
 

 

บทที ่3 

การศึกษาและการวเิคราะห์ระบบงาน 
 

ระบบมาตรฐานไอเอสโอ มีขอ้ก าหนดท่ีเป็นแนวทางในการบริหารงานขององคก์ร ซ่ึงการ
ปฏิบติัการแกไ้ขป้องกนัเป็นขอ้ก าหนดหน่ึงท่ีตอ้งปฏิบติัเม่ือพบปัญหา โดยปัญหาท่ีตรวจพบจะถูก
ควบคุมให้มีการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา เพื่อด าเนินการแกไ้ขท่ีตน้เหตุของปัญหา และเพื่อ
ด าเนินการป้องกนัไม่ให้เกิดปัญหาซ ้ าข้ึนอีก ดงันั้นการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา และวิธีการ
แกไ้ขป้องกนั จ าเป็นตอ้งมีการก าหนดระบบการปฏิบติัท่ีดี เพื่อให้สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุของ
ปัญหาไดอ้ยา่งตรงจุด และท าให้เกิดกระบวนการแกไ้ขป้องกนัท่ีมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียด
ดงัน้ี 

3.1 การศึกษาและวเิคราะห์ระบบงานเดิม  
3.2  ขอ้จ ากดัและปัญหาระบบงานเดิม  
3.3  ผูใ้ชง้านระบบท่ีเก่ียวขอ้ง 
3.4 การวเิคราะห์ความตอ้งการของผูใ้ชแ้ละก าหนดความเป็นไปไดข้องระบบงานใหม่ 
 

3.1  การศึกษาและวเิคราะห์ระบบงานเดิม  
 การปฏิบติัการแกไ้ขป้องกนัตามระบบมาตรฐานไอเอสโอ ของบริษทั ไทยซาคาเอะ เลซ 
จ ากดั ประกอบดว้ย การบนัทึกขอ้มูลปัญหา การวิเคราะห์สาเหตุ การก าหนดวิธีการแกไ้ขป้องกนั 
และการติดตามผลการแกไ้ขป้องกนั จากนั้นเจา้หนา้ท่ีแผนกมาตรฐาน จะน าขอ้มูลดงักล่าวมาจดัท า
รายงานส าหรับผูบ้ริหารเพื่อใชใ้นการตดัสินใจก าหนดแนวทางแกไ้ข การพฒันาและการปรับปรุง
ระบบบริหารงาน  
 การบนัทึกขอ้มูลการปฏิบติัการแกไ้ขป้องกนัของบริษทัฯ มีการด าเนินการโดยใชร้ะบบมือ 
จึงพบวา่บนัทึกมีการจดัเก็บอยูก่ระจดักระจายในแต่ละขั้นตอนของการด าเนินการ ท าให้การติดตาม
สถานะของการด าเนินการว่าอยู่ข ั้นตอนใดนั้นตอ้งใช้เวลานาน และในขั้นตอนการรวบรวมขอ้มูล
เพื่อน ามาจดัท ารายงาน พบวา่ มีการสรุปสาเหตุไม่ตรงกบัประเด็นของปัญหาท่ีพบ และไม่สามารถ
เช่ือมโยงปัญหากบัขอ้ก าหนดไอเอสโอได ้ในการปฏิบติัการแก้ไขป้องกนัจะปฏิบติัตามระเบียบ
และมาตรฐานท่ีบริษทัฯก าหนดข้ึนเองตามท่ีขอ้ก าหนดระบบมาตรฐานสากลไดก้ าหนดไว ้ เพื่อการ
ควบคุมการปฏิบติัการแกไ้ขป้องกนัท่ีมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงมีรายละเอียดการด าเนินการ ดงัน้ี 
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 3.1.1 การบันทกึข้อมูลปัญหา 
 ผูท่ี้พบปัญหาด าเนินการบนัทึกขอ้มูลปัญหา ประกอบดว้ยการบนัทึกขอ้มูลทัว่ไป 

และขอ้มูลรายละเอียดปัญหาท่ีพบโดยขอ้มูลทัว่ไป ประกอบดว้ย  ช่ือผูบ้นัทึก วนัท่ีบนัทึก ระบบ
มาตรฐานไอเอสโอ ประเภทการขอให้ปฏิบติั (การแกไ้ข การป้องกนั) หมายเลขเอกสาร แผนกท่ี
รับผิดชอบในการปฏิบติัการแกไ้ขป้องกนั ท่ีมาของปัญหา ความรุนแรงของปัญหาท่ีพบ หมายเลข
ขอ้ก าหนดไอเอสโออา้งอิง และขอ้มูลรายละเอียดปัญหาท่ีพบ ประกอบดว้ย 4 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนแรก 
เป็นการอา้งอิงส่ิงท่ีใช้ในการตรวจ เช่น ขอ้ก าหนดไอเอสโอ ระเบียบปฏิบติั วิธีการปฏิบติั ส่วน
ต่อไป เป็นหลักฐานท่ีเป็นรูปธรรม หรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน เช่น เอกสาร บนัทึก การสัมภาษณ์ 
ตวัอย่าง ส่วนลกัษณะของขอ้บกพร่อง เช่น ไม่พบ ไม่ปฏิบติัตาม ไม่สอดคล้อง ไม่สมบูรณ์ และ
ส่วนสุดทา้ยเป็นถานท่ีท่ีพบขอ้บกพร่อง เช่น ส่วนงาน แผนก สถานท่ี บริเวณ ต าแหน่ง 
 3.1.2 การออกหมายเลขเอกสารการปฏิบัติการแก้ไขป้องกนั 
 เอกสารการปฏิบัติการแก้ไขป้องกันมีมาตรฐานการออกหมายเลข มีรูปแบบ
หมายเลขเอกสาร เป็น XXX-YY-ZZZ โดยหลกัเกณฑก์ารก าหนดสัญลกัษณ์ดงัน้ี 
 1) สัญลกัษณ์ XXX เป็นหมายเลขการออกเอกสารอา้งอิง แบ่งตามชนิดขอ้บกพร่อง
ดงัน้ี 
 (1) การตรวจติดตามภายใน คือ IQA 
 (2) การร้องเรียนโดยลูกคา้ คือ CUS 
 (3) การเฝ้าติดตามการบรรลุวตัถุประสงค์เป้าหมาย และโครงการส่ิงแวดลอ้ม 
คือ CEN 
 (4) การติดตามตรวจวดัคุณลกัษณะส าคญัทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม คือ CEN 
 (5) การเฝ้าติดตามความสอดคลอ้งกบักฎหมายและขอ้ก าหนดอ่ืนๆ คือ CEN 
 (6) การติดตามตรวจวดัคุณลกัษณะส าคญัทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม คือ CEN 
 (7) การแก้ไขข้อบกพร่องท่ีพบจากการตรวจประเมินโดยผู ้ตรวจติดตาม
ภายนอก คือ CEN 
 (8) การแกไ้ขขอ้บกพร่องท่ีพบจากส่ิงท่ีไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดดา้นคุณภาพ 
และดา้นส่ิงแวดลอ้ม กรณีอ่ืนๆ คือ รหสัแผนกตามระบบมาตรฐาน ไดแ้ก่ 
 -  รหสั CEN แทน แผนกมาตรฐาน 
 - รหสั TWI แทน แผนก TWISTER 
 -  รหสั LEA แทน แผนก LEAVER 
 -  รหสั RAS แทน แผนก RASCHEL 
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 -  รหสั DYE แทน แผนก DYEING 
 -  รหสั TEN แทน แผนก TENTER 
 -  รหสั FIN แทน แผนก FINISHING 
 -  รหสั PLA แทน แผนก PLANNING 
 -  รหสั LAB แทน แผนก LABOUR 
 -  รหสั ITT แทน แผนก INFORMATION TECHNOLOGY 
 -  รหสั PUR แทน แผนก PURCHASE 
 -  รหสั BIE แทน แผนก BOI/IMPORT-EXPORT 
 -  รหสั SAM แทน แผนก MAINTENANCE 
 -  รหสั BOI แทน แผนก BOILER 
 -  รหสั GEN แทน แผนก GERNERAL AFFAIR 
 -  รหสั SAF แทน แผนก SAFETY 
 2)  สัญลกัษณ์ YY เป็นปี ค.ศ. โดยใช้ ตวัเลข 2 ต  าแหน่งหลงัของปี เช่น ปี 2012 
แทนดว้ย 12 
 3)  สัญลกัษณ์ ZZZ เป็นหมายเลขเอกสาร โดยเร่ิมก าหนดตั้งแต่หมายเลข 001 ถึง
หมายเลข 999 
 3.1.3 การอนุมัติข้อมูลปัญหา 
       ผูบ้ริหารพิจารณาและอนุมติัขอ้มูลปัญหา โดยแบ่งหน้าท่ีการอนุมติัเอกสารแต่ละ
ชนิดดงัน้ี 
 1) การตรวจติดตามภายใน ไดแ้ก่ ผูแ้ทนฝ่ายบริหาร 
 2) การร้องเรียนโดยลูกคา้ ไดแ้ก่ หวัหนา้แผนก PLANNING 
 3) การเฝ้าติดตามการบรรลุวตัถุประสงคเ์ป้าหมาย และโครงการส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ 
ผูแ้ทนฝ่ายบริหาร 
 4) การติดตามตรวจวดัคุณลกัษณะส าคญัทางด้านส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ ผูแ้ทนฝ่าย
บริหาร 
 5) การเฝ้าติดตามความสอดคลอ้งกบักฎหมายและขอ้ก าหนดอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ผูแ้ทน
ฝ่ายบริหาร 
 6) การติดตามตรวจวดัคุณลกัษณะส าคญัทางด้านส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ ผูแ้ทนฝ่าย
บริหาร 
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 7) การแกไ้ขขอ้บกพร่องท่ีพบจากการตรวจประเมินโดยผูต้รวจติดตามภายนอก 
ไดแ้ก่ ผูแ้ทนฝ่ายบริหาร 
 8) การแกไ้ขขอ้บกพร่องท่ีพบจากส่ิงท่ีไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดดา้นคุณภาพ และ
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม กรณีอ่ืนๆ ไดแ้ก่ หวัหนา้แผนก 
 3.1.4 การวเิคราะห์สาเหตุ 
       การวเิคราะห์หาสาเหตุ จะตอ้งสอดคลอ้งกบัประเด็นปัญหาท่ีระบุ โดยผูว้ิเคราะห์จะ
คน้หาสาเหตุท่ีแทจ้ริงของปัญหาร่วมกบัผูบ้ริหาร 
 3.1.5 การก าหนดวธีิการแก้ไขป้องกนั 
  การก าหนดวิธีการแกไ้ขป้องกนั ตอ้งสามารถใชใ้นการแกไ้ขป้องกนัปัญหาไดจ้ริง  
และตอ้งไม่เกิดปัญหาเดิมซ ้ าข้ึนอีก 
 3.1.6 การอนุมัติผลการวเิคราะห์สาเหตุ และวธีิการแก้ไขป้องกนั 
 ผูบ้ริหารพิจารณาและอนุมติัผลการวิเคราะห์สาเหตุ และวิธีการแกไ้ขป้องกนั โดยผู ้
มีอ  านาจอนุมติัผลการวเิคราะห์สาเหตุ และวธีิการแกไ้ขป้องกนัแต่ละชนิด ไดแ้ก่ หวัหนา้แผนก 
 3.1.7 กาตรวจสอบผลการวเิคราะห์สาเหตุ และวธีิการแก้ไขป้องกนั 
 ผูบ้ริหารตรวจสอบและอนุมติัผลการวเิคราะห์สาเหตุ และวิธีการแกไ้ขป้องกนั โดย
แบ่งผูต้รวจสอบตามชนิดของขอ้บกพร่องเป็น 2 กรณี กรณีแรก การร้องเรียนโดยลูกคา้ ได้แก่ 
ผูบ้ริหารระดบัสูง และกรณีอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ผูแ้ทนฝ่ายบริหาร 
 3.1.8 การติดตามผลการแก้ไขป้องกนั 

 การติดตามการแก้ไขป้องกัน ผูติ้ดตามต้องหาหลักฐานการสอดคล้อง ได้แก่ 
เอกสารตามท่ีไดเ้สนอมา ผลการปฏิบติัตามเอกสารท่ีจดัท าข้ึนใหม่หรือปรับปรุง ผลการปฏิบติัตาม
แผน ผลการเฝ้าระวงัติดตาม ผลการตรวจติดตาม และผลการตรวจสอบทดสอบในการปิดประเด็น
การแก้ไขป้องกนั เพื่อให้มัน่ใจว่าการแก้ไขป้องกันไม่ก่อให้เกิดปัญหาใหม่เพิ่มข้ึน จากนั้นน า
หลกัฐานมาเปรียบเทียบกบัมาตรฐาน แผนงาน หรือเกณฑ ์เพื่อสรุปผลการติดตามการแกไ้ขป้องกนั 

3.1.9 การตรวจสอบผลการติดตามผลการแก้ไขป้องกนั 
 ผูบ้ริหารตรวจสอบและอนุมติัผลการติดตามผลการแก้ไขป้องกนั โดยจะมีการ
ตรวจสอบกรณีข้อบกพร่องชนิดการตรวจติดตามภายใน โดยผูมี้หน้าท่ี ได้แก่ หัวหน้าผูต้รวจ
ติดตามภายใน 
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3.1.10 การอนุมัติผลการติดตามผลการแก้ไขป้องกนั 
  ผูบ้ริหารพิจารณาและอนุมติัผลการติดตามผลการแก้ไขป้องกัน โดยผูมี้หน้าท่ี 
ไดแ้ก่ ผูท่ี้อนุมติัขอ้มูลปัญหา 

3.1.11 การรายงานผลการปฏิบัติการแก้ไขป้องกนัแก่ผู้บริหาร 
  เจา้หนา้ท่ีแผนกมาตรฐานสรุปผลการปฏิบติัการแกไ้ขป้องกนัท่ีไดรั้บมาให้ผูบ้ริหาร

ทราบขอ้มูลปัญหาท่ีพบ สาเหตุของปัญหา และผลการปฏิบติัการแกไ้ขป้องกนั 
 จากขั้นตอนขา้งตน้ สามารถจดัท าแผนภาพขั้นตอนการด าเนินการปฏิบติัการแกไ้ขป้องกนั 
ดงัรูป 3.1 

 
รูป 3.1 แสดงกระบวนการขั้นตอนการปฏิบติัการแกไ้ขป้องกนัของบริษทั ไทยซาคาเอะ เลซ จ ากดั

ระบบเดิม 
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3.2 ข้อจ ากดัและปัญหาระบบงานเดิม  
ในการศึกษาปัญหาของระบบงานเดิม ผูศึ้กษาได้สัมภาษณ์ ผูบ้ริหาร เจ้าหน้าท่ีแผนก

มาตรฐาน เจา้หน้าท่ีบนัทึกขอ้มูล เจา้หน้าท่ีวิเคราะห์ขอ้มูล เจา้หน้าท่ีก าหนดวิธีการแกไ้ขป้องกนั  
และรวบรวมเอกสารแบบฟอร์มจากระบบงานเดิมเพื่อท าการ ศึกษาระบบงาน โดยน าข้อมูลท่ี
รวบรวมได้มาก าหนดปัญหา และหาแนวทางในการพฒันาระบบใหม่ให้สามารถด าเนินการ
ปฏิบติัการแกไ้ขป้องในขั้นตอนเอกสารไดอ้ยา่งรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซ่ึงสามารถ
สรุปปัญหาและขอ้จ ากดัของระบบงานเดิมไดด้งัน้ี 

3.2.1 ปัญหาในการจดัเก็บขอ้มูลแบบฟอร์มในรูปแบบกระดาษ ท าให้เกิดการสูญหาย
ระหวา่งการบนัทึกขอ้มูล เกิดความล่าชา้ในการรวบรวมขอ้มูล เพื่อน าวเิคราะห์ และจดัท ารายงาน 

3.2.2 ปัญหาการวเิคราะห์สาเหตุและการก าหนดวธีิการแกไ้ขป้องกนั เน่ืองจากผูว้ิเคราะห์
ปัญหาไม่มีแนวทางในการวิเคราะห์สาเหตุ และการแกไ้ขป้องกนัท าให้ผลการวิเคราะห์และวิธีการ
แกไ้ขป้องกนัไม่ชดัเจน  

3.2.3 รายงานสารสนเทศส าหรับผูบ้ริหาร ขอ้มูลสรุปรายงานล่าชา้ เพราะเจา้หนา้ท่ีแผนก
มาตรฐานต้องรวบรวมข้อมูล และการน าข้อมูลมาบนัทึกในโปรแกรมไมโครซอฟท์ เอ็กเซล 
(Microsoft Excel) เพื่อท าการประมวลผลรายงานผลการปฏิบติัการแก้ไขป้องกนั และการจดัท า
รายงานเปรียบเทียบขอ้มูลจากปีท่ีผา่นมีความล่าชา้ 

 
3.3 ผู้ใช้งานระบบทีเ่กีย่วข้อง 

ในการด าเนินการปฏิบติัการแกไ้ขและป้องกนั มีผูใ้ชง้านระบบท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
 3.3.1 ผูดู้แลระบบ คือ ผูไ้ดรั้บมอบหมายให้ดูแลระบบใหม่ โดยมีหนา้ท่ีก าหนดสิทธ์ิการ
ใชง้านของผูใ้ชง้านระบบ 

3.3.2 เจ้าหน้าท่ีแผนกมาตรฐาน คือ ผูช่้วยผูแ้ทนฝ่ายบริหาร มีหน้าท่ีควบคุมและดูแล
ระบบใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดระบบมาตรฐานไอเอสไอ โดยเป็นผูก้  าหนดขอ้มูลพื้นฐานของระบบ 
สามารถดูสถานะของการแกไ้ขป้องกนั และสามารถออกรายงานในรูปแบบต่างๆ ตามเง่ือนไข 
 3.3.3 ผูบ้นัทึกขอ้มูลปัญหา คือ ผูท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้งจากผูบ้ริหารระดบัสูงเพื่อด าเนินการ
จดัท าและควบคุมการปฏิบติัตามระบบมาตรฐานประจ าแผนก โดยมีหนา้ท่ีบนัทึกขอ้มูลปัญหา และ
ขอ้มูลติดตามการแกไ้ขป้องกนั  
 3.3.4 ผูว้เิคราะห์ปัญหา คือ ผูท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้งจากผูบ้ริหารระดบัสูงเพื่อด าเนินการจดัท า
และควบคุมการปฏิบติัตามระบบมาตรฐานประจ าแผนก โดยมีหนา้ท่ีวิเคราะห์ปัญหา และก าหนด
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วิธีการแกไ้ขป้องกนั (Corrective Action Request and Preventive Action Request Sheet : 
CAR/PAR Sheet) 

3.3.5 ผู้บริหาร คือ ผู ้บริหารระดับสูง ผู ้จ ัดการแผนก คณะกรรมการบริหารระบบ
มาตรฐานไอเอสโอ และหวัหนา้ผูต้รวจประเมินภายใน มีหนา้ท่ีในการตรวจสอบความถูกตอ้งของ
ขอ้มูลผลปฏิบติัการแก้ไขป้องกนั และอนุมติัขอ้มูลปัญหา ขอ้มูลผลการวิเคราะห์สาเหตุ ขอ้มูล
วธีิการแกไ้ขป้องกนั และขอ้มูลผลปฏิบติัการแกไ้ขป้องกนั 

3.3.6 ผูแ้ทนฝ่ายบริหาร (Management Representative : MR) คือ ผูไ้ดรั้บการแต่งตั้งจาก
ผูบ้ริหารระดบัสูงเพื่อด าเนินการจดัท าและรักษาระบบมาตรฐาน รายงานงานผลการด าเนินการของ
ระบบมาตรฐาน รวมถึงการอนุมติัเอกสารส าคญัของระบบมาตรฐาน มีหน้าท่ีอนุมติัขอ้มูลปัญหา 
ขอ้มูลผลการวเิคราะห์สาเหตุ ขอ้มูลวธีิการแกไ้ขป้องกนั และขอ้มูลผลปฏิบติัการแกไ้ขป้องกนั 
 
3.4 การวเิคราะห์ความต้องการของผู้ใช้และก าหนดความเป็นไปได้ของระบบงานใหม่ 

การพฒันาระบบงานใหม่ โดยน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยกุตใ์ชใ้นการบริหารจดัการ
ตามระบบมาตรฐานไอเอสโอในกระบวนการปฏิบติัการแก้ไขป้องกัน เพื่อลดเวลา ลดความ
ผิดพลาด รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน ซ่ึงท าให้ผูใ้ช้งานเกิดความสะดวกในการ
บนัทึก และวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา รวมทั้งผูบ้ริหารไดรั้บรายงานสารสนเทศท่ีสามารถน าไป
วิเคราะห์ช่วยสนับสนุนตัดสินใจในการแก้ไขปัญหา และวางแผนการพัฒนาปรับปรุงการ
บริหารงานขอ้มูลปัญหาท่ีเกิดข้ึนท่ีรวดเร็วและเป็นปัจจุบนั ซ่ึงแสดงรายละเอียดความตอ้งการของ
ผูใ้ชร้ะบบและก าหนดความเป็นไปไดข้องระบบใหม่ดงัน้ี 
 3.4.1 การวเิคราะห์ความตอ้งการของผูใ้ช ้

 1) การด าเนินการเก่ียวกบับนัทึกปฏิบติัการแก้ไขป้องกนัมีความสะดวกรวดเร็ว 
โดยสามารถด าเนินการผา่นระบบอินทราเน็ตขององคก์ร 

 2) ผูบ้ริหารสามารถด าเนินการอนุมติัและตรวจสอบเอกสารผ่านระบบ รวมถึง
ติดตามสถานะของเอกสารท่ีอยูร่ะหวา่งการด าเนินการได ้

 3) เน่ืองจากระบบการออกหมายเลขเอกสารมีความซับซ้อน จึงตอ้งการให้ระบบ
สามารถออกหมายเลขเอกสารไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 4) มีระบบแจ้งให้ด าเนินการเก่ียวกับบันทึกปฏิบัติการแก้ไขป้องกันผ่านทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้ง 

 5) มีระบบช่วยแนะน าแนวทางการปฏิบติัการแกไ้ขป้องกนั 
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 3.4.2 การก าหนดความเป็นไปไดข้องระบบงานใหม่ ดงัรูป 3.2 

      
ผู้ดูแลระบบ เจ้าหน้าที่แผนก

มาตรฐาน 
ผู้บันทึกปัญหา ผู้วิเคราะห์ปัญหา ผู้บริหาร ผู้แทนฝ่ายบริหาร 

                                    

  

ตรวจสอบสิทธ์ิ
การใชง้านระบบ   

ตรวจสอบสิทธ์ิ
การใชง้าน
ระบบ 

  

ตรวจสอบสิทธ์ิ
การใชง้าน
ระบบ 

  

ตรวจสอบสิทธ์ิ
การใชง้าน
ระบบ 

  

ตรวจสอบสิทธ์ิ
การใชง้าน
ระบบ 

  

ตรวจสอบ
สิทธ์ิการใช้
งานระบบ 

  

  
 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  
จดัการขอ้มลูกลุ่ม

ผูใ้ชง้าน   
จดัการขอ้มลู
พ้ืนฐานทัว่ไป 

 

 
จดัการขอ้มลู

ปัญหา 

 

 
จดัการวิเคราะห์

ปัญหา       

  

  
 

  

 

     

 

  

 

  

 

  

  
จดัการขอ้มลู
ผูใ้ชง้าน   

จดัการขอ้มลู
พ้ืนฐานผูใ้ชง้าน   

 

  
จดัการวิธีการ
แกไ้ขป้องกนั   

จดัการขอ้มลู
อนุมติั   

จดัการขอ้มลู
อนุมติั 

  

  
      

 

  

 

  

 

  

 

  

  

      

จดัการติดตาม
ผลการแกไ้ข
ป้องกนั 

  

  

 
เรียกดูรายงาน 

  
เรียกดูรายงาน 

  

  
      

 

     

 

   
  

  

   
คน้หาขอ้มลู 

 

    
ประมวลผล 
(อตัโนมติั) 

 

    
คน้หาขอ้มลู 

  

                                    
                                    

รูป 3.2 แสดงกระบวนการขั้นตอนการปฏิบติัการแกไ้ขป้องกนัของบริษทั ไทยซาคาเอะ เลซ จ ากดั 
ระบบใหม่ 

จากรูป 3.2 สามารถอธิบายขั้นตอนการท างานของระบบใหม่ไดด้งัน้ี 
 1) ผูดู้แลระบบ สามารถก าหนดกลุ่มผูใ้ชง้านและผูใ้ชง้านระบบ 
 2) เจา้หนา้ท่ีแผนกมาตรฐานสามารถบนัทึกขอ้มูลพื้นฐานทัว่ไปและขอ้มูลพื้นฐาน

ผูใ้ชง้าน รวมทั้งตรวจเช็คสถานะของการด าเนินการของเอกสารเพื่อด าเนินการติดตามต่อไป 
 3) ผูบ้นัทึกปัญหา สามารถบนัทึกขอ้มูลปัญหาท่ีพบ โดยมีตวัเลือกเก่ียวกบัส่ิงท่ีใช้

อา้งอิงกบัขอ้มูลปัญหา หลกัฐานท่ีเป็นรูปธรรมหรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน ลกัษณะของขอ้บกพร่อง 
และช่ือสถานท่ีท่ีพบปัญหาผา่นระบบ รวมทั้งเป็นผูติ้ดตามการแกไ้ขป้องกนั โดยสามารถบนัทึกผล
การตรวจติดตาม และเม่ือด าเนินการแต่ละขั้นตอนเรียบร้อยแลว้ ระบบจะส่งขอ้มูลให้ผูต้รวจสอบ 
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และผูอ้นุมติัต่อไปตามล าดบั และในขั้นตอนน้ีมีระบบการออกเอกสารใหม่อตัโนมติัเพื่อเป็นการ
ติดตามแกไ้ขป้องกนัต่อไป  

 4) ผูว้เิคราะห์ปัญหา สามารถวิเคราะห์ปัญหาท่ีไดรั้บ โดยมีตวัเลือกเก่ียวกบัสาเหตุ
ของปัญหา ได้แก่ คน เคร่ืองจกัร วตัถุดิบ วิธีการ และส่ิงแวดล้อม รวมทั้งมีแนวทางการแก้ไข
ป้องกนัให้ทราบผา่นระบบ และเม่ือด าเนินการแต่ละขั้นตอนเรียบร้อยแลว้ ระบบจะส่งขอ้มูลให้ผู ้
ตรวจสอบ และผูอ้นุมติัต่อไปตามล าดบั 

 5) ผูบ้ริหารท าการตรวจสอบและอนุมติัขอ้มูลปัญหา ขอ้มูลผลการวิเคราะห์ปัญหา 
และขอ้มูลวิธีการแก้ไขป้องกนั ขอ้มูลผลการติดตามการแก้ไขป้องกนั และส่งให้ผูเ้ก่ียวขอ้งเพื่อ
ด าเนินการต่อไปผา่นระบบ 

 6) ผูแ้ทนฝ่ายบริหารท าการตรวจสอบและอนุมัติข้อมูลปัญหา ข้อมูลผลการ
วิเคราะห์ปัญหา และขอ้มูลวิธีการแกไ้ขป้องกนั ขอ้มูลผลการติดตามการแกไ้ขป้องกนั และส่งให้
ผูเ้ก่ียวขอ้งเพื่อด าเนินการต่อไปผา่นระบบ รวมทั้งตรวจเช็คสถานะของการด าเนินการของเอกสาร
เพื่อด าเนินการติดตามต่อไป 

 การรายงานผลการปฏิบติัการแกไ้ขป้องกนั ในขั้นตอนน้ีมีระบบการจดัการรายงาน 
ส าหรับผูบ้ริหาร ผูแ้ทนฝ่ายบริหาร เจา้หน้าท่ีแผนกมาตรฐาน คณะบริหารงานระบบมาตรฐาน 
คณะท างานระบบมาตรฐานไดท้ราบขอ้มูลปัญหาในแต่ละระบบมาตรฐานไอเอสโอ ขอ้มูลปัญหา
ในแต่ละสาเหตุ ขอ้มูลปัญหาเปรียบเทียบในแต่ละปี 
 จากการวิเคราะห์ระบบใหม่เม่ือน ามาเปรียบเทียบกบัระบบเดิม โดยมีขั้นตอนเร่ิม
จากเม่ือพบปัญหา  ผูท่ี้เก่ียวขอ้งจะท าการบนัทึกขอ้มูลปัญหา ขอ้มูลการวิเคราะห์สาเหตุ ขอ้มูล
วธีิการแกไ้ขป้องกนั จากนั้นจะจดัเก็บบนัทึก และรวบรวมขอ้มูลเพื่อจดัท ารายงาน ดงัรูป 3.3 
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ระบบงานเดมิ 
 

                         
กระดาษ                   

 

    

                          
บนัทึกขอ้มูล
ปัญหาใน
กระดาษ   

วิเคราะห์สาเหตุ
และบนัทึกใน
กระดาษ   

ก าหนดวิธีการแกไ้ข
ป้องกนั และบนัทึก

ในกระดาษ   

จดัเก็บบนัทึก 
ในตูเ้อกสาร 

  

คนรวบรวม
ขอ้มูล และ
จดัท ารายงาน         

             

เกิดปัญหา  วเิคราะห์สาเหตุ  
ก าหนดการแก้ไข

ป้องกัน 
 จดัเก็บข้อมูล    รายงาน 

             

บนัทึกขอ้มูล
ปัญหาใน

คอมพิวเตอร์   

ระบบมีแนวทาง
ของสาเหตุให้

เลือก   

ระบบมีแนวทางการ
แกไ้ขป้องกนั 

  

จดัเก็บขอ้มูล
ในเซิร์ฟเวอร์ 

   

รายงานตามเง่ือนไข 
รายงานเชิงบริหาร 

  

  
 

                
 

    
                          

 

แนวทางเลือกวเิคราะห์ที่ 1 
(4M1E) คน, เคร่ืองจกัร, 
วตัถุดิบ, วิธีการท างาน, 
สภาพแวดลอ้ม   

แนวทางเลือกการแก้ไขป้องกัน  
  - แนวทางจากขอ้มูลปัญหา 
  - แนวทางจากขอ้มูลสาเหต ุ

          
                          

  แนวทางเลือกวเิคราะห์ที่ 2 
สาเหตุของแต่ละดา้นใน 
4M1E                 

  

                          

  

เคร่ืองมือช่วยตดัสินใจ 

 
  

การวเิคราะห์ การแก้ไขป้องกัน การออกรายงาน 

     - แผนผงัสาเหตุและผล  
  (แผนผงักา้งปลา) 

 - แผนผงัตน้ไม ้ - แผนภูมิพาเรโต    
      
                          

ระบบงานใหม่ 
 

รูป 3.3 แสดงการเปรียบเทียบระบบใหม่กบัระบบเดิม 

 

 
 
 

 

 


