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WE’RE THE LEADER OF AUTOMOTIVE 
PARTS PRODUCTION 

IN EASTERN AREA WE’RE STABILITY    
AND GROW FORWARD 

เครอืงมือในการสร้างใหเ้กดิจติสาํนึกคุณภาพ 

เราเป็นบริษทัผู้ผลติชินส่วนยานยนต์ชันนําของภูมิภาค ทีเติบโต

อย่างมันคงและต่อเนือง 
เราเป็นบริษทัผู้ผลติชินส่วนยานยนต์ชันนําของภูมิภาค ทีเติบโต

อย่างมันคงและต่อเนือง 

การสร้างจิตสํานึกทดีีในการปฏิบัติงาน 

 
การสรา้งจิตสาํนกึทดีี ในการปฏบิตัิงานของลกูนอ้งหรอื

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เป็นสงิทีมีความจาํเป็นสาํหรบัองคก์ร  

ผูบ้รหิารจึงตอ้งคาํนงึถึงการปลกูฝังจิตสาํนกึทดีี เพือสง่เสรมิให้

พนกังานปฏิบตังิานอยา่งมีประสทิธิภาพ มีเป้าหมายในการทาํงาน

ชดัเจน มีความรบัผิดชอบในการทาํงาน งานทีทาํออกมาก็จะเป็น

งานทมีคีณุภาพสงูสดุ อีกทงัพนกังานก็ยงัมีจิตสาํนึกทดีใีนการชว่ย

ดแูลทรพัยากร และทรพัยส์นิของบรษัิทเสมือนหนงึเป็นของตนเอง  

เมอืผู้ใต้บังคบับัญชาของคุณมีจิตสาํนึกทดีีในการ

ปฏิบัติงาน ประโยชนท์จีะได้รบัก็คอืจะสามารถลดภาระใน

การควบคุมงานลง  

พนกังานหรอืผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะมีความคดิรเิรมิใหม่ๆ                   

ในการทาํงาน องคก์รจะมีพนกังานทีไดร้บัการฝึกฝนมาอย่างดี           

และมีศกัยภาพทจีะพฒันาองคก์รใหป้ระสบความสาํเรจ็ 

                              

• เครอืงมอืท ี  การนําของเสียมาติดบอรด์                 

เพอืแสดงผลการปฏิบตัิงานของพนกังาน และอธิบาย        

ถึงปัญหา และสาเหตทุเีกิดขนึ เพอืใหพ้นกังานตระหนกั 

และใหค้วามสาํคญั 

• เครอืงมอืท ี  เอาของเสียทีเกดิจาการปฏิบตัิงาน

ผิดพลาดของพนักงานมากองรวมกัน                     

แลว้เรยีกพนกังานมาประชมุรวมพรอ้มกนัแลว้บอกวา่       

นคีือ โบนสั และสวสัดิการของพวกเรา 

• เครอืงมอืท ี  การแสดงมูลค่าความเสียหายทเีกดิ

จากพนักงานปฏิบตัิงานผิดพลาด มาแสดงให้

พนักงานเหน็                                                           

เพอืเป็นการกระตุน้เตือนใหพ้นกังานไดท้ราบถึงมลูคา่

ความเสียหายทีเกิดขนึ อาจแสดงเป็นทกุๆ ชวัโมง            

วนั สปัดาห ์หรอืเดือน ทงันีขึนอยูก่บัความเหมาะสม 

• เครอืงมอืท ี  การจูงใจจากเป้าหมายด้านคุณภาพ      

ทดีขีนึ                                                                        

เป็นการใหร้างวลักบัพนกังานในหนว่ยงาน โดยพิจารณา

จากผลการปฏิบตัิงานทเีกิดขนึในดา้นคณุภาพ เช่น ถา้

ปรมิาณของเสียนอ้ยกวา่เดือนทแีลว้ จะใหเ้งินรางวลักบั

พนกังานทกุคนโดยจะไดค้นละ  บาท หรอถา้ภายใน 

สามเดือน ไมไ่ดร้บัการรอ้งเรียนจากลกูคา้ดา้นปัญหา

คณุภาพ หรอืลกูคา้ไมส่ง่งานคืน (Customer Return)          

จะใหเ้งินกบัพนกังานทกุคน   เป็นตน้ 

 



 

เราเป็นบริษทัผู้ผลติชินส่วนยานยนต์ชันนําของภูมิภาค ทีเติบโต

อย่างมันคงและต่อเนือง 
เราเป็นบริษทัผู้ผลติชินส่วนยานยนต์ชันนําของภูมิภาค ทีเติบโต

อย่างมันคงและต่อเนือง 
เราเป็นบริษทัผู้ผลติชินส่วนยานยนต์ชันนําของภูมิภาค ทีเติบโต

อย่างมันคงและต่อเนือง 

จติสาํนึกคุณภาพกับการรักองคก์าร จติสาํนึกคุณภาพ 

จิตสาํนึก(Conscientiousness)                                           

ความตระหนัก (Awareness)                            

หมายถึง การตอบสนองต่อสงิทีเกิดขนึและตดัสินใจเลอืก

สนองตอบตอ่สิงนนัในทางทถีกูตอ้ง ตามกฎระเบียบ กฎหมาย 

กฎระเบียบของสงัคมจารตีประเพณี                                                       

คุณภาพ (Quality) หมายถงึ สินคา้หรอืบรกิารทเีป็นไปตาม

มาตรฐาน 

จิตสาํนึกคุณภาพ(Quality-Awareness)                          

หมายถึง การทีผูป้ฏิบตัิงานมีการรบัรูถ้ึงผลกระทบทไีดจ้ากการ

ปฏิบตัิงาน หรอืมีสติรูว้า่ขณะปฏิบตัิงานนนั ตอ้งใหค้วามสาํคญั

กบัคณุภาพอยูต่ลอดเวลาเพอืทาํใหส้นิคา้หรอืบรกิารทไีดมี้

คณุภาพหรอืไดม้าตรฐานตรงตามทกีาํหนดเอาไว ้

  จติสาํนึกคุณภาพกบัการเพมิผลผลิต 

การเพมิผลผลิตนนัจะมีสว่นชว่ยใหส้รา้งขดีความสามารถใน

การแขง่ขนั (Competitive Advantage) ซงึการเพมิผลผลิตนนั

สามารถวิเคราะหไ์ดจ้ากสมการน ี                                               

 

.มีเปา้หมายรว่มของกลุม่เป็นทแีนช่ดัทกุคนในทีมเขา้ใจ

ชดัแจง้และเต็มใจทจีะยอมรบัโดยยอมรบัเอาตวัเองเขา้

ผกูพนักนัเปา้หมายรว่มนนัๆอย่างแทจ้รงิ                                   

.แตล่ะคนในทมีมคีวามเขา้ใจในขอบเขตของฐานะบาท

บาตลอดจนอาํนาจหนา้ทีความรบัผิดชอบของตาํแหนง่ที

ตนดาํรงอยูอ่ยา่งแนช่ดั                                                          

.แตล่ะคนในแตล่ะตาํแหนง่จะตอ้งเขา้ใจในความ

เกียวขอ้งสมัพนัธก์นัของงานของตนกบับคุคลอนื ๆ ในทมี 

และพรอ้มทจีะใหห้รอืรบัความชว่ยเหลือรว่มมือรว่มใจ

อยา่งเตม็ที                                                                  

.สมาชิกของทีมจะทาํงานแบบยดืหยุ่นโดยมีทศันคติ

ยดึถือว่าลกัษณะหนา้ทปีฏิบตัิจะเป็นตวักาํหนดรูปแบบมิ

ใชรู้ปแบบเป็นตวักาํหนดลกัษณะหนา้ทีการงานทปีฏิบตัิ       

.มีพฤตกิรรมการทาํงานในระหวา่งผูบ้งัคบับญัชากบั

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเป็นไปในลกัษณะของแบบการทาํงาน

รว่มกบัคนมิใช่เป็นแบบทาํงานบนหวัคนหรอืกดหวัคน       

.สมาชิกแตล่ะคนในทีมจะตอ้งรูจ้กัตวัของตวัเองไดอ้ยา่ง

เพยีงพอตอ่การทจีะเขา้ใจเกียวกบัตวัเองไดอ้ยา่งแทจ้รงิ    

.นอกจากแตล่ะคนจะรูแ้ละเขา้ใจตวัเองไดด้ีเพียงพอแลว้ 

จะตอ้งรูจ้กัและเขา้ใจเพอืนในทีมไดเ้ป็นอยา่งด ี

                                                                               

 

การลดปัญหาความผิดพลาดและกระตุน้            

ให้เกิดการสร้างจติสาํนึก 

• ไมค่วรมอบหมายใหพ้นกังานปฏบิติัมากกวา่สองอย่างใน          

เวลาเดียวกนั หรอืถา้ไมส่ามารถหลีกเลยีงได ้ควรจดัพนกังาน

เพมิเพอืช่วยเหลอื 

• ควรกระตุน้ใหพ้นกังานปฏิบตัิดว้ยความตงัใจ และใสใ่จใน

คณุภาพตลอดเวลา เช่นการประชมุแจง้ขอ้มลู การเขา้ไปเฝา้        

ดกูารปฏิบตังิานอยา่งใกลชิ้ด การติดตามผลการปฏิบตัิงาน

อยา่งเป็นระยะ เป็นตน้ 

• ควรทาํปา้ย สญัลกัษณ ์หรอืเครอืงหมายเตือน หรอือปุกรณ ์          

เพอืป้องกนัความผิดพลาดเผอเรอ 

• ควรจดังานเหมาะสมกบัคน ไม่มากเกินกาํลงัความสามารถ 

• จดัทาํคูม่ือการปฏิบตัิงาน และฝึกอบรมใหก้บัพนกังาน

ปฏิบตัิงานไดอ้ยา่งถกูตอ้ง และเฝา้ติดตามวิธีการปฏิบตัิงาน 

ของพนกังานเป็นระยะอยา่งใกลชิ้ด 

• ตอ้งบรหิารงานดว้ยขอ้เท็จจรงิ (Management by Fact)          

ไมอ่าศยัความรูส้กึ ลางสงัหรณเ์ด็ดขาด 

• ควรลดสงิรบกวนเพอืป้องกนัการขาดสมาธิของพนกังาน          

เช่นเสียงดงั การพดูคยุ การหยอกลอ้เลน่กนัขณะปฏิบตัิงาน 

• ควรจดัมาตรฐานการทาํงานในแต่ละวนัใหช้ดัเจน ทงัดา้น

คณุภาพ และปรมิาณ 

• หวัหนา้งานควรแสดงความรบัผิดชอบตอ่ผลงานทเีกิดขนึ      

จากการปฏิบตัิของลกูนอ้ง 

• ควรลงโทษ และใหร้างวลัอย่างเหมาะสมกบัผลงาน 
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ความรู้เรืองระบบคุณภาพ (VDA 6.3) 

หัวใจหลกัในการตรวจประเมิน VDA 6.3 

• เนน้ทีคุณภาพของผลิตภณัฑแ์ละกระบวนการ                    

ทีเกียวขอ้ง 

• ประเมินความสามารถดา้นคณุภาพของผลิตภณัฑ ์           

และกระบวนการ 

• ตรวจสอบความเหมาะสมและความสมเหตุสมผล              

ของกระบวนการในการพฒันาและกระบวนการ               

ผลิตผลิตภณัฑ ์

• ประเมินความเสียงทีจะทาํใหผ้ลิตภณัฑไ์ม่เป็นไป           

ตามขอ้กาํหนด และลม้เหลว  หรือทาํใหเ้กิดปัญหา         

ในกระบวนการถดัมา หรือในการใชง้าน 

เราเป็นบริษัทผู้ผลติชินส่วนยานยนต์ชันนําของภูมิภาค ทเีติบโต

อย่างมันคงและต่อเนือง 
เราเป็นบริษัทผู้ผลติชินส่วนยานยนต์ชันนําของภูมิภาค ทเีติบโต

อย่างมันคงและต่อเนือง 

ความรู้เบืองต้นเรือง ส 5 
1. สะสาง SEIRI )เซริ(  การแยกสิงของทีจาํเป็นออกจากสิงของที 

ไม่จาํเป็นและขจดัของทไีม่จาํเป็นออกไปโดยเนน้ปริมาณทีเพยีงพอ           

2. สะดวก SEITON(เซตง) การจดัวางสิงของต่างๆในสถานที

ทาํงานใหเ้ป็นระเบียบเพอืประสิทธิภาพและความปลอดภยัใน          

การทาํงาน                                                                                         

3.สะอาด SEISO )เซโซ(  การทาํความสะอาด  )ปัดกวาดเช็ดถู (

เครืองจกัรอุปกรณ์และสถานทีทาํงานอยา่งสมาํเสมอ                       

4.สุขลักษณะ SEIKETSU )เซเคทซึ(  การรักษาสภาพอยา่ง

สมาํเสมอจนเกิดสุขลกัษณะทีดีต่อผูป้ฏิบติังานพร้อมทงัเสริมสร้าง

บรรยากาศทีดีตอ่การทาํงาน                                                                  

5.สร้างนิสัย SHITSUKE )ชิทซึเคะ(  การอบรมสร้างนิสยัในการ

ปฏิบติัตามระเบียบวินยัของหน่วยงานอยา่งเคร่งครัดจนกลายเป็น

นิสยัทีดีตอ่การปฏิบตัิงาน 

 

WE’RE THE LEADER OF AUTOMOTIVE 
PARTS PRODUCTION 

IN EASTERN AREA 

WE’RE STABILITY AND GROW 
FORWARD 

บริษัท ไทยเมอิระ จํากดั เป็นผู้ผลิตและจัดส่ง  

สลกัเกลียว และงานขนึรูปเย็นทมีีความทนทานสูง  

ข้อกําหนดสัญลักษณ์ของลูกค้า 

Special Characteristics 

ขอ้กาํหนดสญัลกัษณ์ทีควบคุมทีจุดใดโดยเฉพาะให ้ 

ควบคุมการปฏิบตัิงานอยา่งเขม้งวด เรียกว่า จุด SC                      

ทีลกูคา้กาํหนดขึนทีเอกสารควบคุมของ Part 

VDA คือ สมาคมดา้นอุตสาหกรรมยานยนตข์อง

ประเทศเยอรมนี เป็นผูจ้ดัทาํมาตรฐานการจดัการคณุภาพใน

อุตสาหกรรมยานยนตโ์ดยกาํหนดในชุดของ VDA 6.3 

Process Audit เป็นส่วนหนึงในนนัผูผ้ลิตยานยนตใ์น

ประเทศเยอรมนี ไดน้าํ VDA 6.3 มาใชก้ารตรวจประเมิน           

ผูส่้งมอบในระดบัต่าง ๆ (Tier I, Tier II…) และคาดหวงัให ้

ผูส่้งมอบไดน้าํ VDA 6.3 มาตรวจประเมินตนเองและตรวจ

ประเมินผูส่้งมอบในระดบัถดัไปดว้ย เช่นกนั VDA 6.3       

คือ การตรวจประเมินกระบวนการในการสร้างผลิตภณัฑ์

ขนึมานบัตงัแต่การรับสเป็คจากลูกคา้ การพฒันาผลิตภณัฑ์

และกระบวนการผลิตและการบริการหลงัการขาย 

ความแตกต่างระหวา่งการตรวจประเมินระบบ (System audit)         

การตรวจประเมินกระบวนการ (Process Audit) 

 และการตรวจประเมินผลิตภณัฑ ์(Product Audit) 



 

เราเป็นบริษัทผู้ผลติชินส่วนยานยนต์ชันนําของภูมิภาค ทเีติบโต

อย่างมันคงและต่อเนือง 
เราเป็นบริษัทผู้ผลติชินส่วนยานยนต์ชันนําของภูมิภาค ทเีติบโต

อย่างมันคงและต่อเนือง 

เราเป็นบริษัทผู้ผลติชินส่วนยานยนต์ชันนําของภูมิภาค ทเีติบโต

อย่างมันคงและต่อเนือง 

ความรู้เรืองระบบคุณภาพ 

(ISO14001:2015) 

 พฒันา, ส่งเสริมและสนบัสนุนการดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ 

ภายในบริษทั เพือป้องกนัมลภาวะและลดผลกระทบ

ดา้นสิงแวดลอ้มแก่พนกังาน สาธารณชนและผูมี้ส่วนได้

เสียอย่างต่อเนือง 

 มุ่งมนัในการป้องกนัมลพิษอนัเกิดจากกระบวนการผลิต

ของบริษทัฯ  รวมทงัสภาพแวดลอ้มในการทาํงานใหมี้

ความสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน  กฏหมาย และขอ้กาํหนด

อืนๆ ทีเกียวขอ้ง 

 ควบคุม/กาํจดั  ขยะทวัไปและขยะอนัตราย  อย่างถูกวิธี 

 อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ โดยใชพ้ลงังานไฟฟ้า  

นาํประปา  อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 ปลกูฝังสร้างจิตสาํนึกทางดา้นการรักษาดา้นสิงแวดลอ้ม

แก่พนกังานและผูม้ีส่วนไดเ้สียใหม้ีความตระหนกัและ

ช่วยกนัดูแลรักษาและปฏิบติัตามนโยบายระบบการ

จดัการดา้นสิงแวดลอ้ม 

 สือสารและอบรมนโยบายสิงแวดลอ้มใหก้บัพนกังาน

ทุกระดบั  และบุคคลภายนอกทีเกียวขอ้ง                    

นโยบายสิงแวดล้อม(ISO14001:2015) 

ความรู้เรืองระบบคุณภาพ 
IATF16949:2016 

นโยบายคุณภาพสินค้า (Quality Policy) 

"เราจะผลติสนิคา้ทีดเียยีม โดยตอบสนองความ

ตอ้งการและความคาดหวัง ของลกูคา้สูงสุดดว้ย  

คุณภาพ การส่งมอบ และราคา" 

“WE WILL MAKE EXCELLENCE PRODUCTS 

WHICH EXCEED CUSTOMERS’NEEDS AND 

EXPECTIONS THROUGH QUALITY, DELIVERY 

AND VALUE” 

IATF16949:2016 คืออะไร 

IATF16949: 2016 เป็นมาตรฐานขอ้กาํหนดเฉพาะ

ทางเทคนิค (Technical Specification:TS) ทีเป็นแนวทางของ

ขอ้กาํหนดระบบบริหารงานคุณภาพของอุตสาหกรรมยานยนต์

ทวัโลก (สมาคมผูผ้ลิตยานยนตข์องญีปุ่ น) ซึงมาตรฐานดงักล่าว

นบัไดว้า่เป็นมาตรฐานนานาชาติททีนัสมยัและดีทีสุดสาํหรับ    

กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนตใ์นปัจจุบนั                                      

มาตรฐาน IATF 16949: 2016 ถูกพฒันาจดัทาํขึนโดยอาศยั

พืนฐานของขอ้กาํหนด ISO 9001:2000 ซึงไดเ้พมิเติม

ขอ้กาํหนดเฉพาะสาํหรับอุตสาหกรรมยานยนต ์ 

นโยบายของบริษัท (Company Policy) 

1. บริษทัจะคดัสรร เลือกใชเ้ฉพาะวตัถุดิบทีมี

คุณภาพสูงในการผลิตเท่านนั 

2. บริษทัมีการควบคมุการผลิตอยา่งเป็นระบบ        

ดว้ยเทคโนโลยีขนัสูง และมีการควบคุมคุณภาพ

ในการผลิตตามมาตรฐานสากล 

3. บริษทัทาํการผลิตชินงานจากเครืองมือ             

หรือแม่พมิพค์ณุภาพ รวมทงัการใชร้ะบบ

คอมพิวเตอร์ในการควบคุม เพอืใหม้นัใจไดว้า่ 

สามารถจดัส่งชินงานทมีีคุณภาพไดต้รงกบัความ

ตอ้งการของลูกคา้ไดท้นัท่วงที 

4. บริษทัมุง่มนัในการพฒันาอยา่งต่อเนือง 

5. ในกระบวนการผลิตสินคา้ บริษทัจะคาํนึงถึง

สิงแวดลอ้มเป็นหลกั 

 

บริษัท ไทยเมอริะ เป็นผู้ผลติ สลักเกลยีว 

และงานขึนรูปเย็น 
   จัดส่งให้ลูกค้าหลกั ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์

ชินงานสลักเกลียวของ บริษัท ไทยเมอิระ                                  

เป็นส่วนประกอบสําคัญและเกียวข้องกบัส่วนต่างๆ          

ของรถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นเครืองยนต์, เบรค             

รวมทัง โครงสร้างของตัวถงัรถยนต์ 

หน้าที(MISSION) 

เราจะเป็นผูน้าํธุรกิจการผลิตสลกัเกลียวสาํหรับ

อุตสาหกรรมยานยนตใ์นภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
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