
7-1การเพิ่มผลผลิต

บทที ่7
การเพิม่ผลผลติ (Productivity)

1. ความหมายของการเพิม่ผลผลติ
ความหมายการเพิม่ผลผลติม ี2 แนวคดิ คอื
1) แนวคดิทางวทิยาศาสตร ความหมายตามแนวคดินีก้ค็อื การเพิม่ผลผลติเปนสิง่ทีส่ามารถวดัได

ซึง่จะชวยใหหนวยงานหรอืบรษิทัสามารถมองเหน็ไดอยางชดัเจนวาการประกอบธรุกจินัน้ๆ มปีระสทิธภิาพและ
เกดิประสทิธผิลหรอืไม อยางไร ซึง่จะตองทำความเขาใจกอนวาการผลติหรอืการบรกิารเกดิขึน้จากการทีน่ำเอา
สิง่ทีจ่ำเปนตองใชหรอืทีเ่รยีกวาปจจยัการผลติ (Input) มาผานกระบวนการผลติ (Process) เพือ่ใหไดผลลพัธ
หรอืผลติผล (Output) ออกมาตามทีเ่ราตองการ

ปจจัยการผลิต กระบวนการผลติ ผลติผล
(Input) (Process) (Output)

ผทูีท่ำการผลติและบรกิารจะตองทราบกอนวาสิง่ทีเ่ปน Input เพือ่ทีจ่ะนำเขาส ูProcess นัน้จะตอง
มอีะไรบาง อยางละเทาไร เพือ่ทีว่าจะใหผลลพัธออกมาตามทีต่องการ ซึง่ตามแนวคดิทางวทิยาศาสตรนี้

ปจจัยการผลิต คอื ทรพัยากรทีใ่ชในการผลติสนิคาหรอืบรกิาร เชน วตัถดุบิ
(Input) แรงงาน เงนิทนุ ฯลฯ

กระบวนการผลติ คอื กระบวนการผลติทีม่ขีัน้ตอนตางๆ เพือ่ใหไดผลลพัธ
(Process) ออกมา

ผลลพัธ / ผลติผล คอื ผลลพัธทีไ่ด เชน เสือ้ผา อาหาร โตะ ต ูรถยนต ฯลฯ และ
(Output) การบรกิารทีไ่ดรบัจาก ธนาคาร ไปรษณยี เปนตน

จากแนวคดินี ้ไดนำมาคำนวณหาคาของการเพิม่ผลผลติไดดงันี้

การเพิม่ผลผลติ = ผลติผล (Output)
(Productivity) ปจจยัการผลติ (Input)
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ซึง่คาผลติผล (Output) ทีน่ำมาคำนวณตองเปนผลผลติทีข่ายไดจรงิ ไมรวมของเสยีหรอืผลผลติที่
ไมเปนทีต่องการของตลาดและไมรวมสนิคาคงคลงัดวย (เพราะไมไดกอใหเกดิรายได)

การเพิม่ผลผลติ คอื ผลติผลทีไ่ดตอปจจยัการผลติหนึง่หนวยหรอืหมายถงึสิง่ทีจ่ะบอกให ทราบวา
จะสราง Output ไดเทาไร (จำนวนกีห่นวย) จากการใช Input เพยีงหนึง่หนวย คาทีค่ำนวณไดจากอตัราสวน
ของผลติผลและปจจยัการผลตินีจ้ะชวยในการวเิคราะหไดด ีเมือ่นำไปเปรยีบเทยีบ

2) แนวคดิทางเศรษฐกจิและสงัคม หมายถงึ การสรางทศันคตทิีจ่ะแสวงหาทางปรบัปรงุ สิง่ตางๆ

2. สาเหตทุีต่องมกีารเพิม่ผลผลติ
1) เพือ่ใชทรพัยากรไดอยางประหยดัและเกดิประโยชนสงูสดุ
2) เพือ่ใหสามารถสกูบัคแูขงขนัในตลาดทัง้ภายในและตางประเทศได
3) เพือ่ยกระดบัคณุภาพชวีติทีด่ขีึน้

3. ประโยชนทีไ่ดจากการเพิม่ผลผลติ
การปรบัปรงุการเพิม่ผลผลติเปนความรบัผดิชอบของทกุคน ทกุฝาย ผลประโยชนทีไ่ดรบั เชน
พนักงานก็จะไดรับผลตอบแทนจากการทำงานสูงขึ้น สภาพแวดลอมในการทำงานดีขึ้น เชน

โรงงานดขีึน้ สะอาดขึน้ มรีะเบยีบ เรยีบรอย ทำใหสขุภาพกายสขุภาพใจดตีามไปดวย มคีวามมัน่คงในการ
ทำงาน มคีณุภาพชวีติทีด่ขีึน้ มกีารปรบัปรงุพฒันาตวัเองอยเูสมอทัง้ในดานทกัษะและความสามารถ ฯลฯ

ดานผบูรโิภคกจ็ะไดรบัสนิคาและบรกิารทีม่คีณุภาพสงูขึน้ ราคาถกูลง มใีหเลอืกมากขึน้ เนือ่งจาก
เกดิการแขงขนักนัมากขึน้ในตลาด

สวนผปูระกอบการนัน้ การปรบัปรงุการเพิม่ผลผลติจะชวยใหเกดิการลดตนทนุและไดผลตอบแทน
จากการลงทนุสงูขึน้ ซึง่จะสงผลทำใหสามารถขยายการลงทนุไดมากขึน้ มสีนิคาและบรกิารเสนอขายในตลาด
มากขึน้ สรางโอกาสในการทำงานมากขึน้และชวยยกระดบัความสามารถทางเทคโนโลยซีึง่มผีลตอการปรบัปรงุ
คณุภาพของสนิคาใหดขีึน้อยเูสมอ โดยใชทรพัยากรทีม่อียอูยางจำกดัใหเกดิประโยชนสงูสดุ

ดานรฐับาล ประโยชนทีไ่ดรบักค็อื สามารถจดัหาบรกิารใหสงัคมไดมากขึน้และดกีวาเดมิ สามารถ
ดำเนนิการตามโครงการพฒันาตางๆ ไดอยางมปีระสทิธผิลมากขึน้ เปนตน

ทุกคนในหนวยงานลวนมีความสำคัญตอความสำเร็จในการเพิ่มผลผลิตที่ยั่งยืน เนื่องดวยบทบาท
หนาที่ที่รับผิดชอบแตกตางกันออกไป พนักงานในหนวยงานสามารถชวยในการเพิ่มผลผลิตไดตามแนวทาง
ตอไปนี้

1) เขาใจเปาหมายและนโยบายของหนวยงาน
2) เรยีนรงูานและปรบัปรงุสิง่ตางๆ อยเูสมอ
3) เปดใจรบัฟงความคดิเหน็ผอูืน่
4) มทีศันคตใินการทำงานทีด่ี
5) เสยีสละแรงกาย แรงใจ เพือ่ใหไดตามกำหนดเปาหมาย
6) มกีารทำงานเปนทมี
7) มมีนษุยสมัพนัธทีด่กีบัเพือ่นรวมงาน
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8) รจูกัวางแผนลวงหนาและใชเวลาใหคมุคา
9) มทีกัษะในการสือ่สารทีด่ี

10) ชวยกนัผลติสนิคาและบรกิารทีม่คีณุภาพสงู
11) ชวยกนัประหยดัและลดความสญูเสยีตางๆ
12) ปฏบิตัติามกฎระเบยีบของหนวยงานอยางเครงครดั
13) ใหความรวมมอืตอกจิกรรมตางๆ ของหนวยงาน
14) ชวยรกัษาความสะอาดพืน้ทีแ่ละสถานทีท่ำงาน
15) ทำงานดวยวธิทีีเ่หมาะสมใหชำนาญขึน้
16) ฯลฯ

4. องคประกอบของการเพิม่ผลผลติ
1) คณุภาพ (Quality) คอื สิง่ทีส่ามารถตอบสนองความตองการของลกูคาและสรางความพงึพอใจ

ใหกบัลกูคาได เพราะความพงึพอใจเปนเหตผุลสำคญัทีช่วยในการตดัสนิใจในการเลอืกซือ้สนิคาหรอืบรกิาร ดงั
นัน้ผผูลติตองคำนงึถงึคณุภาพมากอน

2) ตนทุน (Cost) หมายถึง คาใชจายที่ใชไปเพื่อดำเนินการผลิตหรือบริการ เริ่มตั้งแต การ
ออกแบบการผลติ การตรวจสอบ การจดัเกบ็ การขนสง ไปจนถงึการสงมอบใหกบัลกูคา เรยีกวาเปนตนทนุ
การดำเนินงาน ในการเพิ่มผลผลิตนั้นจะตองลดตนทุนในการผลิตใหต่ำลง ซึ่งจะตองควบคูไปกับการบริหาร
คณุภาพดวย โดยการพยายามลดความสญูเสยีและคาใชจายตางๆ ทีไ่มจำเปนออกไป ขณะเดยีวกนักป็ระหยดั
พลงังาน แรงงานและทรพัยากรตางๆ ทีม่อียอูยางจำกดั พนกังานตองปรบัปรงุงานอยางตอเนือ่งจะทำใหงาน
ทีท่ำมคีณุภาพดขีึน้และลดการสญูเสยี

3) การสงมอบ (Delivery) หมายถงึ การสงมอบสนิคาหรอืบรกิารใหกบัหนวยงานถดัไป ซึง่ถอืวา
เปนลกูคาของเราไดอยางตรงเวลา มจีำนวนครบถวน และมคีณุสมบตัติรงตามทีล่กูคากำหนด เปนการชวยให
หนวยงานไดเปรยีบในการแขงขนั การทีจ่ะบรรลผุลสำเรจ็ไดนัน้หนวยงานจะตองมรีะบบการสงมอบภายในที่
ดเีสยีกอน

4) ความปลอดภัย (Safety) หมายถึง สภาวะที่ปราศจากอุบัติเหตุหรือสภาวะที่ปราศจากความ
เจ็บปวด การบาดเจ็บ เจ็บปวยหรืออันตรายที่กอใหเกิดการสูญเสียหรือหมายถึงการปองกันการสูญเสียจาก
อบุตัเิหต ุคอืการบาดเจบ็ เจบ็ปวย ทรพัยสนิเสยีหายและความสญูเสยีเนือ่งจากกระบวนการผลติ

5) ขวญัและกำลงัใจในการทำงาน (Morale) หมายถงึ สภาพทางจติใจของผปูฏบิตังิาน เชน ความ
รสูกึนกึคดิทีไ่ดรบัอทิธพิลแรงกระตนุหรอืสิง่เรา หรอืสภาพแวดลอมในหนวยงานทีอ่ย ูรอบตวั ซึง่ผปูฏบิตังิาน
นัน้จะมปีฏกิริยิาโตกลบั คอืพฤตกิรรมในการทำงานซึง่จะมผีลโดยตรงตอผลงานของบคุคลนัน้

6) สภาพแวดลอม (Environment) การเพิม่ผลผลติกบัสิง่แวดลอมคอืการผลติทีค่ำนงึถงึสิง่แวดลอม
เพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนื การใชเทคโนโลยทีีส่ะอาดในการผลติและการจดัระบบการจดัการกบัสิง่แวดลอมเพือ่ลด
ตนทนุและเพิม่ผลผลติ จะชวยลดคาใชจายสำหรบัการบำบดัของเสยีตางๆ    ทีเ่กดิจากกระบวนการผลติ รวม
ทัง้ใชวตัถดุบิอยางคมุคาจะทำใหตนทนุลดลงและมกีำไรเพิม่ขึน้ อนัเปนการเพิม่ผลผลติของธรุกจิ สงัคมและ
ประเทศชาติ
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รปูที ่7.1 แสดงตนไมแหงการเพิม่ผลผลติ

7) จรรยาบรรณ (Ethics) คอื ความเชือ่ถอืหรอืวนิยัของบคุคลทีเ่กีย่วกบัสิง่ทีด่แีละสิง่ทีไ่มด ีถกูและ
ผดิหรอืหนาทีด่านศลีธรรมและเงือ่นไขตางๆ ไดแก จรรยาบรรณตอตนเอง ตอหนวยงาน ตอผอูืน่และตอสิง่
แวดลอม เปนตน
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5. กจิกรรมและระบบการบรหิารงานทีใ่ชชวยในการเพิม่ผลผลติ
เพือ่เปนแนวทางและแนวคดิในการพฒันางานเพือ่เพิม่ผลผลติ กอนอืน่จะตองทำความเขาใจตนไม

แหงการเพิม่ผลผลติกอน (ดงัรปู 7.1) ซึง่ตนไมนีจ้ะถกูเปรยีบเทยีบใหเปนสวนตางๆ ของตนไมกบักจิกรรมและ
ระบบการบรหิารงานทีน่ำมาพฒันาชวยในการดำเนนิงาน โดยเริม่จากการนำกจิกรรม 5 ส. มาเปนกจิกรรมปพูืน้
ฐานกอน (เปรยีบเสมอืนรากของตนไม) เพราะกจิกรรม 5 ส. จะชวยใหการดำเนนิการของทกุๆ กจิกรรมดำเนนิ
ลลุวงไปดวยด ีถดัมากจ็ะเปนการสรางจติสำนกึ ใหกบับคุลากรในหนวยงานทกุๆ คน ใหตระหนกัถงึคณุภาพ
โดยจะเนนที ่"คณุภาพตองมากอน" เปนปรชัญาในการทำงานทีม่งุเนนใหความสำคญัตอลกูคา สรางความพงึ
พอใจใหกบัลกูคา โดยการพฒันาสนิคาและบรกิารเปนสำคญั ทกุคนตองคำนงึถงึคณุภาพเปนสำคญัเพือ่ใหได
คุณภาพของ ผลิตภัณฑหรือบริการ ตองคำนึงถึงสภาพแวดลอมและสวัสดิการความปลอดภัยของพนักงาน
ตองนำมาตรฐานระบบบรหิารคณุภาพ ISO 9000, ISO 14000 และ มอก. 18000 มาปรบัใช (เปรยีบเสมอืน
โคนตนไมหรอืลำตนของตนไม) และมกีารใหการศกึษา ใหพนกังานมคีวามร ูทกัษะและความสามารถทีจ่ะนำ
วธิกีารใหมๆ  มาพฒันาปรบัปรงุใหมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลในการทำงานมากยิง่ขึน้ (เปรยีบเสมอืนการ
รดน้ำ พรวนดนิ ใหปยุแกตนไม) สวนการนำเทคนคิการเพิม่- ผลผลติโดยใหพนกังานมสีวนรวมและระบบบรหิาร
ตางๆ ทีน่ำมาใชเปนการบรหิารทีไ่ดพฒันามาจากแนวคดิการบรหิาร จากการควบคมุคณุภาพเชงิสถติขิอง ดร.
เดมมิง่ โดยมกีารพฒันามาจากการควบคมุคณุภาพกอนแลวพฒันาเปนการควบคมุงานและมกีารพฒันาวธิกีาร
ดำเนนิการในรปูแบบตางๆ เชน การใช 5 ส., QCC, TPM, TQM หรอื TQC ซึง่ระบบและกจิกรรมเหลานี้
จะกระจายอยเูตม็ตนไมขึน้อยกูบัความเหมาะสมขององคกรวาจะนำเอาระบบใดมาใช เพือ่ทีจ่ะใหไดองคประกอบ
การเพิม่ผลผลติทัง้ 7 ประการ คอื Q C D S M E E ซึง่เปนองคประกอบทีส่งผลใหเกดิการเพิม่ผลผลติทีย่ัง่ยนื
องคประกอบทัง้ 7 มคีณุภาพ ตนทนุและการสงมอบ เปนองคประกอบทีห่นวยงานตองปฏบิตัเิพือ่ลกูคา สวน
องคประกอบดานความปลอดภัยและการสรางขวัญกำลังใจในการทำงานเปนองคประกอบที่หนวยงานตอง
ปฏิบัติตอพนักงานและสุดทายองคประกอบ สภาพสิ่งแวดลอมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเปน
องคประกอบทีห่นวยงานตองปฏบิตัเิพือ่สงัคมสวนรวม

และตอไปนีจ้ะเปนการอธบิายถงึรายละเอยีดในบางกจิกรรมและระบบการบรหิารงานตางๆ เหลานี้
โดยสงัเขป

5.1 กจิกรรม 5 ส.
5 ส. คือปจจัยพื้นฐานของการจัดทำกิจกรรมในองคกร เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพ

การทำงานของหนวยงานนัน้
การเพิม่ประสทิธภิาพในการทำงานจะเริม่จากการนำเอาระบบของ 5 ส. มาเปนกจิกรรม พืน้ฐาน

เพราะ 5 ส.เปนกิจกรรมปูพื้นฐานของการทำงานทุกอยาง เริ่มตั้งแตการดูแลตัวเอง ดูแลอุปกรณ เครื่องมือ
เครือ่งจกัร สถานประกอบการ สถานทีท่ำงาน ตลอดจนการทำงานทัว่ไป 5 ส.จะชวยการทำงานในทกุระดบัให
ดำเนนิการลลุวงไปดวยด ีทำงานถกูวธิ ีปลอดภยั ไดผลตามทีค่าดหมายและมปีระสทิธภิาพ
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5.1.1 จดุประสงคในการทำ 5 ส.
การทำ 5 ส. ไมไดทำขึ้นเพื่อความสวยงามและเปนระเบียบเรียบรอยเทานั้น แตยังทำเพื่อการ

ปรบัปรงุการเพิม่ผลผลติ โดยมงุเนนทีค่ณุภาพ ความปลอดภยัและประสทิธภิาพ เชน
1) ดานคุณภาพ การทำ 5 ส. ทำใหชิ้นงาน เครื่องจักร มีคุณภาพ ไมมีของเสียที่เกิดจากการ

จดัเกบ็ทีไ่มถกูตอง เครือ่งจกัรอปุกรณไดรบัการดแูลบำรงุรกัษาอยางสม่ำเสมอ
2) ความปลอดภัย ในการทำ 5 ส. ทำใหเกิดความปลอดภัยในสถานที่ทำงานเพราะไมมี สิ่งที่จะ

กอใหเกดิอบุตัเิหต ุพืน้ทีท่ำงาน สะอาด เปนระเบยีบ
3) ประสิทธิภาพ การทำ 5 ส. ทำใหเกิดประสิทธิภาพในการทำงานเพราะดูไมแออัดวุนวาย

การจดัวางสิง่ของกม็กีารจดัทำอยางเปนระเบยีบเรยีบรอย งายแกการคนหา รวดเรว็ ถกูตอง ทำใหพนกังานมี
กำลงัใจในการทำงาน

5.1.2 ประโยชนจากการทำ 5 ส.
1) ดานพนกังาน เมือ่ทำ 5 ส.ในองคกรไดสำเรจ็ บรรลตุามเปาหมายแลวจะทำใหพนกังานไดเกดิ

แนวคดิในการพฒันาการทำงานใหมปีระสทิธภิาพ สภาพแวดลอมในทีท่ำงานเอือ้ตอการทำงาน ทำใหสขุภาพ
กายสขุภาพใจของพนกังานด ีในการทำงานของทกุคนกจ็ะสะดวกสบายขึน้ ไมยงุยากและเสยีเวลามากและยงั
ชวยใหความสมัพนัธในการทำงานของพนกังานดขีึน้ไมขดัแยงกนั

2) ดานธรุกจิหรอืองคกร ทำใหองคกรสามารถผลติสนิคาไดในปรมิาณทีม่ากขึน้ คณุภาพ ดขีึน้ ตน
ทนุการผลติลดลง เกดิความเชือ่ถอืจากลกูคา องคกรมคีวามกาวหนาและเจรญิเตบิโตขึน้

5.1.3 ความหมายของ 5 ส.
5 ส. ประกอบไปดวย สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะและสรางนิสัย ซึ่งเราสามารถอธิบาย

ความหมายและวธิกีารของ 5 ส. แตละตวัไดดงันี้
1) สะสาง หรือ Seiri (เซริ) คือ การแยกของที่ไมจำเปนตองใชกับของที่จำเปนตองใช

ออกจากกนัหรอืกำจดัออกไป
วธิกีารในการจดัทำ ส.สะสาง

(1) กำหนดเปนนโยบายทีช่ดัเจน มกีารกำหนดบทบาทหนาทีข่องพนกังานแตละคนวาจะตอง
ทำอะไรบางในการทำกจิกรรมสะสางนี้

(2) ทำตามเปาหมายและแนวทางทีก่ำหนดไว
(3) จะตองกำหนดพืน้ทีใ่หชดัเจน สิง่ของทีจ่ะตองสะสางมอีะไรบาง มมีาตรฐาน  ในการชีบ้อก

วาของสิง่ใดจำเปนหรอืไมจำเปนพรอมเหตผุลในการพจิารณาและกำหนดระยะเวลาในการ
สะสาง

(4) แยกของออกเปนประเภทใหญๆ  กอนแลวคอยแตกยอยลงไป
(5) สำรวจดคูวามสำคญั ความจำเปน ความถีใ่นการใชงานตลอดจนคณุคาของสิง่ของตางๆ
(6) ใหวางสิ่งของที่ใชบอยๆ ไวใกลตัว ของที่นานๆ ใชทีใหวางไวไกลตัว เชน ในชั้น

วางของ ตเูกบ็ของ หองเกบ็ของ เปนตน
(7) กำหนดพืน้ทีว่างสิง่ของตางๆ แลวเขยีนแผนผงั การจดัวาง ตำแหนงทีว่างสิง่ของตางๆ

พรอมทัง้ตดิปายเขยีนชือ่สิง่ของใหตรงกบัตำแหนงทีว่าง
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ประโยชนจากการทำ ส.สะสาง
ทำใหไดใชประโยชนจากการใชพืน้ทีข่องโรงงานมากขึน้
ลดความสิน้เปลอืงวสัด ุและอปุกรณตางๆ
เกดิความผดิพลาดในการทำงานนอยลง
ใชประโยชนไดมากขึน้จากตเูกบ็เอกสารและชัน้วางของ
ลดจำนวนสตอ็คสนิคา

2) สะดวก หรอื Seiton (เซตง) คอื การจดัวางของทีจ่ำเปนตองใชงานไวในทีส่ะดวกตอการใชงาน
โดยมทีัง้คณุภาพ ประสทิธภิาพและความปลอดภยั

วธิกีารในการจดัทำ ส.สะดวก
(1) กำหนดตำแหนงวางสิง่ของตางๆ ใหชดัเจน สะดวกในการหยบิใช
(2) มปีายชือ่สิง่ของใหตรงกบัตำแหนงทีว่าง
(3) มแีผนภมูเิปนผงัแสดงตำแหนงของทีว่าง
(4) ภาชนะทีบ่รรจสุิง่ของตางๆ แตละชนดิใหคำนงึถงึขนาด น้ำหนกั ปรมิาณดวย
(5) การเกบ็รกัษาสิง่ของตางๆ ตองกำหนดปรมิาณทีจ่ะบรรจลุงในภาชนะดวย
(6) กำหนดปรมิาณจดัเกบ็เปนมาตรฐานทีช่ดัเจน เมือ่นำออกไปเปนจำนวนเทาไร กจ็ะไดเบกิ

นำมาใสหรอืเตมิใหครบปรมิาณ มาตรฐานนัน้ๆ
(7) แตงตัง้ผดูแูลรบัผดิชอบสิง่ของเหลานัน้

ประโยชนจากการทำ ส.สะดวก
ลดเวลาจากการคนหา
ทำใหเหน็ความแตกตางหรอืชนดิของสิง่ของไดงายขึน้
ตรวจสอบสิง่ของตางๆ ไดงายและรวดเรว็ขึน้
เพิม่ประสทิธภิาพการทำงาน
ลดการสญูหายของสิง่ของ เครือ่งใชตางๆ
มคีวามปลอดภยัในการทำงาน

(8) ตั้งคณะกรรมการคณะทำงานพิจารณาเกี่ยวกับการจัดทำสะสาง เพื่อการ ตรวจสอบและ
ประเมนิผลการทำงาน

สิ่งของที่จำเปน - ใชบอย ทกุวนั ทกุสปัดาห เกบ็ไวใกลตวั ใกลบรเิวณทำงาน
- ใชเปนบางครัง้ ทกุเดอืน ทกุ 2เดอืน เก็บไวใกลกระบวนการที่ใช
- นานๆ ใชที ประมาณ 2 ครัง้ / ป เก็บไวนอกบริเวณที่ทำงาน

สิ่งของที่ไมจำเปน - ไมใชแลว             - ขจดัออกไปจากหนวยงาน (ของ
มคีา = ขาย, ของไมมคีา = ทิง้)
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รปูที ่7.2 แสดงการจดัการ 5 ส.ในสวนของ ส.สะดวก

3) สะอาด หรอื Seiso (เซโซ) คอื การทำความสะอาด เชด็ถ ูปดกวาด ขจดัขอบกพรองเลก็ๆ นอยๆ
และขจดัสาเหตอุนัเปนบอเกดิของขยะ ความสกปรก ในสถานทีท่ำงาน ตลอดจน เครือ่งมอื เครือ่งใชอปุกรณ
และเครือ่งจกัรตางๆ

วธิกีารในการจดัทำ ส.สะอาด
(1) ทำความสะอาดสถานที ่พืน้ทีท่ำงาน อปุกรณ เครือ่งจกัร ฯลฯ
(2) ทาส ีตเีสน แบงเขตพืน้ทีร่บัผดิชอบและกำหนดจดุวางของตางๆ
(3) ขจดัสาเหตขุองสิง่สกปรก
(4) กำหนดแผนการทำความสะอาด เชน กำหนดผรูบัผดิชอบ กำหนดพืน้ที ่ขอบเขตทีจ่ะทำ

ความสะอาด กำหนดวธิแีละการใชอปุกรณทำความสะอาด กำหนดเจาหนาทีต่รวจสอบ
ประโยชนจากการทำ ส.สะอาด

ทำใหสถานประกอบการ สภาพแวดลอมการทำงานดีขึ้น มีบรรยากาศรมรื่น สะอาด
นาทำงาน ปลอดภยั
เครือ่งจกัร อปุกรณมคีวามเทีย่งตรง อายกุารใชงานยาวนานขึน้ มปีระสทิธภิาพ ในการทำงาน
สงูขึน้
ผลติภณัฑเสือ่มคณุภาพนอยลง เปนทีเ่ชือ่ถอืของลกูคา
ลดตนทนุในการผลติและลดอตัราของเสยี

รปูที ่7.3 แสดงการจดัการ 5 ส.ในสวนของ ส.สะอาด
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4) สขุลกัษณะ หรอื Seiketsu (เซเคท็ซ)ึ คอื การสรางสขุลกัษณะใหเกดิขึน้กบับคุลากรระดบัตางๆ
ภายในสถานประกอบการเพือ่ใหมสีขุภาพอนามยัทีแ่ขง็แรง สมบรูณด ีมคีวามปลอดภยัในทกุๆ ดาน จะตอง
ทำสะสาง สะดวก สะอาดกอน โดยใหทกุคนมสีวนรวมดำเนนิการ แลวจงึจะเกดิสขุลกัษณะตามมา

วธิกีารในการจดัทำ ส.สขุลกัษณะ
(1) เขยีนคมูอืเกีย่วกบัประเดน็แนวทางในการทำ ส.สขุลกัษณะ
(2) กำหนดบงชีใ้หชดัเจนถงึเงือ่นไขในการทำ ส.สขุลกัษณะ
(3) ตรวจสอบการทำตามเงือ่นไขทกุระยะ
(4) กำหนดการดแูลรกัษาความปลอดภยัและการปฏบิตังิานของพนกังาน
(5) ตองใหพนักงานมีคูมือการทำงานหรือจดบันทึกการทำงานไวทุกคนและใหถือเปนแนว

ปฏบิตัเิหมอืนกนัหมด
(6) ตองรกัษากฎและระเบยีบการแตงกายของพนกังานเพือ่ใหถกูระเบยีบ ปลอดภยั
(7) ขจดัมลพษิทีเ่กดิจากสภาพภาวะตางๆ
(8) ปรบัแตงสถานทีท่ำงานใหสะอาด รมรืน่ มคีวามเปนระเบยีบ เรยีบรอย

ประโยชนจากการทำ ส.สขุลกัษณะ
สถานทีท่ำงาน บรรยากาศในการทำงานรมรืน่ สะอาด เรยีบรอย นาทำงาน
พนกังานมคีวามปลอดภยั มสีขุภาพดทีัง้กายและใจ
สภาพแวดลอมปราศจากมลภาวะ

5) สรางนสิยั หรอื Shitsuke (ซทิสเึกะ) คอื การทำใหเกดิเปนนสิยัในการปฏบิตัติามระเบยีบตางๆ
ของหนวยงานอยางเครงครดัและถกูตอง

วธิกีารในการจดัทำ ส.สรางนสิยั
(1) มกีารฝกอบรมใหความรพูนกังานในเรือ่ง กฎระเบยีบ กตกิา ในการทำงาน
(2) ในการทำงานทกุขัน้ตอนพนกังานตองทำตามมาตรฐานในการทำงานโดยม ีใบตรวจสอบและ

คมูอืวธิกีารทำงานตามลำดบัขัน้ตอน
(3) มมีาตรการตรวจสอบพฤตกิรรมในการทำงานของพนกังานเพือ่ใหแนใจวาเปนไปตาม

กฎระเบยีบตางๆ ตามทีห่นวยงานกำหนดไว
(4) มาตรฐานการทำงานของ สะสาง สะดวก สะอาดและสขุลกัษณะ จะตองชดัเจนและเขาใจ

งาย
(5) สงเสรมิและเสรมิสรางใหพนกังานมนีสิยัในการรกัษากฎระเบยีบ วนิยัและกตกิา ในการ

ทำงาน
ประโยชนทีไ่ดจากการทำ ส.สรางนสิยั

ทำใหลกูคาเกดิความเชือ่ถอื ไววางใจมากขึน้
ทำใหผลติภณัฑหรอืบรกิารตอบสนองความตองการของลกูคาเพิม่ขึน้
ทำใหสถานประกอบการหรอืหนวยงานนัน้มกีารยกระดบัมาตรฐานทางธรุกจิสงูขึน้
พนกังานมคีวามภาคภมูใิจในหนวยงานของตนเองมากยิง่ขึน้
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รปูที ่7.4 แสดงการจดัการ 5 ส.ในสวนของ ส.สรางนสิยั

5.1.4 การสงเสรมิกจิกรรม 5 ส.
ในการดำเนนิการจดัทำกจิกรรม 5 ส. นัน้ มขีัน้ตอนการดำเนนิการดงันี้

ขัน้ตอนที ่1 ผบูรหิารระดบัสงูประกาศนโยบายกจิกรรม 5 ส. อยางเปนทางการใหทกุคนในองคกรไดรบั
ทราบอยางทัว่ถงึและชดัเจน

ขัน้ตอนที ่2 จดัอบรมใหความรใูนเรือ่งกจิกรรม 5 ส. ใหแกผบูรหิาร หวัหนางานและพนกังานตามลำดบั
ขัน้ตอนที ่3 จดัตัง้คณะกรรมการสงเสรมิกจิกรรม 5 ส. ของหนวยงาน
ขัน้ตอนที ่4 ประกาศเจตนารมณในการทำกจิกรรม 5 ส. ในทกุพืน้ที ่ทกุสวนงาน โดยพนกังาน ทกุคนมี

สวนรวม
ขัน้ตอนที5่ จดัประชมุหวัหนางานเพือ่ชีแ้จงในเรือ่งของ แผนงานโครงการ 5 ส. บรเิวณพืน้ที ่ทีจ่ะจดัทำ

ผรูบัผดิชอบแตละพืน้ทีแ่ละดำเนนิการจดัทำแผนปฏบิตังิาน
ขัน้ตอนที ่6 ประชาสมัพนัธโครงการ 5 ส. เพือ่กระตนุใหพนกังานเกดิแรงจงูใจในการทำงานรวมกนั
ขัน้ตอนที ่7 ดำเนนิการ 5 ส. ตามแผนปฏบิตังิานทีไ่ดจดัทำไวโดยการใชหลกัการของวงจรการบรหิาร หรอื

การจดัการ (Management cycle หรอื Deming's cycle) เขามาประยกุตใช
ขัน้ตอนที ่8 คณะกรรมการสงเสรมิกจิกรรม 5 ส. ตรวจสอบ ประเมนิผล พรอมกบัรายงานผลการทำกจิกรรม

5 ส. ใหกบัผบูรหิารระดบัสงูทราบ

5.2 กจิกรรมกลมุคณุภาพ (Quality Control Circle: QCC)
QCC หมายถงึ กจิกรรมของกลมุคณุภาพ คอื กลมุบคุคลผปูฏบิตังิานซึง่มจีำนวนระหวาง 3-10 คน

ปฏบิตังิานในแผนกเดยีวกนั รวมตวักนั จดัตัง้เปนกลมุควบคมุคณุภาพเพือ่รวมมอืกนัแกปญหาและขอบกพรอง
ตางๆ ทีเ่กดิขึน้ในงานหรอืเพือ่การปรบัปรงุการทำงานใหดขีึน้ มกีารจดั กจิกรรมของกลมุในรปูแบบการนัง่ลอม
วง (Circle) ของสมาชกิกลมุเพือ่ประชมุปรกึษาหารอื เชน การคนหาปญหา การแกปญหา การวเิคราะหหา
สาเหตขุองปญหา การปรบัปรงุคณุภาพ ฯลฯ โดยใชหลกัการวงลอ PDCA (Plan, Do, Check, Action) และ
เครือ่งมอืในการแกปญหา 7 ประการ เพือ่ทำกจิกรรมดำเนนิงาน ในการทำกจิกรรมของกลมุจะตองไมขดักบั
นโยบายของหนวยงานและตองดำเนนิกจิกรรมไปอยางตอเนือ่ง เมือ่เสรจ็แลวสามารถนำผลงานทีไ่ดรบัออกมา
รายงานและแสดงได ซึง่กจิกรรมกลมุคณุภาพดงักลาว คอืกจิกรรมเพิม่ผลผลติทีใ่หพนกังานในองคกรมสีวนรวม
ในการชวยกนัคดิ ปรบัปรงุงานอยางเปนระบบนัน่เอง
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5.2.1 หลกัการปฏบิตัขิองกลมุคณุภาพ มหีลกัการปฏบิตักิจิกรรม 4 ประการ คอื
1) ตองไมขดักบันโยบายขององคกรหรอืของหนวยงานนัน้ๆ
2) ตองปฏบิตัหิรอืลงมอืทำกจิกรรมไดดวยกลมุเอง
3) ตองทำเปนกลมุหรอืเปนทมีงาน
4) ตองมกีารปฏบิตัดิำเนนิการไปอยางตอเนือ่ง

5.2.2 ประโยชนของการทำกจิกรรมกลมุคณุภาพ
1) ตอองคกรหรอืตอหนวยงาน

(1) ทำใหการบรหิารงานภายในองคกรเปนไปอยางมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล
(2) ทำใหมีการควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต การผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ผลผลติมคีณุภาพสงูขึน้ ตนทนุและคาใชจายลดลง ปรมิาณของเสยีลดลง การบำรงุรกัษาเครือ่งมอืเครือ่งจกัรดี
ขึน้

(3) เกดิการพฒันาบคุลากรในองคกร ทำใหเกดิจติสำนกึในการทำงานและมทีศันคต ิทีด่ตีอ
การทำงาน ตอองคกร มสีวนรวมในการพฒันางานและปรบัปรงุงานใหดยีิง่ขึน้ เปนการยกระดบัมาตรฐานการ
จดัการขององคกรใหสงูขึน้ เปนทีย่อมรบัและเชือ่ถอืของคนทัว่ไป

(4) เปนแนวทางมงุไปสกูารควบคมุคณุภาพทัง้องคกร คอื ระบบ TQC ซึง่เปนแนวทางใน
การบรหิารองคกรทีม่งุเนนเรือ่งคณุภาพ โดยสมาชกิทกุคนขององคกรมสีวนรวมและมงุผลกำไรในระยะยาว ดวย
การสรางความพงึพอใจใหแกลกูคา รวมทัง้สรางผลประโยชนแกหมสูมาชกิขององคกรและสงัคมดวย

2) ตอพนกังาน
(1) ชวยใหมกีารพฒันาทกัษะ ความร ูความสามารถของตนเองมากขึน้ มคีวามปลอดภยัใน

การทำงาน มมีนษุยสมัพนัธทีด่ตีอเพือ่นรวมงานและมขีวญักำลงัใจในการทำงานดขีึน้
(2) ทำใหเขาใจปญหา วธิกีารแกไขปญหาและหาสาเหตขุองปญหานัน้ๆ บนพืน้ฐานและขอมลู

ทีเ่ปนจรงิ มรีะบบ มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล
(3) สงเสรมิความเปนผนูำและเสรมิทกัษะในการจดัการ
(4) มโีอกาสแสดงความคดิเหน็และแลกเปลีย่นความคดิเหน็ซึง่กนัและกนั

5.2.3 ขัน้ตอนในการจดัทำกจิกรรม QC
เมือ่องคกรหรอืหนวยงานประกาศนโยบายสนบัสนนุการทำกจิกรรมกลมุคณุภาพแลว หนวยงานที่

เริม่ตนทำ มขีัน้ตอนในการดำเนนิงาน 7 ขัน้ตอน หรอืขัน้ตอนการแกปญหา 7 ขัน้ตอนแบบ QC คอื ขัน้ตอน
พืน้ฐานของการแกปญหาอยางเปนวทิยาศาสตร ใชเหตแุละผล มปีระสทิธผิล เปนเหมอืนกลยทุธหรอืยทุธวธิี
ในการปฏบิตัทิีเ่อือ้อำนวยตอบคุคลหรอืกลมุบคุคลใหสามารถแกปญหาทีย่งุยากไดอยางสมเหตสุมผล ซึง่ขัน้ตอน
ทัง้ 7 ประกอบไปดวย
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ขัน้ตอนที ่1 การจดัตัง้กลมุคณุภาพ
ในการเริม่จะตองมกีารจดัตัง้กลมุคณุภาพ ซึง่จะประกอบไปดวยหวัหนา รองหวัหนา เลขานกุาร
และสมาชกิของกลมุ (บคุลากรในแผนกงานทีส่มคัรรวม จำนวนสมาชกิ ควรมปีระมาณ 3-10
คน) และทีป่รกึษา (จะมหีรอืไมกไ็ดแลวแตกลมุ ถามคีวรเลอืก ผทูีม่ปีระสบการณในกจิกรรม
QC มากอน)

ขัน้ตอนที ่2 การจดทะเบยีนจดัตัง้กลมุ
เพือ่ใหกลมุทีจ่ดัตัง้ขึน้มา ถกูตองตามระเบยีบของหนวยงานจะตองยืน่ขอจดทะเบยีนกลมุไว
กบัผทูีร่บัผดิชอบในการจดทะเบยีนเพือ่ประโยชนในการตดิตามผลงานและความกาวหนาของ
กลมุ ในการจดทะเบยีนจะตองมกีารกรอกแบบฟอรมซึง่แบบฟอรมการจดทะเบยีนจะมสีวน
ประกอบตางๆ ดงันี้

ชือ่หนวยงาน
ชือ่แผนกทีก่ลมุ QC สงักดั
ชือ่กลมุ
ชือ่ผนูำกลมุ
รายชือ่สมาชกิในกลมุ
วนัทีจ่ดัตัง้กลมุ
อืน่ๆ ทีจ่ำเปน

ชื่อหนวยงาน บรษิทั ABCD จำกดั
แผนก ซอมบำรุง
ชื่อกลุม มงุกาวหนา
หัวหนากลุม นายพฒันา ชวยชาติ
วันที่จัดตั้งกลุม 01 / 01 / 25xx
สมาชิกในกลุม ประกอบดวย
1.นาย..............................................
2.นาย..............................................
3.นาย..............................................
4.นางสาว........................................
5.นางสาว........................................
หมายเหตุ
......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
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ขัน้ตอนที ่3 การคนหาปญหาและการกำหนดเปาหมาย
หวัหนากลมุนดัหมายใหมกีารประชมุเพือ่คนหาปญหาทีจ่ะตองแกไข ซึง่เปนปญหาทางดาน
ตางๆ ขององคกรหรอืหนวยงานนัน้ๆ เชน

ปญหาดานประสทิธภิาพของการทำงาน
ปญหาเกีย่วกบัความปลอดภยั
ปญหาเกีย่วกบัการประหยดัคาใชจาย ลดคาใชจายและลดการสญูเสยีตางๆ
ปญหาเรือ่งความสะอาดและความเปนระเบยีบเรยีบรอย เปนตน

เมือ่เลอืกปญหาหรอืหวัขอเรือ่งไดแลวกจ็ะจดทะเบยีนหวัขอไว พรอมกบัตัง้เปาหมายในการ
แกปญหาเปนตวัเลขใหชดัเจน เชน ลดจำนวนการสญูเสยีของผลติภณัฑลง 15% ภายใน 2
เดอืน เปนตน จากนัน้กใ็หมกีารนดัหมายการประชมุของกลมุทกุๆสปัดาหหรอืทกุเดอืนตาม
ความเหมาะสม

ขัน้ตอนที ่4 การเกบ็และวเิคราะหขอมลู
มคีวามจำเปนทีจ่ะตองมกีารเกบ็ขอมลูเกีย่วกบัปญหาตางๆ ทัง้ในอดตีและปจจบุนั รวมถงึตอง
มกีารวเิคราะหหาสาเหตขุองปญหาเหลานัน้ดวย เพือ่คนหาวามวีธิกีารอะไรบางทีจ่ะสามารถ
แกไขสาเหตขุองปญหาเหลานัน้ได ซึง่สมาชกิทกุคนจะตอง รวมมอืกนัสำรวจสภาพของปญหา
ใหละเอยีดและบนัทกึขอมลูทัง้หมด รวมทัง้วเิคราะหหาสาเหตโุดยการใชเครือ่งมอืเทคนคิ 7
อยาง (Seven tools of QC cycle technique) ซึง่ประกอบไปดวย

1) ผงักางปลา (Cause and effect diagram fish - bone) หรอืผงัแสดงเหตแุละผล คอื ผงัหรอื
แผนภมูทิีม่รีปูรางคลายกางปลา ประกอบไปดวยเสนตรงหลายลกัษณะประกอบกนัเพือ่แสดงความสมัพนัธกนั
อยางเปนระบบระหวางตนเหตแุละผลของตนเหตเุหลานัน้ ใชเพือ่การคนหาสาเหตหุรอืตนเหตขุองการเกดิปญหา
ทีจ่ะทำการแกไข โดยการแยกเปนสาเหตหุลกัและสาเหตยุอย แลวจดบนัทกึไวในกางปลาอยางเปนระบบ

สาเหตุใหญ สาเหตุใหญ

สาเหตุยอย

สาเหตุยอย
ปญหา (ผล)

สาเหตุใหญ สาเหตุใหญ

รปูที ่7.5 แสดงผงักางปลาหรอืผงัแสดงเหตแุละผล
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2) แผนภมูพิาเรโต (Pareto diagram) คอื ผงัหรอืแผนภมูหิรอืกราฟแทงทีแ่สดงความสมัพนัธระหวาง
คาหรอืขนาดหรอืความถีใ่นการตรวจพบปญหาหรอืหนวยวดัหรอืลกัษณะจำเพาะควบคมุใดๆ ทีม่กีารจำแนก
ประเภทออกจากกนัและเขยีนตอกนัโดยเรยีงลำดบัตามความสำคญัของขอมลู เพือ่ใชเปรยีบเทยีบดวูาหวัขอของ
ขอมลูแตละชดุมคีวามสำคญัหรอืแตกตางกนัมากนอย อยางไร เพือ่ใชเปนแนวทางพจิารณาเลอืกหวัขอทีส่ำคญั
มาแกไขกอนหลงัตามลำดบั

3) ใบตรวจสอบหรอืตารางตรวจสอบ (Check sheet) เปนตารางแบบฟอรมทีอ่อกแบบไวลวงหนา
ใหมลีกัษณะงายตอการเกบ็ขอมลูโดยการกาเครือ่งหมายในชองทีจ่ดัไวเทานัน้ ใชตรวจสอบเพือ่เกบ็ขอมลูจำนวน
ครัง้ จดุบกพรอง จำนวนชิน้ทีต่รวจพบ เพือ่นำไปสรปุและคำนวณหาคาตางๆ ตอไป เชน การหาเปอรเซน็ต
เปนตน

ตวัอยาง ใบตรวจสอบสาเหตกุารเขารบัการรกัษา

โรงพยาบาล รกัษาดี
ฝายสำรวจขอมูล

ระยะเวลา 1 มกราคม - 31 มนีาคม 2546
วนัทีต่รวจ 31 มนีาคม 2546
ผตูรวจสอบ.............................................

สาเหตุการเขารับการรักษา มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม จำนวน เปอรเซน็ต
โรคหัวใจ lllll ll lllll lllll ll lllll lllll 29 15.34
โรคมะเร็ง lllll lllll  lllll lllll  lllll lllll lllll lllll lllll lllll 50 26.54
โรคตับ lll ll lllll 10 5.29
โรคไตวาย ll lllll lllll  l 13 6.87
อุบัติเหตุ lllll lllll  lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll llll 54 28.57
โรคอื่นๆ lllll lllll  lllll lllll lllll lllll lll 33 17.46

           รวม 72 58 59 189 100
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4) กราฟชนิดตางๆ (Graphs and Histogram) คือ การเขียนรูปหรือเสนแทนขอมูลเพื่อใหเห็น
ความแตกตางของขอมลูไดงาย เขาใจงายขึน้หรอืใชแสดงองคประกอบของคาวดัตางๆ เชน

(1) กราฟเสน (Line graph) ใชเพือ่แสดงใหเหน็การเปลีย่นแปลงตามกาลเวลาไดอยางชดัเจน
ในการเปรยีบเทยีบ

รปูที ่7.6 กราฟแสดงจำนวนการผลติในรอบ 6 เดอืน

(2) กราฟแทง (Bar graph) คอื กราฟทีใ่ชความสงูแทนขนาดของขอมลูประเภทตางๆ

รปูที ่7.7 กราฟแสดงปรมิาณการตายในรอบเดอืน มกราคม 2546

ปรมิาณการผลติ (ตนั)

9,000
8,000
7,000
6,000
5,000

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย.
เดือน

มะเรง็ หัวใจ ทั่วไป อุบัติเหตุ

จำนวน

60
50
40
30
20
10

สาเหตุ
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(3) กราฟวงกลม (Rie graph)

รปูที ่7.8 กราฟแสดงปรมิาณของนกัศกึษาคณะตางๆ ในมหาวทิยาลยั

(4) ฮสีโตแกรม (Histogram)

รปูที ่7.9 Histogram แสดงชวงเวลา (นาท)ี ในการตอกเขม็

คณะบริหารธุรกิจ

อื่นๆ

คณะวิศวกรรมศาสตร

คณะนิเทศศาสตร

คณะนิติศาสตร

60 %

25 %
35 %

5 %
20 %

คว
าม

ถี่

12
10
8
6
4
2

55 61 67 73 79 85 91

n = 30
s = 40
cp = 1.12
su = 80.0

เวลา (นาท)ี

x = 66.6
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5) ผงัการกระจาย (Scatter diagram) คอื กราฟ 2 แกน (แกนตัง้กบัแกนนอน) ทีแ่สดงถงึความ
สมัพนัธของขอมลู 2 ชดุ ซึง่แทนคาวดัหรอืคณุสมบตัขิองคาวดัทัง้ 2 อยาง ซึง่จะมลีกัษณะความสมัพนัธ ดงันี้

รปูการกระจายขอมลูแบงความสมัพนัธเปน ดงันี้
รปูที ่7.10 มคีวามสมัพนัธทางบวก เมือ่

- คา   เพิม่ คา   เพิม่ตาม
- ตองการควบคมุคา   สามารถทำไดโดยควบคมุคา

รปูที ่7.10 การกระจายชนดิสมัพนัธแบบบวก

รปูที ่7.11 มแีนวโนมสมัพนัธทางลบ เมือ่
- คา   เพิม่ คา   จะลด
- ถาควบคมุตวัใดตวัหนึง่จะสามารถบงัคบัอกีตวัหนึง่ได

รปูที ่7.11 การกระจายชนดิสมัพนัธแบบลบ

10

8

6

4

2

10

8

6

4

2

y

x

y

x
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6) แผนภมูคิวบคมุ (Control charts) คอื กราฟทีม่แีกนนอนเปนคาวดัหนวยเวลาและแกนตัง้คอื
คาคงที่ที่ตองการควบคุม เสนกราฟตรงแนวนอนอาจจะมี 2 เสนหรือ 1 เสน เพื่อที่จะแสดงขอบเขตการ
ควบคุมคาวัดในแนวตั้ง ใชในการตรวจจับหาจุดบกพรองที่เปนแบบเรื้อรังและแบบเฉียบพลัน ตลอดจน
ตรวจจบัจดุคาวดัในเวลาใดๆ ทีผ่ดิไปจากคาขอบเขตควบคมุและตรวจจบัแนวโนมการเกดิความผดิปกตติางๆ

รปูที ่7.12 แผนภมูคิวบคมุ (สำหรบัการวเิคราะห)

7) หลกัการจำแนกขอมลู (Stratification) คอื หลกัการแยกขอมลูออกเปนกลมุยอยๆ เพือ่ชีใ้ห
เหน็ความแตกตางของขอมลูและชีใ้หเหน็ปญหาของขอมลูไดชดัเจนวาอยใูนกลมุใด อนัเปนแนวทางทีจ่ะนำไป
สกูารแกปญหาทีถ่กูตอง ซึง่ในการจำแนกขอมลูเราอาจจะจำแนกออกเปนกลมุๆ ไดดงันีค้อื

จำแนกตามสาเหตขุองเสยี
จำแนกตามแหลงวตัถดุบิ
จำแนกตามประเภทของผลติภณัฑ
จำแนกตามผปูฏบิตังิานหรอืกลมุคนงาน
จำแนกตามสายงานทีผ่ลติ
ฯลฯ

ตวัอยาง จำนวนพนกังานฝายผลติทีม่าทำงานสายในเดอืนมกราคม 2546

หัวขอ ขอมลู (จำนวน)
1. ผูชาย 18
2. ผูหญิง 26

รวม 44

(ในการเลอืกใชเครือ่งมอื QC ในการทำกจิกรรมกลมุนัน้ ควรจะเลอืกใชเครือ่งมอืทีใ่ชไดงาย วธิกีาร
ทีเ่ขาใจงายและสมาชกิทกุคนในกลมุสามารถใชรวมกนัได)

UCL

CL

LC

UCL

CL

N = 4

R

x



7-19การเพิ่มผลผลิต

ขัน้ตอนที ่5 ทำงานตามวงลอ PDCA
เปนการปฏิบัติกิจกรรมหรือบริหารงานตามหลักการบริหารวงจร วงลอ PDCA หรือวงจร
เดมมิง่ ซึง่มลีกัษณะดงันี้

รปูที ่7.13 วงลอ PDCA

P = Plan คอื การวางแผนเพือ่แกไขปญหา จะประกอบไปดวย
คนหาองคประกอบใหญของปญหา โดยการระดมสมองของคนในกลมุ
เกบ็ขอมลูของปญหากอนการแกไข โดยใชเทคนคิวธิคีวบคมุคณุภาพ
เลอืกปญหาทีส่ำคญัมาแกไข โดยใชแผนภมูพิาเรโต
หาสาเหตขุองปญหาโดยใชผงักางปลา
หาวธิกีารแกไขปญหา
ทำตาราง แผนภมู ิแผนปฏบิตังิาน

D = Do คอื การลงมอืปฏบิตัจิรงิตามตารางแผนภมูขิองแผนการปฏบิตังิาน
C = Check คอื ตรวจสอบหรอืประเมนิผลดวูา หลงัจากทีไ่ดแกปญหาไปแลวนัน้ สภาพของ

ปญหาไดลดลงถงึเปาหมายทีก่ลมุกำหนดไวหรอืไม
A = Action คือ หลังจากที่ตรวจสอบแลว ผลที่ไดไมตรงตามเปาหมายที่กำหนดไวก็ตอง

ลงมอืแกไขตามแผนใหมแลวตรวจสอบซ้ำอกีท ีถายงัไมไดตาม เปาหมายอกี
กต็องกลบัไปวางแผนใหม ลงมอืแกไขใหมจนกวาจะบรรลเุปาหมาย เราสามารถ
เขยีนเปนแผนผงัไดดงันี้

รปูที ่7.14 แสดงแผนผงัของลกัษณะวงลอ PDCA

คณุภาพของงาน

P= วางแผนแกปญหา
D= ลงมอืแกไขตามแผนทีว่างไว
C= ตรวจสอบผล (เปรียบเทียบขอมูลกอนและหลังแกไข)

ถา ไดตามเปาหมาย

จัดทำเปนมาตรฐานการทำงาน
และจดัสรปุรายงานผล

A= แกไขใหม

ไมไดตามเปาหมาย
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ขัน้ตอนที ่6 การกำหนดมาตรฐานการทำงาน
เมือ่ตรวจสอบหรอืประเมนิผลแลวปรากฎวาไดผลตรงตามเปาหมายทีว่างไวกใ็หนำไป
จดัทำเปนมาตรฐานการทำงานออกมา โดยอาศยัขอมลูจากการวางแผนและวธิกีารแกปญหา
ทีไ่ดทำมาแลว มาตรฐานทีก่ำหนดขึน้มาตองเปนตวัเลขทีแ่นนอน วดัไดและสามารถนำไปใช
ประโยชนได

ขัน้ตอนที ่7 การเสนอผลงาน
เมือ่กลมุคณุภาพไดทำกจิกรรมแลวบรรลตุามเปาหมายทีไ่ดกำหนดไวแลว จะตองมกีาร
นำเสนอผลงาน QC ทั้งในระดับกลุมภายในหนวยงานหรือนำไปเสนอตอสาธารณชน
ภายนอกองคกรดวย ซึง่จะทำใหสมาชกิของกลมุเกดิความภาคภมูใิจและเปนแรงจงูใจทีจ่ะนำ
วธิกีาร QC มาพฒันาระบบงานขององคกรตอไป

5.3 ระบบการบรหิารคณุภาพ
ปจจยัสำคญัประการหนึง่ทีจ่ะทำใหองคกรประสบความสำเรจ็ทางธรุกจิไดกค็อื คณุภาพของสนิคาและ

บรกิาร เพราะถาหากองคกรใดผลติสนิคามคีณุภาพสอดคลองกบัความตองการของลกูคากจ็ะสรางความพงึพอใจ
ใหแกลกูคาและจะสงผลใหองคกรนัน้ประสบควมสำเรจ็ในการเพิม่สวนแบงการตลาดและการสรางผลกำไรสงูสดุ
ใหกบัองคกรได

แตคุณภาพจะเกิดขึ้นไดก็ตองอาศัยความพยายาม ความเอาใจใสของผูบริหารและการมีสวนรวมของ
บคุลากรทกุระดบัภายในองคกร ทีจ่ะนำเอาความร ูทกัษะและประสบการณ มาประยกุตใช เพือ่สรางคณุภาพ
ใหเกดิขึน้ในทกุๆ ขัน้ตอนของการผลติหรอืการใหบรกิาร

ระบบการบรหิารงานคณุภาพเปนพฒันาการทีม่าจากระบบการประกนัคณุภาพ ซึง่เกดิขึน้ในชวงทศวรรษ
1970 เพื่อใหองคกรนำไปใชเปนแนวทางในการดำเนินงานในดานที่เกี่ยวของกับคุณภาพ ทำใหมีระบบการ
บรหิารงานทีม่ปีระสทิธภิาพและสามารถบรรลเุปาหมายดานคณุภาพและความตองการของลกูคาได ขณะเดยีว
กันก็มีการวิเคราะหความตองการของลูกคาและนำไปใชในการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่องเพื่อใหลูกคา
พงึพอใจมากยิง่ขึน้ ซึง่เปนผลใหสนิคาหรอืบรกิารนัน้มคีณุภาพตรงตามขอกำหนดอยางสม่ำเสมอ

ระบบการบริหารงานคุณภาพไมใชระบบที่มุงเนนเฉพาะการตรวจสอบคุณภาพของสินคาและบริการ
แตจะมงุเนนการบรหิารงานเปนระบบทีม่โีครงสรางการบรหิาร มกีารสือ่นโยบายและเปาหมายดานคณุภาพให
เขาใจทัว่ทัง้องคกร มกีารกำหนดกระบวนการในการดำเนนิงานละใชทรพัยากรทีเ่หมาะสมเพยีงพอทีจ่ะทำให
เกดิคณุภาพดวย
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คำศพัททีส่ำคญัและควรทราบ มดีงันี้
1) คณุภาพ (Quality) หมายถงึ คณุสมบตัทิกุประการของผลติภณัฑหรอืการบรกิารทีต่อบสนองความ

ตองการและสามารถสรางความพงึพอใจใหแกลกูคา
2) การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) หรือ QC หมายถึง การนำเอาเทคนิคหรือกิจกรรม

ไปปฏิบัติเพื่อใหเกิดคุณภาพตามที่กำหนดไว (ทั้งผลิตภัณฑและการบริการ) รวมไปถึง เรื่องของกิจกรรม
ภายในกระบวนการผลติและเทคนคิวธิทีีม่งุใหเกดิคณุลกัษณะเฉพาะของคณุภาพ กจิกรรมการเฝาตรวจตดิตาม
(Monitoring) การคดัแยกสิง่ของดกีบัของเสยีออกจากกนั รวมทัง้การใชระเบยีบขอกำหนดตางๆ ในการดแูล
ของเสยีดวย

3) การประกนัคณุภาพ (Quality Assurance: QA) หมายถงึ วธิกีารบรหิารจดัการเพือ่เปน หลกัประกนั
หรอืสรางความมัน่ใจวากระบวนการหรอืดำเนนิงานจะทำใหไดผลลพัธทีม่คีณุภาพตรงตามทีก่ำหนด

4) ระบบคณุภาพ (Quality System: QS) หมายถงึ ระบบทีป่ระกอบไปดวย โครงสรางของ องคกร
ความรบัผดิชอบ ขัน้ตอนการทำงาน วธิกีารทำงานและทรพัยากร เพือ่การบรหิารใหเกดิคณุภาพ

5) ระบบการบรหิารคณุภาพ (Quality Management System: QMS) หมายถงึ การบรหิารทีม่กีาร
บรหิารจดัการในทกุๆ เรือ่งเพือ่ใหไดตามนโยบายคณุภาพขององคกรทีต่ัง้ไว

6) ระบบ (System) หมายถงึ การทำงานหรอืกจิกรรมทีส่ามารถมเีอกสารอธบิายการทำงานนัน้ๆ ได
และมกีารปรบัปรงุอยางตอเนือ่งภายใตสภาวะทีย่ดืหยนุ

7) การทบทวน (Review) หมายถงึ การตรวจสอบ ตรวจทาน ปรกึษาหารอื เพือ่ใหเกดิความมัน่ใจ
เรือ่งขดีความสามารถทีจ่ะทำใหลกูคาได สิง่ทีจ่ะดำเนนิการนัน้มขีอมลูชดัเจน ครบถวนและเขาใจตรงตามทีล่กูคา
ตองการ กอนตกลงกบัลกูคา

8) การทวนสอบ (Verification) หมายถงึ การตรวจสอบความเปนจรงิวาตรงตามขอกำหนดหรอืไม หรอื
ตรงตามเงือ่นไขทีต่ัง้ไวหรอืไม

9) การชีบ้ง (Identification) หมายถงึ การแสดงใหเหน็วาสิง่นัน้เปนอะไร เชน ชนดิ ขนาด รนุ หรอื
บรกิารอะไร เพือ่ปองกนัการสบัสน

10) การสอบกลบัได (Traceability) หมายถงึ เมือ่มปีญหาสามารถคนหาขอมลูยอนหลงัได
11) การควบคุม (Control) หมายถึง การตรวจสอบ ทบทวน ดูแลใหถูกตองเปนไปตามแผนตาม

ขอกำหนด วธิกีารทีจ่ะใหรวูาเอกสารในระบบบรหิารคณุภาพขององคกรนัน้เปนไปตาม 5W 2H หรอืไม
12) การตรวจสอบ (Inspection) หมายถึง การตรวจสอบดูสถานที่ปรากฏแกประสาทสัมผัสหรือ

การนบัจำนวน การชัง่ ตวง วดั วาผลติภณัฑนัน้เปนไปตามขอกำหนดหรอืไม
13) การทดสอบ (Testing) หมายถงึ การตรวจวดัสมรรถนะหรอืความสามารถของผลติภณัฑ วาสามารถ

ทนทาน รบัน้ำหนกัไดตามทีก่ำหนดไวหรอืไม
14) กระบวนการ (Process) หมายถงึ ระบบของกจิกรรรมทีใ่ชทรพัยากรตางๆ ในการเปลีย่นจากปจจยั

นำเขา (Input) ไปเปนผลลพัธ (Output)
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15) การดำเนินการเปนกระบวนการ (Process Approach) หมายถึงการบริหารกระบวนการ
ที่มีปฏิสัมพันธตอกันระหวางกระบวนการเหลานั้น นั่นคือ Output ของกระบวนการ A เปน Input ของ
กระบวนการ B และ Output ของกระบวนการ B เปน Input ของกระบวนการ C ปฏสิมัพนัธเชือ่มโยงกนัไป
เรือ่ยๆ

16) การปรบัปรงุตอเนือ่ง (Continual Improvement) หมายถงึ กระบวนการทีด่ำเนนิการ ทีม่งุเนน
ไปทีก่ารเพิม่ประสทิธผิลและ/หรอืประสทิธภิาพขององคกรทีจ่ะบรรลตุามนโยบาย วตัถปุระสงคอยางตอเนือ่ง

การมาตรฐาน
มาตรฐาน คือ สิ่งที่ทุกคนยึดถือปฏิบัติเปนไปในแบบเดียวกัน เชน มาตรฐานที่ใชในระบบคุณภาพ

ซึ่งหมายถึง ขอตกลงที่ไดจัดทำขึ้นเปนเอกสารไวลวงหนา ที่ไดรับความเห็นชอบจากองคกรหรือหนวยงาน
ทีย่อมรบัโดยทัว่ๆ ไป มเีนือ้หาเกีย่วกบัขอกำหนดดานวธิกีารทำงานและ/หรอืกฎเกณฑทางดานเทคนคิทีก่ำหนด
ขึน้ซึง่เปนคณุสมบตัทิางกายภาพของผลติภณัฑ

มาตรฐานแบงออกเปน 2 ประเภท คอื
1) มาตรฐานระบบ เปนมาตรฐานที่จัดทำขึ้นมาเพื่อสรางความเชื่อมั่นวาปจจัยที่สำคัญในการผลิต

เปนไปตามมาตรฐานทีก่ำหนดทกุประการ เชน มาตรฐานระบบบรหิารคณุภาพของกระบวนการ (Processes)
ซึ่งเปนกิจกรรมตางๆ ในการผลิตและ/หรือการบริการ มีการแปรรูป โดยตองมีสิ่งนำเขา (Input) แลวผาน
กระบวนการ (Processes) แลวจงึไดผลลพัธ (Output) เปนมาตรฐานวธิกีารทำงานทีจ่ะตองปฏบิตัโิดยคำนงึ
ถงึขอกำหนด ซึง่เปนพนัธะรวมระหวางประเทศ เปนมาตรฐานระดบัโลก ความเปนมาตรฐานคอื การสรางความ
เทาเทียมกันของกระบวนการปฏิบัติงานภายในองคกรใหเกิดความสม่ำเสมอคงเสนคงวา มาตรฐานนี้มีการ
ปรบัปรงุเปลีย่นแปลงใหทนัสมยัไดอยางตอเนือ่ง โดยคำนงึถงึความตองการของลกูคาเปนหลกั สามารถนำไป
ประยกุตใชไดกบัธรุกจิทัง้ทางดานอตุสาหกรรมการผลติและงานบรกิาร มาตรฐานนีไ้ดแก ระบบบรหิารคณุภาพ
ISO 9000, ISO 14000 และ มอก. 18000 เปนตน

2) มาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม เปนมาตรฐานทีก่ำหนดขึน้เพือ่ใหแนใจวาผลติภณัฑดงักลาวจะมี
คณุลกัษณะและคณุสมบตัเิปนมาตรฐาน เปนไปในแบบเดยีวกนัหมด เชน มาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม
เปนมาตรฐานทีเ่ปนกฎเกณฑทางเทคนคิทีก่ำหนดขึน้ไวสำหรบัผลติภณัฑอตุสาหกรรม คอื ทางดานผลผลติ
(Output) ทีจ่ะไดระบลุกัษณะของผลติภณัฑ ประสทิธภิาพการนำไปใชงาน การทดสอบคณุภาพของผลติภณัฑ
ที่เปนไปตามมาตรฐาน มีเครื่องหมายมาตรฐานเปนไปตามกำหนด เชน เครื่องหมายมาตรฐานทั่วไป
เครือ่งหมายมาตรฐานบงัคบั เครือ่งหมายมาตรฐานเฉพาะดานความปลอดภยั เปนตน
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มาตรฐานแบงออกเปน 4 ระดบั คอื
1) มาตรฐานระหวางประเทศ เปนมาตรฐานสากลระหวางประเทศทีย่อมรบักนัทัว่ไปในประเทศตางๆ

ทัว่โลก เชน มาตรฐาน ISO 9000 มาตรฐานฟลมถายรปู ฯลฯ เปนตน
2) มาตรฐานระดบัชาติ เปนมาตรฐานทีก่ำหนดขึน้สำหรบัใชในประเทศ โดยครอบคลมุทกุสวนของ

การใชงาน เชน มาตรฐานความปลอดภยั มาตรฐานคาจางแรงงาน ฯลฯ เปนตน
3) มาตรฐานอตุสาหกรรม เปนมาตรฐานทีก่ำหนดขึน้ใชในบางประเภทของอตุสาหกรรมเชน

มาตรฐานชิน้สวนรถยนต มาตรฐานอตุสาหกรรมอาหาร ฯลฯ เปนตน
4) มาตรฐานระดบับรษิทั เปนมาตรฐานทีก่ำหนดขึน้ใชภายในบรษิทัหรอืหนวยงาน เชน ระเบยีบ

บรษิทั มาตรฐานการประเมนิผล มาตรฐานการเลือ่นขัน้ เลือ่นเงนิเดอืน เปนตน

จากขอดขีองระบบการบรหิารงานคณุภาพเหลานี ้จงึทำใหมกีารนำไปใชกนัอยางแพรหลายทัว่โลก
และไดมีการนำไปกำหนดใหเปนเงื่อนไขหนึ่งในวงการคาที่เปนที่ยอมรับจนกระทั่งไดมีการนำไปกำหนดเปน
มาตรฐานในระดบัสากลขององคการระหวางประเทศวาดวยมาตรฐาน (International Organization for Stan-
dardization) หรอื ISO ทีร่จูกักนัอยางกวางขวางในชือ่อนกุรมมาตรฐานระบบบรหิารงานคณุภาพ ISO 9000
ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้

มาตรฐานระบบการบรหิารงานคณุภาพหรอื ISO 9000 เปนมาตรฐานระบบการบรหิารงานขององคกร
ทีม่งุเนนดานคณุภาพทีป่ระเทศตางๆ ทัว่โลกใหการยอมรบัและนำไปใช อยางแพรหลาย กำหนดขึน้โดยองคการ
ระหวางประเทศวาดวยมาตรฐาน (International Organization for Standardization) หรอื ISO ซึง่มคีณะกรรมการ
วชิาการคณะที ่176 (ISO/TC 176: Quality Management and Quality Assurance) เปนผจูดัทำ

มาตรฐานดงักลาวประกาศใชครัง้แรกเมือ่ ป 2530 หรอื คศ. 1987 และมกีารแกไขมาตรฐาน 2 ครัง้ในป
2537 และป 2543

ในประเทศไทยไดมกีารนำมาตรฐานดงักลาวมาใชครัง้แรกโดยสำนกังานมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม
(สมอ.) ในป 2534 ในชือ่ "อนกุรมมาตรฐานระบบการบรหิารงานคณุภาพ มอก. - ISO 9000" โดยมเีนือ้หา
เหมือนกนัทกุประการกบัอนกุรมมาตรฐานระบบบรหิารงานคณุภาพของ ISO

หลกัในการกำหนดมาตรฐานของ ISO จะตองมกีารทบทวนมาตรฐานอยางนอยทกุๆ 5 ป เพือ่พจิารณา
ปรบัปรงุใหเหมาะสมยิง่ขึน้ ซึง่กห็มายถงึมาตรฐาน ISO 9000 ดวยและหลงัจากทีป่ระกาศใชในป 1987 แลว
ISO/TC 176 ไดทบทวนแกไขครัง้ที ่1 และประกาศใชเปนฉบบัป 1994 ซึง่ประกอบไปดวยมาตรฐาน 2 กลมุ
ไดแก

ในชวงแรก ISO 9000 ถกูเขยีนขึน้มาเพือ่ประยกุตใชกบังานในโรงงานอตุสาหกรรมทัว่ไปเปนหลกั เชน
เดยีวกบั ISO 14000 หรอื ISO 18000 โดยที่

ISO 9000 จะเนนการจดัการดานคณุภาพ
ISO 14000 จะเนนการจดัการดานสิง่แวดลอม
ISO 18000 จะเนนการจดัการดานความปลอดภยั
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สำหรบัธรุกจิอืน่ๆ บางประเภทกจ็ะมมีาตรฐานอืน่ทีใ่ชในการรบัรองเฉพาะทาง เชน
1) QS 9000 หรือ ISO/TS 16949 เปนมาตรฐานระบบบริการคุณภาพที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรม

ยานยนตร
2) HA: Hospital Accreditation เปนมาตรฐานทีเ่กีย่วของกบัโรงพยาบาล
3) มาตรฐานทีเ่กีย่วของกบัอตุสาหกรรมอาหาร ซึง่ประกอบไปดวย

HACCP: Hazard Analysis Critical Control Point
GMP: Good Manufacturing Practice
SQF 2000 CM: Safe Quality Food Code

4) AS 9000 เปนมาตรฐานทีเ่กีย่วของกบัอากาศยาน
5) TL 9000 เปนมาตรฐานทีเ่กีย่วของกบัอตุสาหกรรมโทรคมนาคม

ซึง่ในทีน่ีจ้ะเลอืกมาอธบิายคราวๆ เพยีงบางหวัขอทีน่าสนใจสำหรบับางอตุสาหกรรมเทานัน้ เชน
ตวัอยางของมาตรฐานตางๆ เชน
ISO 9000
ISO ยอมาจากคำวา International Organization for Standardization หรือ International

Standard Organization ซึ่งเปนองคกรสากลที่ทำหนาที่เกี่ยวกับการกำหนดหรือปรับมาตรฐานนานาชาติ
เกือบทุกประเภท (ยกเวนทางดานไฟฟา ซึ่งเปนหนาที่ของ IEC) เพื่อใหประเทศตางๆ  ในโลกสามารถใช
มาตรฐานเดยีวกนัได เนือ่งจากแตละประเทศมมีาตรฐานคณุภาพของตนเอง

ISO หรอื องคกรระหวางประเทศวาดวยมาตรฐาน (The International Organization for Standard-
ization) แตกอนใชคำยอวา "IOS" แตความหมายในทางภาษากรกีแปลออกมาแลวไมเปนมงคล จงึเปลีย่นเปน
"ISO" แปลวาเทาเทียมกัน ซึ่งตรงกับความหมายที่วามาตรฐานเทาเทียมกันทั่วโลก องคกรนี้เปนองคกร
นานาชาติที่ดำเนินกิจกรรมเพื่อใหเปนประโยชนตอมวลมนุษยชาติไดกอตั้งอยางเปนทางการเมื่อวันที่
14 ตลุาคม พ.ศ.2490 หรอื ค.ศ.1947 ในครัง้แรกนัน้มผีแูทนจากประเทศตางๆ 25 ประเทศ รวมประชมุกนัที่
ลอนดอน มมีตจิดัตัง้องคกรระหวางประเทศวาดวยมาตรฐานขึน้และสหประชาชาตไิดใหการยอมรบัเปนองคกร
ชำนาญพเิศษประเภททีไ่มใชหนวยงานของรฐับาล โดยมวีตัถปุระสงคเพือ่สงเสรมิความรวมมอืและการกำหนด
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อประโยชนทางการคาหรือเพื่อใหเกิดระบบ
มาตรฐานของโลกทีส่มบรูณยิง่ๆ ขึน้ไป

ปจจบุนัองคกรระหวางประเทศวาดวยมาตรฐานหรอื ISO มสีำนกังานใหญตัง้อยทูีก่รงุเจนวีา ประเทศ
สวติเซอรแลนด ประกอบไปดวยสมาชกิจากประเทศตางๆ ทัว่โลก 137 ประเทศ โดยมภีารกจิหลกั คอื

1) ใหการสนบัสนนุและพฒันามาตรฐานและกจิกรรมทีเ่กีย่วของเพือ่สนองตอการคาขายแลกเปลีย่นสนิคา
และการบรกิารของนานาชาตทิัว่โลก

2) พฒันาความรวมมอืในดานวทิยาศาสตรเทคโนโลย ีเศรษฐศาสตรและภมูปิญญาของมวลมนษุยชาติ
การกำหนดมาตรฐานระบบคณุภาพ ISO 9000 ขึน้นี ้เปนเงือ่นไขใบเบกิทางเขาสตูลาดโลกเพราะเปรยีบเสมอืน
เปนกญุแจทีเ่ปดประตกูารคาใหกวางยิง่ขึน้ เพราะเงือ่นไขทางการคานีจ้ะมงุที ่ความพงึพอใจของลกูคาเปนสำคญั
ซึง่มาตรฐานนีจ้ะมงุเนนการทำงานทีเ่ปนขัน้ตอน เปนระบบมกีารบนัทกึไวเปนหลกัฐาน สามารถตรวจสอบได
ตลอดเวลา มกีารปรบัปรงุอยางตอเนือ่ง นำไปปฏบิตัอิยางไดผล และเมือ่มกีารนำการบรหิารดานระบบคณุภาพ
ISO 9000 มาใชแลว จะทำใหการดำเนนิการธรุกจิขององคกรนัน้ๆ บรรลเุปาหมายและนโยบายทีก่ำหนดอยาง
มปีระสทิธผิล
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ลกัษณะสำคญัของมาตรฐานคณุภาพ ISO 9000
1) เปนมาตรฐานเกีย่วกบัระบบการบรหิารงานไมใชมาตรฐานของผลติภณัฑ
2) เปนมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพที่นานาชาติยอมรับและใชเปนมาตรฐานสากลของประเทศ

ทัว่โลกนำไปใช
3) เปนมาตรฐานระบบบรหิารคณุภาพทีส่ามารถนำไปใชไดกบัองคกรทกุประเภททัง้ทางดาน

อตุสาหกรรมการผลติ ธรุกจิดานบรกิาร พาณชิยกรรม ทกุขนาด ไมจำกดั
4) เปนระบบการบรหิารงานทีเ่กีย่วกบัทกุแผนกงานและพนกังานทกุคนในองคกรมสีวนรวม
5) เปนมาตรฐานทีร่ะบขุอกำหนดทีจ่ำเปนตองมใีนเอกสารระบบคณุภาพ
6) เปนการบรหิารทีใ่หความสำคญัในเรือ่งของเอกสารการปฏบิตังิาน โดยนำเอาสิง่ทีม่กีารปฏบิตัิ

อยแูลวมาทำเปนเอกสารจดัเปนหมวดหม ูมรีะบบ เพือ่นำไปใชงานไดสะดวก มปีระสทิธภิาพและ
เกดิประสทิธผิล

7) เปนระบบมาตรฐานทีเ่ปดโอกาสใหมกีารปรบัปรงุอยางตอเนือ่งและยดืหยนุได
8) เปนระบบมาตรฐานทีล่กูคาชัน้นำทัว่โลกยอมรบัและเปนไปตามขอตกลงเงือ่นไขของ GATT โดย

กำหนดเปนมาตรฐานสากล
9) เปนระบบมาตรฐานสากลทีก่ำหนดใหมกีารตรวจประเมนิโดยบคุคลที ่3 (Third Party) เพือ่ให

การรบัรอง จากนัน้ตองรกัษาระบบบรหิารคณุภาพ โดยจะมกีารตรวจสมุปละไมต่ำกวา 1 ครัง้
ถาครบ 3 ป ตองตรวจประเมนิใหมทัง้หมด

10) เปนมาตรฐานระบบคณุภาพทีป่ระเทศไทยรบัรองเปนมาตรฐาน มอก. 9000

วตัถปุระสงคทีต่องจดัทำ ISO 9000
1) เพือ่ทำใหลกูคามคีวามมัน่ใจในคณุภาพของสนิคา ผลติภณัฑและการบรกิารทีไ่ดรบั
2) เพือ่ใหมรีะบบการบรหิารงานทีเ่ปนลายลกัษณอกัษรและเกดิประสทิธผิล
3) เพือ่สามารถควบคมุกระบวนการดำเนนิธรุกจิไดครบวงจรตัง้แตตนจนจบ
4) เพือ่สรางความมัน่ใจใหแกผบูรหิารวาสามารถบรรลตุามความตองการของลกูคาได
5) เพือ่ใหมกีารปรบัปรงุและพฒันาระบบการปฏบิตังิานใหเกดิประสทิธผิลยิง่ขึน้และพืน้ฐานในการ

สรางระบบบรหิารคณุภาพโดยสวนรวมตอไป
6) เพือ่ชวยลดความสญูเสยีจากการดำเนนิงานทีไ่มมคีณุภาพ ทำใหประหยดัคาใชจาย
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ประโยชนของ ISO 9000
ในการนำระบบ ISO 9000 มาใช กอใหเกดิประโยชนตอหลายๆ ฝาย เชน
1) ประโยชนตอพนกังานทีป่ฏบิตังิาน คอื

มสีวนรวมในการดำเนนิงานระบบบรหิารคณุภาพ
ทำใหเกดิความพอใจในการปฏบิตังิาน
พนกังานมจีติสำนกึในเรือ่งของคณุภาพมากขึน้
การปฏบิตังิานมรีะบบและมขีอบเขตทีช่ดัเจน
พฒันาการทำงานเปนทมี หรอืเปนกลมุ

2) ประโยชนตอองคกรหรอืบรษิทั คอื
พฒันาการจดัองคกร การบรหิารงาน การผลติ การใหบรกิาร ใหเปนไปอยางมรีะบบและมี
ประสทิธภิาพ
คณุภาพสนิคาดแีละบรกิารมคีวามสม่ำเสมอ ถกูตองตรงกบัความตองการของลกูคา
ทำใหผลิตภัณฑเปนที่นาเชื่อถือและไดรับการยอมรับทั้งตลาดในประเทศและตลาด
ตางประเทศ
ขจดัปญหาขอโตแยงและการกดีกนัทางการคาระหวางประเทศ
ชวยประหยัดตนทุนในการดำเนินงาน ซึ่งเกิดจากการทำงานที่มีประสิทธิภาพมีระบบขึ้น
สนิคาผลติไดมากขึน้ ตลาดคลองตวัขึน้
หากพบขอบกพรองหรอืปญหาในองคกรจะสามารถตรวจสอบไดรวดเรว็และแกไขหรอืปองกนั
การเกดิซ้ำไดอยางมปีระสทิธผิล

3) ประโยชนตอผซูือ้หรอืผบูรโิภค คอื
ชวยใหมัน่ใจในคณุภาพของผลติภณัฑและ/หรอืการบรกิาร
มีความสะดวก ประหยัดเวลาและคาใชจาย โดยไมตองตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ
ซ้ำอกี
ไดรบัการคมุครองทัง้ในดานคณุภาพ ความปลอดภยัและการใชงานโดย สรอ. สรร. และบรษิทั
จดทะเบยีนจากตางประเทศ ในฐานะผใูหการรบัรองจะเปนผตูรวจสอบ ประเมนิและ
ตดิตามผลของโรงงานทีไ่ดรบัการรบัรองระบบคณุภาพอยางสม่ำเสมอ

สรุป ประโยชนจากการนำระบบคณุภาพ ISO 9000 มาใช สามารถพฒันาบคุลากร พฒันา ทีท่ำงาน
และเปนการพฒันาประสทิธภิาพในการบรหิารภายในองคกร สามารถลดคาใชจายและตนทนุในการผลติ ตลอด
จนความสญูเสยีตางๆ อนัเกดิจากการผลติ ทัง้นีเ้พราะระบบคณุภาพ ISO 9000 สรางจติสำนกึในการทำงาน
ใหกบัพนกังาน มกีารทำงานทีเ่ปนระบบ มแีนวปฏบิตัทิีช่ดัเจน สามารถควบคมุและตรวจสอบไดงายขึน้และที่
สำคญั คอื สามารถเพิม่ผลผลติและสรางภาพลกัษณทีด่ใีหแกองคกร ซึง่ถอืเปนประกาศเกยีรตคิณุอกีทางหนึง่
ดวย
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ระบบการจดัการสิง่แวดลอม  ISO 14000
ในภาคธรุกจิและอตุสาหกรรม จะถกูมองวาเปนสาเหตใุนการสรางปญหาใหกบัสิง่แวดลอม ดวยความ

ตระหนกัถงึความสำคญัในการมสีวนรวมรบัผดิชอบตอสิง่แวดลอม องคการระหวางประเทศวาดวยการมาตรฐาน
หรอื ISO จงึไดกำหนดอนกุรมมาตรฐาน ISO 14000 (Environment Management Standards) ขึน้ เพือ่ให
ประเทศสมาชิกทั่วโลกนำไปใชเปนมาตรฐานเดียวกัน ในการจัดระบบการจัดการสิ่งแวดลอมและสำนักงาน
มาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม (สมอ.) ไดนำมาประกาศใชในประเทศไทย ในชือ่ "อนกุรมมาตรฐานระบบ
การจดัการสิง่แวดลอม มอก. 14000" โดยมเีนือ้หาของมาตรฐานเชนเดยีวกนัทกุประการ

EMR: Environment Management Repesentative หมายถึง ผูบริหารมาตรฐานการจัดการ
สิ่งแวดลอม

ISO 14000 เปนมาตรฐานสากลสำหรับนำไปใชในการจัดระบบการจัดการสิ่งแวดลอมขององคกร
ใหมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมใหนอยที่สุด โดยครอบคลุมถึงการจัดระบบโครงสรางขององคกร การกำหนด
ความรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ระเบียบปฏิบัติงาน กระบวนการดูแลทรัพยากร เพื่อใหมีการจัดการและ
รกัษาไวซึง่การจดัการดานสิง่แวดลอม

องคกรธรุกจิสามารถจดัทำระบบการจดัการสิง่แวดลอมและขอการรบัรองไดโดยสมคัรใจ แตตองมกีาร
ประกาศเปนนโยบายทีช่ดัเจน มกีารดำเนนิการอยางจรงิจงัและเปนขัน้ตอน สามารถตรวจสอบไดและตองเปด
เผยนโยบายตอสาธารณชนดวย โดยมโีครงสรางมาตรฐาน 3 มาตรฐาน คอื

1) มาตรฐานระบบการบรหิาร (Environment Management System - EMS)  เปนมาตรฐานระบบ
การจดัการกบัสิง่แวดลอมขององคกรธรุกจิทัง้ดานนโยบาย ดานสิง่แวดลอม การวางแผน การนำไปปฏบิตังิาน
และดำเนนิการ การตรวจสอบและปรบัปรงุแกไข การทบทวนการจดัการ มาตรฐานระบบการบรหิาร ประกอบ
ดวยอนกุรมมาตรฐาน ดงันี้

(1) ISO 14001 เปนขอกำหนดระบบการจดัการสิง่แวดลอม
(2) ISO 14004 เปนขอแนะนำดานหลกัการและเทคนคิ

2) มาตรฐานการตรวจประเมนิและวดัผล (Evaluation and Auditing) เปนมาตรฐานกำหนดวธิกีารตรวจ
ประเมนิดานสิง่แวดลอม ประกอบดวย 2 สวน คอื

(1) มาตรฐานการตรวจประเมนิ (Environmental Auditing) ประกอบไปดวยอนกุรมมาตรฐาน ดงันี้
ISO 14010 เปนหลกัการทัว่ไปของการตรวจประเมนิ
ISO 14011 เปนวธิกีารตรวจประเมนิระบบการจดัการดานสิง่แวดลอม
ISO 14012 เปนหวัขอกำหนดคณุสมบตัขิองผตูรวจประเมนิ

(2) มาตรฐานการวัดผลการปฏิบัติงานควบคุมมลพิษ (Environment Performance Evaluation)
ประกอบไปดวยอนกุรมมาตรฐาน ดงันี้

ISO 14031 เปนหลกัการทัว่ไปของการวดัผลการปฏบิตังิานควบคมุมลพษิ
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3) มาตรฐานทีเ่กีย่วกบัผลติภณัฑ (Environmental Product) ม ี2 สวน คอื
(1) มาตรฐานฉลากเพือ่สิง่แวดลอม (Environmental Labeling) เปนมาตรฐานการตดิฉลากผลติภณัฑ

ทีม่สีวนชวยในการลดผลกระทบตอสิง่แวดลอมในประเทศไทยฉลากเพือ่สิง่แวดลอมทีร่จูกักนัดคีอื ฉลากเขยีว
ฉลากประหยดัไฟเบอร 5 เปนตน จะประกอบ ไปดวยอนกุรมมาตรฐาน ดงันี้

ISO 14020 เปนหลกัการพืน้ฐานในการตดิฉลากผลติภณัฑเพือ่สิง่แวดลอม
ISO 14021 เปนนยิามเกีย่วกบัการใชฉลากผลติภณัฑเพือ่สรางสิง่แวดลอมทีผ่ผูลติรบัรอง
ตนเอง
ISO 14022 เปนมาตรฐานวาดวยสัญลักษณสำหรับผลิตภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอมที่ผูผลิต
ใชรบัรองเอง
ISO 14023 เปนขอกำหนดวิธีการตรวจสอบและรับรองฉลากผลิตภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอม
ที่ผูผลิตติดไว
ISO 14024 เปนหลักการ ระเบียบปฏิบัติ ขอกำหนดและวิธีการรับรองผลิตภัณฑเพื่อ
สิง่แวดลอมของหนวยรบัรอง

(2) มาตรฐานการประเมนิวงจรชวีติของผลติภณัฑ (Life Cycle Assessment) เปนมาตรฐานในการ
วเิคราะหผลกระทบดานสิง่แวดลอมของผลติภณัฑ ตัง้แตขัน้วตัถดุบิถงึขัน้เลกิใช ประกอบดวยอนกุรมมาตรฐาน
ดงันี้

ISO 14040 เปนหลกัการพืน้ฐานและกรอบการดำเนนิงาน
ISO 14041 เปนการรวบรวมขอมลูดานสิง่แวดลอม ตลอดจนวงจรชวีติผลติภณัฑ
ISO 14042 เปนการประเมนิผลกระทบตอสิง่แวดลอมตลอดวงจรชวีติผลติภณัฑ
ISO 14043 เปนการแปรผลทีไ่ดจากขอมลู

โดยทัว่ไปมาตรฐานทีใ่ชสำหรบัใหประกาศนยีบตัรรบัรองมาตรฐานสากลดวยการจดัการสิง่แวดลอม
สำหรบัองคการธรุกจิ คอื ISO 1401 เปนขอกำหนดระบบการจดัการสิง่แวดลอม (Environment Management
System - EMS)

สำหรบัประโยชนทีจ่ะไดรบั เชน
1) ชวยลดตนทนุในระยะยาว
2) เพิม่โอกาสในดานการคา
3) สรางภาพพจนทีด่ใีหกบัองคกร
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ในการเตรยีมตวัเขาสรูะบบ ISO 14000 มขีัน้ตอน ดงันี้
ขัน้ที ่1 ศกึษาอนกุรมมาตรฐาน ISO 14000
ขัน้ที ่2 ประชมุฝายบรหิารเพือ่ขอการสนบัสนนุในการจดัทำระบบการจดัการสิง่แวดลอม
ขัน้ที ่3 ตัง้คณะกรรมการชีน้ำเพือ่จดัทำระบบและควบคมุดแูลใหเปนไปตามทีไ่ดกำหนดไว
ขัน้ที ่4 กำหนดนโยบายดานสิ่งแวดลอม วางแผนการจัดระบบ จัดทำวิธีการปฏิบัติงานและ

คำแนะนำทีจ่ำเปน
ขัน้ที ่5 ลงมอืปฏบิตัติามระบบการจดัการสิง่แวดลอมทีไ่ดกำหนดขึน้
ขัน้ที ่6 ตรวจติดตามระบบการจัดการสิ่งแวดลอม เพื่อตรวจสอบวาระบบเปนไปตามแผนและ

ขอกำหนดของมาตรฐานและไดมกีารนำไปใชปฏบิตัแิละคงไวอยางเหมาะสม
ขัน้ที ่7 แกไขขอบกพรองทีพ่บจากการตรวจตดิตามภายในและปรบัปรงุระบบการจดัการสิง่แวดลอม

ใหมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้
ขัน้ที ่8 ยืน่คำขอรบัรองกบัหนวยงานทีใ่หการรบัรอง

มาตรฐานระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั มอก.18000
ในปจจุบันมีการตื่นตัวในเรื่องของความปลอดภัยและสุขภาพของผูคนมากขึ้น โดยเฉพาะใน

ภาคอตุสาหกรรมทีม่กัจะมอีบุตัเิหตจุากการทำงานเกดิขึน้บอยๆ สรางความเสยีหายตอองคกรหรอืบางครัง้จะสง
ผลกระทบตอสภาพแวดลอมและสงัคมโดยรอบอกีดวย เชน โรงงานระเบดิ พนกังานและชมุชนใกลเคยีงไดรบั
ผลกระทบจากสารเคมทีีโ่รงงานใช เปนตน

สำนกังานมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม (สมอ.) จงึไดกำหนดอนกุรมมาตรฐานระบบการจดัการอาชวี
อนามยัและความปลอดภยั มอก. 18000 ขึน้ เพือ่เปนแนวทางใหหนวยงานตางๆ นำไปปฏบิตั ิไมเพยีงแตเพือ่
แกไขปญหาเทานั้นแตยังครอบคลุมไปถึงเพื่อใชเปนแนวทางในการปองกันมิใหเกิดปญหาดานสุขภาพและ
อบุตัเิหตตุางๆ ตอผปูฏบิตังิานและ ผคูนในสงัคมโดยรอบ ทัง้ภายในและภายนอกองคกร รวมถงึชมุชนใกลเคยีง
อีกดวย

มาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรมระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยัตามอนกุรมมาตรฐาน
มอก.18000 นอกจากจะกำหนดขึ้นเพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยในองคกรแลว ยัง ใชเปนขอกำหนดในการตรวจประเมินเพื่อใหการรับรองระบบการจัดการ
อาชวีอนามยัและความปลอดภยัในองคกรอกีดวย

มาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรมระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั (Occupational Health
and Safety Management Systems Standards) ตามอนกุรมมาตรฐาน มอก.18000 กำหนดขึน้โดยใช BS
8800: Guide to Occupational Health and Safety - OH&S Management Systems เปนแนวทางและอาศยั
หลกัการของระบบการจดัการ ตามอนกุรมมาตรฐาน มอก. 9000/ISO 9000 มอก.14000/ISO 14000 เพือ่ให
ระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยัเขากนัไดกบัระบบการจดัการอืน่ๆ ขององคกร
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อนกุรมมาตรฐาน มอก.18000 แบงออกเปน 2 เลม ดงันี้
1) มาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรมระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั: ขอกำหนด

ตามมาตรฐานเลขที ่มอก.1801-2542 (Occupational Health and Safety Management Systems: Specifi-
cation)

2) มาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรมระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั: ขอแนะนำ
ทัว่ไปเกีย่วกบัหลกัการระบบและเทคนคิในการปฏบิตัติามมาตรฐาน มอก.18004 (Occupational Health and
Safety Management Systems: General Guideline on Principles, Systems and Supporting Techniques)

วตัถปุระสงคของมาตรฐานทีก่ำหนดขึน้กเ็พือ่ใชเปนเกณฑในการจดัทำระบบการจดัการอาชวีอนามยัและ
ความปลอดภยัขององคกรและพฒันาปรบัปรงุใหดยีิง่ขึน้อยางตอเนือ่งในดานตางๆ เชน

1) ลดความเสีย่งตออนัตรายและอบุตัเิหตตุางๆ ของพนกังานและผทูีเ่กีย่วของ
2) ปรบัปรงุการดำเนนิงานของธรุกจิใหเกดิความปลอดภยั
3) ชวยสรางภาพพจนดานความรบัผดิชอบขององคกรทีม่ตีอพนกังาน ตอองคกรและตอสงัคม

สำหรบัขัน้ตอนในการจดัทำระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั มขีัน้ตอน ดงันี้
ขัน้ตอนที ่1 การทบทวนสถานะเริม่ตน ซึง่องคกรจะตองพจิารณาทบทวนระบบการจดัการอาชวีอนามยัและ

ความปลอดภยัทีม่อียเูพือ่ใหทราบถงึสถานภาพปจจบุนัของ องคกร โดยมวีตัถปุระสงคในการ
กำหนดขอบเขตของการนำเอาระบบการจดัการไปใชและเพือ่ใชในการวดัผลความกาวหนา

ขัน้ตอนที ่2 กำหนดนโยบายอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ซึง่ผบูรหิารระดบัสงูขององคกรจะตองกำหนด
นโยบายและจดัทำเอกสาร พรอมทัง้ลงนามแสดงเจตจำนงดานอาชวีอนามยัและความปลอดภยั
แลวมอบหมายใหมีการดำเนินการตามนโยบาย พรอมทั้งจัดสรรทรัพยากรที่จำเปนในการ
ดำเนนิการ ตองใหพนกังานทกุระดบัเขาใจนโยบาย ไดรบัการฝกอบรมทีเ่หมาะสมและมคีวาม
สามารถทีจ่ะปฏบิตังิานตามหนาทีแ่ละความรบัผดิชอบ รวมทัง้สงเสรมิใหเขามามสีวนรวมในระบบ
การจดัการ

ขัน้ตอนที ่3 การวางแผน ซึ่งจะตองมีการบงชี้อันตรายและประเมินความเสี่ยง รวมทั้งบงชี้ขอกฎหมายที่
เกีย่วของ ทัง้นีเ้พือ่ใชในการจดัทำแผนงานควบคมุความเสีย่ง การวดัผลและการทบทวนระบบ
การจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยัไดอยางเหมาะสม พรอมทัง้กำหนดวตัถปุระสงคและ
เปาหมายทีช่ดัเจน เพือ่ใหสามารถจดัสรรทรพัยากรไดถกูตองทัง้ดานงบประมาณและบคุลากร

ขัน้ตอนที ่4 การนำไปใชและการปฏบิตั ิองคกรจะตองนำแผนงานทีก่ำหนดไวมาปฏบิตั ิโดยม ีผบูรหิารระดบั
สูงเปนผูรับผิดชอบโครงการ จัดใหมีการฝกอบรมบุคลากรเพื่อใหมีความรูความสามารถที่
เหมาะสมและจำเปน จดัทำและควบคมุเอกสารใหมคีวามทนัสมยั มกีารประชาสมัพนัธเพือ่ปลกุ
จติสำนกึใหตระหนกัถงึความรบัผดิชอบรวมกนั ใหความสำคญัและรวมมอืกนันำไปใชปฏบิตัิ
พรอมทัง้ควบคมุการปฏบิตัใิหมัน่ใจวากจิกรรมดำเนนิไปดวยความปลอดภยัและสอดคลองกบั
แผนงานทีว่างไว รวมถงึมกีารเตรยีมความพรอมสำหรบักรณทีีเ่กดิสภาวะฉกุเฉนิ

ขัน้ตอนที ่5 การตรวจสอบและแกไข ซึง่ผบูรหิารองคกรจะตองกำหนดใหมกีารตรวจตดิตามผลการปฏบิตังิาน
เปนระยะๆ โดยการตรวจประเมนิเพือ่วดัผลการปฏบิตัแิละ หาขอบกพรองของระบบ แลวนำไป
วเิคราะหหาสาเหตแุละทำการแกไข จากนัน้กท็ำการบนัทกึไวเปนลายลกัษณอกัษร
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ขัน้ตอนที ่6 การทบทวนการจดัการ ผบูรหิารระดบัสงูขององคกรจะตองกำหนดใหมกีารทบทวนระบบการ
จดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยัจากผลการดำเนนิงาน ผลการตรวจประเมนิ รวมทัง้ปจจยั
ตางๆ ทีเ่ปลีย่นแปลงไป แลวนำมาปรบัปรงุการดำเนนิงานเพือ่ลดความเสีย่งอยางตอเนือ่งและ
กำหนดแผนงานในเชงิปองกนั

สวนประโยชนทีจ่ะไดรบัจากการนำมาตรฐานมาใช เชน
1) รกัษาปองกนัชวีติและทรพัยสนิอนัเนือ่งมาจากอบุตัเิหตทุีอ่าจเกดิขึน้ในองคกร
2) เปนการเตรียมความพรอมสำหรับอุบัติเหตุและภาวะฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งจะชวยลดความ

สญูเสยีและความเสยีหายทัง้ในดานชวีติและทรพัยสนิ
3) ลดรายจายขององคกร เนือ่งจากอบุตัเิหตลุดลง
4) ไดรบัเครือ่งหมายรบัรองฯ โดยองคกรมาตรฐาน มอก.18001 ซึง่จะสามารถนำไปใชในการโฆษณา

และประชาสมัพนัธ เพือ่เสรมิสรางภาพลกัษณขององคกรใหดแีละใหเปนทีย่อมรบัในสงัคมยิง่ขึน้
5) สรางขวญัและกำลงัใจใหแกพนกังานในองคกร ทำใหเกดิความเชือ่มัน่ตอความปลอดภยั ตอชวีติ

การทำงาน ซึง่จะสงผลตอการเพิม่ประสทิธภิาพในการทำงานดวย
6) เปนการเตรยีมความพรอมในการเขาสกูารแขงขนัทางดานการคาในตลาดโลก

การรบัรองระบบการวเิคราะหอนัตรายและจดุวกิฤตทิีต่องการควบคมุในการผลติอาหาร
(Hazard Analysis and Critical Control Point - HACCP System)
ในปจจบุนัอตุสาหกรรมอาหารของประเทศไทย เปนอตุสาหกรรมทีม่ศีกัยภาพสงู ดงันัน้ผปูระกอบ

การอตุสาหกรรมอาหารจงึตองมกีารจดัการดานคณุภาพทีด่เีพือ่ความปลอดภยัของผบูรโิภคและเพือ่การแขงขนั
ไดในตลาดโลก สำหรับมาตรการสำคัญที่ใชในการควบคุมกระบวนการผลิตอาหารและเปนที่ยอมรับในระดับ
สากลในปจจบุนั คอื ระบบ HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) ซึง่ระบบดงักลาวเปนการ
วเิคราะหอนัตรายทีอ่าจจะมผีลตอสขุอนามยัของผบูรโิภค ในทกุขัน้ตอนของกระบวนการและวางมาตรการใน
การปองกนั เฝาระวงัและตรวจตดิตามแกไข เพือ่ใหอาหารทีผ่ลตินัน้มคีวามปลอดภยัและไมมอีนัตรายตอสขุภาพ
อนามยัของผบูรโิภค

HACCP เปนระบบทีผ่ปูระกอบการอตุสาหกรรมอาหารควรจะนำมาใชในกระบวนการผลติ เพือ่สราง
ความมั่นใจในเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัยของผลิตภัณฑอาหาร เนื่องจากทั่วโลกใหความสำคัญกับระบบ
ดงักลาว โดยยดึหลกัเกณฑตามโครงการมาตรฐานอาหารระหวางประเทศ (CODEX) ทีก่ำหนดให HACCP
เปนมาตรฐานทีถ่อืปฏบิตัสิำหรบัอตุสาหกรรมอาหารและเปนเกณฑในการตรวจประเมนิเพือ่ใหการรบัรองของ
หนวยงานรบัรองดวย

HACCP คอื ระบบการจดัการคณุภาพดานความปลอดภยัทีใ่ชในการควบคมุกระบวนการผลติใหได
อาหารทีป่ราศจากอนัตรายจากเชือ้จลุนิทรยี สารเคมแีละสิง่สกปรกแปลกปลอมตางๆ เชน เศษแกว เศษพลาสตกิ
โลหะ เปนตน
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ในปจจบุนั HACCP ถอืเปนมาตรฐานสากลทีใ่ชสรางความมัน่ใจในอตุสาหกรรมอาหาร ทีผ่ผูลติและ
ผูบริโภคตางใหความสำคัญและใหการยอมรับกันอยางแพรหลาย โครงการมาตรฐานอาหาร FAO/WHO
(CORDEX Alimentarius Commission) จงึไดจดัทำขอกำหนดหลกัการของระบบ HACCP และขอแนะนำใน
การนำไปใชเพือ่ใหประเทศตางๆ ไดนำไปใชในการพฒันาอตุสาหกรรมอาหาร

สำนกังานมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม (สมอ.) และสำนกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
ไดรวมดำเนนิการดานการรบัรองระบบ HACCP โดยเปดบรกิารใหผปูระกอบการทีส่นใจสามารถยืน่คำขอรบัรอง
ระบบ HACCP ไปใชในการผลติแลวจะสามารถสรางความมัน่ใจใหกบัผบูรโิภค นอกจากนีย้งัเปนรากฐานทีม่ัน่
คงสำหรบัอตุสาหกรรมทีต่องการพฒันาเขาไปสรูะบบคณุภาพ ISO 9000 ตอไปในอนาคตดวย

สำหรบัระบบของ HACCP นัน้ มหีลกัการ 7 ขอ ทีจ่ะตองปฏบิตัติามทีร่ะบใุนมาตรฐานระหวางประเทศ
ประเทศสมาชกิไดยดึถอืเปนแนวทางประยกุตใชโดยสอดคลองกนัทัว่โลก ดงันี้

1) การดำเนนิการวเิคราะหอนัตราย (Conduct a Hazard Analysis)
2) หาจดุวกิฤตทิีต่องควบคมุ (Determine the Critical Control Points - CCPS)
3) กำหนดคาวกิฤต ิ(Establish Critical Limit (S)
4) กำหนดระบบเพื่อตรวจติดตามการควบคุมจุดวิกฤติที่ตองควบคุม (Establish a System to

Monitor Control of the CCP
5) กำหนดวิธีการแกไขเมื่อตรวจพบวาจุดวิกฤติที่ตองควบคุมเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งไมอยูภายใต

การควบคมุ (Establish the corrective action to be taken when monitoring indicates that
particular CCP is not under control)

6) กำหนดวธิกีารทวนสอบเพือ่ยนืยนัประสทิธภิาพการดำเนนิงานของระบบ HACCP (Establish
procedures for verification to confirm that the HACCP system is working effectively)

7) กำหนดวิธีการจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวของกับวิธีปฏิบัติและบันทึกขอมูลตางๆ ที่เหมาะสมตาม
หลกัการเหลานีแ้ละการประยกุตใช (Establish documentation concerning all procedures and
records appropriate to these principles and their application)



7-33การเพิ่มผลผลิต

มาตรฐาน HACCP เปนมาตรฐานระบบการจัดการดานความปลอดภัยของผลิตภัณฑอาหารที่
ครอบคลมุตัง้แตวตัถดุบิ เครือ่งปรงุ การผลติ การเกบ็รกัษา การสงมอบและการใชผลติภณัฑ มงุเนนใหองคกร
มีการกำหนดมาตรการควบคุม ดูแล กระบวนการผลิต เพื่อปองกันไมใหเกิดปญหาที่มีผลกระทบตอ
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑและในการพิจารณาระบบ HACCP นั้น โรงงานจะตองจัดทำหลักที่เรียกวา
บนัใด 5 ขัน้ สรูะบบ HACCP ซึง่ประกอบดวย
ขัน้ตอนที ่1 ศกึษามาตรฐาน ระบบการวเิคราะหอนัตรายและจดุวกิฤตทิีต่องควบคมุในการผลติอาหารและ

คำแนะนำในการนำไปใชของ CORDEX ตาม มอก.7000-2540 ANDEX to CAC / RCP-1 (1969)
REV.3 (1997) หรอื ประกาศของสำนกังานคณะกรรมการอาหารและยาหรอืมาตรฐาน
ระบบ HACCP ของประเทศคคูา

ขัน้ตอนที ่2 ประชมุฝายบรหิาร เพือ่ขอการสนบัสนนุในการจดัทำระบบ HACCP จดัตัง้ทมีงานจดัทำระบบ
HACCP และควบคมุดแูลใหเปนไปตามแผนทีไ่ดกำหนดไว

ขัน้ตอนที ่3 เลอืกผลติภณัฑทีจ่ะนำมาจดัระบบ HACCP จดัทำรายละเอยีดและวธิกีารปฏบิตัติามหลกัการ
ระบบ HACCP ทีจ่ดัทำขึน้กอนนำไปปฏบิตัแิละลงมอืปฏบิตัติามแผนทีไ่ดกำหนดและตรวจพสิจูน
แลว

ขัน้ตอนที ่4 ทำการทวนสอบระบบเพื่อตรวจสอบวาระบบเปนไปตามแผนและขอกำหนดตามมาตรฐาน
โดยไดมกีารปฏบิตัแิละคงรกัษาระบบอยางเหมาะสม แกไขขอบกพรองทีม่าจากการตรวจตดิตาม
ภายในและปรบัปรงุระบบใหมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้

ขัน้ตอนที ่5 ติดตอหนวยงานที่ใหการรับรองและยื่นคำขอ สำหรับหนวยงานที่ใหการรับรองนั้นไดแก
สำนกังานมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรมและสำนกังานคณะกรรมการอาหารและยา ซึง่รวมกนั
เปนหนวยงานที่ทำหนาที่ใหการรับรอง โดยผูประกอบการที่สนใจขอการรับรองสามารถ
ยืน่คำขอได

สำหรบัประโยชนจากการใชระบบ HACCP นัน้ มมีากมายหลายอยาง เชน
1) บรหิารจดัการดานความปลอดภยัของอาหารอยางมรีะบบ
2) เกดิภาพพจนทีด่ตีอองคกรและผลติภณัฑ
3) ลดภาระคาใชจายในการผลติทีไ่มเปนไปตามขอกำหนด โดยเฉพาะคณุภาพดานความปลอดภยั
4) เพิม่ขดีความสามารถในการแขงขนัดานการตลาด
5) เปนระบบคณุภาพดานความปลอดภยัของอาหารทีส่ามารถขอรบัการรบัรองได
6) เปนพืน้ฐานสำคญัในการพฒันาเขาสรูะบบคณุภาพ ISO 9000

ระบบตางๆ เหลานี ้สามารถนำมาใชไดกบัองคกรในทกุประเภทและทกุขนาด เพราะจะกอใหเกดิผลดี
ตอการดำเนนิการและสามารถแขงขนักบัผอูืน่ได

ระบบมาตรฐานตางๆ ที่นำมากลาวในที่นี้เปนเพียงสวนหนึ่งเทานั้น เพราะยังมีมาตรฐานสำหรับ
อตุสาหกรรมตางๆ อกีมากมายทีต่องศกึษา ซึง่สามารถศกึษาหารายละเอยีดไดจากหนงัสอืทีไ่ดมกีารจดัทำขึน้
มาอยางหลากหลายในปจจบุนั
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5.4 การบำรงุรกัษาเครือ่งจกัรอยางเปนระบบ (Total Productive Maintenance: TPM)
วัตถุประสงคของ TPM ก็เพื่อใหมีการใชและบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณอยางเปนระบบและมี

ประสทิธภิาพการดำเนนิงานจะตองอาศยัความรวมมอืของพนกังานทกุฝายชวยกนั ควบคกูบัการปฏบิตังิานใน
หนาทีต่ามปกติ

เปาหมายหลกั 5 ประการ ของ TPM มดีงันี้
1) การปรบัปรงุประสทิธภิาพโดยรวมของเครือ่งจกัร อปุกรณใหสงูขึน้
2) การสรางระบบบำรงุรกัษาดวยตนเอง
3) สรางระบบการบำรงุรกัษาของฝายบำรงุรกัษา
4) ฝกอบรมบคุลากรใหมคีวามชำนาญทัง้ทางดานการใชและการบำรงุรกัษาเครือ่งจกัร
5) สรางระบบควบคมุการดำเนนิการเบือ้งตน

5.4.1 รปูแบบการบำรงุรกัษาของ TPM จำแนกออกไดตามลกัษณะการปฏบิตังิานและวตัถปุระสงค
ของกจิกรรมได 5 ลกัษณะ

1) การบำรงุรกัษาเชงิปองกนั Preventive Maintenance: PM เปนการบำรงุรกัษาเพือ่ ปองกนั
การชำรดุเสยีหาย/ขดัของของเครือ่งจกัรอปุกรณ โดยทำการบำรงุรกัษาเครือ่งจกัรลวงหนาตามกำหนดเวลาหรอื
ตามแผนงานทีว่างไว

เปนหนาทีโ่ดยตรงของหนวยซอมบำรงุในการวางแผนและการบำรงุรกัษาตามกำหนด
เปนหนาทีข่องผใูช ในการรวมกำหนดแผนงานและตดิตามการดำเนนิการบำรงุรกัษา

2) การบำรุงรักษาเชิงแกไขปรับปรุง Corrective Maintenance: CM เปนการปรับปรุงแกไข
จดุออนหรอืขอเสยีของเครือ่งจกัร เพือ่ลดความถีข่องความเสยีหาย โดยพจิารณาถงึความคมุคาในการดำเนนิ
งานดวย

เปนหนาทีโ่ดยตรงของหนวยซอมบำรงุในการวางแผนและการบำรงุรกัษาตามกำหนด
เปนหนาทีข่องฝายวศิวกรรม/ออกแบบและผใูช ในการใหขอมลู

3) การปองกนัการบำรงุรกัษา Maintenance Preventive: MP เปนการดำเนนิการเพือ่ใหไดมา
ซึง่เครือ่งจกัรทีไ่มตองการการบำรงุรกัษาหรอืตองการนอยทีส่ดุ ตองการความรวมมอืจากหนวยงานตางๆ มาก
เชน ออกแบบ วจิยัและพฒันา จดัหา ฯลฯ

การออกแบบเพือ่ใหไดเครือ่งจกัรทีท่นทาน
เลอืกใชเทคนคิและใชวสัดใุหมๆ  ทีด่กีวาเดมิ
เลอืกซือ้เครือ่งจกัรทีม่คีณุสมบตัทิีด่ี
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4) การซอมหลังเกิดเหตุเสียหาย Break Down Maintenance: BM เปนการซอมหลังจากที่
เครือ่งจกัรเกดิความเสยีหาย / ขดัของขึน้

เปนหนาทีโ่ดยตรงของหนวยซอมบำรงุ
ผใูชงานมหีนาทีใ่นการใหขอมลูของอาการเสยี

5) การบำรงุรกัษาดวยตนเอง Self Maintenance: SM เปนกจิกรรมทีด่ำเนนิการโดยผใูชงาน
เครือ่งจกัร เพือ่ใหมกีารใชงานเครือ่งจกัรไดอยางถกูตองและมกีารดแูลรกัษาเครือ่งจกัรในระดบัเบือ้งตนอยาง
เปนระบบและตอเนือ่ง โดยผานรปูแบบการปฏบิตักิารของกลมุยอย (Small Group)

5.4.2 วตัถปุระสงคในการทำ TPM
1) เพือ่การปองกนัการเสือ่มสภาพ เชน

ใชเครือ่งจกัรอยางถกูวธิกีาร ตามคมูอืการใช
ดแูลทำความสะอาด หยอดน้ำมนั และขนัแนน

2) เพือ่การวดัการเสือ่มสภาพ
ตรวจเชค็ประจำวนั โดยใชประสาททัง้หา
ตรวจสอบเปนระยะ ดวยเครือ่งมอืงายๆ

3) การทำใหกลบัสสูภาพเดมิ
เปลีย่นชิน้สวนงายๆ ดวยตนเอง
ใหขอมลูความขดัของของเครือ่งจกัรอยางถกูตองกบัหนวยงานซอมบำรงุ

5.4.3 การดำเนนิงานในการทำ TPM

5.4.4 ขัน้ตอนการบำรงุรกัษาดวยตนเอง ซึง่จะประกอบไปดวย 20 ขัน้ตอน คอื
1) การบรหิารกลมุ ประกอบไปดวย

(1)จดัตัง้กลมุ
จดทะเบยีนจดัตัง้กลมุ
จดัทำแผนผงัพืน้ทีค่วามรบัผดิชอบของแตละกลมุ

(2) การประชมุกลมุ
จดัใหมกีารประชมุกลมุอยางตอเนือ่ง
มบีนัทกึการประชมุทกุครัง้
รายงานการประชมุใหผบูงัคบับญัชาทราบ
สมาชกิเขาประชมุอยางพรอมเพรยีง

2) การจดัทำรายการเครือ่งจกัรอปุกรณ
(1) จดัทำรายการเครือ่งจกัรอปุกรณทัง้หมดในความรบัผดิชอบของกลมุ
(2) นำเสนอผบูงัคบับญัชาลงนามรบัทราบ

ผูบริหาร ประกาศนโยบาย เปาหมาย แผนงาน-จดัตัง้กลมุ
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3) การทำความสะอาดเครื่องจักรอุปกรณ ซึ่งมีวัตถุประสงคหลักคือ เปนการตรวจสอบสภาพ
เครือ่งจกัรและขจดัตนเหต ุจะประกอบไปดวยกจิกรรมดงันี้

(1) ทำความสะอาดภายนอก
(2) ทำความสะอาดภายใน

4) การตรวจสอบการขนัแนน
(1)  ตรวจสอบและขนัแนน ตามทีค่มูอืกำหนด
(2)  ทำเครือ่งหมายที ่นอต / สกรทูีจ่ำเปน ในจดุตางๆ ตอไปนี ้คอื

จดุทีม่กีารเคลือ่นไหว
จดุทีม่กีารสัน่สะเทอืน

5) การตรวจสอบการหลอลืน่
(1) ตรวจสอบและเตมิสารหลอลืน่ใหอยใูนระดบัทีก่ำหนด
(2) ทำเครือ่งหมายเพือ่ความสะดวกในการเตมิ เพือ่

บอกชนดิหรอืประเภทของผลติภณัฑ
บอกระดบัและปรมิาณทีต่องเตมิ

6) การแกไขตนเหตขุองความสกปรก
(1) จดัทำเปนมาตรฐานหรอืมาตรการ

แผนงานการบำรงุรกัษารายเดอืน / ป
อนมุตัโิดยผบูงัคบับญัชา
จดัเกบ็แผนงานตามหลกั 5ส. ฯลฯ

(2) รายงานใหผบูงัคบับญัชาทราบ
7) แผนการบำรงุรกัษาดวยตนเอง

(1) จดัทำแผนการบำรงุรกัษาดวยตนเองระยะยาว
กำหนดการตรวจสอบการขนัแนน
กำหนดการตรวจสอบเพิม่เตมิ / เปลีย่นสารหลอลืน่
กำหนดการทำความสะอาดทัง้ภายในและภายนอก

(2) รายงานแผนงานใหผบูงัคบับญัชาทราบ
(3) จดัทำและตดิตัง้แผนงาน

ตองไดรบัการอนมุตัจิากผบูงัคบับญัชา
ตดิตัง้ / จดัเกบ็ไวในสถานทีแ่ละตำแหนงทีส่ามารถรบัรแูละใชงานไดงาย
ใชหลกั 5ส. มาประยกุตใช
ตองคำนงึถงึหลกัความปลอดภยัดวยเสมอ
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8) กำหนดชือ่ผรูบัผดิชอบประจำเครือ่งจกัร
(1) กำหนดชือ่ผรูบัผดิชอบทกุอปุกรณ
(2) จดัทำปายแสดงชือ่ผรูบัผดิชอบประจำเครือ่งจกัร

ตดิไวในตำแหนงทีส่ามารถรบัรไูดงาย
นำหลกั 5ส. มาประยกุตใช
ตองคำนงึถงึหลกัความปลอดภยั

9) เขยีนขัน้ตอนวธิกีารใชเครือ่งจกัรอปุกรณ
(1) เขยีนวธิกีารใชเครือ่งจกัรอปุกรณแตละเครือ่งโดย :

ประชมุกลมุเพือ่รวมกนัพจิารณาขอกำหนดและขอควรระวงั
ขัน้ตอนการใชครอบคลมุขัน้ตอนตัง้แตกอนการใชงาน ขณะใชงานและหลงัการใชงาน

(2) ตดิตัง้หรอืจดัเกบ็ขัน้ตอนและวธิกีารใชเครือ่งจกัรอปุกรณแตละเครือ่งโดย
ตดิตัง้หรอืจดัเกบ็ในตำแหนงทีง่ายตอการรบัรู
นำหลกั 5ส. มาประยกุตใช
ตองคำนงึถงึหลกัความปลอดภยั

10) ประวตักิารบำรงุรกัษาเครือ่งจกัรอปุกรณ
(1) จดบนัทกึรายละเอยีดการซอม

อาการเสยี สาเหต ุวนัเวลาทีเ่สยี วธิกีารแกไข อะไหลทีใ่ช คาใชจาย ผซูอมฯลฯ เปนตน
(2) แยกใสแฟมประจำเครือ่ง

นำหลกั 5ส. มาประยกุตใช
11) การตรวจสอบ (เพือ่รถูงึสภาวะปกตขิองเครือ่งจกัร)

(1) จดัทำแบบฟอรมการตรวจสอบ (Check Sheet)
จดัทำ หรอืพจิารณาแบบฟอรมโดยกลมุ
ใชแบบฟอรมทีจ่ดัทำตรวจสอบอปุกรณเปนประจำหรอืตามแผนงาน การตรวจสอบ

(2) การรายงานการตรวจสอบ
ผรูบัผดิชอบตรวจสอบรายงานการตรวจสอบใหหวัหนากลมุรบัทราบทกุครัง้
หวัหนากลมุตรวจสอบและลงนามรบัทราบ
หวัหนากลมุรวบรวมและรายงานใหผบูงัคบับญัชาทราบทกุเดอืน

12) แผนผงัแสดงทีต่ัง้ของเครือ่งจกัรอปุกรณ
(1) จดัทำและตดิเลขหมายประจำเครือ่งจกัรอปุกรณทัง้หมด
(2) จดัทำแผนผงัแสดงทีต่ัง้พรอมระบหุมายเลขประจำเครือ่งจกัรอปุกรณ
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13) มาตรฐานการบำรงุรกัษาดวยตนเอง (TPM5) เพือ่รวบรวมการบำรงุรกัษาตางๆ มาจดั
ทำเปนมาตรฐานในเรือ่งดงัตอไปนี้

(1) มาตรฐานการบำรงุรกัษาดวยตนเอง
(2) มาตรฐานการตรวจสอบ
(3) มาตรฐานการทำงาน
(4) มาตรฐานการซอมแซม/ปรบัแตง
(5) มาตรฐานการควบคมุวสัดสุำรอง
(6) มาตรฐานการบนัทกึขอมลู

โดยดำเนนิการประชมุกลมุเพือ่พจิารณาจดัทำมาตรฐาน ซึง่ประกอบดวย
ภาพแสดงเครือ่งจกัรพรอมชีจ้ดุตางๆ
อธบิายรายละเอยีดของมาตรฐาน เพือ่ใชในการตรวจสอบ
อธบิายวธิกีารทำความสะอาด ขนัแนน หลอลืน่
ระบอุปุกรณทีใ่ชทำความสะอาด ขนัแนน หลอลืน่
ระบเุวลาทีใ่ชทำความสะอาด ขนัแนน หลอลืน่
ระบคุวามถีแ่ละผปูฏบิตัใินการทำความสะอาด ขนัแนน หลอลืน่

14) การบันทึกการใชงานของเครื่องจักรอุปกรณ เพื่อหาคาความสามารถในการทำงานของ
เครือ่งจกัร และทำความสามารถในการซอมแซมเครือ่งจกัรอปุกรณ วธิกีารงายและ พืน้ฐานของการคำนวณ
ไดแก

(1) ระยะเวลาเฉลีย่ระหวางเหตขุดัของ (Mean Time Between Failure: MTBF) เปนการ
ดปูระสทิธภิาพของเครือ่งจกัร

(2) ระยะเวลาเฉลีย่ของการแกไขเหตขุดัของ (Mean Time To Repair: MTTR) เปนการดคูวาม
สามารถในการซอม

 จำนวนครัง้ทีห่ยดุ = จำนวนครัง้ทีห่ยดุการเสยี (BM)

เมือ่คำนวณพืน้ฐานเสรจ็แลวกต็องมกีาร:-
(1) จดบนัทกึการใชงานของเครือ่งจกัรอปุกรณลงในแบบฟอรมทีจ่ดัทำขึน้
(2) วดัประสทิธภิาพของเครือ่งจกัรอปุกรณตามความเหมาะสม

หาเวลาเฉลีย่ของการเกดิเหตขุดัของ (MTBF)
หาเวลาเฉลีย่ของการแกไขเหตขุดัของ (MTTR)

MTBF = เวลารวมทีเ่ครือ่งจกัรทำงาน
จำนวนครัง้ทีห่ยดุ

MTTR = เวลารวมที่เครื่องหยุด
จำนวนครัง้ทีห่ยดุ
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15) การแกไข ปรบัแตงเครือ่งจกัรอปุกรณ
(1) ประชมุกลมุเพือ่พจิารณาตนเหตขุองปญหาตางๆ
(2) เขยีนมาตรการในการแกไข/ปรบัแตงเพือ่ขจดัปญหา
(3) พจิารณาความเหมาะสมรวมกบัหนวยงานทีเ่กีย่วของ
(4) แกไข/ปรบัแตงเครือ่งจกัรอปุกรณตามทีไ่ดรบัการอนมุตัิ

16) การซอมบำรงุเครือ่งจกัรเลก็นอยโดยผใูชเครือ่งจกัร
(1) ประชมุกลมุเพือ่พจิารณาสาเหตทุีเ่ครือ่งจกัรเกดิขึน้บอยและสมาชกิสามารถแกไขไดเอง
(2) จดัทำคมูอืในการซอมและใหผเูชีย่วชาญของหนวยซอมบำรงุพจิารณา
(3) รายงานใหผบูงัคบับญัชารบัทราบ

17) ระบบการแจงซอม เปนการใชระบบใบแจงซอม (Work Request) ในการอางองิ
(1) ใชแบบฟอรมใบแจงซอมในการแจงใหหนวยงานซอมบำรงุทราบถงึการขดัของ
(2) ตดิตามการแกไข/สาเหต/ุอปุกรณ/คาใชจาย ฯลฯ เพือ่ใชในการวเิคราะห หาสาเหตทุีแ่ทจรงิ
(3) เกบ็เขาแฟมประจำเครือ่งจกัรตามระบบ 5ส.

18) การจดัทำและรวบรวมเอกสารคอื การรวบรวมและจดัเกบ็เอกสารอยางเปนระบบ
(1) วธิ ีPiping and Instrument Diagram (P&ID)
(2) คมูอืเครือ่งจกัรอปุกรณ (Manual)

19) ปรับปรุงเอกสาร SM.ใหเปนมาตรฐานใหสอดคลองกับระบบ ISO 9000, ISO 14000
ความปลอดภยั ฯลฯ โดยการ

(1) ปรบัปรงุขัน้ตอนการใชอปุกรณใหเปนคมูอืการทำงาน
(2) ปรับปรุงมาตรฐานการบำรุงรักษาดวยตนเองใหครอบคลุมถึงมาตรฐานการตรวจสอบ

อปุกรณ (Inspection Standard)
(3) ปรบัปรงุแบบฟอรมตรวจสอบเครือ่งจกัรอปุกรณ (Check Sheet) ใหสอดคลองกบัมาตรฐาน

การบำรงุรกัษาดวยตนเอง
(4) ปรบัปรงุแผนการบำรงุรกัษาดวยตนเองใหครอบคลมุแผนการตรวจสอบเครือ่งจกัรอปุกรณ
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20) ระบบเอกสาร
(1) จดัทำแฟมกลาง ควรประกอบดวย

ทะเบยีนกลมุ
แผนผงัแสดงทีต่ัง้เครือ่งจกัรอปุกรณ
รายละเอยีดเครือ่งจกัรอปุกรณทัง้หมด
Piping and Instrument Diagram
บนัทกึการประชมุกลมุ

(2) แฟมประจำเครือ่งจกัร ประกอบดวย
แผนงานการบำรงุรกัษาดวยตนเองของเครือ่งจกัรอปุกรณ
คมูอืการทำงาน
บนัทกึการตรวจสอบเครือ่งจกัรอปุกรณ
มาตรฐานการบำรงุรกัษาดวยตนเอง
บนัทกึเวลาการใชงานของเครือ่งจกัรอปุกรณ
มาตรการแกไข/ปรบัแตงเครือ่งจกัรอปุกรณ
คมูอืการซอมบำรงุเครือ่งจกัรอปุกรณ
ใบแจงซอม
คมูอืเครือ่งจกัรอปุกรณ

สำหรบัขัน้ตอนการบำรงุรกัษาดวยตนเอง (Self Maintenance: SM) เมือ่นำมาจดัทำเปนหมวดหมู
จะไดขัน้ตอนทัง้หมด 5 ขัน้ตอน คอื SM.1, SM.2, SM.3 SM.4 และ SM.5 โดยม ีรายละเอยีดและวตัถปุระสงค
หลกัของแตละขัน้ตอนโดยสรปุดงันี ้คอื

SM.1 มวีตัถปุระสงค เพือ่ตองการใหพนกังานผใูชเครือ่งจกัรอปุกรณทำกจิกรรมบำรงุรกัษาเบือ้งตน
อยางเปนระบบ มกีจิกรรมหลกัคอื
การทำกจิกรรมหรอืการบรหิารกจิกรรมของกลมุยอยเพือ่ทำกจิกรรม SM.1
การพจิารณาเพือ่รบัรถูงึจำนวนและลำดบัความสำคญัของเครือ่งจกัรทีอ่ยใูนความรบัผดิชอบ
การทำการบำรงุรกัษาเครือ่งจกัรอยางงายๆ ดวยตนเอง เชน การทำความสะอาด การขนัแนน
การตรวจสอบและเตมิสารหลอลืน่โดยมกีารทำอยางเปนระบบและตอเนือ่ง

SM.2 เปนการขยายผลของการทำกจิกรรมตอจากขัน้ตอน SM.1 มกีจิกรรมหลกัคอื
 การกำหนดตามขัน้ตอน SM.1 อยางครบถวนและขยายผลการทำกจิกรรมสขูัน้ตอน SM.2
ในเครือ่งจกัรทีม่คีวามสำคญัในอนัดบัตนๆ
การกำหนดผรูบัผดิชอบประจำเครือ่ง
การเขยีนขัน้ตอนการใชงานเครือ่ง โดยใชขอมลูจากขัน้ตอนในการปฏบิตังิานจรงิ ทีถ่กูตอง
หรอืจากคมูอืการใชเครือ่ง
การทำแผนงานการบำรงุรกัษาเครือ่งจกัร
การทำประวตักิารบำรงุรกัษาเครือ่งจกัร
การจดัทำและใชแบบฟอรมการตรวจสอบเครือ่งจกัรตามคาบเวลาทีก่ำหนด
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SM.3 เปนขัน้ตอนในการกำหนดมาตรฐานการบำรงุรกัษาดวยตนเอง ประกอบไปดวย กจิกรรมหลกั
คือ
การทำกิจกรรมและรักษาสภาพตามขั้นตอนถึงระดับ SM.2 และขยายผลการทำกิจกรรมสู
ขัน้ตอน SM.3 ในเครือ่งจกัรทีม่คีวามสำคญั
การจดัทำแผนผงัทีต่ัง้เครือ่งจกัรอปุกรณเพือ่ประโยชนในการตรวจสอบและซอมบำรงุ
การจดัทำมาตรฐานการบำรงุรกัษาดวยตนเอง เชน มาตรฐานการทำความสะอาด การขนัแนน
การหลอลืน่ ฯลฯ
ทำการบนัทกึการใชงานเครือ่งจกัรเพือ่การวดัประสทิธภิาพของการซอมบำรงุจากคาMTBF
(Mean Time Between Failure) และ MTTR (Mean Time To Repair)
ปรบัปรงุแกไขมาตรฐานตางๆ ใหดหีรอืเหมาะสมขึน้จากการปฏบิตัหิรอืแกไขจนไดผลดแีลว
ทำเปนมาตรฐานขึน้มาใหม

SM.4 เปนการขยายผลการทำกจิกรรม SM. และรวบรวมเอกสารทีส่ำคญัตอการบำรงุรกัษา ประกอบ
ดวยกจิกรรมหลกัคอื
การทำกจิกรรมและรกัษาสภาพตามขัน้ตอน SM.2 และ SM.3
การแกไข/ปรบัแตงเครือ่งจกัรอปุกรณและคำนงึถงึความปลอดภยัเปนหลกั
ดำเนนิการตามระบบการแจงซอม
การจดัทำและรวบรวมเอกสารทีส่ำคญัในการทำการบำรงุรกัษา
ปรบัปรงุแกไขมาตรฐานการปฏบิตังิานตางๆ ใหดหีรอืเหมาะสมขึน้ดวยการนำไป
ทดลองปฏบิตั/ิแกไขจนไดผลดแีลวจดัทำเปนมาตรฐานใหม

SM.5 ซึง่จะประกอบไปดวย กจิกรรมตางๆ ดงันี้
บนัทกึการตรวจสอบเครือ่งจกัรอปุกรณ
ประวตัเิครือ่งจกัรอปุกรณ
บนัทกึเวลาการใชงานเครือ่งจกัรอปุกรณ
แผนผงัแสดงทีต่ัง้เครือ่งจกัรอปุกรณ
คมูอืเครือ่งจกัรอปุกรณ
บนัทกึขอปรบัปรงุเปลีย่นแปลง
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สำหรบัการบนัทกึขัน้ตอนการบำรงุรกัษาดวยตนเอง (SM.) สามารถทำไดดงันี้
ขอกำหนด SM.1 SM.2 SM.3 SM.4 SM.5

1. การบริหารกลุม
จัดตั้งกลุม

1.1 จดทะเบียนจัดตั้งกลุม x x x x x
1.2 จัดทำแผนผังพื้นที่ความรับผิดชอบ x x x x x
1.3 จัดใหมีการประชุมกลุม x x x x x

2. จัดทำรายการเครื่องจักรอุปกรณ
2.1 คดัเลอืกอปุกรณเขากบั SM.1, 2, 3 x x x x x

3. การทำความสะอาดเครือ่งจกัรอปุกรณ
3.1 การทำความสะอาดภายนอกและภายใน x x x x x

4. การตรวจสอบการขันแนน
4.1 ขันแนนน็อตและสกรูในตำแหนงที่สำคัญ x x x x x
4.2 ทำเครื่องหมายที่สะดวกในการตรวจสอบ x x x x x

5. การตรวจสอบการหลอลื่น
5.1 ตรวจสอบและเติมสารหลอลื่น x x x x x
5.2 ทำเครื่องหมายที่สะดวกในการเติมสารหลอลื่น x x x x x

6. การแกไขตนเหตุของความสกปรก
6.1 หาวิธีแกไขตนเหตุของความสกปรก x x x x

7. การจัดทำแผนการบำรุงรักษาดวยตนเอง
7.1 จดัทำแผนการทำ SM. x x x x x

8. การกำหนดผูรับผิดชอบประจำเครื่องจักรอุปกรณ
8.1 จัดทำปายแสดงผูรับผิดชอบประจำเครื่องจักร x x x x

อปุกรณ

9. การเขียนขั้นตอนและวิธีการใชเครื่องจักรอุปกรณ
9.1 เขียนขั้นตอนและวิธีการใชเครื่องจักรอุปกรณ x x x x x
9.2 ติดตั้งขั้นตอนและวิธีการใชเครื่องจักรอุปกรณ x x x x x

10. การจัดทำประวัติการซอมบำรุง
10.1 บันทึกประวัติการซอมบำรุงของเครื่องจักร x x x x x

อปุกรณ
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ขอกำหนด SM.1 SM.2 SM.3 SM.4 SM.5
11. การจัดทำใบตรวจสอบเครื่องจักรอุปกรณ

11.1 จัดทำและใชแบบฟอรมการตรวจสอบ x x x x x
เครื่องจักรอุปกรณ

12. การจัดทำแผนผังแสดงที่ตั้ง
12.1 จัดทำและใชแบบฟอรมการตรวจสอบ x x x

เครื่องจักรอุปกรณ
12.2 จัดทำแผนผังแสดงที่ตั้งเครื่องจักรอุปกรณ x x x

13. การจัดทำมาตรฐานการบำรุงรักษาดวยตนเอง
13.1 จัดทำมาตรฐานการบำรุงรักษาดวยตนเอง x x x

14. การบันทึกการใชงานของเครื่องจักรอุปกรณ
14.1 บันทึกการใชงานเครื่องจักรอุปกรณ x x x
14.2 วัดประสิทธิภาพของเครื่องจักรอุปกรณ x x x

15. การแกไข/ปรับแตงเครื่องจักรอุปกรณ
15.1 จัดทำคูมือในการซอมบำรุง x x
15.2 การแกไข/ปรับแตงเครื่องจักรอุปกรณ x x

ตามที่ไดรับอนุมัติ

16. การซอมบำรุงเครื่องจักรอุปกรณเล็กนอย
16.1 จัดทำคูมือในการซอมบำรุงเครื่องจักร x x

อปุกรณทีเ่สยีบอย และสามารถซอมเองได

17. ระบบการแจงซอม
17.1 ใชแบบฟอรมการแจงซอมที่หนวยงาน x x x

ซอมบำรุงจัดไว

18. การจัดทำและการรวบรวมเอกสาร
18.1 Piping and Instrument Diagram (P&ID) x x
18.2 คูมือเครื่องจักรอุปกรณ x x

19. ปรบัปรงุเอกสาร SM.
19.1 ปรับปรุงการใชเรื่องจักรอุปกรณ x x
19.2 ปรับปรุงมาตรฐานการบำรุงรักษาดวยตนเอง x x
19.3 ปรับปรุงใบตรวจสอบเครื่องจักรอุปกรณ x x
19.4 ปรับปรุงแผนการบำรุงรักษาดวยตนเอง x x
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ขอกำหนด SM.1 SM.2 SM.3 SM.4 SM.5
20. ระบบเอกสาร

20.1 จัดทำแฟมกลางประกอบดวย
20.1.1 ทะเบียนกลุมเพิ่มผลผลิต x x x x x
20.1.2 แผนผังแสดงที่ตั้งเครื่องจักรอุปกรณ x x x
20.1.3 รายละเอียดเครื่องจักรอุปกรณทั้งหมด x x x x x
20.1.4 Piping and Instrument Diagram x x
20.1.5 บันทึกประชุมกลุม

20.2 จัดทำแฟมเครื่องจักรอุปกรณประกอบดวย
20.2.1 แผนงานการบำรุงรักษาดวยตนเอง x x
20.2.2 คูมือการทำงาน
20.2.3 บันทึกการตรวจสอบเครื่องจักรอุปกรณ x x x x x
20.2.4 มาตรฐานการบำรุงรักษาดวยตนเอง x x x x x
20.2.5 บันทึกเวลาการใชงานของเครื่องจักร x x x
20.2.6 มาตรฐานการแกไข/ปรับแตงเครื่องจักร x x x
20.2.7 คูมือการซอมบำรุงเครื่องจักรอุปกรณ x x x
20.2.8 คูมือเครื่องจักรอุปกรณ x x x

5.5 การบรหิารคณุภาพทัว่ทัง้องคกร (Total Quality Management; TQM)
มชีือ่เรยีกในภาษาไทยแตกตางกนัมากมายไดแก

การบรหิารคณุภาพแบบเบด็เสรจ็ (ตามพระราชบณัฑติยสถาน)
การบรหิารคณุภาพโดยรวม
การบรหิารคณุภาพโดยองครวม
การบรหิารคณุภาพทีท่กุคนมสีวนรวม
ทคีวิเอม็ (เรยีกทบัศพัท)

5.5.1 วตัถปุระสงคทัว่ไปของ TQM
1) เพือ่สรางความพงึพอใจใหกบัลกูคา
2) เพือ่พฒันาและปรบัปรงุคณุภาพอยางตอเนือ่งในกจิกรรมทกุดาน
3) เพือ่ความอยรูอดขององคกรและสามารถเจรญิเตบิโตอยางไมหยดุยัง้ภายใตสภาวะการ

แขงขนัทีร่นุแรง
4) เพือ่ยกระดบัคณุภาพชวีติของพนกังานทกุคน
5) เพือ่รกัษาผลประโยชนของผถูอืหนุ
6) เพือ่แสดงความรบัผดิชอบตอสงัคมและสิง่แวดลอม
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5.5.2 TQM คอือะไร
TQM ยอมาจากคำวา Total Quality Management ซึง่แปลเปนภาษาไทยวาการบรหิารคณุภาพ

ทัว่ทัง้องคกร ซึง่เปนแนวทางการบรหิารทีย่ดึถอืปรชัญาทีว่า "วธิทีีด่ทีีส่ดุทีจ่ะเพิม่ยอดขายและทำกำไรใหแก
บรษิทัคอืการทำใหผลติภณัฑและบรกิารสามารถสรางความพงึพอใจแกลกูคาได" ในการดำเนนิธรุกจิทกุบรษิทั
ยอมมเีปาหมายเพือ่ทำกำไรและสรางความเจรญิเตบิโต ดงันัน้การทีจ่ะบรรลเุปาหมายดวยการเพิม่ยอดขายและ
ทำกำไรไดนัน้ จะตองสามารถตอบสนองความตองการของลกูคาไดอยางตอเนือ่งดวยผลติภณัฑและบรกิารที่
มคีณุภาพ

โดยสรปุนยิามของ TQM จะม ี2 สวน คอื
1) วตัถปุระสงค ซึง่วตัถปุระสงคหลกัของ TQM คอื การสรางความมัน่ใจในคณุภาพสนิคาและ

บรกิารใหแกลกูคา (Quality Assurance = QA) นอกจากนีย้งัสามารถเพิม่วตัถปุระสงค ทางการจดัการอืน่ๆ
ได เชน การลดตนทนุ การเพิม่ยอดขาย การลดเวลาสงมอบ เปนตน ทัง้นี ้ทกุหนวยงานจะตองปรบัปรงุคณุภาพ
งานของตนโดยตระหนกัถงึวตัถปุระสงคทีก่ลาวไว

2) วธิกีาร ในการทำงานอยาง TQM มวีธิกีารดงันี้
ทำอยางมหีลกัการ (Scientific) โดยอาศยัขอมลู (Data) และเหตผุล (Logic)
กระทำอยางมรีะบบ (Systematic) โดยอาศยัวงจร PDCA
กระทำอยางทัว่ถงึ (Total หรอื Company-Wide) คอืทกุคน ทกุระดบั ทกุหนวยงาน
จะตองทำ

5.5.3 องคประกอบของ TQM
Prof. Dr.Noriaki Kano ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญทางดาน TQM จาก Science University of Tokyo

กลาววาการดำเนนิการ TQM เปรยีบเหมอืนการสรางบาน ซึง่มอีงคประกอบตางๆ เชน มฐีานรากทีม่ัน่คง มพีืน้ที่
แขง็แรง มเีสาบานและมหีลงัคาบาน สำหรบับานในแบบ TQM ของ Dr.Kano มอีงคประกอบดงันี้

1) Intrinsic Technology
2) Motivation for Quality
3) QC Concepts
4) QC Techniques
5) Promotional Vehicles
6) Quality Assurance

1) Intrinsic Technology คอืเทคโนโลยเีฉพาะดาน อตุสาหกรรมแตละอยางยอมมเีทคโนโลยใีนการ
ผลติทีแ่ตกตางกนัและถอืเปนพืน้ฐานสำคญัของอตุสาหกรรมนัน้ๆ การทีเ่รา จะแขงขนักบัคแูขงได เงือ่นไขสำคญั
ขอหนึง่กค็อื Intrinsic Technology ของเราตองทดัเทยีมหรอื    เหนอืกวาคแูขงขนั

2) Motivation for Quality คอืแนวทางการผลกัดนัและจงูใจพนกังาน เนือ่งจาก TQM  เปนการเปลีย่น
แปลงแนวคดิ พฤตกิรรมและวธิกีารทำงานใหกบัทกุคนถอืเปน Cultural Change ซึง่ตองใชความเพยีรพยายาม
และความอดทนสงูและตองใชเวลามากจงึเปนงานทีย่าก (Tough) และตองออกแรงจนเหงือ่ตก (Sweat) ดวย
เหตนุีจ้งึตองมแีนวทางการผลกัดนัและจงูใจเพือ่ใหพนกังาน มใีจส ู(Total Commitment)
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3) QC Concepts คือแนวคิดเพื่อใหพนักงานยึดถือเปนแนวทางในการปรับปรุงงาน บางแหง
เรยีกวา QC Thinking หรอื QC Sense ซึง่ประกอบดวยแนวคดิดานคณุภาพและแนวคดิทางดานการจดัการ
รวม 7 ประการดงันี้

ผลติภณัฑหรอืบรกิารสามารถตอบสนองความตองการของลกูคาไดอยางตอเนือ่ง(Market-In)
คอื การนำความตองการของลกูคา (ทัง้ภายในและภายนอก) มาพจิารณา เพือ่กำหนด
คณุสมบตัขิองผลติภณัฑและบรกิารหรอืเพือ่ปรบัปรงุงานใหมคีณุภาพตามทีล่กูคาตองการ
ตระหนักอยูเสมอวากระบวนการถัดไปหรือหนวยงานถัดไปคือลูกคา (Next Process is
Customer) คำวาลูกคานอกจากลูกคาภายนอกองคกรซึ่งหมายถึงผูซื้อและผูใชสินคาแลว
ยงั มีลูกคาภายในคือกระบวนการถัดไปหรือหนวยงานถัดไป แนวความคิดนี้เนนใหเห็นวา
คุณภาพ เปนหนาที่ของทุกคน พนักงานทุกคนมีบทบาทและหนาที่ในการปรับปรุงใหมี
คณุภาพดขีึน้อยเูสมอเพือ่ใหผทูีไ่ดรบังานตอจากเราไดรบัความสะดวก เราตองพยายามเอาใจ
เขามาใสใจเรา ศกึษากระบวนการทำงานของเขาเพือ่นำความตองการของหนวยงานถดัไป
มาพจิารณาปรบัปรงุงานของเรา นอกจากนีเ้ราควรเปดเผยปญหาซึง่มสีาเหตมุาจากกระบวน
การทำงานของเราและสงผลกระทบตอหนวยงานถดัไปและพยายามคนหาตนตอของสาเหตุ
เพือ่ขจดัปญหานัน้ๆ
เนนการปรับปรุงกระบวนการทำงานใหดี (Process Orientation) หมายถึง การควบคุม
คณุภาพ ของผลติภณัฑและบรกิารหรอืวธิกีารทำงานโดยเนนทีก่ระบวนการแทนที ่จะไปรอ
ตรวจสอบผลลพัธครัง้สดุทาย ซึง่ถาผลลพัธออกมาไมดกีส็ายเกนิแกหรอืถาแกไดกต็องเสยี
คาใชจายและเสยีเวลาดวย กระบวนการนีไ้มไดหมายถงึเฉพาะกระบวนการผลติเทานัน้ แต
หมายถึงกระบวนการทำงานทุกประเภท หากกระบวนการอยูภายใตเงื่อนไขที่เหมาะสม
ถกูตอง กจ็ะใหผลลพัธทีด่อีอกมา
การจดัทำมาตรฐานในการทำงานและการปฏบิตัติามมาตรฐานนัน้ (Standardization)  การ
กำหนดมาตรฐานวธิกีารทำงานกเ็ปนสิง่จำเปนเพือ่ทีจ่ะไดงานทีม่คีณุภาพสม่ำเสมอและเมือ่
ไดจดัทำมาตรฐานแลวพนกังานจะตองปฏบิตัติามมาตรฐานทีก่ำหนดไวทกุขัน้ตอน บอยครัง้
ทีเ่กดิความเสยีหายขึน้เพราะการทีพ่นกังานขาดวนิยัและทำงานลดัขัน้ตอน นอกจากนีส้ิง่ที่
สำคญั ภายหลงัจากการแกปญหาไดแลวกค็อืการรกัษาสภาพใหไดสม่ำเสมอ
เนนการปองกนัไมใหเกดิปญหาเดมิเกดิซ้ำอกีแทนการแกไขปญหาเฉพาะหนา (Prevention)
แนวคดินีเ้นนใหรจูกัคดิและทำอยาง QC ในการแกไขปญหา การแกปญหาตาม แนวทางของ
QC นัน้จะตองแกทีส่าเหต ุโดยการเกบ็ขอมลูและวเิคราะหหาสาเหตเุพือ่ปองกนัไมใหปญหา
เดมิเกดิซ้ำอกี ปญหาบางอยางตองปองกนัตัง้แตยงัไมทนัเกดิ เราไมสามารถรอใหเกดิปญหา
แลวคอยไปเกบ็ขอมลูเพือ่หาสาเหตเุพราะเมือ่ไรทีม่ปีญหาเกดิขึน้จะมผีลเสยีหายอยางรนุแรง
ตามมา
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ปฏบิตัติามแนวคดิพืน้ฐานของวงจรการจดัการ PDCA ซึง่ยอมาจาก Plan Do Check Act
ซึง่เปนวงจรทีส่ามารถนำไปประยกุตใชไดกบัการจดัการงานทกุประเภท ไมวาจะเปนงานใหญ
หรอืงานเลก็ งานของผจูดัการหรอืเสมยีน ขอสำคญัเราตองปฏบิตัติามขัน้ตอนทัง้ 4 นีอ้ยาง
ตอเนื่อง
การแกไขปญหาและการตดัสนิใจโดยอาศยัความเปนจรงิทีเ่กดิขึน้และขอมลูทีถ่กูตอง

4) QC Techniques คอื เครือ่งมอืทีใ่ชในการวเิคราะหปญหาเพือ่ปรบัปรงุงาน ซึง่ประกอบไปดวย
เทคนคิตางๆ มากมาย เชน.

(1) The Seven QC Tools คอืเครือ่งมอืพืน้ฐานในการทำ QC 7 อยาง เปนเครือ่งมอืทีม่ปีระสทิธผิล
สูงในการวิเคราะหจุดบกพรองของงาน โดยอาศัยขอมูลตัวเลขที่เก็บไดและพยายาม คนหาสาเหตุของ
จดุบกพรองนัน้ๆ เพือ่นำไปสกูารปรบัปรงุงาน ไดแก :

ผงัพาเรโต (Pareto Chart)
ผงัแสดงเหตแุละผลหรอืผงักางปลา (Cause and Effect Diagram)
แผนตรวจสอบ (Check Sheet)
ฮสีโตแกรม (Histogram)
แผนภมูคิวบคมุ (Control Chart)
ผงัการกระจาย (Scatter Diagram)
กราฟ (Graph)

(2) The Seven New QC Tools คอื เครือ่งมอืใหมในการทำ QC 7 อยาง ซึง่พฒันาขึน้โดย
JUSE สำหรบัใชในระดบัการจดัการเหมาะสำหรบัวเิคราะหขอมลูเชงิพรรณนาเพือ่แสวงหา แนวคดิใหมๆ  ซึง่
จะนำไปสกูารพฒันาและออกแบบผลติภณัฑใหม ไดแก

แผนภาพเปรยีบเทยีบกลมุความคดิ (Affinity Diagram)
แผนภาพแสดงความสมัพนัธ (Relation Diagram)
แผนภาพตนไม (Tree Diagram)
แผนภาพตารางแมทรกิซ (Matrix Diagram)
แผนภาพลกูศร (Arrow Diagram)
แผนภมูกิารตดัสนิใจ (Process Decision Program Chart หรอื PDPC)
การวเิคราะหขอมลูแบบตารางแมทรกิซ (Matrix Data Analysis)

(3) วธิกีารทางสถติ ิ(Statistical Methods) เชน
Testing and Estimation
Design of Experiments หรอื DOE
Correlation Analysis
Regression Analysis
Multivariate Analysis
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(4) วธิกีารอืน่ๆ (Other QC Techniques) เชน
Industrial Engineering (IE)
Value Engineering (VE)
Operation Research (OR)

5) Promotional Vehicles คอืชองทางในการปรบัปรงุงานของพนกังานภายในองคกร ซึง่แบงเปน 4
ชองทาง ไดแก

(1) Policy Management หรอื Management by Policy เปนชองทางทีผ่บูรหิารระดบัสงูใชใน
การกำหนดทศิทางและเปาหมายในเรือ่งสำคญัๆ ทีม่ผีลกระทบตอความอยรูอดและเตบิโตของบรษิทั

(2) Daily Management คอื การบรหิารงานประจำวนั เปนงานทีพ่นกังานทกุคนจะตองทำเปน
ประจำและในพนกังานระดบัลางจะมมีากกวาในระดบัอืน่ๆ

(3) Cross Functional Management คือชองทางการปรับปรุงงานที่ตองทำรวมกันระหวาง
หนวยงานตางๆ เพื่อใหสามารถบรรลุเปาหมายขององคกร เชน เปาหมายเรื่องคุณภาพ ตนทุนการจัดสง
เปนตน

(4) Bottom up Activities คอื ชองทางการปรบัปรงุงานของพนกังานระดบัลาง โดยอาศยัสตปิญญา
ของตนเปนการเปดโอกาสใหพนกังานระดบัปฏบิตักิารไดใชสตปิญญาชวยคดิแกไขปรบัปรงุงานในหนาทีข่อง
ตนแทนทีจ่ะทำตามคำสัง่เพยีงอยางเดยีว

6) Quality Assurance (QA) คอืการสรางความมัน่ใจในคณุภาพของสนิคาและบรกิารใหแกลกูคา
ซึง่เปนวตัถปุระสงคหลกัหรอืหวัใจของ TQM การทีจ่ะสรางระบบ QA ทีแ่ทจรงิไดนัน้ผบูรหิารระดบัสงูจะตอง
กำหนดนโยบายที่ชัดเจน เพื่อใหทุกหนวยงานเริ่มตั้งแตฝายวิจัยวางแผนออกแบบ ผลิต ขายและบริการ
รวมทัง้ Supplier และผทูีเ่กีย่วของกบัระบบการจดัสงสนิคาสามารถเดนิไปในทศิทางเดยีวกนัเพือ่บรรลเุปาหมาย
สดุทาย คอื ความอยรูอดและความเจรญิเตบิโตของบรษิทั

5.5.4 ผลที่จะไดรับจากการทำ TQM ในการจัดทำ TQM จะทำใหผลการดำเนินงานของ องคกร
สงูขึน้ (Improve the Performances) โดย

สนิคาหรอืบรกิารมคีณุภาพสงูขึน้ (Better Quality)
ของเสยีเปนศนูย (Zero Defect: ZD)
การกำจดัของเสยี (Eliminate Waste)
ออกแบบผลติภณัฑไดนาสนใจมากขึน้ (Enhancing Product Design)
บรกิารหรอืสงของไดเรว็ขึน้ (Speeding Service Delivery)
ลดตนทนุการผลติ
พนกังานทกุคนมสีวนรวม
ฯลฯ

สรุป จะเห็นไดวาการจัดทำ TQM ตองอาศัยความรวมมือ รวมใจจากทุกๆ ฝาย ดังนั้นถาหาก
ทุกคนในองคกรใหความรวมมือก็จะทำใหผลการดำเนินงานขององคกรดีขึ้น การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ
มากขึน้


