เราเป็ นบริษทั ผู้ผลิตชินส่ วนยานยนต์ ชันนําของภูมิภาค ทีเติบโต
อย่ างมันคงและต่ อเนือง

เครืองมือในการสร้างให้เกิดจิตสํานึกคุณภาพ
• เครืองมือที การนําของเสียมาติดบอร์ด
เพือแสดงผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน และอธิบาย
ถึงปั ญหา และสาเหตุทเกิ
ี ดขึน เพือให้พนักงานตระหนัก
และให้ความสําคัญ
• เครืองมือที เอาของเสียทีเกิดจาการปฏิบตั ิงาน
ผิดพลาดของพนักงานมากองรวมกัน
แล้วเรียกพนักงานมาประชุมรวมพร้อมกันแล้วบอกว่า
นีคือ โบนัส และสวัสดิการของพวกเรา
• เครืองมือที การแสดงมูลค่าความเสียหายทีเกิด
จากพนักงานปฏิบตั ิงานผิดพลาด มาแสดงให้
พนักงานเห็น
เพือเป็ นการกระตุน้ เตือนให้พนักงานได้ทราบถึงมูลค่า
ความเสียหายทีเกิดขึน อาจแสดงเป็ นทุกๆ ชัวโมง
วัน สัปดาห์ หรือเดือน ทังนีขึนอยูก่ บั ความเหมาะสม
• เครืองมือที การจูงใจจากเป้ าหมายด้านคุณภาพ
ทีดีขนึ
เป็ นการให้รางวัลกับพนักงานในหน่วยงาน โดยพิจารณา
จากผลการปฏิบตั ิงานทีเกิดขึนในด้านคุณภาพ เช่น ถ้า
ปริมาณของเสียน้อยกว่าเดือนทีแล้ว จะให้เงินรางวัลกับ
พนักงานทุกคนโดยจะได้คนละ บาท หรอถ้าภายใน
สามเดือน ไม่ได้รบั การร้องเรียนจากลูกค้าด้านปั ญหา
คุณภาพ หรือลูกค้าไม่สง่ งานคืน (Customer Return)
จะให้เงินกับพนักงานทุกคน เป็ นต้น

เราเป็ นบริษทั ผู้ผลิตชินส่ วนยานยนต์ ชันนําของภูมิภาค ทีเติบโต
อย่างมันคงและต่ อเนือง
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การสร้ างจิตสํ านึกทีดีในการปฏิบัติงาน
WE’RE THE LEADER OF AUTOMOTIVE
PARTS PRODUCTION
IN EASTERN AREA WE’RE STABILITY
AND GROW FORWARD

การสร้างจิตสํานึกทีดี ในการปฏิบตั ิงานของลูกน้องหรือ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เป็ นสิงทีมีความจําเป็ นสําหรับองค์กร
ผูบ้ ริหารจึงต้องคํานึงถึงการปลูกฝั งจิตสํานึกทีดี เพือส่งเสริมให้
พนักงานปฏิบตั งิ านอย่างมีประสิทธิภาพ มีเป้าหมายในการทํางาน
ชัดเจน มีความรับผิดชอบในการทํางาน งานทีทําออกมาก็จะเป็ น
งานทีมีคณ
ุ ภาพสูงสุด อีกทังพนักงานก็ยงั มีจิตสํานึกทีดีในการช่วย
ดูแลทรัพยากร และทรัพย์สนิ ของบริษัทเสมือนหนึงเป็ นของตนเอง
เมือผู้ใต้บังคับบัญชาของคุณมีจิตสํานึกทีดีในการ
ปฏิบัติงาน ประโยชน์ทจะได้
ี
รบั ก็คอื จะสามารถลดภาระใน
การควบคุมงานลง
พนักงานหรือผูใ้ ต้บงั คับบัญชาจะมีความคิดริเริมใหม่ๆ
ในการทํางาน องค์กรจะมีพนักงานทีได้รบั การฝึ กฝนมาอย่างดี
และมีศกั ยภาพทีจะพัฒนาองค์กรให้ประสบความสําเร็จ

บริษัท ไทยเมอิระ จํากัด เป็ นผู้ผลิตและจัดส่ง
สลักเกลียว และงานขึนรู ปเย็นทีมีความทนทานสูง

สถานทีตังบริษัทฯ

( โรงงาน )
/ หมูท่ ี ตําบลมาบยางพร อําเภอปลวกแดง
จังหวัดระยอง
(สยามอีสเทิรน์ อินดัสเตรียลพาร์ค)
( โรงงาน )
/ หมูท่ ี ตําบลมาบยางพร อําเภอปลวกแดง
จังหวัดระยอง
(สยามอีสเทิรน์ อินดัสเตรียลพาร์ค)
Tel: 038-891-402-5 Fax: 038-891406

เราเป็ นบริษทั ผู้ผลิตชินส่ วนยานยนต์ ชันนําของภูมิภาค ทีเติบโต
อย่ างมันคงและต่ อเนือง

จิตสํานึกคุณภาพ
จิตสํานึก(Conscientiousness)
ความตระหนัก (Awareness)
หมายถึง การตอบสนองต่อสิงทีเกิดขึนและตัดสินใจเลือก
สนองตอบต่อสิงนันในทางทีถูกต้อง ตามกฎระเบียบ กฎหมาย
กฎระเบียบของสังคมจารีตประเพณี
คุณภาพ (Quality) หมายถึง สินค้าหรือบริการทีเป็ นไปตาม
มาตรฐาน

จิตสํานึกคุณภาพ(Quality-Awareness)
หมายถึง การทีผูป้ ฏิบตั ิงานมีการรับรูถ้ ึงผลกระทบทีได้จากการ
ปฏิบตั ิงาน หรือมีสติรูว้ า่ ขณะปฏิบตั ิงานนัน ต้องให้ความสําคัญ
กับคุณภาพอยูต่ ลอดเวลาเพือทําให้สนิ ค้าหรือบริการทีได้มี
คุณภาพหรือได้มาตรฐานตรงตามทีกําหนดเอาไว้

จิตสํานึกคุณภาพกับการเพิมผลผลิต
การเพิมผลผลิตนันจะมีสว่ นช่วยให้สร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน (Competitive Advantage) ซึงการเพิมผลผลิตนัน
สามารถวิเคราะห์ได้จากสมการนี

เราเป็ นบริษทั ผู้ผลิตชินส่ วนยานยนต์ ชันนําของภูมิภาค ทีเติบโต
อย่างมันคงและต่ อเนือง

จิตสํานึกคุณภาพกับการรักองค์การ
.มีเป้าหมายร่วมของกลุม่ เป็ นทีแน่ชดั ทุกคนในทีมเข้าใจ
ชัดแจ้งและเต็มใจทีจะยอมรับโดยยอมรับเอาตัวเองเข้า
ผูกพันกันเป้าหมายร่วมนันๆอย่างแท้จริง
.แต่ละคนในทีมมีความเข้าใจในขอบเขตของฐานะบาท
บาตลอดจนอํานาจหน้าทีความรับผิดชอบของตําแหน่งที
ตนดํารงอยูอ่ ย่างแน่ชดั
.แต่ละคนในแต่ละตําแหน่งจะต้องเข้าใจในความ
เกียวข้องสัมพันธ์กนั ของงานของตนกับบุคคลอืน ๆ ในทีม
และพร้อมทีจะให้หรือรับความช่วยเหลือร่วมมือร่วมใจ
อย่างเต็มที
.สมาชิกของทีมจะทํางานแบบยืดหยุ่นโดยมีทศั นคติ
ยึดถือว่าลักษณะหน้าทีปฏิบตั ิจะเป็ นตัวกําหนดรู ปแบบมิ
ใช้รูปแบบเป็ นตัวกําหนดลักษณะหน้าทีการงานทีปฏิบตั ิ
.มีพฤติกรรมการทํางานในระหว่างผูบ้ งั คับบัญชากับ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเป็ นไปในลักษณะของแบบการทํางาน
ร่วมกับคนมิใช่เป็ นแบบทํางานบนหัวคนหรือกดหัวคน
.สมาชิกแต่ละคนในทีมจะต้องรูจ้ กั ตัวของตัวเองได้อย่าง
เพียงพอต่อการทีจะเข้าใจเกียวกับตัวเองได้อย่างแท้จริง
.นอกจากแต่ละคนจะรูแ้ ละเข้าใจตัวเองได้ดีเพียงพอแล้ว
จะต้องรูจ้ กั และเข้าใจเพือนในทีมได้เป็ นอย่างดี

เราเป็ นบริษทั ผู้ผลิตชินส่ วนยานยนต์ ชันนําของภูมิภาค ทีเติบโต
อย่างมันคงและต่ อเนือง

การลดปั ญหาความผิดพลาดและกระตุน้
ให้เกิดการสร้างจิตสํานึก
• ไม่ควรมอบหมายให้พนักงานปฏิบตั ิมากกว่าสองอย่างใน
เวลาเดียวกัน หรือถ้าไม่สามารถหลีกเลียงได้ ควรจัดพนักงาน
เพิมเพือช่วยเหลือ
• ควรกระตุน้ ให้พนักงานปฏิบตั ิดว้ ยความตังใจ และใส่ใจใน
คุณภาพตลอดเวลา เช่นการประชุมแจ้งข้อมูล การเข้าไปเฝ้า
ดูการปฏิบตั งิ านอย่างใกล้ชิด การติดตามผลการปฏิบตั ิงาน
อย่างเป็ นระยะ เป็ นต้น
• ควรทําป้าย สัญลักษณ์ หรือเครืองหมายเตือน หรืออุปกรณ์
เพือป้องกันความผิดพลาดเผอเรอ
• ควรจัดงานเหมาะสมกับคน ไม่มากเกินกําลังความสามารถ
• จัดทําคูม่ ือการปฏิบตั ิงาน และฝึ กอบรมให้กบั พนักงาน
ปฏิบตั ิงานได้อย่างถูกต้อง และเฝ้าติดตามวิธีการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงานเป็ นระยะอย่างใกล้ชิด
• ต้องบริหารงานด้วยข้อเท็จจริง (Management by Fact)
ไม่อาศัยความรูส้ กึ ลางสังหรณ์เด็ดขาด
• ควรลดสิงรบกวนเพือป้องกันการขาดสมาธิของพนักงาน
เช่นเสียงดัง การพูดคุย การหยอกล้อเล่นกันขณะปฏิบตั ิงาน
• ควรจัดมาตรฐานการทํางานในแต่ละวันให้ชดั เจน ทังด้าน
คุณภาพ และปริมาณ
• หัวหน้างานควรแสดงความรับผิดชอบต่อผลงานทีเกิดขึน
จากการปฏิบตั ิของลูกน้อง
• ควรลงโทษ และให้รางวัลอย่างเหมาะสมกับผลงาน

เราเป็ นบริษัทผู้ผลิตชินส่ วนยานยนต์ ชันนําของภูมิภาค ทีเติบโต
อย่ างมันคงและต่ อเนือง

ความรู้ เรื องระบบคุณภาพ (VDA 6.3)
VDA คือ สมาคมด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ของ
ประเทศเยอรมนี เป็ นผูจ้ ดั ทํามาตรฐานการจัดการคุณภาพใน
อุตสาหกรรมยานยนต์โดยกําหนดในชุดของ VDA 6.3
Process Audit เป็ นส่วนหนึ งในนันผูผ้ ลิตยานยนต์ใน
ประเทศเยอรมนี ได้นาํ VDA 6.3 มาใช้การตรวจประเมิน
ผูส้ ่งมอบในระดับต่าง ๆ (Tier I, Tier II…) และคาดหวังให้
ผูส้ ่งมอบได้นาํ VDA 6.3 มาตรวจประเมินตนเองและตรวจ
ประเมินผูส้ ่งมอบในระดับถัดไปด้วย เช่นกัน VDA 6.3
คือ การตรวจประเมินกระบวนการในการสร้างผลิตภัณฑ์
ขึนมานับตังแต่การรับสเป็ คจากลูกค้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์
และกระบวนการผลิตและการบริ การหลังการขาย
ความแตกต่างระหว่างการตรวจประเมินระบบ (System audit)
การตรวจประเมินกระบวนการ (Process Audit)
และการตรวจประเมินผลิตภัณฑ์ (Product Audit)

หัวใจหลักในการตรวจประเมิน VDA 6.3
•
•
•

•

เน้นทีคุณภาพของผลิตภัณฑ์และกระบวนการ
ทีเกียวข้อง
ประเมินความสามารถด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์
และกระบวนการ
ตรวจสอบความเหมาะสมและความสมเหตุสมผล
ของกระบวนการในการพัฒนาและกระบวนการ
ผลิตผลิตภัณฑ์
ประเมินความเสี ยงทีจะทําให้ผลิตภัณฑ์ไม่เป็ นไป
ตามข้อกําหนด และล้มเหลว หรื อทําให้เกิดปัญหา
ในกระบวนการถัดมา หรื อในการใช้งาน

เราเป็ นบริษัทผู้ผลิตชินส่ วนยานยนต์ ชันนําของภูมิภาค ทีเติบโต
อย่ างมันคงและต่ อเนือง

ข้ อกําหนดสั ญลักษณ์ ของลูกค้ า
Special Characteristics
ข้อกําหนดสัญลักษณ์ทีควบคุมทีจุดใดโดยเฉพาะให้
ควบคุมการปฏิบตั ิงานอย่างเข้มงวด เรียกว่า จุด SC
ทีลูกค้ากําหนดขึนทีเอกสารควบคุมของ Part
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ความรู้ เบืองต้ นเรื อง ส 5

1. สะสาง SEIRI (เซริ) การแยกสิ งของทีจําเป็ นออกจากสิ งของที
ไม่จาํ เป็ นและขจัดของทีไม่จาํ เป็ นออกไปโดยเน้นปริ มาณทีเพียงพอ
2. สะดวก SEITON(เซตง) การจัดวางสิ งของต่างๆในสถานที
ทํางานให้เป็ นระเบียบเพือประสิทธิภาพและความปลอดภัยใน
การทํางาน
3.สะอาด SEISO (เซโซ) การทําความสะอาด (ปั ดกวาดเช็ดถู)
เครื องจักรอุปกรณ์และสถานทีทํางานอย่างสมําเสมอ
4.สุขลักษณะ SEIKETSU (เซเคทซึ) การรักษาสภาพอย่าง
สมําเสมอจนเกิดสุ ขลักษณะทีดีต่อผูป้ ฏิบตั ิงานพร้อมทังเสริ มสร้าง
บรรยากาศทีดีตอ่ การทํางาน
5.สร้ างนิสัย SHITSUKE (ชิทซึ เคะ) การอบรมสร้างนิสยั ในการ
ปฏิบตั ิตามระเบียบวินยั ของหน่วยงานอย่างเคร่ งครัดจนกลายเป็ น
นิสยั ทีดีตอ่ การปฏิบตั ิงาน

บริษัท ไทยเมอิระ จํากัด เป็ นผู้ผลิตและจัดส่ ง
สลักเกลียว และงานขึนรู ปเย็นทีมีความทนทานสู ง
สถานทีตังบริ ษัทฯ
โรงงานที : / หมู่ที ตําบลมาบยางพร
อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
โรงงานที : / หมู่ที ตําบลมาบยางพร
อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
(สยามอีสเทิร์นอินดัสเตรี ยลพาร์ ค)
โทร : 038-891-402-5

เราเป็ นบริษัทผู้ผลิตชินส่ วนยานยนต์ ชันนําของภูมิภาค ทีเติบโต
อย่ างมันคงและต่ อเนือง

เราเป็ นบริษัทผู้ผลิตชินส่ วนยานยนต์ ชันนําของภูมิภาค ทีเติบโต
อย่ างมันคงและต่ อเนือง

เราเป็ นบริษัทผู้ผลิตชินส่ วนยานยนต์ ชันนําของภูมิภาค ทีเติบโต
อย่ างมันคงและต่ อเนือง

บริษัท ไทยเมอิระ เป็ นผู้ผลิต สลักเกลียว
และงานขึนรู ปเย็น

ความรู้ เรื องระบบคุณภาพ
(ISO14001:2015)

ความรู้เรืองระบบคุณภาพ
IATF16949:2016

จัดส่ งให้ ลูกค้ าหลัก ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์
ชินงานสลักเกลียวของ บริษัท ไทยเมอิระ
เป็ นส่ วนประกอบสํ าคัญและเกียวข้ องกับส่ วนต่ างๆ
ของรถยนต์ ไม่ ว่าจะเป็ นเครื องยนต์ , เบรค
รวมทัง โครงสร้ างของตัวถังรถยนต์

นโยบายของบริษัท (Company Policy)

1. บริ ษทั จะคัดสรร เลือกใช้เฉพาะวัตถุดิบทีมี
คุณภาพสูงในการผลิตเท่านัน
2. บริ ษทั มีการควบคุมการผลิตอย่างเป็ นระบบ
ด้วยเทคโนโลยีขนสู
ั ง และมีการควบคุมคุณภาพ
ในการผลิตตามมาตรฐานสากล
3. บริ ษทั ทําการผลิตชินงานจากเครื องมือ
หรื อแม่พมิ พ์คณ
ุ ภาพ รวมทังการใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์ ในการควบคุม เพือให้มนใจได้
ั
วา่
สามารถจัดส่ งชินงานทีมีคุณภาพได้ตรงกับความ
ต้องการของลูกค้าได้ทนั ท่วงที
4. บริ ษทั มุง่ มันในการพัฒนาอย่างต่อเนือง
5. ในกระบวนการผลิตสิ นค้า บริ ษทั จะคํานึงถึง
สิ งแวดล้อมเป็ นหลัก

หน้ าที(MISSION)
เราจะเป็ นผูน้ าํ ธุรกิจการผลิตสลักเกลียวสําหรับ
อุตสาหกรรมยานยนต์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้

นโยบายสิงแวดล้ อม(ISO14001:2015)
 พัฒนา, ส่งเสริ มและสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ
ภายในบริ ษทั เพือป้องกันมลภาวะและลดผลกระทบ
ด้านสิ งแวดล้อมแก่พนักงาน สาธารณชนและผูม้ ีส่วนได้
เสียอย่างต่อเนือง
 มุ่งมันในการป้องกันมลพิษอันเกิดจากกระบวนการผลิต
ของบริ ษทั ฯ รวมทังสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มี
ความสอดคล้องกับมาตรฐาน กฏหมาย และข้อกําหนด
อืนๆ ทีเกียวข้อง
 ควบคุม/กําจัด ขยะทัวไปและขยะอันตราย อย่างถูกวิธี
 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยใช้พลังงานไฟฟ้า
นําประปา อย่างมีประสิ ทธิภาพ
 ปลูกฝังสร้างจิตสํานึกทางด้านการรักษาด้านสิงแวดล้อม
แก่พนักงานและผูม้ ีส่วนได้เสียให้มีความตระหนักและ
ช่วยกันดูแลรักษาและปฏิบตั ิตามนโยบายระบบการ
จัดการด้านสิ งแวดล้อม
 สื อสารและอบรมนโยบายสิ งแวดล้อมให้กบั พนักงาน
ทุกระดับ และบุคคลภายนอกทีเกียวข้อง

นโยบายคุณภาพสินค้า (Quality Policy)

“WE WILL MAKE EXCELLENCE PRODUCTS
WHICH EXCEED CUSTOMERS’NEEDS AND
EXPECTIONS THROUGH QUALITY, DELIVERY
AND VALUE”
"เราจะผลิตสินค้าทีดีเยียม โดยตอบสนองความ
ต้องการและความคาดหวัง ของลูกค้าสูงสุดด้วย
คุณภาพ การส่งมอบ และราคา"

IATF16949:2016 คืออะไร
IATF16949: 2016 เป็ นมาตรฐานข้อกําหนดเฉพาะ
ทางเทคนิค (Technical Specification:TS) ทีเป็ นแนวทางของ
ข้อกําหนดระบบบริ หารงานคุณภาพของอุตสาหกรรมยานยนต์
ทัวโลก (สมาคมผูผ้ ลิตยานยนต์ของญีปุ่ น) ซึ งมาตรฐานดังกล่าว
นับได้วา่ เป็ นมาตรฐานนานาชาติททัี นสมัยและดีทีสุดสําหรับ
กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ในปัจจุบนั
มาตรฐาน IATF 16949: 2016 ถูกพัฒนาจัดทําขึนโดยอาศัย
พืนฐานของข้อกําหนด ISO 9001:2000 ซึงได้เพิมเติม
ข้อกําหนดเฉพาะสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

