แบบสำรวจสำหรับลดต้นทุนกำรผลิตโดยเน้นที่
“ ระบบบริ หำรกำรจัดกำรคุณภำพ ”
และ
“ กำรควบคุมคุณภำพของผลิตภัณฑ์ ”
เพื่อนำมำประเมินขีดควำมสำมำรถและนำไปวำงแผนในกำร
ปรับปรุ งประสิ ทธิภำพของบริ ษทั หรื อโรงงำนต่อไป
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บทนา
ธุรกิจต่ำงๆในยุคปั จจุบนั ต้องเผชิญกับข้อจำกัดหลำยอย่ำงอันเป็ นอุปสรรคหรื อปั ญหำต่อกำรดำเนินกิจกำร
และเป็ นเหตุให้ตน้ ทุนกำรผลิตและรำคำส่ งออกสู งขึ้นเนื่องจำกหลำยๆปั จจัยทั้งภำยในและภำยนอกที่มีผลกระทบ
ไม่วำ่ จะเป็ นต้นทุนค่ำแรงงำนที่มีแนวโน้มสู งขึ้น, ต้นทุนค่ำวัตถุดิบที่แพงขึ้น, ต้นทุนค่ำโสหุ ย้ ของโรงงำนสู งขึ้น
เช่น ค่ำน้ ำมัน ค่ำน้ ำ ค่ำไฟที่ปรับตัวขึ้นตลอดเวลำ คู่แข่งขันมีมำกและทวีควำมรุ นแรงเพิ่มขึ้น กลุ่มของลูกค้ำมีกำร
เปลี่ยนไป ทำให้ธุรกิจต่ำงๆต้องมีกำรปรับตัว, ปรับปรุ งสิ นค้ำเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดหรื อลูกค้ำอย่ำ
ต่อเนื่อง
จำกเหตุผลดังที่ได้กล่ำวมำบริ ษทั ต่ำงๆจำเป็ นต้องปรับวิธีกำรทำธุรกิจ เพื่อลดต้นทุนกำรผลิตของโรงงำนให้
ต่ำลงโดยมีเป้ำหมำยในกำรเพิ่มผลผลิตเพื่อควำมอยูร่ อด รวมทั้งต้องควำมคุมคุณภำพของสิ นค้ำเพื่อให้ลูกค้ำเกิด
ควำมพึงพอใจมำกที่สุด ตลอดจนต้องส่ งมอบสิ นค้ำให้ทนั เวลำที่ลูกค้ำต้องกำร ดังนั้นผูบ้ ริ หำรทุกระดับและทุกฝ่ ำย
จะต้อง “ สร้ำงนโยบำยที่ชดั เจนเพื่อปรับปรุ งโครงสร้ำงในกำรประกอบธุรกิจต่ำง ” ของโรงงำนโดยยึดหลักกำร
“ สิ นค้ำที่ผลิตแล้วต้องขำยได้ ” ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยหลำยประกำรดังนี้
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บทนา
1. ผูบ้ ริ หำรทุกระดับต้องมีนโยบำยและโครงกำรเพื่อลดต้นทุนกำรผลิตอย่ำงจริ งจังและชัดเจน ไม่วำ่ จะเป็ นนโยบำย
ด้ำนคุณภำพมำตรฐำนระดับสำกล กำรสนับสนุนศักยภำพของบุคลำกร ฯลฯ หรื อทุกเรื่ องเพื่อกำรลดต้นทุน ซึ่ งต้อง
ดำเนินกำรอย่ำงจริ งจังและต่อเนื่องโดย
1.1. ต้องมีกำรปรับปรุ งหรื อเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงของต้นทุน Cost Structure หลังจำกนั้นให้ปรับปรุ ง
โครงสร้ำงขององค์กรให้สอดคล้องกันในภำยหลัง ซึ่ งกำรปรับโครงสร้ำงขององค์กรแต่เพียงอย่ำงเดียวอำจทำ
ให้มีกำรแก้ปัญหำที่ไม่ตรงจุดหรื อไม่ครอบคลุมต้นทุนทั้งหมด
1.2. ต้องมีกำรควบคุมค่ำใช้จ่ำยอย่ำงเข้มงวด และต้องประเมินสถำนกำรณ์ล่วงหน้ำตลอดเวลำโดยใช้ Trend
เป็ นตัวชี้แนะ
2. สร้ำงจิตสำนึกพนักงำนให้มีจิตสำนึกที่ดีต่อโครงกำรลดต้นทุนกำรผลิต จึงจะได้รับควำมร่ วมมือและประสบ
ควำมสำเร็ จได้
2.1. สร้ำงจิตสำนึกโดยนำระบบ Quality Mind-Set และ Cost Consciousness มำประยุกต์ใช้ทวั่ ทั้งองค์กร
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บทนา
3. มีมำตรกำรเพิ่มประสิ ทธิ ภำพและคุณภำพของกำรบริ หำรจัดกำร เนื่องจำกหลำยโรงงำนที่ประสบปั ญหำเพรำะ
ขำดประสิ ทธิ ภำพในกำรบริ หำรจัดกำรอย่ำงจริ งจัง
3.1. ต้องยกระดับกำรควบคุมคุณภำพให้เข้มแข็งมำกขึ้นเพื่อสร้ำงควำมสมดุลในระบบกำรผลิต โดยก่อให้เกิด
สำมเหลี่ยมแห่งภำวะสมดุลเพื่อที่จะควบคุมประสิ ทธิ ภำพของ Q - Quality “, " C - Cost " , " D - Delivery "
ในฝ่ ำยผลิตและฝ่ ำยกำรวำงแผนกำรผลิตของโรงงำน
Q = Quality

Customer
D = Planning

C = Production

ทุกปั จจัยที่กล่ำวมำมีควำมสำคัญเท่ำกันหมด แต่ถำ้ ต้องกำรทำให้สำเร็ จ จะต้องมุ่งเน้นประสิ ทธิ ภำพของกำร
บริ หำร ผูบ้ ริ หำรต้องทำอย่ำงจริ งจัง และต้องเพิ่มประสิ ทธิ ภำพของกำรบริ หำรจัดกำรผลิตอย่ำงต่อเนื่อง
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การวิเคราะห์ เพื่อหาจุดทีต่ ้ องปรับปรุ งในองค์ กร

6

การวิเคราะห์ เพื่อหาจุดทีต่ ้ องปรับปรุ งในองค์ กร
กำรวิเครำะห์เพื่อหำจุดที่ตอ้ งปรับปรุ งภำยในองค์กร หรื อปัจจัยภำยในสำมำรถพิจำรณำได้จำกปั จจัยกำรผลิต
หรื อ Input ว่ำมีจุดอ่อนจุดแข็งอย่ำงไร และต้องวิเครำะห์จุดอ่อนจุดแข็งของ Output ด้วยว่ำสิ นค้ำและบริ กำรของเรำ
ที่ผลิตออกมำขำยนั้นลูกค้ำยอมรับหรื อไม่ กำรบริ กำรหลังกำรขำยเป็ นอย่ำงไร เมื่อเกิดปั ญหำต้องนำปั ญหำนั้นมำ
วิเครำะห์และหำแนวทำงแก้ไขต่อไป และที่สำคัญควรพิจำรณำดูวำ่ กำรบริ หำรจัดกำรนั้นดีหรื อยัง เช่น “ กำร
ประสำนงำนในกำรทำงำนของฝ่ ำยกำรตลำด, ฝ่ ำยวำงแผน, ฝ่ ำยวิศวกรรม, ฝ่ ำยผลิต และฝ่ ำยประกันคุณภำพ
จะต้องมีกำรประสำนงำนที่ดีและมีประสิ ทธิภำพ ” ซึ่ งหมำยถึงระบบกำรทำงำน
กำรขำดกำรเอำใจใส่ ในกำรทำงำนของพนักงำน (Mind) รวมถึงควำมไม่เข้ำใจกันระหว่ำงฝ่ ำยบริ หำรและ
ฝ่ ำยปฏิบตั ิกำร (Unity) จะส่ งผลกระทบต่อประสิ ทธิ ภำพและควำมสำมำรถในกำรแข่งขันขององค์กร ในบำงครั้ง
ผูบ้ ริ หำรอำจรู ้สึกว่ำพนักงำนผูป้ ฏิบตั ิงำนสับสน ขำดควำมเข้ำใจและไม่เอำใจใส่ ในกำรทำงำน (Spirit) ทำให้เกิด
กำรสู ญเปล่ำของต้นทุนได้ หำกเพียงแค่ปรับวิธีกำรและวิธีกำรทำงำนใหม่ให้กบั พนักงำนก็จะสำมำรถลดต้นทุน,
เพิ่มผลผลิต และปรับปรุ งคุณภำพของสิ นค้ำขึ้นได้ แต่ในควำมเป็ นจริ งแล้วบำงครั้งกลับพบว่ำพนักงำนหรื อผู ้
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ปฏิบตั ิงำนที่มีประวัติทำงำนมำยำวนำนอำจมีควำมคิดหรื อมีควำมเข้ำใจที่แตกต่ำงไปจำกผูบ้ ริ หำร โดยพนักงำนบำง
คนอำจคิดว่ำตนเองเป็ นผูท้ ี่มีประสบกำรโดยกำรทำงำนทุกวันย่อมมีควำมรู ้และทักษะในกำรปฏิบตั ิที่หน้ำงำนดีกว่ำ
จึงไม่ปฏิบตั ิตำม ทำให้ควำมคิดทั้งฝ่ ำยบริ หำรและฝ่ ำยปฏิบตั ิงำนเกิดควำมไม่เข้ำใจและส่ งผลทำให้เกิดปั ญหำใน
กำรทำงำนและขำดทิศทำงในกำรทำงำนที่ไปในทิศทำงเดียวกัน ทำให้กำรปรับปรุ งประสิ ทธิภำพของโรงงำนทำได้
ล่ำช้ำและทำได้ไม่ตรงตำมเป้ ำหมำยที่ต้ งั ไว้
ปั ญหำสำคัญอีกประกำรหนึ่ งในโรงงำนก็คือ “ ควำมเข้ำใจที่คลำดเคลื่อนของพนักงำนในโรงงำนนัน่ เอง ”
ซึ่ งพนักงำนบำงส่ วนอำจจะเข้ำใจว่ำโรงงำนของตนเองมีกระบวนกำรทำงำนที่ดีที่สุด มีอุปกรณ์ที่ดีที่สุด และยังมี
วิธีกำรปฏิบตั ิงำนตลอดจนมีกำรจัดกำรต่ำงๆที่มีประสิ ทธิภำพมำกที่สุดอยูแ่ ล้วจึงไม่มีควำมจำเป็ นที่จะต้องมีกำร
ปรับปรุ งใดๆ โดยที่พนักงำนอำจไม่พิจำรณำหรื อคำนึงถึงว่ำน่ำจะมีวิธีกำรหรื อกระบวนอื่นที่จะปรับปรุ งกำร
ทำงำนได้ดีกว่ำปั จจุบนั ที่เป็ นอยู่ (Continuous Improvement) ควำมเข้ำใจคลำดเคลื่อนดังกล่ำวนี้จะส่ งผลอย่ำงมำก
ต่อจุดเริ่ มต้นของกำรปรับปรุ งและพัฒนำโรงงำนทั้งหมด
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ระบบบริหารการจัดการคุณภาพและการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์
จำกบทนำที่ได้กล่ำวถึงแนวทำงกำรพัฒนำและปรับปรุ งประสิ ทธิ ภำพของกำรดำเนินงำนทำงธุรกิจมำแล้วนั้น
ในเนื้อหำต่อไปนี้จะขอกล่ำวถึงกำรลดต้นทุนผลิตโดยที่เน้นในส่ วนของกำรควบคุมและกำรประกันคุณภำพของ
สิ นค้ำ (Quality Control, Quality Assurance) ซึ่ งเป็ นหัวข้อที่ทุกๆบริ ษทั ต้องสนใจและต้องปรับปรุ งอย่ำงเร่ งด่วน
หำกโรงงำนใดสร้ำงจิตสำนึกทำงด้ำนคุณภำพให้เกิดขึ้นทัว่ ทั้งองค์กรหรื อกับพนักงำนและผูบ้ ริ หำรทุกระดับได้กจ็ ะ
สำมำรถเพิ่มประสิ ทธิ ภำพในกำรทำงำนให้กบั โรงงำนได้เช่นกันด้วยกำรเปลี่ยนทัศนคติหรื อควำมเข้ำใจจำกเดิมที่
อำจมีบำงคนคิดว่ำหน้ำที่ในกำรผลิตเป็ นของฝ่ ำยผลิตแต่เพียงฝ่ ำยเดียว และเรื่ องของคุณภำพเป็ นหน้ำที่ของฝ่ ำย
คุณภำพหรื อ QC/QA นั้นเป็ นสิ่ งที่ไม่ถูกต้อง เรื่ องคุณภำพเป็ นหน้ำที่ของทุกๆคนที่หำกละเลยหรื อเพิกเฉยก็จะทำให้
ต้นทุนของกำรประกันคุณภำพของสิ นค้ำ COQ (Cost of Quality) นั้นสู งเกินกว่ำควำมจำเป็ นเนื่องจำกจะต้องมี
พนักงำนฝ่ ำยคุณภำพคอยตรวจสอบคุณภำพของสิ นค้ำในทุกๆขบวนกำรผลิตเป็ นกำรแก้ปัญหำคุณภำพที่ปลำยเหตุ
และอำจมีของเสี ยเกิดขึ้นก่อนมำถึงกำรตรวจสอบและต้องนำกลับไปซ่อมนัน่ ก็คือต้นทุนกำรผลิตที่สูงขึ้นรวมถึงอำจ
มีของเสี ยหลุดลอดไปถึงมือลูกค้ำทำให้เกิดควำมไม่เชื่อถือในตัวสิ นค้ำนั้นๆส่ งผลให้เกิดควำมเสี ยหำยต่อธุรกิจได้
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แบบสารวจเพื่อประเมินระบบบริหารการจัดการคุณภาพและการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ในภำวกำรณ์แข่งขันทำงกำรค้ำและกำรตลำดในยุคโลกำภิวฒั น์น้ นั องค์กรธุรกิจต้องมีกำรปรับตัวที่รวดเร็ วเพื่อ
ตอบสนองควำมต้องกำรใหม่ๆของผูบ้ ริ โภคที่มีควำมต้องกำรสิ นค้ำที่หลำกหลำยและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ ปัจจัย
สำคัญอันหนึ่งที่ผบู ้ ริ โภคใช้ในกำรตัดสิ นใจเลือกใช้สินค้ำและบริ กำรก็คือ “คุณภำพ”ของสิ นค้ำและบริ กำรนัน่ เอง
ดังนั้นทุกๆบริ ษทั จึงเป็ นต้องทำควำมเข้ำใจและประเมินองค์กรว่ำ “ระบบคุณภำพ” ในปั จจุบนั นี้มีขีดควำมสำมำรถ
ในกำรบริ หำร, ควบคุมและปรับปรุ งคุณภำพของสิ นค้ำและกำรบริ กำรอยูท่ ี่ระดับใดเป็ นอันดับแรก
ดังนั้นทำง WRP จึงได้จดั ทำแบบสำรวจเพื่อให้ท่ำนผูบ้ ริ หำรระดับ Supervisor, วิศวกร, ผูช้ ่วยถึงผูจ้ ดั กำร ได้
ทำกำรประเมินระบบบริ หำรกำรจัดกำรคุณภำพและกำรควบคุมคุณภำพของผลิตภัณฑ์ในหน่วยงำนของตนเอง (Self
Audit) เพื่อที่จะค้นหำจุดหรื อหัวข้อที่ตอ้ งปรับปรุ งได้อย่ำงถูกต้องโดยแบ่งกำรประเมินออกเป็ น 3 หัวข้อใหญ่ดงั นี้
1. กำรประเมินระบบบริ หำรกำรจัดกำรคุณภำพ
2. กำรประเมินระดับกำรควบคุมคุณภำพของผลิตภัณฑ์
3. กำรประเมินทักษะของผูป้ ฎิบตั ิงำนที่เกี่ยวข้องกับคุณภำพของผลิตภัณฑ์
10

แบบสารวจเพื่อประเมินระบบบริหารการจัดการคุณภาพและการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์
เงื่อนไขหรื อข้อกำหนดในกำรประเมินมีดงั นี้
1. กำรประเมินจะทำโดยแบ่งกลุ่มเป้ำหมำยออกเป็ น ฝ่ ำยผลิต, ฝ่ ำยวิศวกรรม, ฝ่ ำยคุณภำพ
และฝ่ ำยวำงแผนกำรผลิต
2. ให้แต่ละกลุ่มอ่ำนบทนำและทำกำรทบทวนพื้นฐำนทำงธุรกิจและนโยบำยที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบบริ หำรคุณภำพ
3. หำข้อมูลข้อร้องเรี ยนผลิตภัณฑ์จำกลูกค้ำและมูลค่ำที่ตอ้ งเสี ยไปในปี 2561
4. ศึกษำข้อมูลควำมสู ญเสี ยที่เกิดจำกควำมผิดพลำดที่เกิดในโรงงำน
5. บันทึกข้อมูลในหัวข้อ 2 – 5 ลงในแบบฟอร์มที่เตรี ยมไว้ไห้
6. เริ่ มทำกำรประเมินในแบบสอบถำมทั้ง 3 หัวข้อ
6.1 กำรประเมินระบบบริ หำรกำรจัดกำรคุณภำพ
6.2 กำรประเมินระดับคุณภำพของผลิตภัณฑ์
6.3 กำรประเมินทักษะของผูป้ ฎิบตั ิงำน
11

เวลาที่กาหนด
20 นำที
20 นำที
20 นำที
30 นำที
150 นำที
รวม 240 นำที

การทบทวนพืน้ ฐานทางธุรกิจและนโยบายทีเ่ กีย่ วข้ องกับระบบบริหารคุณภาพ
แบบฟอร์มกำรบันทึกข้อมูลในหัวข้อ 2กำรทบทวนพื้นฐำนทำงธุรกิจและนโยบำยที่เกี่ยวข้องกับระบบบริ หำรคุณภำพ
พื้นฐำนทำงธุรกิจและนโยบำย
สำระสำคัญ
1. ภำยในบริ ษทั และของฝ่ ำยหรื อแผนก

2. จำกลูกค้ำ และกฎหมำยกำรค้ำระหว่ำง
ประเทศ ( เช่น UL, TUV เป็ นต้น)

3. จำกหน่วยงำนของรัฐบำลที่กำหนด
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การทบทวนพืน้ ฐานทางธุรกิจและนโยบายทีเ่ กีย่ วข้ องกับระบบบริหารคุณภาพ
แบบฟอร์มกำรบันทึกข้อมูลในหัวข้อ 3 หำข้อมูลข้อร้องเรี ยนผลิตภัณฑ์จำกลูกค้ำและมูลค่ำที่ตอ้ งเสี ยไปใน ปี 2561
หัวข้อที่ร้องเรี ยน
สำระสำคัญ / จำนวนครั้ง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
13

การทบทวนพืน้ ฐานทางธุรกิจและนโยบายทีเ่ กีย่ วข้ องกับระบบบริหารคุณภาพ
แบบฟอร์มกำรบันทึกข้อมูลในหัวข้อ 4 ควำมสู ญเสี ยที่เกิดจำกควำมผิดพลำดที่เกิดในโรงงำน
ควำมผิดพลำดที่เกิดในโรงงำน
สำระสำคัญ / จำนวนครั้ง โปรดระบุหน่วยงำนที่เกิดปั ญหำ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
14

การประเมินระบบบริหารการจัดการคุณภาพ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
15

กำรประเมินในหัวข้อใหญ่น้ ี จะแบ่งออกเป็ น 10 หมวดด้วยกัน คือ
Quality System Control (กำรควบคุมระบบคุณภำพ)
Document & Design Control (กำรควบคุมเอกสำรและกำรออกแบบ)
Quality Assurance and Quality Control (กำรประกันและกำรควบคุมคุณภำพ)
Product Identification & Lot Traceability (กำรพิสูจน์และกำรสื บค้นผลิตภัณฑ์)
Process Control (กำรควบคุมกระบวนกำร)
Inspection and Test/Status (สถำนะของกำรทดสอบ และตรวจสอบ)
Calibration (กำรสอบเทียบเครื่ องมือวัด)
Nonconforming Product Control (กำรควบคุมผลิตภัณฑ์ ที่ไม่เป็ นไปตำมข้อกำหนด)
Handling, Packaging, Storage & Delivery (กำรเคลื่อนย้ำย, บรรจุ, จัดเก็บและ กำรจัดส่ ง)
International Standard Control (กำรควบคุมโดยปฏิบตั ิตำมมำตรฐำนสำกล)

การประเมินระบบบริหารการจัดการคุณภาพ
หลักเกณฑ์กำรให้คะแนนในแต่ละข้อ
หลักเกณฑ์ การให้ คะแนน Rating Rules of Self-Audit/Appraisal Score
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5

ยอดเยีย่ ม EXCELLENT

4

พึงพอใจ SATISFACTORY

3

ถูกต้อง CORRECT

2

ทำเป็ นบำงส่วน

1

PARTIALLY IN PLACE
เริ่ มทำ STARTING

0

ไม่มีกำรจัดทำ NOTHING

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.
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.
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
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.
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.
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.

การประเมินระบบบริหารการจัดการคุณภาพ
ก่อนที่จะทำกำรประเมินกรุ ณำระบุรำยละเอียดของหน่วยงำนลงในช่องว่ำงด้ำนล่ำงนี้
ชื่อฝ่ าย / กลุ่ม
ชื่อแผนก
ชื่อสายการผลิต / ผลิตภัณฑ์
ชื่อหัวหน้ ากลุ่ม

ตาแหน่ ง
วันที่ถูกประเมิน
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การประเมินระบบบริหารการจัดการคุณภาพ
หมวด และ ข้ อย่ อย

1.Quality System Control (การควบคุมระบบคุณภาพ)
1.1 ได้มีกำรรับรองระบบคุณภำพ และมีมำตรฐำนสำกลอื่นๆ
1.2 ได้มีกำรกำหนดนโยบำย, เป้ำหมำยเกี่ยวกับคุณภำพ
1.3 บุคลำกรทุกระดับในองค์กรมีควำมเข้ำใจนโยบำยและขั้นตอนกำรนำไป
ปฏิบตั ิอย่ำงสม่ำเสมอ

2.Document /Design Control (การควบคุมเอกสารและการออกแบบ)
2.1 มีข้นั ตอนปฏิบตั ิ ควบคุมเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงทำงวิศวกรรม
2.2 กำรเปลี่ยนแปลงทำงวิศวกรรมถูกทบทวนโดยพนักงำนที่มีอำนำจ
รับผิดชอบเป็ นลำดับขั้นอย่ำงเหมำะสม
2.3 มีกำรกระจำยเรื่ องกำรเปลี่ยนแปลงทำงวิศวกรรมถึงพื้นที่ที่มีกำรกระทบ
โดยผ่ำนกำรอนุมตั ิแล้ว
2.4 มีระบบกำรทดสอบที่ได้ผลของกำรเปลี่ยนแปลงทำงวิศวกรรม
18

คะแนน

รายละเอียด / เอกสารอ้ างอิง / คาอธิบาย

การประเมินระบบบริหารการจัดการคุณภาพ
หมวด และ ข้ อย่ อย

3.Quality Control (การควบคุมคุณภาพ)
3.1 ได้มีกำรบันทึกเกี่ยวกับกำรยอมรับ และกำรอนุมตั ิผลิตภัณฑ์จนถึงปัจจุบนั
3.2 ได้มีข้นั ตอนปฏิบตั ิสำหรับกำรตรวจสอบวัตถุดิบขำเข้ำ
3.3 มีข้นั ตอนปฏิบตั ิสำหรับกำรซ่อม, ทิ้งหรื อทำลำยผลิตภัณฑ์หรื อวัตถุดิบที่ไม่
เป็ นตำมข้อกำหนด
3.4 มีข้นั ตอนปฏิบตั ิสำหรับกำรตรวจคุณสมบัติของเครื่ องมือ, วิธีกำร
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ และบันทึกจำนวนกำรตรวจสอบ

4.Product Identification and Lot Traceability (การพิสูจน์ และการ
สื บค้นผลิตภัณฑ์ )
4.1 มีกำรปฏิบตั ิเกี่ยวกับกำรกำหนดหรื อระบุหมำยเลขที่ผลิตภัณฑ์ทุกๆ
ผลิตภัณฑ์หรื อทุก Lot
4.2 มีข้นั ตอนเพื่อกำรสื บค้นประวัติผลิตภัณฑ์ที่ผำ่ นกระบวนกำรผลิตทั้งหมด
19

คะแนน

รายละเอียด / เอกสารอ้ างอิง / คาอธิบาย

การประเมินระบบบริหารการจัดการคุณภาพ
หมวด และ ข้ อย่ อย
4.3 พื้นที่จดั เก็บวัตถุดิบในกระบวนกำรผลิตหรื อในสำยกำรผลิตชัดเจนและถูก
ควบคุม
4.4 พื้นที่ของกำรตรวจสอบผลิตภัณฑ์และพื้นที่ของผลิตภัณฑ์ที่เก็บใน
คลังสิ นค้ำถูกกำหนดอย่ำงชัดเจน

5.Process Control (การควบคุมกระบวนการ)
5.1 มีคู่มือกำรทำงำนถูกกำหนดอย่ำงถูกวิธี ของกระบวนกำรผลิตและกำรติดตั้ง
ในของแต่ละกระบวนกำรหรื อสถำนีกำรผลิต
5.2 มีกำรทบทวนเอกสำรคุณภำพซึ่งถูกควบคุมและอนุมตั ิโดยผูม้ ีหน้ำที่
รับผิดชอบตำมลำดับ
5.3 พนักงำนได้ถูกฝึ กฝนตำมแผนกำรควบคุมกระบวนกำรและคู่มือกำรทำงำน
อย่ำงเคร่ งครัด
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คะแนน

รายละเอียด / เอกสารอ้ างอิง / คาอธิบาย

การประเมินระบบบริหารการจัดการคุณภาพ
หมวด และ ข้ อย่ อย
5.4 กระบวนกำรที่มีผลกระทบรุ มแรงต่อคุณภำพของผลิตภัณฑ์จะต้องควบคุม
ค่ำตัวแปรภำยใต้หลักกำรควบคุมทำงสถิติ ( เช่น แผนผังกำรควบคุม, กำร
พิจำรณำค่ำ Cp / Cpk เป็ นต้น)

6.Inspection and Testing Status (สถานะ/การทดสอบและตรวจสอบ)
6.1 มีเอกสำรขั้นตอนกำรปฏิบตั ิสำหรับกำรกำหนดวิธีกำรตรวจสอบ
6.2 สำมำรถยืนยันได้วำ่ วัตถุดิบหรื อชิ้นส่วนที่รับเข้ำมำก่อนทำกำรผลิตผ่ำน
กำรตรวจสอบเรี ยบร้อยแล้ว
6.3 มีกำรตรวจสอบและทดสอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรู ปเป็ นขั้นตอนสุดท้ำย
6.4 มีกำรตรวจสอบบรรจุภณั ฑ์หรื อกล่องนอกก่อนส่งออกว่ำไม่มีควำมเสี ยหำย

7.Calibration (การสอบเทียบ)
7.1 มีข้นั ตอนปฏิบตั ิที่เป็ นเอกสำรสำหรับบันทึกกำรตรวจสอบและทดสอบ
เครื่ องมือวัดอย่ำงเหมำะสมว่ำยังแม่นยำ และเที่ยงตรงอยูเ่ สมอ
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คะแนน

รายละเอียด / เอกสารอ้ างอิง / คาอธิบาย

การประเมินระบบบริหารการจัดการคุณภาพ
หมวด และ ข้ อย่ อย

8.Control of Nonconforming Product (การควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่
เป็ นไปตามข้ อกาหนด)
8.1 มีเอกสำรขั้นตอนปฏิบตั ิสำหรับกำรควบคุมวัตถุดิบหรื อผลิตภัณฑ์ที่ไม่
เป็ นไปตำมเงื่อนไข
8.2 มีข้นั ตอนในกำรร้องขอในกำรปฏิบตั ิให้ถูกต้องจะถูกออกในเหตุกำรณ์ที่มี
ของเสี ยจำกกำรตรวจสอบหรื อทดสอบควำมน่ำเชื่อ
8.3 มีข้นั ตอนในกำรปฏิบตั ิเพื่อกำรปรับปรุ งหรื อทบทวนวิธีกำรทำงำนเมื่อเกิด
ของเสี ยขึ้น

9.Handling, Storage, Packaging and Delivery (การเคลื่อนย้าย,
บรรจุ, จัดเก็บและจัดส่ ง)
9.1 มีระเบียบปฏิบตั ิสำหรับควบคุมกำรจัดเก็บ , กำรเคลื่อนย้ำย, กำรบรรจุหีบ
ห่อ และ กำรขนส่งของผลิตภัณฑ์อย่ำงชัดเจน
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คะแนน

รายละเอียด / เอกสารอ้ างอิง / คาอธิบาย

การประเมินระบบบริหารการจัดการคุณภาพ
หมวด และ ข้ อย่ อย

10.International Standard Control (การควบคุมโดยปฏิบัตติ าม
มาตรฐานสากล)
10.1 มีกำรรับข้อมูลเอกสำรหรื อรำยละเอียด, รำยงำนจำกลูกค้ำ, กฎหมำย
กำรค้ำระหว่ำงประเทศ และหน่วยรำชกำนในประเทศไทยเพื่อปรับปรุ ง
ผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดเหล่ำนั้นตลอดเวลำ
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คะแนน

รายละเอียด / เอกสารอ้ างอิง / คาอธิบาย

การประเมินระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์
หลักในกำรจัดกำรคุณภำพไม่วำ่ จะเป็ นหลักกำรหรื อวิธีที่จะนำไปใช้ลว้ นแต่มีควำมสำคัญทั้งสิ้ น ทั้งนี้กำร
เลือกวิธีจดั กำรจะขึ้นอยูก่ บั แต่ละธุรกิจว่ำเป็ นธุรกิจประเภทใด คำว่ำ “คุณภำพ (Quality)” นี้ ผูเ้ ชี่ยวชำญทำงด้ำน
คุณภำพหลำยท่ำนได้ให้ควำมหมำยซึ่ งพอสรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้ คือ เป็ นกำรดำเนินงำนให้เป็ นไปตำมข้อกำหนดที่
ต้องกำร โดยคำนึงถึงกำรสร้ำงควำมพอใจให้กบั ลูกค้ำ และมีตน้ ทุนกำรดำเนินงำนที่เหมำะสม
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพ (Quality in Goods) ประกอบไปด้วยคุณสมบัติ 10 ประกำรดังนี้
1. สำมำรถใช้หรื อปฏิบตั ิงำนได้ (Performance) ผลิตภัณฑ์ตอ้ งสำมำรถใช้งำนได้ตำมหน้ำที่ๆกำหนดไว้
2. ควำมสวยงำม (Aesthetics) ผลิตภัณฑ์ตอ้ งมีรูปร่ ำงผิวสัมผัส กลิ่น รสชำติ และสี สันที่ดึงดูดใจลูกค้ำ
3. คุณสมบัติพิเศษ (Special Features) ผลิตภัณฑ์ควรมีลกั ษณะพิเศษที่โดดเด่นแตกต่ำงจำกผูอ้ ื่น
4. ควำมสอดคล้อง (Conformance) ผลิตภัณฑ์ควรใช้งำนได้ตำมที่ลูกค้ำคำดหวังไว้
5. ควำมปลอดภัย (Safety) ผลิตภัณฑ์ควรมีควำมเสี่ ยงอันตรำยในกำรใช้นอ้ ยที่สุด
6. ควำมเชื่อถือได้ (Reliability) ผลิตภัณฑ์ควรใช้งำนได้อย่ำงสม่ำเสมอ
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การประเมินระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์
7. ควำมเชื่อถือได้ (Reliability) ผลิตภัณฑ์ควรใช้งำนได้อย่ำงสม่ำเสมอ
8. ควำมคงทน (Durability) ผลิตภัณฑ์ควรมีอำยุกำรใช้งำนที่ยำวนำนในระดับหนึ่ง
9. คุณค่ำที่รับรู ้ (Perceived Quality) ผลิตภัณฑ์ควรสร้ำงควำมประทับใจ และมีภำพพจน์ที่ดีในสำยตำลูกค้ำ
10.กำรบริ กำรหลังกำรขำย (Service after Sale) ธุรกิจควรมีกำรบริ กำรหลังกำรขำยอย่ำงต่อเนื่อง
จำกข้อมูลของข้อกำหนดในกำรประเมินที่ 3 หน้ำ 13 “ หำข้อมูลข้อร้องเรี ยนผลิตภัณฑ์จำกลูกค้ำและมูลค่ำที่
ต้องเสี ยไปในปี 2561 ” ขอให้ทุกกลุ่มนำข้อมูลข้อร้องเรี ยนของลูกค้ำมำคัดแยกตำมลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภำพ 10 ประกำร และจัดทำเป็ นแผนภูมิพำเรโต ( Pareto diagram ) ตำมหลักกำรดังนี้
หลักกำรพำเรโต
ข้อมูลที่มีควำมสำคัญมำกจะมีจำนวนเพียงเล็กน้อย และข้อมูลที่ควำมสำคัญเล็กน้อยจะมีจำนวนมำก
แผนภูมิพำเรโต
คือ กรำฟแท่งจำนวนหลำยแท่งที่อยูต่ ิดกันและเรี ยงลำดับจำกมำกไปหำน้อยตำมจำนวนของข้อมูล (ยกเว้นข้อมูล
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การประเมินระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์
อื่นๆที่ตอ้ งอยูแ่ ท่งสุ ดท้ำยเสมอ) ซึ่ งแผนภูมิน้ ีสำมำรถแสดงข้อมูลได้ท้ งั จำนวน (แกนซ้ำยมือ) และเปอร์เซ็นต์ (แกน
ขวำมือ) รวมทั้งเปอร์ เซ็นต์สะสมที่ได้จำกกำรสะสมเปอร์ เซ็นต์ของข้อมูลแต่ละตัว
เมื่อไรจึงจะใช้แผนภูมิพำเรโต
1. เมื่อต้องกำรกำหนดสำเหตุที่สำคัญ (Critical Factor) ของปัญหำเพื่อแยกออกมำจำกสำเหตุอื่นๆ
2. เมื่อต้องกำรยืนยันผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจำกกำรแก้ปัญหำ โดยเปรี ยบเทียบระหว่ำง “ก่อนทำ” และ “หลังทำ”
3. เมื่อต้องกำรค้นหำปัญหำและหำคำตอบในกำรดำเนินกิจกรรมแก้ปัญหำ
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ตัวอย่ำง แผนภูมิพำเรโต แสดงจำนวนกำรร้องเรี ยนของลูกค้ำจำแนกรำยกำรตำมลักษณะของผลิตภัณฑ์10 ประกำร
คุณสมบัติ
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ควำมสวยงำม

ควำมถี่/จำนวนที่
ลูกค้ำร้องเรี ยน
(ครั้ง)
50

ปฏิบตั ิงำนได้
ควำมเชื่อถือได้
ควำมปลอดภัย

15
10
5

อื่นๆ

4

รวม

84

ควำมถี่/จำนวน
สะสม(ครั้ง)

ร้อยละ (%)

ร้อยละสะสม(%)

50
65
75
80
84

59.5
17.9
11.9
5.9
4.8
100

55.9
77.4
89.3
95.2
100

การประเมินระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ตัวอย่ำง แผนภูมิพำเรโต แสดงจำนวนกำรร้องเรี ยนของลูกค้ำจำแนกรำยกำรตำมลักษณะของผลิตภัณฑ์10 ประกำร

ควำมสวยงำม
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ปฏิบตั ิงำนได้ ควำมเชื่อถือได้ ควำมปลอดภัย

อื่น

การประเมินระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์
Workshop แผนภูมิพำเรโต แสดงจำนวนกำรร้องเรี ยนของลูกค้ำที่จำแนกรำยกำรตำมลักษณะของผลิตภัณฑ์ 10
ประกำร
คุณสมบัติ
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ควำมถี่/จำนวนที่
ลูกค้ำร้องเรี ยน
(ครั้ง)

ควำมถี่/จำนวน
สะสม(ครั้ง)

ร้อยละ (%)

ร้อยละสะสม(%)

การประเมินระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ตัวอย่ำง แผนภูมิพำเรโต แสดงจำนวนกำรร้องเรี ยนของลูกค้ำจำแนกรำยกำรตำมลักษณะของผลิตภัณฑ์10 ประกำร

30

การประเมินทักษะของผู้ปฎิบัตงิ าน
ในกระบวนกำรผลิตสิ นค้ำส่ วนประกอบสำคัญหลักที่ทำให้เกิดผลผลิตที่ดี คือ คน เครื่ องจักร วัตถุดิบ และ
วิธีกำร ถ้ำส่ วนประกอบทั้ง 4 นี้ไม่มีขอ้ บกพร่ อง สิ นค้ำที่ผลิตได้กจ็ ะอยูใ่ นระดับมำตรฐำนที่ดีน่ำเชื่อถือทำให้ลูกค้ำ
เกิดควำมพึงพอใจ แต่โดยควำมเป็ นจริ งแล้วส่ วนประกอบสำคัญหลักทั้ง 4 ข้อจะมีควำมผันแปรได้ง่ำยดังนั้นจึง
จำเป็ นต้องมีกำรควบคุมไม่ให้ควำมผันแปรเกิดขึ้น
สำเหตุของข้อบกพร่ องที่พบบ่อยๆอีกประกำรหนึ่ งคือควำมผิดพลำดที่เกิดจำกคนหรื อพนักงำนที่ปฏิบตั ิงำน
(Human Error) ควำมผิดพลำดของคนเป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นได้เสมอ และมักจะเกิดขึ้นโดยง่ำย หรื อว่ำจะรู ้กม็ กั จะสำยเสี ย
แล้ว ซึ่ งอำจช้ำเกินกว่ำที่จะยับยั้งควำมเสี ยหำยได้ทนั กำรกระทำที่ผดิ พลำดแบ่งออกเป็ นสองลักษณะด้วยกัน ได้แก่
1. ควำมผิดพลำดนั้นเกิดขึ้นโดยที่ผกู ้ ระทำไม่รู้วำ่ สิ่ งที่กระทำนั้นเป็ นควำมผิดพลำดโดยแบ่งออกเป็ นสองแบบ คือ
1.1 กำรพลั้งเผลอ เป็ นควำมผิดพลำดในกำรทำผิดขั้นตอน
1.2 กำรลืม เป็ นควำมผิดพลำดในกำรละเลยไม่ได้ปฏิบตั ิตำมขั้นตอน
2. กำรกระทำทั้งที่รู้วำ่ สิ่ งนั้นเป็ นควำมผิดพลำดโดยแบ่งออกเป็ นสองแบบ คือ
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การประเมินทักษะของผู้ปฎิบัตงิ าน
2.1 เป็ นกำรกระทำโดยไม่มีควำมพยำยำมที่จะแก้ไขให้ถูกต้อง
2.2 เป็ นกำรกระทำโดยควำมตั้งใจ ซึ่ งในโรงงำนส่ วนใหญ่ไม่ค่อยพบกับเหตุกำรณ์เช่นนี้ (แต่อำจเกิดขึ้นได้ถำ้ มี
สถำนกำรณ์บงั คับ เช่น เวลำมีจำกัดทำให้ตอ้ งลัดขั้นตอนกำรทำงำนเพื่อให้ได้งำน, ทำผิดจนเคยชินเพรำะสบำย)
จำกข้อมูลของข้อกำหนดในกำรประเมินที่ 4 หน้ำที่ 14 “ ศึกษำข้อมูลควำมสู ญเสี ยที่เกิดจำกควำมผิดพลำด ”
ต่อไปนี้ขอให้ท่ำนได้แสดงควำมคิดเห็นว่ำของเสี ยหรื อข้อบกพร่ องเกิดจำกอะไรโดยขอให้ทุกกลุ่มได้นำปัญหำที่
เกิดขึ้นและพบบ่อยมำ 5 หัวข้อ เรี ยงจำกปัญหำที่พบจำกมำกไปหำน้อย
ปัญหำที 1 : _______________________________________________
ปัญหำที 2 : _______________________________________________
ปัญหำที 3 : _______________________________________________
ปัญหำที 4 : _______________________________________________
ปัญหำที 5 : _______________________________________________
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แบบฟอร์ มนีใ้ ช้ สาหรับการประเมินทักษะตั้งแต่ ปัญหาที่ 1-5 (โปรด Copy): ปัญหาที่ ___
จากข้ อมูลในเงื่อนไขข้ อที่ 4 ขอให้ ระบุว่าสาเหตุเกิดจากส่ วนใด
ข้อบกพร่ อง หรื อ ของเสี ยเกิดจำก
ส่ วนประกอบใดเป็ นหลัก

1. คน
2. เครี่ องจักร
3. วัตถุดิบ
4. วิธีกำร

1. เกิดขึ้นโดยที่ผกู ้ ระทำไม่รู้วำ่ สิ่ งที่กระทำ
นั้นเป็ นควำมผิดพลำด
2. เป็ นกำรกระทำทั้งที่รู้วำ่ สิ่ งนั้นเป็ นควำม
หำกสำเหตุเกิดจำกคนเกิดเพรำะเหตุผลใด
ผิดพลำด
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กรุ ณาวงกลมในคาตอบที่เลือก
1. มีควำมผันแปรได้ ง่ำย ปำนกลำง ยำก
2. มีควำมผันแปรได้ ง่ำย ปำนกลำง ยำก
3. มีควำมผันแปรได้ ง่ำย ปำนกลำง ยำก
4. มีควำมผันแปรได้ ง่ำย ปำนกลำง ยำก
1.1 กำรพลั้งเผลอ (Slips)
1.2 กำรลืม (Lapses)
2.1 กำรทำผิด (Mistakes)โดยไม่พยำยำม
แก้ไขให้ถูกต้อง
2.2 กำรทำผิดโดยตั้งใจ
2.2.1 กำรทำผิดจนเคยชินเลยคิดว่ำถูกต้อง
2.2.2 กำรทำเพื่อให้เกิดผลงำน O/P

สรุ ปผลการประเมินเพื่อทาแผนการปรับปรุงประสิ ทธิภาพในขั้นตอนต่ อไป
เมื่อได้ขอ้ มูลครบทุกฝ่ ำยแล้ว ทำงบริ ษทั ต้องทำกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลเพื่อสรุ ปและชี้ประเด็นของหัวข้อที่จำเป็ น
จะต้องปรับปรุ งอย่ำงเร่ งด่วน โดยแบ่งออกเป็ นหัวข้อดังนี้
1. ข้อมูลของพนักงำนจะต้องถูกแยกออกเป็ นฝ่ ำยและแสดงจำนวนพนักงำนตำมช่วงของอำยุโดยมีตวั อย่ำง ของ
วิศวกร 11 จำก 18 คน
บริ ษทั Y ดังนี้ จานวนพนักงานแบ่งตามช่ วงอายุ
จานวนพนักงานแบ่ งตามช่ วงอายุ
อำยุจะอยูใ่ นช่วงนี้
20

10
8

5

4

4

Technician 8 จำก 10
คนอำยุจะอยูใ่ นช่วงนี้

10

5

2

0

0

< 20 ปี

21-30 ปึ

31-40 ปี

41-50 ปี

ฝ่ าย PCD

34

18

15

6

0

17

0

0

> 50 ปี

N/A

0

2
0
< 20 ปี

21-30 ปึ

31-40 ปี

41-50 ปี

ฝ่ าย QD

1
> 50 ปี

0
N/A

แผนการปรับปรุงระบบคุณภาพในขั้นตอนต่ อไป
จานวนพนักงานแบ่ งตามช่ วงอายุ
400

344

Supervisor 19 จำก 26
คน อำยุจะอยูใ่ นช่วงนี้

330

300

200

100

122

96

32

45

> 50 ปี

N/A

0

< 20 ปี

21-30 ปึ

31-40 ปี

41-50 ปี

ฝ่ าย PD
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จำกตัวอย่ำง ทำงบริ ษทั Y จะต้องพิจำรณำถึงกลุ่มเป้ำ
หมำยที่ตอ้ งพัฒนำอย่ำงเร่ งด่วนเป็ นอันดับแรกว่ำควรเป็ นฝ่ ำย
ใด โดยพิจำรณำจำกตำแหน่ง, หน้ำที่ควำมรับผิดชอบและช่วง
อำยุของแต่ละฝ่ ำยเป็ นองค์ประกอบ จำกตัวอย่ำงจะเห็นได้วำ่
1.1 ในฝ่ ำยวำงแผนกำรผลิต PCD ซึ่ งมีพนักงำนรวมกัน
9 คน โดยมีบุคลำกรที่มีอำยุสูงกว่ำ 40 ปี ถึง 55% ดังนั้น
บริ ษทั อำจต้องเพิ่มควำมรู ้หรื อทักษะเฉพำะเกี่ยวกับกำร
วำงแผนงำนโดยใช้ระบบ MRP II หรื อ ERP ให้กบั
บุคลำกรเหล่ำนี้เพื่อให้กำ้ วทันต่อธุรกิจยุคใหม่ๆได้ดี
ยิง่ ขึ้น
1.2 ในฝ่ ำยคุณภำพและวิศวกรรม QD มีพนักงำนรวมกัน

สรุ ปผลการประเมินเพื่อทาแผนการปรับปรุงประสิ ทธิภาพในขั้นตอนต่ อไป
38 คน โดยมีTechnicianที่มีอำยุสูงกว่ำ 30 ปี ถึง 8 คน ซึ่ งมีอำยุมำกกว่ำวิศวกรที่ส่วนใหญ่มีอำยุต่ำกว่ำ 30 ปี ซึ่ ง
ในกำรทำงำนร่ วมกันบำงครั้งอำจมีปัญหำเกิดขึ้นได้หำกมีกำรสื่ อสำรที่ไม่ดีพอ ดังนั้นอำจมีกำรจัดกำร
ฝึ กอบรม “ กำรทำงำนเป็ นทีม ” เพื่อทำให้มีกำรทำงำนที่ประสำนงำนกันและมีประสิ ทธิ ภำพมำกยิง่ ขึ้นเป็ นต้น
1.3 กลุ่มสุ ดท้ำยคือฝ่ ำยผลิต PD จะเห็นว่ำมีพนักงำนรวมกันถึง 969 คน โดยมีบุคลำกรที่มีอำยุสูงกว่ำ 40 ปี ถึง
199 คน หรื อเกือบ 19 % ของจำนวนพนักงำนทั้งหมด ดังนั้นบริ ษทั จะต้องมีมำตรกำรที่จะกระตุน้ ให้พนักงำน
ส่ วนนี้มีควำมกระตือรื อร้น, มีควำมรู ้หรื อทักษะในกำรงำนให้มำกขึ้น อำจมีกำรฝึ กอบรม “ จิตสำนึกใน
คุณภำพ ” เข้ำมำช่วย ตลอดจนมีกำรฝึ กอบรม “ กำรเป็ นหัวหน้ำงำนที่ดี ” ให้กบั Supervisorเพื่อให้มีทกั ษะใน
กำรสั่งกำรได้มีประสิ ทธิ ภำพมำกขึ้น
2. ทำกำรประเมินระบบบริ หำรกำรจัดกำรคุณภำพโดยสรุ ปผลรวมของแต่ละหมวดโดยนำคะแนนข้อย่อยมำรวมกัน
แล้วหำค่ำเฉลี่ยของแต่ละข้อ หลังจำกนั้นนำคะแนนเฉลี่ยที่ได้ท้ งั 10 ข้อมำรวมกันแล้วหำรด้วย 10 เกณฑ์ที่
“ ผ่ำน “ คะแนนจะต้องได้เท่ำกับหรื อมำกกว่ำ 3.0 ดังตัวอย่ำงต่อไปนี้
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สรุ ปผลการประเมินเพื่อทาแผนการปรับปรุงประสิ ทธิภาพในขั้นตอนต่ อไป
ตัวอย่ำง สรุ ปผลกำรประเมินระบบคุณภำพของระบบบริ หำรกำรจัดกำรคุณภำพ
หมวด

คะแนน
ข้อย่อยที่ 1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
ข้อย่อยที่ 2 ข้อย่อยที่ 3 ข้อย่อยที่ 4

คะแนนเฉลีย่

4

4

3

-

3.33

3

2

2

2

2.25

3

4

3

3

3.25

4

4

4

4

4.00

5. Process Control (การควบคุมกระบวนการ)

3

3

2

2

2.50

6. Inspection and Testing Status (สถานะ/การทดสอบและตรวจสอบ)
7. Calibration (การสอบเทียบ)

3

3

4

1

2.75

3

-

-

-

3.00

8. Control of Nonconforming Product (การควบคุมผลิตภัณฑ์ ที่ไม่ เป็ นไปตามข้ อกาหนด)
9. Handling, Storage, Packaging and Delivery (การเคลื่อนย้ าย, บรรจุ, จัดเก็บและจัดส่ ง)

3

2

3

-

2.67

3

-

-

-

3.00

10. International Standard Control (การควบคุมโดยปฏิบัตติ ามมาตรฐานสากล)

3

-

-

-

3.00

1. Quality System Control (การควบคุมระบบคุณภาพ)
2. Document /Design Control (การควบคุมเอกสารและการออกแบบ)
3. Quality Control (การควบคุมคุณภาพ)
4. Product Identification and Lot Traceability (การพิสูจน์ และการสื บค้นผลิตภัณฑ์ )
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นาคะแนนเฉลีย่ ที่ได้ ท้ัง 10 ข้ อมารวมกัน แล้วหารด้ วย 10 เกณฑ์ ที่ “ ผ่าน “ คะแนนจะต้ องได้ เท่ ากับหรื อมากกว่า 3.0

สรุ ปผลการประเมินเพื่อทาแผนการปรับปรุงประสิ ทธิภาพในขั้นตอนต่ อไป
จะเห็นได้วำ่ คะแนนเฉลี่ยที่ได้จำก 10 หมวด = (3.33+2.25+3.25+4.00+2.50+2.75+3.00+2.67+3.00+3.00)/10
เท่ำกับ 2.975 คะแนน ซึ่ งถือว่ำกำรประเมินระบบบริ หำรกำรจัดกำรคุณภำพนั้นไม่ผำ่ นเกณฑ์จึงจะต้องทำกำร
ปรับปรุ งระบบอย่ำงเร่ งด่วนโดยพิจำรณำจำกข้อมูลที่ได้โดยเรี ยงลำดับจำกหมวดที่ได้คะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดไปหำ
คะแนนเฉลี่ยที่มำกที่สุดแต่ไม่เกิน 3 คะแนน และในแต่ละหมวดให้เรี ยงคะแนนข้อย่อยจำกน้อยที่สุดไปหำคะแนน
ที่มำกที่สุดแต่ไม่เกิน 3 คะแนน จะได้ขอ้ มูลใหม่ดงั นี้
หมวด
2. Document /Design Control (การควบคุมเอกสารและการออกแบบ)
2.2 กำรเปลี่ยนแปลงทำงวิศวกรรมถูกทบทวนโดยพนักงำนที่มีอำนำจรับผิดชอบเป็ นลำดับขั้นอย่ำงเหมำะสม
2.3 มีกำรกระจำยเรื่ องกำรเปลี่ยนแปลงทำงวิศวกรรมถึงพื้นที่ที่มีกำรกระทบโดยผ่ำนกำรอนุมตั ิแล้ว
2.4 มีระบบกำรทดสอบที่ได้ผลของกำรเปลี่ยนแปลงทำงวิศวกรรม
5. Process Control (การควบคุมกระบวนการ)
5.3 พนักงำนได้ถูกฝึ กฝนตำมแผนกำรควบคุมกระบวนกำรและคู่มือกำรทำงำนอย่ำงเคร่ งครัด
5.4 กระบวนกำรที่มีผลกระทบรุ มแรงต่อคุณภำพของผลิตภัณฑ์จะต้องควบคุมค่ำตัวแปรภำยใต้หลักกำรควบคุมทำงสถิติ
38

คะแนนที่ได้
2.25
2
2
2
2.50
2
2

สรุ ปผลการประเมินเพื่อทาแผนการปรับปรุงประสิ ทธิภาพในขั้นตอนต่ อไป
หมวด
8. Control of Nonconforming Product (การควบคุมผลิตภัณฑ์ ที่ไม่ เป็ นไปตามข้ อกาหนด)
8.2 มีข้นั ตอนในกำรร้องขอในกำรปฏิบตั ิให้ถูกต้องจะถูกออกในเหตุกำรณ์ที่มีของเสี ยจำกกำรตรวจสอบหรื อทดสอบควำมน่ำ
เชื่อ
6. Inspection and Testing Status (สถานะ/การทดสอบและตรวจสอบ)
6.4 มีกำรตรวจสอบบรรจุภณั ฑ์หรื อกล่องนอกก่อนส่งออกว่ำไม่มีควำมเสี ยหำย

คะแนนที่ได้
2.67
2
2.75
1

จำกข้อมูลใหม่ที่จดั เรี ยงลำดับตำมควำมเร่ งด่วนจะถูกนำไปพิจำรณำร่ วมกับจำนวนกำรร้องเรี ยนของลูกค้ำที่
จำแนกรำยกำรตำมลักษณะของผลิตภัณฑ์ 10 ประกำร (ดูตวั อย่ำงหน้ำที่ 27-28 ประกอบด้วย)โดยกำรจับประเด็นของ
ปั ญหำทั้ง 2 นั้นสอดคล้องกันหรื อไม่ เพื่อที่จะได้วำงแผนกำรปรับปรุ งได้อย่ำงถูกต้องและเป็ นไปในแนวทำงเดียวกัน
(ไม่ขดั แย้งกัน, ดูรูปหน้ำที่ 6 มำประกอบ) โดยหลักในกำรพิจำรณำมีดงั นี้
2.1 ให้จบั คู่โดยใช้ลูกศรชี้วำ่ รำยละเอียดข้อย่อยของแต่ละหมวดมีผลกระทบต่อกำรร้องเรี ยนของลูกค้ำรุ นแรงเพียงใด
2.2 ให้ทำตำรำงใหม่อีกครั้งหนึ่ งโดยเรี ยงลำดับจำกข้อร้องเรี ยนของลูกค้ำกับข้อย่อยของแต่ละหมวดที่เกี่ยวข้อง
39

สรุ ปผลการประเมินเพื่อทาแผนการปรับปรุงประสิ ทธิภาพในขั้นตอนต่ อไป
หมวด
2. การควบคุมเอกสารและการออกแบบ
2.2 กำรเปลี่ยนแปลงทำงวิศวกรรมถูกทบทวน.....
2.3 มีกำรกระจำยเรื่ องกำรเปลี่ยนแปลง.....
2.4 มีระบบกำรทดสอบที่ได้ผลของ....
5. การควบคุมกระบวนการ
5.3 พนักงำนได้ถูกฝึ กฝนตำมแผนกำร....
5.4 กระบวนกำรที่มีผลกระทบรุ มแรง.....
8. การควบคุมผลิตภัณฑ์ ที่ไม่ เป็ นไปตาม
ข้ อกาหนด)
8.2 มีข้นั ตอนในกำรร้องขอในกำรปฏิบตั ิ....
6. สถานะ/การทดสอบและตรวจสอบ
6.4 มีกำรตรวจสอบบรรจุภณั ฑ์......
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คุณสมบัติ

คะแนนที่ได้
2.25
2
2
2
2.50
2
2
2.67
2
2.75
1

ควำมถี่/จำนวนที่ลูกค้ำร้องเรี ยน(ครั้ง)

ควำมสวยงำม

50

ปฏิบตั ิงำนได้

15

ควำมเชื่อถือได้

10

ควำมปลอดภัย

5

อื่นๆ

4

รวม

84

สรุ ปผลการประเมินเพื่อทาแผนการปรับปรุงประสิ ทธิภาพในขั้นตอนต่ อไป
จัดทำตำรำงเรี ยงลำดับควำมสำคัญโดยยึดจำกข้อร้องเรี ยนของลูกค้ำและเปรี ยบเทียบกับข้อย่อยของแต่ละ
หมวดที่เกี่ยวข้องว่ำมีผลกระทบต่อระบบคุณภำพโดยตรงอย่ำงไร
คุณสมบัติ

ลูกค้ำร้องเรี ยน

ข้อย่อยของแต่ละหมวดซึ่งมีผลกระทบต่อระบบคุณภำพ

ควำมสวยงำม

50

2.2 กำรเปลี่ยนแปลงทำงวิศวกรรมถูกทบทวนโดยพนักงำนที่มีอำนำจรับผิดชอบเป็ นลำดับขั้นอย่ำงเหมำะสม
2.3 มีกำรกระจำยเรื่ องกำรเปลี่ยนแปลงทำงวิศวกรรมถึงพื้นที่ที่มีกำรกระทบโดยผ่ำนกำรอนุมตั ิแล้ว
5.3 พนักงำนได้ถูกฝึ กฝนตำมแผนกำรควบคุมกระบวนกำรและคู่มือกำรทำงำนอย่ำงเคร่ งครัด
8.2 มีข้นั ตอนในกำรร้องขอในกำรปฏิบตั ิให้ถูกต้องจะถูกออกในเหตุกำรณ์ที่มีของเสี ยจำกกำรตรวจสอบหรื อทดสอบควำมน่ำเชื่อ

ปฏิบตั ิงำนได้

15

2.4 มีระบบกำรทดสอบที่ได้ผลของกำรเปลี่ยนแปลงทำงวิศวกรรม
5.4 กระบวนกำรที่มีผลกระทบรุ มแรงต่อคุณภำพของผลิตภัณฑ์จะต้องควบคุมค่ำตัวแปรภำยใต้หลักกำรควบคุมทำงสถิติ

ควำมเชื่อถือได้

10

2.4 มีระบบกำรทดสอบที่ได้ผลของกำรเปลี่ยนแปลงทำงวิศวกรรม (หัวข้อย่อยซ้ ำ)

ควำมปลอดภัย

5

2.4 มีระบบกำรทดสอบที่ได้ผลของกำรเปลี่ยนแปลงทำงวิศวกรรม (หัวข้อย่อยซ้ ำ)
6.4 มีกำรตรวจสอบบรรจุภณั ฑ์หรื อกล่องนอกก่อนส่งออกว่ำไม่มีควำมเสี ยหำย

41

สรุ ปผลการประเมินเพื่อทาแผนการปรับปรุงประสิ ทธิภาพในขั้นตอนต่ อไป
จะเห็นได้วำ่ มีหวั ข้อที่ตอ้ งจัดทำแผนกำรปรับปรุ งระบบบริ หำรกำรจัดกำรคุณภำพนั้นมี 7 ข้อ ด้วยกันโดยมีตวั อย่ำงดังนี้
ตัวอย่ำง ตำรำงแผนกำรปรับปรุ งระบบบริ หำรกำรจัดกำรคุณภำพ
ข้อย่อยของแต่ละหมวดซึ่งมีผลกระทบต่อระบบคุณภำพ

แผนกำรปรับปรุ ง

ผูร้ ับผิดชอบ

2.2 กำรเปลี่ยนแปลงทำงวิศวกรรมถูกทบทวนโดยพนักงำนที่มีอำนำจรับผิดชอบเป็ นลำดับขั้นอย่ำง
เหมำะสม
2.3 มีกำรกระจำยเรื่ องกำรเปลี่ยนแปลงทำงวิศวกรรมถึงพื้นที่ที่มีกำรกระทบโดยผ่ำนกำรอนุมตั ิแล้ว
5.3 พนักงำนได้ถูกฝึ กฝนตำมแผนกำรควบคุมกระบวนกำรและคู่มือกำรทำงำนอย่ำงเคร่ งครัด
8.2 มีข้นั ตอนในกำรร้องขอในกำรปฏิบตั ิให้ถูกต้องจะถูกออกในเหตุกำรณ์ที่มีของเสี ยจำกกำร
ตรวจสอบหรื อทดสอบควำมน่ำเชื่อ
2.4 มีระบบกำรทดสอบที่ได้ผลของกำรเปลี่ยนแปลงทำงวิศวกรรม
5.4 กระบวนกำรที่มีผลกระทบรุ มแรงต่อคุณภำพของผลิตภัณฑ์จะต้องควบคุมค่ำตัวแปรภำยใต้
หลักกำรควบคุมทำงสถิติ
6.4 มีกำรตรวจสอบบรรจุภณั ฑ์หรื อกล่องนอกก่อนส่งออกว่ำไม่มีควำมเสี ยหำย

1.ทบทวนและแก้ไขระเบียบปฏิบตั ิที่
เกี่ยวข้องให้รัดกุมและกระจำยข้อมูล
อย่ำงทัว่ ถึง
2.ทบทวนหรื อเพิ่มคู่มือในกำรทำงำน
และกำรตรวจสอบให้กบั พนักงำนอย่ำง
ถูกต้องและกระจำยข้อมูลอย่ำงทัว่ ถึง
3.จัดกำรฝึ กอบรมให้กบั พนักงำนให้
เข้ำใจระเบียบปฏิบตั ิใหม่และคู่มือกำร
ทำงำนใหม่โดยให้ทำตำมอย่ำงเคร่ งครัด
4.จัดกำรฝึ กอบรมให้กบั พนักงำน (โดย
จะขอกล่ำวถึงในหัวข้อต่อไป)

1. ฝ่ ำยวิศวกรรม. ฝ่ ำย
คุณภำพ และ ฝ่ ำยออกแบบ
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2. ฝ่ ำยผลิต และ ฝ่ ำย
คุณภำพ
3.ฝ่ ำยผลิต. ฝ่ ำยคุณภำพ
และ ฝ่ ำยฝึ กอบรม
4. ฝ่ ำยฝึ กอบรมและฝ่ ำยที่
เกี่ยวข้อง

สรุ ปผลการประเมินเพื่อทาแผนการปรับปรุงประสิ ทธิภาพในขั้นตอนต่ อไป
3. ทำกำรประเมินระดับคุณภำพของผลิตภัณฑ์โดยนำควำมสู ญเสี ยที่เกิดจำกควำมผิดพลำดที่เกิดในโรงงำนจำก
หน้ำที่ 14, 32 และ 33 มำสรุ ปผลว่ำสำเหตุที่แท้จริ งของปั ญหำนั้นเกิดจำกอะไร โดยพิจำรณำจำกคน เครื่ องจักร
วัตถุดิบ และวิธีกำรไปทีละหัวข้อจนครบ 5 หัวข้อ แล้วจึงนำมำสรุ ปรวมกันทั้งหมดอีกครั้งดังตัวอย่ำงต่อไปนี้
ตัวอย่ำง จำกข้อมูลของข้อกำหนดในกำรประเมินที่ 4 หน้ำที่ 14 ต่อไปนี้คือปั ญหำที่เกิดขึ้นและพบบ่อยในบริ ษทั Y
มีท้ งั หมด 5 หัวข้อ เรี ยงจำกปัญหำที่พบมำกไปหำน้อย ดังนี้
ปัญหำที 1 : งำนมีตำหนิ เช่น มีรอยบุบ ขีดข่วน ต้องนำกลับไปซ่อมใหม่ 30 %
ปัญหำที 2 : ประกอบงำนแล้วชิ้นส่ วนแนบกันไม่สนิ ท 15%
ปัญหำที 3 : ติดกำวและกำวยังไม่แห้ง 10%
ปัญหำที 4 : กำรบัดกรี สำยไฟและกำรเก็บสำยไฟไม่เรี ยบร้อย 5%
ปัญหำที 5 : ขันสกรู ไม่แน่น 3%
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ตัวอย่ าง แบบฟอร์ มนีใ้ ช้ สาหรับการประเมินทักษะ : ปัญหาที่ 1
จากข้ อมูลในเงื่อนไขข้ อที่ 4 ขอให้ ระบุว่าสาเหตุเกิดจากส่ วนใด
ข้อบกพร่ อง หรื อ ของเสี ยเกิดจำก
ส่ วนประกอบใดเป็ นหลัก

1. คน
2. เครี่ องจักร
3. วัตถุดิบ
4. วิธีกำร

1. เกิดขึ้นโดยที่ผกู ้ ระทำไม่รู้วำ่ สิ่ งที่กระทำ
นั้นเป็ นควำมผิดพลำด
2. เป็ นกำรกระทำทั้งที่รู้วำ่ สิ่ งนั้นเป็ นควำม
หำกสำเหตุเกิดจำกคนเกิดเพรำะเหตุผลใด
ผิดพลำด
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กรุ ณาวงกลมในคาตอบที่เลือก
1. มีควำมผันแปรได้ ง่ำย ปำนกลำง ยำก
2. มีควำมผันแปรได้ ง่ำย ปำนกลำง ยำก
3. มีควำมผันแปรได้ ง่ำย ปำนกลำง ยำก
4. มีควำมผันแปรได้ ง่ำย ปำนกลำง ยำก
1.1 กำรพลั้งเผลอ (Slips)
1.2 กำรลืม (Lapses)
2.1 กำรทำผิด (Mistakes)โดยไม่พยำยำม
แก้ไขให้ถูกต้อง
2.2 กำรทำผิดโดยตั้งใจ
2.2.1 กำรทำผิดจนเคยชินเลยคิดว่ำถูกต้อง
2.2.2 กำรทำเพื่อให้เกิดผลงำน O/P

ตัวอย่ าง แบบฟอร์ มนีใ้ ช้ สาหรับการประเมินทักษะ : ปัญหาที่ 5
จากข้ อมูลในเงื่อนไขข้ อที่ 4 ขอให้ ระบุว่าสาเหตุเกิดจากส่ วนใด
ข้อบกพร่ อง หรื อ ของเสี ยเกิดจำก
ส่ วนประกอบใดเป็ นหลัก

1. คน
2. เครี่ องจักร
3. วัตถุดิบ
4. วิธีกำร

1. เกิดขึ้นโดยที่ผกู ้ ระทำไม่รู้วำ่ สิ่ งที่กระทำ
นั้นเป็ นควำมผิดพลำด
2. เป็ นกำรกระทำทั้งที่รู้วำ่ สิ่ งนั้นเป็ นควำม
หำกสำเหตุเกิดจำกคนเกิดเพรำะเหตุผลใด
ผิดพลำด
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กรุ ณาวงกลมในคาตอบที่เลือก
1. มีควำมผันแปรได้ ง่ำย ปำนกลำง ยำก
2. มีควำมผันแปรได้ ง่ำย ปำนกลำง ยำก
3. มีควำมผันแปรได้ ง่ำย ปำนกลำง ยำก
4. มีควำมผันแปรได้ ง่ำย ปำนกลำง ยำก
1.1 กำรพลั้งเผลอ (Slips)
1.2 กำรลืม (Lapses)
2.1 กำรทำผิด (Mistakes)โดยไม่พยำยำม
แก้ไขให้ถูกต้อง
2.2 กำรทำผิดโดยตั้งใจ
2.2.1 กำรทำผิดจนเคยชินเลยคิดว่ำถูกต้อง
2.2.2 กำรทำเพื่อให้เกิดผลงำน O/P

สรุ ปผลการประเมินเพื่อทาแผนการปรับปรุงประสิ ทธิภาพในขั้นตอนต่ อไป
จำกตัวอย่ำงได้นำข้อมูลมำจัดทำตำรำงเรี ยงลำดับควำมสำคัญเสี ยใหม่โดยยึดจำกปั ญหำที่พบมำก, สำเหตุหลักที่เกิด และ
ควำมผันแปรที่เกิดขึ้นและนำปัญหำคุณภำพของผลิตภัณฑ์ท้ งั หมดไปเทียบกับประเภทของข้อร้องเรี ยนจำกลูกค้ำว่ำ
ปั ญหำนั้นเกี่ยวข้องกันหรื อไม่ เพื่อจะได้วำงแผนกำรปรับปรุ งคุณภำพได้อย่ำงถูกต้องและเป็ นไปในแนวทำงเดียวกัน
ปัญหำที่เกิดขึ้น

สำเหตุหลัก

ควำมผันแปร

1. งำนมีตำหนิ
30%

1. คน
4. วิธีกำร

ง่ำย
ปำนกลำง

กำรพลั้งเผลอ ไม่พยำยำมแก้ไขให้ถูกต้อง ทำเพื่อให้เกิดงำน ทบทวนหรื อเพิ่มคู่มือในกำร
ทำงำน สร้ำงจิตสำนึกคุณภำพ

ควำมสวยงำม

2. ประกอบงำน
15%

1. คน
4. วิธีกำร

ง่ำย
ง่ำย

กำรพลั้งเผลอ ไม่พยำยำมแก้ไขให้ถูกต้อง ทำเพื่อให้เกิดงำน ทบทวนหรื อเพิ่มคู่มือในกำร
ทำงำน สร้ำงจิตสำนึกคุณภำพ

ควำมสวยงำม

3. ติดกำว 10%

1. คน

ง่ำย

กำรพลั้งเผลอ ไม่พยำยำมแก้ไขให้ถูกต้อง ทำเพื่อให้เกิดงำน สร้ำงจิตสำนึกคุณภำพ

ควำมเชื่อถือได้

ง่ำย
ง่ำย

กำรพลั้งเผลอ ไม่พยำยำมแก้ไขให้ถูกต้อง ทำผิดจนเคยชิน
ทำเพื่อให้เกิดงำน

สร้ำงจิตสำนึกคุณภำพ ฝึ ก
ทักษะในกำรบัดกรี

ควำมเชื่อถือได้
ปฏิบตั ิงำนได้

กำรลืมปรับค่ำแรงบิดที่ถูกต้อง

ออกแบบกำรทำงำนแบบ Fool ปฏิบตั ิงำนได้
Proof มีกำรควบคุมขบวนกำร

4. กำรบัดกรี 5% 1. คน
4. วิธีกำร
5. ขันสกรู 3%
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1. คน
ง่ำย
2. เครื่ องจักร ง่ำย

ควำมผิดพลำดที่เกิดจำกคน

แผนกำรปรับปรุ ง

ข้อร้องเรี ยนจำกลูกค้ำ

สรุ ปผลการประเมินเพื่อทาแผนการปรับปรุงประสิ ทธิภาพในขั้นตอนต่ อไป
4. ในขั้นตอนสุ ดท้ำยให้นำตัวอย่ำงตำรำงแผนกำรปรับปรุ งระบบบริ หำรกำรจัดกำรคุณภำพจำกหน้ำที่ 42 และนำ
แผนกำรปรับปรุ งปัญหำคุณภำพของผลิตภัณฑ์จำกหน้ำ 46 นำมำเทียบกับประเภทของข้อร้องเรี ยนจำกลูกค้ำเพื่อจัด
เรี ยงลำดับควำมสำคัญในกำรแก้ไขปั ญหำโดยรวมและมีแก้ไขเนื้อหำในกำรปรับปรุ งระบบและผลิตภัณฑ์ให้ชดั เจนและ
กระชับยิง่ ขึ้นโดยมีตวั อย่ำงในหน้ำที่ 48
ท้ำยนี้ ทำง WRP หวังว่ำบทควำม, แบบสำรวจ, ตัวอย่ำง และข้อสรุ ปในกำรประเมินแบบต่ำงๆเหล่ำนี้จะช่วยให้
ท่ำนมีแนวทำงในกำรลดต้นทุนกำรผลิตด้วยกำรปรับปรุ งระบบคุณภำพและกำรควบคุมผลิตภัณฑ์ในบริ ษทั หรื อ
โรงงำนของท่ำนได้ในระดับหนึ่ ง
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สรุ ปผลการประเมินเพื่อทาแผนการปรับปรุงประสิ ทธิภาพในขั้นตอนต่ อไป
ตัวอย่ำง ลำดับควำมสำคัญในกำรแก้ไขปัญหำระบบบริ หำรกำรจัดกำรคุณภำพและกำรควบคุมคุณภำพของผลิตภัณฑ์
หัวข้อสำคัญในกำรแก้ไขปัญหำระบบบริ หำรกำรจัดกำรคุณภำพและกำรควบคุมคุณภำพของผลิตภัณฑ์
1. ทบทวนและแก้ไขระเบียบปฏิบตั ิ “กำรเปลี่ยนแปลงทำงวิศวกรรม” ให้รัดกุมและจะต้องถูกทบทวนโดยพนักงำนที่มีอำนำจ
รับผิดชอบเป็ นลำดับขั้นอย่ำงเหมำะสมและมีกำรกระจำยข้อมูลถึงพื้นที่ๆมีผลกระทบอย่ำงทัว่ ถึง
2. ขั้นตอน “กำรร้องขอในกำรปฏิบตั ิให้ถูกต้อง” จะต้องถูกออกเป็ นระเบียบปฏิบตั ิเพื่อควบคุมของเสี ยที่เกิดจำกกำรตรวจสอบหรื อ
ทดสอบควำมน่ำเชื่อของผลิตภัณฑ์
3. ทบทวนหรื อเพิ่มคู่มือในกำรทำงำนโดยเฉพำะในกระบวนกำร “กำรประกอบ กำรติดกำว และกำรบัดกรี และกำรตรวจสอบงำนที่
มีตำหนิ ” ให้กบั พนักงำนได้อย่ำงถูกต้องและพนักงำนจะต้องถูกฝึ กฝนตำมแผนกำรควบคุมกระบวนกำรและคู่มือกำรทำงำนอย่ำง
เคร่ งครัด
4. เพิ่มระเบียบปฏิบตั ิ “ระบบกำรทดสอบที่ได้ผลของกำรเปลี่ยนแปลงทำงวิศวกรรม”
5. มีกำรควบคุมคุณภำพของผลิตภัณฑ์โดยระบุหรื อกำหนดค่ำแรงบิดหรื อ Torque ในคู่มือกำรขันสกรู และจะต้องควบคุมค่ำตัวแปร
ภำยใต้หลักกำรควบคุมทำงสถิติคือค่ำ Cp
6. เพิ่มระเบียบปฏิบตั ิ “กำรตรวจสอบบรรจุภณั ฑ์หรื อกล่องนอกก่อนส่งออก” ว่ำไม่มีควำมเสี ยหำยก่อนส่งสิ นค้ำ
7. จัดให้มีกำรฝึ กอบรมทัว่ ไปให้กบั พนักงำน เช่น กำรทำงำนเป็ นทีม, กำรเป็ นหัวหน้ำงำนที่ดี, กำรสร้ำงจิตสำนึกคุณภำพ, Zero
Defect, กำรเพิ่มทักษะในกำรบัดกรี ให้กบั พนักงำนที่หน้ำงำน และ กำรวำงแผนงำนโดยใช้ระบบ MRP II หรื อ ERP
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จบเอกสำร

ผูร้ ับผิดชอบ
1. ฝ่ ำยวิศวกรรม. ฝ่ ำยคุณภำพ และ
ฝ่ ำยออกแบบ
2. ฝ่ ำยผลิต และ ฝ่ ำยคุณภำพ

3.ฝ่ ำยผลิต. ฝ่ ำยคุณภำพ และ ฝ่ ำย
ฝึ กอบรม
4. ฝ่ ำยวิศวกรรม.และ ฝ่ ำยออกแบบ
5. ฝ่ ำยวิศวกรรม และ ฝ่ ำยคุณภำพ
6. ฝ่ ำยผลิต และ ฝ่ ำยคุณภำพ
7. ฝ่ ำยฝึ กอบรมและฝ่ ำยที่เกี่ยวข้อง

