พนกังำนไดถู้กฝึกฝนตำมแผนกำร....
5.4 กระบวนกำรท่ีมีผลกระทบรุมแรง.....

2.50
2
2

8. การควบคุมผลติภณัฑ์ที่ไม่เป็นไปตาม
ข้อก าหนด)
8.2 มีขั้นตอนในกำรร้องขอในกำรปฏิบติั....

2.67
2

6. สถานะ/การทดสอบและตรวจสอบ
6.4 มีกำรตรวจสอบบรรจุภณัฑ.์.....

2.75
1

คุณสมบติั ควำมถ่ี/จ ำนวนท่ีลูกคำ้ร้องเรียน(คร้ัง)

ควำมสวยงำม 50

ปฏิบติังำนได ้ 15

ควำมเช่ือถือได ้ 10

ควำมปลอดภยั 5

อ่ืนๆ 4

รวม 84



สรุปผลการประเมินเพ่ือท าแผนการปรับปรุงประสิทธิภาพในขั้นตอนต่อไป

จดัท ำตำรำงเรียงล ำดบัควำมส ำคญัโดยยดึจำกขอ้ร้องเรียนของลูกคำ้และเปรียบเทียบกบัขอ้ยอ่ยของแต่ละ
หมวดท่ีเก่ียวขอ้งวำ่มีผลกระทบต่อระบบคุณภำพโดยตรงอยำ่งไร

คุณสมบติั ลูกคำ้ร้องเรียน ขอ้ยอ่ยของแต่ละหมวดซ่ึงมีผลกระทบต่อระบบคุณภำพ

ควำมสวยงำม 50 2.2 กำรเปล่ียนแปลงทำงวิศวกรรมถูกทบทวนโดยพนกังำนท่ีมีอ ำนำจรับผดิชอบเป็นล ำดบัขั้นอยำ่งเหมำะสม
2.3 มีกำรกระจำยเร่ืองกำรเปล่ียนแปลงทำงวิศวกรรมถึงพ้ืนท่ีท่ีมีกำรกระทบโดยผำ่นกำรอนุมติัแลว้
5.3 พนกังำนไดถู้กฝึกฝนตำมแผนกำรควบคุมกระบวนกำรและคู่มือกำรท ำงำนอยำ่งเคร่งครัด
8.2 มีขั้นตอนในกำรร้องขอในกำรปฏิบติัใหถู้กตอ้งจะถูกออกในเหตุกำรณ์ท่ีมีของเสียจำกกำรตรวจสอบหรือทดสอบควำมน่ำเช่ือ

ปฏิบติังำนได้ 15 2.4 มีระบบกำรทดสอบท่ีไดผ้ลของกำรเปล่ียนแปลงทำงวิศวกรรม
5.4 กระบวนกำรท่ีมีผลกระทบรุมแรงต่อคุณภำพของผลิตภณัฑจ์ะตอ้งควบคุมค่ำตวัแปรภำยใตห้ลกักำรควบคุมทำงสถิติ 

ควำมเช่ือถือได ้ 10 2.4 มีระบบกำรทดสอบท่ีไดผ้ลของกำรเปล่ียนแปลงทำงวิศวกรรม (หวัขอ้ยอ่ยซ ้ ำ)

ควำมปลอดภยั 5 2.4 มีระบบกำรทดสอบท่ีไดผ้ลของกำรเปล่ียนแปลงทำงวิศวกรรม (หวัขอ้ยอ่ยซ ้ ำ)
6.4 มีกำรตรวจสอบบรรจุภณัฑห์รือกล่องนอกก่อนส่งออกวำ่ไม่มีควำมเสียหำย
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สรุปผลการประเมินเพ่ือท าแผนการปรับปรุงประสิทธิภาพในขั้นตอนต่อไป

จะเห็นไดว้ำ่มีหวัขอ้ท่ีตอ้งจดัท ำแผนกำรปรับปรุงระบบบริหำรกำรจดักำรคุณภำพนั้นมี 7 ขอ้ ดว้ยกนัโดยมีตวัอยำ่งดงัน้ี
ตวัอยำ่ง ตำรำงแผนกำรปรับปรุงระบบบริหำรกำรจดักำรคุณภำพ

42

ขอ้ยอ่ยของแต่ละหมวดซ่ึงมีผลกระทบต่อระบบคุณภำพ แผนกำรปรับปรุง ผูรั้บผดิชอบ

2.2 กำรเปล่ียนแปลงทำงวิศวกรรมถูกทบทวนโดยพนกังำนท่ีมีอ ำนำจรับผดิชอบเป็นล ำดบัขั้นอยำ่ง
เหมำะสม
2.3 มีกำรกระจำยเร่ืองกำรเปล่ียนแปลงทำงวิศวกรรมถึงพ้ืนท่ีท่ีมีกำรกระทบโดยผำ่นกำรอนุมติัแลว้
5.3 พนกังำนไดถู้กฝึกฝนตำมแผนกำรควบคุมกระบวนกำรและคู่มือกำรท ำงำนอยำ่งเคร่งครัด
8.2 มีขั้นตอนในกำรร้องขอในกำรปฏิบติัใหถู้กตอ้งจะถูกออกในเหตุกำรณ์ท่ีมีของเสียจำกกำร
ตรวจสอบหรือทดสอบควำมน่ำเช่ือ
2.4 มีระบบกำรทดสอบท่ีไดผ้ลของกำรเปล่ียนแปลงทำงวิศวกรรม
5.4 กระบวนกำรท่ีมีผลกระทบรุมแรงต่อคุณภำพของผลิตภณัฑจ์ะตอ้งควบคุมค่ำตวัแปรภำยใต้
หลกักำรควบคุมทำงสถิติ 
6.4 มีกำรตรวจสอบบรรจุภณัฑห์รือกล่องนอกก่อนส่งออกวำ่ไม่มีควำมเสียหำย

1.ทบทวนและแกไ้ขระเบียบปฏิบติัท่ี
เก่ียวขอ้งใหรั้ดกมุและกระจำยขอ้มูล
อยำ่งทัว่ถึง
2.ทบทวนหรือเพ่ิมคู่มือในกำรท ำงำน
และกำรตรวจสอบใหก้บัพนกังำนอยำ่ง
ถูกตอ้งและกระจำยขอ้มูลอยำ่งทัว่ถึง
3.จดักำรฝึกอบรมใหก้บัพนกังำนให้
เขำ้ใจระเบียบปฏิบติัใหม่และคู่มือกำร
ท ำงำนใหม่โดยใหท้ ำตำมอยำ่งเคร่งครัด
4.จดักำรฝึกอบรมใหก้บัพนกังำน (โดย
จะขอกล่ำวถึงในหวัขอ้ต่อไป)

1. ฝ่ำยวิศวกรรม. ฝ่ำย
คุณภำพ และ ฝ่ำยออกแบบ

2. ฝ่ำยผลิต และ ฝ่ำย
คุณภำพ

3.ฝ่ำยผลิต. ฝ่ำยคุณภำพ 
และ ฝ่ำยฝึกอบรม

4. ฝ่ำยฝึกอบรมและฝ่ำยท่ี
เก่ียวขอ้ง



สรุปผลการประเมินเพ่ือท าแผนการปรับปรุงประสิทธิภาพในขั้นตอนต่อไป

3. ท ำกำรประเมินระดบัคุณภำพของผลิตภณัฑโ์ดยน ำควำมสูญเสียท่ีเกิดจำกควำมผิดพลำดท่ีเกิดในโรงงำนจำก
หนำ้ท่ี 14, 32 และ 33 มำสรุปผลวำ่สำเหตุท่ีแทจ้ริงของปัญหำนั้นเกิดจำกอะไร โดยพิจำรณำจำกคน เคร่ืองจกัร 
วตัถุดิบ และวธีิกำรไปทีละหวัขอ้จนครบ 5 หวัขอ้ แลว้จึงน ำมำสรุปรวมกนัทั้งหมดอีกคร้ังดงัตวัอยำ่งต่อไปน้ี
ตวัอยำ่ง จำกขอ้มูลของขอ้ก ำหนดในกำรประเมินท่ี 4 หนำ้ท่ี 14 ต่อไปน้ีคือปัญหำท่ีเกิดข้ึนและพบบ่อยในบริษทั Y 
มีทั้งหมด 5 หวัขอ้ เรียงจำกปัญหำท่ีพบมำกไปหำนอ้ย ดงัน้ี
ปัญหำที 1 :  งำนมีต ำหนิ เช่น มีรอยบุบ ขีดข่วน ตอ้งน ำกลบัไปซ่อมใหม่ 30 %
ปัญหำที 2 :  ประกอบงำนแลว้ช้ินส่วนแนบกนัไม่สนิท 15%
ปัญหำที 3 :  ติดกำวและกำวยงัไม่แหง้ 10%
ปัญหำที 4 :  กำรบดักรีสำยไฟและกำรเกบ็สำยไฟไม่เรียบร้อย 5%
ปัญหำที 5 :  ขนัสกรูไม่แน่น 3%
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จากข้อมูลในเงื่อนไขข้อที่ 4 ขอให้ระบุว่าสาเหตุเกดิจากส่วนใด กรุณาวงกลมในค าตอบที่เลือก

ขอ้บกพร่อง หรือ ของเสียเกิดจำก
ส่วนประกอบใดเป็นหลกั 

1. คน
2. เคร่ีองจกัร
3. วตัถุดิบ
4. วธีิกำร

1. มีควำมผนัแปรได ้ง่ำย ปำนกลำง ยำก
2. มีควำมผนัแปรได ้ง่ำย ปำนกลำง ยำก
3. มีควำมผนัแปรได ้ง่ำย ปำนกลำง ยำก
4. มีควำมผนัแปรได้ ง่ำย ปำนกลำง ยำก

หำกสำเหตุเกิดจำกคนเกิดเพรำะเหตุผลใด

1. เกิดข้ึนโดยท่ีผูก้ระท ำไม่รู้วำ่ส่ิงท่ีกระท ำ
นั้นเป็นควำมผดิพลำด

1.1 กำรพลั้งเผลอ (Slips) 
1.2 กำรลืม (Lapses)

2. เป็นกำรกระท ำทั้งท่ีรู้วำ่ส่ิงนั้นเป็นควำม 
ผดิพลำด

2.1 กำรท ำผดิ (Mistakes)โดยไม่พยำยำม
แกไ้ขใหถู้กตอ้ง

2.2 กำรท ำผดิโดยตั้งใจ
2.2.1 กำรท ำผดิจนเคยชินเลยคิดวำ่ถูกตอ้ง 
2.2.2 กำรท ำเพื่อใหเ้กิดผลงำน O/P

ตัวอย่าง แบบฟอร์มนีใ้ช้ส าหรับการประเมินทักษะ : ปัญหาที่ 1
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จากข้อมูลในเงื่อนไขข้อที่ 4 ขอให้ระบุว่าสาเหตุเกดิจากส่วนใด กรุณาวงกลมในค าตอบที่เลือก

ขอ้บกพร่อง หรือ ของเสียเกิดจำก
ส่วนประกอบใดเป็นหลกั 

1. คน
2. เคร่ีองจกัร
3. วตัถุดิบ
4. วธีิกำร

1. มีควำมผนัแปรได ้ง่ำย ปำนกลำง ยำก
2. มีควำมผนัแปรได ้ง่ำย ปำนกลำง ยำก
3. มีควำมผนัแปรได ้ง่ำย ปำนกลำง ยำก
4. มีควำมผนัแปรได้ ง่ำย ปำนกลำง ยำก

หำกสำเหตุเกิดจำกคนเกิดเพรำะเหตุผลใด

1. เกิดข้ึนโดยท่ีผูก้ระท ำไม่รู้วำ่ส่ิงท่ีกระท ำ
นั้นเป็นควำมผดิพลำด

1.1 กำรพลั้งเผลอ (Slips) 
1.2 กำรลืม (Lapses)

2. เป็นกำรกระท ำทั้งท่ีรู้วำ่ส่ิงนั้นเป็นควำม 
ผดิพลำด

2.1 กำรท ำผดิ (Mistakes)โดยไม่พยำยำม
แกไ้ขใหถู้กตอ้ง

2.2 กำรท ำผดิโดยตั้งใจ
2.2.1 กำรท ำผดิจนเคยชินเลยคิดวำ่ถูกตอ้ง 
2.2.2 กำรท ำเพื่อใหเ้กิดผลงำน O/P

ตัวอย่าง แบบฟอร์มนีใ้ช้ส าหรับการประเมินทักษะ : ปัญหาที่ 5

45



สรุปผลการประเมินเพ่ือท าแผนการปรับปรุงประสิทธิภาพในขั้นตอนต่อไป

จำกตวัอยำ่งไดน้ ำขอ้มูลมำจดัท ำตำรำงเรียงล ำดบัควำมส ำคญัเสียใหม่โดยยดึจำกปัญหำท่ีพบมำก, สำเหตุหลกัท่ีเกิด และ
ควำมผนัแปรท่ีเกิดข้ึนและน ำปัญหำคุณภำพของผลิตภณัฑท์ั้งหมดไปเทียบกบัประเภทของขอ้ร้องเรียนจำกลูกคำ้วำ่
ปัญหำนั้นเก่ียวขอ้งกนัหรือไม่ เพ่ือจะไดว้ำงแผนกำรปรับปรุงคุณภำพไดอ้ยำ่งถูกตอ้งและเป็นไปในแนวทำงเดียวกนั
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ปัญหำท่ีเกิดข้ึน สำเหตุหลกั ควำมผนัแปร ควำมผดิพลำดท่ีเกิดจำกคน แผนกำรปรับปรุง ขอ้ร้องเรียนจำกลูกคำ้

1. งำนมีต ำหนิ
30%

1. คน
4. วิธีกำร

ง่ำย
ปำนกลำง

กำรพลั้งเผลอ ไม่พยำยำมแกไ้ขใหถู้กตอ้ง ท ำเพ่ือใหเ้กิดงำน ทบทวนหรือเพ่ิมคู่มือในกำร
ท ำงำน สร้ำงจิตส ำนึกคุณภำพ

ควำมสวยงำม

2. ประกอบงำน
15%

1. คน
4. วิธีกำร

ง่ำย
ง่ำย

กำรพลั้งเผลอ ไม่พยำยำมแกไ้ขใหถู้กตอ้ง ท ำเพ่ือใหเ้กิดงำน ทบทวนหรือเพ่ิมคู่มือในกำร
ท ำงำน สร้ำงจิตส ำนึกคุณภำพ

ควำมสวยงำม

3. ติดกำว 10% 1. คน ง่ำย กำรพลั้งเผลอ ไม่พยำยำมแกไ้ขใหถู้กตอ้ง ท ำเพ่ือใหเ้กิดงำน สร้ำงจิตส ำนึกคุณภำพ ควำมเช่ือถือได้

4. กำรบดักรี 5% 1. คน
4. วิธีกำร

ง่ำย
ง่ำย

กำรพลั้งเผลอ ไม่พยำยำมแกไ้ขใหถู้กตอ้ง ท ำผดิจนเคยชิน 
ท ำเพ่ือใหเ้กิดงำน 

สร้ำงจิตส ำนึกคุณภำพ ฝึก
ทกัษะในกำรบดักรี

ควำมเช่ือถือได้
ปฏิบติังำนได้

5. ขนัสกรู 3% 1. คน
2. เคร่ืองจกัร

ง่ำย
ง่ำย

กำรลืมปรับค่ำแรงบิดท่ีถูกตอ้ง ออกแบบกำรท ำงำนแบบ Fool 
Proof มีกำรควบคุมขบวนกำร

ปฏิบติังำนได้



สรุปผลการประเมินเพ่ือท าแผนการปรับปรุงประสิทธิภาพในขั้นตอนต่อไป

4. ในขั้นตอนสุดทำ้ยใหน้ ำตวัอยำ่งตำรำงแผนกำรปรับปรุงระบบบริหำรกำรจดักำรคุณภำพจำกหนำ้ท่ี 42 และน ำ
แผนกำรปรับปรุงปัญหำคุณภำพของผลิตภณัฑจ์ำกหนำ้ 46 น ำมำเทียบกบัประเภทของขอ้ร้องเรียนจำกลูกคำ้เพื่อจดั
เรียงล ำดบัควำมส ำคญัในกำรแกไ้ขปัญหำโดยรวมและมีแกไ้ขเน้ือหำในกำรปรับปรุงระบบและผลิตภณัฑใ์หช้ดัเจนและ
กระชบัยิง่ข้ึนโดยมีตวัอยำ่งในหนำ้ท่ี 48

ทำ้ยน้ี ทำง WRP หวงัวำ่บทควำม, แบบส ำรวจ, ตวัอยำ่ง และขอ้สรุปในกำรประเมินแบบต่ำงๆเหล่ำน้ีจะช่วยให้
ท่ำนมีแนวทำงในกำรลดตน้ทุนกำรผลิตดว้ยกำรปรับปรุงระบบคุณภำพและกำรควบคุมผลิตภณัฑใ์นบริษทัหรือ
โรงงำนของท่ำนไดใ้นระดบัหน่ึง
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สรุปผลการประเมินเพ่ือท าแผนการปรับปรุงประสิทธิภาพในขั้นตอนต่อไป

ตวัอยำ่ง ล ำดบัควำมส ำคญัในกำรแกไ้ขปัญหำระบบบริหำรกำรจดักำรคุณภำพและกำรควบคุมคุณภำพของผลิตภณัฑ ์
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หวัขอ้ส ำคญัในกำรแกไ้ขปัญหำระบบบริหำรกำรจดักำรคุณภำพและกำรควบคุมคุณภำพของผลิตภณัฑ ์ ผูรั้บผดิชอบ

1. ทบทวนและแกไ้ขระเบียบปฏิบติั “กำรเปล่ียนแปลงทำงวิศวกรรม” ใหรั้ดกมุและจะตอ้งถูกทบทวนโดยพนกังำนท่ีมีอ ำนำจ
รับผดิชอบเป็นล ำดบัขั้นอยำ่งเหมำะสมและมีกำรกระจำยขอ้มูลถึงพ้ืนท่ีๆมีผลกระทบอยำ่งทัว่ถึง
2. ขั้นตอน “กำรร้องขอในกำรปฏิบติัใหถู้กตอ้ง” จะตอ้งถูกออกเป็นระเบียบปฏิบติัเพ่ือควบคุมของเสียท่ีเกิดจำกกำรตรวจสอบหรือ
ทดสอบควำมน่ำเช่ือของผลิตภณัฑ์
3. ทบทวนหรือเพ่ิมคู่มือในกำรท ำงำนโดยเฉพำะในกระบวนกำร “กำรประกอบ กำรติดกำว และกำรบดักรี และกำรตรวจสอบงำนท่ี
มีต ำหนิ” ใหก้บัพนกังำนไดอ้ยำ่งถูกตอ้งและพนกังำนจะตอ้งถูกฝึกฝนตำมแผนกำรควบคุมกระบวนกำรและคู่มือกำรท ำงำนอยำ่ง
เคร่งครัด
4. เพ่ิมระเบียบปฏิบติั “ระบบกำรทดสอบท่ีไดผ้ลของกำรเปล่ียนแปลงทำงวิศวกรรม”
5. มีกำรควบคุมคุณภำพของผลิตภณัฑโ์ดยระบุหรือก ำหนดค่ำแรงบิดหรือ Torque ในคู่มือกำรขนัสกรูและจะตอ้งควบคุมค่ำตวัแปร
ภำยใตห้ลกักำรควบคุมทำงสถิติคือค่ำ Cp
6. เพ่ิมระเบียบปฏิบติั “กำรตรวจสอบบรรจุภณัฑห์รือกล่องนอกก่อนส่งออก” วำ่ไม่มีควำมเสียหำยก่อนส่งสินคำ้
7. จดัใหมี้กำรฝึกอบรมทัว่ไปใหก้บัพนกังำน เช่น กำรท ำงำนเป็นทีม, กำรเป็นหวัหนำ้งำนท่ีดี, กำรสร้ำงจิตส ำนึกคุณภำพ, Zero 
Defect, กำรเพ่ิมทกัษะในกำรบดักรีใหก้บัพนกังำนท่ีหนำ้งำน และ กำรวำงแผนงำนโดยใชร้ะบบ MRP II หรือ ERP 

1. ฝ่ำยวิศวกรรม. ฝ่ำยคุณภำพ และ 
ฝ่ำยออกแบบ
2. ฝ่ำยผลิต และ ฝ่ำยคุณภำพ

3.ฝ่ำยผลิต. ฝ่ำยคุณภำพ และ ฝ่ำย
ฝึกอบรม

4. ฝ่ำยวิศวกรรม.และ ฝ่ำยออกแบบ
5. ฝ่ำยวิศวกรรม และ ฝ่ำยคุณภำพ

6. ฝ่ำยผลิต และ ฝ่ำยคุณภำพ
7. ฝ่ำยฝึกอบรมและฝ่ำยท่ีเก่ียวขอ้ง

จบเอกสำร


